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De Broekmolen
100 jaar geschiedenis herleven

Zaterdag 25 juli ‘09
Molen-terras met Bertusband
Vanaf 20.00 u

Studio 30+

De boer en de molen

Sjang: "De Belgen uit de buurt kwamen de grens niet
over. Zij hadden hun eigen molens: de Huybesmolen
(Luijsenmolen) en Klootsmolen.
Aan de Belgische zijde, 300 meter over de grens lag
er vroeger zelfs een Slagmolen." "Oh ja ?!" mompelt
Wiel tussendoor, "Dit wist ik nog niet". Nog wat
enthousiaster als voorheen gaat Sjang verder: "Deze
lag ter hoogte van de Luysenvijvers. Hier kon men
olie laten slaan. Hurmes Kuupke, de molenaar van
de slagmolen, heeft in de twintiger jaren in die buurt
een boerderij gebouwd en heeft toen de molen
afgebroken. De boerderij ligt er nog altijd. "
Wiel: "Mensen uit het dorp of nog verder weg van
de Broekmolen brachten het graan naar de twee
windmolens van Stramproy. Sjang voegt er even aan
toe dat er wel uitzonderingen bestonden. "Ik herinner me een boer die ruzie had met zijn molenaar.
Met fijn gepoetste haam voorzien van veel blinkend
koper en "poezen", kwam hij naar de Broekmolen.
Hij viel op! Terwijl de eerste molen nog geen 10
minuten van zijn boerderij lag kwam hij uit ergernis
naar hier." "Vier kilometer verder je graan brengen,
daar was je wel even mee bezig" vult Wiel aan.

Hot Sens@tion
Met The Mix Project
Inkom € 7
zie pag. 15

De Broekmolen, langs de A-beek, net op de grens
tussen Stramproy en Molenbeersel heeft "het". Ze
ligt nog net als vroeger, idyllisch gekaderd in het
groen van het Stramprooierbroek.. De uitstraling
van het stenen langgevel-gebouw van rijkelijke
ouderdom maakt je nieuwsgierig naar de verhalen
die eraan verbonden zijn. Reeds in 1476 lag op
deze plek een volmolen.. Maar de laatste honderd jaar gaan pas echt herleven bij het boeiende
relaas van twee vertellers op leeftijd.

Ik zit met Sjang Maes, 89 jaar, en Wiel Jacobs, 77
jaar, aan tafel. Door het keukenvenster zie ik een
eind verder de Broekmolen liggen. "Als je de weide
vervangt door akkers met koren dan zie je het landschap van 100 jaar terug" vertelt Sjang op een rustige toon en met diepe bas-stem. Wiel verduidelijkt
dat de mensen uit deze buurt hun graan naar de
Broekmolen brachten. Men ging gewoon naar de
dichtsbijzijnde molen.

Vrijdag 24 juli ‘09

De molenaar
Ginder, tussen het groen van de bomen kleuren
opvallende rood-bruine vlekken van het dak en
de gevel in het zonlicht. Ik zie een perfect plaatje
van een oude hoeve. Zelfs als je op het erf van de
Broekmolen staat lijkt het alsof je voor een oude
boerderij staat. Je moet al tot aan de brug bij de beek
wandelen om aan de buitenzijde de tweede functie
van het gebouw te herkennen, namelijk de molen.
Immers, het waterrad en de sluizen van de molen
bevinden zich achter het gebouw, tegen de zijgevel.
Sjang: "100 jaar geleden pachtte boer Schinnaerts
de Broekmolen, bestaande uit molen en boerderij.
Hij had zes kinderen. Een van de dochters trouwde
in met Bert van Luys (Rietjens). Bert had een bijzonder plan met de molen. Begin jaren dertig had
men alleen in het dorp elektriciteit. Hij wou zijn
droom uitwerken en de gehele buurt voorzien van
elektriciteit via het molenrad. Ik was tien jaar, ik zie
die man thuis nog komen. Hij ging alle buren af om
mee te doen aan het project. Helaas heeft hij zijn
idee niet waar kunnen maken. Snel daarna is hij
gestorven. De weduwe heeft toen alle roerende
goederen verkocht, en vertrok met haar kinderen
naar Weert. Daarna kwam Peymen vanuit Bocholt
naar de Broekmolen. De oude Peymen heeft de
molen onderhouden. Tot in 46, Lies, de dochter,
trouwt met Doorke Jacobs uit het dorp. Deze heeft
de boerderij en de molen toen overgenomen.
Zij zijn er tot 1957 gebleven en toen naar Tungelroy
vertokken"
(Lees verder op pagina 5)

Café Chantant
met Karaoke

Gratis inkom tot 22.00 u
Na 22.00 u - Inkom: € 6
zie pag. 15

Zondag 26 juli ‘09
voormiddag
Wandeltocht

Inschrijven van
7.00 u tot 13.00 u
Deelname: € 1,5

Achtste Open molenrit
voor motoren
Inschrijven van
8.30 u tot 11.30 u
Deelname: € 7

middag
Fietstocht:
Thema "Wind en water" 26 km
Met leuke prijzenpot
Inschrijven van 12.00 u tot 14.00 u
Deelname: € 1,5
zie pag. 9

namiddag & avond
gratis inkom

Radio MONZA live
Schiet met scherp

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
www.rovapool.be

Showroom: Venlosesteenweg 36
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Het adres voor:
dag- en weekbladen,
tijdschriften, Lotto, schoolen rookartikelen, wenskaarten,
speelgoed, Nici, Rube & Rutje,
cartridges voor alle printers

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

VAN ENDE - TEUWEN
ALLES VOOR UW TUIN
HUIS- EN TUINDECORATIE
Venlosesteenweg 240
3680 Maaseik
Tel. 089/564505
Fax 089/563865
info@decogarden-s.be
www.decogarden-s.be

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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Glimburger
Ambassadeur ORVAL TRAPPIST 2009
Alle Trappistenbieren!

Weertersteenweg 343

3640 Kinrooi

Tel. 089 / 70 14 62

• ZONDAG van 11.30 tot 23.00 u. • MAANDAG van 17.00 tot 23.00 u.
• WOENSDAG t/m ZATERDAG van 11.30 tot 13.30 u. en van 17.00 tot 23.00 u.
• Gedurende de zomermaanden, enkel gesloten op dinsdag.

Website: www.martensverwarming.be

Bank en verzekeringen

Raymond Dirkx

Telefoon + 32 (0)89 56 71 08
Fax + 32 (0)2 12 48 23 59
raymond.dirkx@fintro.be
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Na het vertrek van Doorke is Wiel enkele jaren molenaar geweest op de
Broekmolen. Wiel voegt nog iets toe aan het verhaal: "Tot een tijd na de oorlog
was het malen nog rendabel. Doorke en Lies konden naast het boeren, het
malen er gemakkelijk bij doen. Malen op een watermolen was niet bewerkelijk.
Lies sloot in de voormiddag de sluis, waardoor het water om twaalf uur hoog
stond. Als Doorke tijdens de middag terugkwam van zijn werk op de akker,
kon hij tijdens het eten malen. De molendeur en de deur van de kamer naar
de keuken stonden open. Vanaf de keukentafel hoorden ze de molen draaien.
Het malen kostte in feite niets. Het water was gratis, de boer moest toch eten.
Het enige wat moest gebeuren was de zakken aanhangen, naar boven trekken,
en omschudden.
De molen heeft wel drie koppels stenen. Maar deze werden nooit samen
gebruikt. De middelste werd voor veevoer gebruikt, het malen van haver, rogge
en tarwe. Een ander was om boekwijt te malen, en de derde voor "gebägdje"
(bakmeel). Later werd alleen maar de middelste gebruikt. De andere twee heb
ik nooit zien draaien. Als er voor gebakrogge gemalen moest worden zorgde je
ervoor dat het laatste veevoer alleen rogge was. Dan maakte je de molen een
beetje zuiver en ging je verder met het malen van bakmeel".
"Jij bent na Doorke op de molen beginnen malen. Maar, wie heeft je dit geleerd?"
vraagt Sjang tussendoor aan Wiel. Hoewel de twee mannen elkaar zeer goed
kennen hebben ze elkaar toch nog nieuwe zaken te vertellen. "Niemand", lacht
Wiel:" Dat leer je door het te doen. Een windmolen bedienen is veel moeilijker. Maar bij een watermolen doe je de sluis open en je zorgt er voor dat er
voldoende graan in het kaar is. Als je niet op de watermolen woont kan dit
wel mislukken. Het tijdig ophouden van het water geeft dan wel eens een probleem. Ofwel is er te weinig water in de bovenbeek om te malen of gaat het
water over de sluis heen. Ik had het nadeel dat ik niet op de molen woonde. Ik
huurde immers niet voor het malen,
maar voor de grond. Maar ik moest
malen om het maalrecht van de
molen te behouden Dit was al snel
een blok aan mijn been. Na mijn
werk op de boerderij was ik vaak
moe, maar daarna moest ik dan nog
malen. Tijdens het draaien van de
molen zat je wat onder op een zak
te wachten, en door het eentonig
geluid van de graaiende wielen en
het tikken van het kaar ging je wel
eens sluimeren. Plots hoorde ik dat
het rad sneller begon te draaien
omdat het graan op was. Ik was
dan te laat met het kaar opnieuw te
vullen. De enige oplossing was dan
om zo snel mogelijk de sluis dicht te
draaien om het molenrad te doen
stoppen. Als dit niet lukte kon de
as van het kroonwiel uit een putje
slaan. Dan moest de as met een
"winj" (domme kracht) en de hulp
van een paar mensen weer op zijn plaats gebracht worden. Dit kostte wel wat
tijd."
Wiel voelt duidelijk meer voor de boerenstiel dan voor het molenaarsleven.
Maar dat neemt niet weg dat hij over dit laatste zeer enthousiast kan vertellen.
Een woord uit een eerste anekdote kan bij hem weer een volgend verhaal doen
opborrelen.
"Dan kregen we de droge zomer van 59. Toen was er bijna geen water in de
beek om op te houden. Als je begon te malen was het water van de bovenbeek
binnen een kwartier weg. Het malen met een watermolen rendeerde toen echt
niet". Sjang merkt tussendoor fijntjes op dat Wiel in die tijd de andere boeren
ver voor was om de droogte te bestrijden: "Jij legde een slang met gaatjes op
het land om te beregenen. Het water haalde je uit de beek met een benzine
motortje. Dat had toen nog niemand." "Dat is zo," bevestigt Wiel een beetje
gevleid, en zet zijn verhaal verder. "In de jaren zestig kocht de boerenbond de
maalrechten van de windmolen op. De meeste boeren lieten van dan af daar
hun graan machinaal malen.. Het molenrecht op de Broekmolen is echter gebleven, maar aan het malen was van toen af niets meer te verdienen."

rustiek karakter aan de omgeving maar de bouwstijl komt niet overeen met deze
van de watermolen. Ik vraag of deze schuur hier al lang staat. Wiel en Sjang laten
allebei merken dat ze hierover iets willen vertellen. Het lijkt erop dat de sterke
verhalen nu pas in aantocht zijn.
Wiel:" Deze schuur staat er vanaf de jaren 70. Vroeger stond er een ander
schuur dichter bij het woonhuis, maar deze is in 1958 afgebrand. Ik had de
molen nog maar pas. Toen werd er in de kolk gezwommen. In Neeritter was
een klooster met moeilijk opvoedbare kinderen. 's Zomers gingen de paters van
het instituut met de kinderen fietsen. Zo kwamen ze ook aan de Broekmolen
zwemmen in de kolk achter het molenrad. De jongeren hebben toen in de
schuur gerookt. Er kwam brand van. De brandweer van Stramroy moest komen
met de brandspuit. Toen ze hier aankwamen zat er geen druppel benzine in de
motor van de brandweerpomp. Eén brandweerman moest toen op zijn motor
terugkeren, naar de benzinepomp in Stramproy om benzine te halen. Water
was er voldoende om te blussen, maar het kon niet opgepompt worden! Ik heb
tegen de paters verteld dat dit geen werk was."
"Dat dit op deze manier gebeurd was wist ik nog niet. Dit is wel dom." zegt
Sjang.
"Maar, zeker zo dom is het volgende." Gaat Wiel verder:"De molen was eigendom van Meeuwissen uit Echt. Doorke Jacobs en Lies Peymen hadden graag
het woonhuis gehad. De familie Meeuwissen was niet van plan om een nieuw
woonhuis te zetten of vernieuwingen uit te voeren aan de Broekmolen. Daarbij
kreeg Doorke van de toenmalige burgermeester Hoeymakers van Stramproy
te horen dat men geen vergunning zou krijgen voor verbouwingen. Het beste
kon hij de molen verlaten vertelde de burgemeester. Doorke gaf toe en is naar
Tungelroy getrokken. Dat is mijn geluk geweest. Ik huurde de molen wel van die
van Echt, maar zij deden er niets aan. Mij interesseerde de grond, niet de molen
en het gebouw. De belangstelling
voor de gebouwen was bij de familie Meeuwissen zelfs zo laag dat ze
deze uit de verzekering haalden.
Toen de schuur afbrandde was deze
meer dan een half jaar niet meer
verzekerd. Dit is dom. Verzekering
betalen was nog teveel. De oude
schuren en boerderijen interesseerden hen niet meer."
Wiel leunt achterover tegen de leuning van zijn stoel terwijl hij vertelt.
Sjang zit iets voorover met zijn ellebogen op de tafel. te luisteren, maar
klaar om zijn verhaal te doen of om
iets toe te voegen. Ik ben benieuwd
naar de het volgende. Zo heb ik nog
niet vernomen wie de restauraties
heeft uitgevoerd en wie de nieuwe
schuur gezet heeft. Maar ik hoef
geen vragen te stellen, de antwoorden komen vanzelf.
Sjang "Een huis dat leeg ligt heeft veel meer te lijden dan een bewoond huis.
Op een bepaald moment was de molen heel vervallen, ze stond op invallen.
Vermeulen, een apotheker uit Mol kocht de molen in de zeventiger jaren.
Thissen Tinus de Timmerman heeft de molen geheel opgeknapt. Tinus heeft
hier mooi werk geleverd, een tien met een griffel."
Wiel:". Vermeulen speelde het bij de gemeente zelfs klaar om een schuur te zetten. Hij kocht elders zogenaamd een schaapskooi en liet deze weer opbouwen
bij de Broekmolen. Ik heb Vermeulen er nog op gewezen dat dit geen schaapskooi was maar een tiendenschuur. Vermeulen moest me gelijk geven maar voor
een tiendenschuur zou hij waarschijnlijk geen vergunning gekregen hebben."
Wiel
"In het woonhuis heeft een aantal jaren een verpleegster gewoond, Vera. Zij is
vrij jong gestorven. In de tachtigerjaren is Potte Nee (René Brunenberg) hier
komen wonen als opzichter. Als Vermeulen zelf kwam logeren moest hij langs
het molenhuis binnen gaan. Sinds kort is de Broekmolen eigendom van de familie Simons en Smeets. Samen kochten ze de molen in februari 2009 van de kinderen van Vermeulen. De vrouw van Simons is een dochter van Smeets. Simons
woonde aan de kanten van Breda en Smeets is afkomstig uit Ohé en Laak.

De schuur brandt
Opvallend groot is de schuur bij de Broekmolen. Zij ligt op enkele tientallen
meters van het woonhuis met hoge linden en eiken ervoor. Ze geeft een extra

(Lees verder op pagina 13)

5

Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten
Draadafsluitingen
Automatisatie
Carports - Overkappingen

www.vandevorst.be

GSM 0495-789.007
www.hetchocoladeatelier.be
Open: di-vr 14u-18u30 • za 10u-18u30 • zo-ma gesloten
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HOUTSKELETBOUW
PASSIEFHUIZEN
LAGE ENERGIE WONINGEN

HSBB bvba
E-mail: info@vandendijk.be

Verkoop en onderhoud alle merken.
Specialiteit Mercedes en Renault.
Erkend LPG installateur.

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

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi
Tel. 089 86 45 41
www.abckinrooi.be

Gordijnen en overgordijnen
Vouw- en paneelgordijnen
Alle binnenzonwering
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www.garage-willybrouns.be
info@garage-willybrouns.be

Hurkenstraat 9a
3640 Molenbeersel
tel. 089/703455
www.schoonheidssalonmarie-louise.be

Truyenhoeveweg 4
B-3640 Kinrooi
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Sjang Maes komt Wiel Jacobs verwittigen
dat de douanen hem willen betrappen bij het
smokkelen in het Broek.Wiel is niet uit zijn lood
geslagen en zegt dat hij dit zeer eenvoudig gaat
oplossen. De eerste koe die hij wil overbrengen
plakt hij één snee brood tegen de kop en één
op de billen. In plaats door het Broek te gaan,
wandelt hij zelfberaden met de koe voorbij het
grenskantoor. Sjang Meyssen, de douaan weet
niet wat hij ziet en komt naar buiten. "Wat is de
bedoeling" vraagt Sjang Meyssen. "Ik ga werken"
zegt Wiel hierop. "Jij gaat helemaal niet werken,
jij bent een koe aan't smokkelen" meent de douaan duidelijk te stellen. "Ik, een koe aan 't smokkelen?" antwoordt Wiel een beetje geërgerd:
"Helemaal niet, dit is mijn eten voor vanmiddag,
en ik doe tussen mijn boterham wat ik wil"
8

Tel. 089 70 20 82
Fax 089 70 37 11

Met dank
aan
onze sponsors

Zondag 26 juli ‘09
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Als Molenbeersel en zijn omgeving iets te bieden hebben dan is
het wel het rustieke landelijke karakter afgewisseld met de aaneengesloten natuurgebieden. Een unieke omgeving om te wandelen. Zelfs de geroutineerde wandelaar van hier blijft genieten
van de eigen omgeving. Het team dat de wandelingen voor de
Molenfeesten uitzet weet toch steeds weer plaatsen te vinden
waar de doorsnee wandelaar niet komt. Het wandelen tijdens de
Molenfeesten is een vaste waarde geworden. Net als vorige jaren
bieden we een ontspannende wandeltocht aan. De wandelaar
kan kiezen uit twee routes, een korte tocht om te kuieren of een
langere tocht waar er doorgestapt moet worden.
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Afstand 7, of 15 km
Inschrijving € 1,5. Kinderen jonger dan 12 jaar doen gratis mee.
Op de route van 15 km is een halte voorzien.
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8ste Open Molenrit voor Motoren

De Mill Riders organiseren de achtste toeristische tocht voor motoren. De rit gaat door de Ardennen met een stopplaats in Coo. De
motorliefhebber zal naast het gezellig kuieren tijdens de motortoer
ook kunnen genieten van het bochten- en klimwerk. Inschrijven
voor de motorrit van ca. 200 km kan vanaf 8.30 uur tot 11.30 uur
aan de Keijersmolen in de Smeetsstraat in Molenbeersel.

Deelnemen kan voor € 7, inclusief roadbook, twee consumpties
en aandenken.
Ook de opbrengst van deze motorrit is ten voordele van het
onderhoud van onze molens.

Je kan achter een 'kopman' meerijden. Het laatste vertrek in groep
is voorzien om 11.00 uur.

OP
W
U
NIE DAG
ZON

t
h
c
o
t
FieFtisetstocht

Thema: Wind en water

De fietstocht tijdens de Molenfeesten heeft een facelift meegekregen. Een opvallende wijziging is het fietsen op zondag. De timing
is echter zodanig gekozen dat de fietser niets hoeft te missen van
het zondagnamiddag-programma op het feestterrein. Bovendien
is er maar één route van 26 km in plaats van twee of drie.
Een derde en belangrijke wijziging merk je pas als je mee gaat
fietsen. Onderweg zijn er twee plaatsen opgenomen waar je op
een bijzondere wijze onderhouden zal worden.
Bij de halte onderweg brengt De Feniks Compagnie "Agua Alegría ",
een bewegingstheater in openlucht.
"Iedere ochtend brengen de waternimfen het water in beweging,
zodat de watermolen aan haar edele dagtaak kan beginnen.
Ook vandaag doen zij weer hun rituele dans, totdat plots …"

Een woordeloos verhaal van sierlijke watergeesten, zachtmoedige
aardgeesten en boosaardige luchtgeesten.
Verder verzorgt Popcorn een projectie in de Zorgvlietmolen.
De fietstocht is dus meer geworden dan een fietstocht alleen. Het
is een must voor mensen die zich willen ontspannen en andere
aangename ervaringen willen opdoen.
Maar ook dit jaar worden er weer leuke
prijzen verdeeld onder de deelnemers.
De hoofdprijs is een verblijf in de
Ardennen, aangeboden door het reisbureau en airticketshop Trends uit Kinrooi.
Inschrijven kan van 12.00u tot 14.00u.
Deelname: € 1,5

Reisbureau & Airticket Shop

9

N
I
G
A
D
D
I
M
A
N
G
A
ZOND
M
R
O
V
E
W
U
E
I
N
EEN
Radio MONZA live - Schiet met scherp
Veel muziek, sportieve activiteiten, onderhoudende acts, wedstrijden voor jongeren.
Cultuur en ontspanning, Gezellig terras
15.00u-16.00u Muziek radio Monza
16.00u - 16.45u
Liesbeth
16.50u - 17.30u
Clown Joppy
17.30u - 18.00u
Hans Larsen
18.15u - 19.00u
Lisa del Bo
19.30u - 20.00u
Hans Larsen
20.30u - 21.00u
John Coenen (van taai-taai)
21.00u-24.00u Discobar radio Monza
Radio Monza live schiet met scherp
Van op het gezellige terras kan je tal van artiesten zien. Terwijl je zelf geniet van de
muziek een frisse pint en een hapje, amuseren de kinderen zich bij de spelen. Neem de
tijd, het feest met Monza gaat door tot 's avonds 24.00u. en heeft heel wat verrassingen
in petto.

Artiesten
Radio Monza
Daar waar andere piratenzenders net zo snel verdwenen als ze gekomen waren, of
werden opgenomen in een grote keten, bleef radio Monza zijn plekje in de ether trouw.
Zowat iedereen uit de omtrek van Kinrooi kent de radio. Wil je ontspannende muziek bij
je werk, in de auto of tijdens een party bij je thuis, dan is Monza de ideale buddy.

Liesbeth
De legendarische Johnny Hoes merkte in de jaren tachtig de muzikale kwaliteiten van
zangeres Liesbeth op. In de jaren tachtig worden er maar liefst acht succesvolle singles
en een LP uitgebracht.. De hit ‘Met mijn ogen open’ wordt ook in Duitsland uitgebracht.
Vanaf 2001 is Liesbeth weer fulltime met haar muziekcarrière bezig.

Lisa del Bo
Lisa del Bo verwierf haar grote bekendheid door het Eurovisie Songfestival. In 1993
moest ze het in de Belgische voorronde voor het songfestival nog nipt afleggen tegen
Barbara Dex met het nummer "Vlinder", maar in 1996 wist ze met het lied "Liefde is een
kaartspel" wel te winnen. "Dansen, plezier voor twee" is haar nieuwste album.

John Coenen
Al meer dan dertig jaar loopt muziek als een rode draad door het leven van John
Coenen. In 1996 schreef hij een hele serie nieuwe liedjes en startte het dialectzangduo
Taai Taai, een duo dat veel faam verwierf met hits waaronder "Roed zien de roeze", "de
Alpenexpres", "de Ansichtkaart", "Viva Tirol", "Bove op de berg". In mei 2004 ging John
Coenen solo verder onder zijn eigen naam.

Clown Joppy

Reisbureau & Airticket Shop
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Tel. 089 70 15 78

Metaalwerken
Tel. 089 70 28 08
Tel. 089 70 14 70

Tel. 089 70 16 16

Tel. 089 70 41 76

Hans Larsen
Hans Larsen is een vaste waarde als diskjockey bij radio Monza. Door zijn netwerk in deze
wereld wordt hij vaker gevraagd bij het organiseren schlager-feesten. Maar Lars is meer.
Als entertainer-zanger brengt hij covers in zijn eigen showstijl.

Alternatieve schuttersfeest
Als voorsmaakje op het EST bieden de Molenfeesten het alternatieve schuttersfeest. Bij
het kruisboogschieten, het windbuksschieten, blaaspijp-, kruiskanon- of paintballschieten,
kan je testen of er een schutterskoning in jou verborgen zit.

Waterraket
Waterraket-schieten is een zeer leuk spel voor jongeren. We gaan op zoek naar de
waterraket die het hoogste vliegt en deze die het mooiste uitgebouwd is. Elders in deze
Meulegezet vind je informatie hoe je een waterraket moet bouwen en het wedstrijdreglement.

Theater
Door Popcorn-producties
Romeworm en Melia:
A True Lovestory!
2 Meelwormen tot over hun oren … hun hoofd …
totaal verliefd. Het begin lijkt het einde. Of is het toch het begin. Een verhaal waar kop
en staart wel erg op elkaar lijken. De toekomst lacht hen tegemoet. De twee leven een
vredig en kalm bestaan op de steenzolder van de Keijersmolen. Het leven lijkt zorgeloos
aan hun voorbij te glijden. Ze houden van elkaar en wensen vurig voor altijd samen te
blijven. Tot op een dag Romeworm verandering bemerkt en niets meer hetzelfde zal zijn.
Zal hun liefde overwinnen? Beleef het mee: een waar liefdesverhaal op zondagmiddag
26 juli op de Keijersmolen.

Werkende windmolen
Stap tijdens de feesten zeker eens binnen in de witte molen. Theo Keijers, molenaar en
eigenaar van de Keijersmolen, zal je inzicht brengen in het malen met een windmolen en
het molenaarsleven.

Voor de kleinsten
De aller kleinsten die ooit op de Molenfeesten waren weten wat de feesten te bieden hebben. Zij kijken zeker uit naar de clown, de carrousel, de schmink-stand, de springkastelen
en de zandbak.

arrangement sponsors

Tel. 089 70 15 28

Tel. 089 70 24 62

Tel. +31 (0)40 226 29 26

Tel. 011 64 86 33

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

Tel. 089 75 58 53

Veiligheidscoördinatie
Tel. 0472 10 21 15
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bvba

laminaatvloer
Quick-step

Bloemenhuis
Linda

Uit sympathie

Plantenkwekerij
Ludo Moonen
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

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
Printen van foto's op doek
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Heikempstraat 1107
Molenbeersel
Tel. 089 56 44 27
info@gorissenbvba@skynet.be
www.gorissenbvba.be

Smokkelen en stropen
Sjang vraagt of ik voldoende informatie heb, en of deze bruikbaar is. Ik kan alleen
maar tevreden knikken. Ik heb maar weinig vragen gesteld maar al de vragen die
ik had voorbereid zijn beantwoord. Of misschien nog een vraagje. Ik vertel dat ik
ervaren heb dat er veel vervelende muggen en knijten voorkomen in het broek
en rond de molen. Ik wil nog even weten of dit vroeger ook zo was. Dit is weer
voldoende voor het tweetal om een halfuur boeiend te vertellen.
Wiel lacht luidop en begint te vertellen: "Hier heb ik een mooi staaltje van meegemaakt. Ik heb een tijd lang varkens en zeugen gesmokkeld bij de Broekmolen.
Iets verder in het broek langs de A-beek bij de duiker (waar de Lossing onder
de A-beek door gaat) werden deze door Belgen overgenomen. Eens was er een
beer die niet wilde lopen. Van de Broekmolen tot aan de duiker liet hij zich in
elk gat vallen waar water in stond.
De volgende dag kwam de man die de beer betaald had me vragen of ik de
beer wilde helpen terugbrengen naar de Broekmolen. Ik wilde best wel helpen.
Van een paardenzeel werd een borsttuig gemaakt. Op deze manier konden we
de beer sturen. Maar de beer klootte zolang totdat hij in de beek terecht kwam.
Daar lieten we hem drijven tot aan de duiker. De duiker was nog maar tien
tot vijftien jaar klaar. De schuine kant was nog vast. Hier konden we hem eruit
trekken.” Sjang luistert aandachtig toe. Hij maakt geen aanstalten om zelf iets te
vertellen. Hij weet dat dit verhaal nog niet af is. ‘Toen zag ik dat het niet goed
met hem ging. De buik werd blauw. Ik zei dat hij niet lang meer zou leven. Daar
was dan niet veel aan te doen vond de man. We legden hem met het zeel aan
een boompje vast. 's Middags, rond melktijd, ging ik aan de andere kant van de
beek kijken of hij nog leefde. En het was zoals ik dacht: de poten staken weg
van het lijf. De volgende dag 's morgens, trokken we hem met de tractor op de
vrachtwagen. Ik wilde hem eerst in de grond stoppen, maar dat was te riskant.
Het beest moest weg. De Belgische kemieze (douanen) hadden er immers lucht
van gekregen. 's Nachts gingen ze posten om mij te pakken te krijgen. Ze wisten
dat ik daarin betrokken was. Ik was verraden. !. Maar ik was ook getipt. Ik bleef
daar een hele tijd uit de buurt.
Jaren later kwam ik eens aan het grenskantoor. Sjang Meyssen zat in het kantoortje. Ik stapte er naartoe en vroeg of hij vroeger in het Broek had moeten
waken om mij te pakken. Ja zei hij, daar hebben we er van langs gekregen! De
muggen hebben ons toen verschrikkelijk gestoken en wij mochten niet weg van
onze baas. We moesten paol-haoje (wacht houden)."
Sjang lacht en begint onmiddellijk aan zijn smokkelverhaal: " Tijdens de oorlog
was ik kameraad van Christ Peymen, de jongste zoon op de Broekmolen. De
spullen die gesmokkeld moesten worden bezorgden we op de Broekmolen.. 's

kon niet slapen door het
ruisen van het water
onder tegen de kaanjel
(afvoer). Dat hebben we
vaker gedaan. Op een
zekere keer, toen we
terug kwamen van de
schuur, we waren net aan
Grave voorbij, kwamen
er Engelse bommenwerpers over. Zij wierpen
fosforbommetjes, onterecht misschien, want dat
gebeurde vaker. We kregen schrik. De bommetjes kwamen steeds maar
dichterbij. We kropen in
de gracht om laag bij de
grond te zijn. De volgende dag, zagen we overal
afgebrande plekken. Bij
de opzichter is die avond
de schuur afgebrand."
Wat smokkelden jullie dan vraag ik tussen door. Wiel: "Vanalles. Als mijn twee
broers eieren gingen smokkelen naar de Gard, dit was vroeger een boerderij in
het broek, moest ik als jongste van het gezin vaker voorposten. Iemand moest
er opgeofferd worden en de risico's lopen. Met Lei Heymans van Kinrooi smokkelde we later alles wat we zelf hadden: biggen, koren, grote dragende beesten,
kunstmest. Bij het komen had Lei al gemerkt of het bij de grens deugde of niet.
Dit voelde je aan. Alles wat bewoog hield je in de gaten. Als je niet door kon dan
bleef Lei ooit bij ons thuis een tijdje slapen tot de grens veilig was. Omstreeks
drie a vier uur was alles weer rustig en kon je verder werken waar je mee bezig
was."
Sjang: "Na het dorsen moest je een gedeelte van het graan leveren aan de
voedselvoorziening. Dit werd berekend aan de hand van de oppervlakte die
je verbouwde. Maar naast deze bijdrage en de eigen behoeften, had je altijd
overschot om zo te verkopen. Na het dorsen en wannen reed ik de kaaf met
een kort karretje naar de uitslag, een stuk grond bij de beek. Het kaf stootte ik
daar zes tot zeven meter van de weg op in een gracht.. Onder het kaf zaten
zakken koren verborgen. 's Avonds in het grauw worden gingen we dan te voet
naar de uitslag. Aan de andere kant van de beek kwamen er drie mannen van
Goyens. Zij kwamen het koren ophalen. Ik zette de zakken op de beekboord
Tjeu en Pierre en Sjef moesten, op winterdag, door de beek het koren komen
halen. Iemand moest door de beek. Met de zak op de nek moesten ze dan
terug naar huis, naar Luyse Kuupke, zeker twee kilometer verder, doornat en
koud. Kuupke had hier een behoorlijk inkomen aan maar de jongens die de klus
moesten klaren kregen er niet veel voor"
Ik luister verbaasd. Wat smokkelen is weet ik wel, maar hoe dit vroeger in zijn
werk ging wist ik niet. Sjang en Wiel kijken geamuseerd toe en Sjang geeft nog
een stropersverhaaltje op de koop toe.
Sjang: "Bij de Broekmolen lag het bakhuis aan de overkant van de beek. Dit was
Belgisch grondgebied "Mijn schoonvader was jager en stroper."." Meer stroper"
onderbreekt Wiel even. "'s Zondagsvoormiddags gingen ze jagen in het broek,
in België dus. Maar ze hadden geen enkele vergunning, niet om te jagen en niet
voor het geweer. Na het jagen verstopten ze het geweer onder de oven van het
bakhuis bij de Broekmolen. De booi (veldwachter) had iets verdachts geroken.
Op zeker ogenblik ging hij over tot een huiszoeking bij Locht, mijn schoonvader.
Schoonmoeder was geërgerd door de rommel die de veldwachter maakte bij
zijn zoektocht, maar de veldwachter moest geërgerd naar huis keren omdat hij
het geweer niet vond."

Avonds bij het grauwen ( schemeren) gingen we te voet met de pungel op rug,
de brug over. Dan waren we al in Belgie. We gingen langs de Belgische kant van
de beek richting Bocholt, dat was veilig, daar kwam niemand, normaal toch niet.
Bij Grave was de grens. We liepen dan nog een driehonderd meter verder tot
aan de Luys. Daar staken we via een houten brugje de beek over. We liepen
verder tot aan de weg, Hier moesten we wel weer goed uitkijken of iemand aankwam. Dan gingen we verder tot aan een schuur waar twee vrijgezellen woonden, afkomstig van Weert. De spullen werden hier afgegeven. Ondertussen
was het al elf uur geworden en tijdens de oorlog moest je om twaalf uur van
straat zijn. Ik durfde dan niet meer terug naar huis gaan, want je kon Duitsers of
kemiezen tegenkomen. Ik bleef dan tijdens de nacht op de Broekmolen. Maar ik

Sjang en Wiel gaan nog even met elkaar in gesprek. Ze babbelen verder over
vroeger, over mensen, jaartallen en anekdotes. Maar deze leuke conversatie
hoort thuis in de marge van mijn verhaal. Mijn verzamelde kennis en beschrijvingen van het verleden over de Broekmolen en zijn omgeving is zo rijk dat ik met
een kleine schat naar huis ga. Het recentere verleden zit door Sjang en Wiel
niet langer meer verstopt in dit schilderachtig plaatsje midden in de natuur Deze
twee mensen brachten honderd van de vijfhonderd jaar geschiedenis van de
Broekmolen weer tot leven.
RW
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op t ie k
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 24 juli 2009

Natuurlijk heb je Hot Sensation al in je agenda genoteerd. Het is immers, naast de festivalbezoeken, de
avond in de vakantie om naar uit te kijken. The Mix
Project zal net als de voorgaande jaren een sensationele fuif neerzetten met hun unieke projecties. De
laser-, licht- en geluidshow zal iedereen laten genieten en uit de bol doen gaan.
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Molen-terras

Het Molen-terras biedt de perfecte sfeer in een
ideale omgeving. In de luwte van de Keijersmolen
bij gepaste live-muziek- van de Bertusband kan

je deze zomeravond het best hier starten. Kom met je
vrienden keuvelen en genieten. Later op de avond is er
Studio 30+ in de feesttent of het karaoke-café onder
de molen. Of, je zet de avond gewoon verder op het
zomerterras bij de molen.
Open vanaf 20.00u

Studio 30+

Zaterdag 25 juli 2009
De dertigplusser mag dit niet missen. Hier moet je
zijn, wil je de nostalgie van je jeugdjaren herbeleven.
The Mix Project bouwt een muziek- en dansfeest op
dat je voortdurend flashbacks bezorgt. Je zal nog
minder dan toen stil blijven staan en willen swingen
op de grote hits van toen. Bij Studio 30+ hoor je "de
hits", op deze verrassende en zeker niet voorspelbare
fuif.

Café Chantant
Hou je van gezelligheid, het praten in een bruine
kroeg met vrienden of toevallige gasten. Durf je zelf
al wat gezelligheid in de groep te brengen of ben
je een stille genieter die anderen kan aanzetten tot
initiatief? Kom dan vanaf 22.00 u naar het gezellige
bruine café onder de molen. Zoals elk jaar staat hier
zingen op het menu. Dit jaar mag jij artiest spelen.
Met beeld, tekst en begeleidende muziek kan je
karaoke-nummers brengen. Een zangtalent hoef je
zeker niet te zijn, wel iemand die samen met vrienden een gezellig feestje wil bouwen.
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Garage - Carrosserie
Ivo Vandeweerdt BVBA

Car Clean Center

Herstellingen alle merken
Erkend LPG installateur
Airco-service
Weertersteenweg 138 - Kinrooi
Tel. (0032)089/702588 - Fax (0032)089/701618

Heidestraat 15 • 3640 Kinrooi
Tel. 089 56 22 02 • Gsm 0477 61 57 65

089/77 77 59

winters.willy@skynet.be

NL

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

Kinrooi
Theo Breukers - Roel Janssen
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Magazijn
Hamonterweg 174
3950 Bocholt
+32 0()11 441920

Verdeler van Racefietsen + ATB + Hybride
• Norta • Oxford • Granville • Minerva
• Merckx • Merida • Ridley • Batavus • Gazelle
• Kleding • Schoenen
• Accessoires
• Elektrische fietsen Gazelle-Batavus-Bikkel

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

WATERRAKET
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WEDSTRIJD

Er zijn leuke prijzen
te winnen waaronder een verblijf in het
vakantieverblijf EuroResort Les Etoiles
in de Ardennen

Bouwen van Waterraket
Benodigdheden
PET-fles
Een kurk
Een fietsventiel
Ijzeren staaf of ronde stok
Elektriciteitsbuis
(min. 17 mm doorsnede)
Tape

Veiligheid
Vraag hulp als het bouwen niet goed lukt.
Lanceer buiten vanaf een open vrije plek.
Neem zelf voldoende afstand van de raket.
Zorg ervoor dat er geen auto's in de buurt staan.
Lanceer altijd recht omhoog.
terwijl de toeschouwers achter jou staan.

Bouwen van rakket
Boor een gat door de kurk.
Maak de kurk passend op de fles met
een vijl.
Zaag de kurklengte op maat van het
ventiel.
Het ventiel moet later vastgemaakt
kunnen worden met de pomp.
Steek het ventiel door het gat.
Draai deze eventueel vast met de
sluitmoer.
Maak de buis met tape vast op de
fles.
Vul de fles voor eenderde met water.
Druk de kurk zeer vast op de fles.
Steek de ijzeren staaf of gladde
ronde stok stevig in de grond.
Hou de fles met de kurk naar beneden.
Schuif de buis over de staaf of stok.
Maak de fietspomp vast aan het
ventiel.
En dan maar pompen.
Op zeker ogenblik springt de stop
van de fles en je waterraket is gelanceerd.

082 64 40 68
Wedstrijdvoorwaarden
Vormgeving
Je moet een waterraket maken van het type zijn zoals aangegeven is in ons plan.
Dit wil zeggen: De waterraket is een petfles voorzien van een stop met ventiel.
Deze stop moet losgaan bij overdruk in de fles.
Er moet een buis met minimum diameter van 17 mm vast geplakt zijn aan de fles zoals aangegeven in
het plan.
Er mogen meer onderdelen vastgemaakt worden aan de raket om deze te verfraaien.
Lanceren
De waterraket wordt door jou gevuld met water op het feestterrein.
De raket wordt niet gelanceerd van op een eigen platform.
Er wordt door onze organisatie een platform opgesteld.
De lucht wordt met een pomp van onze organisatie in de raket gepompt.
Het lanceren gebeurt binnen een veiligheidszone.
Bij deze zone worden veiligheidsvoorschriften nageleefd die door onze medewerkers worden aangegeven.
Er mogen enkel waterraketten afgeschoten worden van dit platform.
Dus nergens anders op het feestterrein.
Hoogte meten
De hoogte van elke vlucht wordt gemeten vanaf een vast punt op het terrein.
De hoogte die van hieruit gemeten wordt is de officiële hoogte.
Er wordt geen rekening gehouden met de afwijking van de ingestelde lanceerhoek.
Inschrijven
Je moet je inschrijven bij het lanceerplatform op het feestterrein.
Je krijgt hier een volgnummer. De volgnummers bepalen de volgorde van lanceren.
Wees tijdig op de plaats als je aan de beurt bent.
Ben je te laat dan kan mogelijk je lancering uitgesteld worden of niet doorgaan.
Dit is afhankelijk van het aantal wachtende deelnemers.
Bij een te groot aanbod aan deelnemers kan er een inschrijvingsstop ingevoerd worden.
Je mag meerdere malen deelnemen aan de wedstrijd.
Je moet wel telkens een nieuw volgnummer vragen na een vorige proef.
Prijzen
De hoofdprijs van de wedstrijd gaat naar de eigenaar van de waterraket die het hoogste vliegt.
De tweede prijs gaat naar de mooiste raket die minstens 10m hoog vliegt.
Tips
Vraag hulp
Als je de klus niet alleen aan kan, vraag dan hulp aan een handig persoon.
Waar moet je op letten.
Een goed vliegende raket heeft een goed en vast passende stop met ventiel.
De stop kan een kurk zijn maar mag ook van ander materiaal gemaakt zijn zoals een deurknop.
De soort fles, het volume en de hoeveelheid water die je in de fles doet, spelen een rol bij de kwaliteit.
Verfraaien
Volgende zaken kunnen helpen om jouw raket mooier te doen uitzien.
Maak een spitse neus en een einde met vleugels zoals bij een echte raket
Je kan leuke attributen vastmaken aan jouw raket. Bijvoorbeeld een parachute monteren die open gaat
als de raket naar beneden komt, of slierten hechten aan het einde die de rook nabootsen en de vlucht
sierlijker maken.
Zoek meer informatie op het internet
Meer tips en inspiratie kan je vinden op het internet.
Let wel op dat je raket veilig blijft en dat ze voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
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089/61 58 70

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

Met dank aan onze
naturasponsors
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