
Kessenich bepaalt de baron de leefregels. Neerit-
ter hoort bij het prinsbisdom Luik, maar heeft als 
vrijdorp ook een grote zelfstandigheid. Deze Drie 
Eyghenen kunnen het goed met elkaar vinden. Sa-
men staan ze sterker. Zeker als ze zich moeten 
verdedigen tegen vervelende buren.

De eerste molens en het banrecht

Op dezelfde kaart zien we dat beken vaak de 
grens vormen van de Drie Eyghenen. Waterlopen 

Een wandelgids uit de 18de eeuw

Om te begrijpen waarom onze voorouders deze 
windmolens bouwden, gaan we met hen meewan-
delen in de tijd. De Ferrariskaart uit 1771-1778 is 
hierbij onze eerste gids. Molenbeersel bestaat dan 
nog niet als gemeente. Het grondgebied maakt 
deel uit van de Drie Eyghenen (Thorn, Kessenich 
en Neeritter). Het is een eeuwenoude verdeling 
die stamt uit het leenroerig tijdperk. In Thorn heeft 
de abdis het voor het zeggen, in de rijksheerlijkheid 

Het verhaal van de 
molens in onze buurt

www.molenfeesten.be
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Vrijdag 29 juli ‘16 

Alles Plat
Gezellig café met o.a. 

Gilbert Petit en 
Jonas Van Esch

Gratis Inkom: vanaf 20.00 u
zie pag.18

Zaterdag 30 juli ‘16
Molen-terras 

Livemuziek met 
Fout & Fun

Gratis inkom 
van 20.00 u tot 22.00 u

Studio 30+
Inkom: e 6
zie pag. 18

Zondag 31 juli ‘16
voormiddag

Molenontbijt
Wandeltocht

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

(tot 12j. gratis)
zie pag. 19

15e open molenrit 
voor motoren

Inschrijven van 
8.30 u tot 11.00 u

Deelname: e 8
zie pag. 19

middag
Fietstocht: 35 km 

Met leuke prijzenpot!
Inschrijven van 

12.00 u tot 14.00 u
Deelname: e 2

zie pag. 19

 namiddag
Terrasfeest met 

gezinsprogramma
"Drijf nat"

Muziek en animatie 
voor jong en oud

Gratis inkom 
zie pag. 12-13

lees verder pagina 5

In de periode, waarin de Keijersmolen en de Zorgvlietmolen opgetrokken zijn, verschijnen er in 
onze buurt meerdere gelijkaardige ronde stenen windmolens. Voor een Molenbeerselaar is het 
niet meer dan normaal dat er bij een briesje de ene of de andere windmolen met zijn wieken 
staat te wenken. De rustig werkende stenen krachtpatsers maken het dorpszicht compleet. Ze 
staan er ogenschijnlijk al eeuwen verankerd en dragen een geheimzinnige geschiedenis mee. 
In wat volgt gaan we op zoek naar dit verborgen relaas. Een verhaal over macht, menselijke 
behoeften en passende omstandigheden uit andere tijden. 
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www.segers-teuwen.be

Weertersteenweg 320
Molenbeerstel

tel. 089 70 20 02
www.vita-mientje.be

Lasersnijden & laserlassen

Leuerbroek 1064, 3640 Ophoven (Kinrooi)
Tel. 089 70 28 08

Veiligheidscoördinatoren

LEUERBROEK 1064, 3640 Kinrooi
Tel. 089 70 28 06

Kapsalon

Scheurestraat 28
3640 Kinrooi-Molenbeersel

Tel. 089 70 13 27
Vanuit NL. 0032-89 70 13 27

DAMES • HEREN • KINDEREN

Tel. 089 70 41 59

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi

Tel. 089 86 45 41
www.abc-woninginrichting.be

Meulegezet juni16 v2.indd   2 4/07/16   15:53



3

Meulegezet juni16 v2.indd   3 4/07/16   15:53



4

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

Pr. Marijkestraat 27
Stramproy

Tel. 0031 495 56 14 42

Maatwerk in staal, aluminium & RVS
Poorten & hekwerken • Trappen & leuningen

Staalconstructies EN1090 EXC2

Quix Jos
Sectionale poorten & motors

Tel. 089 86 52 06

VAN ENDE - TEUWEN

uit sympathie

Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 26 00
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zijn zeer belangrijk voor het dorp of gehucht als ba-
sis voor de landbouwcultuur.. De gras- en hooilan-
den in de beemden zijn een voorname bron van 
veevoedsel. En een beek met voldoende debiet is 
tevens de belangrijkste energiebron voor watermo-
lens. Plaatselijke heren en geestelijke ordes krijgen in 
de middeleeuwen van de landsheer vaak het recht 
om een molen te bouwen. Deze molens krijgen in 
vele gevallen een banrecht. Dit wil zeggen dat de 
horigen verplicht zijn hun graan te malen op deze 
molens. Hun handmolens worden verboden. De 
kwaliteit van hun meel verbetert wel. De molenaar 
ontvangt in ruil het scheprecht, een deel van het ge-
malen graan. Omdat hij aanvankelijk meestal pachter 
van de molen is, moet hij flink wat pachtgeld aan 
de eigenaar betalen. Aldus bezorgt een molen een 
behoorlijk inkomen voor de heer of kloosterorde. 
Maar door de eeuwen heen verwatert dit principe. 
De pachtgelden worden lager en de pachters gaan 
zich vaak gedragen als eigenaars van het goed. De 
molen blijft echter haar banrecht behouden waar-
door de molenaar zijn klanten kan opeisen. De heer 
of kloosterorde blijft zijn graantje meepikken in de 
vorm van maalcijns.

In de 18de eeuw komt het banrecht echter onder 
druk te staan. Er wordt alsmaar vaker gefraudeerd. 
De boer kiest een molen die hem beter past. Hij 
komt zo in conflict met de molenaar en de heer. 
Van sommige molens wordt het banrecht zelfs in 
twijfel getrokken omdat de molenaar geen acte kan 
voorleggen. Daarbij stelt de molenaar zich wel eens 
arrogant op. Hij stuwt het water te lang of op onge-
paste tijden. Graslanden of hooilanden lopen onder 
water waardoor belangrijke voedselvoorraden voor 
het vee verloren gaan. Van de Uffelsemolen in Haler 
zijn er dergelijke conflicten gekend. De Vloedmolen 
in Stramproy krijgt reeds in de 15de eeuw het ver-
bod om nog te malen tijdens de zomermaanden.

Molens op de Ferrariskaart

Op de Ferrariskaart (blz 6) zien we dat er op het 
grondgebied van Drie Eyghenen negen watermo-
lens en welgeteld één windmolen staan. Op de 
Tungelroyse beek ligt de Vloedmolen. Aanvankelijk is 
ze eigendom van de graven van Horn (de heer van 
Weert). Nog op deze beek ligt de watermolen van 
Leveroy. Zij behoort toe aan het vorstendom Thorn 
door een schenking in 1252. Op de Abeek (Uffelse-
beek, Haelerbeek) vinden we de Uffelsemolen, een 
banmolen van Kessenich. Verder op de Abeek ko-
men we de Grathemermolen tegen, een banmolen 

van de stift van Thorn. Langs de Itterbeek liggen de 
Borchmolen, een banmolen van Kessenich, de Ar-
menmolen van Neeritter. Iets verder liggen in Itter-
voort de Schouwsmolen en Luyensmolen. In Thorn 
komen we de Kraekermolen tegen. Ze zijn alle drie 
eigendom van het kapittel van Thorn. De Armenmo-
len van Neeritter heeft een caritatieve functie. De 
molen wordt bijna drie eeuwen door het Armbe-
stuur van Neeritter verpacht. De Broekmolen van 
Stramproy wordt niet aangeduid op de kaart. Deze 
is ook in het bezit van de stift van Thorn. De molen 
is aanvankelijk een volmolen op de Abeek. De abdis 
van het kapittel van Thorn geeft in 1474 toestem-

ming om deze volmolen te bouwen. Gedurende 
verschillende eeuwen brengt de lakennijverheid in 
Stramproy en omgeving een vorm van welvaart. 
In deze houten molen worden lakens verdicht en 
vaster gemaakt. Later, nadat de molen in 1699 was 
afgebrand, wordt een nieuwe korenmolen gebouwd. 

Meer dan zestig jaar voor dat de Ferrariskaart werd 
gemaakt, staat er in “Mulenbiersel” nog een water-
molen. Waar deze molen heeft gestaan is niet be-
kend. Het is mogelijk dat deze in de buurt van Meul-
derhof (Meulder, op de hoek van de Makkestraat en 
de Venderstraat) lag. De naam van deze boerderij en 
het toponiem van dit gehucht “Mulenbiersel” op de 
Ferrariskaart doen dit sterk vermoeden. Bovendien 
is het de plaats waar de Abeek als een herkenbare 
beek uit het moerasgebied van de Zig en het Groot-
broek te voorschijn komt. Documenten die onlangs 
aan ’t licht kwamen trekken deze veronderstellingen 
in twijfel. Ze vermelden dat er een watermolen lag 
tussen de vroegere Zinnesbrug (bij de Bekerstraat) 
en de vroegere Immissenbrug (overbrugging van de 
Vlasbrei). In 1671 zijn de zusters Agneten van Maas-
eik nog eigenaar van deze molen. Zij hebben op dat 
ogenblik een grote achterstand aan molencijns t.o.v. 
het kathedraalkapittel van Luik. Het kapittel wil deze 
schuld kwijtschelden als de molen gerestaureerd 
wordt. De zusters laten de restauratie uitvoeren 

Het verhaal van de molens in onze buurt
(vervolg van pagina 1)

Uffelse molen

Detail-Ferrariskaart Stramproy molen

lees verder pagina 11
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De gehuchten en dorpen liggen als ei-
landen op hogere landruggen tussen de 
woeste gronden, (moerassen en heidege-
bieden). In het gehucht leven enkele rij-
kere boeren. Zij hebben of pachten een 
stenen hoeve met stallen, een grote vrij-
staande schuur in skeletbouw, en enkele 
bijgebouwen. Die boer heeft twee paar-
den, een dozijn koeien, varkens en een 
vijftigtal schapen. De gewone boer woont 
meestal in een lemen huis met woonge-
deelte, stallen en schuur onder één dak. 
In zijn stallen staan ’s avonds vier koeien, 
enkele varkens en een os. Er staan ook 
schamele huisjes of hutten van arme 
keuterboeren die als knecht of arbeider 
werken bij de boer. Hij heeft een klein 
stukje grond en een geit en/of koe die hij 
laat grazen in de berm van de weg. 

De akkers van de boer liggen in de buurt van zijn 
boerderij. De meeste akkers zijn omzoomd door 
een houtkant als windscherm en veekering. De 
houtkant of houtwal bestaat uit hakhout en hier 
en daar groeien er volwassen eiken tussen. Ook 
de beemden zijn vaak verdeeld in “Kempkes”, 
afgemaakt met houtkanten of lagere en smal-
lere heggen. Er is nogal wat veeverkeer over de 
kronkelende aarden wegen die de boerderijen, 
akkers, beemden en woeste gronden met elkaar 
verbinden. De boer drijft, van de lente tot de 
herfst, elke ochtend zijn koeien naar de beem-
den bij de beek en dagelijks brengen hoeders de 
schapen naar de heide of beemden. En ’s avonds 
komt het vee terug naar de boerderij.  Op de 
akkers staat rogge en haver en er zijn percelen 
met bieten en aardappelen. Na de oogst wordt 
het graan in schoven gedroogd op de akker. 
Een korte tijd later worden de schoven naar de 
schuur gebracht of in ronde mijten op een ak-
ker in de buurt van de boerderij gezet. Een deel 
van de opbrengst wordt naar de tiendenschuur 
gebracht.  Tegen maart-april zijn alle graanmij-
ten verdwenen. Ze zijn beetje bij beetje met de 
dorsvlegel gedorst in de schuur (din). De woeste 
gronden, moerassen en heidegebieden, worden 
door de drie gemeenschappelijk gebruikt en ver-
dedigd. Deze gemeenschappelijke gronden zijn 
van groot belang voor de landbouw. De boer 
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haalt strooisel en plaggen van de heide voor zijn 
potstal. In het voorjaar wordt het opgehoopte mest 
van de stallen naar de akkers gebracht. ’s Winters 
steekt hij turfvlikken in de drassige gebieden en kapt 
hij stookhout in de houtkanten en moerassen voor 
haard en bakoven. Karrenvrachten turf en stookhout 
worden van de drassige gebieden naar het dorp of 
de gehuchten gesjouwd met ossenkar of kruiwagen.
 

Heren, kloosters en molens

In de middeleeuwen bezitten heren en kloosters  de 
meeste grondgebieden. Door schenkingen, splitsin-
gen en het verlenen van rechten verbrokkelen deze 
grotere gebieden. Zo zijn de Drie Eyghenen ont-
staan uit de Maasgouw. Graaf Ansfried krijgt in 950 
de Maasgouw, een gebied dat zich uitstrekte rond 
de Maas van Wezet tot Nijmegen, als schenking van 
Keizer Otto I. Ansfried zet de verdeling verder. Een 
gedeelte van dit grondgebied schenkt hij aan zijn 
dochter om de abdij van Thorn te kunnen stichten. 
Het gebied verbrokkelt verder in vorstendommen, 
heerlijkheden en vrijstaten. Het vorstendom Thorn, 
de vrijstaat Neeritter en de heerlijkheid Kessenich 
blijven beste maatjes. Samen staan ze sterker tegen 
vervelende buren die het o.a. gemunt hebben op 
hun plakken en hakhout in de moerassen. Het terri-
torium van deze Drie Eyghenen ziet er op een kaart 
van voor 1800 uit als een driekleurenpuzzel die door 
elkaar is gehusseld. Het grondgebied van Neeritter 
vormt een strook van west naar oost. Daarrond lig-
gen een reeks niet aan elkaar gesloten gebieden van 
Kessenich en Thorn.

Woeste gronden 

De woeste gronden rond 
de dorpen en gehuchten, 
die eerder eigendom wa-
ren van de adel en de ker-
kelijke overheden, komen 
tijdens de Franse periode 
van  1794 – 1815 in het 
bezit van de gemeenten. 
Deze krijgen de opdracht 
om de heidegebieden te 
privatiseren en te laten 
ontginnen of bebossen. 
De maatregel wordt door 

de boer niet erg geapprecieerd. Hij is nog steeds 
afhankelijk van de heidegebieden voor het strooisel 
in zijn potstal. Ook de Belgische staat legt later ver-
plichtingen op om de gronden te privatiseren en te 
ontginnen. De gemeenten en de boer hebben aan-
vankelijk niet de middelen om dit grootschalig idee 
aan te pakken. Het is pas op het einde van de 19de 
eeuw, door de uitvinding van de kunstmest, dat hij 
deze gebieden met succes kan bewerken.

Gebouwen

Vroeger was de schrijnwerker de hoofdaannemer 
van een huis of schuur die in leem en skeletbouw 
werd op getrokken. In de steden waren de meeste 
huizen reeds uit baksteen. De stijl, vaak beïnvloed 
door het buitenland, werd zelfs aangepast aan de pe-
riode waarin het gebouwd werd. Een grotere stenen 
hoeve op het land werd vroeger enkel gebouwd 
door de heer, een klooster of een zeer rijke boer. 
De metselaar van de naburige stad kreeg dan de 
opdracht om deze boerderij te bouwen. Kloosters 
en heren gaven het goed vaak in erfpacht aan familie.
In de negentiende eeuw heeft ook op het platteland 
de metselaar algemeen zijn intrede gedaan. Samen 
met de schrijnwerker trekt hij een nieuw gebouw 
op.  De klei kan men winnen uit putten in beemden 
of broeken. De stenen worden gebakken in plaatse-
lijke veldovens.  Voor een stenen molen zijn er 3 tot 
4 ovenladingen nodig die elk 4 weken nodig hebben 
om te bakken. 

René Weerens
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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

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

www.leursoptiekjuwelier.nl

Baens Ronny
Enkestraat 18/2 - 3640 Kinrooi

gsm 0497 72 54 63
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.

elektriciteitswerken
stofzuigsystemen

poortautomatisatie
camerabewaking 

verkoop en herstellingen

Algemene kluswerken
Schilderwerken

Gyproc wanden en plafonds

Algemeen onderhoud tuinen
Snoeiwerken

Aanplantingen

Hurkenstraat 18, Molenbeersel
www.johanbland.be
tel.: 0472 702 763

e-mail: info@johanbland.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

Artismook, uw e-sigaret specialist!

Weertersteenweg 138, 3640 Kinrooi
www.artismook.be

facebook.com/artismook
089 70 16 18
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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

j.pousen@mullerafbouw.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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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

bvba.goijens1@gmail.com
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Het verhaal van de molens in onze buurt
(vervolg van pagina 5)

en nieuwe molenstenen plaatsen. In 1679 stellen ze 
echter vast dat de molen niet meer rendabel is. Ze 
betalen hun achterstallig erfpacht en dragen de mo-
len over aan het kathedraalkapittel van Luik.

De enige windmolen op het grondgebied van de 
Drie Eyghenen wordt aangeduid als de Stamproyer 
Molen. Deze molen is ook eigendom van de stift van 
Thorn. Ze staat zuidoostelijk van de dorpskern van 
Stramproy. Deze plaats situeert zich nu langs de lin-
ker splitsing van de Houtbroekstraat, ongeveer 300 
m van de Frans Strouxstraat. In 1571 geeft de abdis 
van Thorn deze molen in erfpacht aan de bewo-
ners van Stramproy. De Vloedmolen was niet zo ver 
gelegen van het dorp maar door zijn beperkingen 
kreeg deze waarschijnlijk het graan uit de buurt niet 
verwerkt. De Broekmolen was toen geen alternatief 
gezien deze gebruikt werd door het lakenmakers-
ambacht van Stramproy.

Napoleon zorgt voor een ommekeer 

In het begin van de 19de eeuw maakt Napoleon 
een einde aan de rechten van de heren en kloosters. 
De burger staat nu in het middelpunt . Het bestuur 
gebeurt vanuit een centraal gezag. De plaatselijke 
heerschappij van de adel en geestelijken hebben af-
gedaan. De macht van de adel keert niet meer terug. 
De geestelijken krijgen later weer een reeks rechten 
omdat hun verankering met de bevolking een hulp 
kan zijn voor het burgerlijk bestuur. De vele versnip-
perde heerlijkheden, vorstendommen en vrijstaten 
in onze omgeving worden één departement Ne-
dermaas, het latere Limburg. Dit betekent ook dat 
het banrecht wordt opgeheven. Sommige molenaars 
willen zich nog beroepen op dit recht om klanten 
te binden, maar ze vangen bot. De boer is nu vrij in 
het kiezen van zijn molen. De burger kan ook het 
initiatief nemen om een molen te bouwen. Het zijn 
veranderingen die door het volk worden toegejuicht.
 

Er ontstaan plannen om de beken 
aan te passen voor een vlotte ont-
watering van de moerassen en natte 
gebieden. Dit betekent een bedrei-
ging voor een aantal watermolens. 
Zij hinderen bij een vlotte afwate-
ring van een aantal beken. De laatste 
molenaar van de Vloedmolen op de 
Tungelroyse beek ziet de bui hangen 
en bouwt in 1875 een ronde stenen 
windmolen in Tungelroy. Even later 
verliest de Vloedmolen haar wa-
terrechten en wordt tien jaar later 
gesloopt. De Uffelsemolen wordt 
bedreigd vanuit België. Ze vormt in 
het midden van de 19de eeuw een 
probleem bij de plannen voor het 
ontwateren van de moerassen in 
het Grootbroek via de Abeek. Een 
lange en bitsige strijd wordt voorlo-
pig gewonnen door de Nederlandse 
autoriteiten. De molen blijft haar 
pegelrecht houden. In 1865 ligt ze 
hierdoor aan de basis van het alter-
natieve plan “de afwatering van de 
broeken via een te graven kanaal, 
“De Lossing” . Veel later wordt aan 
Nederlandse zijde de Uffelsebeek 
gekanaliseerd. Hierdoor speelt ook 
deze molen in 1961 haar stuw- en 
waterrecht toch nog kwijt

Nieuwe molens

In het begin van de 19de eeuw en 
begin van 20ste eeuw geven de 
nieuwe molenbouwers, op het vroegere territorium 
van de Drie Eyghenen, de voorkeur aan het bouwen 
van ronde stenen windmolens. De twee standaard-
molens, die er nu nog staan, zijn in feite gerecycleerde 

molens. De Sint-Jansmolen van Stramproy wordt in 
1804 van de buurt Houtbroeken naar het centrum 
van Stramproy verplaatst. De standaardmolen van 
Baexem wordt van de weg Horn - Haeler naar het 
centrum van Baexem verhuisd. 

Steen kan voor een groot gedeelte het schaars ge-
worden hout vervangen. Een volwassen bos is in 
onze streek niet meer te vinden. Er komen enkel nog 
grote eiken voor in houtkanten. En voor een nieuwe 
houten standaardmolen moet je al snel rekenen op 
80 volwassen bomen. Bovendien is een stenen ge-
bouw duurzamer dan een houten constructie. De 
Zorgvlietmolen is aanvankelijk een uitzondering op 
deze nieuwe trend van het bouwen van windmolens 
in steen. Zij wordt in 1817 opgetrokken als een hou-
ten zestienkante bovenkruier. Maar in 1919 wordt 
zij afgebroken en opnieuw optrokken in steen. In 
Kinrooi verschijnt in 1817 de stenen bergmolen 
van de familie Verbeek - Coenen. In 1869 bouwt de 
smid Joannes Keijers een tweede molen in Molen-
beersel, de Keijersmolen, een stenen bergmolen. In 
1903 krijgt Stramproy zijn tweede windmolen. Ook 
deze Nijsmolen krijgt een stenen romp. Net buiten 
het gebied van de vroegere Drie Eyghenen rijzen in 
deze periode nog meer ronde stenen windmolens 
als reuze paddenstoelen uit de grond. 

Net buiten de grenzen van de vroegere Drie Eyg-
henen wordt in 1806 te Ophoven de Korenbloem 
opgetrokken. Weert krijgt in deze periode vier ste-

Tungelroyse beek, plaats van vroegere Vloedmolen lees verder pagina 15
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Zondag 26 juli '15

Vorig jaar nog in vuur en vlam, dit jaar gaan we drijfnat; al hopen we dat de weergoden dit niet serieus 
nemen en het thema zich vooral zal vertalen in de leuke en ludieke attracties tijdens de zondagnamiddag. 
Ook dit jaar entertaint Hans Larson ons publiek en praat de diverse artiesten met een vrolijke noot aan 

elkaar. Een garantie voor ambiance op de feestwei. 

Op het podium Leah Bien
Leah is een buitengewone zan-
geres van Filipijnse afkomst. Op 
zeer jonge leeftijd had de muzikale 
microbe haar reeds te pakken. 
Op 21-jarige leeftijd werd ze als 
zangeres ontdekt door haar toen-
malige manager, met een rijk gevulde carrière tot gevolg;  
o.a. in Abu-Dhabi, Oman, Jemen, Qatar, Bahrain, Dubai om 
uiteindelijk in China terecht te komen; waar ze in 2007 
haar man leert kennen, die van Belgische afkomst is. Na 
de geboorte van hun tweeling besloot het gezin om naar 
België te komen. En daar zijn we haar dankbaar voor, want 
hierdoor kunnen we op zondagnamiddag genieten van 
haar muzikale oeuvre.

Kinderdisco
Dream team animaties zal dit jaar 
onze jeugd verrassen met een heuse 
kinderdisco. Alle kids worden voor het 
podium verwacht tijdens dit spektakel. 
Onder begeleiding van enkele ervaren 
dansinstructrices zullen de kinderen 
zich kunnen uitleven op de dansweide. 
Fun gegarandeerd.

14u00-16u45 Hans Larson
16u45-17u15 Kinderdisco
17u15-18u00 Leah Bien
18u00-19u30 Danny Fabry
19u30-20u00 Axel Lane

Danny Fabry
Ca, ca, ca c’est la vie, ohohoho....
Het lijkt wel het lijflied van de Molenfeesten. Al 33 
jaar vast onderdeel van het dorpsleven in Kinrooi. En 
daar kan een groot artiest als Danny Fabry natuurlijk 

niet ontbreken. Geboren als Robert Esseldeurs, scoorde deze Vlaamse 
zanger eind jaren 80 en begin jaren 90 enkele hits; o.a. Samen met zijn 
toenmalige echtgenote Conny Fabry. Hits als “Anita”, “Een meisje voor 
altijd” en “Ca c’est la vie” maakten van Danny een echte charmezanger. 
Charmes die hij ongetwijfeld ook tijdens de 33ste Molenfeesten zal 
aanwenden tijdens zijn optreden.

Axel Lane
Na de zomersingel – “Die zomertijd” – bracht 
Axel eind vorig jaar een nieuwe single uit “Overal 

waar je heen gaat”. De 
engelstalige versie - “ 
Anywhere the wind 
blows” – werd trouwens 
geslecteerd voor de 
voorrondes Eurovision 
2016 en wel voor.... Zwit-
serland.

Eten & drinken
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Kinderanimatie: Drijfnat het thema van 2016 ...

De K
eij

ers
mole

n
Ook dit jaar hoef je op zaterdag niet te gaan winkelen om eten 
op tafel te krijgen. Want op  zondag zorgen wij dat jullie niks te 
kort komen; een greep uit ons assortiment:
Openluchtterras • Feesttent • Bruin Café onder de molen • 
Keukentent met o.a. boekweitkoek • Frieten en Meuleburgers

Molenontbijt: We zorgen dat voor de vroege vogels een 
lekker ontbijt klaar staat op zondagmorgen: spek met eieren, 
de ideale boost om aan een fikse wandeling of een fantastische 
motortocht te beginnen.
Versgebakken brood: Graag nog iets lekkers meene-
men voor ’s anderendaags. Ook dit jaar zorgen onze ambach-
telijke bakkers voor versgebakken brood en ander lekkers...

Naast de gebruikelijke schminkstand, spring-
kastelen, draaimolen en knutselstand, dit jaar 
speciale aandacht voor water. De jongeren 
zullen aangeleerd worden hoe ze met papier 
een ‘ouderwets’ plooibootje in elkaar steken. 
Er wordt zelfs een bad voorzien om ze te 
water te laten. Voor de iets ouderen en de 
geïnteresseerde mamma’s en pappa’s zal er 
een waterbad zijn voor télégeleide bootjes. 
Hopelijk blijft alles drijven en wordt niet ie-
dereen drijfnat....

Tijdens de namiddag 
zullen Theo Keijers en 

zijn hobbymolenaars de mo-
len laten werken. Je kan binnen 
op de eerste zolders een bezoek 
brengen en een indruk opvangen 

waarvoor wij de molenfeesten or-
ganiseren. Beneden zullen er film-
fragmenten te zien zijn uit de film 
“Met de kop in de wind”. Een film-
drieluik over Theo Keijers en zijn 
Keijersmolen. De film is op het 

secretariaat en bij de mole-
naars te koop voor € 15.

Eten & drinken

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 Tel. +31 (0)40 226 29 26

Vishandel
Jack Steyvers

te Kinrooi en Bree
Gsm 0475 48 36 07
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Uit sympathie

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

Heikempstraat 1107
Molenbeersel

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

ramen & deuren
rolluiken

zonwering

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

rijwielenronny.hornix@telenet.be

RIJWIELEN
Ronny Hornix

winters.willy@skynet.be

Vlasbrei 2a
3640 Kinrooi - Molenbeersel

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

info@woondecoratievrinssen.be

Sterk in poets- en strijkwerk
T 089 703815 

www.pwa-dok.be
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Het verhaal van de molens in onze buurt
(vervolg van pagina 11)

nen windmolens bij. Iets anders is het verhaal van ’t 
Meulke in Ophoven - Geistingen. Hier wordt er tus-
sen 1826 en 1842 een standaardmolen afgebroken. 
Het Meulke van Geistingen stond er reeds in 1617. 
We vinden ze echter niet terug op de Ferrariskaart. 
In 1845 verschijnt er in Ophoven geen tweede wind-
molen, maar een nieuwe watermolen op de Witbeek 
met de naam ’t Meulke. Blijkbaar is het waterdebiet 
van deze beek voldoende en vormt de molen geen 
probleem voor de afwatering in deze buurt. 

Tijden van voorspoed

Het gaat deze molens voor de wind. Door de be-
volkingstoename in de steden konden er overpro-
ducties gemaakt worden die de boer kon verkopen. 
Vanaf het begin van de 20ste eeuw kon men, door 
gebruik van kunstmest, minder vruchtbare gronden 
gaan bewerken en was de boer niet enkel nog af-
hankelijk van de mest van zijn stal. De uitvinding van 
de stoommachine brengt in de 18de eeuw de in-
dustriële revolutie op gang. In fabrieken, ateliers en 
koolmijnen worden er machines en pompen mee 
aangedreven. Toch blijft deze machine voor onze 
omgeving en dus ook voor de molenaar eerder een 
curiositeit. Je moet er zelf nog fysische energie in 
stoppen omdat je hem met steenkool moet stoken. 
De meest opvallende toepassing is de trein en de 
tram. Vanaf 1910 rijdt er een stoomtram van Maas-
eik naar Weert. Hiermee laat de molenaar zelf graan 
aanvoeren van uit het buitenland om te malen en te 
verkopen. 

Molens worden nog verbeterd. Sommige watermo-
lens krijgen een gietijzeren binnenwerk en deze van 
Grathem zelfs een turbine, een horizontaal aandrijf-
rad, binnen de molen. Er wordt nog steeds nage-
dacht hoe men een windmolen meer rendabel kan 
maken. De Keijersmolen wordt in 1934 verdekkerd. 
Met het nieuwe Dekker wiekensysteem verhoogt 

het vermogen van 50 tot 100 
paardenkracht. Je moet wel 
een zeer ervaren molenaar zijn 
om ermee te malen. Met dit 
gevlucht start de windmolen 
onmiddellijk zeer fors en elke 
zucht wind laat de molen met 
volle kracht werken. 

Op het einde van de 19de 
eeuw zorgt de uitvinding van 
de dieselmotor en de elektrici-
teit voor de tweede industriële 
revolutie. De stoommachine 
heeft op korte tijd plots afge-
daan. De beloftevolle tramlijn 
verdwijnt reeds na vierentwin-
tig jaar door de opkomst van 
vrachtwagens en bussen. De 
nieuwe uitvindingen zorgen 
ook voor opportuniteiten die 
het molenaarsleven echt veran-
deren. Zo laat de molenaar van 
Grathem een dynamo plaatsen 
op zijn molen waardoor hij en 
zijn buren elektrische stroom 
hebben, enkele jaren voor de 
overige inwoners van Grathem 
in 1930 stroom krijgen via het 
net. De Schouwsmolen laat 
reeds in 1928 een elektromo-

tor plaatsen om een extra koppel maalstenen te 
gebruiken. Meer molenaars volgen. Andere kiezen 
voor de dieselmotor om extra mechanische mo-
lens aan te drijven. In de Keijersmolen werd net na 
de eerste wereldoorlog de eerste dieselmotor ge-
plaatst. Na de Tweede Wereldoorlog is het soms op 
de Keijersmolen bij wijlen zo druk dat je via een smal 
gangetje, tussen gestapelde zakken graan en meel, 

naar de trap moet lopen. Op de meelzolder wordt 
zelfs een koppel stenen weggenomen om de zakken 
te kunnen stapelen. Alles ziet er voorspoedig uit.

Duistere tijden voor de molenaar

Maar andere tijden kondigen zich aan. Ook de boer 
maakt gebruik van de dieselmotor. De mentaliteit 
verandert. Daar waar de boer met paard en kar 
tijd heeft voor een babbel, heeft de boer met zijn 
gloednieuwe tractor het “druk, druk, druk”. Maar in 
deze vooruitgang sluimert tevens de kiem van de 
ondergang van het molenaarsberoep. Grotere in-
vesteerders en boerenorganisaties bouwen industri-
ele bloemmolens en veevoederfabrieken. Ze malen 
gigantisch grote hoeveelheden graan in een mum 
van tijd, vergeleken met de water- en windmolen. 
Plaatselijk ontstaat er ook meer concurrentie. Er zijn 
anderen die een graantje willen meepikken van de 
gunstige conjunctuur. Met een beetje kapitaal star-
ten ze een gemotoriseerde maalderij. Komt daarbij 
dat de grotere boeren zich zelf een compacte en 
betaalbare molen kunnen aanschaffen, aangedreven 
door een elektromotor. Boerderijen worden groter. 
Ze richten zich in onze omgeving vooral op veeteelt. 
De oppervlakte aan maïs neemt vanaf het begin van 
de jaren zeventig hand over hand toe, ten koste van 
het graan arseaal. De boer onderhandelt met meel-
fabrieken en de Boerenbond over meel en aanvul-
lende veevoeders. In de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw zijn de windmolens niet langer ren-
dabel. De molenaar wordt vertegenwoordiger van 
de meelfabriek, hij gaat allerhande nevenproducten 
verkopen of verandert van beroep. 

Tram Maaseik-Weert

Oude dieselmotor

lees verder pagina 17
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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 • Diamond • Minerva • Batavus • Gazelle
•  Merida • Ridley • Thompson • Viper • Achielle • Cortina
•  Kleding • Schoenen: Shimano, NW, Sidi
•  Accessoires
•  Elektrische fietsen Gazelle-Batavus
 Merida • Thompson • Diamond
• Saxonette

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

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

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS

MUSSEN

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
www.poukens-peter.be

Modehuis
Wetemans-Kömhoff

Pr. Marijkestraat 23
Stramproy

Tel. 0031 495 56 37 85

Kom gezellig naar 
de collectie kijken!
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Het verhaal van de molens in onze buurt
(vervolg van pagina 15)

Molenaar met een nieuwe opdracht

Bijna alle molens vallen beroepsmatig stil. Sommige 
molenaars blijven nog een tijd doorwerken. De ene 
uit verplichting , de andere uit beroepseer. Zo is de 
laatste molenaar van de Broekmolen eigenlijk al 
geen echte molenaar meer. Hij pacht de molen als 
boer. De interesse van pachter gaat uit naar de gron-
den die bij het gebouw horen. In zijn contract krijgt 
hij de verplichting om de molen open te houden 
voor de boeren uit de buurt. Malen doet hij niet van 
harte, maar omdat het moet. Als in de jaren zeventig 
de molen verkocht wordt, eindigt ook zijn opdracht 
als molenaar.

De molenaar van de Sint-Jansmolen gaat echter 
door tot de laatste snik. Einde jaren vijftig ziet het 
er niet goed uit voor de Sint-Jansmolen te Stram-
proy. De eigenaar wil de molen verkopen aan de 
Boerenbond. De molen zal afgebroken worden en 
“Lei de mulder” mag gaan werken voor de plaat-
selijke afdeling van de Boerenbond. Lei voelde er 
helemaal niets voor om in dienst te treden voor de 
grote concurrent. Hij kan de eigenaar overhalen. De 
molen krijgt een nieuwe eigenaar en Lei kan op de 
molen blijven. Hij moet in 1964 uiteindelijk toch de 
duimen leggen. De grote meelfabrieken maken zijn 
molen onrendabel en overbodig. Zijn hart blijft bij 
de molen. De gemeente Stramproy restaureert de 
molen en in 1971 gaat Lei weer malen. Nu wordt 
hij molenaar - instructeur en leidt tot het einde van 
zijn dagen vrijwillige molenaars op van de Limburgse 
Molenstichting.

Door de economische waardevermindering van de 
molens lopen ze het gevaar staande te verdwijnen. In 
Nederland en België ziet men het dreigende gevaar. 
Vanaf het einde van de jaren zestig nemen particu-
lieren, overheden en molenverenigingen initiatieven 
om de levenloze molens te redden. Eén van de gro-
te uitzonderingen vormt de Keijersmolen. Molenaar 
Theo Keijers is van net na de tweede wereldoorlog 
tot op vandaag actief op zijn molen. Als tiener is hij 
reeds zelfstandige molenaar. Hij verankert zich met 

zijn molen die tot op he-
den niet stilstaat. Ook hij 
zoekt vanaf de jaren zes-
tig naar alternatieven om 
het inkomensverlies van 
de molen te compense-
ren. Maar hij blijft malen. 
Ook nadat zijn laatste 
klant, met paard en kar, 
sterft in 2002. De Ke-
ijersmolen wordt net als 
de Nijsmolen een oplei-

dingscentrum waar Theo tientallen hobbymolenaars 
opleidt en de molen een nieuw leven geeft als actief 
industrieel historisch monument.

René Weerens

Geraadpleegd:
• De Abeek. Levensader van beide Limburgen
 Paul Capels, Jo Corstjens, René Neyens, Jaak Paredis, 

Henri Peeters
• Het Kempen-Broek. Op de grens van mens, na-

tuur en landschap.
 Erwin Christis, Jan van der Straaten
• Handtekeningen over Molen-Beersel
 Hendrik Janssen
• Travailler au moulin - Werken met Molens
 Jean Bruggeman, Yves Coutant, Lieven Denewet
• http://www.geopunt.be
• www.molendatabase.nl
• http://www.molenechos.org

Met dank 
aan al onze 
sponsors!!!!
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Vrijdag 29 juli ‘16

Zaterdag 30 juli ‘16

Café Alles plat
Na het ongelooflijke succes van vorig jaar 
pakken we dit jaar uit met de 2de edi-
tie van “Alles plat”. In het café aan de 
molen nodigen we weer een gerenom-
meerd buutredenaar uit. Gilbert Petit 
uit Ulestraeten werd ons getipt door 
Pierre Cnoops. Hij werd begin dit jaar 
verkozen tot Limburgs kampioen buut 
2016; en dit reeds voor de 3de keer. Met 
zijn optreden van ‘De vaandeldrager’ wist 
hij het publiek in de nokvolle orangerie 
in Roermond meer dan te bekoren. We 
zijn blij Gilbert te mogen ontvangen in 
ons ‘Alles Plat café’. Lachen gegarandeerd 
dus. En wie niet betoverd geraakt door 
Gilbert kan zich laten verrassen door 
tafelgoochelaar Koen Coolen. Genie-
ten doe je volop met de diverse lekkere 
drankjes en versnaperingen. Later op de 
avond zal ambiance-muzikant Jonas van 
Esch het beste van zichzelf geven met zijn 
meezingers. Een geslaagde opener voor 
deze 33ste Molenfeesten.

Molenterras
De zaterdagavond begint met livemuziek van Fout 
& Fun. Wie op de feestavond van het fusieschut-
tersfeest in Kessenich aanwezig was (20 juni) heeft 
hen al aan het werk gezien. En wie in april op de 
Aspergefeesten geweest is, heeft er ook niet kun-
nen langs kijken. Zij zullen tot diep in de nacht voor 
ambiancemuziek zorgen in de kleine feesttent aan de 
Molen. Vanaf 20.00 u op het podium in de tent aan 
de molen. Gratis inkom tot 22.00 u.

Studio 30+
Wie na 22 uur ‘total loss’ wil gaan, kan best de feestwei oversteken naar de grote feesttent. 
Want dan laat de ’The Mix Project’ het beste uit de muziekwereld op los. Muziek van alle 
tijden voor mensen van alle leeftijd. It’s party-time tot in de vroege uurtjes.
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Molenontbijt
Zondag is rustdag; maar niet voor de Molenfeesten. Wel voor al zijn bezoekers. Gooi ’s morgens-
vroeg de deur achter je dicht en kom volop genieten van de sfeer aan de molen. Dampende koffie 
en lekker spek met eieren wachten de eerste bezoekers al op.
De perfecte opener voor een wandeling voor dag en dauw of de ideale opsteker voor een prach-
tige tocht met de motor of de fiets.
Voor de heel vroege wandelaars een perfecte afsluiter van een deugddoende wandeling en de ide-
ale opener voor het namiddagprogramma. Ons keukenteam staat voor je klaar. 
PS. De overheerlijke boekweitkoek is pas ’s namiddags te verkrijgen; dus als je het middageten thuis 
wil overslaan …

Wandelen
Ook dit jaar zijn de Molenfeesten weer een stukje wandelfeesten. Ons 
wandelteam haalt weer alles uit de kast om er een leuke, gezonde en 
verrassende tocht van te maken. “Ochtendstond heeft goud in de 
mond”. Dit geldt zeker voor onze wandelaars. Niets zo prachtig als 
een deugddoende wandeling op zondagmorgen. Waarheen dit jaar? 
Waar komen we nu weer langs? Steeds is er weer een plekje bij dat 
we nog niet gehad hebben. En wat is er leuker om bij aankomst ach-
teraf te kunnen genieten van een overheerlijk ontbijt aan de molen. 

Vanaf 7 uur kan er gestapt worden. 
Afstand: 7 of 15 km (halte voorzien op de 15km route)
Inschrijving: van 7.00 u tot 13.00 u
Kostprijs: 1.5 euro (tot 12 jaar gratis)

Motortocht
2016 is een jubileumeditie voor de motorliefhebbers, 
Voor de 15de keer reeds organiseren Paul en zijn team 
de Mill Riders deze tocht. 
Een dikke proficiat is zeker op zijn plaats, niet alleen van-
wege de redactie, maar zeker en vooral van de talrijke 
deelnemers die elk jaar opnieuw met volle teugen genieten 
van deze fantastische tocht. Met plezier verlaten ze ’s mor-
gens vroeg de feestwei voor een tocht van ±250 km. Met 
nog meer voldoening komen ze in de namiddag terug aan bij 
de Keijersmolen om hier verder te genieten van een prach-
tige namiddag.  

Afstand: 245 km
Inschrijving: van 8.30 u tot 11.00 u
Kostprijs: 7 euro per motor (incl. roadbook, 2 consumpties 
en jaarhanger)

Fietstocht
Geen Molenfeesten zonder fietstocht. Ook dit jaar natuurlijk niet. 
Het grote publiek kiest er voor om zo vroeg mogelijk te starten om 
bij terugkomst nog volop te genieten van het namiddagprogramma. 
Zeker de jonge fietsers willen het spektakel op zondagnamiddag niet 
missen. Niet verwonderlijk dat de 35 km zo snel worden afgelegd. 
Met koffie en gebak onderweg is er voor de mamma’s en pappa’s 
gelukkig nog even tijd om terug op krachten te komen. Ook dit jaar 
zal je verbaast staan over de diverse ‘ongekende’ wegeltjes in en 
rond Molenbeersel. Eénmaal terug op de feestweide staat ons team 
klaar met een natje en een droogje. In de speelwei zorgt ons ani-
matieteam ondertussen voor de opvang van de kids. 

Afstand: ±35 km (halte voorzien op +/-20km)
Inschrijving: van 12.00 u tot 14.00 u
Kostprijs: 2 euro

Frank Vandepoel

Zondag 31 juli '16
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Ben je zelfstandige en wil je meer tijd en controle over je zaak? 
DeskDrive is de oplossing om meer winst te boeken 

door een efficiëntere planning, administratie, facturatie en klantencommunicatie.

We kennen het allemaal: je runt een bedrijf en hebt ’s avonds 
nog een pak administratie te doen: planningen maken, offertes, facturatie… 

DeskDrive analyseert je bedrijfsprocessen, stuurt ze bij en automatiseert waar mogelijk. 
Zo krijg jij meer tijd om bezig te zijn met de essentie van je zaak.

DeskDrive vormt je twaalfde man in je zaak. 

Benieuwd?
Check www.deskdrive.com en probeer het gratis!

We maken en plaatsen houten bijgebouwen, kun-
nen alle houtconstructies aan en voeren dak- en 
schrijnwerken uit. Tevens beheersen we de nodige 
kennis omtrent isolatiewerken, gevelbekleding en 
het plaatsen van platte daken in epdm. We koppe-
len ervaring aan kwaliteiten en een gezonde dosis 
ambitie. Dit leidt tot mooie realisaties en tevreden 
klanten.  Een uitdaging gaan wij niet uit de weg. Wij 
komen graag bij u langs voor een gesprek om uw 
ideeën en wensen te horen om zo samen tot een 
gepaste offerte te komen. 
HOUTEN BIJGEBOUWEN : Bij de houten 
bijgebouwen wordt er een plan getekend, dat even-
tueel in een 3D-versie wordt omgezet. Zo kunt u 
zich al een idee vormen hoe het bijgebouw bij uw 

woning er gaat uitzien. 
Rustiek LANDELIJK : Deze gebouwen, meestal 
vervaardigd met massief eikenhout, worden op de 
traditionele manier met pen en gat verbindingen 
gemaakt. Het kan hier gaan van een stijlvolle car-
port tot een volwaardige uitbreiding van de woning.
Hedendaags MODERN : Bij een moderne 
bouwstijl wordt er vaak eerst een structuur opge-
bouwd bestaand uit naaldhout met hierin eventueel 
de isolatie. De buitenafwerking, welke op de onder-
structuur wordt bevestigd, bestaat uit houtsoorten 
met een lange levensduur. 
DAK- EN SCHRIJNWERKEN : Het te verwer-
ken hout zal altijd voldoen aan de eisen aangaande 
de sterkte en de overspanningen worden nauwge-

zet in het oog gehouden en toegepast. Wij kunnen 
allerhande daken voor u realiseren met een afwer-
king in vele materialen.
MAATSCHRIJNWERK : U kan bij ons op maat 
gemaakt schrijnwerk bestellen voor kleine projec-
ten, wij denken hier aan massieve ramen en deuren, 
een eenvoudige trap, een buitenkeuken... Speciale 
verzoeken of ontwerpen zijn natuurlijk ook altijd 
welkom. 
SMEEDWERK EN VERLICHTING : Wij kun-
nen u eveneens smeedwerken aanbieden zoals 
handgemaakte verlichting , hang- en sluitwerk voor 
deuren en ramen, maar ook volledige smeedijzeren 
ramen (voorzien van dubbel glas) en deuren op 
authentieke wijze vervaardigd.

Kampstraat 35 - 3640 Kinrooi - Gsm: 0493  67 15 25
info@kollenburg.be  -  www.kollenburg.be
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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
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Met dank aan 
onze naturasponsors

www.armyshopdejong.eu jan@dejongtent.be

Carole Eelen-Cavé

Verhuur 
Kindermolen Bamino 

en schietkraam

0498-979397
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