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Jaarverslag secretariaat Ampt Epe over 2022  

 

Vereniging 

 

Per 1-1-23 had de vereniging 816 leden, onderverdeeld in 810 gewone leden, 2 ereleden 

en 3 leden die in het buitenland wonen. 

 

 

Samenstelling bestuur 

 

Het bestuur van Ampt Epe bestond uit Barry Bosch (penningmeester), Aline van Dam, 

Wim van ’t Einde, Gert van den Esschert, Johnny Gerard Fer Jantzen, Wim van de 

Schepop, Aart Schurink (secretaris) en Jan van de Velde (voorzitter). Op 8 december is 

Fer Jantzen afgetreden als bestuurslid, Fer blijft de beheerder van onze website.  

 

Op de bestuursvergadering van 8 december zijn aan het bestuur voorgesteld als aspirant 

bestuursleden: Jan Aalbers (voorzitter) en Tom Demaret (secretaris).  

  

  

Vergaderingen 

 

Het bestuur heeft dit jaar weer normaal kunnen vergaderen.  

Tevens kon er ook weer een reguliere Algemene Ledenvergadering georganiseerd 

worden.  

  

 

Samenstelling redactie 

 

De redactie bestaat ook in 2022 uit Frans Schumacher, Willy Smit en Hannie Tijman. De 

redactie verzet veel werk en weet met hun deskundigheid, het redactiewerk in goede 

banen te leiden.  

Het tijdschrift “Ampt Epe” is in 2022 vijfmaal verschenen.  

Namens het bestuur is Aart Schurink contactpersoon voor de redactie.  

 

Website (www.ampt-epe.nl) 

 

De website werd ook weer goed bezocht. Ons tijdschrift Ampt Epe blijft het belangrijkste 

medium, maar kan niet altijd actueel zijn, daarvoor zijn de website en Facebook beter 

geschikt. Echter onze leden hebben graag papier in hun handen. 

Aankondigingen van evenementen en wetenswaardigheden worden op de website 

vermeld. De website biedt ook de mogelijkheid voor leden om bijvoorbeeld lopend 

onderzoek kenbaar te maken en genealogisch onderzoek te publiceren.  

 

 

Beantwoording vragen 

 

Leden en ook niet-leden kunnen vragen stellen, schriftelijk, telefonisch, maar het liefst 

via het e-mailadres vragen@ampt-epe.nl. Als Ampt Epe het antwoord niet weet worden 

de vragenstellers doorverwezen naar een andere persoon of organisatie, bijvoorbeeld het 

Streekarchief. 

 

 

http://www.ampt-epe.nl/
mailto:vragen@ampt-epe.nl
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Activiteiten 

 

De vereniging heeft in de periode 2022 de volgende activiteiten georganiseerd. 

 

Op zaterdag 9 april werd de 60-jarig jubileum dag georganiseerd in de Hezebrink in 

Emst. 

De dag werd geopend door wethouder Aalbers en onze voorzitter Jan van de Velde. 

De dag stond in het teken van de historie in onze gemeente. 

Verenigingen konden zich presenteren, meerdere musea waren aanwezig, en er werden 

praktiserende oude ambachten beoefend en te bekijken. 

We kunne terugblikken op een zeer geslaagde dag. 

 

Op 15 oktober was er een excursie Oosterhof in Vaassen. 

Bezocht konden worden: o.a. de voormalige pastorie, de begraafplaats en was er de 

gelegenheid om de kerktoren te beklimmen. 

 

Op donderdag 10 november was er een filmmiddag in het Kulturhus. Er werden meerdere 

films vertoond: een aantal historische films, de bouw en afbraak van de marktwand en 

een film van onze Jubileumdag. 

 

De verhuisde bibliotheek (van Ouds) is inmiddels gereorganiseerd en ondergebracht in 

een paar prachtige hiervoor bestemde archiefkasten. 

 

Erfgoedplatform  

 

Het initiatief voor het opnieuw bij elkaar brengen van de verschillende organisaties ligt 

bij Ampt Epe. De bedoeling is 2 keer per jaar bij elkaar te komen. Voor het eerst weer 

bijeengeweest afgelopen oktober.  

 

Promotieactiviteiten 

 

In 2022 stonden we diverse malen met onze promotiekraam: 60-jarig jubileum, de 

jaarmarkt in Vaassen en tenslotte, de pleinmarkt in Epe.   

Deze activiteiten leverde meer dan 30 nieuwe leden op. 

 


