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Vrijdag 28 juli 2017
Voorstelling Molenkaart

Alles Plat
Gezellig café met o.a. Buut van Ber Maesen

Live muziek van Roland en Carien
Gratis Inkom: vanaf 20.00 u

zie pag. 18

Zaterdag 29 juli 2017
Molen-terras 

Livemuziek met 
Duo Classic Illustration 

Gratis inkom 
van 20.00 u tot 22.00 u

Studio 30+
Inkom: e 6
zie pag. 18

Zondag 30 juli 2017
voormiddag

Molenontbijt
Wandeltocht

Inschrijven van 7.00 u tot 13.00 u
Deelname: e 1,5 (tot 12j. gratis)

zie pag. 19

16e 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
"Volle Domp"

Muziek en animatie 
voor jong en oud

Gratis inkom 
zie pag. 12-13

lees verder pagina 6

In 1910 tufte de 
industriële revolutie 
onze dorpen binnen.
Een eigenzinnige tramlijn

in elk geval. Kinrooi en Molenbeersel samen had-
den 1700 ha bos dat verwerkt kon worden tot 
stuthout voor de geplande mijnen. In Molenbeer-
sel lagen drie melkerijen van de Rooms Katholieke 
Boerengilde die sinds 1895 een samenwerkende 
maatschappij vormden. De samenwerking werd 
aanvankelijk groots gezien. Ze zagen de tram als 
het vervoermiddel voor hun kaas en boter. De sa-
menwerking tussen de melkerijen liep later echter 
spaak. Elke melkerij kreeg daarna een schertsende 
bijnaam: deze van Grootbeersel werd de “Joeden-

Deze tram mochten we 
niet missen.

In 1898 wordt er voor het eerst gepraat over een 
tramlijn van Maaseik naar Molenbeersel. Steen-
kool, scheikundig mest (sjemik), kalk, landbouw-
producten, zand en hout zouden vervoerd kunnen 
worden. De gemeenten steunden deze plannen 
onmiddellijk. De bevolking was niet unaniem voor 
de nieuwkomer. De tramlijn zou immers onteige-
ningen met zich mee brengen. De behoefte was er 

Foto Herman Hoeben: Tramspoor bij douanenkantoor in Molenbeersel
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www.segers-teuwen.be
info@segers-teuwen.be

Weertersteenweg 320
Molenbeerstel

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

Kapsalon

Scheurestraat 28
3640 Kinrooi-Molenbeersel

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

Dorpsplein 4
3640 Kinrooi

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

MAATWERK IN STAAL 
Contactgegevens NIVA Construct 

Heikemp 1118 

B-3640 Kinrooi-Molenbeersel 

 

t +32(0)89 70 12 42 

m +32(0)476 76 24 58 

e info@nivaconstruct.com 

    nivaconstruct 

WWW.NIVACONSTRUCT.COM 
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Stationswal 28, 3960 Bree 
Bospoort 8 bus 1, 3680 Maaseik 
Kerkstraat 35 bus 1, 3910 Neerpelt 

Bekijk ons volledig aanbod op 
www.beneca.be 

089 47 27 80 
info@beneca.be 

 

TE KOOP: KINROOI-KESSENICH 

 

Drietak 94 
Langs een doorgaande weg gelegen vrijstaand woon-
huis met 3 slaapkamers en extra zolderkamer. 
Mogelijkheid tot klein beschrijf. 
•Vraagprijs: € 178.000, •Perc.gr.: 10a 21ca 
•Sted.i.: Vg/Wglk/Gdv/Gvkr/Gvv, • EPC 662 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-KESSENICH 

 

Toekomststraat 8 
Energiezuinige woning in goede staat gelegen in het 
centrum van Kessenich, bouwjaar 1999. 
•Vraagprijs: € 298.500,- 
•Perc.gr.:07a 43ca 
•Sted.i.: Vg/Wglk/Gdv/Gvkr/Vv  
• EPC 237 kWh/m² 

TE HUUR:  KINROOI–MOLENBEERSEL 

 

 

TE KOOP: KINROOI-MOLENBEERSEL 

 

Smeetsstraat 60 
In een landelijke omgeving, nabij het centrum van 
Molenbeersel gelegen ruime vrijstaande bungalow 
met grote achterliggende tuin en 3 slaapkamers. 
•Vraagprijs: € 285.000,- 
•Perc.gr.:18a 08ca 
•Sted.i.:Vg/Wglk/Gdv/Gvkr/Gvv • EPC 334 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-MOLENBEERSEL 

 

Fiejestraat 9 
Ruime eengezinswoning gelegen in het centrum van 
Molenbeersel met 4 slaapkamers, gebouwd in 1980. 
•Vraagprijs: € 248.000,- 
•Perc.gr.:07a 83ca 
•Sted.i.:Vg/Wglk/Gdv/Gvkr/Gvv 
•EPC 194 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-MOLENBEERSEL 

 

Hubensstraat 18+20 
Twee boerderijen waarvan één te renoveren, gele-
gen in landelijk gebied. Mogelijkheid om panden 
afzonderlijk te kopen. 
•Vraagprijs: € 298.000,- 
•Perc.gr.: 51a 45ca 
•Sted.i.: Gvg/Ag/Gdv/Gvkr/gvv • EPC 521 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI 

 

Residentie Calista: Kloosterstraat 39 (reeds 3 verkocht!) 
In het centrum van Kinrooi gelegen, luxueus afge-
werkte nieuwbouwappartementen. Stijlvol, duur-
zaam en energiezuinig wonen. Energiezuinig gebouw: 
E-peil: 52!Einde van de werken is voorzien voor eind 
2017. 
Sted.i.: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Gvv 

TE KOOP: KINROOI 

 

Residentie Lena: Weertersteenweg 121-123 
Laatste 2, scherpe prijs 
Gelegen in het centrum van Kinrooi, de appartemen-
ten zijn volledig afgewerkt en instap klaar, kom dus 
gerust een kijkje nemen op onze Laat u verrassen 
door het ultieme wooncomfort van deze appartemen-

NAAR NIEUWE PANDEN, BOUWGRONDEN,... WEGENS VLOTTE VERKOOP ZIJN WE DRINGEND OP ZOEK... 

Breeërsteenweg 326 
In het centrum van Kinrooi gelegen bouwgrond met 
ruime en achterliggende projectgrond/industriegrond.  
Perc.gr.: 1ha 97a 93ca. Vraagprijs: € 289.500,- 
Weertersteenweg LOT 2 B 
Langs een doorgaande weg, landelijk gelegen 
bouwgrond geschikt voor open bebouwing. De 
kavelbreedte is 15,10m. Perc.gr. 6a 05ca.  
Vraagprijs: € 95.000,- 
Venlosesteenweg nst. Nr. 173 
Langs een doorgaande weg, nabij de dorpskern van 
Geistingen gelegen bouwgrond voor halfopen 
bebouwing. De kavelbreedte aan de straatzijde is 
14,50 meter. Perc.gr. 5a 17ca. Vraagprijs € 75.000,-. 
Stegertraat LOT 9/9Bis 
In een landelijke en mooie woonomgeving, in de 
woonkern gelegen ruim perceel bouwgrond voor 
open bebouwing. De kavelbreedte is 15,06m.  
Perc.gr.: 12a 55ca. Vraagprijs: € 115.000,- 

2 zeer ruime en luxueus ingerichte nieuwbouw (duplex)
appartementen met terras en ondergrondse parkeerplaats 
gelegen in het centrum van Molenbeersel. 

Rondstraat 1 bus 3 
Zeer luxueus duplexappartement 
met 1 slk. Bew.opp.: 107 m². 
Huurprijs: € 765 + € 40 gem. kosten. 
 

Rondstraat 1 bus 1 
Zeer luxueus duplexappartement 
met 3 slk. Bew.opp.: 145 m². 
Huurprijs: € 880 + € 40 gem. kosten. 
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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

VAN ENDE - TEUWEN

uit sympathie

Weertersteenweg 136
3640 Kinrooi

Tel. 089 70 26 00

Weertersteenweg 343  3640 Kinrooi  Tel. 089 / 70 14 62

• ZONDAG van 11.30 tot 22.00 u. • MAANDAG en DINSDAG gesloten
• WOENSDAG t/m ZATERDAG van 11.30 tot 13.30 u. en van 17.00 tot 22.00 u.

Molenbouw Wieme

Roland & Kris bvba

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

Molenbouw Wieme

Zwembaden
Infraroodcabines
Airconditioning
Producten & toebehoren sauna
Whirlpools

Meulegezet juni17 v3.indd   4 4/07/17   09:15



5

Op 28 juli wordt de Molenfolder Kempen~ 
Broek feestelijk gepresenteerd bij de ope-
ning van de Molenfeesten. De molenfolder is 
een gemeenschappelijk project, en het eer-
ste tastbare resultaat, van het Molennetwerk 
Kempen~Broek. Het Molennetwerk is een 
samenwerking van molenorganisaties, molen-
vrijwilligers en molenaars over de grens heen.  
Molenstichting Weerterland, vzw Molenzorg 
Molenmuseum Molenbeersel, Kauliller Molen-
vrienden, Molenstichting Leudal werken hierin 
samen met het Regionale Landschap Kempen 
en Maasland, de betrokken VVV’s en gemeen-
ten. Doelstelling is om de prachtige natuur van 
de Groenste Regio Kempen~Broek te verbin-
den met het unieke en veelzijdige materiële en 
immateriële erfgoed. Hier maken onze wind-
molens en watermolens met de molenaars een 
belangrijk deel van uit.

De Molenkaart vertelt het verhaal van de ze-
venenveertig molens in onze regio.  Je vindt er 
inzichten en feiten uit het verleden in terug, die 

je anders 
doen kij-
ken naar 
mo l en s . 
Heel wat 
m o l e n -
vragen van 
“Waarom?” en 
“Hoe komt het?” 
worden erin opgelost. 
Vier fietsroutes verspreid over het fietspaden-
netwerk Kempen~Broek brengen je door de 
lappendeken van natuur- en landbouwgebieden 
van molen naar molen.

De Molenkaart Kempen~Broek kost €1 en is 
verkrijgbaar tijdens de Molenfeesten. Vanaf 29 
juli is ze ook te koop op verschillende molens 
van het Kempen~Broek, bij de VVV’s en andere 
toeristische plaatsen. Deelnemers aan de fiets-
tocht op zondag tijdens de Molenfeesten zullen 
deze kaart gratis krijgen bij de inschrijving. 

Molenfolder 
Kempen~Broek
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tempel” genoemd, het dorp werd het “Papengoed”, 
en de Manestraat kreeg de minder vleiende naam 
“Pezerik”. Er leek ook voldoende potentieel te zijn 
om het personenvervoer uit te bouwen. Molen-
beersel had 1322 inwoners, Kinrooi 888 en Maaseik 
4712. In dezelfde periode ontstaat de vraag naar een 
tramspoor tussen Stramproy en Weert. De NMVB 
(Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen) laat 
na onderzoek weten dat de lijn Maaseik-Molen-
beersel enkel rendabel kan zijn als ze gecombineerd 
wordt met deze van Stramproy naar Weert. Het zou 
een spoorverlengstuk vanuit het treinstation van 
Weert en Maaseik worden. In Weert zou deze tram 
bovendien aansluiting vinden met andere lijnen die 
nog gepland waren richting Eindhoven en Venlo. In 
Maaseik zou er aansluiting komen op de trams naar 
Bree, Lanaken en Kessenich. Bovendien zou ook de 
doorvoer van goederen van Sittard naar Weert een 
pak gemakkelijker kunnen gebeuren. Maar er liggen 
kapers op de kust. Zo werkt men in Bree aan ideeën 
om een tramlijn aan te leggen richting Eindhoven, 
en ergens liggen er nog plannen in de kast van een 
spoorlijn van Sittard naar Weert over Maaseik. Doch 
de gemeenten van Maaseik tot Weert gooien alle 
gewicht in de schaal om het voorstel van hun tram-
lijn door te zetten. Weert en Stramproy maken zich 
sterk dat ze zelf de lijn zullen financieren als er geen 
subsidie zou komen. De Belgische gemeenten lobby-
en o.a. via het kamerlid Helleput met de ministeriële 
instanties in Brussel. 

Op 10 juli 1900 vindt er te Molenbeersel een be-
langrijke vergadering plaats. Er zijn afgevaardigden 
van de provincie, de burgemeesters van de gemeen-

ten van Maaseik tot Weert, en anderen aanwezig. 
Onder voorzitterschap van de het kamerlid Helle-
put bespreken ze de voorwaarden die de NMVB 
voorlegt om de lijn Maaseik Weert te realiseren. De 
vergadering keurt de voorstellen goed. De NMVB 
krijgt de opdracht het plan voor de lijn uit te werken 
voor de 11 km op Belgische en de 9,4 km op Ne-
derlandse bodem. Door het grensoverschrijdende 
karakter moeten er onder andere voor het financi-
ele plaatje bijzondere oplossingen worden gezocht. 
Om het project te realiseren mag de NMVB geen 
aandelen ontvangen van de Nederlandse gemeen-
ten. Om dit te omzeilen worden de burgemeesters 
van Weert en Stramproy aandeelhouders, namens 
hun gemeenten. Er wordt besloten een 1 m breed 
spoor aan te leggen zoals het in België gebruikelijk 
is. Langzaam verdwijnen ook nog de externe obsta-
kels die de plannen van de lijn kunnen dwarsbomen. 
Zo laat onder meer in 1905 Helleput via pastoor 
Gubbels van Molenbeersel weten dat de spoorlijn 
Weert – Sittard niet gerealiseerd zal worden. 

We doen het zelf

Bij de openbare aanbesteding is er geen interesse 
van grote exploitatiemaatschappijen om de relatieve 
korte lijn tussen Maaseik en Weert uit te baten. Geen 
probleem. Gemeentes hadden in die tijd een grote 
autonomie in dit soort ondernemingen. De vijf zijn 
zeer enthousiast en willen de lijn zelf uitbaten. Op 11 
januari 1907 wordt in de pastorie te Molenbeersel 
de akte ondertekend van de “Maatschappij tot uit-
bating van de Buurtspoorweg Maeseyck-Weert en 
uitbreiding”. Hierin verbinden de gemeenten Maas-
eik, Kinrooi, Molenbeersel, Stramproy en Weert zich 
ertoe hun deel in te brengen in de Naamloze Maat-
schappij en de tramlijn te exploiteren voor dertig 
jaar. Weert en Stramproy betalen hun deel van de 
aanleg van de lijn en zullen 10 % van hun winst af-
staan als huur voor het rollend materieel. Er komen 
nog negatieve geruchten van de provincie Belgisch 
Limburg op de plannen. De bestendige deputatie wil 
een negatief advies geven. Ze vindt dat het spoor 
op de rijweg en niet naast de rijweg moet gelegd 

worden. De gemeenten zijn blijkbaar beter op de 
hoogte van de laatste visies die er in Brussel gang-
baar zijn. De gemeente Maaseik laat dan ook weten 
dat om veiligheidsredenen geen tramsporen meer 
gelegd mogen worden op wegen die niet breder 
zijn dan 8 m. En wil het nu net zo zijn dat de weg 
Maaseik Molenbeersel 8 m breed is. Er komt uitein-
delijk toch een positief advies van de provincie en de 
tramlijn wordt, zoals gepland, aangelegd op een 4 m 
brede strook naast de “kiezelweg”. 

In de herfst van 1908 begint aannemer Emile Macq 
uit Henegouwen aan de aanleg van de tramlijn van 
Maaseik naar Molenbeersel. De spoorlijn wordt 
bestraat op plaatsen waar de tram een weg kruist. 
Op de haltes in Kinrooi, Molenbeersel en Tungelroy 
komen er wissels met zijsporen waar een verhoog 
wordt gemetst om goederenwagons te laden en 
te lossen. In het voorjaar van 1909 heeft de aan-
nemer reeds de grens bereikt en zal ook de verdere 
werken in Nederland uitvoeren. Voor dit tweede 
gedeelte heeft hij beloofd om ook werkvolk aan te 
werven uit Weert en Stramproy. 

Naast het tramspoor moeten nog gebouwen opge-
trokken of ingericht worden. In Weert komt aan de 
Langpoort een loods voor het stallen rollend van 
materieel en een woning en kantoor voor de chef 
van de tram. Voor de invoerrechten en accijnzen 
komt in Weert bij het Bassin een gebouw met kanto-
ren en opslagruimten voor aangeslagen goederen. In 
Stramproy komt een bijkomend douanegebouw, 50 
m van het bestaand grenskantoor, met een woning 
voor één “kommies”. Hier worden de in- en uit-
gaande trams gecontroleerd. In 
Weert, Tungelroy en Stramproy 
wordt er een tramstation ge-
bouwd. In Molenbeersel komt 
een stelplaats bestaande uit een 
locomotievenloods (de Ateljee) 
en een kantoorgebouw (de Kleine 
Ateljee) vanwaar ook het water van-
uit de ronde gemetste waterput naar 
de locomotief gepompt kon worden. 

(vervolg van pagina 1)

6

Foto Herman Hoeben:: Molenbeersel stelplaats: Café aan den Tram bij J. Keyers-Hendriks, 
kantoorgebouw van de tram, de grote Ateljee, de kleine Ateljee met het watertorentje

Standbeeld van 
Helleput te Maaseik
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Het was bij deze waterput dat Cras Leej zich er-
gerde aan een Waalse opzichter.  Toen op een koude 
dag Leej de opdracht kreeg om in de put met water 
verder te spitten antwoordde hij geërgerd: “Kroep 
er zelf in, veer driggigge rèkel.” 

Feestelijke start 
en pech in het begin

Op 17 januari 1910 wordt de tramlijn feestelijk 
geopend. Een versierde tram vertrekt met hoog-
waardigheidsbekleders en andere genodigden van-
uit Weert naar de grens. Uit België komt er een 
feesttram aan vanuit Maaseik. Onderweg staan op 
verschillende plaatsen harmonie, fanfare en koren. 
Er worden vreugdeschoten gelost om het feestelijk 
gebeuren nog meer luister bij te zetten. Na de ont-
moeting bij de grens vertrekken de trammen samen 
naar Weert. Hier krijgen de genodigden een recep-
tie en een feestmaal aangeboden. 

De Naamloze Maatschappij heeft dan de volledige 
bevoegdheid overgenomen van de NMVB om de 
tramlijn te onderhouden en te exploiteren. Ze be-
schikt over 3 locomotieven, 2 gemengde personen-
rijtuigen, 4 rijtuigen 2de klasse, 2 bagagewagens, 18 
hoge wagons van 10 ton (3 gesloten wagens van 
10 ton, 15 kuipwagens van 10 ton) en 2 platte wa-
gens van 10 ton. Er zijn vanaf het begin 4 trams per 
dag van Weert naar Maaseik en 4 omgekeerd. De 
haltes onderweg zijn Maaspoort-Weert, Moesel (*), 
Commerce (*), Tungelroy, Tuurke (*), Stramproy-
dorp, Stramproykerk, Stramproygrens, Molenbeer-
sel, Kinrooi, Raam-Ophoven (*), Ven en uiteindelijk in 
Bospoort-Maaseik. ((*) op deze haltes wordt enkel 
als het nodig is gestopt). Bij de uurregeling moest 
er rekening mee gehouden worden dat geen in-

komende en uitgaande tram gelijktijdig aan het 
grenskantoor stonden. Bovendien moest er in 
“Het uurtabel der treinen” rekening gehou-
den worden met twintig minuten verschil in 
tijd tussen België en Nederland. Nederland 
had recent de Amsterdamse tijd ingericht 
voor het volledige land en België werkte 

met de Greenwich Mean Time. ’s Morgens moest de 
stoker al op tijd in Weert op zijn werk.  Hij moest 
de ketel van de tram een tijd op voorhand verhitten 
met steenkool om de tram rijvaardig te maken. De 
eerste tram vertrekt in Weert om 5.50 u en de laat-
ste om 7.50 u. Hij keerde in Maaseik en vertrok daar 
voor het eerst om 6.45 u en het laatst om 22.55 u. 
Hij reed gemiddeld iets meer dan 20 km per uur. 
Voor 0,50 BEF was men vanuit Molenbeersel op 
een half uur in Maaseik of  Weert. De reis Maaseik  
Weert duurde 1 uur en 5 minuten.

Een verhaal vertelt dat het trampersoneel in de be-
ginjaren extra gecontroleerd moest worden. Is het 
omdat ze de uurtabellen niet respecteren of omdat 
ze blijven hangen in de vele halte-kroegen? In ieder 
geval wordt een extra inspecteur van Dinteren aan-
gesteld om de gang van zaken op en rond de tram 
te controleren. Hij was niet erg geliefd bij het per-
soneel omdat hij zeer kordaat op trad. Volgens deze 
bron zou hij verongelukt zijn toen hij bij Scheure, 
dit is tussen de kerk van Molenbeersel en de grens, 
op de rijdende tram wou springen. Hierbij kwam hij 
onder de wielen en verloor beide benen. Nog voor 
hij in Maaseik aankwam was hij gestorven. Volgens 
een bericht van de directie valt conducteur van Din-
teren op 27 mei 1912 bij de aankomst aan 't Tuurke 
(halte in Tungelroy) onder de wagon. Hierbij verliest 
hij beide benen. Hij overlijdt ’s nachts. 

Tijdens de eerste jaren van WOI vinden enkel bij-
zondere transporten plaats met de tram. Vluchtelin-
gen vanuit het Luikse worden naar “Vluchtoorden” 
gevoerd in het neutrale Nederland. In het klooster 
van Molenbeersel kregen de vluchtelingen weleens 
eten en een nacht onderdak. De Duitsers hadden in 

WO I ook plannen om de tramlijn van Maaseik tot 
Molenbeersel op te breken. Het lukt de plaatselijke 
overheden en directie van de tramlijn om de tram 
te behouden. Vanaf februari 1916 laten de Duit-
sers niemand meer de grens oversteken. Er rijdt nu 
nog enkel een tram van Weert naar Stramproy. De 
tramlijn Maaseik-Kessenich wordt nu geviseerd. Ze 
overleeft de oorlog niet en wordt opgebroken, maar 
wordt na de oorlog weer hersteld. Op 7 december 
1918 wordt de lijn Weert-Maaseik weer geopend. 
Aanvankelijk moesten de passagiers bij de grens 
overstappen. 

De problemen kwamen 
van alle kanten.

Door kolenschaarste komen iets later enkele ritten 
per dag te vervallen. Maar ook sociale problemen 
steken de kop op. Een bijzonder donker moment 
in de geschiedenis van de tramlijn is de staking van 
1920. Het personeel komt in staking voor loons-
opslag, met uitzondering van de Nederlandse con-
ducteurs. De directie hervat de lijn op Nederlandse 
bodem met nieuw personeel. De woede van de 
Belgische beambten loopt hierdoor zeer hoog op. 
Johannus Meulen (Jang van de Heibloom) is dan 
machinist en Theodoor Meulen (Door van de Hei-
bloom) is dan stoker. Jang was soldaat geweest aan 
’t front van WOI. Hij was een beetje weerstand ge-
woon en zou zijn tram, als het nodig was,verdedigen 

lees verder pagina 11
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Standbeeld van 
Helleput te Maaseik

Foto Herman Hoeben::Kinrooi: 
tramhalte, Wachtzaal van den 
Tram, J. Cuypers-Driessens
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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

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

Industrieterr. Heikemp 1518
3640 Kinrooi-Molenbeersel

info@vandevorst.be

tel. 089 70 10 49
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Breeërsteenweg 368 - 3640 Kinrooi
Tel. 089 70 34 26

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

94052558.01.indd   1 08/08/13   09:55

 

afdaken | carports | overkappingen | orangeriën | serres | wintertuinen | garden room | glazen schuifwanden

TOT SEPTEMBER 2017
Diverse acties

WIJ ZIJN VERDELER VAN SUNPARADISE SCHUIFWANDEN

Weertersteenweg 451

Kinrooi - Molenbeersel

www.vandendijk.be
+32 89 700 130

Openingsuren :
Maandag tem donderdag

8.30u-12.00u & 13.00u-18.00u
Vrijdag

8.30u-12.00u & 13.00u-18.00u
Zaterdag

8.30u-12.00u
Zon & feestdagen gesloten

Heikempstraat 1107, Molenbeersel
Tel. 089 56 44 27

info@gorissenbvba.be  -  www.gorissenbvba.be

ramen & deuren
rolluiken

zonwering
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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

jan@dejongtent.be
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met een hamer met een lange steel. Van deze zijde is 
niet bekend dat de tram ooit bestormd is geworden. 
Andere bronnen vertellen dat bij de grens de ma-
chinist op brute wijze van de tram verwijderd werd. 
De stakers koppelen de locomotief los en rijden 
er mee naar Molenbeersel. Door enkele onderde-
len weg te nemen wordt de tram onklaar gemaakt. 
Deze harde actie richt zich echter tegen de stakers. 
Alle stakers worden ontslagen en vervangen door 
nieuwe werknemers In 1921 werkt er dan het vol-
gende personeel bij de tram: Jean Nijsen, conducteur 
uit Weert, Mathieu van Hees, conducteur uit Maas-
eik, Raphael Weerens, stoker uit Stramproy, Renier 
Nouwen, machinist uit Weert, Jean Meulen, machi-
nist uit Molenbeersel, Henri Stals, stoker uit Molen-
beersel, Dominicus Meeuwissen, stoker uit Kinrooi, 
Jean Gabriels, chef wegwerken uit Stramproy, Pieter 
Schroeten, wegwerker uit Kinrooi, Jacques Hendriks, 
wegwerker uit Kinrooi, Renier Geuns, chef werk-

plaats uit Molenbeersel. Het loonprobleem heeft zo 
een bijzondere oplossing gekregen. Het aantal rit-
ten wordt later wel weer opgevoerd tot vier per 
dag maar de problemen zijn nog lang niet van de 
baan. De winst blijft achter door de verder stijgende 
prijzen van steenkool en andere hulpproducten, en 
het stijgen van de wisselkoersen na de oorlog. De 
exploitatiekosten van deze kleine geïsoleerde lijn 
blijven te hoog. De gebouwen kunnen niet meer zo-
als het hoort worden onderhouden. Om de kosten 
efficiënter te kunnen beheren zou deze lijn beter 
opgenomen worden in een grotere groepering. De 
gemeenten zien naar de toekomst toe geen be-
terschap. In 1925 bereiken ze met de NMVB een 
overeenkomst. Naamloze Maatschappij, waarin de 
gemeenten zetelen, draagt de exploitatie van de lijn 
over aan NMVB. Bij de overname blijkt dat de ad-
ministratie van de Naamloze Maatschappij op zijn 
zachts gezegd slecht is uit gevoerd. Het kasboek met 

de inkomsten is zelfs niet te vinden. Ondanks het 
slechte administratieve beheer meent de voorzit-
ter nog aanspraak te mogen maken op een hoge 
vergoeding omdat de lijn gebruik had gemaakt van 
zijn kennis als ingenieur. Andere, al dan niet bewezen, 
verhalen staken de kop op. Zo zouden leden van het 
dagelijks bestuur steenkool aangekocht hebben via 
de maatschappij voor eigen gebruik. En, er zouden 
grote hoeveelheden steenkool gesmokkeld zijn via 
de tram. 

In 1932 wordt aan Nederlandse zijde de zin van 
het verder bestaan van de tram in twijfel getrok-
ken. De Weertenaren deden een beetje meewarig 
over deze tram en gaven hem enkele bijnamen. Ze 
noemde hem “De Möttert” (bussel hout) vanwege 

Foto Herman Hoeben: Vertrek van de tram aan de Bospoort te Maaseik

lees verder pagina 15

(vervolg van pagina 7)
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Zondag 30 juli '17

Twee jaar terug stonden we nog in vuur en vlam, vorig jaar gingen we drijfnat, maar dit jaar staan we pas echt onder stoom. 
Ons thema dit jaar is “Volle Domp”. Alles in teken van rook en stoom. 

Naast een fantastisch programma op het podium hebben we ook dit jaar weer spetterende activiteiten voor de jongeren 
opgezet. Terwijl Hans Larson het publiek entertained en de diverse artiesten vlotjes aan elkaar praat, zijn er op de feestwei 

weer tal van activiteiten voorzien voor de jeugd.
Prominent op de feestweide demonstreert Theo Verkoelen zijn grootse zaagmachine en staan de oude motoren van zijn 

team. In zijn buurt showt modelbouw-kunstenaar Frans Reyners historische stoommachines en de zaag van Theo op schaal.
Een greep uit het programma:

De Kletskup:
’t is geen feest als de kletskup er 
niet bij zijn geweest’, staat er te 
lezen op hun website.
Wie zijn wij om dit tegen te 
spreken, en daarom terecht ge-
bombardeerd tot de openers van ons 
zondagmiddagprogramma tijdens deze 34ste 
editie. Peter en Roel – ze noemen zichzelf de 
zotste entertainers van Noord Limburg – zijn al 
jaren met muziek bezig. Tot 2014 ging elk nog 
zijn eigen gangetje: Peter schuimde als duo, trio 
en in een band diverse podia af; Roel maakte 
meer dan dertig jaar elke zaal onveilig met zijn 
discobar en karaoke. Van feestnummers tot 
‘goue oue’ uit de 60’s; alles durven ze aan.
Zij geven dit jaar de aftrap van ons zondagmid-
dagprogramma…

Charel en Co:
Charel Lievens is een begrip in het theaterleven. 
Grote festivals of kleine straatfeesten, binnen of 
buiten, het maakt hem allemaal niks uit. Steeds 
weer probeert hij de nodige interactie te wek-
ken tussen publiek en podium. In de vooravond 
laten we het grote podium even voor wat het is 
en draaien we ons allemaal om richting speelwei.

Daar zal op een geïmproviseerd podium 
zowel groot als klein meegesleurd 

worden in het verhaal van Cha-
rel. Een aanrader die je zeker 
niet mag missen!

Eten en drinken:
Maak er dit jaar eens een ganse familiedag van. 
Kom ’s morgensvroeg allemaal samen ontbijten; 
een fikse wandeling maakt je dag onmiddellijk 
geslaagd. Of liever wat kilometers afmalen tij-
dens onze fietstocht, het kan.
Je honger hoef je er niet voor te laten. 
Keuze te over dit jaar:
- Openluchtterras
- Feesttent
- Bruin Café onder de molen
- Keukentent met o.a. boekweitkoek, spek met 

eieren, koffie met vlaai…
- Frieten en Meuleburgers
- Ijsjes
- Versgebakken brood en gebak 

Mario Franco:
Deze Bruggeling wordt nu al de nieuwe dis-
cokoning van Vlaanderen genoemd. Begees-
terd door de jaren ’70 en ’80 zowel qua 
muziekkeuze als qua kleding, was zijn eer-
ste single alvast een schot in de roos: een 

Nederlandstalige bewerking van ‘de’ klassie-
ker van de jaren ’80: ‘Never can say goodbye’ 
van de Communards. De tekst – ‘ik kan je 
niet laten gaan’ - werd geschreven door Bart 
Herman. De productie stond onder leiding 
van Patrick Hamilton, bij zowel Belgische als 
internationale artiesten gekend als een van de 
beste muziekproducers ter wereld. Hij speel-
de vroeger als muzikant nog bij onder meer  
Johnny Logan en Axelle Red maar schrijft nu 
muziek voor Vlaamse toppers als Natalia en 
Niels Destadsbader. Maar niet alleen de tekst 
maken dit nummer zo bijzonder, ook zijn apart 
hoge stemtembre – dat opvallend veel gelijke-
nis vertoont met dat van Jimmy Sommerville 
– en zijn bijzondere looks, geven hem nu al de 
titel van discokoning van Vlaanderen; wat hem 
prompt de titel van Ment’s lieveling opleverde 

op Ment-TV. Nieuwe hits konden dus niet uit-
blijven en zo verschenen in 2016: ‘Doe mij 

een plezier’, een frisse bewerking van ‘You 
make me feel’ van Sylvester uit 1989; later 
nog eens opnieuw uitgegeven door Jimmy 
Sommerville. Zelfs de wereldhit van Lon-

donbeat uit 1990 – I’ve been thin-
king about you – werd door 

Bart Herman op vloeiende 
wijze herschreven tot ‘Ik 
blijf maar denken aan jou’. 
Fietsers, zorg dat jullie op 

tijd terug zijn op de feestwei, 
want dit mogen jullie zeker 

niet missen…
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The Hillbilly 
Moonshiners:
Als afsluiter van onze Molenfees-
ten 2017 hebben we een partyband 
“avant la lettre” kunnen vastleggen. 
Deze Weerter band zal ons volledig 
onderdompelen in Louisiaanse stijl met 
vertolking van bekende hits van  onder 
meer Beyoncé, Mumford and Sons, Katy Perry 
en Johnny Cash. 
Fans onder jullie herinneren zich wellicht de 
kersthit uit 2015 “Dashing through the snow” 
– op de tonen van Jingle Bells – waarmee ze 
een dikke hit scoorden op spotify en die hun 
studio-optredens opleverden bij 3FM, QMusic 
en Radio Veronica. Afgelopen twee jaar stonden 
ze ruim honderd keer op diverse podia in bin-
nen- en buitenland. Zelfs optredens met onder 
meer Rowwen Héze en The Common Linnets 
gaan ze niet uit de weg. 
Vanaf 18 uur gaan zij er ‘volle doemp’ tegenaan. 
Ambiance verzekerd.

Molenontbijt:
We zorgen dat er 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 meenemen 

voor ’s anderendaags. Ook dit jaar 
zorgen onze ambachtelijke bak-
kers voor versgebakken brood en 
ander lekkers...

Kinderanimatie:
Volle Domp er tegen aan… ook in 
de speelweide zullen de jongeren 
zich niet vervelen. Waar we vorig 
jaar onze jongsten nog aangeleerd 
hebben hoe ze een papieren plooi-
bootje in elkaar knutselden, zullen ze 
dit jaar leren werken met echte stoom-
bootjes; zogenaamde poppopbootjes. De 
techniek wordt deskundig voorbereid; de 
schilderwerken en het te water laten la-
ten we aan de kinderen zelf over. 
Ook dit jaar staat er weer een heus ani-
matieteam voor hen klaar om alles in goede 
banen te leiden.

Uiteraard zullen de  gebruikelijke schminkstand, 
springkastelen, draaimolen en knutselhoek ook 

dit jaar niet ontbreken. Voor 
de hobbyisten is er zelfs een 

heuse stand met echte 
stoommachinetjes.

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
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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

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

www.armyshopdejong.eu
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(vervolg van pagina 11)

de rook die hij verspreide. Maar ook “de Lieëgluiper” 
omdat het personenvervoer op deze lijn geen echt 
succes bleek te zijn. Nu er verbeteringen worden 
gepland aan de weg Weert – Stramproy kan men 
sparen aan onteigeningen als de tramlijn zou ver-

dwijnen. Aanvankelijk gaat Stramproy niet akkoord. 
Er worden via de tram nog steeds heel wat goe-
deren vervoerd, o.a. door de Boerenbond. In 1934 
stemt ook Stramproy in met het opheffen van de lijn, 
als er tenminste busverbindingen in de plaats komen. 

De tramlijn wordt in 
datzelfde jaar in Neder-
land ook opgebroken. In 
1965 wordt de NMBS 
gevraagd om een auto-
busdienst in te richten 
op lijn op Belgisch ge-
bied. Einde 1937 wordt 
besloten om de lijn ook 
hier volledig op te hef-
fen en in 1940 wordt ze 
opgebroken.

De concurrentie van 
de vrachtwagen en au-
tobus werd te groot 
voor het tramvervoer. 
De dieselmotor ver-

dreef op het platteland de stoommachine van de 
weg. De flexibele vrachtwagen maakte het transport 
goedkoper. De goederen konden op de plaats en 
op het gewenste tijdstip geleverd worden. Ook het 
personenvervoer kon met autobussen goedkoper 
georganiseerd worden.

René Weerens

Foto’s: 
uit verzameling van Herman Hoeben en Henri Meulen.
Geraadpleegd:
- Archief en interview Herman Hoeben en Henri Meu-

len
- Stichting historisch onderzoek Weert: De tramlijn van 

Weert naar België door Cor Tubée
- Molenbeersel, uit de tijd van toen door Vandenbosch 

Emanuel
- Dao raostj gèt ! : De tram Maaseik – Weert door Joe 

Benfon 
- Weert Magaziene maart 2015
- Private spoorwegen in België 1830-1914 door Sa-

bine Van Dooren

Foto Henri Meulen: Tram in Stramproy-dorp. Rechts de brouwerij 
De Kroon J.H. Maes en in de achtergrond de Sint Jansmolen.

“Volle Domp” 
naar de nieuwe tijden
Op ‘t einde van de achttiende en het begin van 
de negentiende eeuw maakte de grote industrie 
zijn opgang. Het vervoer werd aanvankelijk, in de 
Franse en Nederlandse periodes, verbeterd door 
het aanleggen van kanalen. Hierop voeren boten 
die door paarden getrokken werden. Het ove-
rige vervoer gebeurde over de weg, met kar en 
paard. In steden en dorpen waren er herbergen 
waar paarden en voerder konden uitrusten. In 
Molenbeersel waren o.a. het huis “Rodegas” (nu 
Smeetsstraat 16) en “Bij Nieske” (Smeetsstraat 
1) in de 19de eeuw zulke herbergen. 
In Engeland waren er hier en daar reeds spoor-
wegen aangelegd voor de industrie. Hierop lie-
pen wagens die met paarden getrokken werden. 
De Engelse ingenieur Outram introduceerde in 
1776 dit voertuig in de koolmijnen. De naam 
“Outramway” werd  later ingekort tot “tramway”. 
De grote omwenteling in het vervoer ontstond 
op het moment dat men de stoommachine in-
schakelde om een voertuig in beweging te bren-
gen. In 1829 lukte het in Engeland om een bruik-
bare machine op wielen te bouwen om lasten te 
trekken. De jonge Belgische koning, Leopold I, en 
enkele ingenieurs gingen de wondermachine op 

rails bestuderen. Al onmiddellijk werden er voor 
België ideeën uitgewerkt, waaronder het aanleg-
gen van “De Ijzeren Rijn”.  Dit zou de verbinding 
per spoor worden van de haven van Antwerpen 
met het Pruissische gebied. De plannen werden 
goed ontvangen door regering, haven en indu-
strie. Op het platteland werd de stoomlocomo-
tief minder enthousiast ontvangen. Landbouwers 
waren bang voor onteigeningen. Er gingen zelfs 
verhalen dat de trein bij het vervoer melk tot 
karnemelk en eieren tot omelet zou schudden. 
Koetsiers , postbeambten en schippers hadden 
schrik om hun job te verliezen. De protesten 
werden weerlegd en op 5 mei 1835 vertrok-
ken dan toch de eerste drie treinen van Brus-
sel naar Mechelen. De Ijzeren Rijn liet nog op 
zich wachten tot 1873, maar in 1870 lagen er 
in België reeds 3160 km spoorweg. Aanvanke-
lijk  was het grootste gedeelte in privéhanden. 

Maar in 1912 waren de spoorwegen zo goed als 
genationaliseerd. Niet meer dan 6 % was nog in 
privébezit. België was gerenommeerd voor het 
maken van alle mogelijk spoorwegmateriaal, van 
spoorstaven tot luxueuze spoorwegwagens en 
locomotieven. De treinen voeren over de grote 
transportaders tussen steden en industrieën. De 
tram moest de dorpen en afgelegen gebieden 
ontsluiten. In 1885 werd de Nationale Maat-
schappij van Buurtspoorwegen (NMVB) opge-
richt. Deze kreeg de opdracht om tramlijnen aan 
te leggen met goedkoper rollend materiaal op 
één-meter-sporen, die op of langs bestaande we-
gen aangelegd werden. De tram zou tevens een 
bijdrage kunnen leveren in het bestrijden van de 
crisis van die tijd, in de landbouw, nijverheid en 
handel door de plaatselijke goederen sneller en 
goedkoper te vervoeren. 

Modelbouw van "De Trein Rocket 1", door Frans Reyners
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optiek
raquel
staeren

brillen
contactlenzen
hoorapparaten

oogmeting gratis

weertersteenweg 166a - kinrooi
tel. 089 70 47 56

www.optiekstaeren.be
www.facebook.com/
optiekraquelstaeren

Verdeler van Racefietsen + ATB + Hybride
•  Norta • Oxford • Diamond • Batavus • Gazelle • Giant
•  Merida • Ridley • Thompson • Viper • Achielle • Cortina
•  Kleding • Schoenen: Shimano, NW, Sidi
•  Accessoires
•  Elektrische fietsen Gazelle-Batavus • Giant
 Merida • Thompson • Diamond

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

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

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS

MUSSEN

Modehuis
Wetemans-Kömhoff

Pr. Marijkestraat 23
Stramproy

Tel. 0031 495 56 37 85

Kom gezellig naar 
de collectie kijken!

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
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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  •  Kleine loonwerken

Omdat Tei een ambachtsman is van het zuiverste 
water, een zelfstandige is met echte passie voor zijn 
beroep, hij met een enorme beroepsfierheid rond-
leidingen geeft in de molen en reeds vele jongeren 
de kneepjes van het molenaarsvak leerde, daarom 
werd Tei op 14 maart door Unizo gehuldigd met de 
‘Spotlight Award’.
Tei is echter niet zo de man om in het middelpunt 
van de belangstelling te staan. En toen zoon Jean-
Pierre een telefoontje kreeg van Mathy Kwaspen 
was hij ervan overtuigd dat pa liever thuis wilde blij-
ven. Maar daar had hij het toch bij het verkeerde 

eind. Tei wilde best wel mee naar de ‘Uni-K Award 
uitreiking’ in de Stegel. Volgens sommige bronnen 
had hij vernomen dat een knappe blondine instond 
voor de presentatie. Het werd een fijne avond waar-
op hij een heuse trofee in ontvangst mocht nemen.
Die trofee staat nu op de kast in de living. Maar voor 
hij daar stond, had het toch wat voeten in de aarde. 
Magda wilde per se het kleinood een opblinkbeurt 
geven, want op zo’n prachtig glazen ding horen geen 
vingerafdrukken. En toen ging het mis. Pardoes op de 
grond, in twee stukken. Groot drama ten huize Ke-
ijers. Gelukkig was er hobbymolenaar Theo Staken-

borg die de zaak kon herstellen. Eind goed al goed, 
en dat Tei fier is op zijn trofee hoeven we hier niet 
te vertellen.

‘Spotlight Award 2017’ van Unizo
voor onze ‘Tei de Mölder’

FRITUUR NICOLE
Venlosesteenweg 24, Ophoven
gsm 0494 11 05 49

Zon. en woe. doorlopend geopend vanaf 12u
Din., don., vrij. en zat. vanaf 16.30u
Maandag gesloten.
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Vrijdag 28 juli 2017

Zaterdag 29 juli 2017

Café Alles plat
Dit jaar zijn we aan de derde editie van 
“Alles plat”. Deze avond staat voor ge-
nieten in een rustige en gezellige sfeer 
terwijl je keuvelt met vrienden of familie.  
Dit jaar zal Ber Maessen, erevoorzitter 
van onze vereniging, een van zijn vele 
buuts opfrissen voor deze avond in het 
café aan de molen. Ber kent het klap-
pen van de zweep. Hij is mede-initiatief-
nemer van het buutonderwijs  in Belgisch 
Limburg en weet als de beste hoe je van 
uit een ton de mensen aan het lachen 
moet brengen. We verwachten Ber rond 
22.00 u. Om 23.00 u zullen Roland en 
Carien de Limburgse stemming er echt in 
brengen met hun muziekrepertoire aan 
Limburgse meezingers en sfeerbrengers.  
Het vorig jaar behaalden zij de tweede 
prijs in het LVK in Nederlands Limburg.  

Molenterras
Zaterdagavond begint met livemuziek van Duo Clas-
sic Illustration. Wie twee jaar geleden ons Molenter-
ras bezocht kent dit onuitputtelijk duo. Duo Classic 
Illustration brengt oldies, country en hedendaagse 
hits.  Ideale muziek om een zomerterras op te vro-
lijken of om  een dansje te doen. Zij zijn er vanaf 20 
uur op het podium in de tent aan de molen. Gratis 
inkom tot 22 uur.

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 ons los. Muziek van alle 
tijden voor mensen van alle leeftijden. It’s party-time tot in de vroege uurtjes.
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Molenontbijt
Wil je echte vakantiedagen maken van de molenfeesten dan kom  je op zondagmorgen ontbijten. Er 
staat tussen 7.00 u en 12.00 u  een stevig ontbijt met eieren en spek  voor je klaar. Rustig zittend 
op het terras zie  je de wandelaars en motorrijders vertrekken aan hun tochten. Hoor je zelf bij 
deze molentrotters dan  kan je voor of na je vertrek je eerste energie van de dag op doen. 

PS. De overheerlijke boekweitkoek is pas ’s namiddags vanaf 15.30 u te verkrijgen; dus als je het 
middageten thuis wil overslaan…

Wandeltocht
Het wandelen tijdens de Molenfeesten is een vaste waarde.  Als 
Molenbeersel en zijn omgeving iets te bieden hebben dan is het 
wel het rustieke landelijke karakter afgewisseld met de aaneenge-
sloten natuurgebieden. Een unieke omgeving om te wandelen en 
nog onbekende plekjes te ontdekken. Het team dat de wandelin-
gen voor de Molenfeesten uitzet, weet steeds weer plaatsen te 
vinden waar de doorsnee wandelaar niet komt. Het haalt alles 
uit de kast om er weer een leuke, gezonde en verrassende tocht 
van te maken.   

Vanaf 7 uur kan er gestapt worden. 
Afstand: 7 of 15 km (halte voorzien op de 15km route)
Inschrijving: van 7u tot 13u
Kostprijs: € 1.5 (tot 12 jaar gratis)

Motortocht
Voor de 16e keer organiseren Paul en zijn team de 
Mill Riders de molentocht. Met deze rit “rondom 
Venlo – Duitsland” krijg je een mooie motorrit  van 
ca. 190 km onder de wielen die vanuit Molenbeersel 
en rustige binnendoor wegen via Maasgouw, Leudal 
en Kessel langs de Maas richting Venlo naar Duitsland  
toert en terug via Nederlands Limburg naar Molenbeer-
sel. De route heeft een afwisseling van weidse natuur 
met goede wegen, beboste streken en mooie dorpen. 

Afstand: 190 km,  dus tijdig vertrekken is de boodschap
Inschrijving: van 8u30 tot 11u
Kostprijs: € 8 per motor (incl. roadbook, 2 consumpties 
en jaarhanger) (zolang de voorraad strekt)

Fietstocht
De Molenfeesten worden dit jaar geopend met de plechtige voorstel-
ling van “de Molenkaart Kempen~Broek”.  Meer over deze kaart vind 
je elders in deze Meulegezèt. Elke deelnemer aan de fietstocht krijgt 
deze kaart gratis aangeboden. De tocht staat ook in teken van de 
molens bij onze buren. Zoals de traditie het wil is er tevens een wed-
strijd met een zeer groot aantal prijzen verbonden aan de fietstocht. 
Ook dit jaar is de hoofdprijs een weekend in Center Parcs.  Als je 
op tijd vertrekt moet je niets missen van het programma op het 
feestterrein.  

Afstand: ±33 km (halte voorzien op +/-18km)
Inschrijving: van 12u tot 14u
Kostprijs: € 2 

Zondag 30 juli 2017
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Openingstijden:
dinsdag-vrijdag: 9.00u-11.45u en 13.15u-17.30u

zaterdag: 10u-17.30u
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Van 5 tot 8 juli organiseerde de jeugddienst van 
Kinrooi i.s.m. Mooss vzw een molenstage voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar in en rond de Keijers-
molen in Molenbeersel. 

Deze Molenstage is een van de vijf geselecteer-
de pilootprojecten die georganiseerd worden 
in het kader van ‘Jong redt Oud’, een educatief 
erfgoedproject van PCCE (Provinciaal Centrum 
voor Cultureel Erfgoed van de Provincie Lim-
burg). ‘Jong redt Oud’ wil kinderen en jongeren 
door een combinatie van fysieke activiteiten op 
een erfgoedsite en uitleg door erfgoeddeskun-
digen laten kennismaken met het erfgoed uit 
hun buurt. Vervolgens gaan ze hun ervaringen 
delen met anderen: in familiale kring, via sociale 
media of een publieksactiviteit. Op die manier 
worden kinderen en jongeren bewust gemaakt 
van het belang van lokaal erfgoed. 

Tijdens de Molenstage werden de kinderen he-
lemaal ondergedompeld in de wondere wereld 
van de windmolen. Theo Stakeborg (hobbymo-
lenaar op de Keijersmolen) toonde hen hoe de 
molen werkt en leerde hen zelf graan malen. 
Via René Weerens (Voorzitter vzw Molenzorg 
Molenmuseum Molenbeersel) kwamen de kin-

deren meer te weten over de geschiedenis van 
de Keijersmolen en Jacky Rietjens (Secretaris 
vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel) 
vertelde hen over het beheer en onderhoud 
van een windmolen. 

Vanuit de verhalen van de ‘molendeskundigen’ 
gingen de kinderen zelf creatief aan de slag: ze 
bakten pizza; knutselden hun eigen windmolen; 
zongen een oud molenlied en maakten een to-
neelstukje over de geschiedenis van de Keijers-

molen. Aan het einde van de Molenstage leid-
den de kinderen – als volleerde molengidsen 
- hun zusjes, broers, en (groot)ouders rond op 
de Keijersmolen. Tijdens de Molenfeesten (op 
zondag 30 juli) kan ook het grote publiek ken-
nis maken met de jonge molengidsen. Ze tonen 
een filmpje over de molenstage en geven een 
rondleiding op maat van kinderen en gezinnen!

Chris Ferket

Jong redt Oud
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BTW BE 0858.341.419

4       

DE TOTAALOPLOSSING
VOOR JOUW BEDRIJF

ONZE AANPAK

 Dicht bij de klant & op maat

 Gebruiksvriendelijk: weinig computerkennis nodig

 Flexibel: basisplatform met aanpassingen op maat van je bedrijf

 Betrouwbaar & Veilig

ONS TOTAALPAKKET

 Wij begeleiden en ondersteunen je van bij de start met DeskDrive
 
 Onze DeskDrive-software als jouw digitale assistent: zodat jij tijd wint met de opvolging van offertes, 
         planningen, facturen en betalingen.
 
 Wij ondersteunen jou bij het gebruik van DeskDrive.

DESKDRIVE GROEIT MEE MET ELK BEDRIJF 

Bedrijven met relatief 
eenvoudige administratie. 

(van offertes tot facturen)

Bedrijven met complexe 
administratie.

(veel repetitieve taken)

Bekijk het filmpje op www.deskdrive.com/movie 
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Bekijk al onze voordelen op www.deskdrive.com

Simpelke Frituur

Frituur 't Hapje
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Carole Eelen-Cavé

Verhuur 
Kindermolen Bamino 

en schietkraam

0498-979397

Sky Time
elektriciteitswerken

Hellestraat 8
3670 Meeuwen-Gruitrode

Met dank aan 
onze naturasponsors
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