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Verenigingslokaal ‘De Boed’
De werkzaamheden binnen het
verenigingsgebouw aan de Bloemendalstraat
verlopen naar wens. De ruwbouw binnen is bijna
klaar en nu worden de diverse installaties
aangelegd. De kleinere werkzaamheden worden
door enkele leden van de Heemkundekring

verricht. De Heemkundekring hoopt in een kort
tijdsbestek sponsoren en subsidiefondsen te
vinden voor de financiering van het interieur van
het gebouw. Indien alles meezit, denkt de
Heemkundekring Sankt Tolbert het gebouw aan
het einde van 2010 te kunnen betrekken.

Dialect
Hub Zimmermann reageerde op Nieuwsbrief 5:
“Naar aanleiding van het stukje over Vaalser
dialect in de nieuwsbrief het volgende:
Onder de volgende link zit een geluidsopname
gemaakt door de Dialectencommissie van wat
later het P. J. Meertensinstituut zou worden. Klik
hier.
Het betreft hier een opname die gemaakt is bij
mijn ouders thuis op 1-11-1965 (foto Frits
Zimmermann met bidprentjes-verzameling). De
gespreksleider was mevr. Jo Daan, de opname
werd gemaakt door dhr. Heikens. In het begin
van de opname wordt er nog veel Nederlands
gesproken, maar naderhand wordt er overgegaan
op het dialect. De deelnemers waren: Frits
Zimmermann (1904-1994), mede-oprichter van
Heemkundekring Sankt Tolbert, Tilla

Zimmermann-Brauers (1910-1986), Wiel
Zimmermann (1942-1993) en Leon Savelsberg
(1922-1986). De laatste (schoonvader kunstenaar) had bij mijn weten de bijnaam "Der
Iezere Hempsjlip", maar dit terzijde."

Oorlogsmonument
Beeldhouwer Piet Killaars (1922) heeft
verscheidene (oorlogs)monumenten gemaakt,
waaronder het 'Gevallene' (1956) voor de
gemeente Vaals: een liggende figuur, die het
bovenlichaam en de armen op een aangrijpende
manier iets geheven houdt. Er zit een grote
spanning in het lichaam die zowel wanhoop
uitdrukt als iets veerkrachtigs.
Vóór dit monument komt binnenkort een stenen
‘loper’ waarop de namen van alle Vaalser
oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
en voormalig Nederlands-Indië staan vermeld.
Op 4 mei (Dodenherdenking) vindt de onthulling
plaats door burgemeester Reg van Loo.
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Vaals staat op de ‘Zeekaart’
Er wordt van diverse zijden pogingen
ondernomen om Vaals op de kaart te zetten.
Daarbij staat Vaals reeds op de kaart, de
‘Marskaart’ (Nieuwsbrief 5) en de ‘Zeekaart’.
In 1949 liet de Vereenigde Tankrederij in Capelle
a/d IJssel het motortankschip ‘Vaals’ bouwen. De
K1 tanker werd 59 meter lang en 7,2 meter
breed. In 10 tanks konden 472 ton lading
separaat worden vervoerd. De foto stamt uit
1951. De VT-tanker is deze reis met benzine op
weg van Pernis naar Karlsruhe. Dit schip is nu uit
de vaart. Het nieuwe mts. ‘Vaals’ (geen foto) is
een dubbelwandig binnenvaart tankschip dat nu 6
jaar oud is. In Nederland heeft dit schip dienst
gedaan in het leveren van brandstof aan de

zeeschepen waarvoor dit schip speciaal is
ontwikkeld. Nu worden de brandstofleveranties in
Panama verzorgd met dit schip.

De ‘vlekken’ van Vaals
Architectenbureau Coenen heeft voor de
grensplaats een Masterplan opgesteld. De

vlekken zijn gebieden in het centrum die in de
toekomst moeten worden aangepakt. (DDL 2901-2010). Zie ook: www.sankttolbert.nl:
Publicaties/ In de pers.
Vlek 1: het winkelgebied.
De Maastrichterlaan blijft de hoofdas van het
winkelgebied. Hier een historische ansichtkaart
vanaf de grensovergang richting
Maastrichterlaan, waarop het stuk van de oude
kloostermuur (Redemptoristen) is te zien. Verder
aan deze zuidzijde (links) het grenskantoor voor
passencontrole en de Change GWK Bank. De
kaart dateert van omstreeks 1953.

Frans Griesenbrock
*23 april 1916 - † 12 maart 2010
Op vrijdag 12 maart is de Vaalser kunstenaar
Frans Griesenbrock overleden. In hem verliest
Vaals een groot kunstenaar, maar ook een
verenigingsman in hart en nieren.
Frans Griesenbrock is bekend van over de
honderd kerkschilderingen en kerkramen over de
hele wereld.
Hij was bovendien een begenadigd
portretschilder. Veel werken van hem zijn in
Vaals nog te zien, zoals de wandschilderingen in
de kapel aan de Esch, een glas in lood werk
achter in de St. Pauluskerk en de Calvarie
kruisigingsgroep bij de Lourdesgrot in het Vaalser
bos (zie foto). Frans Griesenbrock heeft ook
jarenlang de vogel beschilderd waarmee
Schutterij St. Paulus de koning via een
schietwedstrijd bepaalde. Hij was

duivenmelker. Maar bovenal was hij lid van het
KMK Cecilia 1837 Vaals. Bij diverse
gelegenheden heeft hij solo`s gezongen en hij
heeft zijn zangkunsten mede vastgelegd op een
CD. In 1996 was hij gouden jubilaris bij het koor.
In 1990 werd hij ridder in de Orde van de H.
Silvester.

Blad 2 van 3

Limburgensia

Speciale verjaardagen (70+)
van Sankt Tolbert - leden

In de volgende boekhandels vindt u veel
Limburgse heemkundige - en dialect -literatuur:
Boekhandel De Wegwijzer in Wittem: Nieuwe
titels.
Boekhandel Belcampo in Vaals: Antiquarische
titels.

Johanna Mélotte-Postma (21-03-1933)
Elly Lousberg-Dautzenberg (23-03-1939)
Eti Deckers-Cornetz (25-03-1931)
Allen van harte proficiat!

Agenda
14 maart – 4 mei 2010: foto-expositie van
Roderique Kohnen over het dagelijkse
kloosterleven in Mamelis. In De Kopermolen
Vaals.

26 maart 2010: Algemene Ledenvergadering
(Jaarvergadering) van Heemkundekring Sankt
Tolbert. In café-restaurant Suisse Vaals – 20.00
uur.

Nieuwe leden
Als nieuwe leden van de Heemkundekring Sankt Tolbert werden per 01-03-2010 ingeschreven:
Gerdie van Aken-Reefman, Arthur Cransveld, Eti Deckers-Cornetz, Leo Klein, Ralf Schiffer, Wim
Steernberg, Harry Steernberg.
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.
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