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Bulletin Wijnandsrade 
 
Contributie
‘Bulletin Wijnandsrade’ verschijnt twee keer per jaar. Een 

bedraagt (minimaal) € 15,

de leden die ‘Bulletin Wijnandsrade’ per post ontvangen dit 
bedrag zelf spontaan verhogen tot (minimaal) € 18,50.
 
Mocht u de contributie over 2018 nog niet naar ons hebben 
overgemaakt, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Wij 
werken niet meer met acceptgiro’s van de bank. U kunt uw 
financiële bijdrage overmaken op ons banknummer NL 43 
RABO 013 77 36 371.  
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Het bestuur 
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De Feesterij:   Voor de gezelligste feesten! 

The Vintage:  feestruimte en terras in fifties-stijl! 
Pony’s en partijtjes:  de leukste kinderfeesten met echte pony’s! 

 
Putstraat 58, 6361DK Nuth – 06-51324571 
info@haversack.nl - www.haversack.nl 
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Motoren Revisie Steins, al meer dan 25 jaar een begrip in de revisie wereld, heeft zich 
ontwikkeld tot de specialist op het gebied van:

• revisie van Diesel-, Benzine- en LPG motoren
• krukassen slijpen
• krukassen balanceren
• scheuronderzoek (kruk)assen
• testen en reviseren van common rail injectoren
• draai en freeswerkzaamheden
• verkoop van onderdelen, ruilmotoren, turbo’s, en brandstofpompen.

In onze, geheel vernieuwde werkplaats, hebben wij alle expertise, van personenwagen 
tot industriemotor, onder één dak. We werken uitsluitend met gekwalificeerd personeel, 
stuk voor stuk professionals! Motoren Revisie Steins, vakmanschap en kwaliteit.

De VaLkenBerG 7  •  VaLkenBurG a/D GeuL  •  T +31 (0)43 - 609 01 09  •  moTorenreVIsIesTeIns.nL

Ver op reis, visum 
dichtbij geregeld.

tel. 045-5245498/06-27213920

heemkunde-bul-60-v03.indd   55 21-12-17   21:12
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Verenigingsnieuws voorjaar 2018 

Algemene Ledenvergadering 2018 

Benoeming Eppo Brongers tot erelid van de Vrienden: 

Pauselijke onderscheiding voor Thei Bindels:

de pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ (Latijn voor 

Bestuurssamenstelling:

Financieel verslag:

11 
 

bedrag van € 700,

Lezing en diapresentatie:
diapresentatie door Jack Jetten, met als thema: ‘Onze 
kasteelheren: het geslacht Von dem Bongard’. De toehoorders 

Dodenherdenking Wijnandsrade 2018

opgepakt en op 5 april 1943 door de nazi’s vermoord. Na een 

145ste Pelgrimage naar de Basiliek van Sittard 
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De Isidorus-Gerardus Route naar Wittem 
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Poëzieroute, voortgang organisatie 

Opstelwedstrijd 2018 Pater van der Zee Trofee  
Het thema voor 2018 is ‘verzet tegen onrecht en het herdenken 
van verzetshelden’. De jury heeft weer een behoo

Bulletin 61 

van zo’n mooi bulletin een hele kluif. De contributie dekt de 
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Beekdaelen Heemkunde-overleg 

activiteitenprogramma’s passeerden de revue. Ook uitwisseling 

 
Jo Luijten, secretaris 
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9

inventarisatie te maken van alle kunstwerken binnen de grenzen van de voormalige 
gemeente Wijnandsrade. 

Een vooruitblik naar 2018
In december 2017 zal de concept Jaarkalender 2018 worden opgesteld en in een 
eerstvolgende DB vergadering worden behandeld Daarna wordt deze gepresenteerd tijdens 
de Algemene Ledenvergadering in maart 2018. Voor de 2e helft van dat jaar wordt nog 
gezocht naar een mooie activiteit, zoals bijvoorbeeld een excursie naar een streekmuseum 
of een bezoek aan een culturele activiteit binnen de regio. Leden die een leuk idee hebben 
kunnen dit melden bij het secretariaat.

Jo Luijten

 
KLUSSENBEDRIJF  

W. Maessen V.O.F. 
Verricht alle onderhoudswerkzaamheden in 

en rond het huis en bedrijfspanden 
 
Biedt uitkomst aan:  
 Particulieren 
 Kantoren 
 Bedrijven  
 Scholen  
 Instellingen 

 
Geen voorrijkosten 
Alleen de gewerkte uren worden in rekening gebracht 
Swier 75 
6363 CL Wijnandsrade 
Tel: 045 524 47 42     Mob: 065 36 75 654      
E-Mail: wj.maessen@home.nl  
 

heemkunde-bul-60-v03.indd   9 21-12-17   21:12
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Dodenherdenking 4 mei 2018 

indrukwekkend. We luisterden naar het kerkkoor dat het ‘Lied 
aan het Licht’, zong, bijzonder toepasselijk in dit geheel. Onze 
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Marie-Rose en Huub Van de Wall 
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Marie-Rose en Huub Van de Wall 22

Alles in één hand, dat ontzorgt

LUIJTEN GROENTECHNIEK BV

De Velde 61

6363 CE  Wijnandsrade

(045) 565 0711

www.luijtengroentechniek.nl

info@luijtengroentechniek.nl

Luijten Groentechniek is een dynamisch 
en energiek bedrijf, dat bestaat uit een 
team met groene vingers, harde werkers 
en knappe koppen. Sinds de oprichting 
in 2003 hebben we al menig project met 
plezier mogen ontwikkelen, uitvoeren en 
onderhouden.

Door ons veelzijdige aanbod van diensten, 
bieden we onze klanten een totaalpakket 
aan. Zo hoef je nergens meer naar om te 
kijken. Alles in één hand… dat ontzorgt!

voor aanleg en onderhoud van al uw groenobjecten

Luijten Groentechniek (Mooi Bemelen).indd   1 22-09-16   13:23heemkunde-bul-60-v03.indd   22 21-12-17   21:12
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Het Barbarabeeld en Paul Driessen 
 

Paul Driessen, circa. 2006 (foto Jan Sprij) 
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Paul Driessen, circa. 2006 (foto Jan Sprij) 
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re het ‘Mooswief’ op de Markt en het beeld van Sint 

Vinken in Nuth. Paul wint verschillende prijzen met zijn foto’s. 

23

liet hij haar martelen. ’s Nachts genazen haar wonden echter op 
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sch schoeisel, want Paul heeft ‘moeilijke voeten’. 

oeuvre. Een bijzonder en eigen thema is dat van de ‘trage 
overbrugging’. Dit thema heeft hij in verschillende vormen 

Een ander thema, dat Paul Driessen oppakt is ‘spelende 
kinderen’. Hij maakt een reeks kleine sculpturen in klei, waarin 

openluchtexpositie ‘Beelden op het Vrijthof’. Hier expose

‘ontkieming’ verbeelden, het proces waarin uit een zaad een 
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bij menselijke embryo’s. Het metalen reliëf, te zien aan de gevel 

Paul Driessen, ‘Ontkieming’, niet gedateerd, metaal

Op een van de weinige foto’s van zijn werk zien we meer van dit 

27 
 

–

torso’s en hoofden, kinderhoofdjes, een ‘moeder met kind’ en 

er zijn ook enkele grote vrouwentorso’s in hout. 
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Rob Kooiman 
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Annie Smeets- Wetzels (1928) vertelt  
over haar jeugdjaren in Wijnandsrade 

 

‘Hoewel ik inmiddels al meer dan zestig jaar geleden uit 
Wijnandsrade vertrok, is er toch nog altijd een plek in mijn hart 
gereserveerd voor mijn geboortedorp. Als ik denk aan de ‘Wiert’ en 
de hoge berg bij het klooster, met zijn hoge bomen en vele bladeren 
die zongen, ieder zijn eigen lied, maar ik kende ze niet. De 
‘zjwanesjtroek’ (het eilandje in de Wiert), het kerkje en het kasteel 
niet te vergeten, want daar heb ik elf jaar mogen werken. Dan nog 
‘de lange lindenlaan’ (de Lingelei), met mooie hoge bomen. Als die 
konden spreken, dan hadden ze een mooi verhaal verteld waar ik 
zelf nog versteld van zou staan’. 
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noemden de inwoners van Wijnandsrade dit straatje “op der 
Damp”. Toen haar ouders, Caspar Wetzels (geboren in 
Schaesberg en werkzaam ‘op de koel’ en 

kasteelboerderij, genaamd ‘Gen Hoes’. 

was de “Lingelei” biddend naar boven en beneden lopen. Dit 

omdat hij in die tijd geen ‘maat’ had. Dit was ten tijde van de 
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dat ze met de kar moest gaan halen bij het hout ‘sjop’ 
aan de overzijde van Gen Hoes. De ‘Zweitzer’ (de man die de 

Jozef Kicken, maakte ’s 

lo’s 
‘

’

33 
 

 
Annie Smeets (links) als maat op Gen Hoes 

 

Zondagochtend volgde ze twee heilige missen en ‘s middags van 
twee tot half tien ‘s avonds had ze vrij. Dan ging ze naar haar en 
ouders en sprak met vriendinnen af. Als ze ‘s avonds terugkwam 

jaar op ‘Gen Hoes’ gewerkt en gewoond. In die 



32 
 

dat ze met de kar moest gaan halen bij het hout ‘sjop’ 
aan de overzijde van Gen Hoes. De ‘Zweitzer’ (de man die de 

Jozef Kicken, maakte ’s 

lo’s 
‘

’

33 
 

 
Annie Smeets (links) als maat op Gen Hoes 

 

Zondagochtend volgde ze twee heilige missen en ‘s middags van 
twee tot half tien ‘s avonds had ze vrij. Dan ging ze naar haar en 
ouders en sprak met vriendinnen af. Als ze ‘s avonds terugkwam 

jaar op ‘Gen Hoes’ gewerkt en gewoond. In die 



34 
 

‘
’.

 
Esther Steins 
 

 
 

Annie Smeets-Wetzels, anno 2018 (foto: Esther Steins) 
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De ouderen kunnen mij nog wat vertellen 
 

neiging om niets meer te doen. In hobby’s hebben ze geen zin en 
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‘vertellen’ tegen uw klein

een paar foto’s bij en er ontstaat een familiekroniek. Om het 

Vergeet niet: ‘
of haar wordt gepraat’
Juist als je ouder bent heb je wat te vertellen, en ‘Oud… de Duvel 
is oud’

Harrie Kuijpers 
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Boekje buurtvereniging De Oude Dorpskern 
 

         

Begin dit jaar bestond buurtvereniging ‘De Oude Dorpskern’ 

foto’s uit de geschiedenis van deze nog altijd springlevende 

van € te verkrijgen bij café I Gen Dörp, winkel ’t Sjnuusterieke 
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Pater Erich Wasmannpad 
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bekend als “de mierenpater”. Ontelbaar is het aantal van zijn 
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Jack Jetten en Jos Linssen 

48

vooruitlopen
op verandering

Ad-A5_Portrait.indd   1 12-04-17   14:58:35
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De Romeinen komen eraan 
 

“Zuid-Limburg was een belangrijk gebied voor de 
Romeinen” 
 
“Het is niet de vraag óf er nog onontdekte 
Romeinse nederzettingen in de buurt zijn, maar 
wáár” 

 
“Er liggen nog 10.000 onuitgewerkte vondsten in 
depot” 

 

 

Romeinse expansiedrift 
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gebied, met zacht glooiende heuvels, perfect als ‘graanschuur’ 

Villalandschap 
“In Zuid

buitenverblijven waar veel mensen het woord  ‘villa’ mee 

49 
 

De laatste jaren valt het steeds meer op: De 
Romeinen komen eraan! Provincie, gemeenten en 
musea zien de rijkdom van het Romeinse erfgoed 
in Limburg en besteden hier graag aandacht aan. 
En volledig terecht, Zuid-Limburg blijkt een 
absolute ‘hotspot’ voor Romeinse vindplaatsen en 
veel is nog onontdekt. Archeologe Karen Jeneson 
is conservator bij het Thermenmuseum te 
Heerlen en vindt dat de Romeinse geschiedenis 
van Zuid-Limburg alle aandacht verdiend die het 
kan krijgen. 
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Gedateerd onderzoek 

desinteresse volledig onterecht. “Toen ik in 2010 naar Limburg 

stenen vondsten als luxe villa’s en zagen veel andere vondsten 

ebouwd werd, was niet de norm.” Karen heeft voor haar 

ettingsdichtheid samenviel met bruinkoolwinning. “Als er 

nederzettingsdichtheid.” 

Bijzondere vondsten in een druk gebied  

een villa. “Op plekken waar dakpannen, bouwstenen en losse 

51 
 

bijgebouwen uit hout.” Alle factoren in acht genomen, zouden er 

a’s

Karen valt er nog veel te ontdekken. “Het is niet de vraag óf er 
e buurt zijn, maar wáár.” 

De toekomst van het verleden 

er nog veel werk verzet moet worden. “In het 
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ontdekken.”

vooral het boek ‘Wijnandsrade, Binnenste Buiten’ open, 
‘Vrienden van Wijnandsrade. 

Karien Goessens-Schrijen 
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louis.cordewener@biomix.eu
www.biomix.eu

Teheuxstraat 1, 6363 ED Wijnandsrade, Nederland
Tel: +31455241055, Fax: +31842272666, Mobile: +32477473936

Evangeliestraat 66a, 9220 Hamme, België
Tel: +3252554393, Fax: +3252554721, Mobile: +32477473936

Bionova NV:

Voor totale hygiënische zuiverheid

Producten 
op basis van 
enzymen

makelaars.nl

advies - beheer - beleggingen - taxaties

Zinkenstraat 33  |  6363 EG Wijnandsrade
Tel. 045 - 5650594  |  wrm-realestate@hetnet.nl

0140540.indd   1 13-2-2015   15:45:59
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De parochianenlijst van Wijnandsrade uit 1813, 
deel 5 (slot) 

 
Na Swier ging het vervolgens (via een omweg over de “Nieuwe 
Bongard” en “De Velde” naar “Laer”, het andere uiteinde van de 

familie L’Ortye, de ander door de familie Drummen. Ook hier 

L’Ortye in Laar, bracht de pastoor eerst nog een bezoek aan 

“Broemelen”
(door pastoor Westhoven “Brommeln” genoemd).

 Brommelerhof
 

                                                 
1 Bevolkingslijst 1796 nr. 67; Bevolkingsopname 1836 Brommelen 
1-13; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.551-570; Bevolkingsregister 
1851 (Brommelen) nr.71; thans Brommelen 1. Hoeve Brommelen 

55 
 

L’O

1864) van hoeve “Leeuw” in Nuth
“domestieken” behoorde de hof Br

 Brommelermolen

 In een “huijske omtrent de meulen” 

ems ouders: “petit marchand” Hendrik Willem 
                                                                                              
werd later in zuid-oostelijke richting herbouwd 
2 vgl. J. L’Ortye en H. Hanssen: Vijf eeuwen L’Ortye 1490-1990 (z.j.) 
blz.164-173 
3 Bevolkingslijst 1796 nr. 68; Bevolkingsopname 1836 Brommelen 
nrs. 23-28; Kadasterboek 1840 sectie A nrs. 546-550; 
Bevolkingsregister 1851 (Brommelen – molen) nr.72; thans 
Brommelen 5 
4 Bevolkingslijst 1796 nr.69; Bevolkingsopname 1836 Brommelen 
nrs.14-17; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.541-542; thans 
Brommelen 6 
5 gedoopt in Hoensbroek, getogen in Heerlen 
6 J. Jetten: De moord bij ’t Waelhuys op 8 januari 1814 in Bulletin 
Wijnandsrade 16(1997) blz.959-970 
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De parochianenlijst van Wijnandsrade uit 1813, 
deel 5 (slot) 

 
Na Swier ging het vervolgens (via een omweg over de “Nieuwe 
Bongard” en “De Velde” naar “Laer”, het andere uiteinde van de 

familie L’Ortye, de ander door de familie Drummen. Ook hier 

L’Ortye in Laar, bracht de pastoor eerst nog een bezoek aan 

“Broemelen”
(door pastoor Westhoven “Brommeln” genoemd).

 Brommelerhof
 

                                                 
1 Bevolkingslijst 1796 nr. 67; Bevolkingsopname 1836 Brommelen 
1-13; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.551-570; Bevolkingsregister 
1851 (Brommelen) nr.71; thans Brommelen 1. Hoeve Brommelen 
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 “een ander huijske aldaar”, bewoond door 

“Laer”
“Lahr” genoemd). Deze buurtschap waar in 1813 zoals gezegd 

“ rienden van Wijnandsrade” werd de oude band met 

                                                 
7 Vgl. Jo en John Odekerken: Odekircken tot Odekerken (Landgraaf 
– niet uitgegeven) blz.48-52 
8 gedoopt te Wijlre, later hertrouwd met Maria Elisabeth Steinbusch, 
overleden in Hulsberg 
9 Bevolkingslijst 1796 nr.70; Bevolkingsopname 1836 Brommelen 
nrs.18-22; Kadasterboek 1840 sectie C nr.540; thans Brommelen 6 
10 de pastoor heeft blijkbaar haar achternaam niet kunnen 
achterhalen 
11 J. Jetten: Laar weer bij Wijnandsrade? In Bulletin Wijnandsrade 
4(1985 nr.7 blz.172-177 
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maar sinds 1809 weduwe van Jan Andries L’Ortye 

van (24) Jan Hendrik L’Ortye van de Vink. Met vier 
“domestieken” behoorde de Laarhof tot de middelgrote 
boerderijen van de parochie. Zoon Andries L’Ortye 

Hubert L’Ortye van de kasteelhoeve als burgemeester 

Andries’ zoon Peter Joseph L’Ortye (1818

 

                                                 
12 Bevolkingslijst 1796 nr. 71; Bevolkingsopname 1836 Laar nrs 1-12; 
Kadasterboek sectie A nrs. 1062-1066; Bevolkingsregister 1851 
(Laar) nr. 75; thans Laar 16-17 
13 vgl. J. L’Ortye en H. Hanssen: Vijf eeuwen L’Ortye 1490-1990 (z.j.) 
blz.178-183 
14 Deze was van 1850-1878 tevens kerkmeester van Hoensbroek; 
blijkbaar viel Laar dus parochieel onder Hoensbroek en niet onder 
Wijnandsrade!? 
15 Bevolkingslijst 1796 nr. 72; Bevolkingsopname 1836 Laar nrs. 
13-23; Kadasterboek 1840 sectie A nrs.442-450; Bevolkingsregister 
1851 (Laar) nr.76; thans Laar 15 
16 haar vader Jan Theodor was “agent-munipale” van Schinnen 
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“Walis”, het “Waalhuys”, 

meer staat ingetekend. Wel wordt 1851 wordt “Nieuwhuis” 

noemt deze plaats al “Neuhaus”. Dan is het nog het huis waar 
het gezin (71) Odekerken woont. In “het huijsken genoemt 
Waeles” woonde in 1813:

 

dat hij “zwerver” wordt genoemd. Hij was namelijk 

                                                 
17 in de Franse tijd gedoopt te Munstergeleen 
18 Miel Bruls: De Nuinhof in Mensen van Nuth deel I (z.j.) blz. 2 
19 Bevolkingsregister 1851 (Nieuwhuys) nrs. 73-74 
20 Bevolkingslijst 1796 nr. 74 
21 de pastoor kent haar voornaam niet, maar wordt door de pastorie 
wel (abusievelijk) weduwe genoemd 
22 G. Peeters: Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgsche 
heerlijkheid Wijnandsrade (1886) blz.53; vgl. J. Jetten: De moord bij ’t 
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Voordien woonden hier Helena’s ouders: Lambert (ook 

“eijgen “ (vo

Jos L’Ortye, pastoor 

                                                                                              
Waelhuys op 8 januari 1814 in Bulletin Wijnandsrade 16(1997) 
blz.959-970; vgl. Wiel Oehlen (red): Swier, zoals het was, is en mag 
blijven (Maastricht 1993) blz.62.73 
23 J. Jetten: De geschiedenis van het schoolwezen in Wijnandsrade 
in Wijnandsrade BinnensteBuiten (Maastricht 2007) blz.79; vgl. G. 
Peeters: Korte schets der geschiedenis van de valkenburgsche 
heerlijkheid Wijnandsrade (1886) blz.42-43 
24 Fr. Van den Hoven: Op ontdekkingstocht door Zuid-Limburg – 
Reisgids en naslagwerk voor toeristen en streekbewoners (Utrecht 
2003) blz.432 
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Swierse herinneringen 
 
Honderd jaar geleden, dus ver voor mijn tijd, was ‘de 
autosnelweg’ waarover vandaag de dag onophoudelijk verkeer 

arenpaal van het gehucht in de scherpe bocht nabij hoeve ‘de 
Oude Bongard’, om het zeldzame nachtelijke verkeer dat toen 

. Dus zo liepen zij met z’n allen in een moeite de 

61 
 

’s 

wekelijks verplicht moeten gaan biechten. ‘Wist jij op die leeftijd 

balorig te kennen gaf ‘Paus’ te willen worden. 
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ore gekomen dat ik roeping had. Dat was in die tijd zo’n beetje 

Ik ga er vanuit dat meester Habets ’s zondags na de Hoogmis aan 

r Montfortaan ….. Dus zo moet dat mechanisme toen 

mijn ’s zondagse klof

Wiel Oehlen 
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