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Verenigingsnieuws
Donderdag 22 februari a.s.
om 19:30 uur vindt er in
ons verenigingslokaal een
lezing plaats van onze
voorzi=er Peter Sparla
over De Eerste Wereldoorlog.
Deze lezing vindt plaats in
samenwerking met het
LGOG. Ook niet leden zijn
van harte welkom.
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Afscheid van Los Catastrofos
Op 29 en 30 december 2017
vonden de twee afscheidsconcerten onder de Utel
“Adieë Luu” van onze Vaalser
cabaretgroep Los Catastrofos
plaats.
Opgericht in 1966 kwam er
naar meer dan 50 jaar een
einde aan deze groep, die een
stuk cultuurgeschiedenis hee]
geschreven. Twee uitverkochte
voorstellingen met 60 van hun
bekendste liedjes in het Völser
dialect, met als laatste ‘Mieng
Moddersjproach’.
Een lach en een traan en een
minutenlange staande ovaUe.
In de media is er ruimschoots
aandacht aan besteed. De
generale repeUUe voor deze
twee concerten vond overigens
plaats in het verenigingslokaal
van Sankt Tolbert. “Wat is het
daar heerlijk sUl en rusUg”,
aldus Jo Kern.
Maar hoe was de beginperiode? In 1966 begon Los
Catastofos met het schrijven
van eigen liedjes. De leden
waren toen Jo Kern, Joop
Lennartz, Paul Bindels en René
Thoma. In een
vooraankondiging van de
‘Volekszi=soeng’ van
carnavalsvereniging De
Grensülle in het Vaalser
Weekblad van 13 januari 1967
lezen wij: “…Der jezaankverein
de Liedertafel en et
zangkwartet Los Catastrofos,
die allemoël zeunt al wäeche
laank aan et proove um mer
zoe joët wie meujelesch veur
der daach tse komme.”
Eerst vond echter “de ieschte
zi@soeng in ’t
bejaardentsentrum op de
Wooskoele” plaats.

“’t Tipsy-trio, Hane-kwartet,
zangkwartet Los Catastrofos,
der Gerrie Cransveld en der
Frans Schmets, de
dansmariechere José Gorissen
en Elle Crutzen, der
accordeonist Fons v. Wersch en
schlieslich ’t daanspaar van der
Kingercarneval, die allemoël
haant der zaal doeë
davere” (Vaalser Weekblad 20
jan. 1967).
Dan volgt op 19 januari in een
bomvolle Tobi-zaal de
‘Volekszi=soeng’: “… En dan nit
tse verjäesse de debutanten
van däe ovvend, ’t zangkwartet
Los Catastrofos. Lampeﬁeber
houwwe die schenbaar nit,
tenminste ze haant et nit lose
mereke. Zeej houwwe ooch
enge jroeësse erfolg.”(Vaalser
Weekblad 27 jan. 1967)
Het oudste krantenarUkel, dat
ik kon vinden, met vermelding
van de groep, is van het
Limburgs Dagblad van 15

januari 1968. Theo Winkens uit
de ‘Lindenhof’ werd als nieuwe
Grensülle-prins Thei I
geproclameerd in zaal Gilissen.
De krant vermeldt:
“Het prinse-installaQefeest
werd een geslaagde opening
van het vastenavondseizoen, in
het bijzonder dank zij het
optreden van ‘Lambertowitsch’
en ‘Los Catastrofos’, die
plaatselijke toestanden op de
korrel namen en verder de
‘Singende Seemann’ TuS
Hudek uit Hamburg, het Tipsytrio en ’t Sträuschen uit Aken.”
Na 51 jaar is er dan een einde
gekomen aan de zeker niet
catastrofale, maar zeer
succesvolle carrière van onze
Völser cabaret- en dialectgroep.
Nee, jullie kunnen niet eeuwig
blijven doorgaan…. Jo, Henk,
Joop, Dieter en Jeroen wij
zullen jullie missen, maar niet
vergeten!
Victor Voncken
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Ons lid John Bröcheler ereburger van de gemeente Vaals
Op 1 januari werd door de
gemeente Vaals de
NieuwjaarsrecepUe in het
gebouw van de voormalige
Lutherse Kerk gehouden.
Tijdens deze druk bezochte
recepUe volgde na de
toespraak van burgemeester
Reg van Loo de presentaUe van
de nieuwe website van de
gemeente Vaals en het nieuwe
logo.

Hierna werd de beroemde
Vaalser operazanger John
Bröcheler uitgeroepen tot
ereburger van de gemeente
Vaals. John Bröcheler ontving
de versierselen uit handen van
burgemeester Reg van Loo, in
het bijzijn van zijn familie,
vrienden en kennissen. Het
ereburgerschap werd aan hem
toegekend vanwege zijn
ambassadeurschap voor Vaals.

Zeer toepasselijk zong hij
aansluitend ‘Mieng
Heemetsjtad’ muzikaal
begeleid door het trio Da
Musica.
Het bestuur en leden van Sankt
Tolbert feliciteren John
Bröcheler van harte met deze
onderscheiding.

Ingezonden stuk door ons lid Hans van Engeland: Nostalgie
Als kinderen van poliUeman
Jan van Engeland brachten wij
onze jeugd door in Vaals. Dit
was een mooie, onbezorgde
Ujd.
Natuurlijk spraken we ook het
ABVP (Algemeen Beschaafd
Volser Plat).
In 1958 werd vader overgeplaatst naar Nieuwstadt.
Wij gingen enkele dagen na de
verhuizing, in een andere
omgeving, naar een nieuwe
middelbare school. Toen we
daar in “ós moddersproach”
contacten wilden leggen,
moesten we snel overschakelen naar het ABN. Men
verstond ons niet of nauwelijks
en dat hemelsbreed slechts
circa 40 km van Vaals

verwijderd. Ook hebben we
achteraf geconstateerd dat
onze geboorteplaats en zijn
omgeving duidelijk een heel
eigen idenUteit hee].
Later zijn we min of meer
(on)regelmaUg ons geboortedorp blijven bezoeken.
Opmerkelijk is dat we nu we in
de herfst van ons leven zijn
gekomen, dit vaker doen.
Zo kon het gebeuren dat wij
met veel geluk kaartjes konden
bemachUgen voor het laatste
optreden van Los Catastrofos,
<< ADIEË LUU>> , op
vrijdagavond 29 december jl..
Een optreden dat wij (Peter,
Hans en Mieke) niet snel zullen
vergeten!

Door hun mooie teksten,
woordspelingen en acteren,
werden veel jeugdherinneringen weer opgehaald.
Ook de muzikale kant was zeer
goed en er werd door het
publiek regelmaUg meegezongen. Wat een ambiance!
Het was een mooie voorstelling
die geen minuut verveelde,
ofschoon het einde na 23.00
uur was.
Toen we na aﬂoop weer naar
het noorden huiswaarts reden
kwam bij mij de laatste zin
Denn ding Heimat verjiss de nit
van het mooie liedje van
Marita Köllner, Denn et
Heimweh nimmste mit, naar
boven.
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Jaarprogramma 2018
Donderdag 22 februari
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a
Lezing van Peter Sparla: De Eerste Wereldoorlog
Deze lezing vindt plaats in samenwerking met het
LGOG.
Vrijdag 30 maart
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a
Algemene Ledenvergadering
met een fotopresentaUe van Victor Voncken over
de Akenerstraat en de Bergstraat in vroegere
Ujden.
Let op: De ALV is alleen toegankelijk voor leden van
HKK Sankt Tolbert
Vrijdag 27 april
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a
Bijeenkomst
met actuele informaUe over de vereniging en een
presentaUe.
Vrijdag 29 juni
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a
Bijeenkomst
met actuele informaUe en presentaUe van Gerrie
Cransveld: “Tswei Moal Völser Plat”.
Zaterdag 8 september
10:00 t/m 16:00 uur
Open Monumentendag
De thema van de OMD 2018 is “Europa”. HKK Sankt
Tolbert doet mee: o.a. wordt ons douanemuseum
“Klèng Wach” in de Akenerstraat opengestelt,
tevens is ons verenigingsgebouw geopend – de
koﬃe staat klaar!
Gedetailleerd informaUe volgt in een aparte
publicaUe.
Vrijdag 28 september
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat
11a
Lezing van Reiner Bimmermann: Geschiedenis
van de tramlijn Eilendorf-Aken-Vaals
De lezing is in het Duits.

Gezocht!
Voor ons archief zijn wij
opzoek naar de Prinsenorde
van Prins Frans 1 uit 1964.
Wie kan ons aan deze orde
helpen?

Donderdag 25 oktober
20:00 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a
Lezing van Holger Dux: Limburg und der Deutsche
Bund
Deze lezing is in het Duits en vindt plaats in
samenwerking met het LGOG.
Vrijdag 20 november
19:30 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat 11a
Bijeenkomst
met actuele informaUe over de vereniging en
diapresentaUe van Peter Sparla: “O=o Intze in
Aken en Vaals”. Tevens wordt de nieuwe
uitgave van Verleden en Heden Nr. 20
gepresenteerd; het jaarboek is na aﬂoop te
koop.
Zaterdag 15 december (onder voorbehoud)
19:00 uur, Óp Sankt Tolbert, Bloemendalstraat
11a
Familieavond
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Nieuwtjes binnen de vereniging
Nieuw lid

Secretariaat:
Heuvel 4
6291 CS Vaals
Nederland
Telefoon: 043-306 42 06
E-mail: sank=olbert@gmail.com

Als nieuw lid van de
Heemkundekring Sankt
Tolbert werd ingeschreven:
• Maria Steﬀens (Vaals)
De vereniging telt nu
224 leden.
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3 + 4 februari Hub Deitz
Carnaval Revue. LocaUe: ZeRa/
Obelisk
10 februari Kinderoptocht
Vaals 14:00 uur

11 februari Dialectmis St.
Pauluskerk 10:30 uur
11 februari Sleuteloverdracht
15:15 uur

22 februari Lezing door Peter
Sparla: De Eerste Wereldoorlog
Aanvang 19:30 uur LocaUe: Óp
Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11A.

12 februari Grote optocht
Vaals 14:11 uur

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

