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Nieuwsbrief
HEEMKUNDEKRING 

SANKT-TOLBERT 
VAALS

Verenigingsnieuws 
Op	vrijdag	30	september	
a.s.	vindt	onze	maande-
lijkse	bijeenkomst	plaats	
om	19:30	uur	in	ons	
verenigingslokaal	Óp	Sankt	
Tolbert,	Bloemendalstraat	
11A	te	Vaals.	
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Graag	wil	de	redacRe	van	de	
Nieuwsbrief	in	de	komende	
Nieuwsbrieven		eens	aandacht	
besteden	aan	kleine	Vaalser	
verenigingen	en	verenigingen	
die		zo	goed	als	nooit	in	de	
belangstelling	staan.	Wij	
denken	onder	meer	aan	,	
spaarclubs,	duiven	
verenigingen,	
schietverenigingen,	kegelclubs,	
loterij	-verenigingen,	
handwerkclubjes,	
verzamelaars,	(ook	individuele	
verzamelaars)enz.	enz.	Graag	
willen	wij	deze	kleine	
verenigingen	de	kans	geven	
hun	geschiedenis,	hun	
acRviteiten,	het	doel	van	hun	
vereniging	en	verdere	

bijzonderheden	eens	kenbaar	
te	maken.	Er	zijn	(waren)	
genoeg	verenigingen	in	Vaals	
waarover	leuke	verhalen	te	
vertellen	zijn	,	ook	verenigingen	
die	misschien	niet	meer	
bestaan.	Mocht	u	
geïnteresseerd	zijn,	en	bent	u	
lid,	of	lid	geweest	van	zo’n	
vereniging	en	heeY	u	een	leuk	
verhaal,	neem	dan	contact	met	
ons	op	via	onderstaand	
mailadres:	
acransveld@home.nl	

In	de	vorige	Nieuwsbrief	(84)	
schonken	wij	aandacht	aan	de	
Katholieke	Bond	van	Ouderen.	
In	deze	en	de	volgende	

Nieuwsbrief	aan	Loterijclub	
Vriendenkring.	

Wij	hopen	op	veel	leuke	
reacRes,	en	interessante	
verhalen.	Indien	u	zelf	niet	zo	
goed	op	de	hoogte	bent	van	de	
geschiedenis	van	uw	vereniging	
of	club	mailt	u	ons	dan	naam	
en	adres	van	de	voorzi\er	of	
secretaris,	wij	nemen	graag	
contact	met	hun	op.	Ook	uw	
vereniging	is	(was)		een	stukje	
culturele	geschiedenis	van	
Vaals		en	voor	ons	als	
Heemkunde	Kring	interessant	
om	bewaard	te	blijven.	
 
Namens	de	redac+e	van	de	
Nieuwsbrief,	Arthur	Cransveld.

Oproep aan de lezers van de Nieuwsbrief

Op	16	september	jl.	vond	de	
laatste	excursie	plaats	in	het	
kader	van	“975	jaar	Vaals”.	Een	
groep	van	18	personen	ging	de	
sporen	na	van	de	H.	Adalbert	
(Sankt	Tolbert)	in	Aken.	Deze	
excursie	bracht	ons	terug	naar	
de	oorsprong	van	Vaals:	Op	13	
februari	1041	schonk	Hendrik	

III	een	hoeve	in	Vaals	aan	het	
Akense	AdalbertsRcht.	Dit	was	
dan	ook	de	eerste	
oorkondelijke	vermelding	van	
Vaals	en	daarom	de	reden	voor	
het	975-jarig	jubileum.	De	
geschiedenis	van	het	sRcht	en	
het	leven	van	de	H.	Adalbert	
werd	uitvoerig	uitgelegd	door	

de	Akense	kunsthistoricus	
Dirk	Tölke.	In	de	navolgende	
rondleiding	door	de	kerk	liet	
hij	naast	de	gewone	
tentoonstelling	ook	
relikwieën	uit	de	schatkamer	
zien	die	zelden	getoond	
worden.	De	informaReve	
excursie	eindigde	met	een	
gezellig	kopje	koffie	in	een	
kerk	die	maar	zelden	bezocht	
wordt.	
Thomas	Richter

975 jaar Vaals: Excursie naar Aken
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Loterijclub Vriendenkring deel 1
In	deze	en	nieuwsbrief	86	een	
beknopte	samenvaJng	uit	de	
kroniek	van	loterijclub	
Vriendenkring	Vaals,	van	1948	
tot	2003.	Ongetwijfeld	voor	
velen	onder	u	een	moment	
van	herinnering	of	herkenning	
aan	het	verenigingsleven	in	
het	Vaals	van	de	vorige	eeuw,	
de	Njd	dat	Vaals	nog	een	
bloeiend	verenigingsleven	
kende	waaronder	niet	alleen	
grote	maar	ook	veel	kleine	
verenigingen	en	vriendclubs.	
Let	u	vooral	op	de	
humorisNsche	wijze	waarop	
vaak	verslag	werd	gedaan	van	
bijeenkomsten	en	acNviteiten.	
Arthur	Cransveld	

Op	18	april	1948	werd	in	café	
Schillings	op	de	
Maastrichterlaan	de	loterijclub	
Vriendenkring	opgericht.	Tot	
voorzi\er	werd	Johan	Klein	
gekozen.	
In	het	reglement	werd	o.a.	
vastgelegd	dat	de	vereniging	
maar	uit	20	leden	mocht	
bestaan.	De	contribuRe	
bedroeg	25	ct.	Tijdens	de	een	
week	later	gehouden	
bestuursvergadering	werd	
besloten	om,	te	proberen	om	
de	nog	zo	goed	als	lege	
verenigingskas	enigszins	te	
spekken,	een	half	Staatslot	te	
kopen.	Het	nummer	van	dit	lot	
was	17037.	(Of	op	dit	lot	een	
prijs	was	gevallen	is	helaas	niet	
bekend)	
Omdat	een	loterijclub	ook	een	
storRngskas	diende	te	hebben	
werd	de	eerste	kas	beschikbaar	
gesteld	door	de	kastelein	
(kosten	fl.	21,00)		

Op	10	juli	1948	vindt	de	eerste	
algemene	ledenvergadering	
plaats,	waarbij	14	leden	
aanwezig	waren.	Trots	werd	
medegedeeld	dat	er	een	
kassaldo	is	van	fl.	18,65.	
De	eerst	volgende	melding	van	
een	ledenvergadering	is	pas	
weer	op	11	januari	1953,	
hierbij	waren	12	leden	
aanwezig	en	het	kassaldo	
bedroeg	fl.	47,73.	De	leden	
besluiten	met	het	geld	dat	in	

kas	is	een	feestavond	te	
organiseren.	Aan	elk	lid	alsook	
aan	de	echtgenote	worden	2	
bier	ter	beschikking	gesteld.	
In	1954	heeY	de	vereniging	
een	saldo	van	fl.	325,52	in	kas,	
contribuRe	en	interne	loterij.	
Door	het	jaarlijks	organiseren	
van	een	Mitschconcours	
ontving	men	fl.	100,-.	De	
gemeente	Vaals	dient	hiervoor	
officieel	toestemming	te	
verlenen	en	moet	fl.	2,50	aan	
vermakelijkheidsbelasRng	
worden	afgedragen.	Uitgaven	
fl.	247,75;	iedere	maand	wordt	
een	lot	a	fl.	40,-	gekocht.	Een	
feestavond	kost	de	vereniging	
voor	consumpRes	fl.	50,20;	
daarnaast	wordt	aan	de	leden	
sigaren	fl.	10,05	en	sigare\en	
fl.	6,90	aangeboden.	
Het	bijhouden	van	de	
ledenadministraRe	was	in	deze	
Rjd	waarschijnlijk	vaak	een	
probleem.																																										
In	een	brief	aan	Jos	Schillings	
verzoekt	het	lid	Jan	Silvius	het	
volgende:	
Joseph	wees	zo	goed	en	kijk	op	
bijgaande	lijst	even	na	welke	
leden	nog	in	de	vereniging	zijn.	
Zelf	kan	ik	vanavond	niet	
komen,	want	ik	ben	al	vanaf	
carnaval	ziek,	binnenkort	mag	
ik	weer	op	straat	en	als	er	
nieuwe	leden	bij	zijn		
gekomen	geef	dan	even	de	
naam	op	en	hun	adres.														

Tijdens	een	vergadering	op	21	
febr.	1960	wordt	de	contribuRe	

verhoogd	naar	35ct.	In	de	
rondvraag	stelt	Jos	Schillings	
voor	het	geluk	in	de	Duitse	
lo\o	te	gaan	zoeken.	Men	gaat	
er	voorlopig	niet	op	in,	maar	
de	onverwoestbare	kastelein	
komt	in	opposiRe.	Volgens	de	
spreker	zijn	er	veel	meer	
kansen	dan	hier.Hij	krijgt	de	
vereniging	langzaam	warm.	
Zodra	wij	vlam	va\en	worden	
de	mogelijkheden	besproken.	
In	een	volgende	
bestuursvergadering	zal	dit	
verder	aangekaart	worden	en	
dan	op	een	volgende	
ledenvergadering	opnieuw	aan	
de	orde	komen.	Op	20	maart	
1960	gaan	de	leden	akkoord	
met	dit	voorstel.	

Tijdens	de	ballotage	op	20	
maart	1960	worden	2	nieuwe	
leden	aangenomen,	de	Alte	
Kämpfer	Hub	Willms	en	van	de	
Ven	.	Hierdoor	komt	het	
ledenaantal	op	22.	Dit	is	de	
uiterste	grens.	De	
nieuwelingen	krijgen	al	direct	
een	taak	toegewezen:	Zorg	
voor	wisselgeld	v.d	Ven,	Hub	
Willms	wordt	geheimagent	
buitenland	
(inlichNngendienst).	

14-2-1962	algemene	
jaarvergadering	(karnaval	staat	
voor	de	deur	)	een	oude	
tradiRe	zal	in	ere	worden	
gehouden,	de	organisaRe	van	
het	halfvastenfeest.

Postzegel 250 jaar 
Staatsloterij (1976)

Foto: leden van de Loterijclub Vriendenkring 2016
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Bij	gelegenheid	van	15	jaar	
Vriendenkring	besluit	de	
jaarvergadering	op	20	jan	1963	
een	feestavond	te	organiseren	
incl.	een	H.Mis	voor	de	
overleden	leden.	

De	vereniging	heeY	op	
1-8-1965	een	“nieuw	
slachtoffer“	gevonden	dhr.	H.	
Langohr.	Het	voorstel	een	
eerste	clubreisje	te	houden	
wordt	op	3-7-1966	door	Jo	
Ritzen	gedaan.	Dit	reisje	vindt	
plaats	op	17-6-1967	naar	
Altenahr	onder	het	mo\o:	“Die	
Fahrt	ins	blaue”.	

Vergadering	21-7-1967:	Bij	de	
rondvraag	verrast	
penningmeester	H.	Rombach	
de	leden	met	een	rondje	van	de	

vereniging,	tevens	plaatst	hij	
een	klein	spaarpotje	op	tafel	en	
gromt	daarbij:	“veur	jet	dreen	
tse	doe“.	(na	telling	is	in	het	
spaarpotje	F	31-	en	7	Bfr).	

28-1-1968.	Eind	1967	wint	de	
vereniging	fl.	1000,-	in	de	
Staatsloterij.	

Op	de	jaarvergadering	6-7-1968	
zijn	slechts	9	leden	aanwezig.	
Een	Rjdlang	vinden	de	
vergaderingen	
zondagsochtends	plaats,	dit	
wordt	wederom	gewijzigd	in	
zaterdagavond.	Als	de	
voorzi\er	J.	Leunissen	tracht	de	
vergadering	te	sluiten,	merkt	H.	
Langohr	op:	zo’n	mooie	
vergadering	heb	ik	m’n	hele	
leven	nog	niet	meegemaakt.	

We	zouden	ons	eigenlijk	
Vriendenkring	noemen	i.p.v.	
Loterijclub.	Nu	is	de	zaal	te	
klein,	aldus	de	secretaris	Alfons	
Krout,	er	aan	denkend	dat	wij	
ons	sinds	het	oprichRngsfeest	
in	1948	Vriendenkring	noemen.	
Na	nog	tal	van	vrolijke	en	
harmlose	opmerkingen	welke	
Hein	Rombach	deed	
buikschudden,	Piet	Beckers	met	
de	oren	fladderen,	Hein	
Langohr	z’n	betraande	ogen	
afwassen,	Joep	Deswijsens	
hemd	inkorten,	Jaq	Gehlen	
bovenlipharen	verkleuren,	
Jaantjes	diamant	deed	smelten,	
sluit	de	voorzi\er	de	
vergadering.	

Op	19	en	20	september	jl.	was	
ons	archief	lid	Thomas	Richter	
uitgenodigd	om	op	een	
internaRonale	conferenRe	in	
Würzburg	(Beieren)	als	spreker	
op	te	treden.	In	zijn	lezing	ging	
hij	in	op	de	sacrale	topografie	
van	Vaals	in	de	17de	en	18de	
eeuw.	Sacrale	topografie	
betekend	onderzoek	naar	de	

rol	en	betekenis	van	de	
situering	van	kerken,	
begraafplaatsen	en	andere	
godsdiensRge	plaatsen	in	een	
dorp	of	stad.	De	toehoorders	
uit	Duitsland,	Oostenrijk,	Polen	
en	Tsjechië	waren	enthousiast	
over	de	lezing.	Thomas:	“Voor	
mij	was	het	een	uitstekende	
mogelijkheid	om	Vaals	en	zijn	

kerkgeschiedenis	onder	
wetenschappers	uit	
Duitsland	en	Oost-Europa	
bekend	te	maken”.		In	
oktober	is	Thomas	
uitgenodigd	om	in	Tsjechië	
te	spreken.	

Jan	FrancoHe

Vaals in Beieren

Dènk	draa,	nit	verjeise	
Dat	is	‘nne	remember,	
vöär	d’r	10e	detsember,	
zunt	da	allemoal	mit	hoar	en	hoed,	
óp	d’r	pla\e	ovvend	in	ós	boed.	

Ós	plat	sjeet	óp	d’r	projram,	
jèdderènge	dae	jèt	kan,		
e	jediesjt,	jesjiesjte	of	e	lid,	
waedt	in	ós	boed	jepremierd	als	VIP.	

Noe	nochens	d’r	remember,	
vöär	d’r	10e	detsember,	
duur	brèngt	jevelles	de	sRemmoeng	
mit,	
vuur	zörje	vöär	haitsoeng	en	’t	lit.	

D’r	Vöärsjtand	

Hans	Jussen

Dènk draa, nit verjeise

“fl.1000”-biljet 
(1956-1972)

Marienberg, Würzburg
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Secretariaat: 
Heuvel	4 

6291	CS		Vaals  
Nederland		

Telefoon:	043-306	42	06  
E-mail:	sank\olbert@gmail.com		

Bezoek onze 

website

sankttolbert.nl

Oktober	2016	

7	oktober	 Catharina	Delavera-Gehlen	76	jaar	
9	oktober	 Joep	Hons	76	jaar	
10	oktober	 Hennie	Offermanns-Junggeburt		
	 	 	 	 84	jaar	
17	oktober	 Jozef	Janssen	90	jaar	
19	oktober	 Jean	Eussen	70	jaar	
20	oktober	 Phil	Habets	71	jaar	
20	oktober	 Peter	Kohnen	81	jaar	
22	oktober	 Albert	Ten	Have	79	jaar	

Allen	van	harte	gefeliciteerd!		

 
Leden	die	vermelding	in	deze	rubriek	niet	op	prijs	
stellen	gelieven	dit	+jdig	door	te	geven	aan	het	
secretariaat.	

Verjaardagen (70+) van Sankt Tolbert-leden

15	oktober	StoffenfesRval	van	
9.30	tot	16.30	uur	op	het	Prins	
Willem	Alexanderplein	

22	en	23	oktober	  
“LOS	CATASTROFOS	&	
FRIENDS”		

29	en	30	oktober	 
Kon.	Harmonie	St	Cecilia	
concert		"CLERMORETTI,	
SOIRÉE	HAUS	BLUMENTHAL"	
Aanvang	20:00	uur	zaal	De	
Obelisk.

Activiteitenagenda

De	nieuwsbrief	is	een	maandelijkse	uitgave	van	heemkundekring	
Sankt	Tolbert. 
Wilt	u	meer	weten	over	de	heemkundekring	Sankt	Tolbert,	een	
bijdrage	leveren	aan	deze	nieuwsbrief	of	heeU	u	een	interessante	
mededeling,	kijk	dan	op	de	website	www.sankVolbert.nl	of	mail	
naar	sankVolbert@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.

REAGEREN


