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Vrijwilliger uit Molenbeersel ontvangt de Gouden Leeuw van 2033
Het volgende speelt zich af nu na 25 jaar.
Op woensdag 13 juli 2033, reikte premier Manette
voor deachtste maal de Gouden Leeuw uit. Elk jaar
ontvangen vijf personen dit ereteken. Ze hebben
zich gedurende minstens 30 jaar uitzonderlijk verdienstelijk ingezet voor de cultuur of het cultureelhistorisch-erfgoed van Vlaanderen. Ook Keijzer van
Vliet uit Molenbeersel mocht tussen het sjieke volk
in het stadhuis van Antwerpen aanschuiven. Hij ontving het speldje met de oorkonde voor bijna 50 jaar
vrijwillige inzet voor de molens en Molenfeesten te
Molenbeersel.
In de inleiding werd Keijzer van Vliet omschreven als
een rustige, gemoedelijke doorzetter die mensen in
een vereniging kan binden en boeien. Zijn hoge leeftijd doet geen afbreuk aan zijn heldere maar ietsje
eigenzinnige geest. Met deze talenten is hij nog
steeds één van de motiverende krachten binnen de
vzw die de Molenfeesten organiseert en de twee
molens van Molenbeersel onderhoudt en laat draaien.Voldoende redenen voor mij om Keijzer van Vliet
eens te bezoeken in het senioren-pand dat hij met
drie oudere heren bewoont.

Keijzer zit onder het open schuurtje naast de rozentuin en rookt een sigaret. Hij ziet dat ik bij het
begroeten verbaasd ben nog een zeldzaam geworden tabakroker te ontmoeten. Mijn gelaatsfronsen
zijn reeds voldoende om een filosofisch verhaal te
starten:
“Dat krijg je als er voor jou gedacht wordt. Je
gezondheid wordt niet meer bepaald door je
moestuin, maar door
de Vlaamse regelgevingen. Je kan niet meer
echt genieten van eten
of drinken zonder vrees
om uitgesloten te worden van ziekenfonds of
verzekering.” Hij doet
teken dat ik er bij mag
komen zitten. Keijzer
weet waarvoor ik kom.
Al snel merk ik dat ik
hier niet veel vragen hoef te stellen. Hij gaat intussen
verder met zijn verhaal dat precies de richting uitgaat
waar die ik wil. “Vroeger zetten ze in de feesttent
asbakken op de tafels.
(Lees op pagina 5)

Paul en Wouter, onze
gediplomeerde Meester Molenaars

In oktober 2006 zijn Wouter Peerlings en Paul
Bauduin uit Molenbeersel aan de molenaarscursus
begonnen. De opleidingen worden ondersteund
door de VZW Levende Molens en zijn erkend door
de Vlaamse gemeenschap.
Beiden zijn ze actief binnen de vzw Molenzorg
Molenmuseum. Met een theoretisch lessenpakket
van 10 zaterdagen, de nodige molenbezoeken en
met een theoretisch examen, waren ze gewapend
om hun praktische stage aan te vatten.
De stage bestaat uit minstens 100 uren leren
omgaan met de gigantische windreus . Dit deden ze
onder het kritisch oog van “ Thei de Mulder”. Een van
de grootste bekommernis van Thei is de molen leren
vangen (remmen) zonder brokken te maken.Toen ze
dit onder de knie hadden kwam er een reeks andere technieken aan de beurt waaronder de ”licht“
hanteren (regelen van de molenstenen bij het
malen), want fijn malen is een kunst. Wouter en Paul
kregen de molengeest degelijk te pakken.
(Lees op pagina 13)

Vrijdag 25 juli ‘08
Hot Sensation
Met The Mix Project
en gasten
DJ Swebo
DJ Joren
DJ Ruben
Inkom € 7
zie pag. 15

Zaterdag 26 juli ‘08
voormiddag
Zevende Open Molenrit voor
motoren
Deelname: € 7
zie pag. 9

namiddag
Fietstocht
28 km - 54 km
Met opdrachten en leuke prijzenpot

Deelname: € 1,5
zie pag. 9

avond
Studio 30+
en Erwin vaan ‘t Merretkoer
Café Chantant
met Jonas Van Esch
Inkom: € 6
zie pag. 15

Zondag 27 juli ‘08
voormiddag
Wandeltocht
Deelname: € 1,5
zie pag. 10

namiddag & avond
gratis inkom

‘t Circus

voor het ganse gezin

Whenever
Groots vuurwerk om 22.30u
zie pag. 11

Winkeldervenstraat 17
3640 Molenbeersel
Tel. & Fax: 089 70 32 10
Geopend van:
Ma tot vr 13.00 - 19.00
Za 10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Woe gesloten

Breeërsteenweg 368 - 3640 Kinrooi
Tel. 089 70 34 26
E-mail: mail@bandenshop.be
www.bandenshop.be

Tel. & Fax: +32 (0)89 69 33 66
info@rovapool.be

Showroom: Venlosesteenweg 36
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VAN ENDE - TEUWEN
Het adres voor:
dag- en weekbladen,
tijdschriften, Lotto, schoolen rookartikelen, wenskaarten,
speelgoed, Nici, Rube & Rutje

Weertersteenweg 374a
3640 Kinrooi-Molenbeersel
Tel. 089 77 33 88

uit sympathie
Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi
Tel. 089 70 26 00

Steyvers
Vishandel
Op alle markten thuis!
Gsm 0475 48 36 07
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Website: www.martensverwarming.be

Bank en verzekeringen

Openingstijden:
dinsdag-vrijdag:
9.00u-11.45u
13.15u-17.30u
zaterdag:
10u-17.30u

B.V.B.A.
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Vrijwilliger uit Molenbeersel ontvangt de Gouden
Leeuw van 2033 (vervolg van pagina 1)
De kelners haalden elk uur de peuken op. Niemand stoorde zich eraan dat aan
eenzelfde tafel gegeten, gedronken en gerookt werd. Het lag toen wel iets
anders met de normen rond hygiëne, gezondheid en veiligheid. Of
beter, wat de controle ervan betreft. We zijn immers altijd zorgvuldig omgegaan met eten en drinken. Ik herinner me zelfs dat er
voor de feesten tap-cursussen werden ingericht. Dit om de
bezoekers een gezond en goed glas bier te kunnen presenteren.
Maar zaken zoals een boekweitkoek-keuken in een tent, of
een barbecuestand uit de beginjaren, die twee weken voor de
feesten in elkaar werd getimmerd met materiaal dat uit allerhande schuurtjes en kelders te voorschijn kwam, dat kunnen we
ons nu niet meer voorstellen. Alleen aan het helse werk voor het
opbouwen zouden we nu al niet meer beginnen. Door de jaren heen
zijn we gaan zoeken naar efficiënter materiaal om de feesten op te bouwen.
Maar hier heeft de gezondheidswetgeving ons onrechtstreeks ook geholpen.
Je laat nu een gekeurde keukenwagen, tap-wagens of -container komen en het
voorbereidende werk dat vroeger dagen duurde is nu in één uur geklaard.
Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een tent. Je mag nu om veiligheidsredenen bij het opbouwen van de tent niet op de werf komen. Het is ook niet
meer nodig.Vier monteurs zetten met hun hydraulische machines een kaderof spantent op in twee en een half uur. Ook dit was ooit wel anders. In de
beginjaren moest een peleton vrijwilligers klaar staan om de tent op te bouwen. Dat gebeurde volledig manueel. Als mieren liep men over het terrein om
vloerplaten te leggen, de zeilen moest men met de hand uitrollen. De naden
van de tent werden toen nog met koorden vastgeregen. Bij de eerste tenten
moesten zelfs de ijzeren verankeringsharingen van één meter met een hamer in
de grond geslagen worden.”

Plots stopt Keijzer van Vliet met zijn verhaal. Zijn neefje Jens komt vanuit de
geburen via een poortje over het tuinpad naar ons toe. Keijzer zegt even niets
meer. Met een vriendelijke glimlach kijkt hij de rijzige jonge man aan.
Wanneer hij binnenkomt legt hij zijn tas op een stoel, begroet mij
en vraagt wat ik wil drinken. Hij is hier blijkbaar kind aan huis en
weet dat ik bij zijn oom op bezoek zou komen. “Hij onderhoudt hier de tuin” zegt Keijzer terwijl zijn neef naar het
apparaat achter ons op een houten tafeltje gaat om een kop
Wiener melange te zetten voor mij en nog twee espresso’s.
“Hij is ook actief in de vzw en heeft vorig jaar het diploma
van molenaar behaald. Hij is nu de vijftiende molenaar die
zelfstandig mag malen met een van onze molens.” zegt hij fier.
“Hij werkt op de afdeling cultuur, monumenten en toerisme
van de gemeente Kinrooi. Hierdoor kunnen de vergaderingen
van de vzw altijd op het gemeentehuis doorgaan. De voorbereidingen van de feesten gebeuren hoofdzakelijk daar. In een mum van tijd heeft
hij met een paar mensen een feest in elkaar geknutseld. Het volledige comité houdt eerst een voorbereidende vergadering om de thema’s en de
logistiek van de komende feesten te bespreken. Hij plaatst deze gegevens via
de computer op Zibb-partners en binnen enkel dagen krijgt hij kant en klare
offertes binnen met de gewenste activiteiten en benodigdheden. Op een
volgende vergadering moeten wij enkel nog de bestellingen plaatsen bij de
firma met de meest gunstige offerte.”
Neef Jens legt zijn armen gevouwen op tafel en leunt iets naar voor. Dit verhaal boeit hem niet echt, het is te bekend terrein voor hem. Hij hoort zijn
oom liever praten over vroeger. “Je kan zo verbaasd praten over mijn werk.
Hadden jullie vroeger dan nog postduiven om berichten te versturen en te ontvangen?” lacht hij schertsend.
(Lees op pagina 13)

Huidige leden van de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum

Staan:
Jackie Rietjens, Vital Kiggen, Jean-Pierre Keijers, Leon Keijers, Johan Kwaspen, Theo Keijers, Koen Avermate
Zitten:
René Weerens, Johan Verlaak, Robert Van Eerden, Dirk Stals, Stefan Truyen, Johan Bral, Paul Bauduin
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Met dank
aan
onze sponsors

www.hetschocoladeatelier.be
Open: di-vr 14u-18u30 • za 10u-18u30 • zo-ma gesloten
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Verkoop en onderhoud alle merken.
Specialiteit Mercedes en Renault.
Erkend LPG installateur.

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi
Tel. 089 86 45 41

Gordijnen en overgordijnen
Vouw- en paneelgordijnen
Alle binnenzonwering
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badmode voor dames en heren

HOUTSKELETBOUW
PASSIEFHUIZEN
LAGE ENERGIE WONINGEN

HSBB bvba
E-mail: info@vandendijk.be

Brugstraat 70 • 3960 Bree
gsm 0495 27 25 74
E-mail: info@hsbb.be • Web: www.hsbb.be

Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten
Draadafsluitingen
Automatisatie
Carports - Overkappingen

Truyenhoeveweg 4
B-3640 Kinrooi
Tel. 089 70 20 82
Fax 089 70 37 11

8

Zaterdag 26 juli ‘08
t
h
c
o
t
fieftisetstocht

win een verblijf in de
Ardennen!

Elke deelnemer van groot tot klein kan deelnemen aan een wedstrijd. Hierbij maak je een grote kans om een prijs te winnen. De
hoofdprijs is een verblijf voor 5 personen in de Ardennen aangeboden door het reisbureau Trends uit Kinrooi.
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 wandelen 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.

Je kan kiezen uit een korte route van 28 km en een lange route van
54km. De routes brengen je weer op mooie verrassende plekjes.
Je zal langs hoekjes rijden waar je waarschijnlijk nog nooit geweest
bent. Op de route ligt er een pauzestop op 14 km. Op de langere
route kom je langs meerdere terrassen op even te stoppen. Nodig
je familie en vrienden uit en plan een mooie sportieve
vakantiedag op 26 juli.

Er zijn twee mogelijke afstanden: 28km en 54km
Vertrek kan tussen 13.30 u en 16.00u
Wedstrijdformulieren moeten binnen zijn voor 19.00 u
Deelname kost 1,50 euro per persoon
met een maximum van 7,50 euro per gezin.
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De Mill Riders organiseren de zevende toeristische toertocht voor
motoren .
Inschrijven voor de motorrit van ca. 200 km kan vanaf 8.30 uur
tot 12.00 uur aan de Keijersmolen in de Smeetsstraat te
Molenbeersel.

Deelnemen kan voor 7 EUR, inclusief roadbook, twee consumpties
en een aandenken.
De rit gaat door Nederlands-Limburg en Noord-Brabant.
De opbrengst van deze motorrit is ten voordelen van het onderhoud van onze molens.

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

27 juli ‘08
g r a t i s i n ko m !
Duo Savar
Trapeze op hoog niveau
Deze voorstelling mag je niet missen én is niet te missen. Op 7
meter boven het publiek speelt Duo Savar zijn voorstelling voor
u. Duo Savar bestaat uit Margo en Marco. Samen hebben zij met
hun acrobatiek- en trapeze nummers jarenlang gewerkt bij internationale circussen. Voor festivals hebben zij een speciaal buitenprogramma gemaakt.

Circus Theater Vladimir
Vladimir op drift
Eenmaal uitgeslapen is Vladimir een brutale clown, die er niet
voor terugdeinst het publiek in de maling te nemen. Uitgelachen
door het publiek windt ie zich dermate op, dat niets hem meer
kan stuiten. Van zijn geliefde maatjes in de voorstelling, drie
kikkers en een kip, die hij nog net van een diner kon redden,
verwacht ie volledige inzet. Ook van het publiek is medewerking
onontbeerlijk voor het welslagen van zijn acrobatische capriolen.

Het Malle Balle Circus
geeft artiesten in de dop de kans van hun leven. Met de uitdagende attributen en onder zeer deskundige leiding van de
artiesten van Malabarista Entertainment, wordt met ongelooflijk
veel plezier gewerkt aan maar één doel: even de beroemdste circusartiest ter wereld zijn en optreden in de circuspiste voor het
grote publiek. Steeds opnieuw verbazen kinderen en volwassenen zichzelf en elkaar dat ze zo veel in zo’n korte tijd kunnen
presteren.

Kinderdisco
door clown Joppy

Tel. +31 (0)40 226 29 26
Tel. 089 70 33 64

Tel. 089 70 15 28

arrangement sponsors

Tel. 089 70 24 62

Tel. 011 64 86 33

Metaalwerken
Tel. 089 70 28 08
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Tel. 089 70 15 78

Tel. 089 70 14 70

Tel. 089 70 16 16

Tel. 089 70 41 76

‘t Circus
voor het
ganse gezin
Ode aan de molen: deel 2
door Popcorn-productions
St. Viktor beschermheilige van de molenaars; eindelijk het echte
verhaal achter de legende met de Keijersmolen in de hoofdrol!
Net als vorig jaar een doorlopende voorstelling die niet gemist
mag worden.
Van Popcorn Producties door: Henri Deckers, Hugo Weerens,
Janneke Huizing

Springkasteel - Draaimolen
Kinderspeeltuin - Schminkstand
Werkende Molen
Doorlopend namiddag
De molen staat de ganse namiddag open met enkele kleine
onderbrekingen tijdens optredens. Stap eens binnen, en luister
eens naar het verhaal van een authentieke molenaar over het
malen en het molenaarsleven

Whenever
Whenever is een coverband die gespecialiseerd is in het brengen
van bekende ritmische nummers. Je kan moeilijk blijven zitten als
het duo, op een zeer professionele wijze, de ene hits na de
andere van weleer vertolkt. Met een perfecte mengeling aan
genres brengen ze jou gegarandeert in een zuiderse vakantiesfeer.

Vuurwerk

Wandeltocht
Wandeltocht op zondagmorgen
Van 7.00u tot 13.00u
Het wandelen tijdens de Molenfeesten is voor de sportieveling of
de natuurgenieter intussen al een vaste waarde geworden. Net als
de vorige jaren bieden we een ontspannende wandeltocht aan.
Zowel de getrainde als de minder geoefende wandelaar kan
kiezen uit twee routes, eentje om te kuieren of een om door te
stappen in en om Molenbeersel.
Afstand 7 of 15 km.
Inschrijving € 1,50. Kinderen jonger dan 12 jaar doen gratis mee.
Op de route van 15 km is een halte voorzien.

Tel. 0496 25 01 69
Tel. 089 56 73 45

Tel. 089 75 58 53

Tel. 089 70 47 09

Veiligheidscoördinatie
Tel. 0472 10 21 15
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bvba

laminaatvloer
Quick-step

Bloemenhuis
Linda

Plantenkwekerij
Ludo Moonen
Scheurestraat 9
Molenbeersel
Tel. 089 70 28 04

ramen & deuren
rolluiken
zonwering

Baens Ronny
Enkestraat 18/2 - 3640 Kinrooi
Tel. 089 84 51 73 - Fax 089 70 35 39
E-mail: arto.production@telenet.be
Alle inlijstingen op maat
Opspannen doeken en handwerkjes
Opplakken van foto’s en posters
Passe-partouts in diverse kleuren,
met of zonder uitsnijding
Facetspiegels in 12 maten op voorraad
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Tel. 089 56 44 27

Paul en Wouter, onze
gediplomeerde Meester
Molenaars (vervolg van pagina 1)
Als het over molens gaat is het tweetal niet meer te scheiden. Ze laten bijna
wekelijks de Zorgvlietmolen met opengevouwen rode zeilen draaien en regelmatig zijn ze op stap om andere molens te bezoeken.
In maart 2008 was het zover , ze hadden meer dan 200 uren stage gelopen en
voldoende kennis en vaardigheden i.v.m. het reilen en zeilen van de windmolen.
Ze waren klaar om het praktisch examen af te leggen. Onder leiding van Jef
Brouwers en Ludo Hurkmans uit Sint -Huibrechts -Lille en samen met Thei de
Mulder en Jo Bral deden ze hun finale proef. Ze slaagde allebei met glans.
Wouter ontving als jongste ooit het diploma van Meester- Molenaar. De uitreiking gebeurde op 29 juni jongst leden aan molen de Eenhoorn in Lillo, een
gehucht van Antwerpen. Tijdens een academische zitting kreeg het tweetal,
samen met dertig andere cursisten, zijn diploma van Vlaams minister Dirk van
Mechelen en Frans Brouwers, voorzitter Levende Molens . Zij loofden de cursisten voor hun vrijwillige inzet voor de instandhouding van het historisch erfgoed.
Met het diploma in de hand, en een drankje en een hapje aangeboden door de
stad Antwerpen, werd deze proclamatie gezellig afgesloten.
J. Bral

Vrijwilliger uit Molenbeersel ontvangt de Gouden
Leeuw van 2033 (vervolg van pagina 5)
“We waren toch al iets verder” gniffelt Keijzer van Vliet ”In het begin vergaderden we bij iemand aan huis, in het oude gemeentehuis van Molenbeersel of een
lokaal achter een café. Later zijn we naar de vergaderlokalen in Slichtenhof verhuisd. Vergaderen was vroeger vaak gezellig, maar ook weleens zwoegen. Er
waren tien tot twaalf vergaderingen per jaar nodig om een feest op poten te
zetten. Zonder rekening te houden met de bijeenkomsten van de verschillende
werkgroepen en buiten de dagenlange opbouw- en afbreekwerken. Je had niet
allemaal de hulpmiddelen van nu. Het ging er aanvankelijk behoorlijk primitief
aan toe. De verslagen en de boekhouding werden met de hand geschreven.
Later werden de verslagen met de computer gemaakt en verstuurd. Het was
een hele speurtocht om via telefoon gepaste activiteiten te vinden. De eerste
aankondigingen van de feesten werden zelfs nog met een dikke viltstift op affiches geschreven. Degene met een mooi handschrift was dan de pineut De
gedrukte affiche was een grote vooruitgang. Maar hiervoor moest dan weer een
ploeg klaar staan om deze te verdelen of op te hangen.”
Een beetje schamper merk ik op of ook hier niet de vervelende milieuwetgeving het werk verlicht heeft. Keijzer knikt en geeft toe:“Vele veranderingen worden aanvankelijk als vervelend ervaren. Pas na verloop van tijd geraken ze ingeburgerd en zorgen ze er weleens voor dat betere zaken in de plaats komen. Nu
verstuurt Jens per e-mail presentaties naar winkels, horeca zaken en festiviteiten
die ze op hun reclamescherm of reclamewand te plaatsen. Als je leuke prentjes
na elkaar zet, gaan de zelfstandigen hier graag op in. Jij hebt je reclame, en de
storende kleurenkakofonie in de wegbermen is verdwenen.
Ook onze fuiven zijn niet meer hetzelfde als vroeger. Ook hierin heeft de milieuwetgeving de techniek doen versnellen. Wij kunnen zelf geen groene-stroom
aanmaken, zelfs niet met onze windmolens. Daarom huren we in de loop van
het jaar voor één dag een windmolen van het windmolenpark op de Noordzee.
De voorraad stroom volstaat niet enkel voor de fuif maar ook voor de twee
dagen feesten. De ledwanden en rolschermen van nu gaan spaarzamer om met
energie. De boxensnoeren van nu geven een perfect surround geluid met zeer
lage decibels. Met de gigantische geluidsboxen van vroeger kon men tot in de
buurdorpen horen dat je een feest hield.”
Dan verandert Keijzer van thema.Tussen de bladeren van de struiken door ziet
hij de molenwieken van de Keijersmolen draaien en vraagt aan Jens wie er op
de molen is.

“Een bus senioren uit Lochristie” zegt zijn neef. “Zij bezoeken vanmiddag de
molen. In de voormiddag hebben ze een fietstocht gehad. Daarna heb ik ze
rondgeleid op de Zorgvlietmolen. Het is telkens weer grappig om zien hoe deze
ouderen omspringen met de interactieve schermen van het museum daar. Zeker
als je de heren bezig ziet bij de stands over materialen en mechanica. Het zijn
dan net een stelletje schooljongens die enthousiast zijn omdat ze denken dat ze
het wiel uitvinden”
Keijzer van Vliet vraagt me of ik nog een Wiener melange wil drinken. Ik ontken
eerst. Maar hij wijst me erop dat Jens nog beelden wil laten zien over de
Molenfeesten van de afgelopen 50 jaar. Dit kan wel even duren en ik kan dan
maar beter wat drank in de buurt hebben.“Goed dan, voor mij nog een Wiener
melange”.Terwijl Keijzer van Vliet nu zelf 3 koppen koffie zet haalt Jens een labtop uit zijn tas. “We beginnen bij het begin” zegt hij. Terwijl Keijzer nog bezig is
met koffie zetten en met één oog naar het scherm kijkt start neef de presentatie. Een door elkaar gebabbel met vraagjes, antwoorden, analyses en anekdotes
vullen het volgende uur. Beelden van Vlaamse kermissen, omgewaaide tenten,
vrolijke helpers, zeulende werkers, kleurrijke feestterreinen, werken aan molens,
...volgen elkaar op.
Net bij het einde van de presentatie komt de traiteur achterom met de maaltijden voor de drie bewoners van het senioren-pand. Keijzer van Vliet laat weten
dat hij nu niet veel tijd meer heeft. Het is deze week zijn beurt om de tafel te
dekken en het eten klaar te zetten. Als afsluiter stel ik dan nog de vraag hoe je
na zovele jaren nog actief en creatief kan blijven. Gevat antwoordt hij: “Niet alles
wat je neerzet komt van jezelf maar ben je gaan rapen bij anderen. Je moet kunnen stelen met je ogen en oren en hiermee moet je creatief omspringen.”
Jens geeft me nog een geladen chipkaart waarmee ik toegang heb tot de activiteiten van de komende feesten: de fuif, een bezoek aan het molenmuseum, het
bijwonen van een humoristische theatervoorstelling in het gemeenschapshuis,
het downloaden van de route en de vragen voor de fiets- en wandeltocht, enz..
En met een hartelijke handdruk neem ik afscheid van Keijzer van Vliet. De man
die de Gouden Leeuw meer dan verdiend heeft.
R. Weerens
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optiek
raquel
staeren
brillen
contactlenzen
hoorapparaten
oogmeting gratis
weertersteenweg 166a - kinrooi
tel. 089 70 47 56
www.optiekstaeren.be
maandag gesloten

BRIEVENBUSSEN

info@woondecoratievrinssen.be

Bookshop-Papierhandel Mathy Kwaspen

Tel. 089 70 25 79 - info@ppclips.be
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Hot Sens@tion
Vrijdag 25 juli 2008

Een avond waar de jeugd van Kinrooi en
omstreken jaarlijks naar uitkijkt. Een
avond vol sensatie en nieuwigheden door
The Mix Project. Met een heuse licht- en
geluidsshow, met een lasershow waar
anderen van dromen. Molenbeersel zal
trillen door de sets van DJ Joren, DJ Ruben
en DJ Swebo. Ambiance verzekerd door de
crew van The Mix Project. Molenbeersel
wordt wild op vrijdag 25 juli. Be There.
Kortingskaarten te verkrijgen bij ons
promoteam en bij The Mix Project.
Vrijkaarten te winnen op
www.themixproject.be

Studio 30+
Zaterdag 26 juli 2008

Het vorig jaar is de juiste toon gezet. Ook nu
weer zal The Mix Project met studio 30+
gegarandeerd de juiste sfeer zetten. Iedereen die
nog houdt van een avondje stappen en niet meer
bij de tieners of twintigers hoort is hier op zijn
plaats voor een avond als weleer.
Erwin vaan ‘t Merretkoer zal de avond afsluiten.
Wie Erwin kent of ooit gezien heeft weet wat
stemming is. Als je hem bezig hoort moet je
toegeven dat er geen betere taal bestaat dan ons
eigen Limburgs om ambiance en vuur in een tent
te brengen.
Vanaf 22.00 u kunnen de keuvelaars en actieve
zangers terecht onder de molen. Jonas Van Esch
zal hier het café-chantant alle eer aan doen. In
deze intiemere sfeer zal hij met zijn meezingers
en accordeon, je meeslepen in een gezellige feestroes, je nu wil of niet.
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Garage - Carrosserie
Ivo Vandeweerdt BVBA

Car Clean Center

Herstellingen alle merken
Erkend LPG installateur
Airco-service
Heidestraat 15 • 3640 Kinrooi
Tel. 089 56 22 02 • Gsm 0477 61 57 65

Bloemen
en planten
winters.willy@skynet.be

NL

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

B

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

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

Kinrooi
Theo Breukers - Roel Janssen
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Verdeler van Racefietsen + ATB + Hybride
• Norta • Oxford • Granville • Minerva
• Merckx • Merida • Ridley • Batavus • Gazelle
• Kleding • Schoenen
• Accessoires

Tel. 089 70 30 82
Fax 089 70 43 82
E-mail: info@vanthoor.be

25 jaar werken aan de
Zorgvlietmolen

25 jaar werken aan de
Keijersmolen
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Molenfeesten
voor 25 jaar werken
aan de Keijersmolen
en Zorgvlietmolen

De eerste grafiek geeft een overzicht van bedragen die besteed
zijn aan de twee molen. Alle werken die uitgevoerd werden met
een renovatie- of onderhoudsdossier, werden voor 80% betoelaagd; 50% Vlaamse, 15% provinciale, 15% gemeentelijke subsidie.
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In de tweede grafiek vind je de verhouding tussen de werkingskosten en de uitgaven voor renovatie en herstellingen. In de jaarlijkse werkingskosten zitten de verzekeringen, aankoop van materialen en administratiekosten.

GEBR. V.D. VORST

Smeetsstraat 83
B-3640 Kinrooi
T: 089 70 11 70
F: 089 70 36 30
www.houthandel-vanhove.be

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

Met dank aan onze naturasponsors

F
089/61 58 70

Afvaarten om:
De Spaanjerd
Ophoven (B)
13u30
15u10
15u30
17u10
17u30

Stevensweert
(NL)
13u50

Thorn
(NL)
14u30

15u50

16u30

17u50

18u30
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