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Activiteiten 2015 in het Wijkcentrum Hoekstraat 1 
 

26 april erfgoeddag: Opgrimby plechtig 
 
Elke eerste maandag van de maand info - avond van 18.00 – 22.00 uur, 
ingang zijkant Wijkcentrum Hoekstraat 1 Opgrimbie, foto’s en documenten 
scannen we in of fotograferen wij. 
 
Voorwoord 

 Voor u ligt reeds de zesde editie van ons tijdschriftje ´t oude grimbiaca. 
De gezamenlijke tentoonstelling in kader van de herdenking “De groote oorlog” 
ligt volledig achter ons. Samen met alle heemkundige kringen van Maasmechelen 
hebben wij iets moois neergezet in het Cultureel Centrum van Maasmechelen. 
Met zeker een dankwoord aan Mark Milissen niet te vergeten. En er komt weer 
een mooie tentoonstelling tijdens erfgoeddag op 26 april 2015. Die de titel 
Opgrimby plechtig zal dragen. De rest blijft nog een verrassing. Tevens willen wij 
in deze uitgave 4 belangrijke acties met jullie delen. Heemkundig gezien zijn deze 
van zeer belangrijke waarde voor ons dorp Opgrimbie. ´t oude grimbiaca laat niet 
altijd van zich horen maar is zeer actief bezig met ons dorp. Zeker op 
gemeentelijk vlak. Overtuig U zelf tijdens het lezen van deze reeds 6de editie. Die 
nog steeds gratis blijft voor onze bezoekers van onze tentoonstellingen. 
 
 
 
  
                                                                                    Voorzitter Carlo Dubois 
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Een opdracht in naam van de Gemeente Maasmechelen. Naamsgeving aan 
het door ons gekende weggetje tussen de oude en de nieuwe kerk  
 

 
 

Maasmechelen, 22 november 2014 

 

 

 

Betreft: uw kenmerk  

 

 

Beste 

 

 

´t Oude grimbiaca heeft in haar vergadering op 10 november 2014 de straatnaamgeving besproken van 
het oude kerkje ( pelsstraat)  tot aan de heirstraat. 
 
Na beraad en bespreking van de argumenten voor aanpassing stellen we “ de pels ” te gebruiken. 

Hopende u hiermee van dienst te zijn 

 

 

Met de meeste hoogachting 
 
 

Carlo Dubois 

Voorzitter 

´t oude grimbiaca 
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Samen met het kerkfabriek van Opgrimbie werd beslist om het beeld  
“het heilig hart” uit de nis van het volkshuis niet in de verkoop te betrekken, deze zal 
verwijderd worden en achteraan in de St. Kristoffelkerk een plaats bekomen. `t oude 
grimbiaca had zelf voorgeslagen om deze zelfstandig eruit te halen, maar de 
kerkfabriek wilde voor deze actie zelf instaan. 
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Dan werd er een gevolg gegeven aan onze actie op het kerkhof, in verband met de 
infozuil die ´t oude grimbiaca wilde plaatsen in 2013, ter nagedachtenis van alle 
overledenen die sinds de ontruiming, die gestart is in 2010, er zijn weggehaald. Maar 
werd afgewezen door het college van burgemeester en schepenen. Let op deze actie is 
gebeurd zonder hulp van derden en volledig zelfstandig door ´t oude grimbiaca. 
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Gemeente Maasmechelen 
College van Burgemeester en Schepenen 
Heirstraat 239 
3630 Maasmechelen 

 

Uw bericht van                  uw kenmerk                      mijn kenmerk                         datum 

14/5/2013                          BR 2013-008 OG               ..  INFOZUIL OPGR                21/5/2013 
 
 
Betreft: Infozuil begraafplaats Opgrimbie 
 
 
Geachte, 
 
 
Via dit schrijven wens ik, dhr…………………………………………………….., in naam van de heemkundige kring       
; ”’t oude Grimbiaca” onze dank uit te spreken aan het College van Burgemeester en Schepenen voor 
het ondersteunen van ons initiatief, om namenborden te plaatsen voor de personen die geruimd 
werden vanaf 20.09.2010, niet enkel in Opgrimbie maar voor alle begraafplaatsen in Maasmechelen.   

Uiteraard danken wij het College van Burgemeester en Schepenen dat de gemeente Maasmechelen, de 
kosten ten hunne laste hiervoor wil nemen, niet enkel in Opgrimbie maar voor alle begraafplaatsen in 
Maasmechelen.   
 
Wij zijn tevens bereid om onze volledige medewerking te verlenen aan jullie dienst P & M , betreffende 
de voorbereidingen van dit mooie project. Voor verdere vragen en info mag u de heemkundige kring ; 
”’t oude Grimbiaca” altijd contacteren;  wij de heemkundige kring;  “’t oude Grimbiaca” staan u graag te 
woord. 
 
Onze wens zou zijn, dat de eerste officiële infozuil in de gemeente Maasmechelen op de begraafplaats 
Opgrimbie, onthuld mag worden tijdens  Allerheiligen op 1 november 2013. Wij hopen samen met het 
College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Maasmechelen ons doel na te streven. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Gemeente Maasmechelen 
College van Burgemeester en Schepenen 
Heirstraat 239 
3630 Maasmechelen 

Uw bericht van                  uw kenmerk                      mijn kenmerk                         datum 

14/5/2013                          BR 2013-008 OG               .. GEDENKZUIL OPGR                21/10/2014 
 
Betreft: Infozuil begraafplaats Opgrimbie 
 
Geachte, 
 
In naam van de heemkundige kring ; ”’t oude Grimbiaca” hadden wij graag geweten welke datum U 
gepland heeft om de herdenkingszuil op de begraafplaats van Opgrimbie en andere deelgemeenten van 
Maasmechelen, te plaatsen. Dit naar aanleiding van ons artikel dat geplaatst zal worden in ons volgende 
heemkundig boekje, dat uitgegeven zal worden in december 2014 en waar de informatie over de 
herdenkingszuil, die geplaatst zal worden door de gemeente Maasmechelen, volledig besproken zal 
worden.  

Tijdens uw zitting van 26 april 2013 heeft het college van Burgemeester en Schepenen en beslissing 
genomen te overwegen dat ingevolge de ruimingen van de laatste jaren op de diverse gemeentelijke 
begraafplaatsen de nood zich laat gevoelen om op alle begraafplaatsen, en niet alleen op de 
begraafplaats van Opgrimbie een fysiek teken ter herdenking van de overledenen wiens graven geruimd 
zijn, te plaatsen.  

Met als besluit  

artikel 1 Het College van Burgemeester en schepenen gaat bijgevolg NIET akkoord dat de heemkundige 
kring Grimbiaca op eigen kosten een bord plaatst op de begraafplaats van Opgrimbie voor al de 
geruimde graven 

artikel 2; Het college van burgemeester en schepenen de dienst Patrimonium en Mobiliteit de opdracht 
om een praktisch voorstel uitwerken dat tegemoet komt aan bovenvermelde nood tot plaatsing van 
een fysiek teken ter herdenking van de overledenen wiens graven werden ontruimd sedert 20.09.2010 
en met opgave der geraamde kosten verbonden aan dit voorstel.  

Het kan dus zijn dat er reeds meerdere acties zijn ondernomen door de dienst P & M maar deze bij de 
heemkundige kring momenteel niet bekend zijn. Indien dit niet gebeurd zou zijn dan hadden wij toch 
graag een streefdatum gekend, dit nu net na Allerheiligen, om onze dierbare overledenen wederom een 
jaar niet te vergeten. 

Wij als heemkundige kring ´t oude grimbiaca zijn nog steeds bereid om onze volledige medewerking te 
verlenen aan jullie dienst P & M , betreffende de voorbereidingen van dit mooie project. Voor verdere 
vragen en info mag u de heemkundige kring ; ”’t oude Grimbiaca” altijd contacteren;  wij de 
heemkundige kring;  “’t oude Grimbiaca” staan u graag te woord. 

 
Met vriendelijke groeten, 
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`t oude grimbiaca heeft ervoor gezorgd dat de restauratie van het koor als 
agendapunt is gekomen op het college van burgemeester en schepenen. Die eveneens 
zullen meewerken aan de restauratie van het Koor te Opgrimbie. Samen met het 
kerkfabriek, is afgesproken dat de Gemeentelijke Culturele Raad, schepen van 
Cultuur Jos Lambrichts en erfgoedambtenaar Jos Hermans samenwerken, om de 
restauratie van het koor zo spoedig en correct mogelijk af te ronden. Om het koor 
een mooie invulling te geven voor onze volgende generaties. En hopen dat de 
UNESCO ons koor zal accepteren als werelderfgoed. 
 

 



10 
 

 
Lezers schrijven ons 
 
Beste, 

 

In het 5de nummer van het boekje, onder hoofdstuk 'Rosa Grimbiaca' geven jullie aan 
dat Grimbiaca geen link heeft met (Op)Grimbie. 

Als ik mij de gesprekken met Leon Wampers, mijn nonk, goed kan herinneren heeft dit 
wel degelijk met het dorp te maken. 

Vandaar dat hij die naam ooit gaf aan de vereniging. 

 

Na wat opzoekingswerk in documenten, heeft het dorp vele namen gehad: grembeide, 
grembech, etc. 

Maar ook Grimbiacum (villa van Grimbo).... 

    Dit komt al aardig in de buurt, maar dus is nog wat verder opzoekingswerk nodig. 

 

Ook op de site van crijns-bormans is er een verwijzing naar deze naam 

http://users.telenet.be/crijns-bormans/nl/index.htm?opgrimbie.htm~pagina 

    ... 

       het is dus best van de verklaring van de moderne toponimisten, 

       die Grimbie vergelijken met Ambij (van Ambiaca) 

       en die van Grimbie Grimbiaca maken (villa), te geloven. 

    ... 

 

Ik veronderstel dat dit ooit wel beschreven is in 'Oud Mechelen' waar hij destijds aan 
meewerkte - de laatste jaren onder de naam van 'Grimbiaca'. 

Ik heb dit wel nog niet kunnen opzoeken. 

 

Hopelijk helpt bovenstaande jullie verder! 

 

Mvg, 

Ben Vroonen   

Bethaniënlei 185 

2980 Zoersel (St. Antonius) 

0498/64.39.72 

 
 
 
 
 

http://users.telenet.be/crijns-bormans/nl/index.htm?opgrimbie.htm~pagina�
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Beste heemkundige kring ´t oude grimbiaca, 
 
Ik werk aan een boek over de zoektocht naar de steenkool in Limburg. Ik ben er 
samen met een oud-mijningenieur van Winterslag al meer dan 2 jaar mee bezig 
en we hebben heel wat nieuwe informatie opgediept. Maar de periode 1900-1905 
in Limburg is bijzonder cruciaal, en dan specifiek de gebeurtenissen in 
Opgrimbie-Maasmechelen.  
 
Ik zou u graag enkele vragen stellen over de informatie die bekend is. Het betreft 
de tekst die werd opgesteld in het kader van de plaatsing van het monument in 
Opgrimbie in 2009. Deze tekst bevat heel wat onzekerheden/fouten die ik graag 
zou willen opgelost krijgen.  
 
De tekst stelt dat de groep Pitteurs en co al op 27 februari 1901 een aanvraag 
deed om een boring te mogen uitvoeren. Maar dat zou dan een half jaar zijn 
geweest vóórdat Dumont de beroemde boring in As beëindigde? 
De groep Pitteurs en co verbinden jullie aan de Société d'Oeteren. Maar Pitteurs 
en co boorden in Zutendaal terwijl de Société d'Oeteren in Opoeteren en 
Opgrimbie boorde. 
Jullie stellen dat ingenieur Nagant van de Société d'Oeteren een beroep deed op 
de boorder Carl Deilman. Is dat zeker? Deilman was in die periode in dienst van 
de Belgische overheid om de staatsconcessies af te bakenen. 
Nagant had een perceel gehuurd in 1902 voor een periode van 3 jaar. Is het 
zeker dat dit om het perceel in Opgrimbie ging? 
De boring in Opgrimbie (boring 49) zou zijn uitgevoerd in 1902-1903. Dit is 
belangrijk omdat Nagant ook een boring in Maasmechelen zou hebben 
uitgevoerd (boring 32). En ik zoek informatie over deze boring in Maasmechelen. 
 
Alvast vriendelijk dank, 
Arjan van der Star 
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Een foto van de jaren 1950 van onze winkel (Bastings) op het kruispunt van de 
Heirstraat en de Weg naar Zutendaal. We kijken vanuit “De Heikant” zoals we dat 
vroeger noemden, destijds de Bussestraat en nu de Weg naar Zutendaal. Hier 
zitten we in Daelgrimbie, voorbij de kerk was het Opgrimbie. 
In de Heikant waren er maar weinig huizen, wel een aantal vochtige weiden met 
watersloten (op het Brook), moerasgrond en heideland. Wij, als kinderen van de 
buiten, gingen daar wel eens kikkerdril, dikkopjes (koeleköpkes), kikkers 
(kwakkers) en rood-bruine, groene en blauw-gele salamanders zoeken. De 
watersloten hadden daar vaak een roestachtige bodem en bedding, men zei dat 
dit wees op een ijzerhoudende ondergrond. 
Rond de jaren 1970 werd het Brook (vandaar Broekbeek) verkaveld en bebouwd. 
De Broekbeek had in de jaren 1960 nog altijd zuiver water. Je kon er zelfs van 
drinken.  
Als je goed kijkt op de foto, dan zie je openingen in de haag langs de Broekbeek 
bij boerderij Stans. Enkele meters voor de brug links in de haag was er een trapje 
gemaakt. Als kind heb ik daar vaak mensen uit onze straat met emmers (hangend 
aan een houten juk over de schouders) water zien halen om thuis te wassen enz. 
Toen was er nog geen kraantjeswater, maar de meeste mensen hadden wel een 
waterput of een waterpomp. 
De Broekbeek, die wij ook kikbeek noemden, monde uit in de Vlotten 
(Groenstraatbeek-Kikbeek). 
Die beek was de speeltuin van de kinderen van “Den Hook”. In de jaren 1950 was 
dit nog geen kruispunt. De kinderen van Den Hook waren de 4 musketiers Jaak 
Ramaekers, Jean-Pierre Crijns, Thonny en Albert Bastings.  
Later kwamen daar nog  andere kameraadjes bij zoals Hugo en Ivo Bemong, Jef, 
Robert en André Conaerts, Lode Vanderhallen, Michel Lensen, Prosper Ferong, 
Fons Crijns, Ludo Vranken …  
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Aanvankelijk maakten we bootjes en we waren benieuwd welk bootje als eerste 
aan de andere kant van de brug uitkwam. We voetbalden ook op straat en de bal 
belandde regelmatig in de beek. Als die bal bleef vast zitten onder de brug dan 
was het niet gemakkelijk om onder de lage brug te lopen, maar de ratten hadden 
er wel de vrije loop.  
 
Met blote voeten liepen we door de beek om visjes te vangen. In de Kikbeek 
(Broekbeek) waren dat stekelbaarsjes, maar in de Vlotten (Groenstraatbeek-
Kikbeek) vingen we ook al eens een paling en regelmatig een snoek. Als we dan 
thuis kwamen konden onze ouders de bloedzuigers van onze benen halen. 
 
Toen in Opgrimbie de eerste motors door het dorp reden, heb ik als kind gezien 
dat iemand te hard reed om de bocht van de Heirstraat naar de Weg naar 
Zutendaal te nemen. De gehelmde motorrijder reed glijdend in de beek. Ik 
herinner mij nog de naam van “Brasseur”. Dat waren destijds zowat de ergste 
ongelukken die gebeurden op de Heirstraat in Opgrimbie. 
 
Rond de jaren 1970 begon men met zandwinning op de berg achter de Kikmolen. 
Vanaf toen was het water van de beek niet meer doorzichtig, maar vuil. Het heeft 
dan niet meer lang geduurd of de beek werd met buizen onder de grond 
toegedekt. 

 
 
 

Albert Bastings 
 
 
Kleine rechtzetting naar het vorige artikel over de oprichting van Grimbie 69 
 
Met Allerheiligen ben ik in Opgrimbie geweest en heb nog eens met mijn broers 
gesproken. 
De tekst van Grimbie 69 stond in het blaadje van  't oude grimbiaca. Alvast 
bedankt daarvoor. 
 
Vorige maand heb ik die tekst aangepast aan de gesprekken met mijn broers. In 
bijlage de aanvullingen bij de uitleg over het ontstaan van Grimbie69. 
(Meester Lode Vanderhallen moet zijn meester Lode Dexters) 

Albert Bastings 
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Buis voor proefboring steenkool uit 1903 ontdekt 
Maasmechelen - Met een metaaldetector hebben leden van de heemkundige 
kring ’t Oude Grimbiaca van Opgrimbie dinsdagavond laat de buis voor 
proefboringen naar steenkool uit 1903 blootgelegd. 
Schepen van Patrimonium Caroline Penders komt morgen naar de vindplaats om 
er te luisteren naar het voorstel om de vondst ter plekke te bewaren. 
 
Op vrijdag 24 augustus had de heemkundige kring al met een graafmachine laten 
zoeken naar de boorbuizen die in 1903 bij proefboringen in de grond waren 
achtergelaten. 
 
De bijna 84-jarige ex-koster Leon Wampers is al decennia lang de drijvende 
kracht van de kring. Aan de hand van archiefstukken en twee foto’s van die 
proefboringen in 1903 in de oude wijk Heikant, wees hij achter de vroegere 
noodkerk de plek aan waar gegraven moest worden. Ze vonden niets. Maar Leon 
beloofde het onderzoek naar de exacte boringsplaats voort te zetten. 
 
Metaaldetector 
 
Via via, en dankzij een internetzoekmachine kwamen ze terecht op de site van De 
Muntzoeker, van metaaldetectorleverancier Franco Berlingieri van Houthalen. De 
man bleek zo geboeid door het verhaal van de Opgrimbienaren, dat hij met zijn 
moderne zoekapparatuur dinsdag op de zoekplaats verscheen om helemaal 
gratis te helpen zoeken. 
 
“Hij had meteen prijs, maar dat was maar oud ijzer”, zegt Leon. Bij een tweede 
signaal van de detector gingen spade en schop opnieuw de grond in. En jawel, op 
een diepte van zowat een halve meter kwam een metalen ring met een diameter 
van circa 1 meter te voorschijn, en in het centrum van die ring stak een boorbuis. 
Iedereen was dolgelukkig. Morgen zal ik aan de schepen voorstellen de buizen 
iets dieper bloot te leggen, ze te consolideren, er een infobord bij te plaatsen en 
er een driepikkel-boortoren zoals op de foto’s boven te plaatsen.” 
 
Het verhaal is een gevolg van het initiatief van cultuurschepen Jos Lambrichts, 
van de vorige Maasmechelse bestuursploeg. Om alle heemkundige kringen 
nauwer bij het cultuurbeleidsplan te betrekken, had hij hen gevraagd een lijst op 
te stellen van alle plaatsen en gebouwen met enige plaatselijke cultuurhistorische 
waarde. 
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Katholiek Volkshuis Opgrimbie 

In opdracht van de katholieken werklieden bond werd in het jaar 1924 een 
aanbesteding gedaan voor het bouwen van het volkshuis.  
Op 14 augustus 1927 werd het Katholiek Volkshuis ingehuldigd. De eerste 
bestuurder was Dexters Jozef Mathias, onderwijzer der gemeenteschool te 
Opgrimbie.Het volkshuis werd in de beginne door de fanfare St. Kristoffel gebruikt 
als repetitie lokaal. 
Er werden tal van feestelijkheden georganiseerd zoals muziek, toneel en zang. 
De toneelbond van Opgrimbie bracht er regelmatig toneelvoorstellingen in de 
jaren 1934 met o.a. “ Mond en Klauwzeer - De rit naar de dood  – Gekroonde 
Gekken – De Idealist “  van dorpsgenoot schrijver Mathieu Vranken. 
Op 9 februari 1945 vergaderde het bestuur van het Volkshuis voor het eerst 
sedert het uitbreken van Wereldoorlog II Het nieuwe bestuur werd als volgt 
samengesteld: H. Engelen (gemeentesecretaris) M. Lenssen  en A. Stans 
(Boerenbond) W. Wampers (Raiffeisenkas) D. Crijns (Kroostrijke gezinnen) 
Welkenhuyzen (Ziekenkas) J. Ferong (K.A.J.) Fl. Dexters (Kajotsters) L. 
Wampers (student) 
Gelijkvloers is ook een periode café geweest, uitgebaat door  
J. Claesen – Hendrikx. 
Naderhand verhuist tegenover (naast de huidige zaal St. Kristoffel) 
In de periode 1955-1970, was er winkel de Welvaart uitgebaat door de familie 
Hendrikx – Paradis 
Vervolgens een vrij korte periode door G. Vossen – Ferong 
In de laatste fase is het volkshuis in gebruik geweest door Chiro Opgrimbie. 
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 Grömmers 
Och jonges en mäesjes toch. Wi-j es het met uuch? Euverles dach 
iech: de mos het iezer mer smeije es het heit is. Ônger ôs gezag 
en gezwege: nao een menuut of dreij bèn iech drek oetgesjeit. Boa 
waor iech aan begosj? Grömmers sjrieve, de bruks den doeme 
d'raan. Kalle es het probleem neet. Ma èn Antwerpe dachte ze dan 
dat iech van Keule keem. Ein van mien trukke waor dat iech dao e 
juffrouwke outlag wat een aomezeik waor. De leegskes van de 
Sjelde hubbe noeët zo shoon geshène es dôw. 
Es iech truk keem oêt de stad van Brabo stobde de bus op de 
Steinweeg aan de Kluit. Veur het get rapper laote te goan sloog 
iech mer aaf aan de Päels. Doa mösh iech nog oêtwieke veur 'nne 
ieëgel. Ma aan de pottekoele haw'ech toch 'nne rare minsch zin 
stoan. Ech e gek menneke van e joar of feerteg. Mèt iksbein. Waat 
es meg dat veur ene subbedeus, dach iech nog. Veur miech 
stong'er dao noa pierelinke te zeuke. Woarbele zal'er dao neet 
gevonge hubbe. Ma de wèts'et noots 
Es iech dan e paar menute later thoes waor, in de weinter stiêf 
bevraore van de kaw, haw de ma al nen tleur sop veirdeg staon. 
En tege een komp greun moos mèt een sesies en appeleprôtsj zag 
iech ouch neet neij. De pa zaot al aan den tillevisie. 't Woar 
Anderlech-Benfica Lissabon. En 't woar 1-3. Rik de saaijeleir zag'et 
noch: doa kump vanoavend niks goads van. En he haw geliek. 
Rik haw altied geliek. 
's Angerendaags heurde iech dat die kerel aan de pottekoele oêt 
het kannegaat in Boorsem keem. Mer good datter alek t'ruk euver 
de steinweeg geraak es, zonger pröeugel of blaw plekke. 
Vwalla, en now gaon iech meg de zweit ins afvège, anges drief'er 
seffes aan de deur oet. 
 
© Jean Dexters 
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Voor iedereen buiten Opgrimbie hebben wij ons artikel over 14-18 samengevoegd 
met deze uitgave. Iedereen die het boek Maasmechelse dorpen tijdens WO1 het 
dagelijks leven alsnog wil kopen kan deze kopen bij  

 
PEDAJ dagbladhandel  
Daalbroekstraat 3 b3  
in Opgrimbie 
 

 
 
Namens het bestuur. 
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