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Verenigingsnieuws
Op vrijdag 25 november
a.s. vindt er weer een
bijeenkomst plaats om
19.30 uur in het
verenigingsgebouw Óp
Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11A
Vaals.

In dit nummer:

Nieuwsbrief
Nummer 128

2022 #7

Jaarboek verleden&heden nr. 24
Het jaarboek verleden&
heden 2022, nummer 24
heeN weer het licht mogen
zien, en is verkrijgbaar vanaf
zaterdag 26 november 2022.
Weer een prachtexemplaar
met zo’n dikke 130 pagina’s
tellend boekwerk met
boeiende verhalen, over:
Hengelsportvereniging HSV
‘68 Vaals , een hele
geschiedenis van het
ontstaan van de vereniging
en ontwikkeling in de Xjd
door Arthur Cransveld;
Schoorekop, Schornkopf en
Sjorekop, Limietsteen, een
boeiend verhaal over de
“grenstenen in onze
omgeving, de betekenis en
vindplaats door Jan
Franco]e, maar ook het
verhaal over
Neomistenfeesten in de
Paulusparochie van Vaals van
de hand van Victor Voncken
brengt weer een mooie kijk
uit die Xjd, verder de
geschiedenis van het

succesvolle Gemengd koor
St. Jozef Vaals (1960-2022)
door Herbert Kuijpers; een
verhaal over Een herendienst
in 1795 te Vaals, waarbij
inwoners verplicht werden
om mee te werken en te
helpen, om dan te vervolgen
met “terug in de Xjd” met
een blik van ”Beej ós i jén
kusje” door Wino Winkens
en tot slot het verhaal van
Venters in Vaals, in dit
verhaal komen diverse
personen in Vaals in beeld,
van ijsverkoper,
kolenhandelaar, de
Eendracht en
broodverkoper,
alles aan huis
gebracht en
verkocht, door
Victor Voncken.
En zoals U dat
gewend bent
alles voorzien
van een hele
keur aan
historische
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Op vrijdag 25 november a.s.
vindt er weer een bijeenkomst plaats om 19.30 uur
in het verenigingsgebouw
Óp Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11A Vaals.
Tijdens deze bijeenkomst
wordt de nieuwe uitgave van

Verleden
en Heden
nr. 24 gepresenteerd.
Het jaarboek is na aﬂoop te
koop.
Ook niet-leden zijn van harte
welkom.

foto‘s.
Leden van Sankt Tolbert
kunnen dit exemplaar
aanschaﬀen voor de prijs van
€ 18,00, echter alleen in het
verenigingsgebouw van
Sankt Tolbert. De
beschikbare uren en dagen
zijn aan hen via de mail
toegestuurd. De niet-leden
kunnen dit prachXge werk
kopen voor de prijs van €
20,00.
Verkooppunten: De
Grenswinkel, Readshop,
Kapsalon John Kohnen, HKK
Sankt Tolbert.
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Overige Jaarboeken en Themaboeken
Er zijn nog enkele exemplaren van Verleden&heden
Themanummer 6 “Vaalserberg of het Plateau 322,5m”
door Dolf Baltus te koop.
Verkooppunt:
Read Shop Vaals,
Maastrichterlaan 78.
Verkoop tevens op
woensdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur in het
verenigingslokaal Óp Sankt
Tolbert, Bloemendalstraat
11a, Vaals.
Bestellen kan ook via
sank]olbert@gmail.com. Bij
verzending per post komen
de verzendkosten voor
rekening van de koper.
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Tevens zijn er ook nog
enkele exemplaren van
eerder verschenen
jaarboeken en themaboeken
te koop. Onderstaand een
overzicht:
• Deel 4, december 1995,
prijs: € 5,00

• Deel 5, december 1996,
prijs: € 5,00
• Deel 6, september 1999,
prijs: € 5,00
• Deel 9, december 2005,
prijs: € 10,00
• Deel 10, december 2006,
prijs: € 15,00
• Deel 14 , november 2012,
prijs: € 14,50
• Deel 16 , november 2014,
prijs: € 15,00
• Deel 17 , november 2015,
prijs: € 15,00
• Deel 20 , november 2018,
prijs: € 17,00
• Deel 21 , november 2019,
prijs: € 18,00
• Deel 22 , november 2020,
prijs: € 18,00
• Deel 23 , november 2021,
prijs: € 18,00

Themanummer 3,
“Vijlenerbosch”
Auteur: Jean Mordant
Oorspronkelijke teksten en
illustraXes: Jean Mordant en
Pierre Delnoy.
Prijs € 12,50 excl.
verzendkosten.

Themanummer 4, “Het
zingende Zuiden”
Auteur: Allie VaessenWijlands en Thaddé
Goossens
Prijs € 17,50 excl.
verzendkosten
Themanummer 5, “Jos
GöJgens”
Auteur: J. Meesters
Boek ter nagedachtenis van
de 60 jaar geleden dodelijk
verongelukte Vaalser
autocoureur en hotelier
Prijs € 17,00
Alle prijzen zijn exclusief
verzendkosten en te bestellen via het secretariaat:
sank]olbert@gmail.com
Of verkoop tevens op
woensdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur in het
verenigingslokaal Óp Sankt
Tolbert, Bloemendalstraat
11a, Vaals.

Lezing bij Heemkundekring Sankt Tolbert
Op vrijdag 28 oktober 2022,
was er een bijeenkomst,
samen georganiseerd met
de Kring Valkenburg en
Heuvel-land van het LGOG.
Een lezing over nieuwe
bouw-sXjlen in de jaren
1920 door dr. Holger A. Dux.

De aankondiging begin dit
jaar was: Klooster Mamelis Is er een “Bauhaus” in de
Drielandenhoek? Maar de
Xjd gaat snel en kreeg de
lezing een ietwat andere
maar toch zeer boeiende
wending.
Deze vrijdag was een mooie
warme dag en nog lang
warm. Wellicht was dit
mede een reden, dat het
anders bomvolle lokaal nu
maar voor de helN gevuld
was.
Uiteraard eerst de inleiding
van het verhaal en uitleg,
om daarna aan de hand van
diverse mooie beelden te
laten zien welke invloed

deze stroming heeN gehad
en nog heeN.
Op 1 april 1919 werd de
eerste steen gelegd voor de
beroemdste design- en
architectuurschool ter
wereld. Walter Gropius werd
directeur van de voormalige
Groothertogelijk-Saksische
Kunstschool in Weimar. Hij
voegde deze samen met de
in 1915 opgeheven
Kunstnijverheidsschool en
gaf er de naam 'Staatliche
Bauhaus Weimar' aan. Het
Bauhaus verhuisde zes jaar
na de oprichXng naar
Dessau.
Het doel van de school was
om "een nieuw gilde van
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ambachtslieden te creëren,
zonder de klassenonderscheidingen die een
arrogante barrière tussen
ambachtsman en kunstenaar
opwerpen". In wezen
betekende dit dat de
ambachtelijke tradiXe werd
samengevoegd met moderne
technologie, om tegemoet te
komen aan de behoeNen van
het systeem van massaproducXe - een ideaal dat
zowel prakXsch als noodzakelijk was om het land
opnieuw op te bouwen.
De doelstellingen van het
Bauhaus waren: een
grondige ambachtelijke
opleiding. creëren van
hoogwaardige technische en
estheXsche producten.
accent op de funcXonaliteit
van producten.
Maar het Bauhaus was niet
alleen architectuur ook
beeldhouw- en schilderkunst, kunstnijverheid en
handwerk. Het Bauhaus
getuigde van een nieuwe
levenssXjl: dans, theater,
parodieën, sport en muziek
waren een vast bestanddeel
van het leven.
Deze avond betrof het vooral
gebouwen met de invloed
van deze ontwikkeling. Als
eerste kwamen de
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“Siedlungshauser”, huisjes
voor de kleine man, door
raXonele bouw. Eenvoudige
huizen die betaalbaar waren
voor hen.
Kenmerken van de bouwsXjl
zijn o.a. de lichte kleur, de
geometrische vormgeving,
grote ramen, ruime opzet en
het ontbreken van ornamenten. In 1930 werd
Ludwig Mies van der Rohe
directeur van het Bauhaus.
Mies van der Rohe is bij ons
en in Aken ook niet
onbekend. Zo werd ingegaan

op Mies van der Rohes “Haus
Esters en Haus Lange” in
Krefeld, die gelden als voorbeeld van bouwwerken voor
de moderne bouwsXjl uit de
jaren '20.
Als je ook kijkt naar bijv. Casa
Blanca in Houthem waar
architect ir. Frits Peutz met
zijn ontwerp voor het
gebouw, vanuit een volledig
ander fundamenteel perspecXef heeN bijgedragen;
namelijk die van de
funcXonalisXsche bouwsXjl,
dan zie je de elementen van
het Bauhaus terug.
Vele gebouwen passeerden
de revue, ook voor velen de
gebouwen in Heerlen, o.a.
het raadhuis, ON-gebouw,
bioscoop Royal, Hema,
Schunck het glaspaleis,
retraitehuis aan de
Oliemolenstraat.
Na zo’n uitleg door de heer
Dux zie je gebouwen en hun
uiterlijk heel anders.
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Secretariaat:
Heuvel 4
6291 CS Vaals
Nederland
Telefoon: 043-306 42 06
E-mail: sank]olbert@gmail.com
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In Memoriam
Va november 2021 bis november 2022
haant vuur veur jot absjied musse nemme
van os mitjlieder:
Johanna P.J. MéloJe-Postma,
Wil Tummers,
Trudy Meijers-Scheﬀers,
Peter Kohnen en
Karl Esser.
Vuur zalle hun noajdeschnes ummer in iere houwe.
R.I.P.
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Veursjtand en mitjlieder H.K.K. Sankt Tolbert.

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 heeQ u een interessante mededeling,
kijk dan op de website www.sankJolbert.nl of mail naar
sankJolbert@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.

