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Zoals beschreven in het jaarverslag 2018 werd de presentatie van periodiek V 
(handelend over de kapellen, kruisen en devotiebeeldjes in Epen) gehouden op 
zondag 13 januari.  Aan de aanwezigen konden al enkele nieuwe bestuursleden 
worden voorgesteld. Twee waren er (nog) verhinderd. Met een bloemetje werd 
afscheid genomen van Addy Creusen. Zij had jarenlang deel uitgemaakt van de 
redactie Ieëpe va vreugernoe. 

 
Na de uitreiking van de eerste exemplaren aan de mensen die hadden bijgedragen 
aan de totstandkoming het periodiek, kreeg “kruisenkenner” Chris Willems het woord. 
Hij boeide de aanwezigen met een fotoverhaal over de historie, de benamingen en 
de variatie in kruisen. 
Op 30 januari kwam het bestuur in de nieuwe samenstelling voor het eerst bij elkaar. 
De vergadering vond plaats in hotel Berg&Dal. De belangrijkste besluiten waren:  
De nieuwe website optuigen en operationeel maken, Anne van der Linden en de 
voorzitter werden verzocht zich daarvoor in te zetten. De opdracht tot het bouwen 
daarvan werd gegeven aan Rakoon uit Mechelen. De bijdrage die van onze 
vereniging wordt verwacht voor Koningsdag in Epen (27 april ) en aan de bevrijdings 
herdenking op 14 september werd besproken. Ons nieuw bestuurslid Martin Alleleijn 
wil een initiatief nemen om een werkgroep te formeren voor onderhoud van “de 
Epense Kruisen”    
 
De Algemene vergadering werd gehouden op zondag 14 april. Twee (nieuwe) 
bestuursleden hadden zich afgemeld. De andere 4 hadden plaatsgenomen achter de 
bestuurstafel. 

 



Tijdens deze vergadering werd op gepaste wijze afscheid genomen van bestuurslid 
en medeoprichter Wim Creusen. Hij blijft als lid behouden voor onze vereniging. 
Voor het tweede deel van de bijeenkomst was Peter Vrehen uit Mechelen 
uitgenodigd. Hij staat zelfs tot over de grenzen bekend om zijn vaardigheden met de 
metaaldetector.   

 
Hij wist de aanwezigen te boeien met zijn verhaal. Het feit dan men de vondsten zelf 
in de handen mochten pakken, van Romeinse munten en mantelspelden tot de Colt 
van een Amerikaanse generaal, werd bijzonder gewaardeerd.   
 
Ook op Koningsdag 27 april, die dit jaar in Epen werd gevierd, werd door onze 
vereniging een bijdrage geleverd. Die varieerde van een aandeel bij de organisatie 
en inrichting, tot een diapresentatie over heemkunde in het algemeen, maar in het 
bijzonder over Epen. 

 
 
Gaandeweg werd duidelijk dat voor het periodiek VI: “Epen en het toerisme”, zóveel 
materiaal verkregen kan worden dat besloten is om de uitgave niet in een periodiek 
uitvoering te doen, maar in een volwaardig boek. Harde kaft, minimaal 120 bladzijden 
en veel foto’s. Er werden enkele gastredacteuren gevraagd om een tekstbijdrage te 
leveren. De presentatie wordt verwacht in het voorjaar 2020.   



 
Op 14 september fungeerde onze vereniging als gastgever voor de Gemeentelijke 
historische stoet: 75 jaar bevrijding. Daartoe hadden wij medewerking gevraagd van 
de Epense schutterij en de jachthoornblazers St Michael. De voorzitter van het 
platvorm overhandigde ons een genummerde fles “Liberator bier”  

 
 
Op Omroep Krijtland was een filmpje getoond van “de granaat in Terziet” het verhaal 
daarover stond ook al beschreven in periodiek III, de speciale uitgave WO II uit 2014. 
Op onze facebook pagina zijn een aantal foto’s van het filmpje geplaatst.  
 
Op 13 november verzorgde Bjorn Vink -op onze uitnodiging- een lezing over “de 
Einstein Telescoop” die mogelijk in Terziet zal worden gebouwd. Er kwamen 60 
belangstellende naar de bijeenkomst. Dit mag zeker een geslaagd initiatief genoemd 
worden.  
Het jaar 2020 mag zich verheugen op enkele in het oog springende feiten: 

• De presentatie van het boek: Epen en het toerisme. Geschiedenis, 
ontwikkeling en verhalen vanaf 1900 

• De nieuwe website zal operationeel worden 
• Er zal een start gemaakt worden met een eerste opknapbeurt 

(onkruidverwijdering etc.)  
• Er wordt gedacht aan enkele excursies o.a. de vuursteenmijn in het 

Savelsbos. Ook het mijnmuseum in Heerlen lijkt en blijkt interessant te zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


