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Week tegen Eenzaamheid
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In de Obelisk in Vaals werd
op 30 september 2021 de
Week tegen Eenzaamheid
geopend.
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Onder het genot van hapjes,
drankjes en muziek werd het
startschot gegeven voor
meer dan 60 acNviteiten in
die week in de gemeente
Vaals. Daarnaast werd
Njdens de opening het
Meldpunt Eenzaamheid
gelanceerd en tekenden
bijna twinNg organisaNes
voor een lokale samenwerking tegen eenzaamheid.
Uw als lezer van de
Nieuwsbrief van Sankt
Tolbert zult wellicht denken,
waarom staat dit hier.
Nu dan even vooraf, met
dank aan het infokrantje van
de gemeente Vaals,
eenzaamheid hoeT niet
hetzelfde te betekenen als

alleen zijn. Er zijn mensen
die graag alleen zijn en daar
bewust voor kiezen. Maar er
zijn ook veel mensen die
liever niet alleen zijn en zich
daardoor eenzaam voelen.
Mensen die uit zichzelf geen
weg naar de buitenwereld
vinden om weer deel te
nemen aan het sociale leven.
Er is angst, je denkt niet mee
te kunnen en de drempel is
te hoog om daar overheen
te stappen.
Eenzaamheid komt veel voor
en is niet leeTijdsgebonden:
het overkomt zowel jong, als
minder jong en oud. In alle
rangen en standen.
Eenzaamheid zorgt er vaak
ook voor dat problemen
verergeren en dat zorgt er
dan weer voor dat de
gevoelens van eenzaamheid
alleen maar groter worden.
Dat heeT invloed op de

(geestelijke) gezondheid,
zorgt ervoor dat de lach
verdwijnt en vermindert
plezier in het leven.
Het is van grote waarde als
die eenzaamheid
doorbroken kan worden en
iemand weer het gevoel
heeT ertoe te doen en acNef
deel gaat nemen aan de
samenleving. De wolk trekt
weg en het zonnetje gaat
schijnen.
Dan de relaNe naar Sankt
Tolbert. Zoals vele
verenigingen kunnen wij hier
ook mensen laten meedoen,
wij zouden het ook ﬁjn
vinden als de groep
vrijwilligers die zich
bezighouden met allerlei
acNviteiten groter zou
worden.
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Vind iemand bijv. het leuk
om foto’s te scannen, of
boeken, of namen van
mensen of gebouwen,
straten etc. bij foto’s te
zoeken, verhalen op te
schrijven, op een computer
werken om gegevens vast te
leggen, ansichtkaarten te
sorteren, allerlei acNviteiten
van zelfs het klaarzeZen van
de inrichNng bij een
presentaNe, de koﬃe dan te
maken etc. Zelfs
schoonmaken van het lokaal
kan. Heel veel dingen die
gedaan kunnen worden in
een leuke groep. Kennis van
geschiedenis of wat dan ook
is niet nodig, waar je goed in
bent doen, en iets aanleren
is ook geen probleem.

10.00-12.00 is een groepje
mensen bezig met dingen
uit te zoeken etc., geen
verplichNng om dat elke dag
te doen, en natuurlijk met
een koﬃemoment om
herinneringen op te halen. U
kunt ook een e-mail sturen
naar:
sankZolbert@gmail.com
Of liever even bellen dan
kunt u bellen met:
043-3064206
Of laat een brie`e met uw
gegevens achter in de
brievenbus van ons
secretariaat Heuvel 4,
6291 CS Vaals.

Of kom naar een avond van
Sankt Tolbert, heel gezellig
en je hoort en ziet soms
dingen die herinneringen
oproepen.
Als bestuur zijn we alweer
hard aan het werk, omdat
de corona-maatregelen dit
weer toelaten, om dit jaar
en volgend jaar weer
bijeenkomsten te
organiseren
Kom erbij! Dat is het moZo,
niet alleen voor Sankt
Tolbert, maar ook voor
allerlei verenigingen in
Vaals, laten wij samenleven.

Ook zonder eenzaamheid te
voelen kunt u bij ons
terecht.
Interesse gewekt? Elke
woensdagochtend van
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Boekenmarkt Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals
Boekenmarkt Óp Sankt
Tolbert, Bloemendalstraat
11A Vaals.
Op zondag 17 oktober a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur zet
de Heemkundekring, na
meer dan een jaar, haar
deuren weer wijd open en
nodigt leden, vrienden en
belangstellenden van harte
uit voor onze boekenmarkt.
Tijdens deze boekenmarkt
zijn tweedehands boeken
en doublures uit onze
bibliotheek te koop,

waaronder ook veel
jaargangen van NjdschriTen.
Deze boeken heeT de HKK
dubbel of passen niet in het
archief en worden daarom
voor een schappelijke prijs
verkocht.
Wellicht heeT u geen boek
of NjdschriT nodig, maar
wilt toch even binnen kijken
en vragen of u ons kunt
helpen, kom gerust. De
koﬃe staat klaar dus “kom
kieke”.
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1967 – In het raam d’r Tsiep va Dautzenberg

In 1970 stortte een deel van het bouwvallig pand in
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Vermelding nieuwe aanwinsten en schenkingen in ons archief
De nieuwste aanwinsten en
schenkingen zijn:
• Torentje gemeentehuis
gemaakt door Hein
Bröcheler
• LeerlingenschriT van
lagere school St. Jozef
Vaals 1960-2001
• map Vaalser Carnaval met
posters, uitnodigingen
enz.
• map knipsels gemeenteraadverkiezingen
• map diverse documenten
Vaalsbroek en Bloemendal
• Zangbundel CCK
• Schilderij: Kopermolen
• Boek: Kassa-Buch fur
Bäckerinnung
• Boek: FaceZen uit de
geschiedenis van het Land
van Rode deel 2
• Boek: Jubiläen ohne Ende
• Boek: Koexistenzen und
Konﬂikte – Thomas Richter
• Boek: Terug in de Tijd –
Familiekroniek De VreedeClaessens
• Boek: Historische
Buchbestände
Nederlands-Hervormde
kerk
• Boek: De kinderen Burkert
• Boek: SNchNng
Heemkunde Wahlwiller nr.
15
• Boek: LGOG PublicaNons
Jaarboek 2020

• Boek: das Haus Jacobi
• Boek: Jaarboek Geuldal
• CD Hein Meessen – 80 jaar
koster Holset
• Diverse krantenknipsels,
rouwdrukwerk
• Diverse foto’s
• Dia’s

en u krijgt ze gegarandeerd
terug.
Mocht u thuis nog materiaal
hebben dat interessant is
voor ons neem dan contact
op met onze secretaris,
e-mail:
sankZolbert@gmail.com

U kunt bijdragen aan het
behoud van het cultureel
erfgoed van Vaals door ons
te aZenderen op stukken of
collecNes die bij u of iemand
die u kent in bewaring zijn.
Vaak is het dan zo dat na
verloop van Njd deze
stukken/collecNes buiten de
deur worden gedaan omdat
de verzamelaar er niet meer
is. Kinderen van
verzamelaars hebben vaak
(nog) geen belangstelling
voor de historische waarde
van de collecNe. Het zou
jammer zijn als het
betreﬀende materiaal
verloren zou gaan. Ook
archieven van de diverse
bestaande en opgeheven
verenigingen uit Vaals zijn
zeer interessant als bron
voor de streekgeschiedenis.
De Heemkundekring neemt
graag parNculiere stukken of
collecNes en verenigingsarchieven over of neemt ze
in bruikleen om te kopiëren

De nieuwsbrief is een uitgave van heemkundekring Sankt Tolbert.
Wilt u meer weten over de heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage
leveren aan deze nieuwsbrief of heeD u een interessante mededeling,
kijk dan op de website www.sankFolbert.nl of mail naar
sankFolbert@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.

