
 
 

Jaarverslag 2020 
 

Mogelijk nog als gevolg van de Corona perikelen werd er over het verenigingsjaar 2020 
geen verslag opgemaakt. Publicatie op onze website kon derhalve niet geschieden.  
Een dergelijk verslag zullen wij -zij het in vogelvlucht- alsnog doen. 
In december 2019 had er overleg plaatsgevonden met de Stichting “Ode aan Heimans”  
(voorzitter Anne van der Linden en penningmeester Herman van de Berg). 
Vanwege de te grote belasting, om met een kleine groep de Heimans herdenking jaarlijks 
te doen plaatsvinden, stelden zij voor om de stichting Heimans te laten opgaan in de 
heemkundevereniging. Deze zou dan de herdenking -bijvoorbeeld 1x per vijf jaar- kunnen  
doen plaatsvinden.   
Via een notariële acte werd de samenvloeiing gerealiseerd. 
 
Op verzoek van Sevagram maakten wij een presentatie van een 20 tal historische foto’s. 
Sevagram was voornemens om in “het Trefpunt” met deze foto’s een kunstwerk te maken. 
Dit zou de wand van het ontmoetingscentrum moeten opvrolijken.  
 
De Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor 8 april moest -als gevolg van de 
Coronamaatregelen- worden geannuleerd.  
In nieuwsbrief 24 werd dit aan de leden meegedeeld.  
Er werden óók positieve zaken meegedeeld: de website zou op 5 mei “in de lucht gaan”.  
Er werd ook meegedeeld dat -naar verwachting- het boek Ieëpe en het toerisme- nog in 
2020 gepresenteerd zou worden. (Uiteindelijk zou dat eerst op 3oktober 2021 gebeuren). 
De mensen die aan het herstel van kruisen werkten, lieten zich minder door Corona uit het 
veld slaan. Zij namen de kruisen aan de Morgensweg en dat op de hoek van de 
Terzieterweg onderhanden.                                           

        
 
 
 
 
 
 



 
 

Op zaterdag 28 augustus (daags vóór de processie) zegende emeritus pastoor Jan 
Janssen het kruis. Tijdens de aansluitende bijeenkomst deelde de voorzitter mede dat  
dezelfde, maar nog uitgebreidere groep, zou starten met de restauratie van de 
Calvariekapel aan de Smidsberg.  
  

     
  
 
 
Een jaar eerder had ons bestuurslid (Bart) al contact gehad met de ambtenaar voor 
kleinschalige monumenten van de gemeente Gulpen-Wittem over een noodzakelijke  
restauratie van die kapel. Er werd hem meegedeeld dat er geen geld voor beschikbaar 
was.  
In het voorjaar 2020 attendeerde een dochter van de ons wel bekende Ineke Bierens, zelf 
kleindochter van ontwerper van de kapel Martin Clairfays, haar moeder op de deplorabele 
toestand van de kapel. “of moeder misschien iemand kende die zich daarmee wilde 
bemoeien? Moeder wist niet “iemand” maar een hele vereniging. HK Uit Ons Krijtland.  
Zelf verklaarde Ineke, en andere familieleden bereid te zijn, zich financieel te betrekken bij 
de kosten van een restauratie. 
 

   



 
 

 
Na een nauwkeurige inspectie van de bouw fysieke toestand werd de schilder/restaurateur 
Otto Frijns uit Mechelen gevraagd een offerte te maken voor restauratie van het 
schilderwerk. De werkzaamheden werden aan hem opgedragen Op 9 oktober 2020 leverde 
zijn werkzaamheden op. De werkzaamheden aan het daklijst, het zinkwerk en vervanging 
van een aantal leitjes waren eind november gereed. Leden van onze vereniging hadden de 
uitvoering daarvan op zich genomen. In Nieuwsbrief 28 werden de leden daarover 
uitgebreid geïnformeerd. 
Begin oktober had een gesprek plaatsgevonden met wethouder Last, over de slechte 
toestand van het voorterrein, waarvan de gemeente de eigenaar was, en de slechte 
bereikbaarheid van de kapel. In overleg met hem werd er een bouwvergunning 
aangevraagd voor een toegangspad. De vergunning werd verleend en de gemeente 
verklaarde bereid te zijn de kosten daarvan te dragen. Martin vond een plaatsgenoot bereid 
om met zijn graafmachine het terrein op te schonen en de voorbereiding voor het pad te 
realiseren. Onze vereniging plaatste -en passant- nog een picknicktafel, en werkte het 
geheel af met een informatiebord, direct naast de kapel, 

    
 
De geplande inwijding op – 28 augustus, maar dan in 2021- moest vanwege de 
coronamaatregelen (maximaal 15 aanwezigen) worden afgelast. Helaas!!  
Liefst 10 leden van de familie Clairfays hadden zich voor de plechtigheid aangemeld.    
 
 

        
 



 
 

Bij deze foto’s: de start van de restauratie, overleg met de timmerman, overleg met 
kleindochter Ineke Bierens en de achter- achter kleinkinderen Belle en Cato, over de kleur 
van de daklijst. Tenslotte Ineke bezichtigde in augustus 2022 met 4 achter-achter 
kleinzonen de kapel. Zo te zien, kon men instemmen met het resultaat. 
 
Helaas waren de beperkende coronamaatregelen ook in de nazomer 2021 nog niet 
uitgewerkt. Ook bij de geplande release van ons boek Ieëpe en het toerisme werden we 
zeer beperkt in het toegestaan aantal aanwezigen. Op 3 oktober mochten maximaal 15 
personen bij herberg Peerboom aanwezig zijn. Behalve de burgemeester aan wie het 
eerste boek werd aangeboden, waren de leden van de redactie, de gastredacteuren en 
bestuursleden aanwezig.  
 
Binnenkort zal Omroep Krijtland - met als titel brikke vertelle: een serie uitzendingen van de 
dorpen Eijsden t/m Vaals verzorgen, waarbij men een heemkundige uit die dorpen laat 
interviewen door Nancy Hardy, staand bij karakteristieke gebouwen in het dorp. 
Onze voorzitter León sprak met haar over ’t Patronaat, -waar hij bijna 30 jaar deel 
uitmaakte van het bestuur. In 2e opname werd de geschiedenis van ons kerkgebouw  
belicht. Er werd met name aandacht besteed aan de bemoeienissen van (alweer) Martin 
Clairfay met interieur van onze kerk.  
De fresco’s, kruisweg staties en de Christus ten Hemel opneming uit de jaren ’30, tegen de 
koepel van de kerk werden belicht. Deze laatste verdween tijdens de restauratie in 1990.    
     

   
 
Het laatste wapenfeit van de vereniging in 2020 was een wisseling van de 
penningmeesters. Bij de aantreding in 2018 had Max Berlijn afgesproken dat zijn 
penningmeesterschap maximaal 2 jaar zou duren. In november werd deze afspraak dan 
ook nagekomen en werd die functie overgenomen door Math Spronck. Max blijft wel 
beschikbaar als bestuurslid “voor algemene zaken”.             
 
 
        


