
Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals 

 

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2015 

 

Bestuur en leden 

Op 31 december 2015 telt de vereniging 226 leden. 

Het bestuur kent op deze dag de volgende samenstelling: 

Peter Sparla voorzitter, Monique Louvenberg-Cransveld secretaris, Jan Thoma 

penningmeester, Victor Voncken 2de secretaris, Piet Meesters 2de voorzitter en de 
commissarissen Jean Cohlst en Dieter Fanchamps. 

Opzegging/Uitschrijving lidmaatschap tot 31-12-2015: 22 leden 

Nieuwe aanmeldingen in 2015: 8 leden. 

 

Commissies 

Archiefcommissie: Archivaris: Dolf Lamsfus, Archiefbeheerder: Herbert Kuijpers; 

Serverbeheerder: Jan Francotte; Leden: Wino Winkens, Marlies Kutzke,  

Arthur Cransveld, Monique Louvenberg-Cransveld, Jurriën Rijksen, Thomas Richter, Harry 

Louvenberg, Johanna Burgman Van Beusekom. 

 

Redactiecommissie: Hoofdredacteur: Herbert Kuijpers, Lay out: Wino Winkens, 

Leden: Victor Voncken, Marianne Eussen-Langohr, Arthur Cransveld, Jan Francotte. 

 

Gebouwcommissie: Beheerder/Contact bestuur: Jean Cohlst. 

 

Commissie Lezingen/Rondleidingen: Herbert Kuijpers, Jan Francotte, Wino Winkens. 

 

Mediacommissie: Website: Herbert Kuijpers (ondersteuning Marcel Wolff), Monique 

Louvenberg-Cransveld; Facebook: Monique Louvenberg-Cransveld.  

 

Nieuwsbriefcommissie: Arthur Cransveld, Victor Voncken, Jan Francotte, Thomas Richter 

en Monique Louvenberg-Cransveld (ondersteuning/lay-out Marcel Wolff) 

 

Overleden 

In het afgelopen verenigingsjaar overleden onze zeer gewaardeerde leden: Peter Bertram, 

Heinz Ortmans, Maria Rompen en Els Niessen. Wij zullen hun steun voor Sankt Tolbert 

steeds in dankbare herinnering bewaren. 

 

Jubilarissen 

Onze vereniging telt in 2015 10 jubilarissen. 
Alexandra Baltus, Peter Bertram, Jean Cohlst, Henny Crott, Jozef Janssen, John Kohnen 

Herman Lennertz, Ilona Lux-Verdonk, Käty Schnarkowsky-Kohl, Hans Winkens. 

 

Bestuursverkiezing 

De ALV benoemt de bestuursleden. Het bestuur stelt in onderling overleg de functies vast. 

Aftredend waren Jean Cohlst en Jan Thoma en stelden zich herkiesbaar. Jean Cohlst en Jan 

Thoma werden unaniem door de vergadering herkozen. Zij danken voor het vertrouwen.    

 

Het bestuur bestaat thans uit 7 leden. 



Maandelijkse bijeenkomsten 

De maandelijkse bijeenkomsten inclusief de Algemene Leden Vergadering (ALV), 

10 in totaal, zijn gehouden in ons verenigingslokaal Óp Sankt Tolbert aan de 

Bloemendalstraat 11A, Vaals. De data: 30 januari, 27 februari, 27 maart (ALV), 24 april,  

29 mei, 26 juni, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november 2015 

 

Verenigingsgebouw 

 Onderhoud e.d. 

 In augustus 2015 is de gevel aan de zijkant van ons verenigingslokaal 

geïmpregneerd.  

 Het bestuur van Hkk Sankt Tolbert dankt in dezen: 

o Alle grote en kleine sponsoren  

o Bestuurslid Jean Cohlst, die als beheerder zeer veel werk verzet in en om het 

verenigingsgebouw 

o Alle leden, die met name de vergaderruimte, de keuken en de toiletten 

schoon houden en steeds weer met stoelen en tafels moeten sjouwen. 

o De dames en heren die de familie-avond organiseren. 
o De dames en heren die tijdens de bijeenkomsten de leden en gasten 

verzorgen met koffie en fris. 

 

Contacten  

 Gemeente Vaals. 

 Open monumentendag 

 Herdenking van de Vaalser gesneuvelden op 19 oktober 

 Renovatie Klèng Wach 

 Projekt over de Vaalser Joden 

 Aezel- Projek 

 Renovatie Hervormde begraafplaats 

 Archeologische vondsten op Koningin Julianaplein 

 

 Overige contacten 
 Heemkundeverenigingen in de regio, incl. Laurensberg en Haaren-

Verlautenheide 

 Diverse verenigingen in Vaals 

 Stichting De Kopermolen, Stichting Heemkundige Studies in het Geuldal 

LGOG afdeling Valkenburg en Heuvelland 

 Koninklijke bibliotheek, Stadsbibliotheek Maastricht, Stadtbibliothek Aachen, 

Stadtarchiv Aachen. 

 Vaalser Weekblad, Dagblad de Limburger, Omroep Krijtland, 1Limburg, L1 

Helios Verlag, Drukkerij Thoma, Drukkerij Deitz en Weeren. 

 

 

De redactiecommissie 

 verleden&heden nr. 17. Deze uitgave is zeer gevarieerd en in een mooie lay-

out gedrukt en wordt goed verkocht. (oplage 280 ex.) 

 Met verleden&heden nr. 18 is in 2016 gestart; In 2016 verschijnt een 

themaboek over Operettegezelschap “Het Zingende Zuiden”. 

 

 

 



Archief 

 Schenkingen: Ook dit jaar weer heeft het archief heel veel schenkingen van 

leden en niet-leden mogen ontvangen. Het zou te veel zijn om alle 

schenkingen en schenkers hier apart te vermelden. Dit is vastgelegd in de 

maandelijkse verslagen van de bijeenkomsten. In elk geval is iedere schenker 

heel hartelijk bedankt. 

 

Bijzondere activiteiten 

 Lezingen/ Presentaties/ deelnames 

 15 januari 2015: vond er in ons verenigingslokaal in samenwerking met LGOG 

een lezing plaats door de heer Lei Heijenrath over het leven van Frans 

Corneli.  

 15 juni 2015: vond er in ons verenigingslokaal een presentatie plaats door Jan 

Francotte over het programma Alfresco. Hij gaf uitleg hoe het programma 

werkt en gebruikt kan worden. 

 
 Excursies  

 11 mei 2015: Op uitnodiging van het stadsarchief van Aken nam een groep 

leden van onze vereniging deel aan een rondleiding door het stadsarchief. 

 19 oktober 2015: Een groep van 11 leden van Sankt Tolbert heeft  

deelgenomen aan een excursie naar de Diözesan-Bibliothek van het bisdom 

Aken. 

 

 Herdenkingen  
 Op dinsdag  20 oktober 2015 vond er om 15.00 een herdenking plaats bij het 

oorlogsgraf op het kerkhof aan de Seffenterstraat. Herdacht werd de 

bevrijding van Vaals op 19 oktober 1944, de hier begraven militairen en 

verzetsstrijders uit WOII. Deze herdenking werd bijgewoond door 

burgemeester van Loo, vertegenwoordigers van Heemkundekring Sankt 

Tolbert, leerkrachten en leerlingen van de scholen De kleine Wereld, Op de 

Top’, die dit graf hebben geadopteerd. Passende verhalen en een bloemstuk 

omlijstten deze sobere plechtigheid. 

 

 Rondleidingen 

 De Heemkundekring Sankt Tolbert heeft in het afgelopen jaar twee 

rondleidingen voor diverse groepen verzorgd door de oude kern van Vaals.  

 Klèng Wach. Deze is in 2015 enkele keren (op verzoek en tijdens 

rondleidingen) opengesteld; Herbert Kuijpers is bereid gevonden op aanvraag 

dit kleine museum open te stellen en regelmatig enig onderhoud te doen. 

 

 Server 
 2015 was een jaar waarin weer heel veel archiefstukken op de server 

geplaatst werden.  

 Een groot project was het invoeren van enkele duizenden gescande 

rouwbrieven en bidprentjes. Dit project is eind 2015 afgerond. Alle 

rouwbrieven (totaal 4768) en bidprentjes (totaal 3666) zijn opgenomen in 

Alfresco. 

 In 2014 werd door het bestuur de toestemming verleend om HKK de 

Noabere va Viele en HKK de Auw Kapel toe te laten tot de server. De drie 



verenigingen hebben ieder een eigen, onafhankelijk en gesloten gedeelte 

gekregen op de server en zijn ook drukdoende hun archief in Alfresco te 

verwerken. Ook is er een gebruikersovereenkomst door beide verenigingen 

ondertekend. 

 

 Aezel-Projek 

 Voor dit project is door een werkgroep begonnen met het invoeren van de 

PKLs, dus de opvolg-werkzaamheden van de OATs, de kadastrale gegevens 

die deel uitmaken van het provinciaal Aezel-Projek. 

 

 Klèng Wach 
 De Klèng Wach werd gerenoveerd. Dit was hoognodig want het gebouwtje 

was na jaren van achterstallig onderhoud in vrij slechte staat. Jan Francotte, 

Herbert Kuijpers en Thomas Richter hebben alle spullen die aanwezig waren 

weggehaald en zo lang ondergebracht in ons verenigingslokaal. Zodra de 

renovatie klaar is wordt alles weer teruggeplaatst in de Klèng Wach. 

 

 Open Monumentendag 

 Op zaterdag 12 september 2015 werd de Open Monumentendag 

georganiseerd. In ons verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert waren een drietal 

kunstenaars die hun kunstwerken tentoonstelden. Annemie Koenen gaf 

informatie over het werken met vilt. Ons lid Bernie Peters-Soetens legde uit 

wat voor een uitdaging het vervaardigen van mozaïeken is. En ons lid Ger 

Peters demonstreerde hoe glas-in-lood wordt vervaardigd.  
 

Nieuwsbrieven 

Dank ook aan Jan Thoma die de Nieuwsbrieven steeds bezorgd/verstuurd naar leden die 

geen e-mailadres hebben. 

 

Website Sankt Tolbert 

 Deze werd evenals vorig jaar regelmatig en goed bezocht en accuraat 

bijgehouden door ons lid Herbert Kuijpers en diens schoonzoon Marcel Wolff 

met medewerking van Monique Louvenberg-Cransveld. Dank hiervoor. 

 Bezoekers website Sankt Tolbert in 2015: We hadden bezoekers uit 75 

landen. In totaal werd de website van Sankt Tolbert  4138 keer bezocht. 

Hierbij werden 29403 pagina`s bekeken. 71,3% waren nieuwe bezoeken, 

28,7% waren herhalingsbezoeken. De meeste bezoekers op een dag was op 8 

juli 2015. Tijd per bezoek: 3 minuten en 24 seconden. Aantal pagina`s per 

bezoek: 7,11%, 54% van de bezoekers zijn mannen en 46% vrouwen. 

Bezoekers uit enkele landen: Nederland 3133, USA 69, Duitsland 323, België 

121, Frankrijk 28, Brazilië 193, Italië 43, Filipijnen 17, India 16, Portugal 16.                

 

Facebookpagina Sankt Tolbert 

 Sinds begin februari 2013 maakt de Hkk Sankt Tolbert ook gebruik van  

Facebook. Via dit moderne medium hopen wij behalve leden en vrienden 

vooral veel jongeren te bereiken.  

Dit initiatief is afkomstig van secretaris en archiefmedewerkster Monique 

Louvenberg-Cransveld. Zij houdt de Facebookpagina actueel met informatie 

over de vereniging. Het aantal “vrienden” op de facebookpagina is eind 2015:  

496 vrienden. 



Presentaties tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in 2015 

30 januari 

- Diapresentatie van Will Dautzenberg onder de titel “Cultuur en natuur” 

Getoond werden impressies van de Kunstmarkt, de Kunstwandeling en de 

Üllemarkt te Vaals. 

Enkele portretten van Vaalsenaren, 800 jaar Karel de Grote te Aken, de 

Landesgartenschau te Zülpich en de dierentuin te Keulen. 

- Peter Sparla liet nog enkele topografische kaarten van Vaals zien van de website 
tim-online.nrw.de 

 

27 februari 

- Er worden foto’s gepresenteerd van de dilletantenbond, de VVV en de 

mannenzangvereniging. 

- Peter Sparla presenteert opnames van het centrum van Vaals die hij zelf gemaakt 

heeft met een drone. 

 

27 maart 

- Na de jaarvergadering wordt de film: Wied es de Windj met John Bröcheler 
getoond. Deze film werd beschikbaar gesteld door ons lid Peter Kohnen. 

 

24 april 

- Monique laat een presentatie zien van de werkzaamheden die verricht worden 
door de  archiefmedewerkers in het programma Alfresco. Met name laat zij zien 

hoe de genealogische stukken (bidprentjes en rouwbrieven) en de 

krantenknipsels  verwerkt en beheerd worden binnen Alfresco. 

- Peter Sparla heeft een fotopresentatie gemaakt van oude foto’s van Vaals. Deze 

foto’s zijn afkomstig uit het privé-archief van Victor Voncken en Peter Sparla. 

 

25 mei 

- Door ons lid Jan Meesters wordt een prachtige presentatie met foto’s en film 
getoond van de autocoureur Jos Göttgens, die tevens hotelier van Hotel  

Belle-vue was.  

 

26 juni 

- Jurrien Rijksen heeft een dvd meegebracht met een tweetal films over Aken 

begin jaren 50 genaamd Aachen Meine Kindheit an der Grenze. Het waren 

interessante films met veel beelden van de Vaalser grens. 

 

28 augustus 

- Er worden een dertigtal oude foto’s getoond van personen waar het archief geen 
namen van kent. 

 

25 september 

- Er worden een dertigtal oude foto’s getoond van personen waar het archief de 

namen niet van kent.  

- Victor Voncken laat ook nog een aantal oude foto’s/prenten zien die hij in hoge 
resolutie gedownload heeft van de site van het Rijksmuseum. 

 

 

 



30 oktober 

- In het kader van het Jaar van de Mijnen wordt een oude film getoond uit 1928 

over het mijnverleden uit deze jaren in Zuid-Limburg. 

 

27 november 

- Presentatie van Verleden & Heden nr. 17. 
 

 

Jaarlijkse feestavond ( december 2015) 

 De afsluitende feestavond werd gehouden in het verenigingsgebouw Óp Sankt 

Tolbert op zaterdag 12 december 2015 van 19.00-23.00 uur. Uitgenodigd zijn 

leden met partner; in totaal 60 aanwezigen. 

 Organisatie van deze familieavond: Jean Cohlst en Herbert Kuijpers. 

 De avond was evenals in vorige jaren heel interessant, met o.a. een quiz met 

vragen over Vaals, en een gezellige avond met een koffietafel, voordrachten en 

tombola.  

 Ook werden dit jaar de jubilarissen die 25 jaar lid waren van de vereniging in 

het zonnetje gezet met een oorkonde, fles wijn en een bloemetje. 

 Bij dezen dankt het bestuur van Heemkundekring Sankt Tolbert iedereen van 

harte, die op de een of andere wijze heeft meegewerkt aan het welslagen van 

de familieavond. Dat betreft niet alleen de organisatie, maar ook de bediening 

en vooral de aanwezige leden. Eenieder heeft op zijn eigen wijze een bijdrage 

geleverd aan deze bijzonder gezellige avond. 

 

 

Hartelijk dank 

Het bestuur wil samenvattend iedereen (leden en niet-leden), zonder uitzondering bedanken 

voor zijn of haar inzet, werkzaamheden of andere bijdrage ten gunste van de 

heemkundekring in het verenigingsjaar 2015 en hierdoor een bijdrage geleverd heeft aan het 

zo succesvol functioneren van Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals. 

 

  

Namens het bestuur van Heemkundekring Sankt Tolbert 

Vaals, maart 2016 

Monique Louvenberg-Cransveld, secretaris 


