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Vrijdag 29 juli ‘11 

Promill 
Inkom e 7
zie pag. 15

Zaterdag 30 juli ‘11

Molen-terras met Sixpack
Gratis inkom tot 22.00u

Studio 30+
Café Chantant

met Jonas van Esch
Inkom: e 6
zie pag. 15

Zondag 31 juli ‘11

voormiddag
Wandeltocht

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

zie pag. 9

Tiende Open molenrit  
voor motoren

Inschrijven van 
8.30 u tot 11.30 u

Deelname: e 7
zie pag. 9

middag
Fietstocht: 30 km 

Met leuke prijzenpot
Inschrijven van 12.00 u tot 14.00 u

Deelname: e 2
zie pag. 9

 namiddag & avond
gratis inkom

Radio MONZA live
en de Piraten

zie pag. 10 & 11

Het bakhuis (bakkes)

Bakhuis in nood

Het bakhuis maakt in Limburg zonder meer een 
belangrijk onderdeel uit van het cultureel erfgoed. 
Omstreeks 1900 bakten alle boeren zelf hun dage-
lijks brood. Een eeuw later haast geen enkele meer. 
Eens waren bakhuisjes de nobele en broodnodige 
cultuurelementen van onze volkscultuur. Nu zijn ze 
afgeschreven. Ze verwilderen, ze vergaan. Netelen 
en onkruid sluiten het bakhuis in. Het dak wordt niet 
onderhouden. De oven is ingevallen. Ze worden 
meer en meer het kerkhof van het oude gereed-
schap: een rommelkot. Ze worden afgebroken, een 
wegstervend cultuurgoed. Het verdwijnen laat een 
leemte achter. Laat ons daarom een ode brengen 
aan het bakhuis door informatie te geven, door te 
laten zien wat kan en hopen dat enkele lezers van 
deze krant en bezoekers aan de Molenfeesten over-
gaan tot restauratie of bouw van een nieuw bakhuis.

Ligging en vorm 
van het bakhuis

In grote lijnen onderscheiden wij drie mogelijkheden:
a) het bakhuis ligt vrij buitenshuis, meestal zo’n 20 

meter van de boerderij gelegen;
b) de oven ligt tegen het huis aan (aanleunend aan 

zijgevel);
c) de oven ligt binnenshuis, in de meeste geval-

len mondt hij dan links uit in de openhaard van  
het huis.

Men merkt wel eens op: bij kleine boerderijen ligt de 
oven in huis, bij grote buitenshuis. Omwille van het 
brandgevaar liggen de meeste bakovens buitenshuis.

Het vormcriterium is het al of niet voorhanden zijn 
van een huisje bij de oven.

Enkelvoudige bakoven

Bij de oven staat geen huisje, hoogstens was het 
ovendak aan de zijde van de ovenmond wat verlengd 
zodat men een afdakje verkreeg. Zo’n alleenstaande 
bakoven leunt het dichtst aan bij de oervorm van de 
bakovens.

Samengestelde bakhuisjes (2 vormen)
Bij de eerste vorm ligt de oven binnen in het huisje, 
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Het bakhuis is een gemoedelijk, charmant gebouwtje, een klein kapelletjesachtig bouwwerkje waar wekelijks het 
brood werd gebakken. Iedere boerderij had op een kleine afstand van het huis een bakhuis. Het bakhuis roept bij 
vele mensen, gelukkig nog, de herinnering op van: de geur van versgebakken brood, de rook uit de schoorsteen en de 
geur van de opbrandende mutsaarden, het zicht van de likkende vlammen in de oven, vlaaien, kermis, het drogen 
van de 'ooft-peren', de aardappelen die bewaard werden in de ovenkelder, bergplaats van klein gerief, het geluid 
van het haren van de zeis terwijl de oven werd gestookt, warmte. Geen plaats op de boerderij ademde meer sfeer.
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www.segers-teuwen.be
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Glimburgercafé
Ambassadeur ORVAL TRAPPIST 

+ cum laude 2011
Alle Trappistenbieren!

Weertersteenweg 343  3640 Kinrooi  Tel. 089 / 70 14 62

• ZONDAG van 11.30 tot 23.00 u. • MAANDAG gesloten
• 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.

Raymond Dirkx

Bank en verzekeringen

Telefoon + 32 (0)89 56 71 08
Fax + 32 (0)2 228 23 59
raymond.dirkx@fintro.be

Website: www.martensverwarming.be

Daalstraat 11
3640 Geistingen-Kinrooi
Tel. 089 56 30 74    
Fax 089 56 35 33

ijssalon - taverne

't Stampertje
Keuze uit: snacks en kleine gerechten

verschillende soorten ijs
vegetarische keuken

Open: iedere dag van 11u tot 22u
donderdag gesloten

Lakerweg 58, 3640 Kinrooi
Tel./Fax 089 70 33 61

info@stampertje.be
www.stampertje.be
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eigenlijk is dit de meest primitieve schikking, er is 
maar één dak nodig.
Bij de tweede vorm ligt de oven buiten het huisje, 
bij het merendeel van de bakhuizen is dit het ge-
val. Zonder twijfel is dit het klassiek Vlaams bakhuis. 
Huisje en oven liggen achter elkaar met twee daken 
in dezelfde richting: een hoog zadeldak voor het 
huisje en een laag voor de oven. Het dakstalletje 
van de aanleunende oven rust gewoonlijk op de ge-
metselde onderbouw van de oven. In vele bakhuis-
jes is er een kleine zoldering. Deze had twee func-
ties: ofwel voor het opstapelen van allerlei rommel 
of als duivenhok. Meestal zijn er twee kleine licht-
openingen tegenover de ovenmuil. De vloer van 
het bakhuis is meestal aangestampte leembodem. 
De toegangsdeur is zo aangebracht dat ze vanuit de 
woning het best bereikbaar is. Een fraaie maat van 
een middelmatig bakhuis is 3,5 x 4,5 meter.

De ovenbouw

Een bakoven bouwen is een echte kunst.

Eerst metselt men de muurtjes van de onderbouw. 
Daarop legt men eiken balken, dan een laag leem 
met daarop een laag kalk-zand-mortel, waarop als 
vloer boerenplavuizen worden gelegd. Het gedeel-

te dat nu recht staat noemt men de ovenstoel. De 
holte die zo ontstaat onder de eiken balken noemt 
men de ovenkelder. Achteraan moet de ovenvloer 
zowat 4 cm hoger liggen dan aan de muilzijde. 
Gelijktijdig wordt aan de voorgevel de rookvang 
en schoorsteen gemetseld. De schoorsteen klimt 
recht omhoog en komt naast de nokbalk door het 
dak bij stenen bakhuizen.

Nu komt het moeilijkste: de bakstenen oven. Eerst 
moet men de toekomstige ovenholte opvullen met 
nat zand. De hoogte van de ovenhemel is zeer be-
langrijk. Hij moet de vorm hebben van een half ei. 
Voorzichtige ovenbouwers planten drie stokken in 
de aslijn van de oven, goed loodrecht. De eerste 
stok 50 cm, de tweede 55 cm en de achterste 60 
cm. Een goede oven moet achteraan hoger zijn van 
gewelf dan vooraan. Het metselwerk van de oven-
kap, de welving van de ovenhemel, vertrekt best op 
een voet die vier bakstenen hoog is. De bakste-
nen (veldbrand of Boomse brikjes) worden kops 
gemetseld. Gebruik geen cement maar metsel met 
leemmortel. De ovenmuil moet goed aansluiten bij 
het gewelf. Het gebogen ijzer dat de boog van de 
ovenmuil ondersteunt is de ovenbrug. De oven-
mond is ongeveer 50 cm breed en 6 steenlagen 
(± 36 cm) hoog. De ovenmoel moet men kun-
nen afsluiten met een ovendek (ovenplaat) ofwel 

Het bakhuis (bakkes) vervolg

1   ovenstoel 2   rookvang 3   ovenhemel

65   dak4   leemlaag
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B. Van Audenhove
Kampstraat 14, 3640 Kinrooi

GSM 0495-789.007
www.hetchocoladeatelier.be

Open: di-vr 14u-18u30

za 10u-18u30 • zo-ma gesloten

Handgemaakte pralines 
en chocolade stukwerk.

Workshops 
en demonstraties

www.vandevorst.be

Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten

Draadafsluitingen
Automatisatie

Carports - Overkappingen

Zaak:
Breeërsteenweg 333
3640 Kinrooi
Tel. 089 70 46 14
info@uitvaartvancleef.be
www.uitvaartvancleef.be

Mgr. Koningstraat 4
3680 Maaseik
Tel. 089 56 43 59
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een ijzeren deurluik, draaiend op twee hengsels. De 
bakstenen kap moet met een dikke laag leem wor-
den afgedekt. Op de lemen kap legt men zand om 
de barstjes te vullen die bij het uitstoken onstaan. 
Nadat men het metselwerk een paar weken heeft 
laten drogen haalt men voorzichtig het zand weg 
uit de ovenholte en dan kan men langzaam de oven 
droogstoken zodat de ovenhemel goed kan har-
den. Dit moet langzaam gebeuren, beginnend met 
een klein vuurtje. Dit uitstoken neemt enkele dagen 
in beslag, de ovenhemel mag niet barsten.

De ovens verschillen in grootte. In afmetingen 
uitgedrukt geeft dat ongeveer 1,5 x 1 meter bin-
nenmaat voor de kleine en 2,25 x 1,5 meter voor 
de grote oven. Een goed gebouwde oven gaat wel 
een halve eeuw mee als er maar geregeld in wordt 
gestookt.

Het stoken van de oven

Het brood uit een houtgestookte oven smaakt be-
ter dan uit moderne ovens van de bakker. De oven 
werd heet gestookt met takkenbossen: mutsaarden. 
In Limburg gebruikt men voor dit begrip verschillen-
de dialektische vormen (Zolder: mutterd, Overpelt: 
mutsers, Genk: metterten, Lanaken: sjaansen, Maas-
kant: schansen, NO-hoek Limburg: krikken).

In de winter kapte men slaghout afkomstig uit de 
houtwallen en werden de mutsaarden gebonden 
met wilgentwijgen (later ook met ijzerdraad).  Een 
ideale maat is een lengte van ± 1 m en een omtrek 
van ± 90 cm. De krikken stapelde men op in een 
krikkenberm waar men ze 2 à 3 jaar laat drogen. 
Geschikte houtsoorten zijn beuk, wilg, eik, berk, 
den en haagbeuk. Velen geven de voorkeur aan eik 
en snoeihout van fruitbomen, dat geeft veel hitte 

en weinig rook. Anderen houden het bij den want 
dat geeft een goede smaak aan het brood. In een 
goede mutsaard zitten ook een paar dikke takken 
zodat het niet te snel opbrandt. Met 6 à 8 goede 
krikken stook je een oven warm. De mutsaard 
plaatst men in de oven met een ovengaffel. Je moet 
de oven stoken tot de ovenhemel witheet is. De 
houtskool of oamerten moet je regelmatig met een 
lange stok over de ovenvloer verdelen. De ovenhe-
mel is meestal snel heet maar voor de ovenvloer 
moet je tijd nemen. De ovenstook is behaaglijk, het 
vlammenspel volgen, de ovenhitte op uw gelaat: za-
lig! Buurten bij een brandende oven geeft gezellig-
heid. Dan worden de houtassen oamerten met een 
rakelijzer uit de oven verwijderd en verzameld in 
een oamertenbak. Nu moet nog de ovenvloer ge-
veegd worden alvorens het brood wordt ingescho-
ten: dit doet men met een ovenbezem of keerwis. 
Men neemt een versleten bezem met een natte zak 
omwonden om het restvuur en stof uit de oven te 
halen. Voor het inschieten van de broden moet de 
oven zowat 240°C zijn.

Deeg maken

Voor wij het bakken beschrijven moeten we het 
eerst hebben over hoe men het deeg laat rijzen. 

Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:
1. zuurdesem
2. gist

Zuurdesem is een restdeeg van het vorige baksel dat 
in een kommetje in de kelder werd bewaard. Men 
strooide er een dun laagje zout over om schim-
melen te voorkomen. Voor het gebruik werd de 
droge korst van het zuurdesem afgesneden en de 
rest in warm water gebrokkeld en geweekt. Deze 
brij gaat men onder voortdurend roeren met kleine 
hoeveelheden op het meel gieten. Op een warme 
plaats liet men dit dan ’s nachts rijzen. 

Het bakhuis (bakkes) vervolg

lees verder pagina 13
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www.garage-willybrouns.be
info@garage-willybrouns.be

Kinsport Center
Breeërsteenweg 289, 3640 Kinrooi

Tel. 089 70 37 10 (info en reservaties)
kinsport@skynet.be  •  www.kinsport.be
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Zondag 31 juli ‘11

Wandelen
Als Molenbeersel en zijn omgeving iets te bieden hebben dan is het 
wel het rustieke landelijke karakter afgewisseld met de aaneengeslo-
ten natuurgebieden. Een unieke omgeving om te wandelen, en nog 
onbekende plekjes te ontdekken. De wandelaar kan kiezen uit twee 
routes, een korte tocht om te kuieren of een langere tocht waar er 
doorgestapt moet worden.

Afstand: 7 of 15 km (Op de route van 15 km is een halte voorzien.)
Inschrijving van 7.00 u tot 13.00 u
Deelnamekosten € 1,5 (kinderen tot 12 jaar wandelen gratis)

10de Open Molenrit voor Motoren
Dit jaar hebben de Mill Riders weer een mooie rit uitgezet, al voor 
de tiende keer. De tocht vertrekt via Nederland richting Duitsland 
en buigt boven Venlo weer via Nederlands Limburg terug naar 
Molenbeersel. Dat wordt genieten van de weidse natuur, pittoreske 
dorpen en sfeervolle stadjes. En er wordt natuurlijk ook even tijd 
gemaakt voor een terrasje.

Afstand: 226 km
Inschrijving van 8.30 u tot 11.00 u
Deelnamekosten: € 7,00 per motor 
(inclusief roadbook, 2 consumpties en de jaarhanger)

Wandelen

MotortochtMotortocht

‘Ik ben op plekken geweest waar ik voorheen nog nooit heb 
gefietst!’, Dat is een veelgehoorde bedenking na de fietstocht van 
de Molenfeesten. De organisatoren slagen erin om de fietser telkens 
opnieuw weer te verrassen. En om het allemaal nog wat spannender 
te maken is er de leuke wedstrijd, waarmee je onder andere een 
vakantieverblijf kan winnen.

Afstand: 30 km met een halte op 17 km.
Inschrijven van 12.00u tot 14.00 u 
Deelnamekosten € 2 

FietstochtFietstocht

Reisbureau & Airticket Shop



10
Tel. 089 70 15 78 Tel. 089 70 14 70 Tel. 089 70 41 76

Tel. 089 70 16 16

Tel. 089 70 28 08

Metaalwerken

Zondag namiddag

FAMiLiENAMiDDAg
Radio MONZA live en de Piraten

benningenmeubelmakers

Heikemp 1116
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 30 14
Fax 089 70 25 99

benningen@euphonynet.be

www.benningennv.be

Werkende 

windmolen

Hier draait
 het om. Loop eens binnen en 

wandel even met Theo Keijers, d
e mole-

naar, 
rond in zijn

 Keijersmolen.  Hij weet 

je te boeien met zijn verhalen over de 

eeuwenoude techniek in een windmolen. 

Hij ve
rtelt leuke anekdotes uit zij

n leven 

als molenaar. 
 Jong en oud weet hij te 

boeien met zijn
 ongelofelijke maar 

toch 

echte verhalen!

Eten en drinken

De molenfeesten staan garant voor een ver-

zorgd glas en een stevige portie smakelijk eten.  

Hou je van traditie en kwaliteit, dan vinden we 

je terug bij een overheerlijke boekweitkoek, een 

bord met spek en eieren of een kop koffie met 

een stuk vlaai. Ben je eerder voor de moderne 

hapjes dan kies je natuurlijk  een van de drie 

soorten Meuleburgers. De iets minder culinaire 

of haastige gast kan zijn honger stillen met frie-

ten, snacks, broodjes, ijs enz..  De genieter die 

iets anders wil drinken dan pils of frisdrank kan 

in het café onder de molen terecht voor speciale 

bieren, een speciale koffie of wijn.
Voor de aller 

kleinsten

Ook de allerkleinsten onder ons komen op de 

Molenfeesten volop aan hun trek- ken. Terwijl 

mama en papa genieten van een 

lekker pintje in gezelschap van 

familie of vrienden, vermaken zij 

zich in de peuterspeeltuin, in de 

zandbak of op de draaimolen. 

Bij de schminkstand moeten ze 

even geduld hebben, maar het 

resultaat mag er dan ook zijn. 

Hopelijk zijn de piraatjes nog 

herkenbaar voor de ouders!

StraattheaterFeniks Compangie met de PiratenDe Feniks Compagnie is een theaterproductiegroep uit 

Molenbeersel. Ze bracht reeds “Agua Alegría “ voor de 

Molenfeesten, bij de Broekmolen tijdens de fietstocht van 

2009.   
In zijn projecten gaat Feniks op zoek naar allerlei moge-

lijke theatervormen. Dit jaar werken ze samen met de 

Molenfeesten en kozen ze voor een straatevenement. De Piraten is een absurde straattheatervoorsteling. Hierin 

krijgt een schijnbaar enge zeeroverskapitein af te rekenen 

met het klunzige en eigenzinnige gedrag van zijn kornuiten. 

Na een chaotische aankomst wil de kapitein met zijn crew 

een groots en prachtig schip enteren. Of het ze lukt is nog 

niet zeker. Zeker is wel dat het spektakel eindigt met veel  

poeha en chaos. 

Yves Segers

Van ’90 tot eind ’92 fungeert Yves Segers als de zanger van de populaire groep TOAST. “Ik 

schreeuw het van de daken” is één van hun bekende hits. In ’93 gaat Yves solo. In de zomer 

van ’97 scoort Yves een megahit met de wals “Café De Zwaan”.  Ook “Leve de liefde”,  

“Trek het je niet aan”,  “Kus me”, “Sarah”, “Ik Schreeuw Het Van De Daken” worden hitst 

. Ondertussen verschijnt ook een nieuw album “Veelzijdig”, met daarop nummers in ver-

schillende genres. Sindsdien brengt Yves nog jaarlijks een album uit: “Een uurtje met Yves 

Segers “Rendez-vous”, “Recht Vooruit”. Yves bewandelt  verder de weg van de ambiance-

muziek.  Een typisch album voor Yves krijgt de titel “Alle Remmen Los”.  Het bevat vooral 

ambiancenummers en enkel ballades en de originele versies van en “Café De Zwaan” en “Ik 

schreeuw het van de daken”. Ook het album “Van Harte” heeft de typische Nederlandstalige 

ambiancestijl, goed om een massa feestvierders uit de bol te laten gaan. Dit demonstreerde 

hij onder andere reeds in de Ethiasarena te Hasselt voor Het Schlagerfestival

Piratenschip bouwen

Iedere jongere die in zich een beetje timmer-

mans-, schilders- of piratenbloed voelt stromen 

kan hier aan de slag. Tijdens deze namiddag zal 

er door de jongsten, en misschien met een beet-

je hulp van de ouders, een prachtig piratenschip 

gebouwd worden waar echte piraten jaloers op 

zullen zijn.

Het zal een kolos van een boot worden met 

houten wanden, kanonnen, touwen en masten. 

Jongeren van alle leeftijden mogen er aan mee-

werken. Het schip moet echter voor 19.oou 

zeewaardig zijn, voor de echte piraten op het 

terrein verschijnen. Dan zullen uit voorzorg alle 

scheepsbouwers aan boord van hun schip klim-

men. Immers, met piraten weet je maar nooit.

Radio Monza

Radio Monza zal voor de derde keer 

op rij een muzikale invulling  geven 

aan deze zondagnamiddag.   Tijdens de 

vorige jaren heeft Radio Monza reeds 

aangetoond dat ze garant staat voor 

gezelligheid en sfeervolle feestmuziek. 

Met een aantal artiesten die ze hebben 

uitgenodigd  zullen ze jou binnen een 

mum van tijd in een zomerse vakan-

tiesfeer brengen op ons Molenterras.

Hans Dupont
Hans Dupont begon zijn zangcarrière in samenwerking met 
twee echtparen. Ze traden voor “de flauwekul” vaker op 
bij bejaardenzittingen. Eenmaal op het podium voelde Hans 
zich als een vis in het water. Na deze ervaringen besloot 
Hans om zelf ook te gaan optreden. In het carnavalsseizoen 
van 2000 heeft Hans samen met andere artiesten mogen 
zingen op ‘t Vrijthof in Maastricht. Na het succes van dit 
optreden was de knoop voor Hans doorgehakt en begon hij 
als volkszanger. In samenwerking met Johnny Blenco pro-
duceerde Hans zijn eerste album. “It Tit Tit” was de single 
die er al snel op volgde. De grote doorbraak beleefde Hans 
met de super carnavalskraker “Meh me Lepke”. De vrou-
wenstem in dit nummer is door Ellie, de vrouw van Hans,  
ingesproken. Het nummer was al snel een van de meest 
gedraaide carnavalshits in Limburg. Hierna bracht Hans nog 
een aantal CD’s uit zoals: “Noe Bin Iech Gelokkig”, “Miene 
Druim” , “Hans Dupont” en “D’n erme straotmuzikant”. 

Robbie & Bobbie 
funny kids discoRobbie en Bobbie brengen kinderdisco 

waarbij al de verschillende dansstijlen 

en muziekgenres aanbod komen. De 

jongsten zullen actief worden bij spel, 

eurosong for kids, limbo, … Ze zullen de 

ouders demonstreren wat feestvieren is 

tijdens de Molenfeesten.
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Tel. 089 70 41 76 Tel. 0496 25 01 69Tel. 089 75 58 53
Tel. 089 56 73 45

Veiligheidscoördinatie
Tel. 0472 10 21 15

Oude Kerkstraat 10
Molenbeersel

Tel. 089 70 15 27

arrangement - 
sponsors

Tel. 011 64 86 33Tel. 089 70 15 28 Tel. 089 70 24 62

Tel. +31 (0)40 226 29 26

Vishandel
Jack Steyvers

te Kinrooi en Bree
Gsm 0475 48 36 07

Lindsay
In de beginjaren namen Christoff en Lindsay verschillende duetten op, num-

mers die zeker bekend bij u in de oren klinken zijn: “Ik geef je wat ik geven 

kan”, “We nemen elkaar”, “Pluk de dag”, “Alles is mogelijk”. In 2004 bracht 

Lindsay in eigen beheer enkele zomerse nummers uit, “Zo mooi”, “Alles is 

mogelijk”. Daarnaast werd ze in 2007 gevraagd om in Nederland het program-

ma “Muziekmenu” te presenteren met Cor Bloks. Een begin van een schitte-

rende reeks muziekprogramma’s met Nederlandse en Belgische artiesten. Dit 

was duidelijk de grote stap die Lindsay nodig had om haar eigen carrière een 

nieuwe wending te geven. De plannen om solo op te treden waren dan ook 

snel gemaakt. Het resultaat hiervan is de eerste solo single “Van ‘s Morgens 

vroeg tot ‘s Avonds laat”. Deze single was meteen raak, een nummer 1 in de 

Vlaamse Top 10. 
Voor de opvolger van het succes nummer werd geopteerd voor opnieuw 

de vertaling van een Duitstalig nummer. ‘’Ik lig nog steeds van jou te dro-

men’’ was tevens opnieuw  een schot in de roos.  Daarnaast is ze meerdere 

keren te gast in Hit The Road op VTM. Ze stelt haar haar eerste debuut-

album voor ,,De Mooiste Dag’’. Slechts enkele weken heeft ze nodig om 

alle records in Vlaanderen te breken. Lindsay zingt het jubileumlied in voor 

het Schlagerfestival 2010 ! Samen met Dennie Christian, Mieke en Christoff 

brengt Lindsay de hit ,,Zaterdagavond’’ uit. Deze zal de rode draad en lan-

cering van het vijfde schlagerfestival zijn. Na het gouden debuutalbum werd 

er werk gemaakt van een sterk persoonlijk tweede album ,,100 % Lindsay’’. 

Lindsay was hiermee te zien op alle grote festivals zoals de Gentse Feesten, 

Schlagerfestival, Zilverpop, Rimpelrock .

Voor de aller 

kleinsten

Ook de allerkleinsten onder ons komen op de 

Molenfeesten volop aan hun trek- ken. Terwijl 

mama en papa genieten van een 

lekker pintje in gezelschap van 

familie of vrienden, vermaken zij 

zich in de peuterspeeltuin, in de 

zandbak of op de draaimolen. 

Bij de schminkstand moeten ze 

even geduld hebben, maar het 

resultaat mag er dan ook zijn. 

Hopelijk zijn de piraatjes nog 

herkenbaar voor de ouders!

Hans Larson & zoonHans Larson is dj bij Radio Monza. 

Elke woensdagavond zet hij in zijn 

programma een artiest in de kijker 

door in een interview terug te blikken 

in zijn carrière, afgewisseld met zijn 

of haar muziek.  Hij is een bevlogen 

dj en artiestenkenner. Maar bij zijn 

optredens breng hij, vergezeld van 

zijn zoon, zelf het Nederlandstalige 

muziekgenre met passie en overgave. 

ivo Smeets

Ivo Smeets was de voorzitter van De Maaszuipers 

van Uikhoven.  Zij zijn wereldberoemd in het 

Maaslandse carnaval. Ze hebben deze reputatie te 

danken aan een reeks carnavals-cd's. Al vele jaren 

zorgen De Maaszuipers voor ambiance tijdens car-

navalsbals op de beide Maasoevers. Zelfs Vlaams 

minister Marino Keulen duidde het belang van De 

Maaszuipers: ‘Het zijn boegbeelden in de carna-

valswereld. Zij stonden mee aan de wieg bij een 

vernieuwende carnavalsbeweging begin jaren tach-

tig. Samen met De Papmoule en De Nachtroave 

slaagden ze erin de carnavalsmuziek te moderni-

seren.’ Ivo hield De Maaszuipers in 1975 boven de 

doopvont. 33 jaar later zijn ze gestopt. Hij was de 

enige van toen die er nog bij was. 

14u30  Monza 

15u00  Hans Larson & zoon 

16u00  Robbie & Bobbie funny 

kids disco 

18u00  Lindsay 

19u00  Feniks Compangie met de 

Piraten: voorstelling  

20u00  Yves Segers 

21u00  Hans Dupont  

21u45  Ivo Smeets 

22u15  Radio Monza

StraattheaterFeniks Compangie met de PiratenDe Feniks Compagnie is een theaterproductiegroep uit 

Molenbeersel. Ze bracht reeds “Agua Alegría “ voor de 

Molenfeesten, bij de Broekmolen tijdens de fietstocht van 

2009.   
In zijn projecten gaat Feniks op zoek naar allerlei moge-

lijke theatervormen. Dit jaar werken ze samen met de 

Molenfeesten en kozen ze voor een straatevenement. De Piraten is een absurde straattheatervoorsteling. Hierin 

krijgt een schijnbaar enge zeeroverskapitein af te rekenen 

met het klunzige en eigenzinnige gedrag van zijn kornuiten. 

Na een chaotische aankomst wil de kapitein met zijn crew 

een groots en prachtig schip enteren. Of het ze lukt is nog 

niet zeker. Zeker is wel dat het spektakel eindigt met veel  

poeha en chaos. 

Yves Segers

Van ’90 tot eind ’92 fungeert Yves Segers als de zanger van de populaire groep TOAST. “Ik 

schreeuw het van de daken” is één van hun bekende hits. In ’93 gaat Yves solo. In de zomer 

van ’97 scoort Yves een megahit met de wals “Café De Zwaan”.  Ook “Leve de liefde”,  

“Trek het je niet aan”,  “Kus me”, “Sarah”, “Ik Schreeuw Het Van De Daken” worden hitst 

. Ondertussen verschijnt ook een nieuw album “Veelzijdig”, met daarop nummers in ver-

schillende genres. Sindsdien brengt Yves nog jaarlijks een album uit: “Een uurtje met Yves 

Segers “Rendez-vous”, “Recht Vooruit”. Yves bewandelt  verder de weg van de ambiance-

muziek.  Een typisch album voor Yves krijgt de titel “Alle Remmen Los”.  Het bevat vooral 

ambiancenummers en enkel ballades en de originele versies van en “Café De Zwaan” en “Ik 

schreeuw het van de daken”. Ook het album “Van Harte” heeft de typische Nederlandstalige 

ambiancestijl, goed om een massa feestvierders uit de bol te laten gaan. Dit demonstreerde 

hij onder andere reeds in de Ethiasarena te Hasselt voor Het Schlagerfestival

Hans Dupont
Hans Dupont begon zijn zangcarrière in samenwerking met 
twee echtparen. Ze traden voor “de flauwekul” vaker op 
bij bejaardenzittingen. Eenmaal op het podium voelde Hans 
zich als een vis in het water. Na deze ervaringen besloot 
Hans om zelf ook te gaan optreden. In het carnavalsseizoen 
van 2000 heeft Hans samen met andere artiesten mogen 
zingen op ‘t Vrijthof in Maastricht. Na het succes van dit 
optreden was de knoop voor Hans doorgehakt en begon hij 
als volkszanger. In samenwerking met Johnny Blenco pro-
duceerde Hans zijn eerste album. “It Tit Tit” was de single 
die er al snel op volgde. De grote doorbraak beleefde Hans 
met de super carnavalskraker “Meh me Lepke”. De vrou-
wenstem in dit nummer is door Ellie, de vrouw van Hans,  
ingesproken. Het nummer was al snel een van de meest 
gedraaide carnavalshits in Limburg. Hierna bracht Hans nog 
een aantal CD’s uit zoals: “Noe Bin Iech Gelokkig”, “Miene 
Druim” , “Hans Dupont” en “D’n erme straotmuzikant”. 

Molenbouw Wieme
Roland & Kris bvba

Leihoekstraat 71
9870 Machelen–Zulte

Tel. 09 380 8 60
Fax 09 380 44 14
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Heikempstraat 1107

Molenbeersel

Tel. 089 56 44 27

info@gorissenbvba.be

www.gorissenbvba.be

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

Geopend op vrijdag van 10u tot 18u 
en op afspraak.

Uit sympathie

Landbouwmachines
Timmermans Piet en Erik

Vlasbrei 10
3640 Kinrooi-Molenbeersel

Tel. 089 70 10 34 - Fax 089 70 10 94
timmermans.erik@skynet.be

Vanwijck Tony bvba
Sanitair, centrale verwarming

zonneboilers

Lemmensstraat 32, 3640 Kinrooi

Telefoon: 089 70 34 78
vanwijck.tony@telenet.be

Scheurestraat 9
3640 Kinrooi - Molenbeersel

T. 089 70 28 04
plantenkwekerij.moonen@telenet.be
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Wat gist betreft onderscheiden wij biergist en bak-
kersgist.
Biergist is natte gist die bij de brouwer uit het dorp 
werd gehaald en deze kon men in lauw water op-
gelost, dadelijk met de bloem mengen.
Bakkersgist of Franse gist is droge gist. Met een ga-
rendraad kan men die makkelijk snijden. De stel-
regel was dat voor de bereiding van brooddeeg 
zuurdesem werd gebruikt en voor het bakken van 
vlaaien en witbrood, biergist.

Deeg maken 
in vier stappen

1. Het juist mengen van de ingrediënten is belang-
rijk voor een mooi brooddeeg. Maak een hoop 
van het meel. Maak een kuiltje in de bovenkant 
en verkruimel hier de gist in. Giet de suiker bij de 
gist.

2. Strooi zout rondom de meelhoop. Zorg dat het 
zout en de gist elkaar niet raken.

3. Giet water bij de gist.
4. Maak met uw vingers een papje van gist, suiker 

en water. Dit papje heet een zetsel. Pas na deze 
stappen voegt u de overige ingrediënten toe en 
kunt u gaan kneden.

Deeg kneden is zwaar werk. Men kneedde in de 
bakmoolie (deegtrog). De baktrog is meestal ge-
plaatst tussen twee steunen in de vorm van een 
letter H, waarvan de naar buiten uitwijkende bo-
venste benen de bak omvatten. Op de baktrog ligt 
gewoonlijk een deksel. De baktroggen zijn ofwel 
van eik, beuk, ofwel van without.
Tot rond de twintiger jaren was het op vele plaat-
sen traditie dat het brooddeeg met de voeten 
werd gekneed. Later in de dertiger en veertiger ja-
ren kneedde men het deeg uitsluitend met de han-
den. Het was gerieflijk twee troggen in het bakhuis 
te hebben: een grote, lage en een kleinere hoge.

Het bakken

Vrijdag was bij velen de bakdag bij uitstek. Van 
oudsher is in het dagelijkse boerenleven het brood-
bakken de taak van de vrouw geweest.
De boer stookte de oven en kneedde het deeg 
voor roggebrood want dat was zwaar werk. Het 
vormen van het brood nam de vrouw dan weer 
voor haar rekening.

Zo gaat u te werk:
Van zodra men een mooi soepel deeg heeft be-
strooit men het met bloem tot het deeg niet meer 
aan de handen kleeft en maakt men er een bol van. 
Het deeg op een warme, tochtvrije plaats onder 

een katoenen doek een uur laten rijzen. Sla het 
deeg vervolgens plat, rol het grof op en verdeel 
het in stukken.
Kneed ieder stuk nog even door. Let op dat het 
deeg niet te vast wordt ineengestompt bij het kne-
den, maar kneed eerder door te trekken en te slaan. 
Hoe langer u het deeg bewerkt om de broden te 
vormen, hoe zachter het wordt. Het gaat kleven 
en het deeg gaat doorzakken. Leg de broden na 
het kneden 10 minuten onder de doek. Druk ze 
vervolgens één voor één plat en rol ze op tot een 
mooi broodje.
Maak met een scherp mes wat sneetjes in de bo-
venkant van het brood. Hiermee voorkomt u lucht-
bellen. Leg de katoenen doek weer over de bro-
den. Nu wordt de oven gestookt, wat ongeveer 
een uur nodig heeft.

Voor een mooie bruine korst bestrijkt men de bo-
venkant van de broden met water of zwarte koffie. 
Roggebrood werd soms met botermelk genet en 
rozijnenbrood met suikerwater.

Het inschieten van het brood moet zo snel mo-
gelijk gebeuren om de oven niet teveel af te laten 
koelen. Een helper legt de broden op de brood-
schieter (scheuter) en de bakker schiet de broden in 
de oven. De oven moet na het inschieten ongeveer 
225° zijn.

De broden mogen niet tegen elkaar liggen omdat 
het deeg nog uit zal zetten. Ze mogen ook niet 
tegen de wanden van de oven aankomen.
De bakduur is afhankelijk van het gewicht van het 
brood, de temperatuur en het gebruikte brood-
graan. Witbrood heeft ongeveer 40 minuten nodig, 
roggebrood en volkorenbrood anderhalf uur. De 
baktijd moet u in uw eigen bakhuisje zien te per-
fectioneren.
De bakker heeft na een tijdje meestal wel eens 
even in de oven gegluurd om te zien of alles goed 
verloopt. Om te controleren of het brood goed 
gaar is kunt u met de vingers op de onderzijde van 
het brood kloppen: als het geluid hol klinkt is het 
goed gebakken.
Dan komt het grote ogenblik: het brood wordt de 
oven wordt uitgetrokken.
De spanning of het baksel goed gelukt is en de 
heerlijke geur die je tegemoet komt zijn ongeloof-
lijke momenten. Eigenlijk zou iedereen dat toch wel 
eens moeten meemaken. 
De broden worden met de ovenschieter uit de 
oven gehaald. De as aan de onderkant van het 
brood wordt met een borsteltje afgeveegd.
Laat de broden op een rooster afkoelen.

Goed gebakken en niet verbrand
is een baksel met verstand.

Gerrit Hasendonckx 

Het bakhuis (bakkes) vervolg

Bakkersploeg tijdens de Molenfeesten
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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

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

Bookshop-Papierhandel Mathy Kwaspen

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS

MUSSEN
InStallatIebedrIjf
P e t e r  d e C K e r S

CV-InStallatIe
SanItaIr

warmtePomPen
aardwarmte

Nederland
Horsterweg 46, 6039 GE Stramproy

Tel. 0495 56 40 80
België

Fiejestraat 11, 3640 Molenbeersel
Tel. 089 70 37 58

www.dCInStal.Com

Kapsalon en Schoonheidssalon
loes & Carool

Zandbosstraat 43, 3640 Kinrooi-Molenbeersel
Tel. 089 70 31 57
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Zaterdag 30 juli 2011

Molenterras
De tweede dag van de Molenfeesten begint om acht uur 
s’avonds, het ideale moment om een terrasje te doen. Sixpack 
zorgt voor de muziek in open lucht. Deze groep, gevormd 
door een aantal leerkrachten van Sint-Jansberg, brengt sfeer-
volle covers van klassiekers uit de rockmuziek. Ze speelden 
al een aantal keren in Maaseik en omstreken, en ze hebben 
zich nu zot gerepeteerd voor de Molenfeesten, om de lokale 
aanhang zeker niet teleur te stellen. Bij het zakken van de zon 
is dit de ideale opwarming voor de 30+fuif. En bovendien: tot 
tien uur betaal je helemaal geen inkom. Een reden temeer om 
tijdig van de partij te zijn. 

Studio 30+
De 30+fuif van de Molenfeesten is zo stilaan een begrip ge-
worden in Molenbeersel. Volop sfeer en ambiance. The Mix 
Project zet de tent op z’n kop met muziek van de jaren ‘70 tot 
nu. De tapkranen staan vol open en op de dansvloer wordt 
menig druppeltje zweet weggeveegd.

Café Chantant
Onder de molen hoeft het allemaal niet zo luid. Hier is het 
genieten van een lekker biertje of een goed glas wijn. En als 
de stemming al wat losser wordt, is er Jonas van Esch. Als ac-
cordeonist brengt hij vanaf tien uur met een benijdenswaardig 
enthousiasme Vlaamse liedjes, die ieder kan meezingen. En dat 
meezingen gaat als vanzelf! Plots zit de molen vol gelegen-
heidszangers die voor een unieke sfeer zorgen. En we gaan 
nog niet naar huis …

Vrijdag 29 juli 2011

Promill
Vorig jaar nog een primeur Molenbeersel, en gezien het succes dit 
jaar opnieuw: een mini-festival van bands en DJ’s aan de molen: 
Op het buitenpodium staan vijf jeugdige groepen die het beste 
van zichzelf geven.
Nieuw dit jaar: de gezellig ingerichte chill out area, waar The They-
walk-Down zal zorgen voor relaxe plaatjes terwijl saxofonist Rob 
Banken er lustig een sauzige scheut sax overheen blaast. Voor de-
gene die door een serieuze zonnesteek niet meer weet wat een 
saxofoon is: deze man beheerst het instrument als geen ander. Hij 
geeft tevens een volledig nieuwe betekenis aan de woorden "sau-
zig", "porno snor" en "matje". Chill indeed!
Na de optredens neemt de DJ van The Mix Project de fuifbeesten 
op sleeptouw naar een vette afterparty.
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winters.willy@skynet.be

Tel. 089 70 30 82
Fax 089 70 43 82

E-mail: info@vanthoor.be

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

Tel./Fax 089 70 36 89
Binnenweg 59 - 3640 Kinrooi

fietsshop.vandewal@telenet.be
www.fietsshop-vandewal.be

Weertersteenweg 138 - Kinrooi
Tel. +32 (0)89 70 25 88 - Fax +32 (0)89 70 16 18

Openingstijden:
dinsdag-vrijdag: 9.00u-11.45u en 13.15u-17.30u

zaterdag: 10u-17.30u

Leuerbroek 1046
3640 Kinrooi
Tel. 089 70 11 70
Fax 089 70 36 30
www.houthandel-vanhove.be
info@houthandel-vanhove.be

Agrarisch centrum
BVBA VerBeek

Weertersteenweg 176 - 3640 Kinrooi

Tel. 089 70 23 86  -  Fax 089 70 42 56  -  gsm 0496 12 85 90
www.aveve.be

maandag en dinsdag: gesloten
woensdag voormiddag: op afspraak
woensdag van 13u tot 18u: zonder afspraak
woensdag na 18u: op afspraak
donderdag: op afspraak
vrijdag en zaterdag: enkel op afspraak

089/77 77 59

Ma t/m Do 16u - 24u
Vrijdag 11u30 - 13u en 16u - 01u
Zaterdag 16u - 01u
Zondag 16u - 23u
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SChrIjnwerKerIj
jan henCKenS

Steenpad 3, 3640 Kinrooi
Tel. 089 56 12 63  -  Fax 089 56 12 60

Gsm 0495 25 12 63
info@janhenckens.be

www.janhenckens.be

onderhoud en montage
Staalconstructies
metaalbewerkingen
buigen en walsen
laswerken

jm ConStrUCt nV
I.T. Jagersborg 1038, 3680 Maaseik
Tel. 089 700 200
Fax 089 700 208
www.jmconstruct.be

Weertersteenweg 149
3640 Kinrooi

Tel. 089 84 43 00

DaMES • HErEn • KInDErEn

Tel. 089 70 41 59

grond- en afbraakwerken
wegeniswerken
rioleringswerken
beton- en klinkerwerken

Leuerbroek 1078 - 3640 Kinrooi
Tel. 089 46 54 74 - Fax 089 45 54 70
elenmarc@skynet.be - www.elenmarc.be

Dans- en fietscafe  •  Dartclub De Sjuit
Supporterslokaal van voethal HOM
alle grote sportwedstrijden op groot scherm.
Vanaf juni 2011 softijs te verkrijgen

Oudekerkstraat 24
3640 Molenbeersel
Tel. 089 46 46 51

info@desjuit.be
www.desjuit.be

Venlosesteenweg 32
3640 Ophoven-Kinrooi
Tel./Fax 089 56 47 27

rIjwIelen
ronny hornix

Tel. 089 24 52 54
Tel. +31 (0)6 51964717

autoschaderonken@hotmail.com

Met deze bon 10% korting!

Vlasbrei 2a
3640 Kinrooi - Molenbeersel

tel. 089 70 38 31
gsm 0478 30 66 95
fax 089 70 34 02

info@woondecoratievrinssen.be

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

Recepten 

uit het 

bakboek van 

Louis Verlaak

ABRiKOZENVULLiNg 

2 potjes abrikozencompote, 50 
g maïzena of aardappelmeel, 1 
pakje vanillesuiker, 2 el witte 
suiker

Abrikozencompote met de sui-
ker voorzichtig opkoken en bin-
den met het bindmiddel.
Laten afkoelen

VLAAiENDEEg
VOOR ViER VLAAiEN

1 kg bloem, 250 g margarine of roomboter of olie, 150 g suiker, 40 g gist, 
450 cl water of melk of half water/half melk, 15 g zout, 2 eieren

Alle ingrediënten mengen en gedurende zeker twintig minuten goed 
kneden. Laten rijzen (20 à 30 minuten) en dan bolletjes afwegen van 300 g. 
Voor vlaaiendeksel (latjes) bolletjes afwegen van 200 g. Bolletjes laten rijzen 
gedurende 20 minuten. De vlaaivormen met olie invetten. Vlaaien uitrollen, 
vullen met spijs en bakken in de oven op 225° C gedurende 30 minuten.
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Dorpsplein 4
3640 Kinrooi

Tel. 089 86 45 41
www.abckinrooi.be

Gordijnen en overgordijnen
Vouw- en paneelgordijnen

Alle binnenzonwering

Verkoop en onderhoud alle merken. 
Specialiteit Mercedes en Renault.

Erkend LPG installateur.

VAn EnDE - TEuWEn

uit sympathie

Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 26 00
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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 
naturasponsorsuit sympathie

th. VerKoelen
containerservice en transport

handel in zand en grind
grondwerken

V.O.F. Verkoelen
Heikemp 1108 - 3640 Kinrooi

Tel. +32 (0)89 46 39 54
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