
Jaarverslag 2021 
 
 
In het jaarverslag van 2020 werd aan het eind melding gemaakt van een wisseling in het 
bestuur. Math Spronck volgde-geheel volgens afspraak- Max Berlijn op als penningmeester 
van onze vereniging. Door het ontbreken van het jaarverslag over 2019 was niet eerder 
vermeld dat in januari van  dat jaar -tijdens de presentatie van periodiek nr. 5 afscheid 
genomen was van Addy Ceusen- Jacobs als redactielid voor onze periodieken en boeken.   

    
  
Tijdens de 7e ALV in mei bedankte mede-oprichter en penningmeester/secretaris Wim 
Creusen zich als bestuurslid. Beiden blijven lid van onze verenigingen, en zullen -indien 
een beroep op het gedaan wordt- hun bijdrage leveren.       

     
De vrijgekomen plaats in het bestuur werd opgevuld door Martin Alleleijn, terwijl mevrouw 
Ine Sleijpen-Faassen zich bereid had verklaard om de secretariële werkzaamheden op zich 
te nemen.  
 
  
Het nieuw samengesteld bestuur ging de heemkundevereniging aan de slag om op 3 
januari een facebook bericht te plaatsen over de H. Genoveva, de 2e patroonheilige van de 
parochie Epen. Op 3 januari wordt haar naamfeest gevierd. In het verleden was dat 
aanleiding om de winterkermis in Epen te vieren. Gebruikelijk was het toen om op het 
geboende parket van hotel de Kroon, op de tonen van een life orkest, de benen van de 
vloer te halen. 
 
 
  



 
  
In de kapel van Diependal wordt de H. Genoveva vereerd. In periodiek 5 besteedde onze 
HKV uitgebreid aandacht aan het levensverhaal van haar. 
De H. Genoveva wordt ook aanbeden in de kerk van Holset. 

    
 
In april besteedde wij via Facebook aandacht aan het oude gebruik om in het Limburgse 
land, tijdens de Goede Week (week vóór Pasen) de kruisen te versieren met kransen. Deze 
werden gevlochten met dennen of buxus takjes en opgesmukt met geel-witte bloemen van 
papier.       
 

 Hier een voorbeeld van een krans aan het 
kruis op de hoek van de Terzieterweg Diependalsweg. 



 
Nóg een oud katholiek gebruik was het zegenen van d’r Kroeëtwusj. Ook daarover schreef 
de HKV via haar Facebook pagina een verhaal. 
De eeuwenoude bliksemafleider zou volgens de volksverhalen van Germaanse oorsprong 
zijn. De katholieke kerk maakte er een eigen verhaal van.  
 

     
Op het graf van Maria zou een bloemenruiker zijn aangetroffen die zeven planten bevatte. 
Deze kruiden dienen nog steeds opgenomen te worden in de ruiker: 
Boerenwormkruid, alsem, duizendblad, walnoot, rogge, tarwe, koninginnenkruid. Soms ook: 
kamille, huislook en wilgenroosjes. 
Ook wordt er waarde gehecht aan de mythe dat de kruiden vóór zonsondergang met de 
hand moeten worden geplukt. Gebruik van een mes verbreekt de magische kracht.    
 
Op 15 augustus, de dag van Maria ten hemel opneming worden de boeketten door de 
priester gezegend. Tijdens een onweer dient (een gedeelte) van de “wusj” in het vuur 
geworpen te worden. De bliksem zou dan geen vat meer krijgen op de woning waar de 
verbanding plaatsvond.   
 
Hoewel de release van het boek Ieëpe en het toerisme feitelijk in het jaar 2020 gepland 
stond, zette ook hier de Corona pandemie meermaals een streep door de rekening.  
Zo konden afspraken met ondernemers vaker niet doorgaan terwijl -achteraf- de verhalen 
van  liefs 65 bedrijven opgetekend blijken te zijn. 
Het gevolg van die afmeldingen was dat ook de datum van de presentatie steeds verder 
naar achteren werd verplaatst. Uiteindelijk bleek 3 oktober 2021 haalbaar. 
Zoals al eerder beschreven mochten niet alle in het boek beschreven ondernemers de 
bijeenkomst bijwonen. Slechts 15 personen mochten aanwezig zijn. Dus ook van de eigen 
leden mochten slechts een aantal direct betrokkenen aanwezig zijn. 
Omdat het bestuur van de vereniging zich enigszins schuldig voelde aan het kleine aantal 
begroetingen tijdens de bijeenkomst, besloot men om het boek -waarvan de verkoopprijs 
was vastgesteld op € 12.50- gratis aan de leden aan te bieden.  
Het gevolg daarvan was weer dat de bestuursleden kilometers door Epen, naar de 
buurtschappen, en de woonplaatsen van veraf wonende leden moesten afleggen. 



Graag gedaan!! 
Het informele deel van de uitreiking op 3 oktober werd ingevuld door ons lid Jan Lumeij. 
Het is bekend dat hij in de loop der jaren duizenden foto’s en dia’s van onze omgeving 
heeft gemaakt. Nu hij naar Vaals is verhuisd, heeft hij meer tijd gevonden om die foto’s om 
te werken tot een multimedia presentatie. Inmiddels bezit hij 20 films van ons 5 sterren 
landschap. De beelden zijn voorzien van achtergrondmuziek. Jan gaf onze vereniging de 
primeur van een eerste presentatie.    
 

      
 

       
Jan Lumeij in actie. In dit geval tijdens Boeren in het Geuldal 1992. 
 
De redactie van Ieëpe van vreuger en noe, heeft nog geen nieuw onderwerp voor de 
eerstvolgende periodiek kunnen bedenken. Wel is men binnen het bestuur aan het stoeien 
geweest met andere activiteiten.  
In het jaarverslag van het jaar 2022 zal blijken welk van die plannen daadwerkelijk 
gerealiseerd werd. 
 
Bezoek gerust met enige regelmaat onze webpagina. 
Zo blijft u op de hoogte.  

                                                


