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Nieuwsbrief Nummer 17 - Februari 2011 

Opening verenigingsgebouw Óp Sankt Tolbert 

Zondag 13 februari 2011 vond de officiële 
opening van het verenigingsgebouw Óp Sankt 
Tolbert plaats. Dit gebeurde door burgemeester 
Reg van Loo in aanwezigheid van 120 leden en  

genodigden. De aanwezigen hebben genoten 
van diverse treffende toespraken. Deze 
bijeenkomst werd opgeluisterd door een 
bijzonder optreden van de Vaalser cabaretgroep 
Los Catastrofos.  
Een week later was er een Open Dag voor 
vrienden en sympathisanten van 
Heemkundekring Sankt Tolbert. Deze werd druk 
bezocht (meer dan 400 personen) en de gasten 
zagen een doorlopende presentatie van 
historische foto‟s uit Vaals. Een kleine 
boekenmarkt en een praatje onder het genot van 
een kopje koffie zorgden voor veel gezelligheid. 
Zie ook www.sankttolbert.nl  Publicaties  In 
de pers  diverse krantenberichten in februari 
2011. 
 

DVD Sankt Tolbert 

De DVD met het „portret‟ en de interviews over 
Sankt Tolbert, gemaakt door Henk Kroese en 
uitgezonden door Omroep Krijtland is te koop: 
“Voor iedere DVD vragen wij een (min of meer 
vrijwillige) bijdrage van €12,50. 
Zoals je weet moeten wij als vrijwilligers het  
 

hebben van subsidie en van allerlei kleine 
bijdragen. Als je er meerdere wil bestellen (stuk 
of 5) dan kan dat voor €10,00 per stuk (mooi 
doosje erom met etiket).”  
Te bestellen via het secretariaat van de 
heemkundekring. 

De eerste vrouwennaam 

De eerstvolgende bekende vermelding van hoeve 
Sankt Adalbert na de schenking door koning 
Hendrik III op 13 februari 1041 (zie Nieuwsbrief 
16) dateert uit 1135. In dat jaar wordt Senneheld, 
lijfeigene en dienstmaagd op de hoeve in „Vals‟ 
door het stift Sankt  Adalbert vrij verklaard, onder 
voorwaarde dat zij en haar nakomelingen – deze 
 

vanaf het tijdstip van meerderjarigheid – jaarlijks 
aan de kerk Sankt Adalbert een dinarius (zilveren 
Karolingische munt) betalen. In deze oorkonde 
wordt de eerste ons bekende Vaalsenaar met 
naam genoemd: vrouw Senneheld. 
(Uit Verleden&Heden nr. 1) 

Prins Ed I 

De nieuwe prins van Vaals heet 
Ed Klein (broer van ons lid Leo 
Klein). Prins Ed I wordt 
ondersteund door zijn vrouw 
hofnar Gaby. Wij feliciteren Prins 
Ed I en hofnar Gaby en hopen met 
hun voorop fantastische 
carnavalsdagen te mogen 

beleven. (Foto Kaldenbach) 
Lees ook: www.sankttolbert.nl  Publicaties  In 
de pers  Wie zingt de sjlager weer? 
 

VÖLSER SJTOOLS 
1986: Tekst & Muziek: Klaus Vanweersch 
Zang: De Doemjroave 
Refrein: 
Iesj ben jò zoe sjtools ènge Völser tse zieë, 
denn iesj deel al mieng sjpas, al mieng vruijt en 
mie lee. 
Iesj ben jò zoe sjtools ènge Völser tse zieë, 
denn mie hats klopt veur Vols noch ummer mieë. 

http://www.sankttolbert.nl/
http://www.sankttolbert.nl/
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Van ‘AL aff’ tot ‘Alaaf’ 

Reeds in 1550 werden in Keulse 
pottenbakkersovens heel bijzonder drinkkruiken 
gebakken die thans Bartmannkrug genoemd 
worden. Op die aarden bekers werd een gezicht 
met baard afgebeeld en sommige met het 
opschrift „al-aff‟ („Alles ab‟ = Nichts geht über 
einen guten Trunk = proost). In het Rijksmuseum 
te Amsterdam bevindt zich een drinkkruik met de 
tekst: ALAF FVR EINEN GOTEN DRVNCKE. Er 
bestaan ook nog variaties van deze spreuk b.v. in 
het Keramikmuseum te Frechen (Keulen): ALAF  
 

FVR EINEN GODEN DRONCK 
WIN. Waarschijnlijk werden tegen 
het einde van de 16 eeuw in 
Raeren (thans België) of in Aken 
drinkkruiken gemaakt met een 
afleiding van de bekende spreuk 
zoals:  ALAF. FVR. EINEN. 
GODEN. DRONCK. HANS. ET. 

GILT. HANS. 
(Gegevens: DDL 12-2-2011 en Hans Hermans) 

 

Excursie Schneeberg 

Sascha Horbach doet 
op zondag 10 april 
2011 voor leden en 
vrienden van Sankt 
Tolbert een excursie 
over de Schneeberg. 
Hij schrijft: 
“…daß Sie Interesse 
an einer geführten 
Exkursion über den 

Schneeberg bei Aachen/Vaals zum Thema "Der 
Westwall und die Einnahme von Aachen Ende 
1944" haben. Gerne biete ich Ihnen eine solche 
Exkursion an. Die Tour führt entlang der 
ehemaligen Stellungen des Westwalls auf dem  
 

Schneeberg und den Wachtelkopf. Sie ist ca. 
5km lang und kann Ihren individuellen Interessen 
angepaßt werden. Die meisten der ehemaligen 
Bunkeranlagen sind gesprengt, jedoch sind 
einige noch begehbar und sehr interessant…” 
Het programma: 
11.00 - beamerpresentatie Óp Sankt Tolbert 
12.30 - rondwandeling met uitleg op de 

Schneeberg. 
16.00 - einde 

Aantal deelnemers: 20-25; 
Deelname: € 5,00 p.p.  
Aanmelding: Secretariaat leo.junggeburt@planet.nl 
 
(Foto: archief Dolf Baltus) 

Een voormalige lakenfabriek 

Het complex nrs. 9-15 in de Lindenstraat was 
oorspronkelijk de 19

e
 eeuwse lakenfabriek van 

Aug. Binterim. Het werd in 1891 door architect 
Schmalbach verbouwd tot woonhuizen – met 
versieringen – en in 1975 door de 
Woningvereniging Vaals gerenoveerd en 
verbouwd tot appartementen. Die heeft het 
complex in 2007 verkocht aan een pandjesbaas. 
Nu is aan de voorkant en ook vanaf de 
achterkant (voormalige speelplaats van de St. 
Aloysiusschool) te zien dat er deels sprake is van 
achterstallig onderhoud.  
Aug, Binterim woonde zelf in de Koperstraat in 
Huis Kirchfeld, in 1790 gebouwd door Carl von 
Clermont, mogelijk naar een ontwerp van Joseph 
Moretti. In 1841 was het huis eigendom van 
Binterim, nu nog genoemd het Binterimse Huis. 
Vanuit zijn achtertuin kon Binterim zijn 
lakenfabriek bereiken. 
In een arbeidsenquete uit 1871 lezen we: De 
  

lakenfabriek van den heer Binterim te Vaals, met 
40 mannen, 2 jongens van 16-18 jaren, 14 
jongens van 13-16 jaren, 1 gehuwde vrouw, 7 
ongehuwde vrouwen, 8 meisjes van 16-18 jaren 
en 1 meisje van 13-16 jaren. 
(Foto: archief van Dolf Baltus).  

Zie ook www.sankttolbert.nl  Publicaties  In 
de pers  Een rechtszaak op vier hoog. 

mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Aanmelding%20Excursie%20Schneeberg
http://www.sankttolbert.nl/
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Museumstukken 

Dagblad De 
Limburger 
besteedde in de 
uitgave van 29 
januari jl. 
aandacht aan de 
Klèng Wach 
(voormalig  

 

wachthuisje in de Akenerstraat) in de rubriek 
„Museumstukken‟. Bedoeld zijn niet de twee 
personen op de foto (van fotojournalist Ermindo Armino) 
maar is het rijkswapenschild boven tegen de 
achterwand. Lees het verhaal hierover: 
www.sankttolbert.nl  Publicaties  In de pers 
 Invoerregten en Accynzen  

De Tyrellswei 

Een van de mooiste plekjes van Vaals is toch wel 
het von Clermontplein, met het gemeentehuis en 
de voormalige Lutherse kerk. Jammer alleen dat 
het lelijke Julianaplein aan de andere kant het 
zicht op dat mooie plekje ontsiert. Vanaf de 
Maastrichterlaan is het historische deel amper te 
zien. Want het Julianaplein is een grote 
parkeerplaats met veel blik. Dit is nu door 
architect Coenen aangemerkt als een van de 
„vlekken‟ in Vaals die moeten worden aangepakt.  
Vroeger werd deze plaats de Tyrellswei 
genoemd. 
Het Huis Clermont met zijn onmiddellijke 
omgeving werd in 1829 als gevolg van het 
faillissement van Carl von Clermont gekocht door 
lakenfabrikant Franz Tyrell. Dit bleef ongeveer 
een eeuw in het bezit van de familie Tyrell. Naar 
deze familie werd dan ook in de volksmond 
gesproken van de Tyrellse gebouwen en de 
Tyrellswei (Foto: archief Dolf Baltus).   
Bij de verkoop in 1924 ging de vorenbedoelde 
eenheid verloren. Het gebouw en de omliggende 
gronden werden jarenlang zeer intensief gebruikt. 
Daarna kocht de gemeente het voormalige bezit 
van de families von Clermont en Tyrell terug en  
 

tussen 1975 en 1979 vond de restauratie plaats, 
waarna het gebouw als gemeentehuis in gebruik 
werd genomen. Ondertussen heette de 
Tyrellswei officieel Julianaplein. 
Lees over de geplande vernieuwing van het 
Julianaplein: www.sankttolbert.nl  Publicaties 
 In de pers  Blik weg voor blik op raadhuis. 
Het verhaal over de familie Tyrell staat in 
Verleden&Heden nr. 12  Tyrellsestraat (Herbert 
Kuijpers). 

Werken in de Belgische mijnen 

“Uit onderzoek in de archieven van het Waalse 
mijnwerkerspensioenfonds is gebleken dat er in 
de jaren vijftig vanuit Vaals veel gependeld werd 
naar de Luikse kolenmijnen. Je kon daar veel 
meer verdienen dan in de Nederlandse 
kolenmijnen en zo waren er nog veel meer 
voordelen. Met name waren de Luikse 
kolenmijnen een uitkomst voor mijnwerkers die 
zich hadden aangesloten bij de CPN. Rode 
rakkers werden namelijk geweerd door de 
Nederlandse mijnen. Vaals had een sterke kern 
van de CPN onder leiding van Hub Hermans. 
Veel van zijn kameraden gingen de kost 
verdienen in de Luikse industrie. Zij werden 's 
morgen in alle vroegte opgehaald met speciaal 
busvervoer. Een van die grensarbeiders was 
Jozef Winand Hermans, een oudere broer van 
Hub. Winand werkte op de mijn Le Hasard in 
 

Micheroux. Arnold van Wersch (geb. 20-8-1934) 
kwam ook uit Vaals. Hij ging als 14-jarige jongen 
pendelen naar de Luikse kolenmijn. Zo waren 
nog veel meer mannen uit Vaals, die veelal 
aangesloten waren bij de (Franstalige) 
socialistische mijnwerkersbond, de Centrale 
Syndicale des Travailleurs des Mines, een zeer 
strijdbare vakbond en waarschijnlijke helemaal 
naar het hart van Hub Hermans en zijn 
kameraden. Zijn er nog grensarbeiders uit Vaals 
(geboren in de jaren dertig) die iets meer kunnen 
vertellen over hun werkzaamheden in de Luikse 
mijnen?” Aldus Willibrord Rutten, historicus bij het 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, die 
hiernaar onderzoek doet. 
 
Indien u meer weet gelieve contact op te nemen 
met leo.junggeburt@planet.nl 

http://www.sankttolbert.nl/
http://www.sankttolbert.nl/
mailto:leo.junggeburt@planet.nl?subject=Belgische%20mijnen
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De Kleinbahn Vaals-Aken 

Bijna een eeuw lang reed er een trammetje van 
Vaals naar Aken en terug. Het begon in 1889 met 
een paardenbaan en in 1895 werd deze 
vervangen door een elektrische tram, de eerste in 
Nederland. (Foto: archief Dolf Baltus) 
Het eindpunt lag bij klooster Bloemendal, zodat 
de dames van het internaat Sacré Coeur 
praktisch voor de deur konden in- en uitstappen. 
In 1923 werd het eindpunt verlegd tot aan het 
station in de Stationstraat (nu Prins 
Bernhardstraat – Hubo). Passagiers konden hier 
overstappen op de stoomtrein Vaals- Maastricht, 
die echter in 1938 werd opgeheven wegens 
concurrentie van de veel goedkopere 
autobussen. Het eindpunt van de tram kwam bij 
de grens te liggen. In 1974 viel het doek voor de  
 

tramverbinding Vaals-Aken. Nu willen Vaals en 
Aken de tram terug, mede om de campus van de 
RWTH die vlak bij Vaals komt aan te sluiten op 
een toekomstige lightrail vanuit Nederland. 
Lees ook: www.sankttolbert.nl  Publicaties  In 
de pers  Heimwee naar de Kleinbahn 

Open Monumentendag 2011 

Open Monumentendag is op 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. In Vaals 
 

zijn meer van dergelijke monumenten te vinden 
en in samenwerking met de gemeente (Desiree 
Arets) wordt de OMD 2011 op passende wijze 
ingevuld. Deze is op zondag 11 september 2011. 
Er komt een brochure met beschrijving van 
betreffende monumenten en een centrum-
wandelroute. Op die dag wordt ook een 
verbinding gelegd met de „Tag des Offenen 
Denkmals‟ in Aken. 

Flyer 

De redactiecommissie heeft een mooie flyer 
samengesteld. Het is de bedoeling dat deze 
informatiefolder beschikbaar is voor  

bezoekers/gasten van het verenigingsgebouw Óp 
Sankt Tolbert en het douanemuseumpje De 
Klèng Wach in de Akenerstraat Vaals. 
 

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Maart 2011 
Louise Oudelhoven-Baggen (4-3-1923) 
Johanna Mélotte-Postma (21-3-1933) 
  

Elly Lousberg-Dautzenberg (23-3-1939) 
Eti Deckers-Cornetz (25-3-1931) 
Allen van harte proficiat! 
 

Donaties in januari/februari 

 De heemkundekring ontving grotere financiële 
giften van een aantal families (die niet met 
naam genoemd willen worden). In overleg wordt 
hiervoor de juiste bestemming gevonden.  

 Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg 
maakt de toegezegde subsidie van € 1450, - 
voor de geluidsinstallatie binnenkort over. 

 Het kantoormeubilair voor de archiefruimte is 
geschonken door de firma id-2b uit Maastricht. 

 De herdenkingssteen Óp Sankt Tolbert,  
 

gebeiteld door fr. Leo Disch, werd geschonken 
door de firma Wanders (Heerlen). 

 De hapjes voor de 120 aanwezigen tijdens de 
officiële opening op 13 februari werden 
kosteloos verzorgd door de familie Meens van 
café-restaurant Suisse Vaals. 

 Voor bovenstaande schenkingen en ook voor 
de kleinere giften die de vereniging mocht 
ontvangen zijn wij allen zeer erkentelijk. 

Hartelijke dank hiervoor. 

http://www.sankttolbert.nl/
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Agenda 

Vrijdag 25 maart 2011 om 19.30 uur:  
Algemene Ledenvergadering en bijeenkomst van 
Heemkundekring Sankt ToIbert in het 
verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat 
11A. 
 

Zondag 10 april 2011 van 11.00-16.00 uur: 
Lezing over de Westwall en daarna excursie over 
de Schneeberg. 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van de Heemkundekring Sankt 
Tolbert werd in februari ingeschreven:  
Jo Straat (Rekem-Lanaken) 
Hedwig Weijers (Vaals) 
Riekie Kuijpers-Oudelhoven (Vaals) 
Dieter en Tiny Winzen-Bindels (Vaals) 
Heinz Mertens (Vaals) 
Truus Tummers (Vaals) 
Anita Lennartz-Meessen (Bemelen) 
Marlo Junggeburt-Langoor (Gulpen) 
Yvonne Brounen-Crutzen (Gulpen) 
Babette Lemmer (Vaals) 
Carl Caubo (Vaals) 
Gerrie Cransveld (Vaals) 
 

Anna Esser-Sparla (Vaals) 
Rob Mélotte (Vaals) 
Heinz Ortmans (Vaals) 
Pieter Kierkels (Vaals) 
Wim Thijssen (Heerlen) 
Patrick Schiffers (Vaals) 
Andreas Schröder (Vaals) 
Gerty Delnoije- Moonen (Vaals) 
Marlies Schillings-Heynen (Vaals) 
Nel Koch-Ketelaars (Vaals) 
Jan Maassen (Vaals). 
Een nieuwe mijlpaal is bereikt: 
Burgemeester Reg van Loo (Vaals) is het 
150ste lid. 

Interessante websites 

 Dietmar Kottmann: „Die Stiftung, die die Pflege 
des künstlerischen Nachlasses von Piet 
Hodiamont übernommen hat, hat einen neuen 
Internet-Auftritt“: www.fondation-hodiamont.org 

 TV-reportages uit de gemeenten Vaals en 
Gulpen-Wittem zijn te zien op de website van 
de lokale omroep www.omroepkrijtland.nl  
„uitzending gemist‟  bekijken  YouTube. 

 De gemeente Vaals heeft samen met  
 

ondernemers een toeristische website gemaakt. 
Op deze webpagina staan links naar zo veel 
mogelijk bedrijven die actief zijn in het toerisme, 
van hotels tot attracties. Ook evenementen 
worden op deze site vermeld: 
www.toerismevaals.nl 

 Over de Wilhelminatoren: 
www.opdegrens.eu/hansh/2011/wiltor.htm 

 
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 
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