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We pakken de draad weer op!  
 
Op 14 april jl. was het dan eindelijk zover: wat heerlijk om weer een ledenverzameling te kunnen houden!  
Na een korte aarzeling - we moesten weer even aan elkaars lijflijke aanwezigheid wennen - ging het al snel 
als vanouds. Dat kwam natuurlijk ook door de ontvangst met een kop koffie en een lekker stukje vlaai  
in ’t Flaterke. De bijeenkomst stond vooral in het teken van “hoe pakken we de draad weer op”. Niet dat 
we hadden stilgestaan: we passeerden immers de grens van 100 leden. 
 
De huisvesting en de uitbreiding van het aantal actieve leden zijn, kort samengevat de uitdagingen waar de 
vereniging voor staat. Voor wat betreft de huisvesting kan het twee kanten uitvallen. Binnen pakweg twee 
jaar moeten we op zoek naar andere huisvesting òf we kunnen blijven zitten op de huidige locatie in welke 
vorm dan ook. Feit is echter dat we daar niet veel meer aan kunnen doen dan onze ogen en oren 
openhouden voor alternatieven die wellicht ons pad kruisen. 
Voor de uitbreiding van het aantal actieve leden zegde het bestuur de vergadering toe in kaart te brengen 
welke taken en activiteiten er binnen de vereniging worden uitgevoerd en waar we handjes kunnen 
gebruiken. Nog niet-actieve leden weten dan wat er waar, op welk moment, nodig is om ervoor te zorgen 
dat taken en activiteiten niet stil komen te liggen, worden opgepakt of worden opgestart. 
 
Nadat het secretariaat verslag had gedaan van het reilen en zeilen in de afgelopen twee jaar en de 
penningmeester decharge was verleend - gelukkig maar, want hij liet zien dat het de vereniging in 
financiële zin voor de wind gaat - werd het volledig aftredende bestuur (afgezien van de voorzitter) bij 
acclamatie herkozen. 
 
Er kwam ook iets aan de orde om naar uit te zien: onze vereniging bestaat dit jaar 15 jaar en dat wordt op 
23 juli 2022, samen met De Jonkheid van Welsden uitbundig gevierd, met muziek en dans! 
 
Theo Brassé 
Voorzitter 
 
Activiteiten 
 
Jubileum Heemkunde Vereniging Margraten 
Op 15 maart 2022 was het de dag dat onze vereniging exact 15 jaar geleden werd opgericht. 
Het behalen van deze mijlpaal willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, maar vieren met onze 
meer dan 100 leden. Om deze dag groots aan te pakken hebben wij de handen ineen geslagen met de 
Jonkheid Groot- & Klein Welsden. Het feest is voor iedereen toegankelijk en zal op zaterdag 23 juli 2022 
om 15 uur losbarsten.  

http://www.heemkunde-margraten.nl/
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Dit gaat gebeuren in en om de loods van de familie Frints, Groot Welsden 30. 
Naast gezelligheid, muziek, foto’s en films “van vreuger”, eten en drinken, kan er een wandeling rondom 
het feestterrein gemaakt worden. Deze wandeling wordt verzorgd door Jo Lardenoije.  
Ook zal er in een echte bakoven én op traditionele wijze vlaaien gebakken gaan worden, en wel door 
‘bekker’ Leo Deckers uit Margraten. Heeft u interesse in een van deze overheerlijke vlaaien, op deze dag 
kan dat, en zelfs tegen een gereduceerd tarief.  
 
Ook aan de jeugd is gedacht en zal er onder meer een springkussen zijn. Het is al met al zeker de moeite 
waard om langs te komen. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst op deze dag die zal aanvoelen als 
een ouderwets gezellig weidefeest. 
  
Wie helpt:  
Een vraag van onze werkgroep museum. 
 
Een van de meest actieve werkgroepen van Heemkunde Vereniging Margraten is de werkgroep van het 
museum. Ze zijn druk bezig met hun pronkstuk, het museum. Ze zijn steeds bezig met het inrichten, het 
opknappen en het verzamelen van nieuwe stukken zodat het een feest van herkenning is om door het 
museum heen te lopen.  
 
De nieuwe voorwerpen die ze ontvangen zijn vaak in een slechte staat zodat er veel hersteld moet worden 
voor ze de stukken kunnen plaatsen. Voor dit herstelwerk zijn ze op zoek naar passend gereedschap. 
Daarom deze oproep.  
 
Wie heeft er op zolder, in de kelder of in zijn schuur nog functionerend elektrisch gereedschap liggen?  
U kunt hierbij denken aan een cirkelzaag, een schuurmachine, schaaf, boven-, onder-, of lamellenfrees, een 
boor, schroefmachine of en haakse slijper. Heeft u een van deze apparaten en gebruikt u deze niet meer 
en wil u ze een zinvolle tweede kans geven? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur 
een mail naar info@heemkunde-margraten.nl. 
 
U kunt uw gereedschap ook zelf afgegeven tijdens de inloopochtend. Deze is elke eerste zaterdag van de 
maand.  Tussen tien en twaalf zijn de vrijwilligers van de werkgroep bezig in ons verenigingslokaal. U kunt 
dan zelf komen kijken waar de werkgroep mee bezig is en wie weet, misschien vindt u het wel interessant 
om mee te doen.  

 
  

mailto:info@heemkunde-margraten.nl
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Op bezoek in de Jan Willem Brouwersstraat  
Een belangrijke straat rond het Concertgebouw in Amsterdam die naar oud-plaatsgenoot vernoemd is. 
 
Een verhaal van Wil Senden 
 
Al vele jaren zijn mijn vrouw Emmy en ik trouwe bezoekers van de Zondagochtendconcerten in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Door de coronaperikelen vielen er in de laatste twee jaar concerten uit. 
Maar op zondag 20 februari jl. mochten wij het Zondagochtendconcert weer bijwonen. Wel met nog 
enkele corona-maatregelen. Wij konden niet via de hoofdingang naar binnen, maar moesten naar binnen 
via de ingang aan de Jan Willem Brouwersstraat, tegenover Bodega Keyzer. Dit was nieuw voor ons en toen 
wij deze straat inliepen viel mijn blik op het naambord. Ik vroeg me af of dit dezelfde Brouwers was als 
waarover mijn broer Huub mij in die week net een aantal archief knipsels had gestuurd. Een vroege 
plaatsgenoot van mij uit Margraten? Nadat ik dit thuis had opgezocht, bleek dit inderdaad het geval en 
werd ook duidelijk waarom deze straat naar hem vernoemd is. Het Zondagochtendconcert is een serie 
concerten in Het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam met toegankelijke klassieke muziek. Op zondag 
om 11:00 uur. De concerten worden live door de AVROTROS uitgezonden op Radio 4. Zie: 
https://www.concertgebouw.nl/concerten-en-tickets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het 
Koninklijke Concertgebouw 

 
De bouw van een van de mooiste concertzalen in de wereld begon in 1883. In een veengebied dat toen net 
buiten de stadsgrenzen van Amsterdam lag, in de gemeente Nieuwer-Amstel. Het Concertgebouw werd op 
11 april 1888 geopend. In juni 1893 werd de straat rondom het gebouw (postuum) vernoemd naar Jan 
Willem Brouwers. Jan Willem Brouwers was pastoor te Bovenkerk. Bovenkerk maakte deel uit van de 
gemeente Nieuwer-Amstel. Over de naamgeving tot die tijd heb ik niets kunnen vinden. Ook heb ik niet 
kunnen traceren of het plein toen ook al zijn naam kreeg, of dat het plein er toen gewoonweg nog niet 
was. Bij de grote renovatie en verbouwing van het Concertgebouw in 1988 werd de hoofdingang verlegd 
van De van Baerlestraat naar het Jan Willem Brouwersplein. Dat plein werd toen omgedoopt in 
Concertgebouwplein. De naam van de Jan Willem Brouwersstraat bleef wél behouden. Een stukje 
Margraten in Amsterdam.  

https://www.concertgebouw.nl/concerten-en-tickets


 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De J.W. Brouwersstraat in Amsterdam. Deze straat, gelegen in een van de mooiere wijken van Amsterdam 
is vernoemd naar de op 1 januari 1831 in Margraten geboren Jan-Willem Brouwers. Hij overleed op 3 
maart 1893 in Maastricht 
 
Over het leven van Jan Willem Brouwers verscheen in Op de Huugte 2018 een uitvoerig artikel van de hand 
van Stefan Loo. Bij dezen een summiere samenvatting van het leven van Jan Willem Brouwers:   
 
Jan Willem Brouwers  
 
Jan Willem Brouwers werd op 1 januari 1831 in Margraten 
geboren. Binnen een jaar na zijn geboorte stierven beide ouders. 
Hij groeide op bij een broer van zijn vader en diens gezin.  
Dit gezin bestond uit in totaal twaalf kinderen. In 1843 ging hij  
naar Rolduc nabij Kerkrade naar het Klein Seminarie voor de 
priesteropleiding in Limburg. Daarna vervolgde hij zijn opleiding  
in het Groot Seminarie in Roermond waar hij in 1855 tot priester 
werd gewijd. Vóór die tijd was hij al leraar aan het bisschoppelijk 
college in Roermond in onder meer de vakken Frans, Nederlands 
en Letterkunde. Hij verdiepte zich in het werk van Joost van den 
Vondel en hield al heel jong spreekbeurten en colleges over deze 
grote Nederlandse schrijver/dichter. Maar zelf wijdde hij zich ook 
aan de letteren en in katholiek Nederland en Vlaanderen was hij 
als schrijver/dichter een erkende grootheid. Op latere leeftijd 
onderhield hij een intensief contact met Guido Gezelle.  
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In 1863 werd hij hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Tijd. Een functie die hij tot 1871 
uitoefende. Op 1 januari 1872 werd hij benoemd tot pastoor in Bovenkerk dat deel uitmaakte van de 
gemeente Nieuwer-Amstel. In deze parochie verzette hij ongelooflijk veel werk. Hij overzag de bouw van 
een nieuwe parochiekerk. De architect van dit gebouw was zijn vriend Pierre Cuypers.  Hij liet de kerk 
herbouwen toen deze door brand verwoest werd.  
Hij stichtte meerdere scholen en zette zich in voor de minderbedeelden. Dit alles naast zijn literaire werk 
en vele bestuursfuncties in de literaire wereld. Ook zette hij zich in tegen de annexatie van Nieuwer-Amstel 
door Amsterdam. Dit bleek later tevergeefs.  
Op 3 maart 1993 overleed hij plotseling toen hij op werkbezoek was in Maastricht. Vlak bij zijn geliefde 
Margraten. De gemeente Nieuwer-Amstel heeft hem postuum geëerd door de straat - en destijds ook het 
plein - bij het Concertgebouw naar hem te vernoemen.  
In Margraten is de hoofdstraat die vanaf de kerk naar de rijksweg loopt, naar hem vernoemd. De Pastoor 
Brouwersstraat was - en is - voor mij als geboren en getogen Margratenaar een begrip. 
 
Bronvermelding:                                                                                                                                        
-Wikipedia                                                                                                                                                      
-Het artikel Pastoor Jan Willem Brouwers door Stefan Loo in het jaarboek Op de Huugte 2018.  
Uitgegeven door Heemkunde Vereniging Margraten                                                                                                                    
 -privé mailing met broer Huub Senden 

 
 

Op de Huugte  
 
Het jaarboek Op de Huugte is inmiddels uitgegroeid tot een 
mooie reeks van veertien boeken. De uitgifte van dit boek is 
voor onze vereniging belangrijk. Niet alleen is dit een grote 
bron van inkomsten, maar we kunnen met onze verhalen de 
geschiedenis van Margraten, Scheulder, Termaar, Klein- en 
Groot Welsden vastleggen en doorvertellen aan de lezers. 
Ieder jaar wordt het boek met veel enthousiasme ontvangen 
en dat is een compliment voor de boekredactie. Dat zorgt 
ervoor dat we elk jaar weer een stapje harder lopen om er 
een mooie uitgave van te maken.  
 
De Heemkunde Vereniging Margraten is opgericht in 2007 en 
viert in 2022 haar 15-jarig bestaan. Dit zal niet alleen herdacht 
worden met diverse festiviteiten maar ook met een hele 
speciale actie. Wij gaan de eerste uitgave van Op de Heugte 
2008 opnieuw laten drukken.  
 
In 2007 kwamen drie enthousiaste leden van Heemkunde 
Vereniging Margraten bij elkaar met het idee om een jaarboek 
samen te stellen met verhalen over Margraten, Termaar, 
Scheulder, Klein- en Groot Welsden. Er werd veel werk 

gestoken in deze uitgave en op zaterdag 15 november 2008 werd met grote trots het eerste boek van de 
reeks gepresenteerd in het restaurant van zorgcentrum Appelgaard. 94 pagina’s met verhalen over 
markante figuren uit het heden en verleden van Margraten. Interessante verhalen over een familie uit 
Scheulder en Termaar.  
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Verhalen over het ontstaan van bijzondere monumenten in Termaar en Groot Welsden. Dit alles 
geïllustreerd met foto’s, krantenartikelen en lekkere “ouderwetse” recepten en leuke 
wetenswaardigheden. Het boek was in een oogwenk uitverkocht.  
 
Ieder jaar, bij de uitgifte van het boek, wordt er gevraagd naar de eerste uitgave. Er zijn veel lezers van  
Op de Huugte die hun reeks graag compleet willen maken. Dat heeft ons aan het denken gezet en omdat 
2022 een bijzonder jaar is voor zowel de vereniging als voor het boek, wordt de uitgave van 2008 opnieuw 
gedrukt. Dit zal in beperkte oplage zijn. De prijs van Op de Heugte 2008 is vastgesteld op € 12,50. U kunt 
het boek eind augustus 2022 verwachten. 
 
Zou u Op de Heugte 2008 willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven op de opgavestrook. Deze zal ook 
apart bij de nieuwsbrief worden gestuurd.  
 
U kunt de opgavestrook tot en met 18 juni 2022 inleveren. Dat kan per mail: redactie@heemkunde-
margraten.nl of bij een van de redactieleden op de volgende adressen: 
 
Yolanda Loo: Hoenderstraat 22, 6269BS Margraten 
Frans Meijers: De Haymestraat 16, 6269CS Margraten 
Hub Huijnen: Veldekestraat 31, 6269ED Margraten. 
 
Wij hopen dan ook dat u namens ons iedereen gaat vertellen over de herdruk van Op de Heugte 2008  
 
Boekredactie Heemkunde Vereniging Margraten  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja ik wil graag ………………… exempla(a)r(en) van de herdruk van Op de Heugte 2008 bestellen. 
 
Naam: –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Adres: – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

Postcode: – – – – – – – – – – –  

Plaats: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – –  

Telefoon: – – – – – – – – – – – – – – – 

E-mailadres: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 
Dit was onze tweede nieuwsbrief van 2022. Wij hopen dat 2022 een jaar zal worden waarin wij weer 
vooruit kunnen kijken en samen mooie dingen mogen beleven. Dat we een positieve geschiedenis mogen 
schrijven.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De Heemkunde Vereniging Margraten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In het kader hiervan werd door het bestuur van de Heemkunde Vereniging 
Margraten een privacyverklaring opgesteld, en vastgesteld in zijn vergadering van 26 juni 2018. Dit 
document is na te lezen op onze website, zie: https://heemkunde-margraten.nl/about-us/privacy-policy/ 

mailto:redactie@heemkunde-margraten.nl
mailto:redactie@heemkunde-margraten.nl
https://heemkunde-margraten.nl/about-us/privacy-policy/
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Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met 
ons op 


