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 Inhoudsopgave 
          2   Inhoudsopgave, bestuursleden en voorwoord. 
          3   Bericht schepencollege 19 december.  `gedenksteen`. 
          4   Opgrimbie en de koninklijke familie 
          5   @jean         

 
Bestuursleden 
Voorzitter:   Carlo Dubois,  Engelstraat 7, Opgrimbie   tel.089 –762968 

E-mail :  ford.rs200@gmail.com  

Secretaris:   Alojz Rak,  Schoolstraat 17, Opgrimbie   tel.0494-891564 

     E-mail : lojzerak@live.be 

Penningmeester: Guido Vranken,  Zavelbosstraat 18,  Eindhout 2430 

     E-mail : guido.vranken@hotmail.com 

 

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. Tevens kunnen vanaf nu VHS videobanden 
omgezet worden naar DVD. 
 

Voorwoord 

Voor u ligt reeds de zevende  editie van ons tijdschriftje ´t oude grimbiaca. 
Momenteel zijn wij volop in de weer om verschillende projecten te realiseren.  
Een tentoonstelling op erfgoed dag “Opgrimby plechtig” en het project kapelletje  
op de pels, ( die door ons werd benoemd en via Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland vzw. zal worden gepresenteerd). Tevens zijn wij volop aan het werk om  
onze herdenkingssteen te realiseren die volgens het schepencollege niet meer  
door hun gedragen wordt, maar volledig naar ons hand werd geschoven. En 
natuurlijk, ik zou de voorzitter niet zijn als dit niet één van mijn hoogste prioriteiten  
zou zijn op dit moment..Toch willen wij even stilstaan bij het koninklijk huis. Toen 
onze voormalige koningin Fabiola gestorven was, was ons vorig boekje al volledig  
gedrukt, zeg maar gekopieerd. Menige ouderen onder jullie hebben verschillende 
bezoeken mogen meemaken die ons koninklijk huis aan Opgrimbie heeft  
gebracht. Daarom deze editie die zo goed als volledig gericht is aan het koninklijk 
huis en Friedheim. 
 
Voorzitter Carlo Dubois 
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Allereerst willen wij nog even terugkomen op de beslissing van het   
Schepencollege van 19 december 2014. Naar aanleiding van onze brief  
over hun goedkeuring om zelf gedenkstenen te plaatsen op de kerkhoven  
van Maasmechelen. Schrik dus niet bij het lezen van dit document. Dit is 
ons schepencollege. 
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Opgrimbie en de koninklijke familie Gemeenteverslag 14 maart 1960 
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Opgrimbie en de koniklijke familie Gemeenteverslag 14 maart 1960 
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Het huis van de domeinwachter 
 

 
Een pad doorheen hoge heidestruiken leidt naar de residentie van de koning. 
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