
Molenbeersel 1983. In navolging van onze vrien-
den in Kinrooi, wordt er beslist om voortaan ook 
een Molenfeest te organiseren in onze gemeente. 
2013 – 30 jaar later – zijn we’r nog steeds; en hoe, 
bruisender dan ooit... Met de opbrengsten voeren 
we nu al jaren restauraties en onderhoudswerken 
uit aan onze 2 molens: de Keijersmolen en de 
Zorgvlietmolen.
Daarom vinden we het in deze feesteditie dan 
ook meer dan gepast om in naam van onze 2 
ereburgers iedereen eens uitbundig te danken 
voor zijn/haar ongelooflijke inzet gedurende de 
afgelopen 30 jaar. In eerste instantie de harde 
kern die er elk jaar opnieuw in slaagt om er een 
fantastisch dorpsfeest van te maken.  Natuurlijk 
ook al die vrijwilligers – jong en minder jong – die 

We zaten met z’n allen gezellig onder de molen, 
vrijdag laat in de namiddag. In de tent, die toen nog 
tegen de molen geplaatst werd, waren nog enkele 
mensen de tafels en de stoelen aan het afvegen. 
Het was ons dit jaar gelukt. We waren mooi op 
tijd klaar, de Molenfeesten konden beginnen, ver-
tellen Theo Keijers, molenaar van de Keijersmolen, 
en Bèr Maessen, toen voorzitter van de vzw Mo-
lenzorg Molenmuseum Molenbeersel.

er telkens weer staan op het einde van juli en 
meehelpen om deze 3 dagen perfect te laten ver-
lopen: met honderden zijn ze intussen. Uiteraard 
mogen we onze sponsors en sympatisanten niet 
vergeten; ook zij zorgen dat ons dorpsfeest elk 
jaar een megafeest is. En – last but not least – jullie 
allemaal, trouwe bezoekers van de Molenfeesten. 
Zonder jullie heeft de inzet van al die anderen 
natuurlijk ook geen zin. 1000x 30 keer bedankt... 
Onze 2 statige burgers zijn ongetwijfeld apetrots 
op jullie: de “Reuzen van Biesel”
In deze feesteditie willen we graag een aantal 
mensen aan het woord laten over hoe zij de afge-
lopen jaren onze Molenfeesten van dichtbij of iets 
verderaf hebben beleefd. Veel leesplezier en tot 
op de Molenfeesten.

Het jaar voordien hadden we nog op zaterdag 
heel wat zaken in elkaar moeten knutselen om het 
feestterrein in orde te krijgen. Immers de buffet-
ten, de inrichting van de tent, de decoratie van het 
podium, de verlichting, … , het was materiaal dat 
van her en der werd samengebracht. Er moesten 
gaten worden gegraven, decors worden getim-
merd en verlichting worden aangesloten. Het was 
niet zo plezierig om dat allemaal onder grote tijds-
druk te moeten doen. En nu was het al vrijdagmid-
dag klaar. Zjang had me ’s middags, kijkend naar de 
dreigende hemel, nog gevraagd: “Tei, waat dunktj 
uch, geit er nog get rèngel oetvalle vandaag?” “Ich 
dink det het bèst waal geit mètvalle, het weitj vol-
ges mich gewoean langs.”

En dan… plots begint de tent vervaarlijk te be-
wegen. Het lijkt wel of ze het ene moment wordt 
opgeblazen, en het volgende moment wordt sa-
mengedrukt. Terwijl hij alles laat vallen waar hij 
mee bezig is roept iemand in de tent:“Snel ônger 

30x bedankt!

Theo Keijers en Bèr Maessen:
In 1985 ging ze vliegen

www.molenfeesten.be
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Vrijdag 26 juli ‘13 

Promill 
Festival met bands, 
deejays en chill-out

Inkom e 7
zie pag. 17

Zaterdag 27 juli ‘13
Molenterras met livemuziek 

van Lowie-Gino & Sebastiano
Gratis inkom tot 22.00u

Studio 30+
Café Dansant
met DJ Flying V

Inkom: e 6
zie pag. 17

Zondag 28 juli ‘13
voormiddag

Wandeltocht
Inschrijven van

7.00 u tot 13.00 u
Deelname: e 1,5

zie pag. 9

12e open molenrit 
voor motoren

Inschrijven van 
8.30 u tot 11.00 u

Deelname: e 7
zie pag. 9

middag
Fietstocht: 35 km 

Inschrijven van 
12.00 u tot 14.00 u

Deelname: e 2
zie pag. 9

 namiddag
Terrasfeest met 

Radio MONZA live 
en het Reuze(n)feest

Animatie voor jong en oud
gratis inkom

zie pag. 12

 avond
The Classics Revival Band

gratis inkom

lees verder pagina 5
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www.segers-teuwen.be

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi

Tel. 089 86 45 41
www.abckinrooi.be

Gordijnen en overgordijnen
Vouw- en paneelgordijnen

Alle binnenzonwering
Insectenwering
Behangpaper, ...

Restaurant Spieghelpaleis

De Luifel
Voor alle feesten en partijen

Julianastraat 2, Stramproy
Tel. 0495 561630 / 0613533620
www.deluifelstramproy.nl

Molenbouw Wieme
Roland & Kris bvba

Leihoekstraat 71
9870 Machelen–Zulte

Tel. 09 380 8 60
Fax 09 380 44 14

webwinkel: www.3dnadia.be
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TE KOOP GEVRAAGD : WONINGEN, VILLA’S, BUNGALOWS, BOERDERIJEN EN BOUWGRONDEN

beneca vastgoed bvba
Uw makelaar voor Limburg

www.beneca.be • tel. : 089 47 27 80

KINROOI - Binnenweg 24

Zeer ruime en recente woning 
met handelsruimte, geschikt voor div. doelen 
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
EPC 177 kWh/m² - Vraagprijs: € 465.000,-
Perc.gr.: 06a 53ca

KINROOI - Heesstraat 83

Vrijstaande hoevewoning voorzien van zonne-
panelen (22 stuks; stroomopbrengst: 
5400 kW/jaar aan € 450 per 1000 kW)
Sted.i.: Gvg/Ag/Gdv/Gvkr/Gvv
EPC 489 kWh/m² - Vraagprijs: € 287.000,-
Perc.gr.: 12 are 51 ca

KINROOI-GEISTINGEN - Letterveld 5

Vrijstaande en zeer ruime woning met grote tuin
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv
EPC 435 kWh/m² - Vraagprijs: € 358.000,-
Perc.gr.: 25a 39ca

KINROOI-MOLENBEERSEL - Weerterstnwg lot 2B

Bouwgrond geschikt voor open bebouwing
Sted.i.: Gvg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
Vraagprijs: € 110.000,-
Perc.gr.: 06 are 05 ca

KINROOI-MOLENB : Rondstr. 23 en 23+

Feestzaal met woonst
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv.
PC 325 kWh/m² - Vraagprijs: € 450.000,-
Perc.gr.: 26are 80ca

KINROOI-GEISTINGEN - Geistingen 31

Ruim handelspand met woonst. Ideaal voor 
horeca (taverne, ijssalon,…) Prachtige ligging.
Sted.i.: Gvg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv
EPC 1001 kWh/m² - Vraagprijs: € 229.000,-
Perc.gr.: 10 are 00 ca

KINROOI - Hagendorenstraat 58

Te renoveren, vrijstaande hoevewoning 
met schuur en omliggende weilanden
Sted.i.: Gvg/Ag/Gdv/Gvkr/Gvv
Vraagprijs: € 160.000,-
Perc.gr.: 38a 75ca

KINROOI-MOLENBEERSEL - Weerterstnwg lot 2C

Bouwgrond geschikt voor open bebouwing
Sted.i.: Gvg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
Vraagprijs: € 108.000,-
Perc.gr.: 06are 54ca

KINROOI-MOLENB. - Weerterstnwg 377

Vrijstaande karaktervolle woning
Sted.i.: Gvg/Wg/Gdv/Gvkr/Gdv
EPC: 544 kWh/m² - Vraagprijs: € 215.000,-
Perc.gr.: 14are 65ca

KINROOI-KESSENICH - Grensstraat 6

Prachtig gerenoveerde, ruime en voll. instapklare 
bungalow met weiland
Sted. i.: Vg/Ag/Gdv/Gvkr/Gvv
EPC 612 kWh/m² - Vraagprijs: € 295.000,-
Perc.gr.: 20are 35ca

KINROOI-KESSENICH - Venlosestnwg 321 (links)

Halfvrijstaande nieuwbouwwoning. Wind- 
en waterdicht afgewerkt.
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
Vraagprijs: € 163.133,- excl. BTW en registratie
Perc.gr.: 03 are 06 ca

KINROOI-GEISTINGEN - Huikenstr. LOT 1

Mooi perceel bouwgrond geschikt 
voor open bebouwing.
Sted.i.: Gvg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv.
Vraagprijs: € 110.000,-
Perc.gr.: 05are 97ca

KINROOI-KESSENICH - Breeërstnwg 15

Vrijstaande, gerenoveerde burgerwoning
Sted.i.: Gvg/Wg-Ag/Gdv/Gvkr/Gvv
EPC 425 kWh/m² - Vraagprijs: € 268.000,-
Perc.gr.: 10are 54ca

KINROOI - Steyvershofstraat 37

Uniek aanbod: Zeer landelijk en vrij gelegen 
boerderijwoning met div. stallingen en wei-
landen. Bereikbaar via een prachtige oprijlaan
Sted.i.: Vg/Ag-Ng/Gdv/Gvkr/Gvv
Vraagprijs: € 695.000,-
Perc.gr.: 34.808m²

KINROOI - Zielderveld 14

Halfvrijstaande en zeer verzorgde, sfeervol 
ingerichte woning
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
EPC 323 kWh/m² - Vraagprijs: € 210.000,-
Perc.gr.: 05a 20ca

KINROOI-MOLENBEERSEL - Rondstr. 23 en 23+

Projectgrond om te verkavelen tot woning 
en 3à4 bouwkavels
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv
Vraagprijs: € 450.000,-
Perc.gr.: 26are 80ca

KINROOI-KESSENICH - Dorpsstraat 21

Vrijstaande en ruime gezinswoning
Sted.i.:  Gvg/Wg-Ag/Gdv/Gvkr/Gvv
EPC 664 kWh/m² - Vraagprijs: € 158.000,-
Perc.gr.: 06 are 82 ca

KESSENICH - Heesstraat 10

Deels gerenoveerde boerderij
Sted. i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
EPC 384 kWh/m²
Vraagprijs: € 185.000,-
Perc.gr.: 07are 43ca

KINROOI-MOLENBEERSEL - Rondstraat 1-3

TE HUUR: ruime en luxueus ingerichte nieuw-
bouwappartementen met autostaanplaats
Huurprijs: vanaf € 700 tot € 980 per maand
Woonopp.: tssn. 81m² en 145m²

KINROOI-MOLENBEERSEL - Weerterstnwg lot 2A

Bouwgrond geschikt voor open bebouwing
Sted.i.: Gvg/Wg/Gdv/Gvkr/Vv
Vraagprijs: € 112.000,-
Perc.gr.: 5 are 75 ca

Bospoort 8/1 - BE-3680 MaaseikPeerderbaan 2 - BE-3960 Bree Kerkstraat 35/1 - BE-3910 Neerpelt

boUwgRonden te KooP

Adv. Meulegazet 2013.indd   1 9/07/13   11:12
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Glimburgercafé
Ambassadeur ORVAL TRAPPIST 

+ cum laude 2013
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

Juwelen Roos Ferrer

Hogerstraat 19
3640 Molenbeersel
Tel. 089 70 22 22

Open:
di-za: 10u-15u 

(na 15u enkel op afspraak)
zo-ma: gesloten

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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de meule, want die is bie mien wete nog noeats 
ômgeweitj!”. Iedereen die nog in de tent bezig is 
zet het op een lopen richting molen, terwijl de tent 
alsmaar meer begint te flapperen.

Bèr is aan de andere kant tentzeilen aan elkaar aan 
het knopen, om te vermijden dat de wind onder 
de tent komt. Maar als de tent dan voor de der-
de keer opgeblazen en samengedrukt wordt, is er 
geen houden meer aan. Bèr wil de tent nog tegen-
houden door aan het tentzeil te gaan hangen, maar 
wordt als een pluimpje omhooggetrokken. Het 
tentzeil scheurt open, en boven hem de donker-
groene dreigende hemel. En dan lijkt het wel of hij 
aangevallen wordt. Hij wordt bekogeld met hagel-
stenen zo groot als pingpongballetjes. Helemaal in 
paniek zet hij het op een lopen richting huiswaarts. 
Dwars door het veld van Louis, tussen de asperge-
bedden door. Golfplaten vliegen rond zijn hoofd. 
Hij rent voor zijn leven, terwijl de hagelstenen ge-
nadeloos op hoofd en ledematen inslaan. Achteraf 

Anita Bruckers verliet 22 jaar geleden Biesel om 
haar geluk te beproeven in het verre Azië. Nu 22 
jaar later maakt ze met haar man Roy en de kinde-
ren Jack en Fynn de grote oversteek naar Amerika. 
Het noorden van New-York – in de buurt van het 
Ontariomeer richting Canadese grens – wordt hun 
nieuwe thuishaven. ‘Echt’ koud en veel sneeuw in 
de winters en grauw en grijs in de lente; precies Bie-
sel, alleen geen 2 windmolens zoals bij ons.
De eerste 8 jaar uit de geschiedenis van de Molen-
feesten heeft ze dus nog als echte ‘Bieselèr’ mee-
gemaakt; maar ook daarna tekende ze vaak ‘act de 
présence’ op ons dorpsfeest.
Een goede reden voor onze redactie om een aantal 
gerichte vraagjes aan haar te stellen.

MG: Zijn de Molenfeesten nog steeds iets 
waar je elk jaar naar uitkijkt?
AB: Echt naar uitkijken hoort er na al die jaren niet 
meer bij, maar het is wel echt iets dat helemaal 
bij de jaarlijkse vakantie in Biesel hoort. Een ideale 

gelegenheid om nog eens met vrienden en leeftijds-
genoten bij te babbelen. Tijdens de eerste jaren dat 
ik in China woonde  ook een leuke kans om nog 
eens boekweitkoeken te bakken. Ik heb de Molen-
feesten ook van heel dichtbij kunnen meemaken, 
van achter de koekenpan. 

MG: Wat spreekt je nu – na al die jaren – nog 
zo aan tijdens de Molenfeesten?
Het leukste aan de Molenfeesten is voor mij het 
bijbabbelen en zoveel mensen Biesels te horen pra-
ten. Want dat hoor ik hier natuurlijk helemaal niet. 
Maar dat Biesels zit er wel diep ingeworteld, want 
zodra ik in Biesel ben, komt dat vanzelf weer naar 
boven. Ik hou ook van de toffe sfeer, de samenho-
righeid, de boekweitkoek met spek en het Belgisch 
bier. En het er helemaal bij horen, ook al woon ik al 
meer dan 22 jaar zo ver weg.

MG: Hebben de Molenfeesten bijgedragen tot 
de culturele opvoeding van jou kinderen?
AB: Voor Fynn en Jack - mijn zoontjes - zijn de Mo-
lenfeesten een integraal deel van hun Vlaams-zijn. 
Want zo’n dorpsfeest rond de windmolen, met lo-
kaal eten en drinken, ervaren ze  hier in Singapore 
of tijdens de vakantie bij de oma in Australië niet. 
Dat die windmolen nog werkt ook, vinden ze wel 
fascinerend.
Wat ze hier in Singapore wel beleven zijn de Dra-
gon Dance die door de Chinese buurtcomitees ge-
organiseerd worden of Thaipusam in de Indische 
gemeenschap. Ook daar kunnen Fynn en Jack hele-
maal in op gaan. En dat is voor hun dan  weer  een 
deel van wat zij hun “Asian heritage” noemen. 

MG: Is er een bepaalde editie waar je nu nog 
leuke, spannende herinneringen aan hebt?
De tofste Molenfeesten vond ik die van 2001 om-
dat die samenvielen met ons trouwfeest in Biesel. 
We kregen toen de kans om enkele vrienden die 
uit Shanghai waren overgekomen, mee te nemen 
naar de Molenfeesten. Ons ma en pa vonden toen 
‘s morgens wat dronken Amerikanen, Denen en 
Australiërs in en rond het huis...

MG: Misschien nog een boodschap aan alle 
Bieselaars en Molenfeestenbezoekers?
Door de verhuis kunnen we er dit jaar jammer 
genoeg niet bij zijn. Maar toch wil ik graag via de 
Meulengezet nog een boodschap doorgeven aan 
een heel bijzondere Meulegezet-lezeres. To, jam-
mer genoeg kunnen we er voor uw verjaardag niet 
bij zijn. Daarom wensen wij u via deze weg een 
heel gelukkige 100ste verjaardag! 

MG: Bedankt Anita en ongetwijfeld tot ziens 
op één van de volgende edities van de Molen-
feesten.

FVP

zal blijken dat hij tijdens deze vlucht wel over ze-
venmijlslaarzen leek te beschikken, zo ver staan zijn 
voetstappen in het veld uit elkaar.

Onder de molen staan ze erbij en kijken ernaar. De 
tent is helemaal kapot gescheurd en de verschil-
lende stukken bedekken de tafels en stoelen die ze 
net daarvoor nog mooi hadden opgepoetst. Het 
werk van een hele week, weg in tien seconden.

Plots paniek:”Woea is Bèr, zitj dae nog ônger de 
tent?” En Tei met nog een aantal anderen beginnen 
aan de zeilen te trekken om hetgeen er onder ligt 
vrij te maken. Er gaan allerhande gedachten door 
hun hoofd. En terwijl ze daar met z’n allen onder 
de tentzeilen aan het kruipen zijn, op zoek naar Bèr, 
komt die bewuste Bèr aangewandeld: “Zeedjer get 
aan het zeuke?” “Mer, godmiljaar Bèr, woea kumst 
dich van aaf?” “Van bie ôs.” Oef, algemene op-
luchting bij alle aanwezigen. ”Noe kinne de Meule- 
fieëste neet doorgoan”, hoor je iemand zeggen.

Intussen is er al heel wat volk toegestroomd om 
de aangerichte ravage te overzien. Niet alleen de 
tent is stuk gewaaid, maar ook tal van bomen vlak 
in de buurt. Dan begint er iemand stoelen op te 
pakken en bij elkaar te zetten. Zijn voorbeeld krijgt 
opvolging, en enkele ogenblikken later is iedereen 
bezig met het opruimen van de puinhoop. Nee, 
het kan toch niet dat de Molenfeesten niet kunnen 
doorgaan. De tentenman wordt opgebeld met de 
vraag of hij nog een reservetent heeft liggen. Dat is 
het geval, en nu kan de verrijzenis van de feesttent 
uit het puin beginnen. Met man en macht wordt er 
keihard gewerkt. En zo geschied het wonder van de 
Molenfeesten, tegen twaalf uur staat weer alles net-
jes in de ‘nieuwe’ tent. Met een prachtige groep van 
mensen werd de onmogelijk geachte klus geklaard. 
Die samenhorigheid is toch wel een handelsmerk 
van de Molenfeesten. Het is elk jaar weer leuk om 
te doen, en elk jaar zijn er vele mensen bereid om 
een handje toe te steken.

JV

Theo Keijers en Bèr Maessen:
In 1985 ging ze vliegen (vervolg)

Molenfeesten van Molenbeersel via Singapore 
tot New York ...
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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
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Zondag 28 juli ‘13

Wandelen
Steeds weer anders, steeds weer verrassend, de wandeltocht op 
zondagvoormiddag. Als de laatste fuifgangers nog maar pas in bed 
liggen, beginnen de echte liefhebbers reeds aan hun wandeltocht. 
Elk jaar opnieuw denken we alles gehad te hebben, totdat we weer 
op een wegeltje terecht komen waarvan we’t bestaan nog niet ver-
moedden. Voor ieder wat wils: een korte tocht om het rustig aan te 
doen of een langere tocht om eens flink door te stappen. En je hoeft 
er je ontbijt zelfs niet meer voor te laten, want ook daarvoor wordt 
gezorgd. Enkel een paar stevige wandelschoenen en alles loopt ges-
meerd.

Afstand: 7 of 15 km (halte voorzien op de 15 km route)
Inschrijving: van 7u tot 13u
Kostprijs: 1.5€ (tot 12 jaar gratis)

12de Open Molenrit voor Motoren
De 12de molenrit brengt ons dit jaar via een stukje Nederlands 
heuvelland naar de Belgische Ardennen om dan via de Duitse Eifel 
en weer een stukje Nederlands Limburg naar Molenbeersel terug te 
keren. Onderweg is er een mogelijkheid om de machtige stuwdam 
van Gileppe te bezoeken. Een aanrader voor iedereen die naast 
motor ook van mooie natuur houdt. Een fantastische tocht van om 
en bij de 245 km.

Afstand: 245 km
Inschrijving: van 8u30 tot 11u
Kostprijs: 7€ per motor (incl. roadbook, 2 consumpties en jaar-
hanger)

Wandelen

MotortochtMotortocht

En voor de andere sportievelingen en eventuele laatslapers, die de 
inspanningen in de feesttent van zaterdagnacht willen doorspoelen, 
is er natuurlijk ook weer traditiegetrouw de ongelooflijke fietstocht. 
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om fantastische prijzen 
te winnen, maar... daar moet je wel wat voor doen (fietsen onder 
andere). Bij aankomst kun je nog uitgebreid genieten van ons namid-
dagprogramma. De mama’s hoeven dit jaar niet te koken: er is voor 
ieder wat wils.

Afstand: 35 km (halte voorzien op +/- 20 km)
Inschrijving: van 12u tot 14u
Kostprijs: 2€

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

Venlosesteenweg 115 - bus 1
Ophoven - Kinrooi

Tel./Fax 089 56 84 33

Ruime keuze in geschenkmanden,
speciale bieren en kwaliteitswijnen.
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Het valt me op dat Dirk Peusens de bonen voor 
het kopje koffie zelf maalt. Hij is  molendeskundige 
en de koffiemolen zou wel eens een verlengde 
kunnen zijn van een molenobsessie. Hij glimlacht 
bij deze gedachte. Hij is molenbouwer, eigenaar 
van de molen van Elen, en molenaar. Hij kent hier-
door zowat alle molenwerven en molenfeesten 
van Vlaanderen. Maar de koffiemolen heeft abso-
luut geen verband met zijn liefde voor de molens. 
Vers gemalen gebrande bonen geven meer smaak 
aan koffie, vindt hij. Tenminste, als er voldoende 
bonen in huis zijn. Hij zoekt nog even verder, maar 
besluit uiteindelijk een halve kan te zetten. Hij ver-
telt ondertussen verder over molenfeesten in het 
Vlaamse land . 

Molenfeesten nemen in Vlaanderen allerlei vormen 
aan. De feesten van Boechout en deze van  Mo-
lenbeersel zijn wel de meest uitgebreide en profes-
sioneel voorbereide molenfeesten. In Boechout is 
echter een rijke familie eigenaar van de Molen. Hier 
speelt de opbrengst geen grote rol.  Zij feesten om 
te feesten. Boechout heeft het voordeel om dicht 
bij de stad Antwerpen te liggen. Zij krijgen op één 
zondagnamiddag vier a vijfduizend bezoekers. Daar 
moeten jullie in Molenbeersel drie dagen over doen. 
Op andere plaatsen is de gemeente dan weer eige-
naar van een molen. Het onderhoud wordt betaald 
door de stad of gemeente. In Weelde (Antwerpse 
Kempen) bijvoorbeeld is het molenfeest een groot 
wafelenbakfestijn. Het dorp komt hier gezellig bij-
een om wafels te bakken en te eten. Voor de drank 
bestaan er geen prijstarieven. Het geld dat men er-
voor wil geven kan men in de offerblok stoppen. 
Ook hier is het niet onmiddellijk de bedoeling om  
met molenfeesten geld in ’t laadje te krijgen, wat 
voor jullie wel het geval is

Andere feesten zijn dan wel weer renderend maar 
nemen volledig ander vormen aan dan deze van 
Molenbeersel. Zo worden in Gistel, bij de kust,  
regelmatig kleinere activiteiten, molenfeestjes, ge-
pland. Ze worden georganiseerd door één zeer 
sympathieke molenaar. Hij heeft eens op het jaar 
een wafelbak, wat je op meer plaatsen terug vindt, 
maar hij is creatiever. Zo doet hij bijvoorbeeld eens 
per jaar aan nachtmalen met verlichte molen. Door 
meerdere activiteiten geraken ook hier  veel men-
sen van het dorp bij de molen betrokken.

Op de meeste plaatsen heb je niet meer dan hon-
derd a tweehonderd bezoekers. Er zijn immers veel 
mensen die denken dat het vanzelf gaat. Je hebt 
mensen nodig die zich concentreren op de molen 
en anderen die bezig zijn met de feesten. Deze er-
varing hebben wij in Heppeneert, net als jullie in 
Molenbeersel.  Maar ook voor de molen van Elen 
worden de kosten maar miniem gedragen door de 
opbrengst van feesten. De restauratie heeft hier 
meer dan een miljoen gekost.  Zelf heeft de vzw 
ongeveer 250 000 euro betaald. Van dit bedrag 
hebben we hoogstens een tiende verzameld met 
de Molenfeesten. Wij vinden onze bedragen vooral 
via grote sponsoren. De feesten zijn, zoals op vele 
plaatsen, meer een uithangbord om aan de omge-
ving te laten zien waar je mee bezig bent. 

Jullie molenfeesten zijn uitgegroeid tot een dorps-
feest. Dit is eigenlijk jullie profiel geworden. Het 
vervangt een beetje de vroegere kermis. Ik ben 
altijd graag naar jullie feesten gekomen en het is 
één van de weinige plaatsen waar je naast de vele 
activiteiten ook nog een echte lekkere boekweit-
koek kan eten. Jullie zijn gewoon aan dit gerecht 
maar een kennis uit Dilbeek die ik ooit mee nam 
naar de feesten van Molenbeersel had dit nog nooit 
gegeten. Hij vond het een delicatesse en was onder 
de indruk van deze koek met zijn aparte en authen-
tieke smaak.   

RW

Met smaak, 
maar het komt niet vanzelf.
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Oproep aan de 
bevolking van Kinrooi 
en omstreken! 
Op zondagnamiddag wordt iedereen op 
de feestwei verwacht. Mama’s, er wordt 
vandaag niet gekookt. We hebben een 
gevarieerd programma in elkaar gebokst 
voor iedereen: van jong tot minder jong. 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar ruime 
aandacht voor elke leeftijdscategorie; 
een gevarieerd familieprogramma voor 
iedereen. Terwijl de ouders zich ver-
maken op het familieterras, worden de 
kleinsten onder ons ondergedompeld 
in de sprookjessfeer van de reuzen van 
Bièsel. Ook aan de opgroeiende jeugd 
is er dit jaar aandacht besteed: het café 
dansant van zaterdagavond wordt op 
zondag vakkundig omgetoverd tot een 
café Amusant. Aan eten en drinken geen 
gebrek: de mensen van de catering heb-
ben voor elke vraag een oplossing. De 
fietsers en moto’s kunnen na hun fantas-
tische tocht geruisloos aansluiten op het 
feessterrein. En als apotheose voor deze 
30ste editie een spetterend optreden van 
“The Classics” in de feesttent. Ambiance 
verzekerd van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat.
Een greep uit ons programma:

De Reuzen van Bièsel:
De kleinsten onder ons worden van 
begin tot einde overgelaten aan de vak-
kundige begeleiding van ons animatie-
team. In heuse sprookjessfeer komen ze 
stap voor stap meer te weten over het 
geheim van onze reuzen. Een heuse paar-
dentram zal hen op geregelde tijdstippen 
ook laten kennismaken met beide reu-
zen. Geïnteresseerde ouders zijn natuur-
lijk ook van harte welkom op onze 
paardentram, op voorwaarde dat ze de 
nodige fantasie en inleving aan de dag leg-
gen. Iedere jeugdige bezoeker gaat ook 
huiswaarts met zijn eigen mini-reusje...
En tussendoor is er tijd voor onze klein-
sten op het podium alwaar Kriebelkuil 
weer het beste van zichzelf zal geven. 
En wie erop zijn mooist wil uitzien kan 
altijd terecht op onze schminkstand of 
de vakantiestress wegspringen op het 
springkasteel...

!!! Nieuw-nieuw-nieuw !!!
Café Amusant:
De jeugd krijgt volop de gelegenheid 
om zich op hun terrein (de tent aan de 
molen) uit te leven in heuse caféspelen 
van toen. De dappersten onder hen kun-
nen de feestweide gaan bekijken vanuit 
de hoogte: hiervoor moeten ze wel de 
steile flanken van de klimtoren trot-
seren. Zelfs een bootcamp ontbreekt 
niet aan ons programma. Als klap op de 
vuurpijl voorzien we zelfs een kampioen-
schap “Tooghangen” (weliswaar zonder 
alcohol). Keuze genoeg voor hen die 
de kinderschoenen ontgroeid zijn maar 
toch nog net niet tot de ‘grote mensen’ 
behoren...

Gezinsprogramma:
Radio Monza zorgt voor een gevari-
eerde muzikale ondersteuning met een 
aantal ronken-
de artiesten. 
Hans Larsson 
zal ook dit jaar 
weer het beste 
van zichzelf 
geven; en tus-
sendoor maken 
we plaats voor 
een lach en een 
traan (van ple-
zier). Een greep 
uit ons artiesten:
Hans Larson, Radio Monza, Steve Tielens, 
Lambda’s Kriebelkuil, Katja, 
Danie Jordens, Ivo & Theo.

Danie Jordens:
Hasselaar Danie Jordens is al meer dan 
15 jaar actief als straattheaterartiest, 
poppenspeler, mimekunstenaar, acteur, 
schrijver van theaterstukken, beeldhou-
wer enz. Reeds enkele malen was Danie 
te gast op ons zondagnamiddagprogram-
ma en steeds weer opnieuw slaagde 
hij erin op een subtiele en eigentijdse 
manier het publiek op zijn hand te krij-
gen. Ook hij verdient dubbel en dik zijn 
plaats op ons 30ste dorpsfeest.

Kriebelkuil:
Even weg uit het hele sprookjesgebeuren 
van de reuzen kunnen onze kleinsten 
volop geniet van dit spektakel op het 
grote podium. Een spektakel voor groot 
en klein; voor durvers en aarzelaars, 
iedereen wint...

Zondag 28 juli ‘13
Familienamiddag

Familienamiddag
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tijdig naar ons feestterrein, want we 
voorzien spek met eieren als ontbijt. 
In de tent of in openlucht, een prettig 
vakantiegevoel voor iedereen. Ook dat 
zijn Molenfeesten...

En verder ...
• Bezoek aan de werkende molen
• Rit met de paardentram 
 (van Keijersmolen naar 
 Zorgvlietmolen en terug)
• Klimtoren
• Springkasteel
• Schminkstand

Familienamiddag
Familienamiddag

The Classics Revival band:
Dit jaar zijn ze’r weer. Voor onze 30ste 

editie mochten zij natuurlijk niet 
ontbreken. Met klassiekers van 
toen geven ze ook nu anno 2013 
weer het beste van zichzelf. 
Let’s shake the legs and feel 
the beat..

Eten en drinken:
Tijdens de Molenfeesten 
wordt er natuurlijk ook 
weer aan de innerlijke mens 

gedacht; voor ieder wat wils:
Openluchtterras
Feesttent
Bruin Café onder de molen
Keukentent met o.a. boekweitkoek
Frieten en Meuleburgers a volonté...

!!! Nieuw-nieuw-nieuw !!!
het Molenontbijt:
Mama’s, maakt het je dit jaar eens heel 
gemakkelijk op zondag. 
Papa’s, moederdag vergeten dit jaar?
Wandelaars, motorrijders, graag goed 
voorbereid aan de tocht beginnen.
Dit jaar denken we ook aan jullie. Kom 

arrangement - sponsors

Tel. 011 64 86 33Tel. 089 70 15 28 Tel. 089 70 24 62 Tel. +31 (0)40 226 29 26
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Heikempstraat 1107
Molenbeersel

Tel. 089 56 44 27
info@gorissenbvba.be
www.gorissenbvba.be

ramen & deuren
rolluiken

zonwering

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

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.

Baens Ronny
Enkestraat 18/2 - 3640 Kinrooi

Tel. 089 84 51 73
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.
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Designmeubelen in massief, plaathout, lakwerk.
Verzagen & afplakken plaatmateriaal.

Traptreden, tafels, maatwerk.

Heikemp 1116, 3640 Kinrooi
Tel. 089 70 30 14

www.benningenmeubelmakers.be

Dertig jaar geleden fietste Pierre de facteur (Pierre 
Henckens) elke dag ’s ochtends als facteur door 
Molenbeersel. Hij sloeg een babbeltje bij de een, 
maakte grappen met de andere, dronk zijn tweede 
kop koffie van de morgen bij Tru van Frans in de 
buurt van de Keijersmolen en kreeg bij Henri van 
Teel een boekweitkoek, spek of balkenbrij gepre-
senteerd wanneer zijn ronde afgelopen was.  In Kin-
rooi was hij toen de enthousiaste voortrekker van 
de Molenfeesten van zijn kerkdorp. Hij vertelt over 
toen, net zo stralend als vroeger, maar rustiger,  
achterover geleund in zijn zetel. Met tachtig moet 
het allemaal niet meer zo zeer. Maar hij vertelt met 
trots over zijn ploeg waar hij nog voorzitter van is, 
en zijn Molenfeesten en die van Molenbeersel.  

Als een buur ook maar iets durfde te kopen werd 
er een mei gezet. Regelmatig was iemand aan de 
beurt om de andere uit te nodigen. Daarbij de or-

Een speciale editie verdient uiteraard ook een 
woordje van een speciale dorpsgenoot. Hubert 
Brouns, ereburgemeester en in een ver verleden 
nog schepen van cultuur, weet als geen ander hoe 
belangrijk het is het cultureel erfgoed in onze fusie-
dorpen in ere te houden.
We laten hem graag ook aan het woord.

MG: Hubert, u was er ook al bij toen de ver-
eniging boven het doopvont werd gehouden; 
hoe kijk jij terug op deze 30jaar?
De molenfeesten zitten nu al 30jaar vol met een 
aantal tradities die jaar na jaar in ere worden ge-
houden: het openluchtgebeuren, de boekweitkoek, 
het molenbezoek en uiteraard de gezellige sfeer die 
er elk jaar opnieuw heerst op de feestwei. Voor 
mij is de ontmoeting met de molenaar steeds een 
heel fijne ervaring. Hij ontvangt iedereen met een 
glimlach, geeft geduldig uitleg en geniet van de sa-
menwerking met zijn buren. Het is uitzonderlijk dat 

een ganse buurt zich al 30 jaar inzet om samen met 
molenaar Theo de instandhouding van de Keijers-
molen en de Zorgvlietmolen te behartigen, twee 
prachtige gebouwen die Molenbeersel zo sterk ty-
peren en dit niet alleen omwille van de naam.

MG: Is er volgens jou in de loop der jaren wat 
veranderd aan ons dorpsfeest?
Ik was als Schepen van Cultuur aanwezig bij de start 
van het eerste feest. Het viel me toen al op hoe 
sterk de verbondenheid was tussen de bewoners 
van Molenbeersel en de molenaar. Zijn vriendschap 
en de wil bij een aantal buren om het cultuur-his-
torisch erfgoed te bewaren zijn de grote drijfveer 
om al 30 jaar deze feesten te organiseren. Theo 
verdient een dikke pluim omdat hij openstond voor 
het engagement van zijn buurt, en die buren zijn we 
heel dankbaar. Het is door hun inzet en steun dat 
de beide molens er na al die jaren terug zo mooi 
bijstaan. Door het organiseren van de jaarlijkse Mo-

lenfeesten is het buurtschap sterk ontwikkeld en 
voelt iedere inwoner zich min of meer betrokken 
met het voortbestaan van de molens.

MG: Heeft u nog een goede raad voor de vol-
gende 30 jaar?
Laat ons hopen dat het 30-jarig bestaan een mo-
ment wordt waarop iedereen die er op een of 
andere manier aan meewerkte met veel voldoe-
ning op terug kijkt. Het moet eveneens een stevige 
doorstart zijn voor het volgend decennium. Ik ben 
ervan overtuigd dat de grote verbondenheid tussen 
de grote groep vrijwilligers de grootste garantie is 
voor nog vele jaren 

MG: De jongere generatie is bij deze gewaar-
schuwd. Hubert, bedankt en hopelijk tot op 
de feesten eind juli.

ganisatie van een paar gouden bruiloften tussen-
door, en voor we het beseften hadden we een zeer 
hechte groep.  Bij zwaar weer braken de wieken 
van de Lemmensmolen af en vielen ze door het ge-
bint.  De buurtschap besloot om een opendeurdag 
te organiseren.  We hadden de mosterd gehaald 
op een boerderij iets verder op. Hier had een kijk-
dag wel 4000 mensen gelokt, tenminste volgens de 
organisatoren.  Het was een risico, maar ons eer-
ste feest  werd een succes. Tonnen boekweitdeeg 
werden tot koek gebakken, meer dan honderd ki-
logram spek werd er gebraden, de molenaar en sla-
ger sponsorden het meel en het vlees. We kregen 
een cheque van dertigduizend frank van de Vlaams 
Molenvereniging.  Vanuit Molenbeersel kwam na 
het  eerste feest een bezorgd comité raad vragen. 
Men wou er ook starten met een werkgroep voor 
het in stand houden van de twee windmolens. Wij 
hadden een goede start gemaakt, we waren een 
voorbeeld voor hen.  We hebben ze kunnen gerust 
stellen en tips gegeven. Een jaar later startten ze 
ook met de eerste Molenfeesten. 

De feesten van Kinrooi hadden iets Breugeliaans.  
De ruimte van de hangar bij de molen werd uit-
gebreid met zeilen die naar het molenhuis werden 
opgespannen.  Op zaterdag en zondag kwamen 
grote groepen mensen van het dorp en omlig-
gende gemeenten boekweitkoek of spek en eieren 
eten.  De zondag startte met een mis onder de 
molen.  De fanfare kwam stappend en met muziek 

vanuit het dorp. Ze speelden voor de gasten en 
bleven zelf als gast tot ’s avonds laat. Er werden 
wagenspelen samengesteld en opgevoerd door 
Kinrooienaren.  Molenbeersel nam een aantal van 
deze ideeën over, maar werd ons de baas. De mo-
lenfeesten groeiden daar uit tot een echte Vlaamse 
kermis.  De feesten waren af. Nu kon Kinrooi hier 
een les aan nemen. 

Wij zijn altijd naar de Molenfeesten van Molenbeer-
sel gegaan. Dit werd zeer gewaardeerd. Wij zijn er 
vaker aangekomen met boerenkieltjes aan, en naar 
huis gegaan met kieltjes in onze nek , onder andere 
door de warmte. In Molenbeersel heeft men im-
mers altijd goed weer. Eén keer niet, maar dat was 
toen een geluk, bij een ongeluk. Toen de tent plat 
waaide. Dit maakten de mensen van Kinrooi ont-
zettend  nieuwsgierig:  “Wat gaat er nu gebeuren. 
Ik ben toch curieus hoe ze dit morgen gaan oplos-
sen”. En nondedju, er was niets meer te zien toen 
we er aan kwamen.”

Onze buurt heeft meer dan tien jaar het feest geor-
ganiseerd. Maar er werd niet gezocht naar nieuw-
komers. Het waren oude mensen en het bleven 
oude mensen die elke dag nog wat ouder werden.  
Maar Molenbeersel houdt goed stand. Zij breiden 
uit en geven kansen aan anderen, jongeren. Molen-
beersel heeft ons de baard af gedaan. Ik hoop dat 
hun feest ook dit jaar weer mag meevallen. 

RW

Die van Molenbeersel hebben ons de baard afgedaan. 

30 jaar verbondenheid uniek in ons dorp...
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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

Kapsalon voor hem en haar

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 • Centurion
• Kleding • Schoenen: Shimano, NW, Sidi
• Accessoires
• Elektrische fietsen Gazelle-Batavus • Merida • Thompson
• Saxonette - Ave

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

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

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS

MUSSEN

TAvERNE 
'De LIMBuRGER'

Breeërsteenweg 262
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 24 15
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Zaterdag 27 juli 2013

Molenterras
Om de sfeer er goed in te brengen op zaterdagavond heb-
ben we dit jaar de hulp ingeroepen van een fantastisch duo uit 
Maasmechelen: Lowie-Gino & Sebastiano. Met hun breed reper-
toire weten ze als geen ander de ambiance er in te brengen. Een 
perfecte voorloper voor de fuif later op de avond. En kom je 
voor 10uur naar de feestweide, dan kom je zelfs helemaal gratis 
binnen. Het genieten kan beginnen; Lowie-gino en Sebastiano 
doen de rest.

Studio 30+
Zij die het nog kunnen navertellen van de vorige edities zullen 
het beamen. Ook dit jaar zetten de jongens van The Mix Project 
de tent weer volledig op zijn kop. Muziek van de afgelopen der-
tig jaar zal weer volop weergalmen uit de boxen. Voor de dorst 
hoef je’t niet te laten, want de tapkranen staan allemaal open. En 
honger... no problem; de frietenbakkers van dienst doen de rest...

Vrijdag 26 juli 2013

Promill

Onze regio blijkt een goede voedingsbodem voor muzikaal talent. 
Dit jaar presenteren we namelijk bands uit Bree, Maaseik, Geistin-
gen en uiteraard Molenbeersel. 

Het startschot wordt gegeven door Midnight Rambler uit Maas-
eik. Ze spelen, zoals ze zelf zeggen ‘sweaty blues rock ’n roll’ en dat 
dekt meteen de volledige lading. Zweterige riffs, krakende vocalen 
en scheurende gitaren; dé perfecte motor om Promill 2013 duchtig 
op gang te trekken.

Volgende in rij is Cardboard Towns, een trio met twee ex-leden 
van Koncept, Molenbeerselse betonpunktrots. Verwacht echter 
geen komische teksten over “kermèlle Lieske”. Nee, deze heren 
schrijven nummers in de beste traditie van postrock; atmosferisch, 
instrumentaal en met momenten lekker snijdend.

Small Time Crooks is geen onbekende voor Promill. Ze ston-
den eerder al op ons podium en doen het dit jaar losjes over. 
Met een nieuwe EP onder de arm, opgenomen in de WaveShape 
Audio studio van Koen Keijers, brengt dit drietal een stomende set 
vol vieze riffs en retestrakke drums. Een aanrader voor al wie houdt 
van Queens of the Stone Age.

Promill 2013 lijkt ook het jaar van de trio’s te worden. Net als 
Cardboard Towns en Small Time Crooks speelt Haeffenter in 
de oercombinatie drum, gitaar en bas. Deze nieuwe band uit Mo-
lenbeersel bestaat uit Weerens (drum), Zontrop (bas) en Moris 
(zang, gitaar) en speelt snedige indie pop die ruikt naar Phoenix, 
galoppeert als Foals, zomert als Real Estate, maar vooral klinkt als 
Haeffenter. 

Afsluiten doen we met .millione en ja, het is weer een trio. Deze 
drie heren uit Bree coveren zo belachelijk goed. Hun oeuvre be-
strijkt alles van Wolfmother tot zelfs Elvis. Geen klakkeloze kopie-
tjes, maar vaak toffe herwerkingen van klassiekers. Feest verzekerd!

Een speciale actie van Promill: tot 20.30u is er gratis spek met eie-
ren voor de vroege gasten.

Nieuw - Nieuw - Nieuw !!!   Café dansant
Al jaren een verzoeknummer van talrijke Molenfeestenbezoekers. Maar dit jaar maken we er echt werk van. We zorgen zelfs voor een nieuwe, 
nog grotere tent aan de molen. Speciaal voor hen die naast een leuke babbel en een lekker drankje ook nog eens de beentjes willen losgooien 
op de tonen van een onvervalste boogie, wals, foxtrot, enz... en dit net zolang als het feestgedruis in de grote tent doorgaat. Wie waagt zich 
nog eens aan een jive of een tango, het kan allemaal. En voor een lekker drankje zit je natuurlijk aan de bron, want onder de molen worden 
tradietiegetrouw de speciale bieren geserveerd.
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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

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, droogzuiging
beton- en klinkerwerken

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

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

rijwielenronny.hornix@telenet.be

RiJwieleN
Ronny hornix

Vlasbrei 2a
3640 Kinrooi - Molenbeersel

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

info@woondecoratievrinssen.be

Openingstijden:
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“Ik heb een zwaar leven” glimlacht Danie Jordens 
als hij zijn ogen even moet dichtknijpen. De zon 
schijnt bij momenten pal in zijn gezicht als de bla-
deren van de boom, waaronder hij ligt te luieren, 
een beetje heen en weer wiegen. Hij is net terug 
van een opdracht en vindt het leven fantastisch. 
Danie is een professioneel acteur die tussen april 
en september op grote festivals in binnen- en bui-
tenland optreedt. Hij bezit de kunst om met zijn 
shows of walkacts, zonder veel spektakel, mensen 
te laten stilstaan en te boeien. “Less is more” is 
zijn motto. Hij vindt zichzelf niet interessant, maar 
wel de ontmoeting met de toeschouwer is inte-
ressant. Als “De man in pyjama”, “Corichino” en 
“Hendrick” heeft hij reeds verschillende registers 
van zijn kunnen open getrokken en het publiek van 
de Molenfeesten weten te vermaken. Het publiek 
keek niet enkel naar hem, maar hij keek ook naar 
onze feesten en vertelt.

De Molenfeesten zie ik als een familiefestivalletje in 
een gezellig dorpje. De mensen hebben op deze 

In het rijtje “30jaar jong” kon er natuurlijk niemand 
ontbreken uit het magische jaar 0. Uit de klas van 
’83 selecteerden we Wim Swennen, voorzitter van 
onze fanfare St. Isidorius en Bièseler in hart en nie-
ren. Tijd dus om deze generatie ook even aan het 
woord te laten.

MG: Wim, dubbel feest dit jaar, maar hoe zat 
het met de Molenfeesten tijdens jouw jeugd?  
Inderdaad, dit jaar 30 jaar bestaan van de Molen-
feesten en ik word dit jaar zelf ook 30. Ik heb nooit 
anders geweten dan dat er Molenfeesten zijn. Het 

is een essentieel onderdeel van ons dorp gewor-
den, net zoals onze 2 molens. Want daar draait het 
hele gebeuren om, het behoud en onderhoud van 
onze molens. Misschien iets wat niet altijd even dui-
delijk is bij de jongere generatie. 
Ieder jaar ben ik zelf terug te vinden op de Mo-
lenfeesten. Als tiener waren het de eerste fuiven 
waar je heen mocht gaan, maar wel om half 2 thuis! 
Als kotstudent was het een unieke kans om nog 
eens deftig op stap te gaan in ons eigen dorp. En 
de laatste jaren hebben we er met onze vrienden-
groep zelfs een traditie van gemaakt om op vrijdag 
of zaterdag eerst te BBQ’en en daarna samen naar 
de fuif te gaan. Altijd een gezellige avond. Het éne 
jaar nog beter dan het andere... 

MG: Kun je tussen al de voorbije edities van 
de Molenfeesten er een speciale uitpikken?
Het jaar met het optreden van “de groep van Jos 
Zontrop en Jean Vanhees (ben de naam kwijt)” is 
voor mij het hoogtepunt tot nu toe, schitterende 
live-muziek en een geweldige ambiance. En natuur-
lijk het jaar met de helikopter, jammer genoeg heb 

ik zelf niet meegevlogen, maar iedereen herinnert 
het op en af gevlieg wel nog. 
MG: The Magics heette die fantastische groep 
van Jos en Jean; en van die helikopters, dat 
kunnen we nog wel eens regelen de volgende 
jaren...

MG: Met de fanfare ben je natuurlijk ook 
altijd nauw betrokken geweest bij de Molen-
feesten ...
Inderdaad; eigenlijk heb ik de Molenfeesten leren 
kennen via de fanfare. Ieder jaar marcheerden we 
van de parochiezaal naar het feestterrein om daar 
de zondag feestelijk te openen. Jammer genoeg 
kunnen we dit niet meer doen maar dit jaar komen 
we als fanfare zeker helpen op de MF, omdat wij 
het toch belangrijk vinden om bij zo een belang-
rijk evenement ons als vereniging – hoewel zonder 
muziek – te tonen. Hopelijk kunnen we hier ook 
een jaarlijkse traditie van maken!
MG: dat hopen en apreciëren we ten zeerste.

MG: Misschien nog een kleine boodschap aan 
een groot dorp...

Als voorzitter van de fanfare van Mo-
lenbeersel weet ik hoeveel werk het 
is om zo een groot evenement te or-
ganiseren. Een dikke proficiat voor de 
mensen die zich hier ieder jaar keihard 
voor inzetten. Het minste wat wij als 
Bièselers kunnen doen, is jullie blijven 
steunen en jullie helpen waar we kun-
nen. Allen daarheen en molenvereni-
ging: “doe zo verder”

MG: bedankt Wim; we tekenen al-
vast voor de volgende 30jaar. Nog 
een dikke proficiat aan alle jon-
gens en meisjes van 1983 en ... tot 
op de 30ste Molenfeesten...

FVP

feesten de neiging om elkaar op te zoeken. Ze zien 
elkaar terug, als buren, familie of kennissen. Het is 
een bijeenkomst waar iedereen iedereen ziet. Men 
zit graag aan tafel, drinkt een pint en babbelt wat bij. 
Dit moet je als artiest zo laten gebeuren. 

De feesten hebben duidelijk hun diensten bewezen, 
er is altijd wel goed en veel volk. Ze dragen bij tot 
iets. Ze hebben hun plekje. Want de mensen, ook 
in de buurt, kennen ze. Het heeft niet de interna-
tionale uitstraling, maar het maakt het daarom niet 
minder plezant. Ik heb bewondering voor de gepas-
sioneerde liefhebber die op een dergelijk feest iets 
brengt en die er voor gaat. Die zijn ding doet waar 
de toeschouwer bewondering voor heeft. Zulke 
mensen heb ik bij jullie telkens gezien; een valke-
nier, de Timbersporters, en nog andere.

Ik stel niets voor zonder het publiek, en omge-
keerd. Is het op een groot Frans festival of bij jullie 
in Molenbeersel. Bij de act van dit jaar ga ik terug 
naar waar ik 15 jaar geleden mee begonnen ben. 

“Craie de Trottoir” is een mime-act. Je kan het zien 
als een fijne ontmoeting op het feestterrein. Een 
raar uitziend figuurtje, speelt in op het publiek. Je 
lokt iets uit. Ik speel in op reacties. De act staat of 
valt met het enthousiasme van het publiek. Dit vind 
ik meestal bij jullie. Je kan het min of meer sturen 
door zelf ook enthousiast te zijn. 

RW

Een fijne ontmoeting op het feestterrein

30 jaar in harmonie met de Molenfeesten...
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Sky Time
elektriciteitswerken

Hellestraat 8
3670 Meeuwen-Gruitrode
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Met dank aan onze natura-sponsors



24


