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Vrijdag 27 juli ‘12 

Promill 
Festival met bands, 
deejays en chill-out

Inkom e 7
zie pag. 15

Zaterdag 28 juli ‘12
Molen-terras met live muziek 

van Ap@rt
Gratis inkom tot 22.00u

Studio 30+
Café Chantant

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

Zondag 29 juli ‘12

voormiddag
Wandeltocht

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

zie pag. 7

Elfde open molenrit  
voor motoren

Inschrijven van 
8.30 u tot 11.30 u

Deelname: e 7
zie pag. 7

middag
Fietstocht: 30 km 

Met leuke prijzenpot
Inschrijven van 

12.00 u tot 14.00 u
Deelname: e 2

zie pag. 7

 namiddag & avond
Terrasfeest met 

Radio MONZA live 
en de Ridders optredens

Animatie voor jong en oud
gratis inkom

zie pag. 10 & 11

•	Wist	je	dat	er	lang	geleden	in	Molenbeersel	ook	
een	watermolen	lag?

	 En	dat	die	watermolen	één	van	de	maar	 liefst	
28	molens	op	de	Abeek	was?

•	Wist	je	dat	de	stad	Weert	pas	tot	ontwikkeling	
is	gekomen	dankzij	het	aftappen	van	water	uit	
die	Abeek?

	 En	dat	de	Abeek	op	liefst	drie	plaatsen	(Neer,	
Wessem	en	Ophoven)	in	de	Maas	uitmondt?

•	Wist	 je	 dat	 een	 afwateringskanaal,	 de	 Lossing,	
vanuit	de	loop	van	de	Abeek	werd	gegraven	in	
de	hoop	de	vele	natte	gronden	in	de	buurt	van	
Molenbeersel	in	cultuur	te	brengen?

	 En	dat	de	gemeente	Molenbeersel	pas	na	een	
grenscorrectie	in	1845	is	ontstaan?

•	Wist	 je	 dat	 de	 fiere	 Molenbeerselaren	 geen	
Nederlanders	 wilden	 worden	 en	 dat	 daarom	
de	Abeek	over	een	afstand	van	1,5	km	de	grens	
vormt	tussen	Stramproy	en	Molenbeersel?

•	Wist	je	dat	de	inwoners	van	Molenbeersel	ook	
niets	te	maken	wilden	hebben	met	de	gemeen-
te	Kessenich?

	 En	dat	zij	inmiddels	dit	geschil	hebben	bijgelegd	
(nou,	 ja),	 maar	 dat	 die	 van	 Stramproy	 en	 van	
Beek	pas	vorig	jaar	de	strijdbijl	hebben	begraven?

•	Wist	je	dat	de	Abeek	op	natuurkundig	vlak	één	
van	 de	 meest	 waardevolle	 beken	 uit	 de	 Lage	
Landen	is?	

	 En	 dat	 je	 er	 zeer	 zeldzame	 soorten	 planten,	
insecten,	 vissen,	 reptielen	 en	 amfibieën	 terug-
vindt?	

•	Wist	 je	 tenslotte	 dat	 de	 landerijen	 rond	 de	
Abeek	in	Molenbeersel	en	omgeving	met	opzet	
onder	 water	 werden	 gezet	 om	 de	 Duitse	
opmars	 bij	 het	 uitbreken	 van	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	te	stoppen?

	 Maar	dat	de	Duitsers	niet	hebben	gewacht	tot-
dat	alles	was	ondergelopen?

Robert Van Eerden, bestuurslid van de werkgroep 
Molenfeesten , maakt op dit ogenblik de motortocht 
van zijn leven. Een tocht van zes weken, over 16000 km,  
in 14 etappes, had hij voor de kiezen toen hij 
op woensdag 13 juni vertrok richting Amsterdam 
voor de start van de Oranje Trophy. De Oranje 
Trophy is een karavaan voertuigen met Oranjefans 
die dit jaar de Nederlanders gaan aanmoedigen 
tijdens de Europese voetbalkampioenschappen en 
de Olympische Spelen in Londen. Oranje vracht-
wagens, personenwagen, elektrisch aangedreven 
voertuigen en twee motoren trekken richting Polen 
en Oekraïne, om via een ommetje langs Moskou en 
de Noordkaap weer af te zakken naar Londen, om 
daar aan te komen voor de Olympische spelen.

De	 twee	 sport	 evenementen	 vormen	de	 aanlei-
ding	om	deze	uitzonderlijke	tocht	te	organiseren.	
Maar	het	is	geen	gewoon	legertje	uitzinnige	oranje	
fans	die	op	deze	avontuurlijke	wijze	Europa	door-
kruist.	Bij	Robert	thuis	vind	je	dan	ook	geen	slier-
ten	van	oranje	vlaggetjes	aan	huis	tijdens	de	voet-
balwedstrijden	 of	 gedurende	 andere	 sportieve	
prestaties	van	de	Nederlanders.	Hij	woont	reeds	
meer	dan	10	jaar	in	Molenbeersel	en	voelt	zich	al	
een	beetje	Belg.	Misschien	kijkt	hij	hierdoor	nuch-
ter	 naar	 de	 oranje	 gekte.	De	 echte	 uitdaging	 zit	
voor	hem	in	het	reizen.	Als	jonge	kerel	zwierf	hij	
al	met	tent	en	rugzak	over	de	wereld	en	verbleef	
hij	voor	langere	tijd	in	Australië.	 In	2011	leest	hij	
in	het	tijdschrift	Moto73	over	de	komende	Oranje	
Trophy.	Zijn	reisvirus	duikt	onmiddellijk	weer	op.	
Dit	is	het	avontuur	en	de	uitdaging	waaraan	hij	op	
zijn	vijftigste	wil	beginnen.	Met	dit	project	kan	hij	in	
één	klap	enkele	van	zijn	dromen	waar	maken:	een	
grootse	 motorreis	 ondernemen,	 de	 Noordkaap	

Molenbeersel, 
een molenrijk 
dorp langs 
de Abeek

Robert doet 
mee aan 
de Oranje 
Trophy

lees verder pagina 5 lees verder pagina 17
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www.segers-teuwen.be
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Glimburgercafé
Ambassadeur ORVAL TRAPPIST 

+ cum laude 2012
Alle Trappistenbieren!

Weertersteenweg 343  3640 Kinrooi  Tel. 089 / 70 14 62

• ZONDAG van 11.30 tot 23.00 u. • MAANDAG en DiNsDAG gesloten
• WOENsDAG t/m ZATERDAG van 11.30 tot 13.30 u. en van 17.00 tot 23.00 u.

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

Weertersteenweg 149
3640 Kinrooi

Tel. 089 84 43 00

Dames • heren • KinDeren

Tel. 089 70 41 59
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Deze	 en	 nog	 veel	 meer	 andere	 vragen	 worden	
beantwoord	 in	 het	 onlangs	 verschenen	 boek	 De 
Abeek Levensader van beide Limburgen.	 Voor	 het	
eerst	 krijgt	 de	 lezer	 een	 volledig	 beeld	 van	 de	
moeilijke	relatie	tussen	mens	en	natuur,	in	dit	geval	
de	Abeek,	zowel	in	het	verleden,	het	heden	en	de	
toekomst.
Vaak	beseffen	we	niet	meer	de	ecologische	waarde	
en	 de	 historische	 betekenis	 van	 deze	 beek.	 Vele	
keren	passeren	we	 ze	dagelijks	 per	 auto,	 te	 voet	
of	per	fiets	tussen	de	bron	in	Wijshagen-Meeuwen	
en	 de	monding	 in	Neer.	 Tientallen	 bruggen	over	
een	afstand	van	ongeveer	60	km	zorgen	voor	de	
verbinding	van	de	ene	met	de	andere	oever	zon-
der	dat	wij	ons	hiervan	bewust	zijn.	Zoals	andere	
beken	valt	ook	de	Abeek	letterlijk	en	figuurlijk	dik-
wijls	buiten	ons	gezichtsveld.	Velen	weten	niet	eens	
dat	er	een	beek	stroomt	en	moeten	hun	schouders	
ophalen	wanneer	er	naar	geïnformeerd	wordt.	En	
toch	heeft	diezelfde	beek	er	vroeger	voor	gezorgd	
dat	onze	voorouders	konden	“overleven”.

We	realiseren	ons	niet	meer	dat	 tot	vóór	enkele	
decennia	de	mens	op	zoek	moest	gaan	naar	stro-
mend	 water	 en	 dat	 er	 putten	 werden	 gegraven,	
maar	soms	lukte	zelfs	dat	niet.	Stromend	water	van	
rivieren	en	beken	was	dan	ook	levensnoodzakelijk.	
De	 Abeek	 was	 zo’n	 beek	 die	 van	 oudsher	 een	
grote	 aantrekkingskracht	 op	 de	 West-	 en	 Oost-
Limburgers	 heeft	 uitgeoefend.	 Ze	 ontspringt	 op	
het	Kempens	plateau	en	vloeit	 in	noordoostelijke	
richting	 naar	 de	Maas.	De	 gemeenten	Meeuwen-
Gruitrode	(Wijshagen,	Meeuwen	en	Ellikom),	Peer	
(Grote-Brogel),	Bocholt	(Reppel	en	Bocholt),	Bree	
(Gerdingen	 en	 Beek),	 Kinrooi	 (Molenbeersel	 en	
Ophoven),	Weert	 (Stramproy	en	Weert),	Leudal	
(Hunsel,	 Grathem,	 Baexem,	 Haelen,	 Nunhem	 en	
Neer)	en	Maasgouw	(Thorn,	Panheel	en	Wessem)	
liggen	in	haar	stroomgebied.

In	lang	vervlogen	tijden	trachtte	de	mens	de	natuur	
naar	zijn	hand	te	zetten.	Ook	de	Abeek	ontsnapte	
niet	 aan	 deze	 invloed.	 Ze	 werd	 aangepast	 en	
verplaatst	 ten	 behoeve	 van	 de	 bouw	 van	 water-
molens	en	de	vestiging	 van	nederzettingen.	Zoals	
eerder	 werd	 gesteld	 kon	 Weert	 slechts	 tot	 een	
stedelijke	 samenleving	uitgroeien	dankzij	het	afge-
tapte	water	uit	de	Abeek,	dat	via	de	kunstmatige	
Bocholterbeek	naar	Weert	werd	geleid.
Om	 de	 waterkracht	 van	 de	 molens	 te	 verhogen	
werd	 een	 molenbeek	 gegraven.	 Niet	 toevallig	
werd	de	Abeek	eertijds	zo	genoemd.	Ooit	waren	
er	 een	 25	 watermolens	 in	 werking.	 Eeuwenlang	

vormde	deze	energievoorziening	de	enige	“indus-
triële”	 activiteit	 in	 onze	 regio.	 Op	 basis	 hiervan	
werd	graan	gemalen	(zoals	 in	de	watermolen	van	
Molenbeersel),	 olie	 geslagen	 of	 werden	 lakens	
gevold.	In	Weert	en	omgeving	zou	een	bloeiende	
lakenindustrie	 tot	 stand	 komen.	 Noodzakelijke	
afspraken	in	verband	met	het	opstuwen	van	water	
en	 het	 “vegen”	 van	 de	 beek	 waren	 nodig,	 maar	
de	 naleving	 werd	 bemoeilijkt	 door	 de	 vorming	
van	een	lappendeken	van	staten	langs	de	loop	van	
de	 Abeek.	 De	 vrijheerlijkheid	 Kessenich,	 waartoe	
Molenbeersel	grotendeels	behoorde,	maar	ook	het	
vorstendom	Thorn	en	de	graafschappen	Loon	en	
Horn	bleven	een	zekere	zelfstandigheid	behouden.	
Hun	belangen	waren	meestal	niet	gelijklopend.	De	
territoriale	afbakening	van	de	staten,	heerlijkheden	
en	dorpen	werd	deels	bepaald	door	de	 loop	van	
de	Abeek.	Er	werd	gezocht	naar	een	toegang	tot	
de	beek	of	de	eigendomsrechten	 van	een	molen	
werden	 overgenomen.	 De	 molendwang,	 de	 ver-
plichting	 om	 gebruik	 te	 maken	 van	 zijn	 molen	
verzekerde	de	plaatselijke	heer	van	zijn	inkomsten,	
maar	 vormde	 eeuwenlang	 een	 bron	 van	 conflict.	
Dat	was	wellicht	ook	het	geval	voor	de	watermo-
len	van	Molenbeersel.

De	Abeek	werd	ook	nog	voor	andere	doeleinden	
gebruikt:	wassen,	drinken,	irrigeren,	vissen	en	blus-
sen.	Door	het	stromend	water	konden	“	kastelen”	
en	 schansen	 uit	 veiligheidsoverwegingen	 van	 een	
gracht	worden	voorzien.	 In	dat	verband	moet	de	
Makkenschans	 langs	 de	 Grootbroekstraat	 en	 de	
Makkestraat	 in	 Molenbeersel	 worden	 vermeld.	
Reeds	 op	 20	 januari	 1634	 kregen	 32	 inwoners	
hiertoe	de	toelating.
Lange	 tijd	 bleef	 de	 Abeek	 aldus	 de	 navelstreng,	
de	 levensader	 in	 onze	 streek.	 Onze	 voorouders	
vestigden	 zich	 noodgedwongen	 in	 de	 buurt	 van	
de	 beek.	 Vanaf	 de	 vroege	 middeleeuwen	 bouw-
den	ze	er	hoeven	op	de	grens	 tussen	de	weiden	
uit	 het	 vochtige	 dal	 en	 de	 akkers	 op	 de	 hoger	
gelegen	delen.	Aangezien	vele	landbouwers	na	de	
Romeinse	 tijd	 het	 Maasdal	 hadden	 verlaten,	 zou-
den	de	oudste	nederzettingen	langs	de	Abeek	het	
dichtst	bij	de	Maas	zijn	gelegen.

Toch	kreeg	de	mens	de	natuur	niet	helemaal	in	zijn	
greep.	Hij	bleef	afhankelijk	van	de	natuurkrachten,	
en	de	gesteldheid	en	de	kwaliteit	van	de	gronden	
waren	medebepalend	voor	de	site.	Vooral	aan	de	
middenloop,	 in	 de	 omgeving	 van	 Molenbeersel	
werd	 bewoning	 door	 de	 vele	 broeken	 bemoei-
lijkt.	 Een	poging	om	er	de	natte	 gronden	via	een	

afwateringskanaal,	de	Lossing	in	cultuur	te	brengen	
mislukte.	Ook	de	arme	zand-	en	heidegronden	op	
de	 dekzandruggen	 rondom	 de	 Abeek	 verhinder-
den	een	behoorlijk	rendement.	Pas	vanaf	de	13de	
eeuw	zou	de	mens	zich	voor	het	eerst	op	grotere	
schaal	buiten	het	stroomgebied	van	de	Abeek	ves-
tigen.	 Zo	 ontstonden	 er	 gehuchten	 zoals	 binnen	
de	huidige	grenzen	van	Molenbeersel	en	kampen,	
geïsoleerde	akkers	te	midden	van	woeste	gronden.	
Via	 het	 potstalsysteem	 kon	 de	 productiviteit	 ver-
hoogd	worden.

Vanaf	 de	 late	 middeleeuwen	 zou	 de	 betekenis	
van	de	Abeek	geleidelijk	maar	zeker	afnemen.	De	
windmolen	bood	voortaan	een	 gunstig	 alternatief	
voor	 de	 opwekking	 van	 energie.	 In	 die	 zin	 wer-
den	 in	 Molenbeersel	 respectievelijk	 in	 1817	 en	
1869	de	Zorgvliet-	en	Keijersmolen	opgericht.	De	
Abeek	degenereerde	en	zou	sinds	de	19de	eeuw	
steeds	meer	als	een	 last	beschouwd	worden.	De	
watermolens	verloren	hun	functie	door	de	oneer-
lijke	concurrentie	van	de	opkomende	geïndustriali-
seerde	maalderijen.	Uiteindelijk	zou	deze	trend	de	
ondergang	 van	 de	 watermolen	 van	 Molenbeersel	
hebben	bespoedigd.	

Het	boek	De Abeek Levensader van beide Limburgen	
is	 het	 resultaat	 van	 een	 jarenlang	 archivalisch	 en	
natuurkundig	onderzoek.	Auteurs	zijn	Paul	Capals,	
René	 Neyens,	 Jaak	 Paredis,	 Henri	 Peeters	 en	 Jo	
Corstjens.	 Je	kan	het	betreffende	boek	(250	pagi-
na’s,	full	colour,	hard	cover,	ingebonden)	verkrijgen	
door	slechts	25	euro	over	te	maken	op	rekening-
nummer	BE	22	7450	4252	2647	(Bic:	KREDBEBB)	
van	 het	 Abeekcomité,	 Bocholterkiezel	 121	 in	
Bree	 met	 vermelding:	 boek	 Abeek	 en	 je	 (mail)
adres.	Na	afspraak	met	René	Neyens	(089/463686	
of	 rene@abeek.be)	 kan	 het	 boek	 bij	 hem	 thuis	
(Bocholterkiezel	121	in	Bree)	worden	afgehaald.	In	
het	andere	geval	worden	8	euro	portkosten	extra	
aangerekend.	Tijdens	de	Molenfeesten	zal	het	boek	
ook	te	koop	worden	aangeboden.

Jo Corstjens

Molenbeersel, 
een molenrijk dorp langs de Abeek (vervolg)
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www.vandevorst.be

Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten

Draadafsluitingen
Automatisatie

Carports - Overkappingen
Garagepoorten - Zonwering

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

VAN ENDE - TEUWEN

uit sympathie

Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 26 00

Bart Van Audenhove
Kampstraat 14, 3640 Kinrooi, GSM 0495-789.007

www.hetchocoladeatelier.be

Open: di-vr 14u-18u00 • za 10u-17u30 • zo-ma gesloten

Handgemaakte pralines 
en chocolade stukwerk

Demo's en workshops
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Zondag 29 juli ‘12

Wandelen
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, en er zijn 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)

11de Open Molenrit voor Motoren
Deze elfde motorrit, door de Mill Riders uitgestippeld, doorkruist 
Nederlands Limburg en Noord-Brabant over een afstand van zo’n  
230 km. 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
Inschrijven van 8.30 u tot 11.00 u
Deelnamekosten: € 7,00 per motor (inclusief roadbook, 2 consump-
ties en jaarhanger)

Wandelen

MotortochtMotortocht

‘Neet te geluive, zoea kort bie hoes, en ich bin hie nog noeats 
gewaestj!’, is een veelgehoorde bedenking na de fietstocht van de 
Molenfeesten. De organisatoren slagen erin om de fietser telkens 
weer te verrassen. En om het allemaal nog wat spannender te maken 
is er de leuke wedstrijd met de originele vragen, waarmee je naast de 
vele andere prijzen een vakantieverblijf in Parc Les Etoiles te Blaimont 
kan winnen.

Afstand: 30 km met een halte op 17 km.
Inschrijven van 12.00 u tot 14.00 u
Deelnamekosten: € 2,00 

FietstochtFietstocht
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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

www.fietsenhenckenserik.be
Luitestraat 19 • 3640 Kinrooi

Tel. 089 70 34 67
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Geboren uit de 
watermolen

De	 eerste	 windmolens	 verschijnen	 rond	 het	 jaar	
1200	 in	 Vlaanderen,	 Noord-Frankrijk	 en	 Zuid-
Engeland.	 Men	 heeft	 in	 die	 tijd	 een	 techniek	
uitgevonden	 om	 naast	 de	 waterenergie	 ook	 de	
windenergie	 te	 gebruiken.	 De	 techniek	 om	 een	
krachtige,	draaiende	beweging	over	te	brengen	via	
assen,	 kamwielen	 en	 rondsels	 naar	 grote	 molen-
stenen,	heeft	men	sinds	de	Romeinen	reeds	onder	
de	knie.	 Iemand	komt	nu	op	het	geniale	 idee	om	
dit	mechanisme	van	een	watermolen	op	een	verti-
cale	paal	te	plaatsen	en	het	waterrad	te	vervangen	
door	wieken.	Een	verticale	paal,	staak,	wordt	met	
steekbanden	 geschoord	 op	 kruisplaten.	 De	 kruis-
platen	worden	ingegraven	voor	stevigheid.	Hierop	
plaatst	 men	 een	 kast	 met	 wieken,	 as,	 kamwielen	
en	molenstenen.	De	kast	kan	draaien	op	de	staak,	
waardoor	men	de	molen	 kan	 kruien	om	 ze	 naar	
de	wind	 te	 zetten.	Doordat	men	uitgaat	 van	een	
kopie	van	de	watermolen	ligt	de	as	van	de	wieken	
laag	in	de	molen.	In	onze	omgeving	zijn	molens	van	
dit	type	allemaal	verdwenen.	In	Engeland	vindt	men	
hier	 en	 daar	 nog	 restanten	 terug	 van	 ingegraven	
kruisplaten.	In	Rusland	staan	er	nog	molens	die	erg	
gelijken	op	dit	oertype	van	onze	windmolen.

Bij	een	volgende	stap	in	de	ontwikkeling	gaat	men	
logischerwijs	de	wind	hoger	opzoeken.	De	as	van	
de	wieken	wordt	 in	de	molenkap	geplaatst.	 In	de	

molen	 krijgt	 het	 houten	 raderwerk	 een	 andere	
plaats.	Dit	moet	de	draaibeweging	van	de	wieken	
naar	beneden	brengen,	naar	de	molenstenen.	De	
eerste	 standerdmolen	 is	 geboren.	 Een	 verdere	
evolutie	 in	 de	 standerdmolen	 of	 staakmolen	 is	
de	 torenmolen.	 In	 een	 stenen	 toren	wordt	 enkel	
de	kap	op	een	spil	geplaatst	waardoor	men	deze	
kan	 kruien,	 los	 van	 de	 romp.	 Na	 enkele	 eeuwen	
verdwijnt	 dit	 type	 molen	 zo	 goed	 als	 volledig	 uit	
ons	 landschap.	Waarschijnlijk	was	de	bouw	ervan	
te	 duur.	 Bovendien	heeft	 een	 standerdmolen	het	
voordeel	dat	ze	steeds	gedeeltelijk	te	recycleren	of	
relatief	 gemakkelijk	 te	 verplaatsen	 is.	 Immers,	 niet	
zelden	 wordt	 er	 een	 molen	 verkocht	 en	 volledig	
verplaatst.

In	 de	 zeventiende	 eeuw	 is	 de	 standerdmolen	
het	 courante	 type	 van	 molen	 in	 Vlaanderen	 en	
Nederland.	De	 kruisplaten	worden	 nu	op	 stenen	
blokken	geplaatst.	De	molenwieken	worden	dwars	
getuigd.	Dit	wil	zeggen	dat	elke	wiek	links	en	rechts	
hekwerk	 heeft.	 Hierop	 worden	 zeilen	 gespannen	
om	de	wind	te	vangen	en	de	wieken	te	doen	draai-

en.	Op	schilderijen	van	Breugel	kan	je	dit	type	van	
molens	zien.	In	Zingem	staat	nog	één	molen	die	zo	
klein	is	dat	ze	waarschijnlijk	uit	deze	periode	stamt.	
Deze	standerdmolens	uit	onze	omgeving	zijn	in	de	
17de	eeuw	gekopieerd	naar	de	Oostbloklanden.

Door brood 
word je groot

In	 de	 18de	 eeuw	 kent	 onze	 streek	 een	 sterke	
bevolkingstoename.	In	Gent	bijvoorbeeld	stijgt	het	
aantal	 inwoners	 boven	 100	 000.	 De	 stad	 is	 dan	
groter	 dan	 Parijs.	 Maar	 al	 deze	 mensen	 moeten	
brood	hebben.	Hierdoor	ontstaat	 er	 een	 grotere	
behoefte	aan	het	malen	van	graan.	Dit	zorgt	voor	
een	 impuls	om	nieuwe	molens	 te	bouwen	en	de	
technieken	aan	 te	passen.	Een	windmolen	gaat	 in	
normale	 omstandigheden	 tweehonderd	 tot	 drie-
honderd	 jaar	 mee.	 Maar	 de	 ontwikkeling	 wordt	
nog	versneld	doordat	vele	molens	door	oorlogen	
vernield	zijn.	Er	worden	dan	ook	bij	de	vleet	nieu-
we	 windmolens	 gebouwd.	 De	 windmolen	 wordt	
een	vast	attribuut	in	het	silhouet	van	de	horizonlijn.	
De	 windmolen	 wordt	 langzaam	 volwassen.	 De	
evolutie	hangt	zoals	bij	vele	ontwikkelingen	af	van	
vraag	en	aanbod.	Door	de	hogere	vraag	naar	meel	
stelt	de	heer,	eigenaar,	hogere	eisen	aan	de	nieuwe	
molen.	De	molenbouwer	aan	de	andere	kant	biedt	
zijn	 kundigheid	en	vernieuwde	 technieken	aan.	Er	
kan	meer	en	er	mag	meer.	Men	gaat	geen	molens	
meer	maken	zoals	twee-	tot	driehonderd	jaar	eer-
der.	Het	is	verstandig	om	met	je	tijd	mee	te	gaan.	

Men	maakt	 grotere	molens.	De	molen	wordt	 70	
cm	 hoger	 gezet.	 De	 wieken	 die	 vroeger	 19	 tot	
maximum	20	m	lang	waren,	worden	23	tot	24	m	
lang.	Het	gevolg	is	echter	dat	het	gevaarlijker	wordt	
om	deze	grotere	molen	te	stoppen.	Om	dit	onder	
controle	te	krijgen	steekt	men	een	groter	vangwiel	
met	vang.	Het	vangwiel	is	het	grote	tandwiel	dat	in	
de	kap	op	de	as	van	de	wieken	staat.	Het	brengt	
als	 eerste	 de	 draaibeweging	 van	 de	 wieken	 over	
naar	het	tandwielenstelsel	in	de	molen.	Bovendien	
functioneert	het	samen	met	de	vang	als	rem	van	de	
windmolen.	De	vang,	dit	zijn	grote	houten	gebogen	
remschoenen,	of	een	plank	in	olm,	of	een	metalen	

Molens moeten ook groot worden

Robert weet het zelf nog niet, maar bij zijn trip door 
Europa maakt hij tevens een reis in de tijd. Zijn 
oranje teletijdmachine brengt hem naar de oervor-
men van onze windmolens. In het Pools, Oekraïens 
en Russisch landschap komt hij windmolens tegen die 
duidelijk van een eenvoudiger type zijn dan deze die 
we in Vlaanderen of Nederland kennen. De wanden 
van de molenkast zijn er gemaakt met balkjes zoals 
bij een blokhut. Als er al een venster is voorzien, dan 
is dit piepklein. De molens lijken op kleine eenvoudige 
varianten van onze standerdmolen, zoals de Sint 
Jans-molen in Stramproy. Ook de wieken verschil-
len. Sommige molens hebben geen vier maar zes of 

acht wieken. Deze hebben links en rechts hekwerk waarop zeilen gespannen worden die de wind vangen om 
de molen te doen draaien. Bij sommige molens is een gedeelte van het hekwerk met plankjes betimmerd. De 
molens zien er duidelijk minder geavanceerd uit dan bij ons. De zoektocht naar de reden van dit verschil, op 
meer dan 1000 km van hier, leidt ons automatisch naar de boeiende evolutie van de molen in onze eigen streek. 
Het best had Robert Johan De Punt van TIMS (The International Molinological Society) als gids meegenomen op 
zijn zitje. Met hem richten wij alvast onze blik over de grenzen heen en terug in de tijd.

lees verder pagina 13
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Tel. 089 70 15 78 Tel. 089 70 14 70

Tel. 089 70 16 16

Tel. 089 70 28 08

Metaalwerken
Vishandel
Jack Steyvers

te Kinrooi en Bree
Gsm 0475 48 36 07

Zondag 29 juli ‘12

Familienamiddag
FamilienamiddagDe Molenfeesten zijn uit-

gegroeid tot het grootste 

dorpsfeest in Kinrooi. Dit 

jaar kunnen de jongeren zich 

amuseren rond het thema 

“Ridders” en de iets minder 

jongeren kunnen relaxen bij 

live muziek met Radio Monza. 

Het zondagnamiddagpro-

gramma het karakter van de 

feesten. In dit gezinsprogram-

ma vinden zowel kinderen 

als ouders hun gading. De 

Molenfeesten op zondagmid-

dag zijn aanleiding voor heel 

wat families en vrienden om 

zich bij de witte Keijersmolen 

te treffen voor een zorgeloze 

namiddag in een zomerse 

sfeer.

Terwijl je zelf geniet van 

muziek, acts, een fris pint 

en een hapje, amuseren de 

kinderen zich in de buurt. 

Tussendoor breng je een 

bezoek aan de werkende 

molen. Je bent dan door het 

gezellige café onder de molen 

gewandeld. De keuze wordt 

dan moeilijk: kies je voor de 

intieme sfeer van het café of 

spreekt het openluchtterras 

jou meer aan. Neem de tijd, 

het feest met Monza gaat 

door tot 's avonds laat  en 

heeft heel wat verrassingen 

in petto.

Artiesten en voorstellingen tijdens

Monza Live

14.00 u Radio Monza
14.30 u Hans Larsson
15.30 u Clown kinderanimatie
16.45 u Cliff Rilly
18.00 u Tony Servi
19.00 u Educatieve Roofvogel Demonstraties
19.40 u Cliff Rilly
20.30 u Huub Adriaens
22.15 u Mesjieu Maurice
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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

Familienamiddag

Doorlopend activiteiten

Werkende windmolen, bouwen aan een kasteel, stand roofvo-
gels, draaimolen, schminken, springkasteel

Word Ridder of Jonkvrouw

Help bij het bouwen van een heus ridderkasteel en maak je 
eigen ridderuitrusting of word een deftige jonkvrouw. Je mag 
natuurlijk ook naar de feesten komen in je eigen middeleeuwse 
ridder-outfit, page- of freulekostuum.   

Eten en drinken

Openluchtterras, Feesttent
Bruin café onder de molen 
Keukentent met o.a. boekweitkoek 
Meuleburgers en andere snacks 

Werkende windmolen

Zich niets aantrekkend van al die drukte rondom maalt de 
Keijersmolen onverstoorbaar verder. Ga binnen eens een kijkje 
nemen, waar molenaar Theo je honderduit zal vertellen over 
zijn windmolen en de molenaarsstiel. Jong en oud weet hij te 
boeien met zijn ongelofelijke verhalen!

Voor de allerkleinsten

Ook de allerkleinsten onder ons komen op de Molenfeesten 
volop aan hun trekken. Terwijl mama en papa genieten van een 

lekker pintje in gezelschap van familie of vrienden, 
vermaken zij zich in de peuterspeel-
tuin of op de draaimolen. Bij de 
schminkstand moeten ze even geduld 
hebben, maar het resultaat mag er 
dan ook zijn. Hopelijk zijn ze nog her-
kenbaar voor de ouders!

Tel. 089 70 41 76
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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

Verkoop en onderhoud alle merken. 
Specialiteit Mercedes en Renault.

Erkend LPG installateur.
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plaat	of	 een	 combinatie	 van	beiden,	wordt	 tegen	
het	 vangwiel	 geklemd	 waardoor	 de	 wieken	 stil	
gezet	worden.	De	kap	wordt	in	sommige	situaties	
zelfs	te	klein	om	dit	remsysteem	volledig	onder	te	
brengen.	 Om	 de	 vang	 te	 kunnen	 plaatsen	 maakt	
men	een	kleine	uitstulping	 in	de	kap	van	de	stan-
derdmolen.	Deze	bultjes	in	het	dak	noemt	men	de	
koffer.	Deze	koffer	is	nu	nog	aan	de	buitenzijde	van	
sommige	 standerdmolens	 aanwezig.	Het	 vangwiel	
had	tot	dan	toe	44	kammen.	Dit	was	niet	toevallig	
zo.	 Een	 kamwiel	 met	 44	 kammen	 is	 theoretisch	
eenvoudig	uit	te	zetten	als	men	het	moet	maken.	
De	steek,	dit	is	de	afstand	tussen	twee	kammen,	is	
dan	gelijk	aan	een	zevende	van	de	straal.	Alles	heeft	
te	maken	met	het	 feit	 dat	men	pi	 gelijk	 stelt	 aan	
tweeëntwintig	zevende	en	de	omtrek	van	de	cirkel	
2	x	pi	x	straal	is.	Het	aantal	kammen	verandert	nu	
naar	48	of	52.	Voor	het	overige	 is	 er	 in	het	bin-
nenwerk	 van	 de	molen	 niet	 veel	 vernieuwd.	Het	
principe	 van	 de	 overbrengingen	 bij	 watermolens	
functioneerde	nog	opperbest.

De	as	heeft	men	intussen	al	een	heel	tijdje	schuin	in	
de	kap	geplaatst.	De	askop,	waar	de	wieken	aan	de	
as	bevestigd	zijn,	kan	men	zo	dichter	bij	de	kap	leg-
gen.	Het	zwaartepunt	komt	in	de	molen	te	liggen	
waardoor	de	molen	 stabieler	wordt.	Doordat	 de	
wieken	schuin	staan	blijft	buiten	voldoende	ruimte	
tussen	de	molen	en	de	wieken.	Daarbij	voorkomt	
deze	helling	dat	de	as	met	wieken	naar	buiten	zou	
schuiven	bij	het	draaien.	

Gerijpt tot de beste 
in zijn soort

Aan	 de	 wieken	 kort	 men	 het	 hekwerk	 (het	 zgn	
voorhekken),	 dat	 naar	 voor	 gericht	 is	 bij	 het	
draaien,	in.	Het	wordt	afgedekt	met	houten	platen.	
Vaak	 volstaan	 deze	 windborden	 om	 voldoende	
wind	te	vangen	en	de	molen	te	doen	draaien.	Bij	
te	weinig	wind	wordt	het	hekwerk	aan	de	andere	
kant	 van	 de	 molenroede	 overspannen	 met	 een	
zeil.	 Hieruit	 ontwikkelen	 zich	 verschillende	 wiek-
systemen,	 waarover	 je	 reeds	 meer	 hebt	 kunnen	
lezen	in	een	vorige	Meulegezet.	De	molens	zijn	nu	
voldoende	krachtig	om	twee	koppels	stenen	aan	te	
drijven.	En,	het	principe	van	de	overbrengingen	bij	
watermolens	bewijst	nog	steeds	zijn	deugdelijkheid.	
Ook	bij	 deze	nieuwe	molens	wordt	deze	aanpak	
voor	het	overbrengen	van	de	draaibeweging	weer	
toegepast.	 In	het	begin	van	de	19de	eeuw	krijgen	
sommige	molens	zelfs	drie	koppels	stenen.

In	 de	 achttiende	eeuw	kende	 Frankrijk	 een	 grote	
wetenschappelijke	 bloei.	 Wiskundigen	 gingen	 de	
molen	 technisch	 en	 theoretisch	 onderzoeken.	
Toevallig	of	 niet	 verschijnt	 rond	1770	plots	weer	
de	stenen	molen.	Een	duidelijke	reden	hiervoor	is	
ons	 niet	 bekend.	 Meer	 kennis	 maar	 waarschijnlijk	
ook	het	tekort	aan	hout	speelt	hier	een	rol.	Voor	
een	 flinke	 standerdmolen	heeft	men	al	 vlug	 vijftig	
volwassen	 eiken	 nodig.	 De	 eeuwenlange	 ontbos-

sing	 zorgt	 nu	 voor	 problemen.	 Bovendien	 bood	
de	stenen	molen	door	zijn	vorm	meer	functionele	
ruimte	 in	 één	 gebouw.	Anders	 dan	 bij	 de	 toren-
molen	 die	 verticale	 muren	 heeft,	 wordt	 nu	 de	
stenen	 molenromp	 conisch	 gemetst.	 De	 molen	
krijgt	een	brede	basis	en	een	smallere	top,	als	een	
omgekeerde	bloempot.	Dit	spaart	materiaal	bij	het	
bouwen.	Het	gelijkvloers	en	de	eerste	zolders	zijn	
voldoende	ruim	als	opslagplaats.	De	bovenliggende	
zolders	 worden	 smaller.	 Zij	 moeten	 enkel	 het	
raderwerk	herbergen.

Behoeften,	technische	kennis,	vakmanschap	en	ook	
af	en	toe	een	beetje	lef,	hebben	bijgedragen	tot	de	
evolutie	van	de	Vlaamse	windmolens	en	hebben	ze	
gemaakt	tot	wat	ze	nu	zijn,	de	meest	geavanceerde	
in	 hun	 soort.	Maar	waarom	zijn	de	molens	 in	de	
oostelijke	landen	dan	niet	geëvolueerd?	Ze	zijn	stil	
blijven	 staan	 in	 de	 tijd.	 Deze	 landen	 hebben	 de	
grote	bevolkingsexpansie	vanaf	de	18de	eeuw	niet	
meegemaakt.	Hier	stelt	het	probleem	zich	niet,	dat	
er	 op	 korte	 tijd	 gigantische	 graanbergen	 moeten	
gemalen	 worden.	 De	 behoeften	 aan	 grotere	 en	
verfijnde	molens	is	hierdoor	ook	uitgebleven.	Men	
is	 verder	blijven	werken	met	 een	 kleiner	 investe-
ringsbudget	en	met	een	eenvoudigere	technologie.

René Weerens

Molens moeten ook groot worden (vervolg)

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
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bRIEVENbUSSEN

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

Bookshop-Papierhandel Mathy Kwaspen

optiek
raquel
staeren

brillen
contactlenzen
hoorapparaten

oogmeting gratis

weertersteenweg 166a - kinrooi
tel. 089 70 47 56

www.optiekstaeren.be
maandag gesloten

InstallatIebedrIjf
Voor aanleg, service en onderhoud van: 

C.V., water, sanitair, gasinstallaties, 
zinkwerk, warmtepompen

Peter deckers
GSM +31 (0)6 53 368 129

info@dcinstal.com

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 voor hem en haar

loes
Zandbosstraat 43, 3640 Kinrooi-molenbeersel

Tel. +32 (0)89 70 31 57

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

Verdeler van Racefietsen + ATB + Hybride
• Norta • Oxford • Granville • Minerva • Batavus • Gazelle
• Merida • Ridley • Thompson • Look
• Kleding • Schoenen: Shimano, NW, Sidi
• Accessoires
• Elektrische fietsen Gazelle-Batavus • Merida • Thompson

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

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

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS

MUSSEN
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Zaterdag 28 juli 2012

Molenterras
Op	de	tweede	dag	van	de	Molenfeesten	
kan	 je	vanaf	acht	uur	 ’s	avonds	een	ter-
rasje	 te	 doen.	De	mannen	die	 voor	 de	
terrasmuziek	zorgen	waren	al	eerder	te	
gast	op	de	Molenfeesten,	 zij	het	onder	
een	andere	naam.	Ap@rt	bestaat	uit	6	
muzikanten	 en	 brengt	 sfeervolle	 cov-
ers	uit	verschillende	genres	:	pop,	rock,	
blues,	reggae,	funk...	overgoten	met	een	
"apart"	sausje.	De	lijfspreuk	van	de	band	
is	 ‘Let’s	 build	 a	 party’.	 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	een	begrip	 in	Molenbeersel	
en	omstreken.	Volop	sfeer	en	ambiance	zijn	gegarandeerd.	The	
Mix	Project	zet	de	tent	op	z’n	kop	met	muziek	uit	de	jaren	‘70	
tot	 nu.	De	 tapkranen	 staan	 vol	 open,	 en	op	 de	 dansvloer	 lijkt	
iedereen	zijn	kandidatuur	voor	 ‘So	you	think	you	can	dance’	te	
verdedigen.	Let’s	party	all	night	long!!!

Vrijdag 27 juli 2012

Promill

Het	mini-festival	van	bands	en	DJ’s	aan	de	molen:	
Op	het	buitenpodium	staan	vijf	jeugdige	groepen	die	het	beste	
van	zichzelf	geven.

19.00 u    Lothorian
Lothorian	is	a	three	piece	stoner/sludge/doom	band	from	Belgium.	
Slow.	Heavy.	Dirty.

20.00 u    The Surfbeat Club 
Obscure	jaren	’60	beat,	verguisde	B-films	en	knotsgekke	surf	is	de	
bindende	 factor	 van	 dit	 onstuimige	 kwartet.	 Met	 vitale	 retro	 en	
een	lichte	punkattitude	staat	‘The	Surfbeat	Club’	garant	voor	een	
knallende	life-show!

21.00 u    Bearskin
De	Lommelse	indie/alt	band	Bearskin	zag	het	levenslicht	in	de	kille	
morgenzon	van	de	lente	van	2011.	Sam	Geraerts	(zang	&	gitaar),	
Nick	Spooren	(gitaar,	ffx),	Wouter	Valkenaars	(drum	&	percussie)	
en	 Joshua	R.	Geboers	 (bas,	piano,	backings)	 stonden	gezamenlijk	
op	uit	hun	muzikale	winterslaap	om	de	wereld	te	veroveren	met	
muziek	zoals	die	in	hun	wereld	hoort	te	zijn:	innig	mooi,	dan	weer	
beukend,	maar	immer	sfeervol	en	gewaagd.

22.00 u    The White Mill
“Aanstekelijk	als	een	griepvirus”	(Het	Belang	van	Limburg)	“Deze	
mannen	weten	songs	te	schrijven	die	beklijven	van	begin	tot	einde”	
(Chokri	 Mahassine,	 pukkelpop)	 “Mooie	 en	 gedurfde	 samenzang,	
een	uitgeklede	gitaarsound,	basic	drums	die	soms	mooi	evolueren	
naar	sleperige	catchy	dromerige	ritmes	ondersteund	door	verzorg-
de	baslijnen.	Hier	gaan	we	nog	van	horen.”	(Jo	Boes,	ex-redacteur	
van	het	muziektijdschrift	Oyé)
Helaas,	hun	laatste	optreden,	mis	dit	niet!!!

23.30 u    Nirvana Tribute by Demolution
"With	the	lights	out,	it's	less	dangerous".	Who	doesn't	know	any	of	
these	words?	A	tribute	to	a	band	that	made	the	gunge	famous	and	
changed	the	rock	music	forever!	Coming	from	Horst	aan	de	Maas	
The	 Netherlands,	 Demolution	 was	 formed	 in	 September	 2003.	
Experience	the	Nirvana	grunge	sound	together	with	Demolution	...

In	de	Dance hall	een	aantal	DJ’s	die	hun	vette	beats	op	je	loslaten.
•	 Subcontext	&	Messerschmitt
•	 Soda	vs.	Analogue
•	 Lolly	&	Stash
•	 Robert	Solva

Even	bekomen	kan	in	de	chill out area	onder	de	molen
Deejay	The	they	walk	down
Optreden	van:	Jolien	Javornik

Na	de	optredens	neemt	de	DJ	van	The Mix Project	de	fuifbees-
ten	op	sleeptouw	naar	een	vette	afterparty.

Café Chantant
Onder	de	molen	hoeft	het	allemaal	niet	zo	luid.	Het	begint	rustig	met	een	lekker	biertje	of	een	goed	glas	wijn.	En	als	de	stemming	al	wat	losser	
wordt,	is	er	op	algemeen	verzoek	Jonas	van	Esch.	Als	accordeonist	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	zangers,	zangeressen	en	ander	zingend	gespuis	met	een	unieke	
sfeer	tot	gevolg.	En	we	gaan	nog	heel	lang	niet	naar	huis	…
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winters.willy@skynet.be

Weertersteenweg 138  -  Kinrooi
Tel. +32 (0)89 70 25 88  -  Fax +32 (0)89 70 16 18
info@keijersbvba.be  -  www.keijersbvba.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

089/77 77 59

ma t/m Do 16u - 24u
Vrijdag 11u30 - 13u en 16u - 01u
Zaterdag 16u - 01u
Zondag 16u - 23u

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

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

heikemp 1102  •  B-3640 Kinrooi (molenbeersel)

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
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bezoeken,	een	grote	voetbalwedstrijd	live	beleven	
en,	 in	het	centrum	van	het	wereldgebeuren	staan	
tijdens	de	Olympische	spelen.	

Het	zijn	vooral	studenten,	of	mensen	die	het	reeds	
goed	voormekaar	hebben,	die	deelnemen	aan	de	
tocht.	 Robert	 moet	 heel	 wat	 organisatie	 talent	
aan	 de	 dag	 leggen	 om	 te	 kunnen	 starten.	 Niet	
alleen	om	sponsors	te	overtuigen	om	het	project	
financieel	 rond	 te	 krijgen.	 Hij	 moet	 zijn	 zaak	 ook	
op	 zijn	 werk	 regelen	 en	 de	 ondersteuning	 van	
zijn	 gezin	 zien	 te	winnen.	Bij	 zijn	 vertrek	heeft	hij	
het	technische	en	financiële	plaatje	rond.	Aan	zijn	
BMW	worden	een	paar	verbeteringen	aangebracht	
en	de	machine	wordt	overtrokken	met	een	oranje	
wrap.	En	thuis,	daar	kan	hij	 rekenen	op	een	sterk	
supportersteam.	Op	 zijn	motor	monteert	 hij	 een	
zender	 waardoor	 het	 thuisfront	 hem	 via	 satelliet	
kan	volgen	op	computer.	

Zijn	bedoeling	was	aanvankelijk	om	tijdens	de	laat-
ste	dag	van	de	tour	zijn	route	te	laten	afwijken,	om	
op	zondag	tijdens	de	Molenfeesten	aan	te	komen.	

Wij	hebben	hem	aangeraden	om	de	karavaan	naar	
Engeland	 te	 blijven	 volgen.	 Tijdens	 het	 reizen	 zal	
de	 groep	 van	 dag	 tot	 dag	 groeien	 als	 een	 hecht	
team.	Het	zou	dan	jammer	zijn	als	je	het	apotheo-
sefeestje	met	je	nieuwe	vrienden	op	de	laatste	dag	
in	Londen	moet	missen.	

René Weerens

Robert doet mee aan de Oranje Trophy 
(vervolg)
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Sky Time
elektriciteitswerken

Hellestraat 8
3670 Meeuwen-Gruitrode
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Met dank aan onze naturasponsors

uit sympathie

webwinkel: www.3dnadia.be
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