
Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals 

 

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 

 

Bestuur en leden 

Op 31 december 2017 telt de vereniging 227 leden. 

Het bestuur kent op deze dag de volgende samenstelling: 

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

penningmeester, Victor Voncken 2de secretaris en de commissarissen Jean Cohlst en Jan 
Francotte. 

Opzegging/Uitschrijving lidmaatschap tot 31-12-2017: 7 leden 

Nieuwe aanmeldingen in 2017: 17 leden. 

 

 

Commissies 

Archiefcommissie: Archivaris: 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, Monique 

Louvenberg-Cransveld. 

 

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) 

 

 

Jubilaris 

In 2017 was de heer Jozef Mertens 25 jaar lid van onze vereniging. 

 

Overleden 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er geen leden overleden. 

 

 

Bestuursverkiezing 

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

Aftredend waren Victor Voncken en Monique Louvenberg-Cransveld. Beide stelden zich 

herkiesbaar. Ze werden dan ook beide unaniem door de vergadering herkozen. Beide 

danken voor het vertrouwen. 

Het bestuur bestaat thans uit 6 leden. 



Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten inclusief de Algemene Leden Vergadering (ALV), 

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

11A, Vaals. De data: 31 maart (ALV), 26 mei, 30 juni, 25 augustus, 24 november 2017. 

 

Verenigingsgebouw 

 Onderhoud e.d. 

 Er hebben in 2017 geen grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden 

aan ons verenigingsgebouw.  

 Het bestuur van Hkk Sankt Tolbert dankt in deze: 

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 vooral de vergaderruimte, de keuken en de toiletten schoon 

houden en steeds weer met stoelen en tafels moeten sjouwen. 

o De dames en heren die tijdens de bijeenkomsten de leden en gasten 

verzorgen met koffie en fris. 
 

Contacten  

 Gemeente Vaals. 

 Renovatie Klèng Wach 

 Project over de Vaalser Joden 

 Aezele project 

 Renovatie Hervormde begraafplaats 

 Archeologische vondsten 

 

 Overige contacten 
 Thermenmuseum Heerlen 

 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 ’t Poortje Simpelveld. 

 

De redactiecommissie 

 Themanummer 5: Jos Gottgens. Zo goed als uitverkocht.(oplage 150 ex.) 

 verleden&heden nr. 19. Deze uitgave is zeer gevarieerd in een mooie lay-out 

gedrukt en is, op enkele exemplaren na, zo goed als uitverkocht. (oplage 250 

ex.) 

 Met verleden&heden nr. 20 is in 2018 gestart; Het verschijnt in november 

2018. 

 

Archief 

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

leden en niet-leden mogen ontvangen. Het zou te ver voeren om alle 

schenkingen en schenkers hier apart te vermelden. Alle schenkingen zijn 



bekend gemaakt in de maandelijkse verslagen van de bijeenkomsten. 

Nogmaals alle schenkers van harte bedankt. 

 

Bijzondere activiteiten 

 Afsluiting 975 jaar Vaals 

 Op zondag 12 februari 2017 om 16:00 uur werd in het verenigingsgebouw van 

HKK Sankt-Tolbert het jubileumjaar “975 jaar Vaals” feestelijk afgesloten in 

aanwezigheid van Burgemeester drs. Reg van Loo en de wethouders Paul de 

Graauw en Rainer Kersten.  

 

 Lezingen/ Presentaties/ deelnames 
 Lezing door de heer Karl Habets over Holset – donderdag 19 januari 2017 
 Lezing door Philip Dröge over Moresnet op donderdag 8 juni 2017 
 Lezing door Holger Dux over de industriële ontwikkelingen rond Aken 

(industrialisatie) op donderdag 5 oktober 2017 

 9 september 2017 Boekenmarkt 

 

 Excursies  

 Excursie naar Aken, Sammlung Crous. Heemkundige verzameling van de AKV 

met stukken uit en met betrekking op Vaals op dinsdag 30 mei 2017 

 Excursie 500 jaar Reformatie (Centre Charlemange) op augustus 2017 

 

 Rondleidingen 

 De Hkk Sankt Tolbert heeft in het afgelopen jaar drie rondleidingen voor 

diverse groepen verzorgd door de oude kern van Vaals.  

 Klèng Wach. Deze is in 2017 vier keer (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/Alfresco/PKL 

 Server 
Met twee IT/ICT – beheerders vinden er gesprekken plaats om het beheer 

van de server op korte termijn over te nemen. 

Van HKK “de Bongard” uit Simpelveld kwam in de loop van het jaar het 

verzoek om te participeren op onze server. Dit verzoek is momenteel in 

beraad. 

 

 Alfresco 

In de loop van het jaar werd met leden van HKK “de Naobere” en HKK “de 

Auw Kapel” de door hun gestelde vragen en problemen besproken. Van “de 

Noabere” kwamen leden met regelmaat op woensdagmorgen naar de 

archiefgroep. 

Op 25 september werd voor leden van HKK “de Bongard” een demonstratie 

van ons DMS systeem Alfresco gehouden. 

 

 PKL 

In maart werd het project “Invoeren PKL perceel gegevens” opgestart. Een 

eerste bespreking met de 14 werkgroep leden werd in april gehouden. 

Inmiddels zijn ruim 4300 Excel-regels ingevoerd en gecontroleerd. Dank aan 



de werkgroep voor het vele werk en de noodzakelijke concentratie die 

hiervoor nodig is. We zijn echter nog lang niet aan het eind van dit traject. Er 

zullen nog vele duizenden regels ingevoerd moeten worden. 

 

 Aezelprojek 

 Door twee leden van het Aezel-Projek (uit Roermond en Sittard) werd in ons 

verenigingsgebouw een scholing in QGIS gehouden. Hier waren, naast leden 

van HKK Sankt-Tolbert, ook leden van andere HKK-en uit de regio 

vertegenwoordigt. Ook nam een studente van de Fachhochschule Aachen 

deel. De scholing vond op drie maandagavonden in maart plaats. Doel was het 

leren omgaan met het programma QGIS. 

 

 

Nieuwsbrieven 

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

geen e-mailadres hebben. Omdat het steeds moeilijker wordt iedere maand geschikte en 

interessante thema’s voor de Nieuwsbrief te vinden wordt de Nieuwsbrief vanaf 2017 niet 
meer iedere maand verstuurd. Zodra er voldoende bijzondere berichten of nieuwtjes te 

melden zijn wordt er uiteraard weer een Nieuwsbrief verstuurd. Mocht iemand interessante 

onderwerpen, oude foto’s of nieuwtjes over Vaals hebben waarvan u meent dat ze geschikt 

zijn voor onze Nieuwsbrief neemt u dan gerust contact op met het secretariaat. 

 

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 2017: 

In totaal werd de website van Sankt Tolbert 2436 keer bezocht. Hierbij 

werden 26874 pagina`s bekeken. De gemiddelde bezoektijd was 8 minuten.  

De bezoekers kwamen uit Nederland: 1986, Duitsland: 159, België: 100,  

USA: 61, Canada: 23, Rusland: 2, Turkije: 2, Suriname: 2, VAE: 1, Argentinië: 1, 

Spanje: 1, Indonesië: 1. 

De meeste bezoekers waren op 31 maart: 23, 22 juni: 24, 18 aug: 23,  

23 nov: 20 

 

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 2017: 

578 vrienden. 

 

 

Presentaties tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in 2017 

31 maart 

- Fotopresentatie oude winkelpanden in de Kerkstaat door Victor Voncken 

 

 



 

26 mei 

- Presentatie van het boek “Wi zaach éch dat op Ostbäljesch Platt deel 2” door 

Léo Wintgens 

 

30 juni 

- Presentatie Themaboek 5 “Ter nagedachtenis aan de 60ste sterfdag van Jos 
Göttgens”. De auteur van het boek ons lid Jan Meesters presenteerde met een 

korte inleiding en een PowerPointpresentatie ons nieuwe themaboek nr. 5 “Ter 

nagedachtenis aan de 60ste sterfdag van Jos Göttgens” 

 

25 augustus 

- PowerPointpresentatie van Gerrie Cransveld “Tswei Moal Völser Plat” 
 

24 november 

- PowerPointpresentatie met uitgebreide informatie en foto’s over de families 

Kocks en Habets door Victor Voncken en Peter Sparla. 

- Presentatie van Verleden & Heden nr. 19. 
 

 

Jaarlijkse feestavond (9 december 2017) 

 De afsluitende feestavond werd gehouden in het verenigingsgebouw Óp Sankt 

Tolbert op zaterdag 9 december 2017 van 19.00-23.00 uur. Uitgenodigd zijn 

leden met partner; in totaal 45 aanwezigen. 

 Organisatie van deze familieavond: Jean Cohlst en Herbert Kuijpers. 

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

koffietafel, voordrachten en tombola. Dit jaar hadden we een tekenspel i.p.v. 

een quiz. 

 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 2017 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 2018 

Monique Louvenberg-Cransveld, secretaris 

 


