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Nieuwsbrief Nummer 1 – Oktober 2009 

Verenigingsgebouw 

Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van het 
verenigingsgebouw ‘De Boed’, Bloemendalstraat 
11a. Het gebouw is wind- en waterdicht gemaakt, 
de vloeren liggen en er is begonnen met het 
binnenwerk. Dit alles is gefinancierd uit eigen 
middelen en met een subsidie van de gemeente 

Vaals. Het bestuur is nu op zoek naar andere 
subsidieverstrekkers en sponsoren om het 
gebouw verder in te richten als ontmoetings- en 
tentoonstellingsruimte. 
Een eerste verzoek is gedeponeerd bij 
www.detelefoongids.nl/mijngoededoel. 

Verleden&Heden 

Binnenkort verschijnt nr. 11 van 
Verleden&Heden. De redactiecommissie heeft 
met behulp van verenigingseigen auteurs een 
interessant nummer weten samen te stellen. Er 
staan artikelen in over hoeve Sankt Tolbert, veld- 
en vloernamen, de Frankenmolen, Lambert  

Erven, de vroegere VTF, enz. Verder enkele 
interessante stukken uit een archief en natuurlijk 
‘nostaljie oes de auw doeës’. Het jaarboek 2009 
is in november / december op de bekende 
verkooppunten en bij het secretariaat (zie 
website) verkrijgbaar. 

Website 

De website van Sankt Tolbert is vernieuwd en 
uitgebreid. Informatie over de vereniging en 
onderwerpen uit de geschiedenis van Vaals zijn  
 

hier te vinden.  
Klik op www.sankttolbert.nl  

Bijeenkomsten 

Elke laatste vrijdag van de maand is er om 20.00 
uur een bijeenkomst voor leden en niet-leden 
(uitgezonderd voor de jaarvergadering in maart)  

in de zaal van café-restaurant Suisse. Actueel 
verenigingsnieuws en een presentatie met 
betrekking tot Vaals staan op de agenda. 

Klèng Wach Feestmiddag 

Wilt u het kleinste museum van Nederland in de 
Akenerstraat bezichtigen, bel dan Herbert 
Kuijpers (043-3063163). 

Op 6 december 2009 is voor leden (met partner) 
de jaarlijkse feestmiddag. Aanvang 16.00 uur in 
café-restaurant Suisse. Er is een programma met 
heemkundige en andere verrassingen. 

 
Reageren 
Wilt u meer weten over de Heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief 
of heeft u een mededeling, kijk dan op de website www.sankttolbert.nl of mail naar 
sankttolbert@gmail.com. 

 


