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Fotoklub Focal 81 Kelmis 

In het derde weekend van mei 2013 
organiseerde de Fotoklub Focal 81 een 
tentoostelling met foto`s van eigen leden. De 
tentoonstelling vond plaats in het Athenäum 
Cèsar Franck te Kelmis. Men had het genoegen 
om niet alleen Belgische, maar ook Nederlandse 
en Duitse bezoekers te mogen begroeten. De 
tentoonstelling was in twee categorieën 
ingedeeld. Zwart wit foto`s en kleuren foto`s. Alle 
bezoekers kregen het verzoek drie foto`s per 
categorie uit te zoeken. Via deze weg werden de 
winnaars gevonden. Ook twee leden van Sankt 
Tolbert hebben deze tentoonstelling bezocht. Er 

was een grote 
variatie aan 
onderwerpen. 
Ook de 
kwaliteit was 
verrassend 
goed. 
De heer Iwan 

Jungbluth, voorzitter 
van de club heeft ons 
nu de winnende foto`s 
toegestuurd. 
In de categorie zwart 
wit ging de eerste prijs 
naar de foto “Drei 
Bäume” van Nico 
Dressen. De foto is 
genomen bij het 
weerstation “Kahler 
Asten” nabij 
Winterberg. 
In de categorie 
kleurenfoto`s ging de 
eerste prijs naar de foto met titel “Das letzte Licht” 
van Eddy Maes. De foto is genomen tijdens een 
vakantiereis aan de Ierse kust. 
Op 14 en 15 september 2013 organiseert de club 
weer een tentoonstelling in “Kulturhaus Select”, 
Lütticherstrasse 264 in Kelmis. 
 

Lei Junggeburt Trophee 

Leo was niet alleen actief voor de 
heemkundekring. Hij organiseerde ook elk jaar 
een golf toernooi voor met name leden van de 
golfclub die op de een of andere manier een 
binding met Vaals hebben. Dit jaar vond dit 
plaats op 19 augustus. Voor Leo helaas te laat. 
Ter nagedachtenis van Leo heeft de golfclub dit 
toernooi de naam gegeven van “Lei Junggeburt 
Trophee”. Marlo heeft wel deelgenomen, maar 
zij heeft niet gewonnen. 
 

De uitslag bij de dames was: 
1e prijs; Lenie van 
Groenewoud. 
2e prijs; Anita Lennartz. 
 
Op de foto rijkt Ton Hintzen de 
eerste prijs uit. 

Open Monumentendag 2013 

Op 14 september zal ook 
in de gemeente Vaals 
aandacht besteedt worden 
aan de open 
monumentendag. Het 
thema van deze dag is 
“Macht en Pracht”. 
In overleg met de 
heemkundekring Sankt 
Tolbert is een brochure 
samengesteld over dit 
onderwerp.  

 

Onder macht en pracht kan aan een diversiteit 
van onderwerpen gedacht worden. Enerzijds 
natuurlijk de voor Vaals belangrijke pracht van de 
door de 18

e
-eeuwse industrie ontstane gebouwen. 

Verder  mede door de kerken, welke gebouwd zijn 
in en na die tijd. Enerzijds bezat de kerk macht, 
anderzijds pracht  van de door de gelovigen 
gesteunde bouw van godshuizen. Ook in de 20

e
 

eeuw zijn fraaie huizen gebouwd. Aandacht wordt 
besteed aan enkele fraaie grafmonumenten. De 
bijbehorende brochure zal op de Open 
Monumentendag op diverse plaatsen verkrijgbaar 
zijn. 
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Joep Göttgens 

Naar aanleiding van het artikel in de vorige 
nieuwsbrief heeft Jolanda Bohlen een foto 
gevonden waar  de auto van Joep Göttgens op 
is afgebeeld. De foto is afkomstig uit een 
Russisch blad. Naast de tekst in het Russisch 
staat de naam J. Göttgens. Wie kan dit voor ons 
vertalen? 
----- 
Страницы истории 
12 мая 1957 года - "Милле Милья" 
В этот день 54 года назад состоялась 
последняя настоящая "Милле Милья". Её 
закрыли после двух аварий со смертельным 
исходом. Сначала разбился голландский 
гонщик Йозеф Готгенс (Josef Gottgens).  
Но самое большое потрясение ждало 
любителей и профессионалов автоспорта, 
 

 
когда погиб экипаж "Скудерии Феррари" под 
управлением Альфонсо де Портаго. 

Lezing 

Tijdens onze bijeenkomst op 30 september zal 
ons lid, de heer Joachim Koch, een lezing 
verzorgen. Hij zal spreken over “Stadtbaulische 
Entwickelung der Stadt Aachen bis zum 2.  

Welkrieg”. De heer Koch is bereid ook een 
rondleiding te verzorgen. Hiervoor kunnen 
afspraken gemaakt worden na de lezing op 30 
september. 
 

Activiteiten agenda 

18 augustus tot 29 september: Expositie door 
Hans Truijen in de Kopermolen. 
7 september: Concert door Hubert Delamboye 
in de Kopermolen. 
14 september: 321 Festival bij het 
Drielandenpunt. Het motto is: three countries, 
two days, one love. 
 

14 september: Open monumentendag Vaals met 
als titel Macht en Pracht. Er is een brochure 
samengesteld. 
27 september: Maandelijkse bijeenkomst van de 
Heemkundekring. 
28 september: Concert "Modern meets Classic" 
in Fraiche te Vaals. 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

September 2013 
Leo Delnoye  73 jaar 
Jac. Hintzen  82 jaar 
Hans Jussen  81 jaar 
John Weijers  72 jaar 
Jacob Winkens  76 jaar 
 

Allen van harte proficiat! 
 
Leden die vermelding in deze rubriek niet op prijs 
stellen gelieven dit tijdig door te geven aan het 
secretariaat. 

Bijzondere sites 

De gemeente Vaals wijst ons op de site 
www.onthaasten.eu. Hier wordt o.a. ook Vaals 
genoemd. 

 

 
Reageren 
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 heeft u een interessante 
mededeling, kijk dan op de website www.sankttolbert.nl of mail naar sankttolbert@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.  
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