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Uit de steigers
Onze nieuwe behuizing, tot nu
toe oneerbiedig „Boed‟
genoemd,is bijna uit de
steigers en nadert zijn
voltooiing. Er is al veel geld
geïnvesteerd. Jammer genoeg
is er niet genoeg meer over om
een adequate inrichting te
realiseren. We zijn dan ook op
zoek naar de nodige financiën.
Voor wat betreft een goede zit

hebben we ons oog laten vallen op een stalen
stoel met stoffen bekleding. Deze stoel kost €
19,90 excl. BTW.
We zouden het zeer op prijs stellen als er
mensen zijn die deze stoelen mede financieren.
Voor € 25,00 per stuk kunt u een stoel kopen,
welke daarna voorzien wordt van uw naam.
Mocht uw belangstelling voor Sankt Tolbert zeer
groot zijn, dan kunt u € 30,00 overmaken op
rekening 114493979 van de Heemkundekring
Sankt Tolbert o.v.v. Stoel. Bij voorbaat dank.

‘Vlekken’ in Vaals
Architectenbureau Coenen heeft voor de
grensplaats een Masterplan opgesteld. De
vlekken zijn gebieden in het centrum die in de
toekomst moeten worden aangepakt. Zo ook de
voormalige basisschool van De Kleine Wereld.
Het gebouw achter de Pauluskerk staat leeg
sinds deze school is verhuisd naar de brede
school. Een bestemming voor dit pand is nog niet
gevonden. Volgens de architect is deze rustige
ligging uitermate geschikt voor een woonfunctie.
Op de foto wordt hier het verkennershuis op de
„Pastoerswei‟ in 1936 gebouwd. Op dezelfde plek
was in de 60er jaren het jongerencentrum
„Spuugh‟ gevestigd. Naderhand werd hier de
basisschool De Kleine Wereld gebouwd.

(Foto: Archief Dolf Baltus)

Spreuk van de maand
Of Vaals een uithoek is, wordt bepaald door je eigen oriëntatie en perspectief.

Voorgoed verdwenen uit het straatbeeld ‘Maastrichterlaan’
Over de reconstructie van de Vaalser ChampsElysée, de Maastrichterlaan, is veel ophef. Op
de foto het voormalig ClarissenCapucinessenklooster. Gebouwd 1902-1904,
Maastrichterlaan-hoek Hertogenweg (Jos.
Francotteweg).
In de nacht van 5 op 6 oktober 1942 vernield
door oorlogsgeweld. Het klooster is helaas niet
meer herbouwd. Op de plek waar ooit het
klooster stond is nu een tankstation gevestigd.
(Foto: Archief Dolf Baltus)
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Dr. Keunen
Tijdens een van onze maandelijkse
bijeenkomsten heeft ons lid Geoff Collins het
boek „not by chance‟ gepresenteerd. Onlangs
werden wij ook door de openbare bibliotheek van
Vaals opmerkzaam gemaakt op dit boek van
Sheila Keunen-Draper. Het boek is het
levensverhaal van Joop(Jon) Henri Keunen. Hij is
de zoon van dokter Keunen die in Vaals gewoond
heeft in het befaamde strohuis aan de
Maastrichterlaan. Joop heeft jeugdherinneringen
aan Vaals. Door de oorlog is hij uiteindelijk elders
terecht gekomen. Het boek is geschreven door
zijn echtgenote. Er staan mooie foto`s in van het
zgn. „strohuis‟ en van de familie Keunen. Het is
geschreven in de Engelse taal. Het boek is te
koop onder ISBN: 978-1-4259-1938-2(sc).
Uitgeverij:AuthorHouse™, 500 Avebury
Boulevard Central Milton Keynes, MK9 2BE
www.authorhouse.co.uk

Vaals eert oorlogsslachtoffers

In samenwerking met initiatiefnemer, oudVaalsenaar Hans Hermans, Leo Junggeburt en
Dolf Baltus van Heemkundevereniging Sankt
Tolbert, en Clemens van Horck, lid van de
Madjoevereniging, realiseert de gemeente Vaals
(o.a. met dank aan sponsoren) een gedenkplaat
ter nagedachtenis aan de Vaalser slachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers
in het voormalig Nederlands-Indië.
Deze gedenkplaat wordt geplaatst naast de
voormalige Lutherse kerk, vóór het
oorlogsmonument van de „Gevallene‟. Vóór dit
monument wordt op 4 mei 2010 tijdens de
dodenherdenkingsplechtigheid (19.55 uur) door
burgemeester Reg van Loo een stenen “loper”
onthuld, waarop de namen van alle Vaalser
oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
en voormalig Nederlands-Indië staan vermeld
(Burgers – Joden – Militairen).
Voorafgaande aan de herdenking worden om
18.30 bij het gerestaureerde oorlogsgraf op het
kerkhof aan de Seffenterstraat door leerlingen
van De Kleine Wereld, De Cathabel en Op De
Top, die het graf hebben geadopteerd, bloemen
gelegd.

Samenwerking
De heemkundekringen Sankt Tolbert Vaals en De
Auw Kapel Lemiers gaan gezamenlijk een boek
schrijven en uitgeven over de geschiedenis van
kasteel Lemiers „Jen Hoes‟. Bas Alberts,
eigenaar van het kasteel, schrijft over de

geschiedenis van het gebouw „Jen Hoes‟ en
Victor Voncken over de „Heren van Jen Hoes‟.
Het is de bedoeling dat het boek medio 2011 zal
verschijnen.
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Sprankelend debuut van Arthur en Lucas Jussen

Op 23 april verscheen het debuutalbum
„Beethoven Piano Sonates‟ van Arthur en Lucas

Jussen (hun roots zijn sterk aanwezig in Vaals)
bij 's werelds meest prestigieuze klassieke
muzieklabel Deutsche Grammophon.
Het label dat de grootste namen aan zich weet te
binden, heeft met de broers Jussen de nieuwe
generatie pianisten in huis gehaald. Dankzij hun
grote muzikale gave en door begeleiding van
onder anderen meesterpianiste Maria João Pires
hebben de broers, 13 en 17 jaar oud, nu al naam
gemaakt. Sterke techniek in combinatie met
ongedwongen spel en originele interpretaties van
beroemde composities van Beethoven maken
van dit album een krachtig debuut.

Wie zijn toch al die mensen?
Ons lid Dolf Baltus heeft een foto op de kop getikt
op een veiling. De foto is genomen voor de kerk
van Holset met Pinksteren in het jaar 1926. Dolf

weet niet wie er op de foto staat. U kunt de foto
met bijbehorend artikel zien op onze website
www.sankttolbert.nl onder PublicatiesIn de
pers.

Agenda
30 april 2010: Maandelijkse bijeenkomst van
Heemkundekring Sankt Tolbert 2010: In caférestaurant Suisse Vaals – 20.00 uur.

4 mei 2010: Dodenherdenking bij
oorlogsmonument naast de voormalige Lutherse
kerk – 19.55 uur.

Speciale verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert - leden
Hans Neus (05-04-40)
Jo Pelzer (17-04-1940)
Frits Kern (25-04-1927)
Herman Lennertz (28-04-1935)

Dolf Lamsfus (02-05-1937)
Hein Sterck (19-05-1940)
Herman Janssen (21-05-1920)
Allen van harte proficiat!

Nieuwe leden
Als nieuwe leden van de Heemkundekring Sankt Tolbert werden ingeschreven: Jean Voncken, Paul
Jungbluth, Jo Lennartz, Jacques Steernberg en Lia Steernberg-Backx.

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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