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De zaterdagavond bloeit op 
met eenmalige reünie van Fleur!!!

Vrijdag 27 juli ‘07 

Hot Sensation
Met the Mix Project 

en gasten
DJ Poazz
DJ Joren

Inkom € 7
zie pag. 15

Zaterdag 28 juli ‘07

voormiddag
Zesde Open molenrit voor

motoren
Deelname: € 7

zie pag. 9

namiddag
Fietstocht
24km-51km-59km

Met opdrachten en leuke prijzenpot

Deelname: € 1,5
zie pag. 9

avond
't Stuit

Reünie van Fleur en Studio 30+
Café Chantant

Inkom: € 6
zie pag. 15

Zondag 29 juli ‘07

voormiddag
Wandeltocht

Deelname: € 1,5
zie pag. 10

namiddag & avond
In Tirol 

voor het ganse gezin - inkom gratis

Groots vuurwerk om 22.30u

zie pag. 11

Deze zaterdagavond zal een van de toppers worden
uit de reeks van 24 Molenfeesten.
Na vele slapeloze nachten en urenlange discussies
presenteren we een nieuwe affiche. Dit jaar gaat het
niet plat, maar ’t Stuit. Hiermee willen we de mensen
van Molenbeersel en omstreken een avond bezor-
gen die de pan uit swingt als nooit tevoren, met een
rockband die staat als een huis.

Van The Magics tot Fleur
Met het memorabele optreden van ‘The Magics’ tij-
dens de Molenfeesten in het geheugen, spraken we
Jos Zontrop aan. Die wist zijn collega-muzikanten
warm te maken om er nog eens stevig tegenaan te
gaan. Allen reageerden ze dolenthousiast, zodat we
op zaterdagavond in de grote tent een unieke reünie
van Fleur kunnen presenteren.
Fleur is de groep die ontstond nadat ‘The Magics’ in

1979 ophielden te
bestaan. Op vraag van
platenproducent Viking
Productions vormden
de Molenbeerselaren
Jean Van hees (gitaar en
zang) en Jos Zontrop

(basgitaar) een groep met zangeres Miriam Cremers,
drummer/zanger Tony Damen en toetsenman Denis
Smets. Fleur (een naam die Miriam koos voor de
band) maakte vanaf 1980 tot 1989 furore in tal van
zalen en tenten in België, maar vooral in Nederland
en Duitsland.Andere bekende muzikanten zoals Joep
van de Classics en Bèrke Kwaspen uit Stramproy
hebben in de band gespeeld. In die periode gaven ze
twee tot drie avonden per week het beste van
zichzelf tijdens een optreden en stonden ze samen
op het podium met o.a Pussycat, George Baker en
Viola Wills. De leden van Fleur zijn stuk voor stuk
rasmuzikanten. Ook nadat Fleur ophield te bestaan,
bleven de meesten van hen nog bezig met muziek.

The final countdown
In een kelder te Lanklaar werd de voorbije maanden
stevig gerepeteerd en het enthousiasme van 20 jaar
geleden terug aangewakkerd. En het moet gezegd, de
vonken sprongen ervan. Het lijkt erop dat de goede
wijn uit de jaren tachtig, na al die jaren rusten, nu op
zijn volle rijpheid is gekomen. Zonder daarbij aan
frisheid in te boeten. Wijn die gesmaakt zal worden
door de mensen van Molenbeersel en ver daar-
buiten.
Fleur is een cover band die vooral rockmuziek speelt
uit de jaren tachtig (U2, Simple Minds, Queen, Bon
Jovi, Uriah Heep, Europe, …), maar ook knallers uit
de zeventiger jaren komen aan bod. Zelfs een num-
mer van de Kaiser Chiefs hebben ze in hun playlist
opgenomen voor het optreden tijdens de
Molenfeesten.
The final countdown is begonnen, en de verwachtin-
gen zijn hooggespannen. Dat ze zullen ingelost wor-
den lijdt geen twijfel. Zorg dus dat je dit niet mist!
Nothing’s gonna stop Fleur op de Molenfeesten in
Molenbeersel!!

JV

Vraag een jonge
gids voor een
oud monument

(Lees op pagina 5)
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VAN ENDE - TEUWEN

uit sympathie

Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 26 00
Weertersteenweg 374a

3640 Kinrooi-Molenbeersel
Tel. 089 77 33 88

Het adres voor: 
dag- en weekbladen, 

tijdschriften, Lotto, school-
en rookartikelen, wenskaarten,
speelgoed, Nici, Rube & Rutje
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Raymond Dirkx

Ambassadeur ORVAL TRAPPIST 2007

Bank en verzekeringen

B.V.B.A.

F r i t u u r  
Nicole

Venlosesteenweg 24
3640 Ophoven

Open:
di-vr: 9u-12u en 13u-18u

za: 10u-17.30u

Meulegezèt 2007  10-07-2007  08:56  Pagina 4



5

Interview 22-06-2007

Nonk Thei is de oudere molenaar van de Keijersmolen.Volgens de kleuters van
juffrouw Nelly en juffrouw Vera ligt zijn leeftijd ergens tussen de tweeëntwintig en
zeven-en-honderd jaar. Als je zo een mens wil worden van de molen dan moet je
naar de molenschool. Deze en vele andere wijsheden krijg je van de jongens en
meisjes van de school “De Wieken” uit Molenbeersel. Ze brachten een bezoek
aan deze molen. En waarempel, ze keerden terug als vol-
waardige molengidsen.Vraag het hen en ze vertellen je
waar elke trap en deur in de molen naar toe leidt. Bij een
bezoek aan de klas van juffrouw Nelly blijkt nu dat ze
meer over een molen kunnen vertellen dan de molenaar
zelf.

De molenschool

Op de molenschool leer je over alle dingen in een molen: de
luizolder, de meelzolder, de kapzolder, de steenzolder. Als
beginnend molenaar  knutsel je er eerst heel veel molens
en je leert er met kleine blokjes een molen bouwen. Later
mag je op deze school in een molen werken. Dan kom
je te weten hoe je het hout in de molen moet timmeren en
hoe je de motor van de molen aanzet. De molen is immers
een ingewikkeld gebouw. Je moet wel burgemeester,
directeur of meester zijn geweest om zoiets uit te vinden.
Er draaien zoveel dingen rond. Het is daarom ook
mogelijk dat iemand die een beetje zat was de molen heeft
uitgevonden. Maar als we dieper gaan zoeken in de
geschiedenis stellen we vast dat de eerste molenaar de
molen heeft uitgevonden.

Men maakt geen molen van
stro

Zonder aan de molenschool geleerd te hebben leggen
deze jonge gidsen je perfect uit wat een molen is.
Onderaan heb je de molenberg. Dit is een zandberg. In de
molenberg hebben ze een groot gat gemaakt en daar
hebben ze de molen in gezet. Onderin kun je daarlangs
naar boven en beneden en naar buiten lopen. Op de
molenberg staan er paaltjes of pinnen. Deze heeft men
zeer stevig vastgezet. Met een harde drilboor maken ze gaten en daar duwen ze
een heel scherpe pin in, heel diep. Dan duwen ze er zand rond en dan zit de pin
vast. Aan die pin maken ze de wieken vast. Op hun beurt zitten er latjes aan de
wieken. Deze zijn om de molen stevig te maken, om er tegenop te klimmen om aan
de wieken te kunnen komen en, als de wind blaast dan houden deze de wind tegen
en dan draait de molen.

Alle dingen draaien

De molen zelf is van steen. Dit heeft duidelijk zijn reden. Stenen zijn zwaar. Als
een molen van stro is dan kan de wind die omblazen en als die van steen is niet. De
wind blaast tegen de molen en dan gaat het binnen, in de molen draaien. Je kan dit
zien als de molen nog niet helemaal geschilderd is of als er nog geen stenen rond
staan. De molen kan ook op een andere manier draaien want de molen heeft
een motor. De motor zit achter het deurtje. Je kan er niet bij maar je kan de motor
wel zien op een foto.

In de molen zijn er vele trappen om op de verschillende zolders te komen. De
kleinste maar gevaarlijkste zolder is de kapzolder. Daar is een gat waar je naar
beneden kan vallen. En als er een plank is die inbuigt en als je daar per ongeluk op
trapt val je naar onder. Dan heb je hoofdpijn.

Net onder de kapzolder is de luizolder. Op de luizolder staan alle dingen van de
molen die draaien. Nog iets lager vind je de steenzolder. Daar staat een houten
ding en daar moet de molensteen in geduwd worden. Aan de molensteen zit een
kruis en boven aan dat ding zit ook een kruis. En dan puzzelen ze die daar in elka-
ar en dan kan de molen gaan draaien. Op dat ding staan ook nog potjes met graan-
tjes.

Nog lager is de meelzolder. Het graan wordt boven gemalen met een groot
machien dat rond draait. Hier komt dan dat wit spul voor de koeien zodat die ook
eten hebben. Er is wel een groot verschil tussen het witte spul meel dat hier in
de zakken komt, en het andere spul bloem. Bloem kan je op een pannekoek doen
en meel niet. Bovendien kun je met bloem verlorenbrood en boterhammen maken.
De molenaar hoeft zelf niet heel veel zakken te hebben.Want elke week komt een
vrachtwagen en die brengt ook zakken.

Met de Molenfeesten kun je erin kijken

Waarvoor een windmolen dient is dus duidelijk. Maar er is meer. Als het donker
wordt dan geeft de molen licht en je kan er binnen gaan kijken als er feest is. Dit is
anders dan bij een watermolen. Een watermolen is een molen die op het water
kan drijven. Het is net een waterrad maar dan zijn er plankjes aan. Die nemen het
water mee en dan draait de watermolen rond. Daarbij maakt een watermolen
geen meel maar water.

Als er niet gemalen wordt is er toch nog één en al leven op de molen. Dan zit-
ten er ratten en muizen omdat het er zeer stoffig is. Ze zitten daar graag omdat de
molen oud is. De poes is er dan natuurlijk ook. De houtwormen kruipen in de hele
dikke balken en eten er zeer veel hout. Nog aan de balken hangen de spinnen en,
bij de eerste deur zit er een bewaakhond zodat er geen dief binnen kan. En alsof
dit nog niet voldoende leven is, boven op de molen maken grote roofvogels een
nest.

Elke gids zijn verhaal

Een windmolen zoals de Keijersmolen zit dus vol verhalen en leven. Je moet het
maar weten of willen zien. Als je een molen wil leren kennen dan vraag je het
best Theo de molenaar als gids. Maar wil je iets meer zien of beleven dan vraag
je het best een van de volgende kleuters uit de klas van juffrouw Nelly als gids:
Ahlam, Björn, Dries, Emile, Florentijn, Ibe, Indy, Jarno, Jens, Jeroen, Jonathan, Kjell,
Lenka, Lotte, Luka, Maud, Mitchel, Niels, Nina,Tessa,Thibo of Vicki.

RW

Vraag een jonge gids voor een oud monument
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Landbouwmachines
Timmermans Piet en Erik

Vlasbrei 10
3640 Kinrooi-Molenbeersel

Tel. 089 70 10 34 - Fax 089 70 10 94
www.timmermans-piet-erik.be

Open: di-vr 14u-18u30 • za 10u-18u30 • zo-ma gesloten

Meulegezèt 2007  10-07-2007  08:56  Pagina 6



7

Projectontwikkeling
Verkoop en verhuur van appartementen en 
winkelprojecten gebouwd in eigen beheer.

Tevens verkoop van Uw huis of grond.

www.groepknippenberg.be
Tel. 089 57 21 01

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi

Tel. 089 86 45 41

Gordijnen en overgordijnen
Vouw- en paneelgordijnen

Alle binnenzonwering
Decoratie en geschenken

Steyvers
Vishandel

Op alle markten thuis!
Gsm 0475 48 36 07
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Truyenhoeveweg 4
B-3640 Kinrooi

Tel. 089 70 20 82
Fax 089 70 37 11

Tel. 089 56 44 27

ramen & deuren
rolluiken

zonwering

E-mail: info@vandendijk.be

www.vandevorst.be

HOUTSKELETBOUW     PASSIEFHUIZEN
LAGE ENERGIE WONINGEN

Kempenstraat 18a • 3950 Bocholt
Tel. 0495 27 25 74

E-mail: info@hsbb.be • Web: www.hsbb.be

HSBB bvba
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Zaterdag 28 juli ‘07

fietstocht
win een verblijf in de
Ardennen!

Dit jaar kan je kiezen uit drie routes. Een korte van 24 km, een van
51km en een lange van 59km. Ook nu brengt de fietstocht je weer
langs plekjes waar je waarschijnlijk nog niet eerder  bent geweest.
Er  is een halte waar alle routes langskomen.. Voor de lange routes
zijn er plaatsen aangegeven waar je kan rusten of drinken. Maak
een heuse vakantieuitstap van deze fietstocht  en nodig familie en
kennissen uit..

Er zijn nog meer redenen om mee te doen. Door deel te nemen
aan de opdrachten kun je een waardevolle prijs winnen. De
hoofdprijs wordt ook dit jaar weer aangeboden door het reisbu-
reau Trends uit Kinrooi.  Als  hoofdprijs kan je “Een verblijf  voor
5 personen in de Ardennen” winnen.

Bungalowpark La Sapiniere 

De verblijfplaats ligt mooi en
rustig, op een bosrijk plateau aan
de rand van een natuurpark (200
ha), ca. 3 km ten zuiden van het
plaatsje Hosingen. Het is een
ideaal vertrekpunt voor wandel- en
fietstochten. Je wordt er in het
Nederlands onthaald. Om je
vakantie compleet te maken biedt het park je nog een  speeltuin,
een zandbak, een verwarmd openluchtzwembad (open tussen
1/5-30/9) met kinderbad, een tennisbaan en minigolf aan.

Er zijn drie mogelijke afstanden:  24 km, 51km en 59km

Vertrek kan tussen 13.30 u en 16.00u
Wedstrijdformulier moet binnen zijn vÓÓr 19.00 u
Deelname kost 1,50 euro per persoon
met een maximum van 7,50 euro per gezin.

De Mill Riders organiseren de zesde  toeristische toertocht voor
motoren .
Inschrijven voor de motorrit van ca. 210 km kan vanaf 8.30 uur
tot 12.00 uur aan de Keyersmolen langs de Smeetsstraat in
Molenbeersel.

Afhankelijk van de gegadigden zijn er mogelijkheden om achter
een ‘kopman’ mee te rijden. Het laatste vertrek in groep is
voorzien om 11.00 uur.

Deelnemen kan voor 7 EUR,
inclusief roadbook, twee con-
sumpties en aandenken.
De rit gaat via Nederlands
Limburg richting Duitsland .
De opbrengst van deze
motorrit is ten voordele van
het  onderhoud van onze
molens.

fietstocht

6e open molenrit6e open molenrit
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zondag 

29 juli ‘07
gratis inkom!

Wandeltocht op zondagmorgen
Van 7.00u tot 13.00u

Net als de vorige jaren bieden we een ontspannende wand
aan. De getrainde en minder geoefende wandelaar kan kie
twee routes, eentje om te kuieren of een om door te stap
en om Molenbeersel.

Afstand 7, of 15 km
Inschrijving € 1,5. Kinderen jonger dan 12 jaar doen grat
Op de route van 15 km is een halte voorzien.

Wandeltocht

Spelen in Tirol-stijl
Doorlopend namiddag

Jong en oud kunnen elkaar uitda-
gen in een reeks spelen volledig in
Tirolersfeer. Je kan er wedstrijd spe-
len maar vooral veel plezier
beleven.

Broodbakken
doorlopend namiddag

De molenbakkers hebben onder-
tussen hun vaste stek op de
Molenfeesten. Dit jaar zullen ze
typisch Tiroler gebak opnemen in
hun assortiment.

Werkende Molen
Doorlopend namiddag

De molen draait de ganse namid-
dag. Maar wandel ook eens bin-
nen. Je krijgt er boeiende verhalen
te horen van molenaar Theo Keijers
over het malen en het mole-
naarsleven.

De Maasbuben
Vanaf 19.00u

Hun muziek is een
variatie tussen
Tiroler polka's, rock,
Nederlandstalige,
Duitstalige, hits van
toen en nu. De
Maasbuben zijn ide-
ale stemmingmakers
en dan ook een
must  op een Tirolernamiddag aan
de Maaskant.

Biergarde

O.a. muziek, ge
tafelrijen zullen 
uitsstraling geve
gezellige biergard

Os Genügen
Namiddag vanaf 15.00u

Deze blaaskapel uit Bree brengt
feestelijke Egerländermuziek en
begeleidt de zang van de gebroed-
ers Smeets. Zij zullen de sfeer op de
molenwei gegarandeerd veran-
deren in deze van een stemmige
Biergarten. 

Papegaaienshow van
Clown Argo
16.00u en 17.30u

C l o w n
A r g o
heeft al
op het
podium
gestaan
met en
voor heel wat bekende belgen en ned-
erlanders. Hij brengt een exclusieve
show met veertien papegaaien en
parkieten, onderhoudend voor kin-
deren en volwassen. Zijn voorstelling
is een mengeling van traditionele
papegaaiennummers en unieke
goocheltrucs met deze dieren.
Kinderen kunnen na de voorstelling
met een papegaai en clown Argo op
de foto.
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andeltocht
kiezen uit

stappen in

ratis mee.

““ ii nn   TT ii rr oo ll ””
vv oo oo rr   hh ee tt

gg aa nn ss ee   gg ee zz ii nn

arrangement - sponsors

Tel. +31 (0)40 226 29 26

den

geiten, meiboom en
en het feestterrein de
even van de meest
garden.

De meulekeuke

Je kan hier kiezen tussen fastfood
en traditie.  Het gamma varieert
van  meuleburger, frieten, brood-
jes, ijs tot boekweitkoek, een bord
met spek en eieren en een kop
koffie met een stuk vlaai. De geni-
eter die iets anders wil drinken dan
een pint of frisdrank kan in de
berghut terecht voor speciale
bieren en wijn.

Groots vuurwerk en
dansmuziek
22.30u

De Molenfeesten bieden activiteit-
en tot het donker is. ‘s Avonds kun
je er rustig genieten
van de muziek en
sfeer. Als het dan echt
donker is krijg je als
afsluiter een prachtig
vuurwerk aangebo-
den..

Straattheater
Doorlopend namiddag

Het is best mogelijk dat je Heidi  en
Peter tegenkomt  tijdens de
Molenfeesten. Als dit niet zo is dan
zullen zeker hun nichtje en neefje
een kijkje komen nemen.  Zo
vertellen ons Iris Van Straten, 
gekend als Sabrina Backeljou, en
Charels Blavatsky alvast.

Bovendien zal de muziek aange-
vuld, of verstoord, worden door
enkele Hochgebirge-muzikanten.
Zij hebben alles te maken met een
nieuwe Popcornproductie met gas-
ten.

Deadride
Doorlopend namiddag

De paracommon-
do vriendenkring
sectie Genk laat
iedereen ervaren
hoe je met koor-

den snel maar veilig van op een
hoogte de begaanbare grond kan
bereiken.

Een reeks 
activiteiten voor 
de allerjongsten
Doorlopend namiddag

Op de Molenfeesten vind je naast
de optredens ook nu weer een
reeks activiteiten waar de aller
jongsten hun hartje kunnen
ophalen: o.a. de kermismolen, de
kinderspeeltu-
in, de schmink-
stand, en een
reuze groot en
klein springkas-
teel

Die Lustige
Echobläser
16.00u en 18.00u

Dit Vlaamse trio alpenhoornblazers
heeft zijn kundigheid opgedaan
door noeste zelfstudie en het verza-
melen van tips in het buitenland.
Hun bewonderenswaardige muziek
tovert je naar de prachtige natuur
en de echo's van de hoge bergen .
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Bloemenhuis
Linda

Plantenkwekerij
Ludo Moonen

Scheurestraat 9
Molenbeersel

Tel. 089 70 28 04

laminaatvloer
Quick-step
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Keijersmolen weggegeven als relatiegeschenk
Op dinsdagmiddag
20 juni werd de
Keijersmolen als
re la t iegeschenk
overhandigd aan
de gemeente
Leudal. Maar maak
je geen zorgen.,
onze molen staat
er nog steeds. Een
ersatz-pronkstuk
heeft de molen
waardig  vervan-

gen. In het chocolade-atelier van Bart Van Audenhove werd ze natuurgetrouw
gekopieerd tot een chocoladen kunstwerk van 7 kg.Alles had te maken met een
kennismakingsbezoek dat de gemeentelijke overheid van Kinrooi bracht aan het
nieuwe bestuur van de gemeente Leudal. En zoals het bij ieder eerste burenbe-
zoek past, breng je als gast een cadeau mee. De chocoladen molen was een tref-
fend en zeer symbolisch geschenk. Immers, chocoladebereiding is een gerenom-
meerde Belgische ambacht. Bovendien past de windmolen perfekt als symbool
voor Kinrooi.Als je dan nog een chocoladen molen laat bereiden door een cho-
colatier uit Kinrooi is de originaliteit volledig. Misschien is hier wel het lekkerste
Kinrooi’s cadeau geboren. Het kan een tip zijn voor het VVV van Kinrooi om de
gemeente op deze wijze te promoten. Het moet daarom niet telkens een
molenhapje van 7 kg worden.

Goed buurtschap

De gemeente Leudal, een fusie van zestien buurdorpen aan
Nederlandse zijde, heeft de eerste klippen genomen in de fusie. Zij
zoekt contact met Kinrooi om ervaringen uit te wisselen. Kinrooi heeft
reeds vroeger een  fusie verwerkt. Ons bestuur is daarom goed
geplaatst voor advies om opstartfouten bij een fusie te vermijden.
Maar tevens willen de twee gemeenten het goede buurtschap aanha-
len. Ze gaan samenwerken op het vlak van een aantal dossiers. Een
concreet voorbeeld hiervan is  hoe men het grenskantoor van
Kessenich een nieuwe functie kan geven. Bovendien gaan de overhe-
den op zoek naar projecten die de gemeenten gezamelijk kunnen
indienen bij Europa. Een bredere samenwerking bestaat ook al met de
andere Nederlandse buurgemeenten. Zo werkt Kinrooi met de
gemeente Weert, Leudal en Maasgouw aan een gemeenschappelijk
nood- en interventieplan. Door de grotere eenheden van gemeenten
is overleg gemakkelijker geworden.Vroeger zijn ook wel voorzichtige
toenaderingen geweest. Maar door de vele besturen was er een grote
verscheidenheid in belangen. Hierdoor kon men moeilijker  resultaat-
gericht werken.

Chocola in de besluitvorming

“De mensen van Leudal waren wild enthousiast over het geschenk.”
vertelt burgemeester Brouns. Dit unieke stuk maakte indruk op hen.
Hoewel het pronkstuk een ereplaats in de hal van het gemeentehuis
verdiende was het maar een kort leven beschoren.. Die avond was er
een zeer belangrijke gemeenteraad. Als de gemeenteraadsleden een
wijze beslissing zouden nemen over de inplanting van het nieuwe
gemeentehuis in deze gemeente dan mochten ze van deze molen
eten. En men heeft ervan gegeten. Zo heeft de chocoladen molen
minder dienst gedaan als museumstuk maar heeft ze burgemeester
Zuidgeest van Leudal smakelijk bijgestaan in belangrijke besluitvor-
mingen.

Enkel met passie vorm je nostalgie in 
chocolade

Als chocolatier had Bart Van Audenhove van “het Chocolade Atelier”
waarschijnlijk gehoopt op minder coöperatie van de gemeenteraads-
leden. Maar als je je werk afgeeft is de klant meester over het stuk .En
toch is het geen sinecure om een dergelijk stuk samen te stellen. Het
maken van zo’n  werk vraagt normaal 3 weken voorbereiding. In de

voorbereiding wordt er een dossier samengesteld met afbeeldingen, schetsen,
modellen en mallen. Daarna kan hij aan het eigenlijke werk beginnen. In dit geval
echter heeft Bart de ambachtelijke klus in een week moeten klaren. En een
ambachtsman is hij. Hoewel hij van eerste opleiding industrieel ingenieur voor
tropische landbouw is, heeft hij zijn passie gevonden in het bereiden van cho-
colade. De zin voor het mooie en het gemis van  het lekkere in de evenaars-
broessen hebben hem ertoe gebracht  een opleiding te volgen aan het Piva te
Antwerpen. De smaak van chocolade interesseerde hem. Maar vooral de vele
toepassingsmogelijkheden : het vloeibaar maken, het plastisch maken, het vor-
men, het spuiten, het samenstellen en het beeldhouwen. Maar ook de com-
plexiteit van het materiaal moet je beheersen als chocolatier. Je merkt dit al snel
als je Bart bezig ziet bij het tableren van de chocola op een granieten plaat.
Hierbij brengt hij met mes en spatel de chocolade op punt door deze in bewe-
ging te houden tijdens het afkoelen. Enkel zo kristalliseert chocolade op de juiste
wijze waardoor hij goed bewerkbaar wordt en achteraf de mooie glans krijgt.
Als je het zelf eens wilt uitproberen moet je het later eens gaan proberen tij-
dens de workshops die hij zal organiseren. De mouleerpralines en de enrobé-
pralines vormen de ruggengraat van zijn werk. Maar zijn echte specialiteit is het
maken van gepersonaliseerd stukwerk. Het uitgieten en snijden van vormen, en
deze lijmen en bijwerken tot ware sculpturen zijn zijn handelsmerk.

Zo verenigden zich op een dag in juni  in “Het Chocolade Atelier” op de
Kampstraat twee ambachten. De een met een nostalgische maar rijke eeuwen-
oude voorgeschiedenis werd in vorm gebracht door een eerder recentere maar
springlevende stiel. Samen leverden ze het icoon voor Belgisch Kinrooi aan het
Nederlandse Leudal.

RW
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opt iek
raquel
staeren

brillen
contactlenzen
hoorapparaten

oogmeting gratis

weertersteenweg 166a - kinrooi
tel. 089 70 47 56

www.optiekstaeren.be
maandag gesloten

Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten

Draadafsluitingen
Automatisatie

Carports - Overkappingen

Tel. 089 70 25 79  -  info@ppclips.be

info@woondecoratievrinssen.be

BRIEVENBUSSEN

Bookshop-Papierhandel Mathy Kwaspen
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Hot Sens@tion
Vrijdag 27 juli 20067

Op vrijdag 27/7 zal de tent vol lopen met uit-

bundige jeugd.  Je wordt er meegesleurd door de

dance en R&B-muziek van The Mix Project.

Molenbeersel zal meer daveren dan ooit te

voren.

De lasershows , videowall en special light effects

maken de ware Hot Sence.

Gasten zijn DJ Poazz en DJ Joren

Inkom €7

't Stuit 
Zaterdag 28 juli 2007

Eenmalige reünie van de band "FLEUR".

Studio 30+
Café Chantant

Als je nostalgisch aangelegd bent dan is dit de avond die je mee
moet maken. Fleur brengt na 17 jaar rust opnieuw, maar eenmalig
voor de molenfeesten, hun echte live muziek uit de jaren tachtig. Zij
maken geen gebruik van computergestuurde samples. Hun muziek
is puur en van hoge kwaliteit. Hun nummers zijn geselecteerd om
dansers, muziekliefhebbers en ambiancemakers te laten genieten. 
Wil je meer weten over Fleur lees dan het artikel op pagina 1.

De avond wordt op hetzelfde elan verdergezet met Studio 30+ van
The Mix Project. We laten je niet bekomen die avond. Je zal het in
de late nacht spijtig vinden dat je naar huis moet gaan.

Onder de molen kan je in het bruine café op een  rustigere maar niet
minder actieve manier de avond sfeervol doorbrengen. In deze
rustieke omgeving zal je kunnen babbelen en zingen zoals het bij
een echte café-chantant past.
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Meuleleedje
Op melodie van "Daar bij die molen."

Oos biesels dorpke o zoa fijn det is twie meules riek, 

Ze stoan verheve op nen troan,veur ederein te kiek, 

De wieke statig in de locht, trotserendj wèèrr en windj, 

Zoe zeen die meules o zoa sjoen,door `t biesels volk gekindj.

Refr:

O joa die meules, die twie sjoan meules,

Die toch zoa groats en zoa sjoan te pronke stoan

De Keijersmeule,de Zorgvlietmeule,

O nèè dee riekdom maag noats verlore goan.

Mer och de joare brachte sleet ze raakdje in verval ,

En menig mins aan 't dinke ging,wat doa van komme zal,

Ze sloge toen de henj in ein want eindracht det maaktj macht , 

Zoe were toch die meules noe,bewaartj veur 't noageslacht.

Lies Cuypers
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Car Clean Center

Bloemen
en planten

NL Liedekerkestraat 138
6024 AK Budel-Dorplein
Tel. +31 (0)495 518550

B Magazijn
Hamonterweg 174
3950 Bocholt
+32 0()11 441920

Garage - Carrosserie
Ivo Vandeweerdt BVBA

Herstellingen alle merken
Erkend LPG installateur

Airco-service

Heidestraat 15  •  3640 Kinrooi
Tel. 089 56 22 02 • Gsm 0477 61 57 65
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Met dank aan onze
Afvaarten om:
De Spaanjerd Stevensweert Thorn
Ophoven (B) (Nl) (Nl)
13u30 13u50 14u30
15u10
15u30 15u50 16u30
17u10
17u30 17u50 18u30

Oplossingen:1.Kelner die net te laat is om op de bus te stappen 2.Schaakbord
voor beginners 3.Een varken in de mist

Droedels... Wat zie je?
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089/61 58 70

nze naturasponsors

GEBR. V.D. VORST 
STRAMPROY-KINROOI

GROND-WATER-WEGENBOUW

T. +31 495 562589  •  F. +31 495 561083
M. +31 6 23980438  •  M. +31 6 3000 2803

Bel Jan of Rocco bij:
Afbraak - Verbouw - Nieuwbouw - Kelder

Paden - Wegen
Parkeerplaatsen - Riool - Tuinen - Vijvers

Zwembaden

Ook voor plaatsen/leveren van:
Containers - Drainages - Graszoden

Kiezel - Klinkers - Kolken - Kunstgras - PVC
Rubbertegels - Speeltuintoestellen

Terreininrichting - Terrastegels

F

Mol en beer sel

Rebus
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