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Jaarboek verleden&heden nr. 23
vanaf maandag 29 november te koop
Het jaarboek verleden&
heden 2021, nummer 23
heeG weer het licht mogen
zien, en verkrijgbaar vanaf
maandag 29 november 2021.
Weer een prachtexemplaar
met zo'n dikke 150 pagina’s
en boeiende verhalen, zoals
over:
• de Duivensport in Vaals,
Vijlen en Lemiers, door
Arthur Cransveld;
• 110 jaar Akkerhof 1911 2021 toen en nu, door
Familie Kremer;
• Het pand Maastrichterlaan
15 met de oudste winkel
van Vaals, door Victor
Voncken;
• Schwimm-MuY uit Vaals.
Een onvermoeide zwem
gouvernante, door Arthur
Cransveld;
• Bedevaartplaatsen in de
omgeving van Vaals, door
Herbert Kuijpers; Jeluklieje
joegend an d’r Jaas, door
Jan Franco\e;
• Studentenvereniging St.
Michaël 1937-1986. Een
bevlogen studentenajd,
door Bert Graaf;
• Vols in de jolde voGsiejer
joare!, door Dieter
Piatkiewitz.
en alles voorzien van een
keur aan historische foto‘s.
U kunnen dit prachage werk
kopen voor de prijs van
€ 18,00.

De verkooppunten zijn:
• Grenswinkel Vaals,
Maastrichterlaan 15.
• Read Shop Vaals,
Maastrichterlaan 45.
• Kapsalon John Kohnen, Jos
Franco\eweg 5 Vaals.
Verkoop tevens op woensdagmorgen van 10.00 tot
12.00 Óp Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11a.
Bestellen kan ook via
sank\olbert@gmail.com.

Bij verzending per post
komen de verzendkosten
voor rekening van de koper.
Tevens zijn er in ons
verenigingslokaal ook nog
eerdere uitgaven van
verleden&heden
verkrijgbaar.
Kijk op onze website
www.sank\olbert.nl onder
de rubriek publicaaes welke
nummers nog te koop zijn.
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Op 7 juli 2021 kregen wij via
bestuurssecretaresse Carsta
de Dreu-Ruijsestein de vraag
of we op zondag 10 oktober
2021 een rondleiding door
historisch Vaals konden
lopen met een groep
burgemeesters. Graag
hebben we hieraan gevolg
gegeven.
In het kader van een
scholingsprogramma voor
nieuwe burgemeesters
vormen zo’n aen nieuwe
burgemeesters weer een
nieuw “burgemeestersklasje”. Het is gebruikelijk
dat deze klasgenoten ook na
aﬂoop van het scholingsprogramma onderling
contact houden.
Burgemeester Harry
Leunessen mocht het spits
aqijten met een uitnodiging
aan zijn collegaburgemeesters voor een
bezoek aan Vaals.
Zo verschenen op
zondagmiddag tegen 15 uur

de volgende burgemeesters
Óp Sankt Tolbert:
• Wilma van der Rijt – van
der Kruis, Brunssum, ZuidLimburg (27.600 inw.)
• Derk Alssema, Gilze en
Rijen, Noord Brabant
(26.500 inw.)
• Marleen Sanderse,
Ha\em, Gelderland
(12.200 inw.)
• Monique Bonsen,
Koggenland, NoordHolland (22.700 inw.)
• Jack van der Broek,
Schouwen-Duiveland,
Zeeland (34.100 inw.)
• Sebasaaan Nieuwland,
Uitgeest, Noord-Holland
(13.600 inw.)
In begeleiding van
organisaaeadviseur en
veranderkundige Annemiek
Meinen van De Beuk.
En last but not least
Harry Leunessen, Vaals.
Na een inleidende
PowerPoint-presentaae met

als atel “Verleden en Heden,
Vaals door de eeuwen heen”
werd een rondgang door
Vaals gemaakt.
Die zondagmiddag
presenteerde Vaals zich op
zijn best. Druk door
winkelende bezoekers, de
terrassen gezellig gevuld,
een zonnig weertje. Via von
Clermontplein, Koningin
Julianaplein, Koperstraat,
Maastrichterlaan, Kerkstraat
naar de Klèng Wach waar
Herbert Kuijpers ons
opwach\e en de
geschiedenis daarvan uit de
doeken deed.
Terug via Waalse Kerk naar
de Hervormde Kerk waar
Harry Leunessen het verhaal
vertelde over de ontvoering
van Kunigonde.
De Bergstraat af, waar
topsportster en
burgemeester Marleen
Sanderse haar hart kon
ophalen aan de steile
afdaling.
Bij het gemeentehuis
kwam een einde aan
de rondleiding.
Volgens onze
burgemeester keken
de bezoekers met
voldoening en
waardering terug op
hun verblijf in Vaals. Ik
van mijn kant kan
zeggen dat het voor
mij een eer was om
burgemeesters uit
verschillende
provincies van
Nederland over de
boeiende
geschiedenis van
Vaals te mogen
vertellen.
Jan Franco)e
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Hieronder presenteren wij u
ons jaarprogramma voor
2022.

Zondag 15 mei, 10.00 –
16.00 uur
Boekenbeurs

Echter is het programma
onder voorbehoud rekening
houdend met de
maatregelen omtrent
Covid-19.

Vrijdag 27 mei, 19.30 uur
Lezing, thema: “Mens en
Landschap”
Jef Boosten, IVN

Vrijdag 28 januari, 20.00 uur
LGOG (vanwege de Covid-19
maatregelen kan deze lezing
geen doorgang vinden)
Vastelovvend i Vols, 26
februari tot 1 maart
Geen bijeenkomst
Vrijdag 25 maart, 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering
Lezing, thema: wordt t.z.t.
bekend gemaakt
Zondag 24 april, 16.00 uur
Sankt Tolbert Fès veur
mitjlieder en partner
Inloop vanaf 15.00; start
programma 16.00 uur

Vrijdag 24 juni, 19.30 uur
Lezing, thema: “Nieuwe
resultaten kerkhistorisch
onderzoek protestants
verleden Vaals en Aken”
Dr. Thomas Richter, lezing
Duitstalig

Juli, vakanHe

Vrijdag 26 augustus,
19.30 uur
Bijeenkomst
Foto/ﬁlm presentaae, vrije
keuze

In het kader van de
bevordering van het
Limburgs dialect:
Vrijdag 09 september,
19.30 uur
Vrijdag 16 september,
19.30 uur
Vrijdag 23 september,
19.30 uur
Völser pla\ –
Dialectscholing, duur van de
lessen 2 x ¾ uur met half uur
pauze en nabespreking
Vrijdag 30 september,
19.30 uur
Lezing, thema: “Alcuinus,
leermeester en raadgever
van Karel de Grote”
Jochen Laschet
Vrijdag 28 oktober,
19.30 uur
Bijeenkomst
Foto/ﬁlm presentaae, vrije
keuze
Vrijdag 25 november,
19.30 uur
Bijeenkomst
Presentaae V&H 24
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Heuvel 4
6291 CS Vaals
Nederland
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Nieuwe leden
Als nieuwe leden van de
Heemkundekring Sankt Tolbert
werden in 2021 ingeschreven:
• Marcel Bulles
• Willem Hordijk
• Paul May
• Astrid Schijns
• Peter de Vreede
Hartelijk welkom aan deze nieuwe
leden. De vereniging telt nu 195
leden.
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Resultaat Ledenraadpleging ALV
2021
Naar aanleiding van de
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. Dank voor diegene
die hun stem hebben
uitgebracht.

Dus hieruit kunnen we
opmaken dat wij Marcel
Bulles als nieuw
bestuurslid kunnen
verwelkomen.
Tevens zijn de
bestuursleden Jo van der
Meij en Jean Cohlst
wederom voor 3 jaar
herkozen als bestuurslid.

Vuur wunsje alle mitjlieder en leazer van d’r Nieuwsbrief un
Freulieje Weinachte unne Jouwe roetsj en e Jelukzellisj mea
veur allemdienge e jezoonk 2022

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 heeO u een interessante mededeling,
kijk dan op de website www.sankPolbert.nl of mail naar
sankPolbert@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.

