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Verenigingsnieuws	
In	aanslui)ng	op	de	
mededeling	van	het	RIVM	
over	het	coronavirus	zijn	
onze	ac)viteiten	van	het	
jaarprogramma	voor	de	
komende	)jd	tot	nader	
bericht	afgelast.
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In	ons	archief	bevinden	zich	
)entallen	klassenfoto's	van	
diverse	scholen	uit	Vaals.	
Voornamelijk	foto's	van	de	
jaren	30,	40,	50	en	60	zijn	
fysiek	en/of	digitaal	aanwezig.	
Helaas	ontdekken	wij	echter	
regelma)g	dat	van	de	meeste	
foto's	uit	die	)jd	het	jaartal,	
groep	en/of	de	namen	van	de	
leerlingen	en	leerkracht	maar	
voor	een	deel	of	zelfs	helemaal	
niet	vermeld	zijn.	Dit	is	natuur-
lijk	heel	jammer,	aangezien	
zulke	klassenfoto's	toch	de	
grootste	geschiedenis	van	de	
scholen	vormen.	Het	ontbreken	
van	de	namen	komt	meestal,	
doordat	de	namen	toenter)jd	
niet	goed	of	helemaal	niet	zijn	
genoteerd.	En	omdat	de	foto's	
natuurlijk	al	zo	oud	zijn	dat	
niemand	meer	de	namen	van	
de	personen	weet	of	de	per-
sonen	herkend.	Daardoor	
missen	wij	in	ons	archief	
natuurlijk	een	belangrijk	stukje	
geschiedenis	van	de	Scholen-
gemeenschappen	in	Vaals.	

Om	dit	probleem	in	de	
toekomst	tegen	te	gaan	willen	
wij	als	heemkunde-
vereniging	graag	zo'n	
compleet	mogelijk	
dossier	gaan	aanleggen	
met	klassenfoto's	van	
iedere	groep	of	klas	van	
ieder	jaar	van	iedere	
school	in	Vaals.	En	uiter-
aard	met	de	namen	van	
alle	leerlingen	en	
leerkrachten	die	op	de	
betreffende	foto's	staan,	
evenals	de	vermelding	
van	groep/klas	en	
schooljaar.	
Daarom	vragen	wij	graag	
U	hulp	en	medewerking!	

Wij	doen	bij	deze	een	oproep	
aan	iedereen	ons	te	helpen	dit	
“schoolfotodossier”	zo	com-
pleet	mogelijk	te	gaan	maken,	
zodat	wij	in	de	toekomst	nooit	
meer	voor	het	dilemma	komen	
te	staan,	omdat	wij	foto's	
hebben	zonder	vermelding	van	
namen,	groep,	klas	of	jaar-
tallen.	En	dat	wij	onze	volgende	
genera)es	niet	de	cruciale	
informa)e	rondom	de	school-
foto’s	laten	missen.	

Dus	zou	U	klassenfoto's	nog	in	
albums	of	kasten	hebben	liggen	
of	misschien	al	digitaal	hebben	
opgeslagen	en	met	ons	willen	
delen,	graag.	Wij	hoeven	niet	
persé	de	originele	foto's.	Met	
een	duidelijke	goed	in	gescande	
foto	zijn	wij	ook	al	heel	erg	
geholpen.	En	het	zou	natuurlijk	
helemaal	geweldig	zijn	als	de	
bijbehorende	namen	van	de	
leerlingen	en	leerkracht,	als	
ook	de	groep/klas	en	het	jaar	
erbij	vermeld	zou	zijn.	Weet	U	
echter	maar	nog	de	hel^	van	
de	namen,	dan	is	dat	ook	geen	
probleem.	Iets	is	beter	dan	
niets!	Hee^	U	de	mogelijkheid	

niet	om	een	foto	in	te	scannen,	
dan	kunnen	wij	dit	als	
vereniging	ook	doen,	waarna	U	
de	originele	foto	uiteraard	weer	
terugkrijgt.	

Dus:	
Wij	zijn	dus	op	zoek	naar	
klassenfoto's	van	1900	tot	2020	
van	alle	scholen	in	Vaals	en	alle	
groepen	en	klassen	met	de	
bijbehorende	namen	van	de	
leerlingen	en	leerkrachten.	Ook	
foto's	van	eventueel	peuter-
speelzalen,	bewaarscholen	enz.	
evenals	foto’s	waar	alleen	
leerkrachten	opstaan	zijn	
uiteraard	ook	van	harte	
welkom.	

De	foto's	kunnen	per	e-mail	
gestuurd	worden	naar	ons	
secretariaat:	
sankaolbert@gmail.com.	

Of	gestuurd	naar	of	afgegeven	
worden	bij:	
Heemkundekring	Sankt	Tolbert,		
Heuvel	4,	6291	CS	Vaals
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-	Ingezonden	verhaal	van	ons	
lid	Bert	Graaf	-	

1.	Zeven	fietsers	vertrekken	om	
07.30	uur	te	Vaals,	met	als	
startplaats	Heuvel	te	weten:	
Franco	Wetselaer,	Henk	v.d.	
Berg,	Bert	(Mannie)	Graaf,	
Maarten	en	Erik	Jacobs,	Hubert	
Gehlen	en	Ron	Deckers.	Franco	
hee^	kort	daarvoor	zijn	fiets	
(na	8	maanden)	weer	eens,	
ontdaan	van	spinnenweb,	uit	
de	garage	gehaald.	
2.	De	tocht	gaat	via	Eupen,	
Malmedy,	St.Vith,	Clervaux	naar	
Encherange.	De	tocht	is	127	km	
lang.	
3.	Franco	merkt	bij	de	start	op	
dat	er	rus)g	en	gezellig	gefietst	
dient	te	worden	en	wordt	2	km	
verderop	op	de	Gemmenicher-
berg	voor	de	eerste	keer	gelost.	
Oorzaak:	een	haperende	
versnellingsbak.	
4.	Te	Montzen	wordt	het	zadel	
van	de	fiets	van	Franco	
opnieuw	vastgezet		
5.	Om	9.15	uur	aankomst	te	
Eupen	alwaar,	na	het	maken	
van	een	groepsfoto,	het	stuur	

van	de	fiets	van	Franco	tever-
geefs	verstelt	wordt.	Het	stuur	
en	de	voorvork	zijn	door	
natuurlijke	corrosie	een	
geworden.	
6.	Om	10.00	uur	wordt	door	de	
groep	begonnen	aan	de	klim	
van	de	Barage	Michel.		
7.	Om	10.25	uur	eerste	
sneeuwstorm	en	hagelbuien.	
Temperatuur	daalt	naar	een	
bedenkelijk	niveau	en	Franco	
stapt	van	zijn	fiets.	Een	hevig	
bloedende	knie,	veroorzaakt	
door	regelma)g	contact	met	
het	stuur	belet	hem	per	fiets	de	
tocht	voort	te	zeaen.		
8.	Om	11.00	uur	,	halverwege	
de	beklimming,	krijgt	Franco	
geestelijke	bijstand	van	een	
afgezakte	ploeggenoot	en	stapt	
weer	op	zijn	fiets	om	100	meter	
verder	weer	af	te	stappen.	Enz	
enz.	
9.	Om	11.35	uur	passeert	H	v.d	
Berg	,	getekend	door	de	
weersomstandigheden,	als	
eerste	de	top	van	de	Barage	
Michel	en	wacht	geduldig	op	de	
rest.	
10.	Om	12.08	arriveert	een	

hevig	bloedende	en	door	
emo)es	bevangen	Franco,	
vlak	voor	de	bezemwagen,	
de	top	van	de	Barack	
Michel.		
11.	Na	morele	toespraken	
van	de	rest	van	de	groep	
wordt	de	tocht	voortgezet	
en	begint	een	lange,	maar	
gevaarlijke	afdaling.	
Maarten	Jacobs	is	het	
eerste	slachtoffer.	Hij	mist	
een	haarspeldbocht	en	
kan	ternauwernood	via	
een	oprit	zijn	fiets	tot	
s)lstand	brengen.		
12.	Franco	stapt	defini)ef	
van	zijn	fiets	als	er	tussen	
door	100	meter	geklom-
men	dient	te	worden	en	
gooit	zijn	fiets	in	het	
struikgewas.	
13.	Om	13.00	uur	bereikt	
de	groep,	zonder	Franco,	
verkleumd	en	nat	tot	op	
het	bot,	Malmedy	en	in	
een	authen)ek	oud	
cafeetje	worden	de	kleren	
op	de	kolenkachel	
gedroogd.	De	inwendige	

mens	wordt	gesterkt	en	dan	
begint	het	wachten	op	de	al	
dan	niet	aankomst	van	onze	
Franco.	Deze	wordt	even	later	
in	de	bezemwagen,	met	fiets	en	
dichtgeplakte	wonden	aan	het	
cafeetje	afgezet.	
14.	Onderwijl	zijn	de	8	niet	
fietsende	studenten	bij	het	
cafeetje	gearriveerd.	Ook	deze	
studenten	zorgen	ervoor	dat	de	
inwendige	mens	gesterkt	
wordt.	
15.	Na	provisorische	repara)e	
van	de	fiets	van	Franco	biedt	
Giel	Vaessen	zich	aan	om	de	
tweede	hel^	van	de	tocht	te	
fietsen	(niet	wetende	dat	alleen	
de	zwaarste	versnelling	nog	
werkt),	De	geblesseerde	Franco	
stapt	in	de	auto	en	neemt	de	
plaats	in	van	Giel.	
16.	14.00	uur:	Giel	wordt	door	
de	6	andere	eenzame	fietsers	
de	St.	Vitherberg	opgeduwd.	
Gezamenlijk	bereikt	men	de	
top.	
17.	15.00	uur.	Vlak	over	de	
Luxemburgse	grens	voorziet	Jo	
Kern	de	fietsers	van	een	verse,	
pas	geplukte	appel,	waarna	de	
tocht	wordt	voortgezet.	
18.	Om	18.30	uur	bereiken	de	
fietsers,	moegestreden	het	
dorpje	Encherange,	na	een	
gevaarlijke	afdaling	waarbij	Giel	
alles	en	iedereen	passeert.		
19.	18.32	uur:	De	vakan)e-
bestemming	blijkt	op	een	
helling	te	liggen	met	een	
s)jgingspercentage	van	22%.	
Alles	en	iedereen	passeert	Giel	
Vaessen	waarna	deze	als	laatste	
de	vakan)ebestemming	
bereikt.	
20.	Een	week	later,	Franco	is	
hersteld	van	zijn	blessure	wordt	
de	terugtocht	aangetreden.	
Deze	verloopt	vrijwel	vlekke-
loos	tot	dat	opnieuw	de	Barack	
Michel	moet	worden	
beklommen.	De	problemen	
beginnen	)jdens	de	afdaling	
naar	Eupen.	De	fiets	van	Franco	
verliest	het	linker	pedaal,	
waardoor	deze	zonder	te	
trappen	Eupen	bereikt.	De	
fietsenmaker	wordt	opgezocht	
en	de	schade	gerepareerd.		
21.	Des	middags	om	16.14	uur	
bereiken	alle	fietsers	heelhuids
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Vaals.		
22.	De	niet	meegereisde	
studenten	staan	al	
aanmoedigende	in	de	Dr.	
Ariensstraat	te	wachten	op	de	
aankomst.	
23.	Ze	hebben	een	finishlijn	
met	lint	getrokken	en	de	
eindsprint	wordt	ingezet.	300	
meter	voor	het	eindpunt	rijdt	
Ron	Deckers	lek	maar	weet	
desalnieaemin	als	eerste	het	
lintje	aan	flarden	te	rijden.	
24.	Zo	eindigt	een	prach)ge	
vakan)e,	doorgebracht	in	het	
Luxemburgse	Encherange.	

In	1986	kwam	er	een	eind	aan	
een	lange	periode	(1937-1986)	
waarin	de	studentenvereniging	
St.	Michael	(later	SJVM)	vooral	
in	de	jaren	70	tot	80	ac)ef	was	
binnen	de	Vaalser	
gemeenschap.	Het	vertrek	van	
het	voortgezet	onderwijs	uit	
Vaals	was	daar	mede	debet	
aan.	In	genoemde	periode	
leverde	de	studentenclub	
steevast	de	vrijwilligers	voor	
het	kindervakan)ewerk,	
organiseerde	de	kinder-
carnavalskermis	in	de	
Lindenstraat	(Auw	sjoeél),	
poli)eke	forums,	deed	mee	aan	
alle	carnavalsoptochten,	
organiseerde	legio	excursies	
(meest	befaamd	was	het	
jaarlijkse	bezoek	aan	de	Brand	
bier	brouwerijen	te	Wijlre),	Vols	
anno	dazumal	in	de	Koper-
molen,	georganiseerde	
zomervakan)es	naar	onder	
meer	Luxemburg	en	de	
Vogezen,	organiseerde	
kwisavonden,	door	Jos	Vaessen	
georganiseerde	klassieke	

muziek	avonden,	fiets	auto	en	
wandeltochten	en	de	St.	
Michaelsfeesten	(september)	
stonden	bekend	om	de	
hilarische	droppings	waar	een	
ieder	aan	kon	mee	doen,	met	
aansluitend	kampvuur	in	de	
Kremerwei.	In	de	periode	
‘70-‘86	beschikte	men	
achtereenvolgens	over	de	
hierna	volgende	onderkomens	
als	clublokaal:	Schoolgebouw	
verlengde	Tentstraat	(door	
brand	verwoest),	toen	kreeg	
men	na	de	ac)e	“in	de	brand,	
uit	de	brand”	(gevierd	in	de	
toenmalige	Lindenhof)	de	
sleutels	van	een	naast	Eureka	
gelegen	gebouw	(trots	ging	
men	met	de	door	de	gemeente	
afgegeven	sleutel	het	gebouw	
bezich)gen,	ware	het	niet	dat	
bij	aankomst	de	sloophamer	
zijn	werk	reeds	gedaan	had),	
vervolgens	mocht	men	gebruik	

maken	van	een	kelderruimte	
aan	de	Bloemendalstraat	
(gebouw	familie	Straat),	en	als	
laatste	de	bovenverdieping	van	
pand	37	Kerkstraat	en	u	raad	
het	al,	daar	sloeg	leaerlijk	de	
vlam	in	de	pijp,	veroorzaakt	
door	de	overdag	daar	
aanwezige	kaartclub	65+.	
In	september	1999	
organiseerde	men	een	
weekend	reünie	in	café	Deits	
(Vereinshoes)	met	een	
tentoonstelling,	dropping,	
kerkgang	en	feestavond.	De	
tentoonstelling	werd	door	
honderden	belangstellenden	
bezocht.	
Het	meeste	archiefmateriaal	is	
overgedragen	aan	het	Limburgs	
archief	te	Maastricht.	Pogingen	
om	het	materiaal	naar	Vaals	te	
halen	(St.	Tolbert)	zijn	op	niets	
uitgelopen	omdat	het	kennelijk	
onvindbaar	was.

Nummer 110

Dit	is	een	foto	van	een	voetbal-
el^al	op	het	sporaerrein	van	
VTV	in	Vaals.	Op	de	achter-
grond	is	de	Sneeuwberg	en	een	
deel	van	de	Siegfried-linie	nog	
zichtbaar.	De	opname	dateert	
uit	de	periode	1945-1953.	
Of	het	ook	een	van	de	twee	
voetbalel^allen	is	die	Vaals	rijk	
was,	is	niet	duidelijk.	Het	kan	
ook	zijn	dat	we	hier	beide	
el^allen	zien.	Het	enige	wat	de	
lezer	zeker	weet	is	dat	er	op	
deze	foto	diverse	turners	van	

VTV	te	zien	zijn.	Onder	andere	
Ludwig	Jussen,	Piet	Merx,	
Men	Krill	en	Wiel	en	Huub	de	
Vreede.	Is	het	wellicht	een	
gelegen-heidsel^al?	
Wie	weet	er	meer	over	deze	
foto	te	vertellen,	en	wie	weet	
de	namen	van	de	overige	
sporters?	
De	informa)e	kan	gestuurd	
worden	naar	
sankaolbert@gmail.com	
Bekijk	deze	foto	ook	op	onze	
website.

Vraag van een lezer. Wie, Wat, Waar
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Vaalser	Ruitersclub.	

Zijn	er	misschien	lezers	van	de	
Nieuwsbrief	die	weten	tot	
hoelang	de	Vaalser	Ruitersclub	
-	(Der	Reiterclub)	hee^	
bestaan?	

Mededelingen	graag	naar	
Arthur	Cransveld	–	email:	
acransveld@home.nl	

Wie helpt??

De	nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	heemkundekring	Sankt	Tolbert.	
	
Wilt	u	meer	weten	over	de	heemkundekring	Sankt	Tolbert,	een	bijdrage	leveren	aan	deze	
nieuwsbrief	of	heeF	u	een	interessante	mededeling,	kijk	dan	op	de	website	
www.sankHolbert.nl	of	mail	naar	sankHolbert@gmail.com.		

De	nieuwsbrieven	staan	ook	in	pdf-formaat	op	de	website.	Deze	kunt	u	downloaden.	Tevens	
kunt	u	op	de	site	aangeven	als	u	de	nieuwsbrief	niet	meer	wilt	ontvangen.

De	nieuwste	aanwinsten	en	
schenkingen	zijn:	
• Kalender	Zarenswies	
• Paspop	
• Klapper	met	foto’s	
Prinsejarde	

• Oud	paspoort	en	
geboorteakte	

• Oorkondes	Harmonie	
• Folders	Gelva	
• Diverse	boeken	
• Schilderijtjes	van	Klooster	
Bloemendal	Vaals	

• Diverse	bidprentjes	en	
rouwbrieven	

• Franse	krant	uit	1947	met	
een	verhaal	van	Vaals	

• Persoonlijke	eigendommen	
van	koster	Meessen	Holset		

U	kunt	bijdragen	aan	het	
behoud	van	het	cultureel	
erfgoed	van	Vaals	door	ons	te	
aaenderen	op	stukken	of	
collec)es	die	bij	u	of	iemand	
die	u	kent	in	bewaring	zijn.	
Vaak	is	het	dan	zo	dat	na	
verloop	van	)jd	deze	stukken/
collec)es	buiten	de	deur	
worden	gedaan	omdat	de	
verzamelaar	er	niet	meer	is.	
Kinderen	van	verzamelaars	
hebben	vaak	(nog)	geen	
belangstelling	voor	de	
historische	waarde	van	de	
collec)e.	Het	zou	jammer	zijn	
als	het	betreffende	materiaal	
verloren	zou	gaan.	Ook	
archieven	van	de	diverse	

bestaande	en	opgeheven	
verenigingen	uit	Vaals	zijn	zeer	
interessant	als	bron	voor	de	
streekgeschiedenis.	De	
Heemkundekring	neemt	graag	
par)culiere	stukken	of	
collec)es	en	
verenigingsarchieven	over	of	
neemt	ze	in	bruikleen	om	te	
kopiëren	en	u	krijgt	ze	
gegarandeerd	terug.	

Mocht	u	thuis	nog	materiaal	
hebben	dat	interessant	is	voor	
ons	neem	dan	contact	op	met	
onze	secretaris,	e-mail:	
sankaolbert@gmail.com

Vermelding nieuwe aanwinsten en schenkingen in ons archief


