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Verenigingsnieuws
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bijeenkomst 19.30uur: Óp
Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11a
Lezing, thema: “Nieuwe
resultaten kerkhistorisch
onderzoek protestants
verleden Vaals en Aken”
Dr. Thomas Richter, lezing
Duitstalig.
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Lezing/presentatie Mens en landschap,
door Jef Boosten, 27 mei 2022

Aansluitend vindt de
presentaKe en verkoop
plaats van ons
Themanummer 6 geKteld:
“Vaalserberg of het
Plateau 322,5 mtr door
Dolf Baltus”.
Rabo ClubSupport Ac6e!
Wij gaan dit jaar ook weer
deelnemen aan de Rabo
ClubSupport AcKe! Wij
hebben ons afgelopen
week ingeschreven. De
stemperiode is van 5
september tot en met 27
september 2022. Hier
wordt nog per mail en in
de aankomende
nieuwsbrieven aandacht
aan besteed.
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WoonachKg in het Valkenburgse land Broekhem nam
Jef Boosten de aanwezigen
mee in zijn lezing over het
ontstaan van het landschap
in onze omgeving. Alles
begon met de komst van
mensachKgen.
Ongeveer 7000 jaar geleden
heea de mens zich hier permanent gevesKgd. Dit heea
grote gevolgen gehad voor
onze leefwereld. Denk hierbij
aan landbouw, veeteelt en
gebruikmaken van de kracht
van stromend water, het ontstaan en ontwikkeling van
bebouwing, het gebruiken
van allerlei zaken uit de
directe omgeving en van
grondstoﬀen die in de
bodem voorhanden waren
(zijn), zoals mergel.

Het ontstaan van het
Heuvelland en de invloed
van dit landschap en klimaat
op de ﬂora en fauna.
Na de jagers die hun voedsel
volgden, zelfs de mammoet
kwam voorbij, gingen
“vaste” bewoners zich in de
dalen vesKgen, omdat daar
water was en voor de
voedselvoorziening kwam er
landbouw op de plateaus.
In een boeiende presentaKe
met prachKge beelden van
hoe de natuur verandert
door weersinvloeden en de
mens. Het meanderen van
beekjes en de kracht van
water, de ontstane holle
wegen. De Bandkeramiekers,
granen als eenkoorn en
emmertarwe, maar ook dat
weliswaar er in Rijckholt
vuursteen gewonnen wordt,
de winning hiervan in de

Plenkertstraat in Valkenburg
ook niet vergeten mag
worden.
Mergelgroeven met de
blokbrekers en de harder
Kunradersteen werden
besproken.
In de Kjdreis van o.a. BronsKjd en IJzerKjd en de Romeinse nederzefngen in de
regio (waarbij het badhuis
van Lemiers blijkbaar niet zo
bekend is bij menigeen). De
watervoorzieningen die
Romeinen aanlegden.
Een scala aan vakwerkhuizen
en bakhuizen in de dorpen
en gehuchten, zelfvoorzienende gemeenschappen.
Het houden van dieren voor
voedsel, de landschappen
met kalkgrasvelden, de
bosbouw en ﬂora. Bloeiende
weiden met kleurende
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klaproos en korenbloem.
Insecten die vroeger hier
incidenteel voorkwamen,
maar door klimaatverandering opschuivende
temperatuurgrens er meer en
andere vlinders en libellen nu
bij ons voorkomen o.a.
Spaanse vlag vlinder.
Maar tegen het eind kwam
ook een moment van nadenken om te voorkomen dat
allerlei moois verdwijnt en
geconfronteerd worden met

bijv. de eikenprocessierups;
temperatuursKjging, sKjging
zeespiegel, extremer weer,
mislukken oogsten, drinkwatertekort, gezondheidsproblemen, hiqe etc.
We hopen dat we gaan
beseﬀen hoe zuinig we op dat
bijzondere stukje natuur waar
we samenleven moeten zijn.
Tot slot moet nog vermeld
worden dat natuurlietebber
Jef Boosten uit Valkenburg in

zijn boek “Zinkﬂora - Flora en
fauna van zinkwinningsgebieden in het Geuldal en de
regio Aken’ beschrija wat
allemaal groeit en bloeit langs
de bovenloop van de Geul.
Al met al na een hele periode
van geen lezingen, was dit
een bijzondere prachKge start
en de mensen die verhinderd
waren deze avond hebben
helaas een mooie lezing
gemist.

Verleden&heden themanummer 6

z

Op vrijdag 24 juni as. vindt
in ons verenigingslokaal
(aanvang 19.30 uur) de
presentaKe en aansluitend
de verkoop plaats van het
6de themanummer
geKteld: “Vaalserberg of het
Plateau 322,5 mtr door Dolf
Baltus”. De publicaKe bevat
ca. 170 bladzijden inclusief
talloze aheeldingen.

Dit uitgebreide verhaal over
de „Vaalserberg“, bijeengebracht door Dolf Baltus†,
gaf aanleiding om dit voor
het nageslacht door Heemkundekring Sankt Tolbert in
boekvorm te gaan uitbrengen.
In samenspraak met Renate
Baltus-Massow, om met dit
vele materiaal van het nietvoltooide boek, is binnen
onze vereniging door diverse
mensen veel werk verzet om
dit met aanvullingen in deze
vorm te gieten.
Het bestuur denkt dat dit
themaboek ook weer een
schot in de roos zal zijn met
de wetenswaardigheden van
de Vaalserberg en zijn
omgeving.
Leden van Sankt Tolbert
kunnen dit exemplaar
aanschaﬀen voor de prijs
van € 18,50, echter alleen in

In Memoriam - Trudy Meijers-Scheffers
Met leedwezen vernamen wij
het overlijden van ons lid
mevrouw Trudy MeijersScheﬀers.

Wij wensen de familie veel
sterkte en onze welgemeende
deelneming met dit grote
verlies.

Trudy Meijers-Scheﬀers was
sinds 2012 lid van onze
Heemkundekring. Trudy werd
81 jaar oud.

Bestuur en leden

het verenigingsgebouw van
Sankt Tolbert iedere woensdag van 10 tot 12 uur.
Niet-leden kunnen dit
prachKge werk vanaf
maandag 27 juni 2022
kopen voor de prijs van
€ 20,00 bij:
• Read Shop Vaals,
Maastrichterlaan 78.
• Grenswinkel Vaals,
Maastrichterlaan 15.
• Kapsalon John Kohnen, Jos
Francoqeweg 5, Vaals.
Verkoop tevens op woensdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur in het verenigingslokaal Óp Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11a,
Vaals.
Bestellen kan ook via
sankqolbert@gmail.com.
Bij verzending per post
komen de verzendkosten
voor rekening van de koper.
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De Maasgouw
In de Maasgouw, periodiek
van het Limburgs Geschied en
Oudheidkundig Genootschap,
jaargang 141 van 2022
nummer 1 staat een arKkel
gewijd aan de toneelvereniging Kunst en Vermaak
uit Maastricht.
Deze vereniging had ook een
moeilijke Kjd in verband met
de “Kulturkammer” Kjdens
WO II.
Echter op 20 april 1947 namen
ook zij deel aan de toneelwedstrijden in Vaals ter
gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Dileqanten
Bond.
Zij behaalden in Vaals een ereen een eerste prijs. Deze zijn
afgebeeld in bovengenoemde
Maasgouw.

Wie, Wat, Waar? (1)
Dit is een foto van een
Duivenclub uit de 50er jaren.

Drie namen zijn bekend bij
ons:
Achterste rij de 2e en 3e van
links Adolf Neus van de
Lindenhof en de heer
Kunkels.

ZiDend de 2e van links is de
heer Senster.
Wie kan helpen met de
namen (?) die nog niet
bekend zijn?
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Wie, Wat, Waar? (2)
Dit is een schoolfoto van
Kleuterschool Kerkstraat
Vaals 1964-1965 die wij
hebben ontvangen van ons
lid Eugène Mooldijk.
Wie kan helpen met de
namen (?) die nog niet
bekend zijn?

De volgende namen zijn bij
ons bekend:
Staand: ?, Hanny Janssen,
Dennis/Denny….. ?, Yvonne
Hansen, Ralf Gehlen, Clairy
van Houten, Liesbeth(?) Van
Wersch, Martha Bouten,
Marga(?) ……, ?

ZiDend stoel: Gaby(?)
……., ?, ?, Gerda Frijns,
Eugène Mooldijk, José(?) van
Wersch(?), Juﬀrouw Carla
(Caubo), Joop Streck, Walter
Jongen, Miny Smeets, ?.
ZiDend grond: Anja von
Wintersdorf, Eddy de Vrede,
Sybille van Aschen, Heinz
Lux, Eveline(?) …….., Harry
Schiﬀers, Ellen Souren
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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 heeN u een interessante mededeling,
kijk dan op de website www.sankOolbert.nl of mail naar
sankOolbert@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.

