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Activiteiten 2014 in het Wijkcentrum Hoekstraat 1 
 

Zondag 27 april - Vlaamse erfgoeddag, “Grenzeloos “ 
 

-  Tentoonstelling met als thema “ De laatste reis “, de huidige begraafplaats en het   
 gewezen kerkhof in de Kerkstraat met Kerkkoor. 

- Het presenteren van onze website met het “ Digitaal Kerkhof Opgrimbie “, met  de 
steun van Mijn-Erfgoed en de gemeente Maasmechelen ( zie bijgevoegd krantje ). 

   
Zondag 10 augustus “ Opgrimbie tijdens 1914-1918 -  WO I “, 
                 met foto’s van  Opgrimbie en oud-strijders met hun nazaten en voorouders. 
 
Elke eerste maandag van de maand info - avond van 18.00 – 22.00 uur, ingang zijkant. 
NIEUW, heb je een verhaaltje, een herinnering op te halen, een kleine gebeurtenis te beschrijven (zie 
collumn J. Dexters), schrijf het op en bezorg het ons via mail, persoonlijk of op de info-avonden. 

 
Heb je iets over WO 1, foto’s, documenten, voorwerpen, zakboekjes enz., wij fotograferen of scannen 
het in en indien je dat wenst bezorgen we je dit onmiddellijk terug. 
 
Filmmateriaal, dia’s, foto’s van grootouders en overgrootouders, alles wordt gedigitaliseerd op de 
infoavonden of na afspraak. 
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--- Dorpsnieuws --- 
80-Jarigen geboren in 1933 van Opgrimbie verzamelden voor een gezellige 
reünie op zaterdag 9 november 2013    

 

Bovenste rij v.l.n.r.                                                       

Vanderhoeven Arnold (Arnol van de Sjang van Trien),   Dubois Theo (Theo van Martinus),  
Gorissen Hilda ( Hilda van Tiedoor),    Stulens Elisa, ( Lisa van Pierre Stulens ),                             
Thorez Albert  ( Bèrke van de Zenger ),  Hamaekers Jef ( Sjef van Lieske van Andreeske ),  
Vanderhallen Marcel (  Cèl van  Zander ), ere-schepen. 
 

onderste rij v.l.n.r.  
 
Nelissen Hubertine ( Hubertine van Sjef van Sjang van Antoon ),                                      
Dexters Catherine ( Trien van Hub van Sjo ),         Dexters Elisa ( Lieke  van Dyna ),     
Vanderhallen Francine ( Francine van Sjef van Lambert ),  
Crijns Raymond (  Rèmond van Sjo van Geelke ). 
 
NIET aanwezig,  Olefs Nelly ( Nelly van de Snieder ). 
 
                                                            --- Overleden---  
Crijns Martin (van Ferke),  Schils Jan (van Lies van de Köning),   Aerts Agnes (van Jef van 
Lei-oke),  Brasseur Madeleine (van Sjang van Betche),  Claesen Ivonne ( van in de 
Kloeësterstraot) en Opsteyn Theo + 18 jaar verongelukt ( van Marthake Crijns ). 
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--- De Unesco Werelderfgoed info - avond in Opgrimbie werd een succes --- 

 

--- Vrijdag 24 januari 2014 --- 

De heemkring ’t oude grimbiaca dankt hun 
bezoekers. 
De opkomst op de info -   avond  over het Unesco 
Werelderfgoed aanvraagdossier gegeven in het 
gemeenschapscentrum van Opgrimbie op de 
Hoekstraat 1 in samenwerking  met de gemeente 
Maasmechelen en de dienst Regionaal landschap 
Kempen en Maasland vzw, werd wederom een 
groot succes. 
Dit toont aan dat de Grimbienaren alles over hun 
erfgoed van dichtbij willen opvolgen en Opgrimbie 
nog steeds nauw na aan het hart ligt. 
Foto Alojz Rak 

       
 

Dialect 3 
 

Het volgende hoofdstuk gaat over de belangrijkste vraag: LANG of KORT 
 
Wij gebruiken dit samentrekkingsteken om te lange schrijfwijze in te korten, namelijk op iê, oê, 
eî of andere klinkers waar dat nodig is. 
 
Om aan te duiden dat de uitspraak ie—ie is of oe—oe, of ei—ei bijna dubbele lengte 
 
Voorbeelden met een oê. 
 
De hoes ( de fonoplaathoes ), het hoês (uitspraak het hoe—oes )= het huis. 
De moes ( het Franse mousse of schuim ), de moês ( uitspraak is moe—oes ) = de muis. 
De koets = het rijtuig, de koêts (dus koe—oets ) = muts of kap 
 
Voorbeelden met een iê. 
 
e Mesjien is een machine maar mesjiên dus uitgesproken als mesjie—ien betekent misschien. 
 
‘ne Kniên ( knie-ien )= konijn, brookspiêp ( brookspie-iep ) = één broeks- pijp, brookspiepe = 
broekspijpen.  
 
Blief van mie liêf ( lie—ief ) =  blijf van mijn lijf. 
 
Mien ouge doen pien, iech kan niks ziên of zeen, ( ziên = Mechels, zeen = Grömmes.) 
Iech bewies-tiech da’s-te neet wiês bès ( Ik bewijs je dat je niet wijs bent.)  enz…. 
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Voorbeelden met een eî en â 
 
Bein = benen, beîn = been.  
Dat doort lang en dat ès lânk ( la-ank).  De kal = spie of wig, de kâl (ka-al) = de praat.  
 
 

Na de klinkers komen ook tweeklanken aan de beurt. 

AU 

 
AU of OU in tegenstelling tot het Algemeen Nederlands schrijven we AU waar men een A hoort 
en OU waar men een O hoort. 
 

OU 

 
Vb. ‘nne sjoudjas ( schuldenmaker ), loupe ( lopen ),trouwe ( trouwen ). 
Trôwe is betrouwen, zoals in het spreekwoord; Däe neet en trôwt, däe neet en doug  
( Wie niemand betrouwt, deugt zelf niet ). 
 
Ouge ( ogen ). Däe häet z’n ouge neet èn zien male ( Die heeft zijn ogen niet in zijn jaszak-ken, 
dus die kijkt scherp ). 
Het kauf ( het kalf ), de hausj ( de handschoen ), de auw gaus ( de oude gans ),  
de kauw ( de koude ). 
 

EI of IJ   

 
Deze keuze mag geen probleem zijn want een dialectschrijver gebruikt nooit de IJ. 
Want deze letter is een eigenaardigheid van het Algemeen Nederlands. 
 

De ij is ingevoerd om oudere ie-vormen uit het dialect te vervangen. 

 
Bvb. Pijn is een oudere vorm van “Pien” en kijken was  “Kiêke”, ei is de enige goede vorm om 
die klank in het dialect te schrijven. 
 

EI 

Voorbeelden 
Vreigele ( tegenwringen ), geis ( geest ) is ook een hogergelegen en zandige plaats in Boorsem 
zoals de Hoeëge Geis en zoals de Eisders Geis. 
Speike ( spaken van een wiel ), zeivere ( zeveren ) en zoals in het spreekwoord; Luie zweit ès 
gauw gereid ! ( Wordt gezegd van iemand die snel moe is en opgeeft ). 
 

ë   Als bijkomende lettergreep 

  
De twee punten ( trema ) op die e duidt aan waar de lettergreep begint, zoals ook in het 
Nederlands; met tweeën, met drieën, Natieënlaan, Italië, enz… 
 

ë  
bij de ie 

De klieë ( de klaver ), de zieë ( de zee ), lieëre ( leren ), krieë ( nauwelijks ), 
eine kieër ( eenmaal ), de voornaam Zjieër ( Gerard op zijn Frans ). 

  

ë  
bij de oe 

e Groeët broeëd ( ‘n groot brood ), roeëd ( rood ), kroeën ( kroon ),                 
sjoeët (schoot ), koeëj ( kooi ),  Koeëb ( Kobus ), sjoeën ( schoon of mooi ). 
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 --- Claesen Hubertus --- 
   Huub de melkboer 

 
Geboren op woensdag 11 augustus 1937.                                       Foto Hubert Claesen 
Beroepsleven, van juli 1953 tot 1974 gewerkt in de bouw, schrijnwerker, reiziger, … 
 
In juli 1974 begonnen als zelfstandige melkboer door het afkopen van een melkronde van  
“25 bakken” van de melkboer Peulen Thieu uit Kotem. 
 
Een week voor aanvang van deze ronde is hij met de fiets door Opgrimbie gereden, om 
de inwoners aan te spreken om hen proberen over te halen om klant te worden. ( * ) 
Door dit initiatief groeide de ronde tot “ 55 á 60  bakken”.  
( *  nota, deze dag kan ik me nog levendig herinneren dat Huub bij mijn ouders in de Engelstraat aan de deur 

kwam, ze hadden melkboer Biesmans Lei, maar namen toch een paar flessen van Huub erbij. L.C.) 

Deze ronde werd elk jaar op eigen initiatief  met enkele “bakken” uitgebreid, om na een  paar 
jaar de melkronde over te nemen van een persoon uit Schalkhoven, die deze ronde had van 
Sauwen Huubke uit Rekem. 
 
Stelselmatig werd de ronde uitgebreid en strekte zich uit over de dorpen Opgrimbie, Rekem, 
Uikhoven, Boorsem, Kotem, Mechelen aan de Maas, Vucht en nog enkele klanten buiten deze 
regio. 
Deze opgebouwde ronde bedroeg nu “300 á 350 bakken” per week of een 700-tal klanten. 
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Als melkboer werden uiteraard alle melkproducten verkocht met daarbij eieren, allerlei 
snoepgoed, wafels, koekjes enz… 
Vanaf de eerste ronde werd alles getransporteerd met de camionette. 
 
De totale ronde werd afgelegd op één week. Per dag werd een bepaalde regio afgewerkt, op 
zondag en maandag werd er niet geleverd. 
De zondag diende als rustdag met wat ontspanning. Tijdens de voormiddag werd er gefietst 
met de wielertoeristen en tijdens de namiddag werd er soms gekaart bij de ouders. 
 
Van dinsdag tot en met de zaterdag verliep de dagtaak als volgt: 

- Om 06.00 uur opstaan, het voertuig laden en vertrekken om te leveren. 
- Tussen 12 en 13 uur eten, even uitblazen soms wat bijladen en terug leveren. 
- Rond 20.00 uur gedaan met leveren en dan het leeggoed afladen, eten en slapen. 

Tijdens de zaterdag werd onmiddellijk na de dagronde vertrokken naar de voetbal, de ene week 
naar Waterschei, de andere week naar Winterslag ( zolang ze afzonderlijk gespeeld hebben ) 
en daarna rond 22.00 uur het leeggoed nog afgeladen. 
 
Tijdens de kerstperiode en de paastijd was er soms tijd te kort, de kerststronken en de 
paaseieren dienden tijdig geleverd te worden in de volgende ronde. 
 
De opkomst van de diepvriesproducten en de grootwarenhuizen werden goed gevoeld in deze 
sector. 
Diepvriesproducten werden meer en meer aangekocht door de klanten en daarbij nog eens de 
concurrentie van de grootwarenhuizen. 
 
Zelf kroketten maken, zelf bakken, zelf slagroom maken, zelf wafels bakken, zelf pudding 
maken enz…, het werd hoe langer hoe minder gedaan, het was allemaal kant en klaar te koop. 
Deze producten bevatten allemaal eieren en melk. 
 
Huub de melkboer aan het woord. 
 
28 Jaar heb ik dit beroep uitgeoefend. 
Tijdens die periode heb ik geen enkele dag de rondes onderbroken door ziekte of lichamelijk 
letsel. 
In totaal heb ik 4 voertuigen nodig gehad om dit te doen, nooit ben ik persoonlijk betrokken 
geweest bij een ongeval. 
Eén keer is iemand met zijn personenwagen ingereden op de achterkant  van mijn stilstaand 
voertuig. 
Ik was juist van achter mijn voertuig vertrokken om bij een klant te leveren. 
 
 
Door dit beroep bouwt men persoonlijke contacten op en creëert men vertrouwen, het 
vertrouwen was soms zo groot dat men alles vertelde te beginnen vanaf de kelder tot 
boven in het bed.                                                                                                
                                                                                                                  Wordt vervolgd 
                                                          

 
6 
 
 



     Moord op Duchateau slot 
 
Teksten hiernavolgend zijn letterlijk geciteerd uit de krant om de authenticiteit van de berichten te  
bewaren. 

 

--- De eerste magere gegevens --- 
 

Een gemakkelijke taak was het voorzeker niet de moordenaars te ontdekken. 
Toch werden enkele nuttige gegevens ingewonnen, zo wees de lijkschouwing uit dat voor de 
misdaad twee verschillende revolvers, kaliber 12 en kaliber 9 werden gebruikt. 
 
De dochter van Duchateau die even voor de misdaad de ouderlijke woning verlaten had 
verklaarde daarenboven, dat zij in het schemerduister twee verdachte kerels per fiets had 
ontmoet. 
Heel positief was ze niet nopens de identiteit van de fietsers.                          Foto Lycops 
Verdacht van het misdrijf werden een tijdje 
nadien V. Andries en B. aangehouden. 
Zij loochenden en werden vijf dagen later 
opnieuw vrijgelaten. 
 
Toch werd de zaak niet zonder meer 
geklasseerd, de gerechtelijke molen bleef 
langzaam doch zeker malen, totdat 
tenslotte einde 1946 begin 1947 de 
Maaslandse bende werd ingerekend. 
De gearresteerden sloegen aan het 
bekennen: diefstallen, roofovervallen enz. 
 
In een vroegere vriendin van Beunckens 
Hubert vond de B.O.B. een kostbare hulp. 
Dat meisje had tijdens de oorlog “ met 
Berke” ( zoals ze zelf beweerde ) wat aan 
grenssmokkel gedaan en ook veel 
geallieerde piloten helpen repatriëren. 
 
Na de bevrijding bleef Beunckes nog bij               
haar huis aan huis komen en nam hij haar ook in vertrouwen, wat zijn onwettige activiteiten 
betrof 
 
Deze dame heeft aan de B.O.B.  zes misdrijven meestal roofovervallen bekend gemaakt, die bij 
haar weten door Beunckes H. en Vandeninden A. werden gepleegd. 
Zij gaf zeer precieze details die achteraf juist bleken te zijn. 
Vandeninden en Beunckes bekende ook vijf van de zes door haar uitgebrachte misdrijven. 
 

--- Eén, ze bleven echter loochenen...--- 

Beunckes vriendin had het nochtans zo klaar als pompwater uitgelegd. “Op een avond, zo 
verklaarde zij was Berke bij mij aan huis. In de gang vertrouwde hij mij toe dat ze die avond 
naar die “ Duchateau “ trokken. 
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 Jozef  Duchateau 



 

Berke zei dat die toch genoeg geld had en dat ze hem zouden neerschieten, zo hij niet afdokte. 
Buiten wachtte Berke’s vriend “ die van Lanaeken met het vlinderke”. 

‘s Anderdaags keerde mijn vader naar huis met het nieuws “ Dat ze de sukkelaar van 

 ’s Duchateau hadden kapot gemaakt ”   ( nota - toenmalig woordgebruik ). 

Een formelere beschuldiging kon bezwaarlijk geuit worden aan het adres van Beunckes H., toch 
heeft hij steeds geweigerd  de “moord” te bekennen. 

Zijn vriend met “ het vlinderke ” werd achteraf vereenzelvigd als Vandeninden A. die steeds een 
vlinderke in plaats van een das droeg. 
 

--- Het wapen van de misdaad --- 
 
Op het koppig loochenen van beide verdachten is het onderzoek tenslotte doodgelopen, bij 
gebrek aan materiële bewijzen. 
 
Nu komt evenwel de kat weer uit de mouw, na de vertrouwelijke inlichtingen vanuit de Leuvense 
centrale gevangenis. 
Bewuste Limburgse veroordeelde bevestigt noch min noch meer, dan dat Beunckens  H. en 
Vandeninden A. Duchateau vermoordden. 
 
Toen Vandeninden samen met P. Cardinaels werden nagejaagd en op dinsdag 26 november 
1946 te Meeuwen door een schot van een rijkswacht werd getroffen, had hij een revolver op 
zak, waarmee Duchateau werd vermoord. 
Terwijl hij zwaar gewond vluchtte vanaf het gehucht Genits tot in café Verdonck , waar hij werd 
aangehouden zou hij steeds volgens hogervermelde verklaring het wapen in een aalput hebben 
geworpen. 
 
15 januari 1950  --- Moord Duchateau te Opgrimbie nog steeds niet opgehelderd.--- 
 

 
 

--- Onbegrijpelijke traagheid --- 
 

Welnu, uit een dezer aalputten kwam een Kal. revolver tevoorschijn. Het is voor wapendes-
kundigen vrijwel kinderspel vast te stellen, of de kogels die Duchateau doorboorden hiermee 
werden afgevuurd.  
Na de ontdekking van de revolver verwachtte iedereen zich dan ook aan een onmiddelijke 
expertise doch tot op heden na drie maanden kwam hiervan nog niets terecht.  
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We begrijpen werkelijk niet waarop de gerechtelijke 
instanties nog wachten. Iedere dag die verstrijkt is voor de 
burgerlijke partij Duchateu, een dag meer van ongeduldig 
wachten en pijnlijke onzekerheid. 
  
Daarenboven is het toch ook een gemeenschappelijk 
belang, de daders van een moord zo spoedig mogelijk te 
ontmaskeren. 
Nota Hierna vervolgt de moord op Niesten, de vermoedelijke 
daders hebben nooit de moord bekend.  
 

 Joseph Duchateau  lag op het oude kerkhof. 
Dat moest daar toch gaan verdwijnen, omdat het één 
van de weinige grafstenen was wat daar stond 
hebben ze die toen naar Rekem overgebracht bij het 
overlijden van Henriette Kusters. 
 
Zij was van Rekem afkomstig en dan waren ze ook  
weer samen op één kerkhof. 

 
 

Waar komt de naam “Café de Kluit“ en de  
plaatsnaam “De Kluit“ vandaan ? 

 
 

 
 

Aan de achterkant van toenmalige “Café de Kluit “ nu anno 2014 “ EATRIGHT By Den Appel “ 
aan de Priesterweg lag in vroegere tijden een oude maasarm die nog lange tijd een vochtige 
plaats was met waterplassen met hoge en lage waterstanden naargelang de tijd van het jaar of 
regenperioden. 
Een uitverkoren plaats voor de watervogels genaamd “ Kluten “, die hier een uitverkoren 
plaats vonden vandaar de naam “ De Kluit “ in het dialect. 
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Nota: De eigenlijke Maas was gelegen in de loop van de Wiemerbeek vanuit Rekem verder achter de 
kerk van Opgrimbie door, met nog een maasarm die het middenpunt was in de Dèl tussen de Rijksweg 
en de Molen van Boorsem, te zien als men op het fietspad richting Boorsem rijdt, op zeker ogenblik is er 
een neerwaarts en opwaarts niveauverschil ). Later meer hierover. 

 
 

 

                               De kluut,  
is de enige Europese vogel met een duidelijk 
omhoog gebogen snavel. 
Met behulp van deze snavel vangt de kluut op een 
bijzondere manier zijn voedsel.  
 
Het voedsel, zoals insecten en kleine kreeftjes, 
wordt in ondiep water gevangen, waarbij de kluut 
met maaibewegingen de snavel door de modder 
beweegt. 
De kluut broedt in kolonies, zowel langs de kust als 
verder landinwaarts in moerassen of bij ondiepe 
plassen met zout of brak water.  
 
Het nest bestaat uit een kuiltje met wat 
plantendelen, waarin ongeveer vier  eieren gelegd 
worden. 
Na het uitkomen van de eieren verlaten de jongen 
het nest meteen en gaan al zelfstandig op zoek naar 
voedsel. 

 
Nu anno 2014 wordt de plaatsnaam van het kruispunt van de Rijksweg – Kerkstraat – Molen- 
veldweg in de volksmond “ aan de Kluit “ genoemd, in de vorige eeuw ook “ Tramhalte ”.  
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        De Wateren in Op- en Daelgrimbie. 
 
                                    --- Onze streek behoort tot de maaskom --- 
 
Opgrimbie ligt aan een kleine bijrivier van de Maas die de loop volgde van de Wiemerbeek uit 
Rekem naar de Molenbeek die vervolgens vloeit achter Mechelen aan de Maas onder het 
kanaal door en mondt in Vucht uit in de Maas. 
De “ Molenbeek “, die begon vanaf de Weijer ( nu parking voor Delhaize en de “ Molenhoeve” 
watermolen, gelegen ongeveer waar nu de St. Martinuszaal ligt ). 
 
De Wiemerbeek ontvangt aan de “ Breul “ ( naast en achter de pastorij ) de Daalbroekbeek ( nu 
overdekt in de Broekstraat ). 
 
Aan ‘t “ Klein Dellekensvoetweg “ vloeit de Broekbeek ( nu Kikbeek ) in de Molenbeek.  
De Broekbeek ontspringt  onder de berg aan de witte bron en vormt nog eerst de Kik. 
 

--- Vijvers --- 
 
               De Rondevijver, gelegen tussen de bossen in het zuiden. 
               De Nieuwevijver …………….. ’t Vossevijvertje  
               De Kik ………………………… De Heiwijkervijvers 
               Juffrouwenvijvers ……………. Herenvijvers………………… Heelvijvers  
 
Deze waterlopen en vijvers met nog drie watermolens in Op- en Daelgrimbie, de 
Heimolen en Molenhoeve worden in een van de volgende uitgaven nog verder 
doorgelicht. 
 

 
Schets van de waterlopen en vijvers, de loop van sommige beken zijn door omleggingen of 
omstandigheden door de jaren heen van richting veranderd. 
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                  --- Zuster Hubertine --- 
 
Natuurlijk word je geboren. Mij overkwam het op een woensdag. 
Na een normale periode van dracht - waar mijn ma graag haar volle medewerking 
aan verleende - was ik er dus. Even voor het middaguur, met een eerste strikt 
persoonlijke oerschreeuw die meteen deed denken aan de bekendere tenoren in de 
operawereld van het moment. 
 
De temperatuur op die bewuste dag lag ergens tussen de 0.0° en 96.2° Celsius. Het was 
half bewolkt en de gemiddelde windsnelheid, overwegend uit het westen waaiend, 
bedroeg om en nabij de 30 km/uur. 
Grimbede, 50°56’ Noorderbreedte & 5°40’ Oosterlengte, een niet te versmaden inwoner 
rijker. 
Hoofd, benen, armen, vijf vingers aan elke hand, vijf tenen aan iedere voet, een nog 
veelal non-verbale pisseloe: het bleek allemaal aanwezig. Ook mijn oren zaten op de 
juiste plaats. Wat er tussen die oren zou komen te zitten: de verdere toekomst zou het 
moeten duidelijk maken. 
Iedereen van eigens dik tevreden dus. Dat wel. 
 
Het eerste gelach, het eerste gesnik, het eerste gekreun, de eerste pipi, de eerste kaka, 
het eerste gebabbel, de eerste valling: het zorgde alom voor tevredenheid. 
 
Het ware leven diende zich aan op de dag dat de weg naar de bewaarschool werd 
ingeslagen. Dat moest bij moeder achter op de fiets. 
Ik werd er onthaald door Eerwaarde Zuster Hubertine. Direct wist ik dat ik in haar 
smaak viel. Moest daar zelfs niet echt iets buitenmaats voor doen. Schoolmatig kwam 
er na een paar weken wel de wetenschap opzetten dat ik niet hield van maandagen. 
 
Zuster Hubertine, erg klein van gestalte, zoals dat voorkwam bij mensen van die 
generatie, onderhield voortdurend fijne contacten met mijn ma. Ook zij was bijlange 
na geen dubbele meter. Dan ging het over de kledij waarin ik op de speelplaats 
verscheen. Telkens prees de zuster het werk van mijn ma op dat vlak de hemel in. 
 
Oké, de tijd, de jaren verliepen aan het tempo van dagen en nachten. De 
kleuterklassen gingen behoren tot de geschiedenis. Over de lagere school aan de 
Heirstraat, toen nog Heerstraat, denk ik: ik kan er kort over zijn. Vooral herinner ik 
mij het vierkleurige houten regeltje, 30 centimeter lang, een centimeter dik, met aan 
elke zijde een andere kleur. 
Dat regeltje kleurde onze dagen lang voor een onnozele commerciële tv-zender daartoe 
overging. 
 
Enfin soit. Contacten tussen zuster Hubertine en mijn moeder bleven. Zelfs nadat ik 
reeds naar de Oefenschool in Mechelen fietste. 
Medegeweten mag worden dat er een auto kwam. De beide ouders hadden intussen 
wel nachten wakker gelegen omtrent de vraag of ze daar al niet iets te oud voor 
waren, maar een verder niet te omschrijven Grimbedenaar wist hen dat uit het hoofd 
te praten.  
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Vooral omdat de man toevallig iemand kende die zijn DAF Variomatic wilde 
verkopen. Zo’n automatische transmissie moest het makkelijk genoeg maken om daar 
dan mee rond te hossen in de buurt.  
 
Zonder hier aan politiek te willen doen, maar ook in de jaren zestig moest er al eens 
een nieuwe regering verkozen worden. Mijn pa maakte daar in de ochtend korte 
metten mee. Voor de hoogmis zat hij al zonder stem. Geen probleem, ook op de andere 
zondagen had hij weinig kerkelijke liederen op zijn zang, wist pastoor Vranken in 
stilte. 
 
Mijn ma ging na de mis het schoolgebouw binnen. In de rij voor het stemlokaal stond 
daar ook zuster Hubertine, altijd goedlachs, plus een andere non van het meer norse, 
zure type. Er werd gevraagd hoe het met mij ging. Andere koetjes en kalfjes kwamen 
in de wachtende rij aan bod. Over het koningshuis, de voetbal en de Lotto viel er 
anderzijds geen woord. 
 
Plots zegt de zuster met verwonderde stem: ‘Maar dat gij dat hebt durven leren... 
rijden met die auto...’ 
Mijn moeder bekeek de non en gaf prompt het kwieke antwoord: ‘Tja zuster, ik ben 
toch ook durven trouwen...’ 

© Jean Dexters 
 
 
 

 

 
 
         --- Zuster Hubertine ---  
 
Kloosterzuster, onderwijzeres. 
Ingetreden bij de Dochters van Wijsheid in  
1906. 
Naar Opgrimbie gekomen rond 1915. 
 
Geboren op 20 januari 1885 te Luik, 
Sippenaeken en overleden te Opgrimbie op 
28 december 1965. 
Begraven op het erepark van de 
begraafplaats te Opgrimbie. 
 
Vele Opgrimbienaren die toen naar school 
gingen hebben bij haar in  de klas gezeten, 
zowel haar strengheid en haar goedheid 
eveneens ervaren. 
 
Op de foto samen met Crijns Joannes          
( Sjang van de Tiel in de Brookestraot ) in 
1957. 
 
 
 
 

                                                                 13 


