
70 jaar en 32 molenfeesten later was het zover. 
Op 13 juni ll. ging de film “Met de kop in de wind” 
in première. Hiermee hebben we eindelijk het 
leven van de molenaar en zijn molen vastgelegd 
voor het nageslacht. Als educatieve leidraad ho-
pen we dat hiermee de betekenis van de molen 
in onze gemeenschap voor eens en altijd zal be-
waard blijven. Dat de molen en zijn molenfeesten 
vandaag de dag nog volop leven onder de bewo-
ners in onze gemeente is lang gekend; maar hoe 

Wie herinnert zich nog het onheilspellende ver-
haal van de bonte knaagkever van afgelopen jaar? 
De larven van deze kever, die de Zorgvlietmolen 
in al haar pracht en praal aan het bedreigen zijn. 
Één jaar later is de dreiging nog steeds aanwezig. 
Maar Molenzorg zou geen molenzorg zijn als ze 
niet de nodige zorg aan de dag zou leggen om de 
‘Zorg’vlietmolen in haar oude glorie te herstellen.

De aandachtige fietser of wandelaar die regelmatig 
in  de oude Kerkstraat passeert, zal het misschien 
al opgevallen zijn. Enkele weken geleden zijn proef-
vlakken aangebracht om het juiste kleurpatroon 
vast te leggen voor de nieuwe voegen.

Aannemer Conings heeft een aantal vierkante me-
ter van onze molen gevoegd met 2 verschillend 
gekleurde voegen. Dit alles onder het waakzame 
oog van Adviesbureau Groen.

De kwaliteit van het voegwerk is cruciaal voor het 
herstel van onze molen. Door de slechte staat van 
het voegwerk en de poreuze toestand van het 
steenoppervlak, dringt het water langs de voegen 
de molen binnen.

Nieuw voegwerk en een waterafstotende laag op 
het steenoppervlak zullen dit euvel voorkomen. 
Vermits de stenen van de molen traps gemetseld 
zijn, blijft het water aan de buitenzijde gemakkelijk 
op de stenen staan, waardoor het extra kans krijgt 
naar binnen te sijpelen, zeker als de kwaliteit van 
het voegwerk aangetast is door de ‘tand des tijds’. 

Gevolg: een biotoop van leven aan de binnenzijde 
van de molen (zie artikel in de vorige uitgave van 
de Meulegezet) en mosvorming aan de buitenzijde.

Het vocht dat op die manier de molen binnen-
dringt, zet zich vast op de voeteinden van de 
draagbalken van de molenzolders. 

Dit vocht leidt dan weer tot schimmelvorming; 
de favoriete voedingsbron voor de larven van de 
bonte knaagkever. 

Zeventig jaar 
later

De Bonte knaagkever – 
één jaar later

www.molenfeesten.be

MeulegezètMeulegezèt
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Vrijdag 24 juli ‘15 

Alles Plat
Gezellig café 

met Pierre Cnoops
Inkom gratis

zie pag.18

Zaterdag 25 juli ‘15
Molen-terras met livemuziek 

Duo Classic Illustration
Gratis inkom tot 22.00u

Studio 30+
Inkom: e 6
zie pag. 18

Zondag 26 juli ‘15
voormiddag

Wandeltocht
Inschrijven van

7.00 u tot 13.00 u
Deelname: e 1,5

zie pag. 19

14e open molenrit 
voor motoren

Inschrijven van 
8.30 u tot 11.00 u

Deelname: e 8
zie pag. 19

middag
Fietstocht: 33 km 

Met leuke prijzenpot!
Inschrijven van 

12.00 u tot 14.00 u
Deelname: e 2

zie pag. 19

 namiddag
Terrasfeest 

met gezinsprogramma
In vuur en vlam

Muziek en animatie 
voor jong en oud

gratis inkom
zie pag. 12-13

 avond
D.J. Mike Danton

gratis inkom

lees verder pagina 5 lees verder pagina 11
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www.segers-teuwen.be

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

GE-COBvba

Dak en wandplaten

Kleine Heide - Kolisstraat 5
B-3670 Meeuwen

GSM 0032 476 315 662
Tel. 0032 11 818 101
fax 0032 11 818 202
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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.

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
di. en wo. gesloten

DAMES • HEREN • KINDEREN

Tel. 089 70 41 59

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

www.jeanhuyskens.be
Tel.089 70 35 05

Pr. Marijkestraat 27
Stramproy

Tel. 0031 495 56 14 42

Voor al u staalconstructies volgens EN 1090 - EXC2

Carole Eelen-Cavé

Verhuur 
Kindermolen Bamino 

en schietkraam

0498-979397
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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

In de kern van de draagbalken boort de larve kleine 
gangetjes om zich mee te voeden. De meelvormige 
structuur die na verloop van tijd overblijft zijn de 
uitwerpselen van deze kleine veelvraat. 

Maar dit effect wordt pas zichtbaar als het kwaad al 
heel lang geschied is. 

In een volgende fase zullen dan ook alle beschadigde 
draagbalken van de steenzoldervloer en de meelzol-
dervloer aangepakt en vervangen worden.

Het voegen van de molen is een precisiewerk en 
een waar huzarenstukje. De stelling is al een kunst-
werk op zich. Bovendien is de juiste samenstelling 
van de voegmortel van uiterst belang. Daarom doen 
we beroep op  de kennis en expertise van adviesbu-
reau Groen voor de opvolging van de werken.

Wisten jullie trouwens dat de molens van onze buur-
gemeenten Tungelroy (St. Annamolen) en Stramproy 
(de Nijverheidsmolen) enkele jaren geleden (2010) 
hetzelfde lot ondergingen.

Inspectie van beide molens tijdens de restauratie-
werken destijds had ook daar aangetoond dat het 
nieuwe voegwerk niet aan de kwaliteitsnormen 
voldeed. Het kalkmortelvoegsel vertoonde niet vol-
doende sterkte en liep vorstschade op. Gevolg: alle 
voegwerk moest worden vernieuwd…

Frank Vandepoel

De Bonte knaagkever – één jaar later
(vervolg van pagina 1)
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Tijdens een geanimeerd avondvullend 

programma, ging in het gemeenschaps-

centrum “De Stegel” te Molenbeersel op 

13 juni “Met de kop in de wind” in pre-

mière.  De v.z.w. Molenzorg Molenmuse-

um gaf de opdracht aan Popcorn produc-

ties voor het maken van deze film. In de 

documentaire heeft Popcorn geprobeerd 

om de ziel van de Keijersmolen te van-

gen. Theo Keijers is 70 jaar molenaar en 

maakt van zijn Keijersmolen een levend 

monument. Hij is nog de enige echte ac-

tieve beroepsmolenaar in Vlaanderen.  

Hij is één met zijn molen, het kloppend 

hart van dit industrieel- archeologisch 

relict. Zijn volharding,  zijn wijsheid, zijn 

begeestering maar ook zijn bereidheid 

om kennis en kunnen door te geven aan 

volgende generaties maken hem zeer bij-

zonder. Hiervoor ontving Theo de Oscar, 

nog voor de film “Met de kop in de wind” 

in première ging.
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Toine en René, twee plaatselijke troubadours, open-
den de avond. De proppie volle zaal kreeg  een 
molenlied te horen over de grootvader van Theo 
Keijers. Het lied, dat voor de eerste wereldoorlog 
geschreven werd, vertelt het verhaal over “Frans 
de mulder” en zijn knecht Pier. Deze laatste werd 
door een wiek gegrepen. Maar, hij overleeft zonder 
schrammen zijn hachelijk avontuur.  Na het lied werd 
het eerste luik van de dvd “Met de kop in de wind” 
voorgesteld. De dvd “Met de kop in de Wind” bevat 
immers drie delen; een technisch-educatief gedeelte, 
een 3D-presentatie van de Keijersmolen en de do-
cumentaire over Theo Keijers en zijn Keijersmolen. 
De technisch-educatieve reportage werd samenge-
vat in een trailer. De eigenlijke en volledige repor-
tage kan een molenbezoek vervangen, voorbereiden 
of ondersteunen. Ze  is uitermate geschikt om mo-
lenwerkgroepen en toeristische diensten te onder-
steunen. In dit gedeelte worden er verhelderende 
animaties verwerkt i.v.m. de werking van de Keijers-
molen. Het kan later aangevuld worden, al naar ge-
lang de behoeften. Het vormt een ideale basis voor 
het uitwerken van tal van educatieve projecten. Op 
deze wijze kan de molen een uitvalsbasis worden 
voor scholen die projecten wensen uit te werken 
rond de vakken zoals mechanica, materialenleer, 
aardrijkskunde, geschiedenis en cultuurwetenschap-
pen. Tijdens de 3D-voorstelling, die erna volgde, had 
de zaal een grappige aanblik. Met de 3D-brilletjes op 
leek de aula op een overvol ruimteschip met pas-
sagiers die aan ’t wachten waren op de countdown. 

Hugo Weerens en Janneke Huizing van Popcorn 
producties,  brachten vervolgens een aangrijpend en 
poëtisch theaterstuk. Het verhaal van de molenaar 
die zijn molen lief heeft. Maar door veranderende 
tijden komt hij voor een hartverscheurend dilemma 
te staan.  Moet hij zijn molen verlaten?

Na de pauze werd Theo Keijers gehuldigd voor zijn 
platina jubileum als beroepsmolenaar. Burgemeester 
Jo Brouns van Kinrooi schetste  de familie Keijers  in 
de Molenbeerselse geschiedenis. Vanaf het ontstaan 
van de gemeente Molenbeersel, in de 19de eeuw,  
speelde de familie van Theo een belangrijke rol in 
de dorpsgemeenschap. Heel wat voorouders waren 

actief in de bestuurszaken van het prille dorp. Het 
molenaarsgeslacht dat er in 1869 ontstond, beves-
tigde het aanzien dat de familie had. Gouverneur 
Herman Reijnders beschreef in zijn toespraak het 
toeristisch belang van de molens voor Limburg. Hij 
beklemtoonde het unieke van de Keijersmolen. Een 
molen met een beroepsmolenaar die 70 jaar zijn 
molen draaiende heeft gehouden. Hij beloofde al-
vast  dat hij na 10 jaar weer van de partij zal zijn voor 
het volgende jubileum. De toespraak van de voor-
zitter van de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum werd 
abrupt verbroken door enkele gasten uit Hollywood. 
Was het omdat de verhaaltjes over Theo te smeuïg 
werden of omdat hun mededeling belangrijker was?  

lees verder pagina 15
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www.vandevorst.be

Hondenrennen - Paardenboxen
Hekwerken - Poorten

Draadafsluitingen
Automatisatie

Carports - Overkappingen
Garagepoorten - Zonwering

Kunsthagen

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

Optiek, juwelier en gehoor
Julianastraat 4a, 6039 AJ Stramproy

www.leursoptiekjuwelier.nl

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 afspraak.
jan@dejongtent.be

Meulegezet juli15 v3.indd   8 6/07/15   15:18



9

Breeërsteenweg 368 - 3640 Kinrooi
Tel. 089 70 34 26

E-mail: mail@bandenshop.be
www.bandenshop.be

Molenbouw Wieme

Roland & Kris bvba

Leihoekstraat 71  •  9870 Machelen - Zulte
tel. 09 380 84 60  •  fax 09 380 44 14

Molenbouw Wieme

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

accessoires

Producten & accessoires voor zwembaden, saun's & whirlpools
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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
www.kuvadranken.be

Ruime keuze in geschenkmanden,
speciale bieren, kwaliteitswijnen en whisky's.

Verkoop en onderhoud alle merken. 
Specialiteit Mercedes, Renault en Porche.

Erkend LPG installateur.
Oldtimer restauratie.

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

www.armyshopdejong.eu
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het er pakweg binnen 100 jaar aan toe zal gaan, kan 
niemand zeggen. Bij deze hebben we er tenminste 
alles aan gedaan om de synergie tussen mens en 
molen in beeld te brengen. Naast de steeds voort-
schrijdende technische ontwikkelingen van de laatste 
50 jaar kunnen we aan de hand van deze documen-
taire even blijven stil staan bij dit technische wonder 
dat reeds honderden jaren geleden zijn oorsprong 
kende in Vlaanderen.

Theo Keijers – 83 is hij ondertussen – en 70 jaar mo-
lenaar – in het huwelijksleven zouden we van Platina 
spreken; en hij laat nog elke dag met evenveel ge-
drevenheid de wieken van “zijn Keijersmolen” rond-
draaien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Theo 
zelf de ideale hoofdrolspeler was om het nageslacht 
te vertellen over dit unieke werk; met nog steeds 
evenveel begeestering en liefde voor zijn vak als toen 
hij – in 1945, in de naweeën van de 2de WO, amper 
13jaar oud – zich de knepen van het molenaarsvak 
eigen maakte. Het harde labeur van destijds is er niet 
meer bij. Waar men vroeger bekaf was om 500kg/uur 
meel te draaien, kan men tegenwoordig tot 10ton/
uur draaien, al zittend op een stoeltje. Het gaat hem 
niet zozeer meer om het malen, maar veeleer om 
het overbrengen van de fantastische verhalen over 
het leven op de molen en de samenwerking tussen 
mens en natuur. Voorts is hij een volleerd mentor 
voor de diverse hobbymolenaars die zich de knepen 
van het vak willen eigen maken. 

En dat Molenbeersel een echt molenaarsdorp is, 
bewijzen zijn 2 poulains – Paul Bauduin en Wouter 
Peerlings – ondertussen ook al 7 jaar officieel mees-
ter-molenaar, die hun opleiding en ervaring hebben 
meegekregen van de master himself. Het is dankzij 
deze twee heren dat ook ‘die andere Reus van Biè-
sel’ (de Zorgvlietmolen) regelmatig met ‘de kop in 
de wind’ te keer gaat.

En nog houdt het opleidingsverhaal niet op. Ondertus-
sen is ook Johan Verlaak als aspirant-molenaar in volle 
opleiding om het molenaarsvak onder de knie te krijgen.

Frank Vandepoel

Zeventig jaar later
(vervolg van pagina 1)
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Zondag 26 juli '15

Zondag is traditiegetrouw familiedag. Hans Larson presenteert diverse artiesten op een 

vrolijke manier. Ambiance verzekerd. Een greep uit het programma: Mieke
Een schlagerzangeres met een grote 

“S”. Wie onder de ‘iets’ ouderen 

kent Mieke niet? In 1970 – amper 

13 jaar oud – werd ze ontdekt 

door Pierre Kartner (‘vader 

Abraham’). Ze zong onder meer 

fantastische duets met Dennie 

Christian en Freddie Breck. 

Maar het lied dat we nooit zul-

len vergeten blijft ongetwijfeld 

“Een kind zonder moeder”.

Clown Piko
Als geen ander weet hij jeugd 

en volwassenen te entertainen. 

De kinderen gaan 

een ongelooflijk 

moment tegemoet.

Luc Van Meeuwen
Luc heeft het vak geleerd van de meester himself: wijlen Bobbejaan Schoepen. Bewondering en vriendschap heeft Luc aan zijn meer dan 10-jarig engagement met Bobbejaan overgehouden. Hij mag dan misschien wel ode brengen aan zijn ‘Café 

zonder bier’, onze 
feesttent zal alles-
zins geen bier te-
kort komen tijdens 
de Molenfeesten. Jellybeans

Deze meidengroep eindigde in 2013 op een zucht van de overwinning in junioreursong. Met z’n vie-ren zijn ze ondertussen: Nora, Kiara, Melissa en Amber. Hun nieuwste hit “Selfie” zal ongetwijfeld niet ontbreken op de Molenfeesten. En wie het wil kan er achteraf ook eentje proberen te maken met de meiden van Jellybeans erbij.

Brandweer en Rode kruis

“In vuur en vlam” is het thema van dit jaar; niet dat we de wei 

in “de fik” gaan steken, maar de brandweer zal te gepasten tijde 

een demo geven voor de kleinsten onder ons. Het Rode Kruis 

van zijn kant zal zijn best doen om iedereen zo 

goed mogelijk te herstellen van 

zijn/haar geschminkte 

NEP-brandwonden.

ARTIESTEN EN VOORSTELLINGEN
Jellybeans, Mieke, Luc Van Meeuwen, Clown Piko, DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Werkende molen, jeugdbrandweer Bree, schminkstand, 
springkastelen, bakoven, draaimolen, knutselstand, 

bakken op open vuur, duistere kamer, kleuterspeeltuin, 
filmvoorstelling “Met de Kop in de wind”

VANAF 20.00UDJ Mike Danton

Versgebakken brood

De alom gekende broodbakkers zullen deze feesten 

weer hun heerlijk versgebakken brood aanbieden.

Molenontbijt
We zorgen dat er voor de vroege vogels een lekker ontbijt klaar staat op zondag-morgen: spek met eieren, de ideale boost om aan een fikse wandeling of een fantas-tische motortocht te beginnen.
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Kinderanimatie

In vuur en vlam… zo zetten we de 

feestwei op zondagnamiddag. Figuur-

lijk weliswaar…

Met een loeiende verschijning van 

de jeugdbrandweer van Bree, met 

brandwonden maquillage 

en Nep-Brandwonden 

door het Rode Kruis 

van Kinrooi leren we de 

kinderen op een educa-

tieve manier de gevaren 

van vuur kennen. 

Eten en drinken
Op zondag hoef je alleen maar je goed hu-meur mee te brengen; wij zorgen voor de rest; het mooie weer is alvast besteld…• Openluchtterras
• Feesttent
• Bruin Café onder de molen
• Keukentent met o.a. boekweitkoek• Frieten en Meuleburgers 

ARTIESTEN EN VOORSTELLINGEN
Jellybeans, Mieke, Luc Van Meeuwen, Clown Piko, DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Werkende molen, jeugdbrandweer Bree, schminkstand, 
springkastelen, bakoven, draaimolen, knutselstand, 

bakken op open vuur, duistere kamer, kleuterspeeltuin, 
filmvoorstelling “Met de Kop in de wind”

VANAF 20.00UDJ Mike Danton

arrangement - sponsors

Tel. 011 64 86 33

VANDENDIJK LUC
Centrale Verwarming

Sanitair
Tel. 089 70 15 28

BOSMANS THEO
Industriële technieken

Tel. 089 70 24 62

Vishandel
Jack Steyvers

te Kinrooi en Bree
Gsm 0475 48 36 07

Tel. +31 (0)40 226 29 26
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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

Mariastraat 4
Stramproy

Tel. 0031 495 56 28 89

Verse voorgebakken friet
Groot assortiment 
diverse milkshakes

Vers belegde stokbroodjes
en diversen

't Meulke 7 - Kinrooi
GSM 0497 48 14 18

bvba.goijens1@gmail.com

Heikempstraat 1107
Molenbeersel

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

ramen & deuren
rolluiken

zonwering
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(vervolg van pagina 7)

Op een daverende wijze kwamen ze, Hugo en Jan-
neke van Popcornproducties,  de Oscar uitreiken 
aan Theo. Een Oscar die hij volgens hen reeds over-
duidelijk had  verdient, zelfs  voor de film is verdeeld. 
Theo won het hier van andere genomineerde zoals 
George Clooney en Johnny Depp. Hij  ontving  de 
Oscar van Popcorn en het eerste exemplaar van de 
film van de v.z.w. Molenzorg Molenmuseum van Mo-
lenbeersel. Daarna mocht hij weer plaats nemen in 
zijn theaterfauteuil om rustig te kijken naar de docu-
mentaire van hem, over hem, met hem.

De film is een documentaire van 50 minuten die de 
unieke samenwerking van de ziel van de molen en 

het kloppend hart van de molenaar tracht te van-
gen. Het verhaal wordt verteld van de Keijersmolen 
en zijn molenaar. Een verhaal over het verleden, het 
heden en de toekomst van een ambacht en een mo-
nument. Een ambacht dat in de puberjaren van Thei 
Keijers een andere betekenis en inhoud had dan 
vandaag. De molenaar, onmisbaar in het vroegere  
dorpsleven, werd een gids die geboeide bezoekers 
rondleidt in een levend soort museum. Wie is die 
man, die zijn hart en leven in dienst van de molen 
heeft gesteld?

Na afloop ging  Theo ontspannen en voldaan, ver-
lost van de stress, een  Grimbergen drinken in de 
foyer van het gemeenschapscentrum.  Hier kreeg hij 
van menigeen felicitaties aangeboden voor zijn jubi-
leum en zijn optreden in de film. Popcornproducties 
mocht ook delen in de bloemetjes. Zij kregen enkel 
lovende kritieken van de menigte over hun werk. 
Het project “Met de kop in de wind”  had  voor de 
v.z.w. een uitmuntende start genomen dat  verder 
uitgewerkt wordt in educatieve projecten.

René Weerens

De DVD 

“MET DE KOP
IN DE WIND” 

kost € 15. 

Tijdens de Molenfeesten 
is hij verkrijgbaar op 

het secretariaat. 

Andere verkooppunten zijn: de 
Spar en De Kiosk 

te Molenbeersel, en 
de VVV-Kinrooi in Ophoven. 

Hij kan ook besteld worden 
via de website 

www.molenfeesten.be
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optiek
raquel
staeren

brillen
contactlenzen
hoorapparaten

oogmeting gratis

weertersteenweg 166a - kinrooi
tel. 089 70 47 56

www.optiekstaeren.be
maandag gesloten

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 • Viper • Achielle • Cortina
• Kleding • Schoenen: Shimano, NW, Sidi
• Accessoires
• Elektrische fietsen Gazelle-Batavus • Merida • Thompson
• Saxonette

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

PETER POUKENS

VERVOER
BOUWMATERIALEN

BRIEVENBUSSEN

Venlosesteenweg 16
3640 Kinrooi-Ophoven

tel. 089 56 47 03
fax 089 56 30 17

GSM 0475 47 33 31

Modehuis
Wetemans-Kömhoff

Pr. Marijkestraat 23
Stramproy

Tel. 0031 495 56 37 85

Kom gezellig naar 
de collectie kijken!
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Tel. 011 64 86 33

VANDENDIJK LUC
Centrale Verwarming

Sanitair
Tel. 089 70 15 28

BOSMANS THEO
Industriële technieken

Tel. 089 70 24 62

Vishandel
Jack Steyvers

te Kinrooi en Bree
Gsm 0475 48 36 07

Tel. +31 (0)40 226 29 26

arrangement - sponsors
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Vrijdag 24 juli ‘15

Zaterdag 25 juli ‘15

Alles plat
Op vrijdagavond nodigen 
we iedereen uit die van 
een gezellige avond on-
der de molen houdt. De 
kleine feesttent aan de 
Keijersmolen wordt die 
avond ingericht tot het 
gezelligste “platte” café 
van Molenbeersel en om-
streken, met Limburgs als 
voertaal. 
De alombekende “Pierre 
Cnoops” – buutredener 
in hart en nieren – staat 
met zijn typische humor 
in sappig Limburgs garant 
voor een plezierige avond. 
Verder nog special acts bij 
een gezellige babbel, een 
smakelijke snabbel en een 
lekker drankje. De ideale 
opener voor deze 32ste 
Molenfeesten.

Molenterras
De zaterdagavond begint 
met livemuziek van Duo 
Classic Illustration. Dit 
duo bestaat uit 2 allround 
muzikanten die na jaren 
podiumervaring hun sporen 
zeker verdiend hebben. 
Steve debuteerde als lead-
zanger bij de band Marino 
Falco (Boma van FC De 
Kampioenen) & The May 
Fair Set in 1965. Later als 
leadzanger van The Classic 
Illustration begeleidde hij 
verschillende Belgische en 
Nederlandse vedetten zoals 
Peter West, Ann Christy, 
Helmut Lotti en anderen… 
De band nam ook in de 
jaren ‘70 een twintigtal 
platen op waaronder de hit 
‘Darling I love You’. In 2000 
zet Steve Brandon de tradi-
tie verder als zanger-gitarist 
samen met Sammy Jo onder 
de naam Duo Classic Illu-
stration. Sammy Jo speelde 
als zevenjarige reeds accor-
deon en belandt op jeugdige 
leeftijd als organist bij een 
orkest. Later legt zij zich toe 
op de synthesizer.
Vanaf 20.00 u. begint het 
feest op het buitenpodium. 
Wie voor 22.00 u. binnen-
komt, mag er gratis in…

Studio 30+
Na 22uur schiet de jaarlijkse 30+ party uit de startblok-
ken. ’The Mix Project’ zal ook dit jaar het beste van zichzelf 
geven. De jarenlange ervaring van deze jongens zal zorgen 
voor ambiance tot in de vroege uurtjes.

Nieuw!!!
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Molenontbijt
Voor alle vroege deelnemers aan ons zondagprogramma voorzien we een smakelijk ontbijt. Ideaal 
om de dag mee te starten, om een mooie fietstocht mee 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 met spek en eieren en een lekkere tas koffie; tenzij je reeds wil 
genieten van een lekker biertje. 
PS. De overheerlijke boekweitkoek is pas ’s namiddags te verkrijgen; dus als je het middageten thuis 
wil overslaan…

Wandelen
Elk jaar opnieuw krijgen we verrassend veel bezoekers voor onze 
wandeltocht en elk jaar opnieuw krijgen we te horen dat de wandeling 
toch weer net iets anders, iets mooier, iets ludieker was dan de vorige 
editie.
De wandeltocht is dan ook helemaal vergroeid geraakt met de Molen-
feesten: geen feesten zonder wandelen is ons motto…. 
Vanaf 7 uur kunnen de eerste wandelaars zich reeds aanbieden. Een 
rustige tocht van 7 km of een iets langere afstand van 15 km. Halver-
wege de 15 km voorzien we traditiegetrouw een stopplaats om even 
op adem te komen, om daarna terug met volle moed naar de feest-
wei aan de Keijersmolen te wandelen. 

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

Motortocht
Motorliefhebbers, houdt u klaar voor de 14de editie van 
de motortocht. Ons team heeft ook dit jaar weer het 
beste van zichzelf gegeven om er een fantastische tocht 
van te maken. Een tocht van ± 200 km zal ons op verras-
send mooie plekjes brengen.
Genieten van elke minuut, van elke plaats, de natuur, de 
omgeving, zacht zoevend over de wegen. Afsluiten doe je 
uiteindelijk op de meest aangename plek van Limburg, de 
feestweide aan de Keijersmolen, waar je verder kan genie-
ten van de zondagmiddag

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

Fietstocht
Wie Molenfeesten zegt, denkt onmiddellijk aan de jaarlijkse fietstocht. 
Elk jaar slagen we erin om de route toch weer net iets anders te 
maken. De ideale opwarmer voor de familiedag later op de dag of de 
perfecte afsluiter van de 30+party om de ‘doorgespoelde’ calorieën 
weer weg te fietsen. Een fietstocht voor iedereen met een gezellige 
stopplaats ongeveer halverwege.
 Eénmaal terug op de feestweide  staat ons team klaar met een 
natje en een droogje. In de speelwei zorgt ons animatieteam on-
dertussen voor de opvang van de kids en zetten we de Molenfees-
ten ‘in vuur en vlam’. …

Afstand: ±30 km (halte voorzien op +/- 15 km)
Inschrijving: van 12u tot 14u
Kostprijs: € 2.

Zondag 26 juli '15
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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

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

zaterdag: 10u-17.30u

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

Artismook, uw e-sigaret specialist!

Weertersteenweg 138, 3640 Kinrooi
www.artismook.be

facebook.com/artismook
089 70 16 18

Met dank aan al onze 
sponsors!!!!
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winters.willy@skynet.be

www.efes-kinrooi.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

TH. VERKOELEN
containerservice en transport

handel in zand en grind
grondwerken

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

Tel. +32 (0)89 46 39 54

Sterk in poets- en strijkwerk
T 089 703815 

www.pwa-dok.be

Kapsalon

Scheurestraat 28
3640 Kinrooi-Molenbeersel

Tel. 089 70 13 27
Vanuit NL. 0032-89 70 13 27
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Vers gesneden frieten & 
vers geschilde aardappelen

Lamberigts Coolen R.
Heesstraat 36, 3640 Kessenich-Kinrooi, 0475 49 13 12

rik.patat@skynet.be
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Met dank 
aan onze 

naturasponsors

Met dank 
aan al onze 
sponsors!!!!
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