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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de inwoners van Kumpenhof. De familienaam Kumpen
komt van een veldnaam, de kemp, omdat de eigenaar op die kemp woonde. De hoeve Kumpen
heet dus zo, omdat er eertijds een familie Kumpen woonde. Op Kumpenhof woonde vóór de
‘Kumpens’ Martinus Niesen, die door erf of koop zijn akkerland verwierf van Lijfken Kumpen, Jan
Smeets den Alden en Jan Coonen, in ’t geheel 10 bunder. Dit laatste feit stamt uit “den ouden
register van Kercksints”, welke destijds berustte bij de kerkmeester van de stad Jan Mathijs Peters.
Uit aantekeningen van Jan Moonen blijkt dat hij dit register op 25 mei 1833 heeft mogen inzien.
1.

Mathias Kumpen, geboren rond 1600.
Trouwde later met ene Elisabeth
Omdat de doopregisters in Weert pas in april 1636 beginnen is er van voor deze periode
niets met zekerheid te zeggen. Op 25-11-1640 wordt Margareta Kumpen geboren die op 3011-1658 trouwde met Jacobus Teuwen

2.

In het jaar 1635 wordt uit dit huwelijk Dirk Kumpen geboren, overleden op 01 juli 1700. Dirk
Kumpen trouwde met Geulke of Griet. Zij krijgen in ieder geval een dochter, Gudula die
Kumpenhof erft en trouwt (12-08-1659) met Henricus Craeckx.
Deze Dirk Kumpen bouwde, zoals blijkt uit een jaartal op een muurplooi op de koestal
(hoofkant) gevonden in 1664 (15 aprilis) een nieuw huis.

3.

Gudula Cumpen en Henricus Craeckx krijgen op 19-11-1662 zoon Theodorus die
waarschijnlijk Kumpenhof erft en er woont na het overlijden van zijn ouders. Deze
Theodorus trouwt met Jacoba Linssen en zij krijgen op 10-07-1695 dochter Gudula Krakckx
of Craegs. Zij erft wederom Kumpenhof

4.

Geulke Craeckx trouwde op 21-07-1715 met Lamert Peeters van Hooldershof op Keent.
Zij bouwden rond 1726 de afgebrande schuur met schaapstal weer op. Geulke Craeckx
(overleden op 06-03-1764 en begraven in de kerk van de Biest aan de 1e biechtstoel aan de
rechterkant achter in de kerk 8 voet van daer) had een zuster Joanna Craeckx die rond 1724
trouwde met Joannes Snijers van Hansen. Toen werd Kumpenhof in tweeën gedeeld. Ieder
kreeg 5 bunder land, Lamert kreeg het woonhuis en Joannes de schuur, die gedeeltelijk tot
woonhuis werd ingericht. Omstreeks 1725 brandde die schuur af en Joannes Snijers trok
met vrouw en kinderen weer naar Hansen en bouwde naast Hansen een klein huisje, waar
later Moors Sjeng (?) en daarna de weduwe van meester Peeters woonde, Greet Lambers.
Na de dood van Mathijs Peeters, de man van Greet Lambers trouwde Greet met Bert
Veuskens en verhuisde naar de Maaseikerweg.

5.

Zij krijgen op 10-12-1715 dochter Maria Peeters die trouwt met Steven Moonen (van
Baeten). Zij trouwen op 28 augustus 1746 te Weert . Uit dit gezin: Jacomina Moonen
(geboren 15-01-1758 Weert) , Petrus Moonen (geboren 26-08-1761 Weert). Steven Moonen
sterft op 13-08-1769 te Weert.

uit het schatboek voor den buijtenburgemeester Joannes Keulen 1769. Steven Moonen heeft dan zes
boenderen en 26 ½ roeden

6.

De genoemde Peter Moonen erft dan Kumpenhof en trouwt op 21 mei 1786 met Mathia
Junkers van Keent. Deze Peter Moonen bouwde in 1798 een nieuw bakhuis en een nieuwe
karreshop. Deze ‘shop’ is later een aantal keren verplaatst. Eerst van de noord- naar de
zuidkant, in 1935 meer westelijk. Zij krijgen voor zover bekend 7 kinderen waaronder de
bekende eerste priester van Tungelroy, Stephanus Moonen, die later plebaan-deken van
Roermond wordt (1796-1877) en Petronella Moonen.

7.

Deze Petronella Moonen wordt op 20-10-1798 te Tungelroy op Kumpenhof geboren en
trouwt op 22 september 1826 te Stramproy met Joannes Smeets (Feldje). Deze Jan Smeets
is afkomstig uit Stramproy. Petronella overleed op 24-05-1870 te Tungelroy. Dit echtpaar
kreeg 9 kinderen, waaronder de jongste van ze allemaal: Maria Gertrudis, geboren op 2
september 1841. Petronella Moonen en Jan Smeets bouwden op Kumpen in 1862 een
nieuw woonhuis (volgens een mergelsteen ingemetseld in 1967 bedekt door een
halvesteens muur).

Kumpe Driek (1842-1927)

8.

Maria Gertrudis Smeets trouwde met Henricus Vaessen uit de Mildert. De bijnaam van deze
Henricus was Kumpe Driek. Hij werd in 1842 geboren en overleed op 27 februari 1927.
Deze Kumpe Driek liet met krachtige steun van Jean Neijnens, die in 1897 in Kumpenhof was
in komen wonen met zijn dochter Nel, veel verbeteringen aanbrengen aan de hoeve, kocht
veel grond bij en maakte Kumpen tot een flinke boerderij. Zo werd de koestal verbouwd,
kwamen er varkensstallen en bouwde hij nog stallingen rond het bakhuis. Deze grote
verbouwing werd rond 1910 uitgevoerd. Maria Gertrudis Smeets en Henricus Vaessen op 29
oktober 1873 zoon Jean Vaessen. Toen in 1927 Henricus Vaessen overleed bleek uit de
deling dat Kumpenhof toebedeeld werd aan het eerste kind en Hennenhof in Swartbroek
aan het tweede kind. Het 2e kind was Petronella Vaessen x Jean Neijnens verhuisden in
1929 naar Hennenhof in Swartbroek. Tevens kregen zij ook nog Joostenhof op de Mildert
waar de familie Vaessen sinds 1766 gewoond hadden. Zij zijn rond 1881 naar Kumpenhof
gekomen en hadden Joostenhof verhuurd.

Hennenhof Swartbroek, gesloopt

9.

Deze Jean Vaessen werd trouwens ook op de Mildert geboren. Hij trouwde in 1897 met Nel
Smeets van Pleunen. Nel werd geboren op 15 maart 1875 en overleed op 13 september
1944. Overigens overleed Jean Vaessen op 13 augustus 1952. Bij de deling tussen zijn
kinderen kwam Kumpenhof toe aan Jacobus Moonen van hoomes (Hoomes Koeëp), die
gehuwd was met de oudste dochter van Jean, Marie Vaessen (geboren 02-02-1898). Zij
trouwden op 29 april 1919. Jacobus Moonen werd geboren op 22 januari 1890. Jacobus
Moonen verplaatste in 1954 de karreshop en liet in 1959 het woonhuis van binnen
moderniseren en brandvrij maken en bouwde een groot kippenhok. Van de 10 kinderen
werd later René Moonen (Hoomes René) eigenaar van Kumpenhof. In de periode van 1928
tot 1959 heeft Kumpenhof ook nog 2 pachters gekend: Kuppens en van Geneijgen, een zoon
van Koeële Jac.

Jacobus Moonen met zijn vrouw Marie Vaessen

10.

René Moonen werd geboren op 22-11-1930 en trouwde in oktober 1959 met Thea Koolen
van Ospel. René liet in 1967 de buitenmuren met een halve steen bekleden, de ramen
groter maken, de koestal vergroten.

Jammer is natuurlijk dat de oude schaapskooi, daterend van 1664, maar in 1726 opnieuw opgebouwd na
een brand, er nu niet meer staat. Deze was onlosmakelijk verbonden met deze oude boerderij.

Op de voorgrond de oude schaapskooi die oorspronkelijk gebouwd werd in 1664 en opnieuw opgebouwd werd rond 1726 toen
de schuur afbrandde. Momenteel is deze uit het straatbeeld verdwenen. Achterlangs is de boerderij van Hoomes nog te zien. De
melkbussen staan aan de straat en de elektriciteit loopt nog via palen.

