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Nieuwsbrief
HEEMKUNDEKRING 

SANKT-TOLBERT 
VAALS

Verenigingsnieuws 
De#volgende#bijeenkomst#
van#onze#heemkunde5
vereniging#is#op#vrijdag#29#
januari#a.s.#om#19:30#uur#
in#ons#verenigingslokaal#
Óp#Sankt#Tolbert,#
Bloemendalstraat#11A#te#
Vaals.  
Na#de#gebruikelijke#infor5
maHe#zal#burgemeester#
van#Loo#de#koker#van#de#
eerste#steenlegging#van#de#
Aloysiusschool#openen#die#
Hjdens#de#sloop#van#de#
school#is#gevonden.#Hierna#
zal#er#een#lezing#met#
PowerPoint5presentaHe#
plaatsvinden#van#de#heer#
Lou#Heynens#over#
Vaalsbroek#en#Lemiers#
Geconfisqueerd#als#
‘vijandelijk#vermogen’.# 
Ook$niet$leden$zijn$van$
harte$welkom.  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Ier#wae#ier#tsouwkunt,#’t#mós#
‘ns#jezaad#waede.#Jemeend#
zunt#de#mèdsjere#en#de#jonge#
die#noe#at#’n#janse#lang#tsiet#
jèdder#weisj#vöäl#sjtonde#va#
hön#tsiet#spendiere#an#’t#
diejietalieziere#en#arsjieviere#va#
doezende#dokoemente,#an#’t#
verzörje#va#de#nuitsbreive,#
Verleden#&#Heden##en#
nevvebeej#noch#‘nne#hoof#
anger#zaache#rejele.##Verjange#
mietwoch#(23.12.2015),#
waerend#‘nne#kóbe#bezuk#an#ós#
boed,#han#iesj#miesj#dat#
jerejaliesierd.#Iesj#tróf#doa#e#
klübsje#fliesiesj#wèrkemde#
Tolbeber#hènger#hönne#leptop#
of#skenner#aa.###
Iesj#dènk#dat#vuur#(#dikke#
tsweihonderd#mietjlieder)#ós#
nit#jenoch#bewósd#zunt#wie#

wiesjHesj#en#waedvol#dat#wèrk#
is.#Noch#be5achtliesjer#mós#ózze#
rèsèpkt#zieë#wèn#vuur#bedènke#
dat#zeej#dat#allemoal#
ónbaatzüsjHesj#dunt,#zoewie#
me#zèt:#allèng#mé#vöär#‘nne#
danke5mersie.#Zeej#dunt#’t#nit#
vöär#eje#ier#en#jlorieja,#mè#vöär#
ózze#verain#en#jans#besjtèmd#
óch#vöär#alle#Völser#en#in#de#
Völser#jesjiesjte#je5interessierde#
mènsje#va#boesse#ós#
jemèngdejrenze,#oes#bènne5#en#
boesseland.#Zeej#leie#‘t#“Jister#
en#Hüj”#van#ós#jemainsjaf#óp#
professionel#manier#vas.##
’n#Forsje#portsiejoen#sjoekerij#
woa#jeneratsiejoeëne#noa#ós#va#
profieHere#könne.#Óp#mieng#
vroar:#“wie#wied#zut#duur#at?”,#
zèt#d’r#Herbert#en#d’r#Arthur:#
“doe#broechs#nit#bang#tse#zieë,#

vuur#waede#vöärleufiesj#nit#
arbaitsloos”.##
Alle#achtoeng#en#dank#doavöär.#
Iesjzelf#dun#doa#in#jèddenval#de#
kap#vöär#aaf.#’t#Moeët#‘ns#
jezaad#waede.#

J.H.$(Hans)$Jussen$

De+archiefgroep+van+

Heemkundekring+Sankt+Tolbert+

bestaat+uit:+Herbert+Kuijpers,+

Wino+Winkens,+Jan+FrancoHe,+

Arthur+Cransveld,+Thomas+

Richter,+Monique+LouvenbergO

Cransveld,+Harry+Louvenberg,+

Marlies+Kutzke,+Jurriën+Rijksen+

en+Hannie+Burgman+Van+

Beusekom.

’t Mós ‘ns jezaad waede (ingezonden stuk van een lid)

Acht#van#de#Hen#leden#van#de#archiefgroep
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Nadat#in#maart#2015#het#
project#OAT#–#Oorspronkelijke#
Aanwijzende#Tafels,#tot#een#
goed#einde#werd#gebracht,#
besloot#de#archiefgroep#om#
een#nieuw#project#te#starten:#
het#project#Perceelsgewijze#
Kadastrale#Legger,#kortweg#PKL#
genoemd.#

Wat#is#dat#nu#weer#zult#u#
vragen?#
De#perceelsgewijze#kadastrale#
legger#is#absoluut#het#
belangrijkste#kadastrale#
register.#Het#bevat#voor#een#
deel#dezelfde#gegevens#als#de#
Oorspronkelijke#Aanwijzende#
Tafels,#maar#dan#anders#
gerangschikt.#Alle#percelen#
waarop#binnen#één#kadastrale#
gemeente#door#dezelfde#
persoon#dezelfde#zakelijke#
rechten#worden#uitgeoefend,#
worden#hierin#onder#één#hoofd#
samengebracht.#In#dit#hoofd#
vindt#men#wederom#de#naam,#
voornaam,#beroep#en#
woonplaats#van#de#betrokkene#
vermeld.#Deze#

hoofdvermelding#vormt#een#
leggerarHkel,#ook#wel#kopregel#
genaamd.#Bij#de#afzonderlijke#
percelen#worden#de#voor#de#
heffing#van#de#grondbelasHng#
belangrijke#zaken#vastgelegd#
evenals#verwijzingen#naar#de#
verkrijgingsHtel#(Registers#van#
overschrijving),#de#kadastrale#
plans#etc.#In#tegenstelling#tot#
de#Oorspronkelijke#
Aanwijstafels#worden#in#deze#
legger#wel#wijzigingen#
aangebracht,#bijvoorbeeld#bij#
wisseling#van#eigenaar#of#
splitsingen#dan#wel#
samenvoegingen.#Het#
bijhouden#van#deze#leggers#
geschiedde#met#behulp#van#
enkele#kadastrale#staten#(zoals#
de#nummers#73#en#75).#
Aangezien#de#inhoud#van#deze#
staten#in#de#leggers#is#verwerkt#
zijn#deze#voor#ons#onderzoek#
nauwelijks#interessant#en#
worden#ze#enkel#geraadpleegd#
bij#onduidelijkheden#in#de#PKL.#
Oorspronkelijk#werden#de#
leggers#in#alfabeHsche#volgorde#
van#de#achternaam#van#de#

eigenaren#aangelegd.#Hiertoe#
plaatste#men#aan#het#begin#van#
elk#nieuw#deel#een#alfabeHsche#
lijst#van#de#rechthebbenden.#
Later#is#men#overgegaan#tot#
het#aanleggen#van#alfabeHsche#
lijsten#in#aparte#registers,#die#
op#hun#beurt#weer#zijn#
afgeschak#na#de#invoering#van#
de#Algemene#Naamwijzer.#
Aangezien#een#PKL#door#de#
vele#veranderingen#in#de#loop#
der#Hjd#veel#vervallen#
leggerarHkelen#bevabe,#
werden#de#nog#van#belang#
zijnde#gegevens#later#
overgenomen#in#een#nieuw#
register.#
Van#de#gemeente#Vaals#
ontvingen#we#een#scan#van#de#
oude#PKL#gegevens,#waarvoor#
onze#hartelijke#dank.#Na#
doorzicht#van#de#betreffende#
scan#zien#we#de#volgende#
onderdelen:#
1)#AlfabeHsche#lijst#van#
eigenaren#
2)#Lijst#van#eigendommen,#
gebouwd#en#ongebouwd#
3)#Zes#boeken#met#PKL’s

Nieuwsbrief

Aezel-Project – Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse 
Eigendommen en Leefgemeenschappen 
Perceelsgewijze kadastrale legger

Voorbeeld#van#een#bladzijde#met#PKL’s.
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Op#12#december#2015#werd#de#
jaarlijkse#familieavond#voor#de#
leden#van#Sankt5Tolbert#en#hun#
partners#in#ons#verenigings5
lokaal#gehouden.#Het#was#een#
bijzondere#avond,#want#er#
waren#liefst#zes#jubilarissen#in#
ons#midden.#Zoals#gebruikelijk#
werd#gestart#met#een#koffie5
tafel.#Hierna#begon#onze#
voorziber#Peter#Sparla#met#de#
huldiging#van#de#aanwezige#
jubilarissen:#de#dames#Käthy#
Schnarkowski5Kohl#en#Henny#
Crob#en#de#heren#Jo#Janssen,#
Herman#Lennertz,#Jean#Cohlst#
en#John#Kohnen.#Allen#
vijfentwinHg#jaar#lid#van#onze#
vereniging.#Peter#vertelde#
enkele#anekdotes#over#ieder#
van#hun.#Bloemen#werden#

uitgereikt,#foto’s#genomen#en#
iedere#jubilaris#ontving#een#
mooie#ingelijste#oorkonde.##
Zoals#vanouds#was#er#ook#dit#
jaar#een#tombola,#die#met#veel#
humor#werd#gepresenteerd#
door#Jean#Cohlst#en#Herbert#
Kuijpers.#Winnaar#van#de#
jaarlijkse#heemkundequiz#
werd#Herbert#Kuijpers.#Leuke#
voordrachten,#sommige#in#het#
Völser#dialect,#werden#
gehouden#door#Elly#van#den#
Hove#en#Yvonne#Brounen.#
Uiteraard#waren#er#nog#veel#
meer#personen#die#hun#
steentje#bijdroegen#aan#deze#
geslaagde#avond.#Bedankt#
iedereen!###
######
Victor$Voncken

Jubilarissen gehuldigd tijdens familieavond

4)#Boek#met#OAT’s#
5)#Suppletoire#aanwijzende#
tafel#
6)#De#verwijzingen#van#de#
perceel#nummers#op#de#
kadastrale#plans#van#de#vier#
secHes.#
Het#aantal#pagina’s#in#de#zes#
PKL#–#boeken#bedraagt#circa#
2300.#Er#zijn#pagina’s#met#een#
kopregel#en#pagina’s#met#twee#
kopregels.#Het#totaal#aantal#
kopregels#zal#dus#rond#de#vier#

en#een#half#duizend#liggen.#
Voor#het#bewerken#van#de#PKL’s#
werd#wederom#een#werkgroep#
samengesteld.#De#werkgroep#
bestaat#momenteel#uit#15#
leden.#Onze#archiefgroep#stelt#
het#gros#van#de#werkgroep#
leden,#maar#er#zijn#ook#leden#
van#HKK#“de#Auw#Kapel”#van#
Lemiers#en#van#de#“Naobere#va#
Viele”#uit#Vijlen.#
De#volgende#maanden#zullen#
we#als#werkgroep#naast#de#

normale#archiefwerk5
zaamheden#vooral#bezig#zijn#
met#het#in#Excel#invoeren#van#
kopregels.#
Na#het#invoeren#van#de#
kopregels#wordt#in#een#volgend#
project#overgegaan#tot#het#
bewerken#van#de#bijbehorende#
perceel#regels.#Maar#dat#is#
weer#een#ander#verhaal.#
Vanuit#de#werkgroep#houden#
wij#u#op#de#hoogte#van#de#
vorderingen.#
Jan$Franco=e

Het#zal#u#allen#bekend#zijn:#in#
een#schenkingsoorkonde#
gedateerd#13#februari#1041#
werd#Vaals#voor#de#eerste#keer#
genoemd.#In#2016#kunnen#wij#
dus#het#9755jarig#bestaan#van#
Vaals#vieren.#Dit#feit#willen#wij#
niet#zomaar#aan#ons#voorbij#
laten#gaan.#Een#werkgroep#
bestaande#uit#bestuur5#en#
archiefgroepsleden#is#druk#
bezig#met#het#plannen#van#een#
feestelijke#jubileumagenda.#Op#
dit#moment#staan#nog#niet#alle#
details#van#de#acHviteiten#vast.#
In#ieder#geval#vindt#er#in#het#
kader#van#het#jubileumjaar#(13#
februari#2016#t/m#12#februari#
2017)#één#evenement#per#

maand#plaats.#De#geplande#
acHviteiten#omvaben#excursies#
en#lezingen#die#betrekking#
hebben#op#ons#verleden.#
Voor#februari#maken#we#onze#
nieuwsbrieflezers#alvast#abent#
op#twee#acHviteiten#van#het#
9755jaar5Vaals5programma:#op#
zaterdag#13#februari#feestelijke#
opening#van#het#jubileumjaar#
met#bekendmaking#van#het#
complete#jubileumprogramma#
in#ons#verenigingslokaal#en#op#
donderdag#25#februari#geek#
ons#lid#Thomas#Richter#een#
lezing#over#het#thema#“De#
staatkundige#grens#als#
confessionele#grens.#Vaals#en#
Aken#in#de#17de#eeuw”.#Deze#

lezing#wordt#georganiseerd#
i.s.m.#het#LGOG#en#is#Duitstalig;#
vragen#en#opmerkingen#
worden#in#het#Nederlands#
beantwoord.#Deze#lezing#wordt#
eveneens#in#ons#verenigings5
lokaal#Óp#Sankt5Tolbert#
gehouden.#
Voor#maart#zijn#wij#bezig#met#
de#voorbereidingen#voor#een#
excursie#naar#een#bijzondere#
tentoonstelling#in#Aken.#U#
ontvangt#hierover#nog#verdere#
informaHe#via#de#gebruikelijke#
kanalen.#

Namens$de$975Bwerkgroep,$$
Jan$Franco=e$en$Thomas$Richter

975 jaar Vaals – Jubileumprogramma

Onze#jubilarissen#van#2015
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Secretariaat: 
Heuvel#4 

6291#CS##Vaals  
Nederland##

Telefoon:#0435306#42#06  
E5mail:#sankbolbert@gmail.com##

Bezoek onze 

website

sankttolbert.nl

Februari+2016+

3#februari# Horst5Dieter#Piatkiewitz#76#jaar#
10#februari# Joachim#Koch#72#jaar#
18#februari# Lia#Alberts5Hogervorst#72#jaar#
26#februari# Ed#Mans#71#jaar#

Allen$van$harte$gefeliciteerd!$$

Leden$die$vermelding$in$deze$rubriek$niet$op$prijs$
stellen$gelieven$dit$Mjdig$door$te$geven$aan$het$
secretariaat.$

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert-leden

29+januari#Bijeenkomst#Sankt#
Tolbert#om#19:30#uur#in#ons#
verenigingslokaal#Óp#Sankt#
Tolbert,#Bloemendalstraat#11A#
te#Vaals#

23,+24,+30+en+31+januari+Hub#
Deitz#Carnavalsrevue##

6+februari#Kinderoptocht#Vaals##
14:00#uur#

7+februari#Dialectmis#St.#
Pauluskerk##10:30#uur# #

7+februari+Sleuteloverdracht#
13:30#uur#

8+februari#Grote#optocht#Vaals#
14:11#uur#

Activiteitenagenda

De+nieuwsbrief+is+een+maandelijkse+uitgave+van+heemkundekring+

Sankt+Tolbert. 
Wilt+u+meer+weten+over+de+heemkundekring+Sankt+Tolbert,+een+

bijdrage+leveren+aan+deze+nieuwsbrief+of+heeZ+u+een+interessante+

mededeling,+kijk+dan+op+de+website+www.sankHolbert.nl+of+mail+

naar+sankHolbert@gmail.com.++

De+nieuwsbrieven+staan+ook+in+pdfOformaat+op+de+website.+Deze+

kunt+u+downloaden.+Tevens+kunt+u+op+de+site+aangeven+als+u+de+

nieuwsbrief+niet+meer+wilt+ontvangen.

REAGEREN

Wisselende+uitstalling+in+

de+vitrinekast:#  
Onder#de#Htel#„STOP!#
Douane!“#worden#in#de#
vitrinekast#objecten#
tentoongesteld#over#de#
douanegeschiedenis#van#
Vaals.#Omdat#de#Kleng#
Wach#gerestaureerd#wordt#
zijn#de#tentoonstellings5
objecten#Hjdelijk#in#ons#
depot#ondergebracht.#Een#
deel#van#deze#objecten#is#
vanaf#eind#oktober#te#zien#
in#de#vitrinekast#in#ons#
verenigingslokaal.#


