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Nieuwsbrief Nummer 46 – Juli 2013 

Reconstructie Maasrichterlaan (7) 

Niet iedereen hoefde tol te betalen 
Het oversteken van de Rijksweg was niet 
tolplichtig. In 1870 bedroeg het tolgeld: 

 voor elk paar wielen van een rij- of voertuig 2½ 
cent 

 voor een aangespannen rund of ezel ook 2½ 
cent 

 voor een paard of muilezel 5 cent. 
Voor een veulen hoefde pas betaald te worden 
als het snijtanden had. Er zijn periodes geweest 
dat men ook voor een bokkenwagen en een 
hondenkar moest betalen. Niet iedereen moest 
tol betalen: Bestuurders, ambtenaren, politie, en 
 

militairen waren tolvrij. In onze provincie waren 
zelfs de paarden en rijtuigen van de bisschop 
vrijgesteld. Ook de paarden en rijtuigen voor het 
gebruik van de brievenposterij waren, inclusief de 
conducteur en de postillon, tolvrij. Voor voertuigen 
en dieren van boerderijen die binnen 2½ kilometer 
hemelsbreed van de tol lagen hoefde men niet te 
betalen. Mits de “spullen” die ze vervoerden voor 
henzelf bestemd of van hen afkomstig waren. Ook 
beesten die van de ene naar de andere wei 
gedreven werden, waren tolvrij. 
(Bron: Hkv Galopia en HK Cadier en Keer) 

Zangkoor brengt ode aan D’r Laan 

Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 uit Vaals 
heeft maandagavond 1 juli een wel heel 
opvallend openluchtconcert gegeven. De 
mannen brachten op de Maastrichterlaan een 
ode aan de Laan. Het koor zong op de 
spottersplek naast de werkzaamheden direct 
voor café-restaurant Suisse 

 
 
 
 
 
 
 
 

De 1e Völser-Hunnenorde (anno 2006) 

De Hunnenorde organiseert op 3 / 4 augustus 
het 4e Historisch Hunnenkampement. 
 

Het kampement vindt plaats op het voormalig 
voetbalterrein aan de Sneeuwberglaan. Op beide 
dagen zijn er diverse historische en muzikale 
optredens. 
Op zaterdag 3 augustus o.a. een historische 
paardenshow, zwaard vechten, buikdanseressen, 
diverse rituelen, grote historische drumband en 
nog veel meer. 
In de avonduren diverse muzikale optredens voor 
jong en oud. 
Neem op zondag gerust een kijkje in een van de 
45 oriëntaalse tenten. 
Koning Attila en zijn horde zal U verwelkomen. 
(Foto: Wino Winkens) 

Sanne Bellefroid 

“Afgelopen week heb ik mijn studie 
architectonische vormgeving aan de Academie 
Beeldende Kunsten in Maastricht afgerond. 
Hierbij wil ik u de Heemkundekring Sankt Tolbert 
van harte bedanken voor de hulp die ik heb 
mogen ontvangen. Zonder deze hulp zou ik het  
 

afstudeerproject niet op deze manier hebben 
kunnen afronden.  
Dank u wel, Sanne Bellefroid” 
 
In de bijlage is een overzicht van het creatieve 
project toegevoegd 
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Kunstroute Vaals 2013 

Van 7 t/m 28 juli wordt de kunstroute Vaals 
georganiseerd door  Linda Frints en Cem 
Kumlar. Ook dit jaar is Óp Sankt Tolbert weer 
een van de plaatsen waar kunstwerken worden 
tentoongesteld. De belangstelling is zeer goed. 
We zagen bezoekers afkomstig uit het hele land. 
Zelfs uit Groningen, en dat is toch niet naast de 
deur. De kunstwerken zijn weer van divers. 
Enerzijds is het  Mariëlle Braanker die werkt met 
glas. Haar werken zijn opgebouwd uit op maat 
gesneden vlakglas, aan elkaar gelijmd met 
transparante lijm. Haar glazen kunstwerken 
geven in combinatie  met lichtinval verrassende 
effecten. 
Ted  Vroemen uit Klimmen heeft passie voor 
beeldhouwen. Hij maakt enerzijds aan de hand 
van de kleur van de steen een beeldhouwwerk. 
De andere keer veranderd hij zijn ideeën onder 
invloed van de ingevingen tijdens het werk. Er 
ontstaan beelden van verschillende 
kleurschakeringen. 
Antje Veldstra is geboortig uit het Friese 
Hindeloopen. Zij maakt gebruik van 
houtdruktechniek. In 1992 heeft zij met deze  
 

 techniek `De Nederlandse Grafiekprijs` 
gewonnen. Haar werk is niet te vangen in een 
bepaalde stijl. Kleur, vorm, structuur, abstractie, 
licht en ruimtelijkheid zijn de trefwoorden die bij 
haar prenten horen. 
Op bijgaande foto ziet U een impressie van het 
gebodene in Óp Sankt Tolbert. 
Tot 28 juli kunt U nog tussen 10.00 en 14.00 uur 
terecht om een en ander zelf te bewonderen. 

Inloopmiddag bij de Noabere va Viele 

De Noabere va Viele kunnen terugblikken op 
een bijzonder geslaagde inloopmiddag op 23 
juni jl. Deze eerste kennismaking met de nieuwe 
Geschied- en Heemkundekring van Vijlen werd 
van meet af aan druk bezocht. Ook werd het 
nieuwe verenigingslogo, van de hand van Pierre 
Delnoy, voor het eerst getoond. Voor het einde 
van het jaar staan nog een aantal belangrijke 
zaken op stapel. In september wordt exclusief 
voor leden een excursie georganiseerd naar de 
Vuursteenmijnen in Rijckholt onder leiding van 
Alfons Horbach. Daarnaast zal er een eerste 
 

publicatie verschijnen over geschied- en 
heemkundige thema’s in en rondom Vijlen. 
Mensen die hiervoor nog materiaal kunnen 
leveren in de vorm van verhalen, documenten of 
foto’s roepen wij van harte op dit aan te dragen bij 
onze secretaris. Zie hiervoor de contactgegevens 
eerder in  dit bericht. Deze zijn welkom bij de 
secretaris, Natascha Sijstermans-Baggen: 
antoine.natascha@ziggo.nl, 043 306 23 46.  
 
Heemkundekring Sankt Tolbert wens de Noabere 
va Viele veel succes! 

Straattheater 

Bent u liefhebber van een stukje cultuur? 
Bezoek dan op zaterdag 27 juli a.s. in onze 
mooie omgeving, het straattheater.  
Dit vindt plaats op 3 locaties: 
Vijlen: in de Koel 
Lemiers: bij de Catharinakapel 
Vaals: op het Julianaplein 
 

Op elke locatie wordt één act maar liefst 3 x 
uitgevoerd, namelijk om 13.30 uur, 15.00 uur en 
om 16.30 uur 
Misschien is het een idee om per fiets van kern tot 
kern te fietsen zodat u op deze sportieve wijze elk 
optreden kunt bewonderen? 

Eupen 

Die Ausstellung “Von Oipen nach Eupen – Eine 
Zeitreise – 800 Jahre Geschichte” ist noch bis 
zum 29. September 2013 täglich in der 
Pfarrkirche St. Nikolaus von 9 bis 18 Uhr  

geöffnet. Während des Gottesdienstes ist kein 
Rundgang möglich. Den dreisprachigen Katalog 
gibt es bei Tourist-Info, Eupen , Marktplatz 7, zum 
Preis von 20 Euro. 
 

mailto:antoine.natascha@ziggo.nl
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Bibliotheek Vaals 

Donderdag 4 september 
2013 Literaire avond met 
Astrid Rosenfeld. 
Deze lezing vindt plaats 
in het kader van de 14e 
Literaire Zomer. 
Aanvang 19.30u. Entree 
5 euro incl. consumptie. 
Plaats: Bibliotheek Vaals 
Info: www.literarischer-
sommer.eu en 
www.heuvellandbibliothe
ken.nl. 

In een kleine dorp in de Oberpfalz groeien de 
broers Lorenz en Karl, Fetti genoemd, zonder 
moeder op. Ondanks de aan alcohol verslaafde 
vader ervaren zij toch iets van geborgenheid,  
omdat de huishoudster en de “Marmot”, een bij 

haar gestrande oudere heer, zorgen voor een 
stabiele omgeving. Maar als de roodharige Elsa in 
het dorp komt, veroorzaakt zij onrust in het leven 
van de beide jongens. Fetti aanbidt haar, Lorenz 
bestrijdt haar. Als zij voor altijd vertrekt, breekt het 
hart van Karl. Waarom zij het dorp verlaten moest 
komt Karl pas jaren later aan de weet als zijn 
broer tot een gevierde ster in de kunstscène is 
opgeklommen. 
Net als in haar bejubelde debuutroman Adams 
Erbe bevolken talrijke potsierlijke en 
liefdeswaardige figuren het boek van Rosenfeld. 
Astrid Rosenfeld werd in 1977 in Keulen geboren. 
Ze begin in eerste instantie als toneelspeelster en 
werkte daarna in de filmbranche. In 2011 
verscheen haar eerste roman die in één klap op 
de longlist voor de Deutschen Bücherpreis terecht 
kwam. Zij woont als schrijfster in Berlijn. 
 

De laatste race van Jos Göttgens 

Een dodenrit was het eigenlijk, de Mille Miglia. 
Een prestigieuze straatrace van duizend mijlen 
door het vaak onherbergzame landschap van 
Italië. Bij de wedstrijd in 1957 kwamen dertien 
mensen om. Een van hen was de Vaalser 
hotelier (Bellevue) en coureur Jos Göttgens. Wat  
er precies is voorgevallen, weet niemand.  
 

Sommige kranten uit die tijd berichten dat een 
stuurkolom van de Triumph is gebroken. Nu, 
zoveel jaar later zoekt Heemkundekring Sankt 
Tolbert foto's, krantenberichten van dit ongeluk. 
Ook foto's van de heer Göttgens als hotelier van 
Bellevue en/ of coureur zijn welkom. 
sankttolbert@gmail.com (Bron DDL 15-6-2013) 

Activiteitenagenda 

Kunstroute Vaals 2013 van 10.00 uur – 14.00 
uur: Van zaterdag 7 juli t/m zondag 28 juli 2013, 
elke dag, ook Óp Sankt Tolbert 
 
In de maand juli is er geen bijeenkomst van 
Hkk Sankt Tolbert 
 

Van 2 t/m 4 augustus 2013: Historisch 
Hunnenkampement Vaals 
Vrijdag 30 augustus 2013 om 19.30 uur: 
Bijeenkomst van Heemkundekring Sankt ToIbert 
in het verenigingsgebouw Bloemendalstraat 
11A.Vaals 

Ledennieuws: 

Wilt u ook lid worden van Heemkundekring Sankt Tolbert Vaals? Meldt u dan aan via de website 
www.sankttolbert.nl . De jaarcontributie bedraagt € 30,00. 
 

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert – leden 

Augustus 2013 
Ger Leenders (11-8-1932) 
Thea Savelberg-Deitz (13-8-1941) 
Leo Junggeburt (30-8-1942).  
 

Allen van harte proficiat! 
Leden die vermelding in deze rubriek niet op prijs 
stellen gelieven dit tijdig door te geven aan het 
secretariaat. 

 
Reageren 
De nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van heemkundekring Sankt Tolbert (inhoud: Leo 
Junggeburt; opmaak Marcel Wolff). Wilt u meer weten over de heemkundekring Sankt Tolbert, een 
bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief of heeft u een interessante 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.  
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