Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals
Jaarverslag over het verenigingsjaar 2021
Bestuur en leden
Op 31 december 2021 telt de vereniging 196 leden.
Het bestuur kent op deze dag de volgende samenstelling:
Jo van der Meij voorzitter, Monique Louvenberg-Cransveld secretaris, Ria Kleijkers
penningmeester en de commissarissen Jean Cohlst, Jan Francotte en Marcel Bulles.
Opzegging/Uitschrijving lidmaatschap tot 31-12-2021: 15 leden
Nieuwe aanmeldingen in 2021: 6 leden.
Commissies
Archiefcommissie: Archivaris: Herbert Kuijpers;
Serverbeheerder: Jan Francotte; Leden: Wino Winkens, Arthur Cransveld,
Monique Louvenberg-Cransveld, Harry Louvenberg, Jo van der Meij, Willem Hordijk.
Redactiecommissie: Lay out: Wino Winkens en Monique Louvenberg-Cransveld
Leden: Herbert Kuijpers, Victor Voncken, Marianne Eussen-Langohr, Arthur Cransveld, Jan
Francotte.
Gebouwcommissie: Beheerder/Contact bestuur: Jean Cohlst.
Commissie Lezingen/Rondleidingen: Herbert Kuijpers, Jan Francotte, Wino Winkens.
Mediacommissie: Website: Herbert Kuijpers (ondersteuning Marcel Wolff), Monique
Louvenberg-Cransveld; Facebook: Monique Louvenberg-Cransveld.
Nieuwsbriefcommissie: Arthur Cransveld, Victor Voncken, Jan Francotte, Thomas Richter
en Monique Louvenberg-Cransveld (ondersteuning/lay-out Marcel Wolff)
Jubilaris
In 2021 had de vereniging geen jubilaris.
Overleden
In het afgelopen verenigingsjaar overleden onze zeer gewaardeerde leden: Jan van der
Wouw en Wil Tummers. Wij zullen hun steun voor Sankt Tolbert steeds in dankbare
herinnering bewaren.
Bestuursverkiezing
De ALV benoemt de bestuursleden. Het bestuur stelt in onderling overleg de functies vast.
Zoals bekend heeft onze Algemene Ledenvergadering in 2021, vanwege COVID-19, niet
kunnen plaatsvinden. Echter waren er een aantal zaken die op de agenda staan, die vanuit het
bestuur niet tot 2022 kunnen wachten.
Derhalve heeft het bestuur besloten om een ledenraadpleging te organiseren. In de
raadpleging kwamen drie punten aanbod:
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Goedkeuring Jaarverslag 2021;
Aangemeld voor het bestuur heeft zich de heer Marcel Bulles.
Het bestuur stelt de leden voor om zijn kandidatuur te steunen en Marcel te benoemen in
het bestuur.
Aftredend is Jo van der Meij - voorzitter, Jean Cohlst – commissaris en Jan Thoma –
commissaris;
- Jan Thoma heeft kenbaar gemaakt niet meer herkiesbaar te zijn als bestuurslid
mede i.v.m. zijn gezondheid. Derhalve is hij aftredend en niet herkiesbaar.
- Jo van der Meij en Jean Cohlst stellen zich wel herkiesbaar als bestuurslid.
Het bestuur stelt de leden voor om hun kandidatuur te steunen en beide heren wederom te
benoemen in het bestuur.
Naar aanleiding van deze gehouden ledenvergadering/raadpleging hadden 48 leden digitaal
gestemd en laten weten met de drie punten akkoord te gaan, tevens hadden 27 leden zich
met een fysieke stem uitgesproken akkoord te gaan. Wederom een resultaat dat
vergelijkbaar is met een ledenvergadering in ons lokaal.
Het bestuur bestaat thans uit 6 leden.
Bijeenkomsten
Door Covid-19 hebben er helaas geen bijeenkomsten plaatsgevonden in 2021
Verenigingsgebouw
• Onderhoud e.d.
➢ Er hebben in 2021 geen grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden
aan ons verenigingsgebouw.
➢ Het bestuur van Hkk Sankt Tolbert dankt in deze:
o Alle grote en kleine sponsoren
o Bestuurslid Jean Cohlst, die als beheerder zeer veel werk verzet in en om het
verenigingsgebouw
o Alle leden, die vooral de vergaderruimte, de keuken en de toiletten schoon
houden en steeds weer met stoelen en tafels moeten sjouwen.
Contacten
• Gemeente Vaals.
➢ Onderhoud Klèng Wach
➢ Project over de Vaalser Joden
➢ Aezle projek
•

Overige contacten
➢ Heemkundeverenigingen in de regio, incl. Laurensberg en HaarenVerlautenheide
➢ Diverse verenigingen in Vaals
➢ Stichting De Kopermolen, Stichting Heemkundige Studies in het Geuldal
LGOG afdeling Valkenburg en Heuvelland
➢ Koninklijke bibliotheek, Stadsbibliotheek Maastricht, Stadtbibliothek Aachen,
Stadtarchiv Aachen, RHCL, SHCL
➢ Academy for International Education (AIB) Bonn
➢ Vaalser Weekblad, Dagblad de Limburger, Omroep Krijtland, 1Limburg, L1
➢ Helios Verlag, Drukkerij Thoma, Drukkerij ’t Poortje Simpelveld.
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De redactiecommissie
➢ verleden&heden nr. 23. Deze uitgave is ook weer zeer gevarieerd in een
mooie lay-out gedrukt met veel kleurenfoto’s. Er werden eind november 200
exemplaren besteld bij de drukker. Echter waren deze 200 exemplaren
wegens zeer groot succes binnen 14 dagen geheel uitverkocht. Derhalve werd
er besloten om nogmaals 30 exemplaren na te bestellen. Maar ook deze
bestelling was meteen na levering weer uitverkocht door bestellingen en
reserveringen. Daarom werden er nogmaals 40 exemplaren bij de drukker
nabesteld. (uiteindelijke oplage tot nu toe 270 ex.) En ook nu zijn er nog maar
enkele exemplaren te koop bij de verkooppunten en het verenigingslokaal.
We kunnen dus stellen dat ook verleden&heden nr. 23 weer een groot succes
is.
➢ Met verleden&heden nr. 24 is in 2022 gestart; Het verschijnt in november
2022.
Archief
➢ Schenkingen: Ook dit jaar weer heeft het archief heel veel schenkingen van
leden en niet-leden mogen ontvangen. Het zou te ver voeren om alle
schenkingen en schenkers hier apart te vermelden. Alle schenkingen zijn
bekend gemaakt in de maandelijkse verslagen van de bijeenkomsten.
Nogmaals alle schenkers van harte bedankt.
Bijzondere activiteiten
• Lezingen/ Presentaties/ deelnames
Lezingen konden vanwege COVID-19 helaas geen doorgang vinden.
Er zijn wel diverse presentaties verzorgt:
Presentatie en rondleiding tijdens Beleef Weekend
Presentatie voor de bewoners van Zorgcentrum Langedael
Medewerking aan podcast “De Jemèngde Vols Lit Van Ziesj Hure” van ons
bestuurslid Marcel Bulles. Onze leden Ria Kleijkers, Herbert Kuijpers en
Wino Winkens hebben hieraan ook hun bijdrage aangeleverd.
Medewerking door Herbert Kuijpers aan podcast ambulante handel van
Sociaal Historisch Centrum Limburg
Toetreding Ambassadeur Cittaslow
Organiseren van de Boekenmarkt
•

Rondleidingen
➢ De Hkk Sankt Tolbert heeft in het afgelopen jaar drie rondleidingen voor
diverse groepen verzorgd door de oude kern van Vaals.
➢ 2 keer rondleiding Joods Vaals
➢ Klèng Wach. Deze is in 2021 vier keer (op verzoek en tijdens rondleidingen)
opengesteld; Herbert Kuijpers is bereid gevonden op aanvraag dit kleine
museum open te stellen en regelmatig enig onderhoud te doen.

•

Aezelprojek / PKL
➢ Ook dit project heeft ondanks COVID-19 niet stil gelegen. Op circa 150 stuks
na wordt dit project binnen een paar weken afgesloten. Dank aan de
werkgroep voor het vele werk en de noodzakelijke concentratie die hiervoor
nodig was.
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Nieuwsbrieven
Er is in 2021 7 keer een nieuwsbrief uitgebracht.
Omdat het steeds moeilijker wordt iedere maand geschikte en interessante thema’s voor de
Nieuwsbrief te vinden wordt de Nieuwsbrief vanaf 2018 niet meer iedere maand verstuurd.
Zodra er voldoende bijzondere berichten of nieuwtjes te melden zijn wordt er uiteraard
weer een Nieuwsbrief verstuurd. Mocht iemand interessante onderwerpen, oude foto’s of
nieuwtjes over Vaals hebben waarvan u meent dat ze geschikt zijn voor onze Nieuwsbrief
neemt u dan gerust contact op met het secretariaat.
Website Sankt Tolbert
➢ Deze werd evenals vorig jaar regelmatig en goed bezocht en accuraat
bijgehouden door ons lid Herbert Kuijpers en diens schoonzoon Marcel Wolff
en Monique Louvenberg-Cransveld. Dank hiervoor.
Facebookpagina Sankt Tolbert
➢ Sinds begin februari 2013 maakt de Hkk Sankt Tolbert ook gebruik van
Facebook. Via dit moderne medium hopen wij behalve leden en vrienden
vooral veel jongeren te bereiken.
Dit initiatief is afkomstig van secretaris en archiefmedewerkster Monique
Louvenberg-Cransveld. Zij houdt de Facebookpagina actueel met informatie
over de vereniging. Het aantal “vrienden” op de facebookpagina is eind 2021:
655 vrienden.
Presentaties tijdens de bijeenkomsten in 2021
Bijeenkomsten konden vanwege COVID-19 helaas geen doorgang vinden.
Sankt Tolbert Fès ( april 2021)
Het ledenfeest is helaas afgelast vanwege COVID-19.
Hartelijk dank
Ondanks de beperkende maatregelen die COVID-19 ons oplegde hebben wij toch als
vereniging ook in 2021 niet stil gezeten en van ons laten horen. En daar kunnen wij als
vereniging alleen maar heel erg trots op zijn.
Het bestuur wil daarom dan ook, ondanks de maatregelen omtrent COVID-19,
samenvattend iedereen (leden en niet-leden), zonder uitzondering bedanken voor zijn of
haar inzet, werkzaamheden of andere bijdrage ten gunste van de heemkundekring in het
verenigingsjaar 2021 en hierdoor, midden in een pandemie, een bijdrage geleverd heeft aan
het zo succesvol functioneren van Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals.
Namens het bestuur van Heemkundekring Sankt Tolbert
Vaals, maart 2022
Monique Louvenberg-Cransveld, secretaris
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