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Het logo 

 

 
De samenstelling van het huidige logo, met de St. 
Kristoffelkerk, de Warmwaterbron en het Kapelletje 
van de drie Gezusters rond 1900, dat stond op de 
hoek van het kruispunt, Oude Baan en Weg naar 
Zutendaal. 
Tezamen verweven  met een karakterlijn, zoals te 
zien is op het voorblad 

     
Voorwoord  

In de nazomer van 2012 zijn enkele leden van “’t Oude Grimbiaca” bij elkaar gekomen, hoe 
en wat er moest gebeuren met de Heemkring. Stoppen of doorgaan, want na het overlijden 
van de heer Wampers Leon was er een stilte in de heemkring gevallen. 

Er werd toen beslist om ermee door te gaan en de nieuwe doorstart van “t Oude Grimbiaca “ 
was een feit. Een nieuwe secretaris werd aangesteld, er gingen bestuursleden weg en er 
kwamen nieuwe bij, zodat een nieuwe enthousiaste groep ontstond. 

Na de viering van de verenigingen door het G.C.R. (Gemeentelijk Culturele Raad 
Maasmechelen), werd er beslist tussen pot en pint en met een langdurig gesprek Carlo 
Dubois erbij te halen, als versterking van ons team. Op de volgende vergadering is toen 
unaniem beslist Carlo aan te stellen als voorzitter. Carlo is tevens voorzitter van de G.C.R. 
en lid van andere verenigingen in Opgrimbie en omstreken. 

En zo gebeurde het;  “t Oude Grimbiaca “ is herboren, wij zijn trots U ons introductie nummer 
te presenteren. 

Het Bestuur. 

 

                                          Ons dialekt . 
                             Denkt U ook dat ons Plat voor U Chinees is? 
Lees dan eens op Uw gemakje de volgende zinnetjes. 

- Koon speult de baas. ( Koen speelt de baas ). 
- Bookese kook smaak good.  ( Boekweitse koek smaakt goed ). 
- Jef steit rech èn zien sjoon.  ( Jef staat recht in zijn schoenen ). 
- Giel kènt ziene stiel. ( Giel kent zijn stiel ). 
- Guus hauw luus. ( Gust had luizen ). 

Problemen met lezen ?  Neen toch zeker, zoals gezegd schrijven we Nederlands. 
Er zijn echter afwijkende klanken, die ons bij het schrijven wel eens voorhoofdrimpels 
bezorgen. 
En dan, begint ons taaltje toch nog op Chinees te gelijken. 
Vb. De slager heeft een varken geslacht en zijn vrouw staat bij hem als hij de hespen snijdt.  
Ze zegt : “ Da’s sjoeën sjeink, Zjang “ ( dat is een mooie hesp, Jan ) 
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Nog een vb. Zijn vrouw staat ’s morgens op en opent het raam, terwijl Jan vraagt : “ Wi-j ès  
het boête ? “  ( hoe is het buiten ? ). 
Ze zegt : “ De zôn sjient sjoeën, Zjang.”  ( de zon schijnt mooi, Jan ). 
Hebt U gezien dat er HULPTEKENS gebruikt worden, om afwijkend klanken zo benaderend 
mogelijk uit te drukken, daarover gaan we het nu hebben. 
De speciale tekens die het Nederlands niet heeft, gaan we lenen bij het Duits of bij het 
Frans, of we maken soms nieuwe klankgroepen. 
 
Zoals bijvoorbeeld, naast OO en AA hebben we ook nog AO en OA. In de zin: “ Koon speult 
de baas “ klinken de OO en AA normaal. 
Wat echter met de voorbeelden ; 
AO 
De straot ( de straat ), de maon ( de maan ), het sjaop ( het schaap ), jao, da’s waor ( ja, dat 
is waar ), de baoj ( de bode of de veldwachter ), de naober ( de gebuur ). 

- Hier hoort men meer AA dan OO, daarom staat de A voorop, zo simpel is dat. 
OA 
Omgekeerd kan ook : Goan en stoan ( gaan en staan ), de koak ( de kokkin ), maar :             
“ kook “ is de koek.  
Dus staat volgens mij de naam op het veerpont in Meeswijk terecht aldus 
HOAL EUVER ( Haal over ). 

- Hier hoort men meer  OO  dan  AA, dus staat de O voorop, we schrijven dus ; 
- Blief neet stoan, pak ’nne stoal. ( Blijf niet staan, neem een stoel ). 
- De kôns good goan op di-j sjoon. ( Je kan goed gaan op die schoenen ). 
- Koale  goan hoale. ( Kolen gaan halen ) 

        
Bij de  EE – klanken hebben we nog iets meer variatie, Als we in Opgrimbie willen zeggen:  
“ Die kerel met de witte kiel heeft pijn in zijn keel “. 

-  Dan klinkt dat zo ; “ Däe keël mèt de witte keel häet pien èn zien käel “. 
EË 
Wordt gebruikt in woorden met onzuivere ee; 
Voorbeeld; het werkwoord; “ steële “ ( gappen, ontvreemden )  

- Maar; “ stele “  ( handvatten of stelen ). 
- De zeëtel, ( zetel )…..Daoneëve, ( daarnaast )….Kneëje, ( kneden ). 

Diezelfde  klanken hoort men in Maaseik zoals : zieëtel, stieële, doanieëve. 
ÄE   
Deze schrijfwijze komt uit het Duits ; “  die Saege of die säge “  = de zaag. 
Dit is een zware è – klank die gelijkt op de aî van het Franse  “ maître “. 
Voorbeeld; 

- Het mäesje ( het meisje )   
- De sajeläer ( in de bus naar Maaseik , waarin men kan “ sajele “ = keuvelen , 

babbelen ). 
- De veerkante mäeter, ( vierkante meter ). 
- Het gläeg, ( het geleeg, het erf ). 
- Däe sjäele, ( die schele ). 
- De wäeg, ( de wegen ). 
- De päels ès ’n wäegske, ( de pels is een weggetje ). 



Nota : sommigen schrijven ae zonder umlautteken, men verkiest echter äe  om geen verwarring te 
stichten met namen als Maes, Kaes, Ramaekers, die met een  ae geschreven worden, maar als aa 
worden gelezen. 
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è  
Het kapje op deze  è  komt uit het Frans. 
’t Is het accent grave op een zeer korte lettergreep, zoels très ( zeer ), grès ( zandsteen ), 
dès ( zodra ), enz… 
Voorbeeld; 

- Zèt dich  ( ga zitten ). 
- Eëte mèt de versjèt ( eten met de vork ). 
- Dat lèt neet ( dat hindert niet ). 
- Dèk ( dikwijls ) ….  Bènne ( binnen ). 
- Lèttervreëter ( student, spottend gezegd ). 

              ----    ----     ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ---- 
 

EU 
  Ook bij eu kennen we drie varianten : eu, öeu en öa . 
Enkele voorbeelden;  

- Den deur leep teëge de döeur ( de stier liep tegen de deur ). 
- E vöeule kan ouch vöal pien veule ( Een veulen kan ook veel  pijn voelen ). 
- Tieëndoezjend euro, da’s vöal vöeur ’n vöardöeur ( tienduizend euro is veel voor een 

voordeur ). 
   ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----     ----    ----    ---- 

öeu 
   Voorbeeld ;  

- Den öeulentöeul ( de vlierstruik ). 
- Pröeugel ( een pak slaag ). 
- De möeule ( de molen ). 
- Böeuke  ( wenen of huilen ). 
- Vöeugelke ( vogeltje ). 
- Nöeuge ( negen ). 
- Vernöeuke ( foppen of bedotten ). 

 
öa 
Klinkt zoals in het Franse moteur ! 
Voorbeeld; 

- Het töafelke ( het tafeltje ) ….  Vöal sjöap  ( veel schapen ). 
- De pöal  ( de palen )          ….  Het sjöalke, ( het schooltje ). 
- Vöal köas  ( veel keus )     ….  Köare  ( strelen; ook goedkeuren of onderzoeken ). 
- V’r goan get zöadjes zejje  ( wij gaan wat zaadjes zaaien ). 
- ’t ès vandaag e gröadsje wermer es gistere  ( het is vandaag een beetje warmer als 

gisteren ). 
- En tot slot nog een voorbeeld uit Oost-Limburg; De naam van een koffiebar onder het 

kasteel van Born is “ Het Döalke “  ( de doolkraai ). 
• Nota, anno 2013 bestaat dit nog, De sfeervolle Middeleeuwse kelder “ ’t Doalke” onder het 

rentmeesterhuis is een uitstekende vergader- en feestlocatie. 
     ----    ----    ----    ----    ----    ----     ----    ---- 
Er zijn er nog , ö , ô , ou , au , ei , ë bij de ie , ë bij oe , ê bij uu , sj , kg , zj , eind – n , 
d in plaats van t , geen –t uitgang , uitgang äere , begin -h , de –j. 
Deze worden belicht in de volgende uitgave. 



Bron “ Plat-weg-gezag “ mei 1983 van Jaak Gilissen                                                     Leopold Crijns 
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Onze Rijksweg          

Bij ons bekend als de steenweg Tongeren-Maaseik, maar in het verleden bekend als de weg 
Maastricht–Venlo. Deze rijksweg heeft in het verleden 23 cafés gekend met of zonder 
gekleurde verlichting. Tevens weten velen onder ons nog dat langs deze rijksweg de tram 
Maastricht-Maaseik liep.Vandaag gaan wij 1 van de gezinnen langs de rijksweg bespreken 
nl. het gezin Joseph Duchateau & Henriette Kusters zij zijn op de steenweg komen wonen in 
1899. Zij zijn de grootouders van Joseph en Pierre Lycops. Joseph Duchateau roepnaam de 
Chateau was van beroep landbouwer handelaar. J. Duchateau heeft 35 jaar lang hooi en 
stro geleverd aan de stad Maastricht en dit soms 2 x per dag te voet met paard en 
hooiwagen.Hij ging ook elke dag bij de landbouwers van Opgrimbie melk ophalen, die hij 
leverde aan de melkerij van Mopertingen en hij deed dit allemaal te voet. Ze hadden 3 
dochters Sophia (Sofie), Marie en Henriette.  

Joseph Duchateau werd op 6 april 1945 om 22:30 dood geschoten en dat alleen voor het 
geld dat hij thuis had liggen voor de aankoop van een paard en een koe, dat hij de andere 
dag ging betalen. De moordenaars van die tijd wisten dat zeer goed en vroegen enkel 
uitdrukkelijk naar het geld bij het openen van de deur, waarop Joseph Duchateau naar hen 
sloeg met het gekende dramatische gevolg. Nota; Deze gebeurtenis wordt in een volgend nummer 
verder verhaald. Zijn echtgenoot Henriette Kusters is overleden in 1955. Vervolgens heeft 
Gustaaf en Sophie in 1947 de boerderij overgenomen en de bierhandel daar verder gezet, 
die Gus al van zijn ouders had overgenomen in 1919 ingevolge van het overlijden van zijn 
vader. Zijn ouders hadden immers op de Heirstraat een bierhandelszaak en ook een cafe “bij 
de ma” genoemd. Gus was de enige zoon van de familie P. Lycops-Vanderhallen, die ook 
nog 4 meisjes hadden.                                                                                                         
Sofie Duchateau is overleden op 4 augustus 1965 door een operatie aan de sinussen. Gus 
heeft de bierhandelszaak verkocht in 1969. Gus is overleden op 1 november 1973. De 
brouwerij werd in 1969 afgebroken en de gebroeders Joseph en Pierre hebben op die grond 
een tweewoonst gebouwd. Momenteel heeft Sophia Lycops, de enige dochter van Pierre, 
haar advocatenkantoor op het perceel waar de hele familie al meer dan 114 jaar woont als 
echte “Grömmenère”. 

 
De woning van Joseph Duchateau & Henriette Kusters, 
later van Gustaaf Lycops en Sophie. 

Sophia Lycops, haar advocatenkantoor op het 
perceel 

 



 
      Word vervolgd   Carlo Dubois 
 
      5 

Het Drama van Veldwezelt 

  

In de vroege ochtend van tien mei 1940 vallen de Duitsers Belgie binnen. 

Duitse Para’s landen geruisloos met zweefvliegtuigen, achter de brug in Veldwezelt op 
Belgisch grondgebied,er wordt alarm gegeven maar het is al telaat. Joseph Thomassen die 
op wacht staat op de brug,  wordt door korporaal Cornee naar binnen geroepen in bunker N 
(boven aan de brug in Veldwezelt,onder aan de brug is bunker C.).  Aan de kant van het 
dorp zijn er geen schietgaten en de geschuts koepel boven op de bunker geeft ook geen 
volledig zicht. 

In Veldwezelt bevindt zich bunker N aan de ingang van de brug.  Vanaf 00.35 worden de 
versperringen aangebracht en brengt Kp. Cornée (Grenswielrijders) , het ontstekings-
mechanisme in gereedheid.                                                                                                                                  
Wanneer om 03.25 het alarm weerklinkt op het fort van Eben-Emael, vraagt Majoor van 
Driessche de toestemming, aan de commandant van het 2e Karabiniers, om de brug te laten 
springen.  Hij moet echter op het bevel wachten. Het steunpunt aan de brug wordt gevormd 
door de 6/2.Kar. Omstreeks 04.00 melden de schildwachten op de brug,  een aantal 
"geruisloze vliegtuigen". Kort daarop landen 9 zwevers;  3 ten noorden van de weg, 5 ten 
zuiden en 1 ten westen. In de bunker N slaagt Kapitein Cornée er blijkbaar niet in om de lont 
aan te steken. De granaatwerpers van de bunker worden aangevallen met vlammenwerpers 
en worden explosieven van 3 tot 20 kg. naar binnen geworpen. Op één na, komt het 
volledige garnizoen van de bunker om.                                                                                                                                   
Nota, dit is het relaas zoals het staat op de site van DE VRIENDENKRING O.G.L. lanaken               
In bunker N bevonden zich de volgende personen:  Allen Grenswielrijders; Korporaal Cornée 



en de soldaten Van Hees,Bouva,  Mertens, Van Hoop, Braband, Thomassen, Minnebier, 
Velge en Vranken. 
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De bunker werd zwaar belaagd door de 
Duitse Para’s met brandbommen, 
vuurlansen en andere springtuigen. Op 
een soldaat na komt iedereen in bunker N 
om het leven,Soldaat Vranken Willem 
overleefd maar is zwaar gewond en werd 
later door de Duitsers naar een hospitaal 
in Maastricht gevoerd. 

 

Thomassen Jean Joseph werd op  elf of twaalf mei 1940, door zijn oudste broeder Hubert 
(mijn vader) in Veldwezelt gevonden en herkend, Joseph werd oorspronkelijk in Veldwezelt 
begraven, maar op achttien en negentien mei ontgraven,  door zijn vader (onze grootvader 
en mijn peter) Bertus Thomassen naar Opgrimbie gevoerd,  alwaar hij op eenentwintig mei 
1940,  op het kerkhof aan het kleine Kerkske ( Kerkstraat ) werd begraven. Zijn derde en 
laatste rustplaats kreeg Joseph in het begin van de jaren vijftig (1950?),  op de begraafplaats 
aan de Bredeweg waar hij werd bijgezet. Jean Joseph was de tweede zoon van het gezin 
Thomassen Aerts,  geboren te Luik op zestien februari 1919.                                                     

Ps Willem Vranken geeft zijn relaas van de feiten op de site van DE VRIENDENKRING 
O.G.L. lanaken. 

 

  Oudstrijdersmonument te 
Opgrimbie - Maasmechelen  

Nota,Tekst op grafsteen. 

Hier rust in vrede onze 
dierbare zoon en broeder  
Soldaat                     
Jozef Thomassen                 
Luik *16-2-1919 

Gevallen op het veld van 
eer te Veldwezelt               
+ 11-5-1940  

Grensfietsers Bataljon    
3e Cie.  Lanaken.       

Grafsteen op Begraaf-     
plaats te Opgrimbie . 

Geschreven op 20 mei 2013 door Thomassen Flor 
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Er was eens in Op-en Daelgrimbie 

- Een watermolen genaamd “ De Kikmolen “. 
- Nog één watermolen “ de Molenhoeve “ ,gelegen aan de Wij-jer. 
- Een elektrische graanmolen, in de volksmond “ bij de Mulder “ van Crijns Theodoor. 
- Een , “ Veloclub Heidevreugd “ in 1912. 
- Een Wielerclub, “ Jong en Moedig “ opgericht op 1 april 1958. 
- Een Velodroom, achter de Oude Baan. 
- Een motorclub, “ De Kipbestormers “.1960 
- Een motorclub, “ AMC Sint Kristoffel “.1962  
- Een Hanenzangclub, “ Spanjaardkraaiers “ 
- Biljartclubs, “ Vierband “ , “ Puntbal “ Opgrimbie en  “ De Ster “. 
- Een voetbalclub, “ Grimbie Sport “, na stopzetting enkele jaren erna veranderd is in 

het huidige,  “ Grimbie 69 ” . 
- Nog een voetbalclub, “ Heidebloem “,van Daelgrimbie rond 1932. 
- Vrouwen aan de haard, vrouwenbond. 
- De oude St. Martinuszaal.  
- Het dodenhuisje, bergplaats van de lijkwagen, gelegen op de Heirstraat, naast  het 

huis van Flor Dexters, voor het huis van Michel Wampers. 

Nu zijn er nog, (maar voor hoelang nog ?) 
- Het klooster op de Schoolstraat. 
- Het Volkshuis. 
- De jongensschool. 
- Het Gemeenschapscentrum. 
- Het kerkkoor op de Kerkstraat. 

In ons tijdschrift zullen deze verenigingen en gebouwen, uitgebreid aan bod komen met 
foto’s , documenten en krantenartikels. 
In een van de volgende uitgaves, zullen de winkels, cafe’s en bedrijven, die in het verleden 
waren vermeld worden.  
Hebt U foto’s, of documenten hiervan, neem gerust contact op, met een van onze 
medewerkers. 
 

Opgrimbie in de krant  

 
Woensdag 7 november 1972 

Vorstelijk bezoek  te Opgrimbie Maasmechelen  
De Maasmechelse deelgemeente Opgrimbie, was zondag aangenaam verrast, toen de 
Belgische vorst samen met Koningin Fabiola hun intrede deden in de parochiekerk St. 
kristoffel om er aldaar de hoogmis bij te wonen. De koninklijke aanwezigheid sloeg in als een 
bom. Het was trouwens de eerste keer dat het vorstelijk echtpaar te Opgrimbie in het 
openbaar verscheen, alhoewel het Belgisch vorstenpaar in de Maasmechelse deelgemeente 
een residentie heeft. 



Na de eucharistieviering, door een onthutste en voor deze gelegenheid in het A.B.N.-
sprekende pastoor Claes opgedragen, begaf het koninklijk echtpaar zich spontaan onder de 
ijlings toegestroomde menigte. 
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Het gemoedelijk onderhoud met de plaatselijke bevolking, duurde zowat een kwartier tot 
Koning Boudewijn de uitnodiging aanvaarde een tas koffie te gaan drinken bij het echtpaar 
Crijns-Aerts. 
Even tevoren had Koningin Fabiola een bloemstuk overhandigd gekregen van Monique, 
dochter van de familie Crijns, die tien kinderen telt. 

 
 

Linkse foto;Boven links Galesloot Josephine ernaast rechts zuster Gerarda. 
Midden links Albertine Opsteyn (kijkt naar voor) van meester Frans Vranken, met dochter Imelda voor haar,  
rechts onder Caroline en Bart Broekhoven. Rechts tegen pilaar ingang, Josef Crijns van de Rosa. 
Rechtse foto;  linkse schouder Boudewijn Galesloot J. en rechts Lena Noben, daaronder Monique Crijns 
                                                                      Word vervolgd, met reactie’s. 
 

   Woensdag 3 juli 1935 Opgrimbie Badplaats 
--Badplaatsen—  Nota; letterlijke tekst 
Alwie zondag j.l. hier door de heide wandelde waande zich ’n oogenblik in Oostende. ’t Was 
’n gewemel van groot en klein, mannen en vrouwen in de meest bonte verscheidenheid van 
kleederdracht. Doch 95 t.h. van al dat volk waren Maastrichtenaren die hier voor ’n paar cent 
er vrij op konden aan leven.  



  
Er waren zelfs troepjes onder die 
den nacht van Zaterdag op 
Zondag in de heide doorbrachten 
op dekens die ze meebrachten. 
Dat er onder al dat gedoe 
sommige zaken niet in den haak 
zijn hoorden we van meer dan één 
vertellen. Het dunkt ons dat het 
hoog tijd wordt het gemengd ba- 
den in de vijvers alhier te gaan 
verbieden, want ons dorp heeft nu 
reeds ’n treurige vermardheid 
gekregen in de streek. 
Naar men ons vertelde zouden er 
te Rekem mogelijkheden onder- 

 

 
zocht worden het gescheiden houden van groot en 
klein, mannen en vrouwen tijdens het baden. 

Word vervolgd,     Leopold Crijns 
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De Kikmolen 
In 1250 kreeg de abdij van Hocht een geschenk waaraan de welgekende vijver zijn 
oorsprong dankt. 
Otto, proost van Aken en van St. Servaas te Maastricht, oorkondt dat hij met toestemming 
ven het kapittel aan de abdis en de Convent ( Een klooster, een vergadering of een 
gemeenschappelijke woning in een begijnhof ) van Hocht gegeven heeft, een vijver nabij 
Grimbede, in het vrijgoed van het kapittel gelegen, onder bepaling dat aan beide zijden van 
die vijver, zulk een strook grond erbij zal behoren, waarop men graszoden kan uitsteken, om 
de vijver binnen zijn bedding te houden, opdat hij niet eens vroeg of laat mocht uitbreken. 
Die grond zal naar de kant van Maastricht zich uitstrekken tot aan het vrijgoed. 
De uitgaven voor die vijver, zullen voor de eerste keer, voor de helft, door genoemd kapittel 
gedragen worden en in het vervolg heel door de abdij. 
“ Zonder wederzijdse toestemming, kan geen der partijen er visvangen, zo die vijver buiten 
zijn oevers treedt en schade berokkend aan het aangrenzend land de hoevenaars (Spelling 
(deels) uit 1864 bouwman, pachter.), zullen de proost en het kapittel zorg dragen dat de abdij 
geen last van ondervinde.” 
Gedaan en gegeven in het jaar MCCL (1250 ). 
 
De inhoud is zonneklaar, op één enkel punt na, namelijk men zegt dat de strook grond die bij 
de vijver behoort, zich van de kant van  Maastricht uitstrekt tot aan het vrijgoed. 
Hoe ver is dat ?  De vijver ligt toch midden in het allodium ( eigen erfgoed )! 
Het staat nochtans zo in het origineel charter, alsook in de copie in het charterboek van 
Hocht. 
Voor de woorden, “ een vijver “ heeft de copist bijgevoegd, “ twintig bunder”, wat in het 
origineel charter niet staat ! 
Nota; 1 bunder is  oude oppervlaktemaat, die in Nederland in 1816 werd gelijkgesteld aan 1 hectare 
of 10.000 vierkante meter en in 1937 is afgeschaft 
                                                                                      



 
              De Kik; “ EEN VIJVER “ 
 
Aan de voet van de bergen ontspringen 
drie bronnen die elk een waterstraaltje 
geven. 
Samen vormen ze het beekje dat de 
kikvijver voedt. 

 
Er is lang gezocht naar de datum waarop de Kikmolen gebouwd werd. 
Men vond in de rekeningen van de heer van Pietersheim uit de jaren 1479 – 1481,  posten 
vermeld van het leveren van hout en het bouwen van een molen, op kosten van het Convent 
van Hocht. 
De molen werd dus in 1480 ten laste van Hocht, gebouwd door de heren van Pietersheim, 
die het nodige hout en ook de kennis daartoe bezat. 
De vrouwe van Hocht gaf de Kikmolen uit aan Peter Weijermans van Daelgrimbie, tegen een 
erfpacht van elf malder rogge of 88 vaten per jaar, plus een kleine waterpacht aan de 
Hogeproost en de kapuinen ( gecastreerde of gesneden hanen ) aan de Mottenlaathof, waaronder 
de molen ressorteerde. 
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De 30e oktober 1554 werden de erfgenamen van Peter Weijermans, wegens gebrek van 
betaling van de erfpacht, door de abdis (abdijoverste), Anna van Mombeeck voor het Mottenhof 
uitgewonnen. 
Met dit vonnis ging de Meier naar de schepenbank van Mechelen en verzocht hen het 
afverbod uit te voeren. 
Vier maal werden de eigenaars opgeroepen, tweemaal op een kleine boete en tweemaal op 
een grote om hun schulden te vereffenen; bij gebreke daarvan werd het groot afverbod 
uitgesproken en de eigenaars met geweld door schout (voornaamste bestuurder) en gerichts- 
boden (deurwaarders) op straat gezet, zo ze zelf niet vertrokken waren. 
Na de nodige herstellingen, gaf dezelfde abdis in erfkoop aan Jan Weijermans tegen elf 
malder (oude inhoudsmaat voor granen en vaste stoffen) als vroeger. 
In 1579 in de strijd van Spanje tegen de Nederlanden, werd de molen met woonhuis en 
stallen door het garnizoen van Maastricht afgebrand. 
  
Nota, De “ Hoevemolen “, nog een watermolen gelegen in Daelgrimbie en de grens van Opgrimbie, is in de 
omgeving waar nu de St. Martinuszaal ligt, ze onderging hetzelfde lot en werd in dezelfde tijd vernield. 
Deze “ Hoevemolen” wordt in een van de volgende nummers bijgelicht. 
 
Hoeve “ De Kikmolen” 



 

Daar Hocht zo veel geleden had van de 
oorlog, dat de abdij geen middelen had de 
molen zelf op te bouwen, sloot de abdis 
Francoise van Mombeeck, de 30e april 1586, 
te Maastricht de volgende overeenkomst 
met Erken of Aert Tielen de Jonge.                                                            
Aert, zal de molen in erfpacht hebben tegen 
drie malder rogge, te betalen met St. andries 
naastkomende en vervolgens zes malder 
(48 vaten) de volgende jaren. 
 

 
Daarentegen zal Aert Tielen gehouden zijn, op zijn kosten de molen terug op te bouwen;      
“ De huizinge met stein en lemen zo te timmeren dat men zich goed daarin behelpen kan, 
het water dat nu naar diverse kanten stroomt weer samen te brengen, de wijer en de beken 
te vegen en de dijken te herstellen.” 
Aet Tielen verhuurde de Kikmolen, hijzelf woonde langs de Weijer op de Heirstraat, zoals 
blijkt uit zijn doodsbericht; 

-  De 22 januari 1626 is overleden Erken Tielen, wonende in het leste huis naer grimmij 
vast aent water oft gaende, lanx des Heeren banen, aen de rechte hand naer Tricht 
gaende, onder desen keerspel ende heerlijkheid, Mechelen. Is een vroom man 
geweest. Door mij…bedient.  Ligt begraven enz……. 
 

Nota, De plaats waar Erken Tielen heeft gewoond, is in de omgeving waar ook de Hoevemolen heeft 
gestaan. 
     Word vervolgd.            Alojz Rak 
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