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JAAR 

VAALS 

 

JUBILEUMPROGRAMMA 
2016 

 

mensen en grenzen door de eeuwen heen 



 

 

Jubileumprogramma 
 
 
Donderdag 25 februari 2016 
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a 
Lezing van Thomas Richter: De staatkundige grens als confessionele grens. Een mislukt project van 
grensverschuiving tussen Vaals en de rijksstad Aken 
De lezing vindt in samenwerking met het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap plaats. 
 
Dinsdag 1 maart 2016 
Begin 13:15 uur, trefpunt Aachener Rathaus (achterzijde, Katschhof) 
Excursie 1 naar Aken 
Grashaus en Centre Charlemagne – wisseltentoonstelling “Mokka Türc & Marihuana” 
Rondleidingen Grashaus (stadshuis, gevangenis en stadsarchief) – tentoonstelling over smokkel in de Euregio. 
Maximum aantal deelnemers: 28. Eigen bijdrage: 10 Euro. Aanmelding tot 23 februari, de aanmelding is 
tevens verplichting tot betaling. Grashaus Duitstalig, tentoonstelling Nederlandstalig. Voor verdere 
informatie zie achterzijde. 
 
Woensdag 20 april 2016 
Begin: 9:00 uur, trefpunt bushalte busstation Maastrichterlaan 
Excursie 2 naar Maastricht 
Regionaal Historisch Centrum Limburg (rijksarchief) – Schatkamer Sint-Servaas 
Rondleiding door het RHCL met het oudste archiefstuk van Nederland – koffie/thee en vlaai in het RHCL – 
Rondleiding door de schatkamer van de Sint-Servaasbasiliek met de diverse middeleeuwse pronkstukken. 
Maximum aantal deelnemers: 20. Eigen bijdrage: 20 Euro (incl. koffie en vlaai). Aanmelding tot 6 april, de 
aanmelding is tevens een verplichting tot betaling. Nederlandstalig. Voor verdere informatie zie 
achterzijde. 
 
Donderdag 12 mei 2016 
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a 
Lezing van Karen Jeneson: Het Romeinse verleden van Vaals en omgeving 
De lezing vindt plaats in samenwerking met het Thermenmuseum Heerlen. 
 
Zaterdag 11 juni 2016 
Begin 9:15 uur, trefpunt bushalte busstation Maastrichterlaan 
Excursie 3 naar Kelmis 
Göhltalmuseum en stadswandeling Kelmis – Neutral-Moresnet 
Rondleiding door het Göhltalmuseum (mijnbouw, Neutraal-Moresnet, streekgeschiedenis), daarna 
rondleiding met een deskundige gids door het stadje Kelmis langs interessante punten. 
Maximum aantal deelnemers: 30. Eigen bijdrage: 5 Euro. Aanmelding tot 28 mei, de aanmelding is tevens een 
verplichting tot betaling. Duitstalig. Voor verdere informatie zie achterzijde. 
 
Zaterdag 16 juli tot en met zondag 21 augustus 2016 
Tentoonstelling – zie kader 
 
Zaterdag 10 September 2016 
14:00 – 17:00 uur, Hervormde Kerk, Kerkstraat 
Open orgel in de Hervormde Kerk 
Het orgel kan bezichtigd worden met inbegrip van de achterliggende techniek. In de loop van de middag 
worden er enkele stukken ten gehore gebracht. Entree gratis, vrije gave welkom, geen aanmelding nodig. 



 

 

 
Vrijdag 16 september 2016 
Begin 15:00 uur, trefpunt ingang Sint-Adalbertskerk 
Excursie 4 naar Aken 
Kerk en kerkschat van Sint-Adalbert 
Rondleiding door de Sint-Adalbertskerk aan de Kaiserplatz onder begeleiding van een deskundige gids met 
bezichtiging van de schatten en de relikwieën. 
Maximum aantal deelnemers: 40. Eigen bijdrage: 3 Euro. Aanmelding tot 5 september, de aanmelding is 
tevens verplichting tot betaling. Duitstalig. Voor verdere informatie zie achterzijde. 
 
Vrijdag 23 september 2016 
Julianaplein 
Feestelijke opening van het nieuwe Kon. Julianaplein 
 
Donderdag 6 oktober 2016 
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a 
Lezing van Jan Francotte: Tolheffing 
De lezing is in het Völser Plat, uw vragen worden ook in het Nederlands en Duits beantwoord. 
 
Vrijdag 25 november 2016 
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a 
Lezing van Julia Samp: Das Land zwischen Maas und Rur im 11. Jahrhundert 
De lezing is gecombineerd met de maandelijkse bijeenkomst van HKK Sankt-Tolbert. 
 
Zondag 11 december 2016 
16:00 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a 
Dialectmiddag: “Verjangeheet” 
In het kader van het “Jaar van de Limburgse dialecten” biedt HKK Sankt-Tolbert een dialectmiddag aan. 
 
Donderdag 19 januari 2017 
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, 
Bloemendalstraat 11a 
Lezing van Karl Habets: Holset 
en zijn “schatten” 
 
Zondag 12 februari 2017 
16:00 uur, Óp Sankt Tolbert, 
Bloemendalstraat 11a 
Feestelijke afsluiting van het 
jubileumjaar met toespraken en 
diapresentatie 
 
 
 
 
 

Wij heten u van harte 
welkom bij onze 

jubileum-activiteiten! 
 

 
Tentoonstelling 

 
975 jaar Vaals  

mensen en grenzen door de eeuwen heen 
 
 
Zaterdag 16 juli t/m zondag 21 augustus 2016 
Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a 
Openingstijden: op woensdag van 10 – 15 uur, 
   op zaterdag van 14 – 20 uur en 
   op zondag van  11 – 15 uur 
 
In deze tentoonstelling benaderen wij de ontwikkeling van Vaals door de 
eeuwen heen – van de Romeinen tot 2016. Er worden pronkstukken uit de 
verschillende historische perioden geëxposeerd. 
 
Iedere donderdag om 18:30 uur vindt een open rondleiding plaats 
waarvoor geen aanmelding nodig is (duur: ca. 45 min). Een catalogus is 
ter plekke te koop. Tegen een geringe vergoeding zijn koffie, thee en 
frisdranken verkrijgbaar. 
 
Entree gratis, vrije gave welkom. Voor groepsrondleidingen zie 
achterzijde. 



 

 

Algemene informatie 
 
 
Toegankelijkheid 
Alle evenementen in het kader van het jubileumprogramma “975 jaar Vaals” zijn voor leden en niet-leden vrij 
toegankelijk. 
 
Lezingen 
Alle lezingen vinden plaats in het verenigingsgebouw 

“Óp Sankt Tolbert” 
Bloemendalstraat 11a 

Het gebouw is via de achterzijde toegankelijk voor mindervaliden en voorzien van WC’s. Voor en na de 
lezingen zijn tegen een geringe vergoeding koffie, thee, frisdranken etc. verkrijgbaar. Voor de lezingen is een 
aanmelding niet noodzakelijk. De lezingen zijn gratis, een vrije gave voor de referenten is uiteraard welkom. 
 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling vindt tevens “Óp Sankt Tolbert” plaats. Het bezoek van de tentoonstelling is gratis. Wilt u 
een rondleiding voor het hele gezin of voor een groep? Dat kan! We bieden rondleidingen (ca. 45 min.) door 
de tentoonstelling aan in het Nederlands, Duits of Völser Plat. Rondleidingen voor groepen kunnen buiten de 
normale openingstijden plaatsvinden, hiervoor dient u een afspraak te maken. Coördinator van de 
rondleidingen is dhr. Jan Francotte, janfrancotte@gmail.com. De rondleidingen zijn gratis, een vrije gave is 
uiteraard welkom. 
 
Excursies 
Aan de excursies zijn kosten verbonden. Voor de prijs per persoon zie de informatie bij het desbetreffende 
programmapunt. U kunt de kosten ter plekke contant betalen (alleen gepast geld!) of van tevoren overmaken 
naar bankrekening NL23RABO0114493979 t.n.v. HKK Sankt-Tolbert te Vaals. 
Aanmelden voor excursies is absoluut noodzakelijk. U kunt zich eenvoudig aanmelden via 
sankttolbert@gmail.com of +31/(0)43/306 42 06. Vermeldt dan a.u.b. voor welk evenement u zich aanmeldt 
en met hoeveel personen u deelneemt. Aan de excursies kan slechts een beperkt aantal mensen deelnemen; 
voor de maximale aantallen zie de informatie bij het desbetreffende programmapunt. Bij voldoende 
aanmeldingen bestaat de mogelijkheid een tweede termijn aan te bieden. De excursies zijn niet geschikt voor 
mindervaliden. 
Voor de excursies naar Aken dient u voor eigen vervoer te zorgen. Voor de ritten naar Kelmis en Maastricht 
zorgen wij voor vervoer heen en terug. Na aanmelding ontvangt u gedetailleerde informatie over de excursie, 
het vervoer en het programma ter plekke. 
 
Taal / Sprache 
Er is steeds iemand aanwezig die van het Duits naar het Nederlands of van het Nederlands naar het Duits 
kan vertalen. / Es ist immer jemand anwesend, der vom Niederländischen ins Deutsche oder vom Deutschen 
ins Niederländische übersetzen kann. 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat. Secretaris Monique Louvenberg-
Cransveld beantwoordt uw vragen liefst via sankttolbert@gmail.com. Het contactadres is: Heuvel 4, 6291 CS 
Vaals, of bel +31/(0)43/306 42 06 
 

Kijk ook op onze website: 
www.sankttolbert.nl 
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