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Nieuwsbrief Nummer 15 – December 2010 

Vuur wunsje uusj allemoal 

Freulieje Wainachte 

Ènge jowwe roetsj 

En 

Ee Jeluk-Zèllesj Nuijoor 
 

Boekpresentatie 

Tijdens de bijeenkomst van Sankt Tolbert op 26 
november jl. vond de presentatie plaats van het 
jaarboek Verleden&Heden nr. 12. Namens de 
redactiecommissie overhandigde Herbert 
Kuijpers het eerste exemplaar aan voorzitter 
Peter Sparla. 
Hierna konden de aanwezige leden het boek ter 
plekke kopen. Nu is het boek voor € 12,50 te 
koop bij diverse verkooppunten in Vaals en  

Vijlen. Het boek kan 
ook besteld worden 
via het secretariaat. 
Dan komen er € 3,30 
bij voor de 
verzendkosten. Van 
de 350 ex. zijn er nu 
(20 december) nog 

maar plm. 50 ex. in omloop. 
 

Adieë en bedankt 

Na het overlijden 
van Giel Straat in 
2005 moest de 
Heemkundekring 
op zoek gaan 
naar een andere 
vergaderruimte. 
Ruim 15 jaar is 
de vereniging 

onafgebroken te gast geweest bij de familie 
Straat. Veel mooie uren van vergaderen en 
feesten heeft de Heemkundekring bij Giel mogen 
beleven. Met het heengaan van Giel werd een  
 

belangrijke periode in het bestaan van de 
vereniging voorgoed afgesloten.  
Na enig zoeken werd een nieuw vergaderlokaal 
gevonden in café-restaurant Suisse bij Paola 
Meens. Hier heeft de vereniging vijf jaren 
gastvrijheid genoten. Nu het eigen 
verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 
11A klaar is, neemt de Heemkundekring afscheid 
van de Suisse. Met oprechte dank aan Paola en 
haar medewerksters. Óp Sankt Tolbert waar 
vergader- en archiefruimte samengevoegd zijn, 
breekt vanaf januari 2011 een nieuw tijdperk voor 
de vereniging aan. 

Open Monumentendag 2011 

Open Monumentendag is de tweede zaterdag 
en/of tweede zondag in september, waarop 
duizenden monumenten in Nederland gratis 
toegankelijk zijn voor publiek. Per gemeente is er 
een comité dat verantwoordelijk is voor zijn eigen 
programma Open Monumentendag en dat wordt 
ondersteund door de landelijke stichting. Het  

thema voor 2011 is: Nieuw gebruik – Oud 
gebouw. Dit is zeker van toepassing op ons 
verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert. Misschien 
zijn er in Vaals meer van dergelijke gebouwen te 
vinden en kan in samenwerking met het 
gemeentebestuur de OMD 2011 worden 
ingevuld. 
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Óp Sankt Tolbert 

De officiële naam voor het verenigingsgebouw is 
nu Óp Sankt Tolbert. Deze naamgeving werd 
tijdens de jaarlijkse familieavond op 11 december 
jl. bekend gemaakt. Bij de keuze van de naam 
(13 inzendingen) heeft het bestuur rekening 
gehouden met de locatie, de historie van het 
gebouw, het dialect en de representatieve functie 
van de naam. Frater Leo Disch van Abdij 
Benedictusberg Mamelis heeft inmiddels 
aangeboden een plaquette met deze naam te 
beitelen (zie ontwerp op de foto). Bij de opening 
van het verenigingsgebouw op 13 februari 2011 
vindt de onthulling plaats. 
 

 

Nog eens Saba 

Peter Sparla reageert op de commotie in Vaals 
betreffende het hoogste punt van Nederland: 
“Saba - Hoogste Punt van Nederland? Neen, 
zeer zeker niet. Laten we voorop stellen, dat 
Saba altijd het hoogste punt van ons Koninkrijk 
was en nog steeds is. Op 10 oktober 2010 werd 
het eiland Saba formeel een Nederlandse 
gemeente. Dit alleen uit bestuurlijk oogpunt. Voor 
de door de ondernemers van het Drielandenpunt 
ondernomen actie om op deze dag het hoogste 
punt van Nederland symbolisch aan Saba over te 
dragen, kunnen wij geen enkel begrip opbrengen. 
Dat deze overdracht nog door het 
gemeentebestuur werd ondersteund, 
categoriseren wij in de rubriek: bestuurlijke 
dwaling. In Nederland is de Topografische Dienst 
(Emmen) verantwoordelijk voor het bepalen van 
hoogten, dus ook voor de aanduiding: hoogste 
punt van Nederland en niet de plaatselijke  

ondernemers. Het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) kan ook in deze geraadpleegd 
worden. Saba is precies 7055 km van Vaals 
verwijderd en ligt zodoende niet in de 
onmiddellijke nabijheid van Europa. Indien wij (in 
Europa) van Nederland spreken, is 
ondubbelzinnig het grondgebied bedoeld, 
grenzend aan Duitsland en België. Gaan wij de 
mening van de ondernemers en het 
gemeentebestuur volgen, dan komen wij tot hele 
leuke en kromme conclusies: Nederland ligt 1963 
km van de evenaar verwijderd, onze officiële 
talen zijn Nederlands en Engels, het middelpunt 
van Nederland ligt in de Atlantische Oceaan etc. 
Het kan nog gekker: Erwin Kroll bijvoorbeeld 
meldt de hoogst gemeten temperatuur in 
Nederland op 13 januari 2011 met 31°C enz. enz. 
Het mag u duidelijk zijn: Het hoogste punt van 
Nederland ligt nog steeds op de Vaalserberg.” 
 

Moretti – een barokarchitect uit de regio 

In de 
18e 
eeuw 
leefde in 
onze 
regio 
Joseph 
Moretti, 
een 

architect die, zoals zijn naam doet vermoeden, uit 
Italië afkomstig moet zijn geweest. Tot op de dag 
van vandaag weten we niet veel over zijn afkomst 
en opleiding. 
In Aken ontwierp hij de `Ungarnkapelle` aan de 
Dom, een gebouw uit heldere blauwsteen met 
een `geschweifte Dachhaube`. Later heeft hij als 
huisarchitect van de lakenfabrikant Johann 
Arnold von Clermont in Vaals veel grote en nog 
bestaande bouwwerken ontworpen. Deze  
 

prachtige gebouwen blijken tegenwoordig nog 
geschikt als onderkomen voor het gemeentehuis 
van Vaals en gerenommeerde hotels in 
Bloemendal en Vaalsbroek. (Foto: Château 
Blumenthal, getekend door Phiippe van Gulpen ± 
1850). In opdracht van de monniken van Rolduc 
ontwierp Moretti een grootschalige aanbouw, die 
naar Herzogenrath gericht, een regelrechte 
blikvanger is. Joseph Moretti behoort evenals 
Johann Joseph Couven of Johann Conrad 
Schlaun tot de belangrijkste barokbouwmeesters 
in de regio. Dankzij de economische bloeitijd van 
de textielindustrie konden zij talrijke 
bouwopdrachten van hoge kwaliteit realiseren. 
Holger Dux houdt  op 18 januari 2011 in het 
verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert een lezing 
over Moretti‟s leven en de kunsthistorische plaats 
van zijn werken. 
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Arnon Grunberg zet Vaals te kijk en vervolgens op de kaart 

Arnon Grunberg (1971), bekend 
Nederlands auteur, schreef 
onlangs op de voorpagina van 
De Volkskrant in zijn column 

Voetnoot-Geld een cryptisch stukje met o.a. dit 
citaat: „Denkend aan de heer Rutte zie ik de 
burgemeester van Vaals‟ en even verder „De 
burgemeester van Vaals heeft slechts één talent: 
geld in ontvangst nemen.‟  
Daarop reageerde Marie-José van den Beuken 
uit Vaals: „Vaals heeft gelukkig een burgemeester 
die zich niet alleen vakkundig bezighoudt met het 
wel en wee van zijn gemeente, maar ook vol 
passie met kunst en cultuur in deze plaats en in 
de Euregionale omgeving. Dit in tegenstelling tot 
de door u genoemde Mark Rutte: in zijn 
regeringsprogramma is slechts sprake van 
culturele kaalslag.‟  
In zijn volgende column Voetnoot-Vaals citeert 
Grunberg de reactie en schrijft verder: „Als puber  
 

ben ik ooit in Vaals terechtgekomen. Ik heb de 
Vaalserberg beklommen en wandelde vervolgens 
door naar Aken. Veel pubers doen dergelijke 
zaken samen, ik deed het liever alleen. Als ik 
vreemd zou gaan in Nederland zou ik dat in 
Vaals doen. Vanuit Vaals kan men lopend het 
land verlaten. Men kan uitwijken naar Duitsland 
of België. Alleen dat neemt mij voor Vaals in. En 
De Kopermolen uiteraard.‟  
Marie-José stuurde er weer een mail achteraan: 
„Om vreemd te gaan hoeft u niet persé naar 
Vaals te komen. Wel zou ik, ook namens de 
burgemeester, u willen uitnodigen om kennis te 
maken met onze rijke cultuur, met name De 
Kopermolen. Een fantastische locatie om bv. een 
lezing te geven.‟  
Lees verder hierover de column van Merel 
Visscher: www.sankttolbert.nl   Publicaties  
In de pers  Op de Helling – Voetnoot. 

‘Wereldorgel’ gerestaureerd 

Het orgel in de voormalige Lutherse kerk (1737) 
is, na een jaar afwezigheid, in oude glorie 
hersteld. Het orgel is gebouwd door Akenaar 
Joannes Baptista Hilgers in 1756, geheel in 
rococostijl. De restauratie is uitgevoerd door 
orgelbouwer Thomas uit het Belgische gehucht 
Ster bij Francorchamps. Van de 653 pijpen die  
 

het orgel tweeënhalve eeuw geleden 
had, zijn er in totaal 30 vervangen. 
Op 16 januari 2011 is het eerste 
openbare concert op het orgel.  
Zie ook www.sankttolbert.nl  
Publicaties  In de pers  „Zo 
helder, zo mooi, zo tintelend‟. 

Nieuwe boeken 

 Verleden&Heden nr. 12, uitgegeven door Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals  € 12,50 

 Wiezer deurch de tsiet nr. 6, uitgegeven door Hkk „De Auw Kapel‟ Lemiers  € 7,50 

 Historische en Heemkundige studies in en rond het Geuldal Jaarboek 2010  € 25,00 
 

Interessante websites 

 Over de oude Europaroute, de Via Regia  http://www.via-
regia.org/viaregianetzwerk/nwindex.php  

 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en 
documentatie van taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in 
onze samenleving vormgeven  www.meertens.knaw.nl 

 Boeken over Limburg en Limburgse dialectliteratuur  www.uitgeverijtic.nl 
  

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden (januari 2011) 

Jos (Sjef) Meens (04-01-1936) 
Jacques Rombach (19-01-1932) 
Annie Nicklasson-Senden (25-01-1928) 
 

Joseph (Son) Franssen (29-01-1931) 
Allen van harte proficiat! 

http://www.sankttolbert.nl/
http://www.sankttolbert.nl/
http://www.via-regia.org/viaregianetzwerk/nwindex.php
http://www.via-regia.org/viaregianetzwerk/nwindex.php
http://www.meertens.knaw.nl/
http://www.uitgeverijtic.nl/
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Agenda 

In december is er geen bijeenkomst. 
Dinsdag 18 januari 2011  20.00 uur: 
Lezing over architect Moretti door Holger Dux in 
het verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 
11A. 
Nog tot 18 januari 2011  dinsdag t/m zondag 
 11.00-17.00 uur: 
Expositie Vaalser Musici in De Kopermolen Vaals 
Vrijdag 28 januari 2011  20.00 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw aan de  
 

Bloemendalstraat 11A 
 Zondag 13 februari 2011  14.00 uur: 
Feestelijke opening van het verenigingsgebouw 
aan de Bloemendalstraat 11A.  
Tevens 970 jaar Vaals en 22 jaar 
Heemkundekring Sankt Tolbert. 
Zaterdag 19 en 26 februari 2011 om 19.30 uur; 
zondag 20 en 27 februari 2011 om 17.00 uur: 
Hub Deitz carnavalsrevue in zaal De Obelisk 
Vaals door de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 
1836 Vaals. 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd ingeschreven:  
Rita Francotte-Breemen (Vaals) 
John Storms (Vaals) 
Jan Janssen (Vaals) 
 

Ger Leenders (Vaals) 
Leon Schweitzer (Vaals) 
Tiny Schweitzer-Boumans (Vaals) 
Momenteel telt de vereniging 119 leden. 

Beschikking ANBI 

Per 12 november 2010 merkt de Belastingdienst 
de Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals aan als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-
status heeft de volgende fiscale voordelen: 

 Giften van een particulier aan een ANBI zijn 
voor die particulier aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting als persoonsgebonden 
aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt 
een drempel voor aftrek van 1% van het 
drempelinkomen met een minimum van € 60; 
het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van 
het drempelinkomen. 

 

 Een ANBI hoeft geen erfbelasting of 
schenkbelasting te betalen over erfenissen en 
schenkingen die de ANBI ontvangt, voorzover 
aan de verkrijging niet een opdracht is 
verbonden, welke aan de verkrijging het 
karakter ontneemt van te zijn geschied in het 
algemeen belang;. 

 Uitkeringen die een ANBI doet in het 
algemene belang zijn vrijgesteld van 
schenkingsrecht. 

Voor de donateur van een gift is het prettig te 
weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is. 

 
Reageren 
Wilt u meer weten over de Heemkundekring Sankt Tolbert, een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief of heeft u een mededeling, kijk dan op de website www.sankttolbert.nl of mail 
naar sankttolbert@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. Voor alle overige informatie gelieve u zich te wenden tot de secretaris 
van de heemkundekring: leo.junggeburt@planet.nl 

 

http://www.sankttolbert.nl/
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