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Daar bij die molen ...
Eind juli staat ons dorp weer volop in het teken
van onze twee dorpsmonumenten: de molens.
Wisten jullie trouwens dat onze dorpsnaam is opgebouwd uit 3 delen?

Vrijdag 25 juli ‘14
Mtunes

Beer of beers of beerst betekent moerasland en
sel of sele is een achtervoegsel dat aangeeft dat
het om een bewoonbare plaats of nederzetting
ging; je herkent ook het Latijnse woord “sala”.

Zaterdag 26 juli ‘14

Molen is evident: In de late middeleeuwen zou er
bij de Aa-beek een boerderij ‘bij Meulder’ gelegen
hebben waar een watermolen stond.

lees verder pagina 5

De Zorgvlietmolen, een
biotoop voor vele soorten …
Uit deze eitjes ontstaan larven. Het zijn deze
larven die het hout aantasten: ze boren gangen
in het hout om zich ermee te voeden. Daarbij
laten ze boormeel (uitwerpselen) in de gangen
achter. Het zijn de vretende en borende larven
die ervoor zorgen dat het hout gewicht en sterkte
verliest. Als de larven volgroeid zijn (tussen 1 en 5
jaar), knagen zij zich een weg tot dicht onder het
houtoppervlak. Daar vormt de larve zich om tot
een volwassen insect (kever). De kever verlaat het
hout – hij vliegt uit – door daarin een gaatje te
knagen (slechts 2à3mm groot): de uitvliegopening.
Het uitvliegen gebeurt meestal in het voorjaar of
de zomer. De uitgevlogen kevers eten niet, ook
niet van hout. Wel paren ze, leggen weer eieren
en sterven. Dit alles vaak binnen enkele weken.

Heel wat insecten zijn nuttige dieren. Andere kunnen dan weer ganse constructies ondermijnen.
Sommige daarvan – veelal kevers – komen in
hout voor en voeden zich ermee. Kenmerkend
voor deze insecten is dat ze tijdens hun leven van
gedaante veranderen: het jonge dier (larve) verandert vroeg of laat in een volwassen dier (kever).
Beide lijken in de verste verte niet op elkaar.
Vrouwelijke kevers leggen hun eitjes in kleine
scheurtjes en openingetjes in het houtoppervlak.

Feestcafé met deejays
Inkom e 7
zie pag. 7

De larven worden tot 1.3cm lang en zijn geel/
wit van kleur. Eenmaal volwassen is de bonte
knaagkever 6 tot 8mm groot; in tegenstelling tot
de gewone houtwormkever, die slechts 4mm of
kleiner blijft. Frappant als je ziet welke schade deze
kleine larven kunnen aanrichten aan onze molen.

Molen-terras met livemuziek
de Golden Oldies
Gratis inkom tot 22.00u

Studio 30+
Inkom: e 6
zie pag. 7

Zondag 27 juli ‘14
voormiddag
Wandeltocht
Inschrijven van
7.00 u tot 13.00 u
Deelname: e 1,5
zie pag. 6

13e open molenrit
voor motoren
Inschrijven van
8.30 u tot 11.00 u
Deelname: e 7
zie pag. 6

middag
Fietstocht: 33 km

Met leuke prijzenpot!
Inschrijven van
12.00 u tot 14.00 u
Deelname: e 2
zie pag. 6

De vrouwtjes leggen hun eieren bij voorkeur
op vochtig hout. De larven eten alleen hout dat
is aangetast door bepaalde soorten schimmels;
hoe vochtiger het hout, des te groter de kans
op schimmelvorming. Vooral het kernhout is erg
gegeerd, hetgeen des te moeilijker is vast te stellen
en de schade is veel ingrijpender. Ze tasten vooral
de balkeinden en balkverbindingen aan.

namiddag
Terrasfeest met
Radio MONZA live
In The Air
Animatie voor jong en oud
gratis inkom

lees verder pagina 11

zie pag. 12

Wandelen over vroegere Bieëselse paden en wegen

(pg. 15)

avond
Livemuziek
Gino & Sebastiano
gratis inkom

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi
Tel. 089 86 45 41
www.abc-woninginrichting.be

Gordijnen en overgordijnen
Vouw- en paneelgordijnen
Alle binnenzonwering
Insectenwering
Behangpapier, ...

Weertersteenweg 320
Molenbeerstel
tel. 089 70 20 02
www.vita-mientje.be

www.segers-teuwen.be
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Juwelen Roos Ferrer

Hogerstraat 19
3640 Molenbeersel
Tel. 089 70 22 22
www.juwelenroos.be
Open: di-za: 10u-15u
(na 15u enkel op afspraak)
zo-ma: gesloten

INTERIEUR - MAATWERK

DAMES • HEREN • KINDEREN

www.jeanhuyskens.be
Tel.089 70 35 05

Tel. 089 70 41 59

Weertersteenweg 343   3640 Kinrooi   Tel. 089 / 70 14 62
• ZONDAG van 11.30 tot 22.30 u. • MAANDAG en DINSDAG gesloten
• WOENSDAG t/m ZATERDAG van 11.30 tot 13.30 u. en van 17.00 tot 22.30 u.

Website: www.martensverwarming.be

Bank en verzekeringen

Pr. Marijkestraat 27
Stramproy
Tel. 0495 56 14 42
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Raymond Dirkx

Weertersteenweg 149
3640 Kinrooi
Tel. 089 84 43 00
di. en wo. gesloten

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

Daar bij die molen ...
(vervolg van pagina 1)

Ons dorp zou dus ontstaan zijn rond de boerderij
van Meulder, de “woning bij de molen in het moerasland”. Over de geschiedenis van ons dorp wil ik
het hier niet hebben. Al wil ik nog graag meegeven
dat door opeenvolgende oorlogen en verdragen
een geheel van gehuchten en wijken werd samengevoegd tot één plaats, die pas na de onafhankelijk-

En zoals je verder in deze krant kan lezen zijn er een
aantal fenomenen in dit biotoop die onze molens op
dit moment ernstig bedreigen.
Zo zijn er enkele vloeren in de Zorgvlietmolen zodanig aangetast door de larven van de bonte knaagkever, zodat zich grote herstellingswerken opdringen.
Bovendien zijn de voegen en gevelstenen
van onze molen poreus geworden en aangetast door mosvorming. Het vocht dringt
de molen binnen. Dit vocht is de ideale voedingsbron voor de bonte knaagkever om
zijn eitjes te laten gedeien tot vraatzuchtige
larven. Een aantal balken van de zolder op
de eerste etage zullen vervangen en hersteld worden en de voegen zullen aangepakt worden om de vochtindringing tegen
te gaan.
Samen met de antivochtbehandeling van de
buitengevel vraagt dit grote investeringen
om het voortbestaan van de molen te garanderen.
En dat is nu net het doel van onze vereniging
waar wij al meer dan 30 jaar mee bezig zijn.

Met de kop
in de wind
“Met de kop in de wind” is een filmproject waaraan op dit ogenblik gewerkt
wordt door Popcorn Producties, in
opdracht van de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum van Molenbeersel. Hierin
wordt de ziel van de Keijersmolen vastgelegd voor de volgende generaties. De
film toont het bijzondere verhaal van de
laatste nog actieve beroepsmolenaar van
de Keijersmolen. Er wordt een drieluik
gemaakt waarin de hoofdmoot het bijzondere beroepsleven vertelt van Theo
Keijers. Hij is bijna zeventig jaar molenaar
op de Keijersmolen. Zijn liefde en begeestering voor het molenaarsambt en zijn
molen maken van hem een monument.
Door hem is de Keijersmolen een van de
enige zo niet de enige werkende molen
in Vlaanderen met zijn authentieke ziel. In
een tweede luik krijg je een rondleiding in
de Keijersmolen, met Theo als gids. Een
derde luik benadert de werking van de
windmolen, ondersteund met animatie.

Met de opbrengsten van de feesten slagen
we er in om de meest noodzakelijke onderhoudswerken aan onze molens uit te voeren.

heid van België (1830) als een volwaardig Belgisch
dorp werd beschouwd, en dit als onderdeel van de
gemeente Kessenich. Daarvoor behoorden sommigen gehuchten tot Neeritter, Hunsel en Ittervoort.
Sinds 1845 is onze gemeente een zelfstandig dorp.
Pas daarna kwamen de molens deel uitmaken van
ons dorp (“De Reuzen van Bieësel”; herinner je de
Molenfeesten van vorig jaar)
Sindsdien zijn ze onlosmakelijk verbonden met onze
dorpsgeschiedenis. En die willen we natuurlijk met
man en macht in ere houden.
Wisten jullie trouwens dat onze molens een biotoop voor heel wat levende organismen vormen.

Onze dank gaat natuurlijk uit naar iedereen
die jaarlijks een bijdrage levert om zulke
werken mogelijk te maken. Zonder deze
waren onze molens waarschijnlijk ten dode
opgeschreven en behoorde onze dorpsglorie al een
hele tijd tot het verleden.
We hopen dat jullie allemaal naar onze feestweide
komen afgezakt. Zoals je verder nog kan lezen staat
er een uitgebreid en geanimeerd programma klaar.
Voor elk wat wils zowel op vrijdag- als zaterdagavond. Zondag is er traditioneel de familiedag voor
groot en klein, voor jong en oud.
De Molenfeesten staan in het teken van “lucht en
vliegen” met zondagnamiddag “Monza in the air”.
FuP

Designmeubelen in massief, plaathout, lakwerk.
Verzagen & afplakken plaatmateriaal • Traptreden, tafels, maatwerk.
Heikemp 1116, 3640 Kinrooi, Tel. 089 70 30 14
www.benningenmeubelmakers.be
5

Motortocht
Ook de motorbikers komen aan hun trekken.
Het enthousiaste team heeft voor de 13de keer
een prachtige tocht uitgestippeld. Je krijgt een
mooie route door Belgisch en Nederlands Limburg, de Ardennen en het Land van Herve onder
de wielen. Onderweg kom je idyllische plekjes tegen. Om uiteindelijk op de meest aangename plek
van Limburg, de feestweide aan de Keijersmolen,
te genieten van de zondagmiddag;. Hier kunnen de
reisverhalen uitgewisseld worden en doorgespoeld
met een lekkere pint, Uiteraard zorgen we voor
een goed bereikbare en bewaakte parking voor de
ijzeren paardjes…
Afstand:
Inschrijving:
Kostprijs:

230 km
van 8.30 u tot 11.00 u
€7 per motor
(incl. roadbook, 2 consumpties en
jaarhanger)

Fietstocht
De fietstocht zal net iets anders zijn dan de andere jaren. Een vleugje spanning, misschien wat
romantiek, een zandwegeltje hier, een bospaadje
daar; het kan allemaal. Rustig aan met de ganse
familie of full speed naar de halte. Ook hier staat
ons team klaar met een natje en een droogje.
Zoals elk jaar kan je meedoen aan een wedstrijd.
De hoofdprijs is een weekendverbijf in het vakantiepark “Les Etoiles” in de Ardennen.
Afstand:
Inschrijving:
Kostprijs:

Wandelen
Een verrassend ‘andere’ tocht langs plekjes die
velen nog niet ontdekt hebben. Vanaf 7.00 u, als
de laatste vrijwilligers van de zaterdagnacht net
de bedstee hebben opgezocht, kan er gestapt
worden. Een rustige tocht van 7 km of een iets
langere afstand van 15 km. Halverwege de 15
km voorzien we traditiegetrouw een stopplaats
om even op adem te komen, om daarna terug
met volle moed naar de Keijersmolen te wandelen.
Afstand:
Inschrijving:
Kostprijs:
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7 of 15 km (halte voorzien op de
15 km route)
van 7.00 u tot 13.00 u
€1,5 (tot 12 jaar gratis)

33 km (halte voorzien op +/-21km)
van 12.00 u tot 14.00 u
€2

Vrijdag 25 juli 2014

M-Tunes
Op vrijdagavond pakken we uit met
M-tunes. Muziek met een grote M
voor de jeugd.
In het uitersts gezellige feestcafé onder de molen zullen 4 jeugdige DJ’s
het kot in vuur en vlam zetten.
Boyd, Le Jeune en The Jokers zullen
achtereenvolgens het beste uit hun
(platen)kast halen. En als deze jongens iedereen zotgedraaid hebben,
neemt The Mix-Project over voor
een heuse after-party; en dit tot de
vroege uurtjes …

Zaterdag 26 juli 2014

Molenterras
Op zaterdagavond trappen we dit jaar af met livemuziek van de Golden Oldies. Een
leuke opwarmer voor het grote feest in de tent later op de avond. Met hits van toen
die het nu nog altijd doen. Met een fris pintje in de hand gezellig genieten van een
fantastische zomeravond. Wie er vroeg bij is, komt er zelfs gratis in. De deuren van de
feestweide gaan open om 20.00 u.

Studio 30+
Ook dit jaar is The Mix weer van de
partij. De jarenlange ervaring van
deze jongens slaat elk jaar weer opnieuw aan, dat zal iedereen ondertussen wel kunnen beamen.
En onze Molenfeesten; die zijn dit jaar
ook 30+. Na de feesteditie van vorig jaar hebben we alvast bijgetekend
voor de volgende 30 jaar. Op naar de
volgende generatie …
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Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten
Draadafsluitingen
Automatisatie
Carports - Overkappingen
Garagepoorten - Zonwering
Kunsthagen

www.vandevorst.be

VAN ENDE - TEUWEN
uit sympathie
Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi
Tel. 089 70 26 00

Optiek, juwelier en gehoor
Julianastraat 4a, 6039 AJ Stramproy
www.leursoptiekjuwelier.nl
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2de hands dameskleding & modeaccessoires

Julianastraat 29
6039 AH Stramproy
info@2dehandsmodeanita.nl
GSM NL: 0031 614 04 81 98
GSM BE: 0032 495 99 80 38
Open:
di t/m vr: 11u-17u en za: 11u-16u

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

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

Handgemaakte pralines
en chocolade stukwerk
Demo's en workshops
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

Heikemp 1108d, 3640 Kinrooi
Tel. +32 (0)89 68 06 16
Fax +32 (0)89 25 77 56
jef.ponsen@telenet.be

Molenbouw Wieme
Roland & Kris bvba
Leihoekstraat 71
9870 Machelen–Zulte
Tel. 09 380 8 60
Fax 09 380 44 14
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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

GE-CO bvba
Dak- en wandplaten
Verkoop en onderhoud alle merken.
Specialiteit Mercedes en Renault.
Erkend LPG installateur.
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Kleine Heide
Kolisstraat 5
3670 Meeuwen
GSM 0032 476 315 662
Tel. 0032 11 818 101
fax 0032 11 818 202

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, kwaliteitswijnen en whisky's.

De Zorgvlietmolen,
een biotoop voor vele soorten …
De bonte knaagkever wordt
trouwens ook wel ‘klopkever’
genoemd, omdat hij met zijn
schilden kop tegen het hout
klopt om de vrouwtjes te lokken. Vroeger dachten de mensen met het horen van
dit geluid dat hun laatste uur had geslagen en men
spoedig zou gaan sterven.

beetle’; in het Duits “Totenuhr”. Deze benaming komt
overgewaaid uit de scheepsvaart: als men dit diertje
op het schip aantrof, wist men dat het hout tot in de
kern aangetast was en het schip spoedig zou zinken.

In andere talen wordt deze kever ook wel de ‘klok
des doods genoemd’; in het Engels ‘death watch

(vervolg van pagina 1)

kast opeten) bestaan er nog vele andere soorten
in onze streek: de cacaomotten (rara, waar zouden
deze beestjes zich vooral tegoed aan doen), de
vruchtmotten, bruine huismotten en de meelmotten:
allen zijn ze gek op chocola, granen, noten, meel en
andere plantaardige soorten. Waar de meeste motten van een droge omgeving houden, zijn de bruine
huismotten er gesteld op een vochtige omgeving,
zoals onder kasten, tapijten en vogelnesten.
Molenuil

Wie de kever en zijn geluid in levende lijve wil bezig
zien, moet eens een kijkje nemen op internet via
deze link: http://www.arkive.org/death-watch-beetle/xestobium-rufovillosum/video-09a.html
Zwammen en schimmels
Andere levensvormen die onze molens ondermijnen zijn zwammen en schimmels.
Schimmels zijn organismen die overeenkomsten vertonen met planten (en ook dieren). De meest bekende zijn paddenstoelen. In tegenstelling tot de planten
bevatten deze geen bladgroen. Het bladgroen van
planten zorgt ervoor dat planten zon omzetten in
energie voor hun groei. Schimmels kunnen dit niet.
Om te groeien hebben ze vocht en organisch materiaal nodig. Dit kan afkomstig zijn van levende of dode
planten en dieren maar ook van andere materialen.

Beschikken we sedert korte tijd over een nieuwe
soort uil? Feit is dat er zich in de nabijheid van de
Zorgvlietmolen een heuse uil schuilhoudt. Wordt
hij aangetrokken door het zachte geruis van de
molenwieken? Of is het een alombekende kerkuil
die onlangs een slag van de molen heeft gekregen
en daarom de molen als geliefkoosde leefruimte
heeft opgezocht? Of hebben de herstellingwerken
aan de ramen van onze kerk er mee te maken
dat hij zijn geliefkoosde schuilplaats niet meer in
kan? Sommigen menen in zijn ge’oehoe’ zelfs een
smeekbede te horen, zoiets van “help onze molen”.
Of is onze molen misschien de ideale bondgenoot
die hem regelmatig voorziet van een lekker hapje in
de vorm van een muis? Wisten jullie dat als deze uil
één nachtje zonder prooi blijft, hij tot 10% van zijn
lichaamsgewicht verliest? Iets waar veel vrouwen (en
mannen) stiekem jaloers op zouden zijn.
Vleermuizen

Oude, poreuze stenen, versleten voegen, voegen
die hoofdzakelijk uit zavel bestaan, gesloten ruimtes
zijn allemaal voedingsbronnen voor zwammen en
schimmels. Ook zij kunnen de structuuur en de
kracht van het hout snel doen verminderen. Hier is
het dus belangrijk dat de voegen behandeld worden
met sterk kalkhoudende (niet zure) voegmortels.
Ander groot voordeel is dat deze mortels waterwerend, vochtbestending en dampdoorlatend zijn.
Meelmotten
Wie molens zegt, denkt
natuurlijk aan graan en
meel.
Wie zelf ooit brood bakt,
is het waarschijnlijk al opgevallen dat er plots uit het
niets in de zak bloem zomaar een mot tevoorschijn
komt. Deze motten vinden hun oorsprong in de
molen. Motten zijn immers gek op alle soorten
proviand. Naast de alom gekende kleermotten (wie
herinnert zich nog grootmoeders motteballen om
bovengenoemde kwelgeesten weg te houden bij
onze kleding; ze zouden als het ware de ganse kleer-

Sinds kort hebben we er een huisdier (of zijn het
er meerdere) bij in onze molen. Alleen zijn we niet
100% zeker of het om vleermuizen gaat. Feit is dat
Jo onlangs tijdens een nachtelijke prospectieronde,
zo rond de klok van 3 moet het geweest zijn, vanaf
de 2de verdieping van de Zorgvlietmolen plots uit
volle borst naar beneden schreeuwde “Der zitte
hie vlearmuus”. Of bedoelde hij nu “Der zitte hie
weer muus.”. Het zou trouwens niet de eerste keer
zijn dat er muizen zitten in de molen. We houden
het alvast op vleermuizen, en promoveren bij deze
"Germaine de vleermuis" als mascotte van de
komende molenfeesten. Monza in the air…
Frank Vandepoel
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Zond

Monza in the air
Als de wandelaars hun fikse wandeling
er op hebben zitten, wanneer de eerste
fietsers de halte alweer verlaten hebben,
wanneer de bikers er al verschillende kilometers hebben opzitten, dan begint Hans
Larson eraan. In een mum van tijd brengt
hij ambiance op de feestwei. Ook dit jaar
komt hij weer met een hele resem artiesten van dichtbij en verderaf.
Want wat dacht je van Jimmyke, de
charmezanger uit Maaseik, die met zijn
Hoempa Tetete gelijk een meezinger van
formaat had te pakken.
Of Jerome Gelissen, een rasechte
Mestreechtèr die ook al 25 jaar meedraait
in het muzikale circus.
Jerome waagt zich vooral aan feestnummers en het liefst van al in het dialect.
Last but not least hebben we de winnaar
van Belgium Got Talent 2013 naar Bièsel
kunnen halen: Michael Lanzo; wie herinnert zich niet deze charmante Izegemmenaar die vorig jaar meerdere (meisjes)
harten wist te veroveren met zijn stem
tijdens de wedstrijd van VTM.

Familien
Familieanmiddag
amiddag
Kids in the air
Lucht, vliegen, bewegen, daar draait het
thema van de Molenfeesten 2014 om.
De kleinsten onder ons zullen zich geen
moment vervelen onder het toeziend oog
van ons animatieteam. En tussendoor zal
Clown Ludo weer zijn best doen om de
jongeren aan het lachen te krijgen. En natuurlijk kan er ook geschminkt, gedanst,
gesprongen, geknutseld, gegeten en gedronken worden. En wie weet, zien we ze
wel vliegen…
Het wordt weer een ongelooflijke namiddag.

14.00 u -16.00 u
u
16.00 u – 17.00
u
17.15 u – 18.00
u
18.00 u – 18.30
u
19.00 u – 19.45
u
19.45 u – 22.00
22.00 u – ...

12

MODELVLIEGC
LUB
Heb jij ook zin
om van deze passie
te genieten?
Neem dan contac
t op met
Jan Meerten (089
70 14 49) of
Jos Hilkens (089 86
31 90)

rson

Hans La
Radiao Monza en
Clown Ludo
Jimmyke
Michael Lanzo
Jerome Gelissen
bastiane
Louis Gino & Se
DJ Mike Danton

Doorlopende
activiteiten
• Vliegsimulaties voor modelvliegers
• Demonstraties met modelvliegtuigen
• Knutselhoek: maken van een vlieger of
ballonnengezicht
• Wedstrijd vliegers bouwen en gooien
• Wedstrijd helikoptertjes droppen
• Springkastelen
• Terug van weggeweest: de draaimolen
• Schminkstand
• Opstijgende Luchtballon
• Molen in werking…

Louis Gino &
Sebastiano
Na het succes van vorig jaar op zaterdagavond wisten we het onmiddellijk: LG&S
zullen de feesten anno 2014 naar een mooi
hoogtepunt voeren. Dit Maasmechels duo
voorstellen moeten we heus niet meer
doen; zij die er vorig jaar op zaterdag in
de vooravond bij waren, weten waarom;
‘wait and see’ en laat je vooral imponeren
door de veelzijdigheid van deze artiesten.

dag 27 juli ‘14
DJ Mike Danton
De Molenfeesten afsluiten doen we met
Mike Danton. Deze Antwerpse Leuvenaar, ondertussen ‘eine van Kinder’, weet
als geen ander de sfeer er in te brengen.
Geen enkel plaatje ontbreekt in zijn verzameling; geen enkele hit is hem onbekend.

Eten en drinken
Tijdens de Molenfeesten wordt er natuurlijk ook an de innerlijke mens gedacht;
• Openluchtterras
• Feesttent
• Bruin Café onder de molen met meerdere soorten bieren
• Keukentent met o.a. boekweitkoek
• Frieten en Meuleburgers
• IJsjes

Molenontbijt
Voor alle vroege deelnemers aan ons zondagprogramma voorzien we een smakelijk
ontbijt met spek en eieren. Ideaal om de
dag mee te starten, om een mooie fietstocht aan te vatten, een sterkmaker voor
de bikers, en voor de heel vroege wandelaars de perfecte afsluiter van een deugddoende wandeling. Ons keukenteam staat
voor je klaar.

arrangement - sponsors

Vishandel
Jack Steyvers
te Kinrooi en Bree
Gsm 0475 48 36 07

Tel. 011 64 86 33

BOSMANS THEO
Stallenbouw
Tel. 089 70 24 62

VANDENDIJK LUC
Centrale Verwarming
Sanitair
Tel. 089 70 15 28
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't Meulke 7 - Kinrooi
GSM 0497 48 14 18

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

Scheurestraat 9
3640 Kinrooi - Molenbeersel
T. 089 70 28 04
plantenkwekerij.moonen@telenet.be

ramen & deuren
rolluiken
zonwering

Mariastraat 4
Stramproy
Tel. 0495 56 28 89
Verse voorgebakken friet
Groot assortiment
diverse milkshakes
Vers belegde stokbroodjes
en diversen
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Heikempstraat 1107
Lemmensstraat 32, 3640 Kinrooi

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

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

Wandelen over vroegere
Bieëselse paden en wegen
Reeds jaren mogen we met een vriendengroep de
wandeling uitzetten voor de Molenfeesten. We zoeken naar ongekende paadjes, wegeltjes, liefst onverhard in de natuurlijke omgeving waaraan ons dorp
rijk is.
Elk jaar opnieuw ontdek je toch nog wel een of
ander pad en kan je genieten van deze nog onbekende verbinding in je eigen habitat. Zo rijk zijn
onze dorpen. Ik denk een halve eeuw terug in mijn
buurt ’t teürp, het Dorp met het Bouwespaedje,
het Greuüwkespaedje, het Trujepaedje, het Sjeurepaedje, het Reujerpaedje nao het Baentje….
Laten we dan eens terugblikken in de vroegere tijden. Ooit vestigde de mens zich in onze contreien,
werd hier heide en moeras ontgonnen, startte hier
een kleine nederzetting waaruit later ontstond waar
we heden graag toeven: oos Bieësel. Altijd is er uitwisseling geweest en altijd zijn er verbindingen geweest die de mensen gebruikten om van de ene
plek naar de andere te reizen.
We leerden op school allemaal over de heerbaan
en de Romeinen die de eerste grote, verharde
weg op de linkeroever van de Maas aanlegden.
In de middeleeuwen zal zo het wegennet vanuit
enkele oerwegen zich steeds verder uitbreiden.
De oude oerweg van onze streek zien we als de
wortelstronk waaruit het hedendaagse wegenstelsel is voortgekomen en waarlangs de Maasdorpen zijn gesticht.

Doorsnede Romeinse weg, zoals de weg op de
linkeroever van de Maas.
De oudste wegen moeten we dan ook zoeken
aan de voet van hellingen op de overstromingsgrens van de Maas. De wegen waren in die tijd
naar de natuur gevormd en richtten zich naar de
ondergrond en topografie van het landschap. De
rivierdalen, zoals het Maasdal waren deels zwaar
bebost en vol met hindernissen zoals moerassen
en een vrij meanderende rivier met zijn beken.
Over de ouderdom van de wegen kunnen we
ook weinig zeggen. Het is, gezien de talrijke archeologische vondsten in de omgeving van de
wegen, heel goed mogelijk dat deze wegen gedeeltelijk al voor de Romeinse tijd bestonden en
in de Romeinse tijd zijn blijven bestaan. Dat is wat
anders dan dat het door de Romeinen aangelegde wegen zijn!
Op lokaal niveau waren de boerderijtjes, de
woon’hutjes’ verbonden door paden, karrensporen, ein kerrespoor of ein voarlieës naar hun weiden, velden, hooilanden, de heide, het broek, de
kerk, de molen. Op interlokaal niveau waren dat
niet verharde wegen tussen de dorpen of was er
een vonderen over het water. Daarnaast was er
verkeer over de lange afstand. Dat Mulenbiersel

was in vroegere tijden omgeven door water en
natte gebieden, getuige onderstaande kaart. Niet
voor niets beschrijft Hendrik Janssen in zijn Aanteekeningen over Molen-Beersel in 1938 dat het
Broek te lijden had aan overtolligen watervloed en
daardoor geen aansluiting vond bij Beek, Bree of
Tongerlo wijl het door de diepe moerassen niet mogelijk was deze plaatsen te bereiken en dat men er
vaak slachtoffer werd van koude- of moeraskoorts.

Tranchot 1820

Historisch kaartmateriaal over onze gemeente
is er eerder weinig. Kaarten van voor 1800 zijn
zeldzaam en niet gedetailleerd genoeg voor onderzoek. De Atlas der Buurtwegen dateert van
omstreeks 1845 en verstrekt enkel de namen
van aan de buurtwegen grenzende eigenaars. De
eerste kadasterkaart van circa 1845 is daarom
een echt juweeltje! Mathieu Kunnen leerde ze
ons kennen in zijn motivering die hij voor het
gemeentebestuur opstelde als gemeentearchivaris voor de nieuwe naam de Stegel, het nieuwe
gemeenschapscentrum voor de fusiedorpen van
groot Kinrooi. Al jaren ijvert hij mee, en terecht,
voor het behoud van de oude namen in de nieuwe projecten. Een mooie aanzet tot behoud van
de naamgeving van de voetpaden vinden we dan
ook hierin terug.

prekadastrale kaart 1849

De Stegel is hoogstwaarschijnlijk een afleiding
van ‘steeg’ en is dus een perceel gelegen aan een
smalle steeg of voetpad.
Voor 1845 was Molenbeersel geen zelfstandige
gemeente. Het centrum van Molenbeersel behoorde voor 1845 tot de toenmalige gemeente
Neeritter. In het schepenbankarchief van Neeritter is er reeds sprake van straten en paden:
1631, 20 maart, de Santstraat; 1703, de
lees verder pagina 17
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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

PETER POUKENS

Modehuis
Wetemans-Kömhoff
Pr. Marijkestraat 23
Stramproy
Tel. 0495 56 37 85
Kom gezellig naar
de collectie kijken!

TAVERNE
'De LIMBURGER'

VERVOER
BOUWMATERIALEN
BRIEVENBUSSEN
Venlosesteenweg 16
3640 Kinrooi-Ophoven
tel. 089 56 47 03
fax 089 56 30 17
GSM 0475 47 33 31

Kapsalon voor hem en haar
Zandbosstraat 43, 3640 Kinrooi-Molenbeersel
Tel. +32 (0)89 70 31 57

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS
MUSSEN

Breeërsteenweg 262
3640 Kinrooi
Tel. 089 70 24 15

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
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Wandelen over vroegere Bieëselse
paden en wegen (vervolg van pagina 15)
Looverstraat; 1712, het Santveld, de Santstraet
en een hoofd op een voetpad…
Ook de notariaten zijn vaak een dankbare en rijke
bron voor deze gegevens. Mathieu Kunnen haalt bijvoorbeeld aan:
** RAH, Fonds Notariaat, toegang 730, inventarisnummer 4052A, repertoriumnummer 10, 9 januari 1834: Nieuwe titel. Voor
notaris Jan Hendrik Frans Schoolmeesters
te Maaseik verschenen:
“de rentenschuldenaar bijzonder verbonden en veronderpand een perceel land, gelegen te Beersel
gemeente Neeritter, ter plaatse genaamd aan
den stegel, belend Peter Tulkens en den kerkevoetpad uitschietende op een weg, groot drie
en dertig vierkante roeden.”
De gehuchten, Winkel, Groezen, Manestraat, GrootBeersel, Vlasbrei waren met de omliggende dorpen
verbonden door drie hoofdwegen waarop vrachtkarren zich verplaatsten. De hoofdweg Neeritter –
Stramproy verbond het gebied met Weert en omstreken en verder naar Noord-Brabant. Er was een
tweede hoofdweg van Neeritter over de Manestraat

naar Kinrooi welke de verbinding vanuit Holland
richting Limburgse Kempen mogelijk maakte. Een
derde verbond Stramproy via Beersel en Kinrooi
richting Maaseik. Van de huidige Weertersteenweg
was nog geen sprake.
Op de bovenstaande kaart zien we zelfs dat vanaf
het huidige centrum van Molenbeersel er slechts
een voetpad was naar Stramproy. nr 270 : sentier de Molen-Beersel à Stramproy, 684
meter. De nadruk lag toen duidelijk op de Oude
Stramproyerweg. Vanaf het huidige grenskantoor
liep het pad (sentier nr. 270) over een lengte van
684 meter richting Vlasven. Verder door het veld
langs Sjeurekapelke naar Aolen via het Sjeurepaedje (officieel het voetpad naar Maeseyck geheten). Hierlangs gingen enkel de voetgangers. Met
kar en paard sloeg men tegenover de huidige Villa
Pax linksaf, rechts langs Sjeure richting Greuwkes
naar Aolen op de Rondstraat. Hier liep de weg
achter de boerderij van Meulder naar de beek.
Voor de voetgangers werd hier een vonderen geplaatst. Paard en kar konden over een houtbedding oversteken.Verder liep de weg langs Hezer, de
Goort naar Hubens om zo door de Hezerheide de

oude heirbaan en in later jaren de steenweg naar
Maeseyck te vervoegen.
Toen in 1845 gehuchten verenigd werden tot het
Dorp Molen-Beersel verkeerden wegen en bruggen
in zeer slechte staat. Zo vinden we in 1850 een aanbesteding terug voor een vonderen aan Coenen (? De
Birk - ? Heeser) Het werk zou uitgevoerd worden in
drie weken: vier palen heien door werklieden aangeleverd door de gemeente, hierop werden twee
rossen bevestigd. Twee palen, zegge balken zullen
gelegd worden die de beek overgaan en voorzien met
een planken plaat die genageld of gepind werd. De
breedte bedroeg ongeveer drie voet (een kleine
meter). De plaatselijke timmerlieden Coenraad Straetemans (°10/04/1820 Stramproy en + 09/04/1870 in
Molenbeersel) en Jacob Snijckers (°11/04/1825 Neeritter en + 21/09/1892 Molenbeersel) aanvaardden
dit werk voor twintig franken. De gemeente leverde
het nodige hout en nagels. In 1848 werd de weg
Molen-Beersel – Kinroij langs de Goort aangepakt
en een houten brug aan Heeser aanbesteed voor
1.030 franken, weeral uitgevoerd door aannemer Jalees verder pagina 21

Uit de registers van de Atlas der Buurtwegen 1845
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Tom zit op een omgekeerde emmer, vlak bij
zijn opa. Opa zit op zijn knieën in de tuin en
wiedt het onkruid. “Ik heb vannacht gevlogen”
laat Tom zich ontvallen. Hij had verwacht dat
opa verbaasd zou reageren, maar zijn hoofd
blijft naar de grond gericht. Hij plukt rustig verder tussen zijn groenten en mompelt: “Was je
bang?” Tom had zich voorbereid om een spannend verhaal te vertellen van zijn ongelofelijke
ervaring. Maar opa zegt : “Was je bang?” Hij
wacht Tom ‘zijn verhaal niet af. “In het begin
wel.Toen ik voor het eerst zo hoog als de kerktoren vloog, dacht ik even dat ik uit de lucht
zou vallen” antwoordt Tom. “En hoe hield je je
armen” vraagt opa. Dit was duidelijk, opa blijkt
een ervaringsdeskundige te zijn en is helemaal
niet verbaasd en lijkt het verhaal van Tom reeds
te kennen. “Als ik wou zweven hield ik mijn
armen ver open gespreid, en als ik snel vloog
hield ik ze voor mij.” “Ik heb dit ook gedroomd
toen ik twaalf was” bekent opa. Zoals zo vaak
vindt Tom bij zijn grootvader weer een wijze
maar ook fantasierijke gesprekspartner. “Bij het
wakker worden had ik een vreemd gevoel”
gaat Tom verder: “Ik wou nog even door de
kamer zweven, het leek net ervoor nog allemaal zo vanzelfsprekend te gaan. Maar, ik kwam
niet meer los van mijn bed.” “Jammer, niet?”
glimlacht opa. Hij staat op en doet teken aan
Tom om mee naar binnen te gaan. “Misschien
hebben we deze dromen van jouw betovergrootvader mee gekregen. Hij wist alles over
vliegen. Tijdens de eerste wereldoorlog was hij
vliegtuigtechnieker achter het front in Frankrijk. Nadat ik mijn droom had verteld heeft hij
mij uitgelegd waarom wij zo moeilijk van de
grond komen. Bij zijn verhaal heeft hij schetsen
gemaakt. Deze heb ik nog steeds”. Binnen gekomen neemt opa een mapje vanonder een
stapel oude schriften uit een kastlade. Hij haalt
er een reeks vergeelde bladzijden uit met tekeningen. Bij elke bladzijde vertelt opa het verhaal dat hij mee kreeg van zijn opa .

18

Het gemakkelijkste zou zijn als je door de lucht
kon zwemmen als een vis in het water. We weten dat een pingpongballetje zeer snel stijgt in
het water omdat dit balletje veel minder weegt
dan eenzelfde bolletje gemaakt van water. Zeg
maar dat het pingpongballetje lichter is dan
water. Een vis weegt iets meer dan water en
zinkt daarom naar de bodem van de vijver.
Door met de staart te bewegen kan hij door
het water zwemmen. Sommige vissen zoals
de snoek hebben luchtblaasjes die ze kunnen
vullen met lucht. Hierdoor worden ze net zo
zwaar als water. De snoek kan zo moeiteloos,
zonder te bewegen in het water blijven hangen.
In het water lukt ons dat ook nog een beetje.
Maar het wordt een ander verhaal als je in de
lucht wil drijven. Om te kunnen drijven in de
lucht, zoals de snoek dit doet in het water, zou
je een enorme luchtblaas moeten vullen met
warme lucht. Warme lucht is lichter dan koudere lucht. Als jij 45 kg weegt, moet jij je bij 20°
kunnen opblazen tot een bol met meer dan
11 m doorsnede. Tenminste als jij deze lucht in
jou kan opwarmen tot je lichaamstemperatuur.
Dan zou je net kunnen drijven in de lucht. Echt
haalbaar lijkt me dit niet.
Zweven
Eenvoudiger om in de lucht te blijven is het
zweven als een papiervlieger. Net als bij een
parachute zorg je voor een groot horizontaal
vlak. Dit vlak biedt weerstand aan de lucht als
het naar beneden valt. Als je dit vlak stevig
maakt, kan het je van een hogere plaats naar
een lagere plaats doen zweven. Voor jou zou
dan, net als de vliegende eekhoorn in NoordAmerika, vlieghuid moeten groeien tussen je
armen en benen, die je bij een sprong kan opspannen. Met deze zweefvlucht alleen kan je
echter geen hoogte winnen. Hiervoor heb je
weer andere technieken nodig.

Om hoogte te winnen, of lift te krijgen, moet
je je naar boven laten zuigen of stuwen. Net
als bij de injectiespuit hou je de vinger tegen
de spuitopening en trek je de zuiger verder uit
dan spreiden zich de luchtdeeltjes over een
grotere ruimte in de spuit. De luchtdruk in de
spuit wordt hierdoor lager. Als je de zuiger loslaat, drukt de hogere luchtdruk aan de buitenzijde deze weer naar binnen. Plaats je nu een
karton in de windstroom dan zal deze, naast
wat fladderen, geen bijzondere bewegingen
vertonen. Plaats je een voorwerp met een gebogen bovenvlak in de luchtstroom, dan zal dit
voorwerp bewegen in de richting van het gebogen oppervlak. Het is alsof er aan de ronde
zijde gezogen of aan de vlakke zijde gestuwd
wordt. Als luchtdeeltjes voldoende snelheid
hebben dan zullen twee deeltjes die van elkaar gescheiden worden aan de voorzijde van
een glad voorwerp weer bij elkaar komen aan
de achterzijde. Bij de gebogen zijde moeten
de deeltjes meer weg afleggen. Ze moeten
sneller bewegen om bij deze van de onderzijde weer samen aan te komen. Aan de ronde
zijde bewegen de deeltjes dan iets verder uit
elkaar dan aan de vlakke zijde. Net zoals bij
de spuit is aan de zijde waar de luchtdeeltjes
verder van elkaar zitten een lagere luchtdruk.
Het voorwerp wordt in de richting van de lagere luchtdruk gezogen. Je zou je daarom een
vleugel moeten maken zoals deze van een vogel . De doorsnede van een vleugel heeft een
gebogen bovenzijde. Bij het vliegen ontstaat er
een luchtstroom over de vleugel waardoor de
vleugel naar boven gezogen wordt. We noemen dit de lift bij het vliegen.

Om vooruit te komen kan je een schroefbeweging maken zoals een schroef die zich in het
hout vastboort. Je moet een propeller hebben
waarvan de bladen zijn gekanteld. De lucht
ervoor wordt naar achteren gestuwd en de
propeller schroeft zich op deze wijze verder
in de lucht. Je zou dit met je armen kunnen
oplossen zoals bij de vogels. De vogels draaien
de vleugels niet rond maar bewegen ze op en
neer. De voorzijden van de handpennen kantelen bij de vleugelslag iets naar beneden. Bij
de opwaartse beweging kantelen deze zijden
naar boven. Dit gebeurt automatisch omdat de
voorste vlag van de veer smaller is dan de achterste. Zo schroeven handpennen zich verder
in de lucht. Als je een vogelpen losjes tussen
wijsvinger en duim op en neer beweegt merk
je dat deze kantelt en dezelfde stand inneemt
als het blad van een propeller.

De lift die ontstaat door het gebogen bovenste vleugelvlak kan enkel ontstaan als er voldoende luchtstroom is. Dit ontstaat pas als de
vogel voldoende snelheid heeft. De vogel kan
dus best nog een andere techniek gebruiken
om hoogte te winnen. De oplossing zit alweer
in het kantelen van de pennen. Het werkt zoals
de lamellen bij een luchtkeerklep. Beweegt de
lucht in een richting dan gaan de lamellen open
staan. Beweegt ze in de andere richting dan vallen de lamellen tegen elkaar. In één richting kan
de lucht er door en in de andere richting niet.
Bij de vogels kantelen de armpennen op eenzelfde wijze. Bij de opwaartse beweging gaan
ze open staan en laten ze de lucht door. Bij
de neerwaartse beweging sluiten ze en duwen
ze de vogel de hoogte in. Bovendien maakt de
vogel de vleugeloppervlakte kleiner bij de opwaartse beweging: hij houdt de vleugel minder
ver gespreid. Hierdoor heeft de vleugel nog
minder weerstand van de lucht, vergeleken
met de neerwaartse slag.

Als je rechtop staat bij het vliegen dan zal dit
hinderen. Je merkt dit zelf als je een hand buiten een rijdende auto houdt. Een hand die je
verticaal buiten houdt, krijgt veel hinder van de
lucht. Meer dan een vuist of een hand die je
horizontaal in de luchtstroom houdt. Hoekige
lichamen of vakken die in de luchtstroom gehouden worden hinderen de luchtstroom. Bij
een bolvorm of eivorm glijdt de lucht over het
voorwerp. Er is bijna geen turbulentie en minder weerstand. De ideale vorm is deze van een
vallende druppel. Deze neemt vanzelf de vorm
aan met de minste luchtweerstand. Je kan maar
het best een afgerond lichaam aannemen als je
gaat vliegen zoals de spoelvorm van een vogel. Ook vissen hebben deze vorm om minder
weerstand te ondervinden van het water.

“Wij zijn gewoonweg niet gebouwd om zelfstandig te vliegen” vertelt opa nog. “ We hebben heel wat hulpmiddelen nodig om van de
grond te komen. Mijn opa nam mij mee naar
een vliegveld om te laten zien dat de bouwers
van vliegtuigen zowat alles afgekeken hebben
van de vogels, de bouw van de vleugels, de
propeller, de lichte bouw, de gestroomlijnde
vorm. Maar weet je, Tom, wij gaan naar de Molenfeesten. Daar zal je vliegers, modelvliegtuigen en een hete luchtballon zien. Ik zal deze
blaadjes meenemen. We zullen daar al deze
technieken eens van dichterbij bekijken.”
René Weerens

Om te kunnen vliegen moet je licht en sterk
gebouwd zijn. De botten van ons skelet zitten vol met merg. De grote beenderen van de
vogels zijn hol. De veren zijn tevens zeer licht
gebouwd en zijn perfecte hulmiddelen bij het
vliegwerk. Je moet tevens heel wat kracht hebben om te kunnen vliegen. En daar zit voor
ons een zeer groot spierprobleem. Vogels hebben zeer sterk ontwikkelde borstspieren die
aan een grote borstkam vast zitten. Hiermee
bewegen ze de vleugels op en af. Als jij met
je borstspieren net zo krachtig wil zijn als een
vogel dan zou je bijna 9 kg, dit is bijna een emmer vol, borstspieren moeten hebben. Stel dat
je deze hebt, dan zullen ze bij het vliegen jouw
zwakke borstkas stuk trekken. Vogels daarentegen hebben een krachtige borstkam die vooruit steekt. Hierdoor ontstaat een grotere hoek
met de vleugels waardoor er minder kracht
moet uitgeoefend worden. Immers, als je een
zware tak van een boom wil buigen tracht je
een hoek van 90° te maken om zo weinig mogelijk kracht te verspelen.
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winters.willy@skynet.be

www.efes-kinrooi.be

RIJWIELEN
Ronny Hornix

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

Venlosesteenweg 32
3640 Ophoven-Kinrooi
Tel./Fax 089 56 47 27
rijwielenronny.hornix@telenet.be

www.janhenckens.be

Vlasbrei 2a
3640 Kinrooi - Molenbeersel

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

tel. 089 70 38 31
gsm 0478 30 66 95
fax 089 70 34 02
info@woondecoratievrinssen.be

Agrarisch centrum
BVBA VERBEEK

Weertersteenweg 138 - Kinrooi
Tel. +32 (0)89 70 25 88 - Fax +32 (0)89 70 16 18
info@keijersbvba.be - www.keijersbvba.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
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Weertersteenweg 176 - 3640 Kinrooi
Tel. 089 70 23 86 - Fax 089 70 42 56 - gsm 0496 12 85 90
www.aveve.be

Wandelen over vroegere Bieëselse
paden en wegen (vervolg van pagina 17)
cob Snijckers. In 1865 werd de gemeente ingelicht
omtrent het voornemen van de aanleg van de weg
Kinroij - Molen-Beersel. Het bestuur trachtte een
verlenging te verkrijgen tot aan de grens hetgeen een
jaar later werd toegestaan. In 1870, met het bouwen
van de nieuwe kerk op zijn huidige plaats in het dorp
waren er nieuwe wegen nodig.Volgende wegen werden verbreed: 142 (Kinrooi – Stramproy: Horkerdijk
- Stramproyerweg,), 175 (Molenbeersel – Stramproy:
Scheurestraat), 143 (Molenbeersel – Hunsel: Hunselerstraat) en 269 (Molenbeersel – Grootbeersel:
Grootbeerselervoetpad, 942 meter). Er liep reeds een
weg uit Oud-Kevelaer tot aan de draai naar Vinder
(aan de Sjuut), verder ging je over een voetpad tot
aan D. Vandijck (Nieske – later fietshandel en ‘pomp’
bij Riet Wagemakers, opgevolgd door Leo Nies, nu
tandartsenpraktijk Janssen). Dan had je weeral een
weg tot aan het verdwenen kapelletje van Rodigas
voorbij Zjaak de bekker (Weerens, nadien D’Hondt).
Verder ging je door het veld op een voetpad dat
uitkwam op de weg komende van de Keyersmolen
naar Th. Roijens en het Enkelenstraatje (Enkestraat:
Stramproy – Molenbeersel). Helaas de gemeente
had onvoldoende krediet voor de nodige subsidie
en de werken werden verschoven naar een volgend
jaar. In 1898 veranderden de voetpaden 268 ( de
Tinderweg – de la ferme de Smeets au lieux de Verlo-

ren Kost) en 269 (het Grootbeerselvoetpad) in een
kiezelweg. Maar op de uitvoer van vele plannen bleef
het wachten tot ruim na WO I. is het nu anders? Zo
had net voor de volgende WO II, in 1936, de aanbesteding van een betonnen baan plaats had.
Molen-Beersel met zijn 1300 inwoners had toen
reeds een gebrek aan snelle verbindingen. Maaseik Weert was slechts een kiezelweg. Het dorp breidde
uit, de landbouw had nood aan import van meststoffen en veevoeders, de opbrengsten moesten worden uitgevoerd. Zo kwam na aanvraag en voorstel
aan de NMBS een tramlijn die Maaseik met Weert
verbond. Deze werd in 1910 ingehuldigd en bleef in
dienst tot 1935. De autobus deed toen zijn intrede
in ons dorp. Dat life dorp ligt nog steeds verscholen
van snelle aansluitingen via autostrade of spoorweg.
Maar zeg zelf: wier wild it in zijn achtertuin? Wie wil
deze idyllische rust opgeven voor snelheid???
Zo werd te vooöt fiets, tram, bus en nu…. te veel
auto. We willen onthaasten en zoeken de oude paden
weer op… zoals vandaag: we goan fietse (al ellektris) en
wanjele (op eigen kracht…)!!! Waardeer het en geniet!!!
Andere voetpaden (sentiers) in de ‘Atlas der buurtwegen’ zijn nog:

259: Stramproyerbroekpad 244 meter
260: kerkvoetpad, sentier de l’église de Molenbeersel au lieux de Zandboschje, 314 meter
263: Limkensvoetpad, sentier de la ferme de Heser
au lieux de Doorslag, 510 meter
271: sentier de Molen-Beersel à Maeseyck, 1479
meter
273: sentier du hameau de Bomerstraat à Kinroy,
315 meter
275: entier de ferme dite Geuen à Beersel (Geuenkerkweg), 378 meter
Bronnen:
Info via Geschied- en Heemkundige kring, Maasstraat
20, Kinrooi
Aanteekeningen over Molen-Beersel, Hendrik Janssen
– 1938
Motivering aan het gemeentebestuur voor de nieuwe
naam de Stegel,voor het nieuwe gemeenschapscentrum Kinrooi van de hand van gemeentearchivaris Mathieu Kunnen
Atlas der Buurtwegen - 1845
Kaart Tranchot - 1820
Prekadastrale kaart - 1849

Vers gesneden frieten &
vers geschilde aardappelen

Louis Beijnsberger, GHK Kinrooi

Lamberigts Coolen R.
Heesstraat 36, 3640 Kessenich-Kinrooi, 0475 49 13 12
rik.patat@skynet.be

Lode Van Eijgen
Grootbroekstraat 35, 3640 Molenbeersel
Tel. +32 (0)475 34 26 25
info@hooienstro.be

www.hooienstro.be

Hooi en stro in kleine en grote pakken • Diervoeders • Strooisels (houtkrullen;
vlas; zaagsel; stro pellets) • Meststoffen • Bakproducten • Kleine loonwerken
21

22

Binnen- & buitenschilderwerk • Renovatie & nieuwbouw • Private, utiliteitsbouw & industrie • Brandwerende verven & vernissen • Wand- & decoratietechnieken • Klusdienst • Specialisatie: spuit- en decoratietechnieken

Met dank aan onze
natura-sponsors
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