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Vrijdag 27 juli 2018
Molennetwerk en erfgoed

Iedereen is welkom - Van 19u30 tot 21u

Alles Plat
Molentent Keijersmolen

Gezellig praatcafé 
met oa. Jeanke & Monke

Vanaf 20u - Inkom gratis

Zaterdag 28 juli 2018
Molentent 

DJ Mike Danthon
Tijdloze sfeermuziek van 20u tot 01u

Molenterras 
Live optreden Heivis
vanaf 20u30 tot 22u30

inkom gratis tot 22u

Studio 30+
Feesttent Keijersmolen

Party-time voor jong en oud
 inkom gratis tot 22u, daarna e6

Zondag 29 juli 2018
Molenontbijt

spek en eieren van 7u tot 12u

Wandeltocht
7 of 15 km (halte op 15 km route)

Inschrijven van 7u tot 13u
Deelname: e1,5 (tot 12j. gratis)

17e motorrit 
±200 km 

Inschrijven van 8u30 tot 11u
Deelname: e8 (incl. GPS-route of 

roadbook, 2 consumpties 
en aandenken)

Fietstocht
±30 km (halte voorzien op route)

Inschrijven van 12u tot 14u
Deelname: e2

Familienamiddag 
op de feestwei

Doorlopend podiumacts vanaf 14u
“Op zien b I E R S e l s”

Muziek en animatie voor jong en oud

kijk verder pagina 6

lees verder pagina 15

De Molenprent
Tijdens de vorige zomervakantie volgde een groep 
jongeren een molenkamp bij de Keijersmolen. De 
activiteiten gingen door onder de naam “Jong 
redt oud”. Onder deze naam steunt en subsidi-
eert de provincie Limburg initiatieven die tot doel 
hebben om jongeren warm te maken voor ons 
erfgoed. Naast informatieve momenten, spel en 
ontspanning moesten de meisjes en jongens zich 
daadwerkelijk inzetten voor het monument. Eén 
van hun opdrachten was uiteindelijk molengids te 
worden van de Keijersmolen. Tijdens hun voorstel-
lingsmoment op het einde van het kamp mochten 
ze hun broers, zussen, ouders, grootouders, ken-
nissen rondleiden in de molen. Dit was de grote 
première voorafgaand aan het echte gidsen in de 
Keijersmolen tijdens de Molenfeesten 2017.

Het huis van Tilman Truijen, de laatste molenaar 
op de Zorgvlietmolen, heeft een hele tijd te koop 
gestaan. En met het huis ook de molen. Peter en 
Sonja hebben onlangs de knoop doorgehakt en 
het huis en de molen gekocht. Ze waren al een 
tijdje op zoek naar een te renoveren woning of 
gebouw, om er een vakantiewoning voor rolstoel-
gebruikers of mensen die minder goed te been 
zijn van te maken. En zo kwamen ze uiteindelijk 
terecht bij het huis van de familie Truijen en de 
bijhorende Zorgvlietmolen.

Hoe fascinerend zijn de oude prenten die vroeger 
in de klas hingen. En hoe levendig werd de ge-
schiedenis door het prentenboek dat je gespaard 
had met Artis-Historia punten. Een beeld kan je 
in één oogopslag een volledig verhaal vertellen of 
je vermoedens en fantasie op hol doen slaan. Het 
kan je in een sfeer brengen die je weg tilt uit het 
hier en nu. De nieuwe Molenprent die bij de in-
gang van de Keijersmolen staat, en die je verder 
in deze Meulegezet vindt, probeert je ook in deze 
sfeer te brengen. Bij de eerste blik nodigt ze jou uit 
om een eigen verhaal te verzinnen, liefst een ver-
borgen menselijk verhaal met kleine geheimpjes. 
Dit wordt dan jouw verhaal bij de prent die de 
gevoelswaarde zal bepalen als jij er naar kijkt.

Na 99 jaar nieuwe eigenaars 
voor de Zorgvlietmolen…
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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
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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 
 

Bomerstraat 31 
In landelijke omgeving, zeer rustig gelegen vrijstaan-
de ruime bungalow voorzien van 3 slaapkamersen 
inpandige garage. 
•Vraagprijs: € 218.000,  
•Perc.gr.: 05a 41ca 
•Sted.i.: Vg/Ag/Gmo/Gvkr/Vv 
• EPC:302 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-KESSENICH 

 

Venlosesteenweg 287 
Langs een doorgaande weg gelegen ruime vrijstaan-
de woning met 4 slaapkamers, volledig gerenoveerd 
in 2003 en 2004. 
•Vraagprijs: € 249.500,- 
•Perc.gr.: 05a 56ca 
•Sted.i.: Gvg/Wglk/Gmo/Gvkr/Gvv  
• EPC: 434 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI–OPHOVEN 

 

Leustraat 10 bus 2 
In de dorpskern, rustig gelegen half vrijstaande en 
zeer ruime  nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers 
en carport. 
•Vraagprijs: € 278.500,- 
•Perc.gr.: 03a 47ca 
•Sted.i.: Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv  
• EPC: 119 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-KESSENICH 

 

Kempweg 10 
In een rustige omgeving nabij het centrum gelegen, 
te renoveren bungalow voorzien van 3 slaapkamers, 
2 ruime zitplaatsen, garage en tuinberging. 
•Vraagprijs: € 178.000,- 
•Perc.gr.:12a 58ca 
•Sted.i.: in aanvraag 
• EPC 984 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-KESSENICH 

 

Grensstraat 6 
In een doodlopende straat, uiterst rustig gelegen 
zeer ruime bungalow met grote achterliggende tuin. 
De woning Is instapklaar! 
•Vraagprijs: € 297.500,- 
•Perc.gr.:20a 35ca 
•Sted.i.:Vg/Ag/Gmo/Gvkr/Gvv 
•EPC 605 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-OPHOVEN 

 

Stegerstraat 6 & 6+ 
In landelijke omgeving, zeer rustig gelegen ruime, te 
renoveren eengezinswoning met 3 slaapkamers.  
•Vraagprijs: € 168.500,- 
•Perc.gr.: 05a 08ca 
•Sted.i.: Gvg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv  
• EPC 635 kWh/m² 

TE KOOP: KINROOI-MOLENBEERSEL 

 

Heikemp 1112 
Vlakbij de Nederlandse grens gelegen bedrijfsgrond. 
Op het terrein zijn twee ruime industriehallen aan-
wezig, een conciërgewoning en noodwoning. 
•Vraagprijs: € 400.000,- 
•Perc.gr.: 33a 67ca 
•Sted.i.: Vg/Lab/Gmo/Gvkr/Vv 
• EPC 328 kWh/m² 

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

  TE KOOP: BOUWGRONDEN 

  

Tienderstraat nst. nr. 15 
Vraagprijs: €  65.000,- 
In Neeroeteren, een zeer 
rustige en landelijke 
omgeving gelegen bouw-
grond voor halfopen 
bebouwing. De opper-
vlakte van het perceel 
bedraagt 5 are 28. de 
perceelbreedte is 12m. 

Venlosesteenweg  links 
van nr 166 
Vraagprijs: € 98.500,- 
Nabij het centrum van 
Geistingen, langs een 
doorgaande weg gele-
gen bouwgrond geschikt 
voor open bebouwing 
met een kavelbreedte 
van 19m. 

E KOOP: BOUWGRONDEN TE HUUR 
 Weertersteenweg 388 
Huurprijs: € 800 
EPC 304 kWh/m² 
4 slaapkamers 
Bew. Opp.: 205m² 

 

Weertersteenweg 131/2 
Huurprijs: € 620 
EPC: 282 kW/m² 
2 slaapkamers 
Bew. Opp.: 96m² 

 

Weertersteenweg 138  
Handelspand 
Huurprijs: € 800 
Opp. Glv.: 178m² 
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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

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
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Met dank 
aan onze 
sponsors
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lees verder pagina 11
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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

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

Poorten en hekwerk • Carports • Draadafsluiting
Terrasoverkapping • Zonwering

Maastrichtersteenweg 198 • 3680 Maaseik
089 56 26 16

Industrieterr. Heikemp 1518
3640 Kinrooi-Molenbeersel

info@vandevorst.be

tel. 089 70 10 49

Lochtstraat 28
6039RV Stramproy

0031 (0) 495 561 114

Eddy Vanthoor

Weertersteenweg 51
3640 Kinrooi
T. 089 70 30 82 - F. 089 70 43 82
www.vanthoor.be - info@vanthoor.be
BE 0891.061.893

maatkeukens - badkamermeubels - alle meubilair op maat - wandbekledingen

Meulegezet juli18 v3.indd   8 9/07/18   15:21



9

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

Heikempstraat 1107, Molenbeersel
Tel. 089 56 44 27

info@gorissenbvba.be  -  www.gorissenbvba.be

ramen & deuren
rolluiken

zonwering

't Meulke 13/b, 3640 Ophoven
Tel. +32 (0)89 68 06 16
Fax +32 (0)89 25 77 56

j.pousen@mullerafbouw.be
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www.garage-willybrouns.be
info@garage-willybrouns.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.

www.goijens-cv.be
bvba.goijens1@gmail.com
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De Molenprent
(vervolg van pagina 6-7)

De start van een rondleiding begint bij de grote 
molenpoort. Op deze plaats ontving Theo Keijers, 
eigenaar en molenaar, eerder ook zijn gasten. Met 
foto’s, tekeningen en krantenknipsels aan de muur 
maakte hij ze wegwijs in de molenwereld. De hoge 
leeftijd van Theo laat hem niet meer toe nog men-
sen te begeleiden. Met een filmopname van enkel 
jaren terug konden de jongeren zijn inleidend ver-
haal toch nog volgen. De inhoud van deze nieuwe 
Molenprent bij de ingang van de molen is geba-
seerd op dit verhaal. Je kan aan de plaat, zoals reeds 
aangehaald, je eigen invulling geven. Je observeert 
de sfeer, de omgeving en de objecten erop en vult 
hun herkomst of betekenis aan met je eigen fanta-
sie, en … je wandelt verder. Maar ze kan ook een 
kennismakingspraatje ondersteunen voor je Ke-
ijersmolen bezoek. Het is dit kennismakingspraatje 
dat je verder kan lezen.

Oermolen en kweern

De eerste vormen van malen gebeuren door graan 
tussen twee stenen te wrijven. Het is een dagtaak 
om met deze oer-maalstenen een hoeveelheid 
graan tot meel te malen als je een brood of koek 
wil bakken.

Een pak sneller gaat het malen met de kweern. 
Een ronde steen, de loper, wordt met een hand-
vat rondgedraaid op een liggende steen, de ligger. 
Het graan wordt via een opening in het midden 
van de kweern toegevoegd en tot meel gewreven, 
dat aan de rand van de ligger tevoorschijn komt. 
Kweerns hebben verschillende vormen. Van twee 
ronde platte stenen op een houten bok of tafel, 
tot mooi afgewerkte stenen waarvan de loper in 

de ligger past, en waarbij het graan via een kleine 
opening wordt afgevoerd.

De watermolen

In de Romeinse tijd wordt het malen geautoma-
tiseerd en verbeterd. In de steden en grote villa’s 
maalt men met grote conische molenstenen, aan-
gedreven door slaven of lastdieren. De automati-
sering van die tijd in het verwerken van graan is 
de uitvinding van de watermolen. Stromend wa-
ter brengt een molenrad in beweging. Via assen, 
kamwielen en rondsels wordt een molensteen in 
beweging gebracht. Het principe is gelijk aan dat 
van de kweern (een draaiende loper en een stil-
staande ligger). De stenen zijn echter veel groter 
en de kwaliteit van het gemalen graan is veel beter. 
De molenstenen worden aanvankelijk uit natuur-
steen gemaakt. Meestal basalt of kalksteen. In het 
oppervlak kapt men waaiervormige groeven om 
het graan te snijden en tot meel te wrijven. Dit 
groevenpatroon moet regelmatig opnieuw gekapt 
worden omdat de stenen slijten. In het begin van de 
twintigste eeuw worden er molenstenen gegoten 
uit een soort beton. Sommige worden van een ga-
tenpatroon voorzien . Hierdoor blijven de waaier-
vormige patronen bestaan, ook na het afslijten van 
de steen. Deze stenen hoeven niet meer gescherpt 
te worden.

De windmolen

Bij de eerste windmolen in de dertiende eeuw 
wordt een draaibare behuizing op een staak ge-
plaatst. Het geheel wordt recht gehouden door 
balken. De kruisplaten worden in de grond gegra-

ven en steekbanden houden de molen recht. Het 
mechanisme van de watermolen wordt erin ge-
monteerd en het waterrad werd vervangen door 
wieken. Deze wieken hebben links en rechts van de 
roede hekwerk dat overspannen wordt met zeil als 
men gaat malen. De eerste primitieve staakmolen 
is zo geboren.

Algauw brengt men verbeteringen aan. De wieken 
worden langer en de as komt hoger in de behui-
zing te staan, boven in de kap. Het raderwerk wordt 
omgebouwd omdat de molenstenen nu onder de 
as liggen. De wieken worden samen met de as 
7° gekanteld, waardoor de stabiliteit van de mo-
len verhoogt. Tegen het tandwiel, het vangwiel, dat 
op de as staat, wordt een remsysteem met grote 
houten blokken geplaatst: de praam of vang. De 
kruisbanden worden niet meer ingegraven maar op 
stenen muurtjes, teerlingen, geplaatst. Dit type mo-
len is eeuwenlang zeer populair in onze omgeving. 
Later wordt het hekwerk aan de voorzijde ingekort 
en bedekt met houten platen. Deze windborden 
vangen meestal voldoende wind om de molen te 
laten draaien. Voldoen deze niet, dan worden er op 
het achterhekwerk zeilen geplaatst. Deze molens 
zijn zeer krachtig. Niet zelden drijven ze twee kop-
pels molenstenen aan. Sommige hebben zelfs drie 
stellen.

In de negentiende eeuw wint de conische stenen 
molen aan populariteit t.o.v. de standaardmolen. De 
meeste windmolens in onze omgeving zijn van dit 
type. Houtschaarste en een wetenschappelijke be-

lees verder pagina 17
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10 jaar Hans Larson
In 2008 was hij er voor de eerste keer bij; toen 
nog onder de naam Monza, nadien ging hij solo. 
Hans is een zanger en entertainer die als geen 
ander de diverse artiesten aan elkaar kan pra-
ten. Kind aan huis bij Radio Monza weet hij als 
geen ander wat een feestje bouwen is. Hij is dan 
ook de juiste man op de juiste plaats om op  
zondagnamiddag een reeks van sfeervolle optre-
dens in te zetten. Ondertussen is 
hij aan zijn 10de editie toe, 
een vaste waarde die steeds 
weer voor dat tikkeltje ex-
tra zorgt op onze feestwei.

Paco Garcia en 
Steven Lambert
Paco Garcia had al op zeer jonge leeftijd de mu-
ziekmicrobe te pakken. Hij was amper 13 toen 
hij reeds meedeed aan enkele musicals. Daar-

na volgden diverse muziekwedstrijden op 
TV: Popstar  (VT4-1998) en Idool 2003 

(VTM) waren nog maar een voorproef-
je. De echte erkenning volgde met X-
factor (2005), waar hij een mooie 4de 
plaats in de wacht sleepte. Sindsdien 
verovert hij de harten van de mensen 
op diverse Vlaamse podia. 

Steven Lambert werd in 2004 ontdekt 
door wijlen Johnny White. Steven en 

Paco zijn al meer dan 15 jaar goede vrienden. 
Begin dit jaar brachten ze samen een duet uit. 
“Voorbij” is een Nederlands-Italiaanse versie 
van “Il Mondo”

Beide heren zullen op het podium hun eigen 
repertoire brengen afgewisseld met een aantal 
duets.

Among the Saints
Wie herinnert zich de 
fantastische sfeer van 
vorig jaar toen de 
Hillbilly Moonshi-
ners er in slaagden 
bijna iedereen van 
zijn stoel te krijgen. 
Een herhaling van dit 
zou haast onmogelijk 
zijn; en toch hebben we 
een volwaardige opvol-
ger weten te strikken: 
Among the Saints, 
een achtkoppige Lim-
burgse band die met 
hun enthousiasme en 
hun unieke, dansbare 
folknummers iedereen 
doen afdwalen naar de 
Ierse pubs.

Gitaren, violen, banjo’s, doedelzakken, accor-
deons, drum; kortom alles wordt er bij gehaald 
om de ambiance op peil te brengen; wedden dat 
iedereen rechtveert als deze rasechte folkar-
tiesten hun deuntjes over de wei laten klinken.

Programma 
podiumacts:
14u15-15u00 Hans Larson
15u00-15u45 Paco Garcia
15u45-16u30 Steven Lambert
16u30-17u00 Paco Garcia en Steven Lambert
17u00-17u45 Hans Larson
18u15-20u00 Among the Saints
20u00-21u45 U2be
21u45-… Afterparty in Meule-tent

Voor de 35ste editie van de Molen-
feesten dompelen we ons onder in 
de wereld van Robin Hood, Irish-
games, folkmuziek en top-of-the-
bill U2be; we zouden niet IERser 
kunnen afsluiten. Het wordt weer 
fantastisch voor jong en oud, voor 
ieder wat wils; kortom genieten 
van een gezellige zondag namid-
dag aan de molen. Van op het ge-
zellige terras kan je tal van arties-
ten zien. Terwijl je zelf geniet van 
de muziek, een frisse pint of een 
hapje, amuseren de kinderen zich 
in de speelhoek, waar ze zich onder 
vakkundige begeleiding kunnen uit-
leven. Kies je voor de aangename 
sfeer van het molencafé of spreekt 
het openluchtterras jou meer aan. 
Neem de tijd, het feest gaat door 
tot 's avonds 24.00u. We hebben 
weer heel wat verrassingen in pet-
to. Het podiumprogramma wordt 
van begin tot eind vakkundig aan 
elkaar gepraat en gezongen door 
Hans Larson. We lichten alvast een 
tipje van de sluier.

Zondag 29 juli '18
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Eten en drinken:
- Meule-keuken (vanaf 15u30):
 Boekweitkoek , spek met eieren en 

brood, vlaai, belegd broodje
- Meuleburgertent (vanaf 15u30):
 Meuleburgers, frieten, snacks, ...
- Terras (doorlopend): 
 Frisdranken, bieren, cocktails, ijs, …
- Bruin-café (doorlopend):
 Verschillende biersoorten, wijn, 
 Meuledröpke

Kinderanimatie:
Terwijl de ouders genieten van de optredens op 
het podium, worden de kinderen ondergedom-
peld in diverse Ierse volksspelen. Robin Hood 
hoedjes kunnen uiteraard niet ontbreken. Ons 
animatieteam staat weer klaar om hen te bege-
leiden en een veilig oogje in het zeil te houden.

Een schminkstand, de spring-
kastelen, de draaimolen en 
knutselhoek zijn natuurlijk 
ook weer van de partij.  Spe-
cial Guest dit jaar is Dries 
Stals, met zijn Sirkus & Ba-
loens zal hij doorlopend zijn 
hobby en passie delen met 
jong en minder jong.

Frank Vandepoel

U2be
De 35ste editie sluiten we 
dit jaar in stijl af. Volledig in 
het thema “Ierland”, zal deze 
Vlaamse tribute band van de 
wereldbekende Ierse pop-
groep de feestwei nog een 
laatste maal in lichterlaaie zet-
ten.  Wie houdt van the 80’s 
mag deze groep zeker niet 
missen. Wie er niet van houdt, zal van zijn onge-
lijk overtuigd worden. Ze omschrijven zichzelf 
graag als één van de meest authentieke en pro-
fessioneel gebrachte U2 tributes van Europa; 
een band met internationale allure, gefundeerd 
op jarenlange voorbereiding en ervaring.

Nick, Franky, Geert en Marnix (alias Bono, the 
Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr.) hebben 
allen hun sporen in de muziekwereld reeds ja-
renlang verdiend. Elk hebben ze zo hun eigen 
favoriete nummers van hun “goden”. En – toe-
gegeven – als Nick zich op het podium begeeft, 
moet je toch even goed kijken of dit niet de 
“echte” Bono is; niet alleen de liedjes vertonen 
gelijkenissen. Wie ‘the voice’ gevolgd heeft, her-
rinnert zich ongetwijfeld zijn optreden in het 
team van Jasper Steverlinck met het fantastische 
“I still haven’t found what I’m looking for”; iets 
wat ongetwijfeld wel zal lukken, als hij op ons 
podium act de presence zal geven.

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

Stockverkoop
OP=OP

Tot -500 € op E-Bikes
Tel./Fax 089 70 36 89

Binnenweg 59 - 3640 Kinrooi
fietsshop.vandewal@telenet.be

www.fietsshop-vandewal.be

Met dank 
aan onze 
sponsors
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Na 99 jaar nieuwe eigenaars 
voor de Zorgvlietmolen…
(vervolg van pagina 1)

Peter Deckers is afkomstig van Stramproy (zijn 
grootvader langs moederszijde was ‘Tékkerkes Ha-
rie’). Hij trouwde in ’90 met Sonja Voortmans (van 
Bertien van Heylder Tjeu) en kwam zo in Molen-
beersel terecht. In 1996 startte hij zijn eigen instal-
latiebedrijf ‘DCI’ op. Hiermee heeft hij zijn handen 
meer dan vol. Ook Sonja is in het bedrijf gestapt 
en samen met enkele medewerkers voorzien ze 
woningen en gebouwen van verwarming en sanitair.

In zijn schaarse vrije tijd houdt Peter zich graag be-
zig met oldtimers en oude rommel (dixit Peter). 
En met de oude auto’s doen ze zo nu en dan sa-
men mee aan rondritten. Sonja is graag met kera-
miek bezig en ze volgt momenteel een opleiding 
in 3D-tekenen en productontwerp. Ze wil dit gaan 
toepassen bij het maken van mallen voor haar ke-
ramiekwerk. En ze heeft al ideeën voor het kera-
miekwerk in het vakantiehuis dat er gaat komen. 
Beiden zijn het twee rustige levensgenieters, maar 

als ze gaan ‘keezen’ (een bordspel dat veel gelijke-
nissen vertoont met ‘Mens erger je niet’) kan de 
spanning wel eens serieus oplopen.

Peter heeft het restaureren in het bloed. Hun ei-
gen huis, de ‘Kleine Hoeve’ kochten ze als bouw-
val van ‘Ummele Mieke uit ‘Rooi’. Ze maakten er 
een prachtige woning van,  met behoud van het 
oorspronkelijke karakter. Van zijn interesse voor 
rommel is hier alvast niets te merken. Het ziet er 
allemaal netjes opgeruimd uit. Na de eigen woning 
volgden nog restauraties en nu ligt er dan het pro-
ject vakantiewoning en molen.

De opruimwerken zijn twee maanden geleden ge-
start, en er viel daar wat op te ruimen. Heel wat 
‘koterij’ werd afgebroken en tijdens de bijhorende 
graafwerken werd zelfs een bankstel bovengehaald. 
Een moment speelde de gedachte om de archeo-
logische dienst erbij te halen. Uiteindelijk hebben ze 

daar toch maar van afgezien, vermits de historische 
waarde van het meubel eerder laag bleek te zijn.

De afbraak van het huis is intussen voltooid. Nu 
het huis is afgebroken zullen eerst de bijgebouwen 
worden opgetrokken, zoals een carport en een op-
slagruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met 
het feit dat alles een geheel vormt met de molen.

Wat de molen zelf betreft, die kreeg onlangs twee 
nieuwe vloeren (meelzolder en steenzolder). De 
vervallen ingang van de molen zal worden ver-
nieuwd. De toegangspoort komt enkele meters 
naar voren, zodat binnen een grote gelijkvloerse 
ruimte ontstaat die voor tal van activiteiten ge-
bruikt zal kunnen worden. Deze aanpassing werd 
reeds opgenomen in het beheersplan voor de mo-
len dat enige tijd geleden werd opgesteld door de 
‘vzw Molenzorg en Molenmuseum Molenbeersel’.

lees verder pagina 21
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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

Modehuis
Wetemans-Kömhoff

Pr. Marijkestraat 23
Stramproy

Tel. 0031 495 56 37 85

Kom gezellig naar 
de collectie kijken!

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
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De Molenprent
(vervolg van pagina 11)

nadering van de molenbouw om de molen efficiën-
ter te laten werken zullen zeker een rol gespeeld 
hebben bij de keuze voor dit molentype. De be-
langrijkste voordelen die de molenaar ondervindt 
zijn: de molen is duurzamer, ze heeft een grotere 
opslagruimte op het gelijkvloers en de eerste ver-
diepingen en de kap met de wieken is gemakke-
lijk naar de wind te richten. In de twintigste eeuw 
worden de wieksystemen verder verbeterd. Vaak 
worden de houten windborden op het voorhek 
vervangen door gestroomlijnde metalen platen.

Soorten molens in het 
Kempen~Broek

In het zuidelijk gedeelte van het Kempen~Broek 
komen er vooral watermolens voor. Deze liggen op 
de Bosbeek en de Itterbeek. Maar ook de A-beek 
heeft een rijke verzameling aan watermolens. In 
het noordelijke deel vind je vooral windmolens. De 
meeste zijn conische stenen beltmolens (de mo-
lens staan op een berg). Een enkele heeft geen berg 
en wordt daarom grondzeiler genoemd. Er staan 
twee houten molens in het KempenBroek. De Sint-
Jansmolen in Stramproy is een standaardmolen en 
de Hoop in Swartbroek is een stellingmolen met 
houten achtkant als bovenbouw. Naast een zeven-
tal oliemolens en een enkele zaagmolen zijn de mo-
lens in het Kempen~Broek allemaal graanmolens.

Wiekstanden

De vier molens op de afbeeldingen hebben hun 
wieken alle in een andere stand staan. De stelling-
molen staat in rouw. De onderste wiek komt bene-
den aan; het is voorbij. De standaard molen staat in 
vreugde of uitwuiven. De onderste wiek vertrekt, 
ze begint aan haar reis. De grondzeiler staat in feest 
en de stenen beltmolen staat in rust. Elders krijgen 
deze standen soms een andere betekenis. 

Op andere plaatsen

Molens kennen vele toepassingen en vormen, be-
paald door behoeften, de omgeving en de evolutie. 

Om voldoende wind te kunnen vangen worden er 
in stedelijke gebieden gigantisch hoge stellingmo-
lens gebouwd. Ze vangen nog voldoende wind bo-
ven de daken van de huizen, maar zijn moeilijk te 
bewerken. In de polders functioneren molens als 
pompen. De molen brengt de windenergie over op 
een draaiende vijzel of een roterend scheprad, die 
water van lagere naar hogere landsdelen verplaat-
sen. Op andere plaatsen in Europa lijkt de molen-
tijd eeuwen stil te hebben gestaan. In Oost-Europa 
vind je nog zeer eenvoudige staakmolens. In het zui-
den komen er torenmolens voor met wieken met 
een dubbel hekwerk. Dit molentype lijkt sterk op 
de stenen molens die eerder ook in onze streken 
voorkwamen. Door sterke bevolkingsgroei in onze 
steden moesten molens als maar efficiënter gaan 
werken. Ze evolueerden dan ook  sneller in de lage 
landen dan in minder dicht bevolkte gebieden van 
Europa. In middeleeuwse steden staan ze vaak met 
meerdere op of aan de rand van de stadswal. In 
Nederland leveren ze ook een belangrijke bijdrage 
aan de ‘Gouden eeuw’. Ze zorgen voor de energie 
in industriële zones waar hout, verf en olie wordt 
verwerkt.

Tekst en grafics: René Weerens
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Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS

MUSSEN

Designmeubelen in massief, plaathout, lakwerk.
Verzagen & afplakken plaatmateriaal  •  Traptreden, tafels, maatwerk.

Heikemp 1116, 3640 Kinrooi, Tel. 089 70 30 14
www.benningenmeubelmakers.be
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Vrijdag 27 juli 2018

Zaterdag 28 juli 2018

Molennetwerk en erfgoed
Het Molennetwerk Kempen~Broek orga-
niseert een infosessie voor molenaars en 
beschermers van erfgoed. Na uitleg over de 
werking van het molennetwerk komt Koen 
Jambon uitleg geven over Herita. Herita wil 
jong en oud fan maken van erfgoed. Van 
19u30 tot 21u. 

Alles Plat
Dit jaar hebben we een komisch duo dat 
ons verbaal komt entertainen: Jeanke en 
Monke zullen de lachspieren meermaals op 
deproef stellen. Met een gezellige babbel, 
bij een smakelijke snabbel en een lekker 
drankje openen we hiermee de 35ste Mo-
lenfeesten
DJ Wouter zorgt voor de muzikale sfeer, 
jullie voor de ambiance... 

De Molenfeesten te Molenbeersel zijn 3 dagen feest met  een zeer gevarieerd programma. 
Traditie wisselt er af met vernieuwing. Hierdoor blijven de feesten zeer in trek bij jong en oud.

Molenterras
Mike Danthon zorgt voor de muzikale sfeer in de molentent. 
Omstreeks 20u30 barst het feest uit zijn voegen met een op-
treden van eigen bodem; de groep Heivis zal met zijn gekend 
repertoire de 35ste Molenfeesten volop uit de startblokken 
spelen. 
Na het optreden „Heivis“ gaan, is niet aan de orde; In de 
grote tent zetten we de ambiance verder met de 30+ 
party...
Je kan gratis binnen tot 22u; daarna 6€.

30+Party
Wie na 22u ‚total loss‘ wil gaan, kan best de feestwei oversteken naar de grote feest-
tent. Want dan laat The Mix Project het beste uit de muziekwereld los. Muziek van alle tijden voor 
mensen van alle leeftijden. It 's party-time tot in de vroege uurtjes. 
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Wandeltocht
Afstand: 7 of 15 km 
Inschrijven kan tussen 7u en 13u
Deelname: € 1,5 – jonger dan 12 jaar gratis

De laatste fuifgangers hebben nog maar net de bedstee opgezocht of de eer-
ste wandelaars bieden zich al aan op de feestwei. Niks zo aangenaam als een 
fikse wandeling door gekende en minder gekende plaatsjes in onze groene 
dorpsomgeving. De werkgroep heeft er dit jaar weer iets speciaals van ge-
maakt; zeker niet te missen voor wie van wandelen en natuur houdt.
Je kan kiezen uit twee routes, een korte tocht om te kuieren of een lan-
gere tocht waar er doorgestapt moet worden.
Voor aanvang kun je al starten met een deugddoend Molenontbijt; of 
verbruik je liever eerst de nodige calorieën, na aankomst een lekkere tas 
koffie met spek en eieren en je kan er weer tegen aan.

Fietstocht
Afstand: 35 km  – halte is 
voorzien op ± 17 km 
Inschrijven kan tussen 12u 
en 14u 
Deelname € 2

Een klassieker waar niemand 
voor wil passen. Een grens-
overschrijdend traject steeds 
weer afwijkend van de klas-
sieke knooppuntertochten. 
Speciaal geselecteerd voor het 
Molenfeestenpubliek. En wie 
goed oplet kan wat winnen. Om 
12 uur op de fiets en je mist 
geen minuut van het namiddag-
programma. En eten hoef je thuis 
niet te doen; voldoende mogelijk-
heden op de feestwei.

Motortocht
Afstand: iets meer dan 200 km 
Inschrijven kan tussen 8u30 tot 11u aan 
de Keijersmolen
Kostprijs: € 8 per motor (incl. gps-
route of roadbook, 2 consumpties en 
jaarhanger zolang de voorraad strekt)

De Mill Riders uit Molenbeersel or-
ganiseren dit jaar de 17de MOLEN-
RIT voor motoren. 
Steeds verrassend en altijd anders 
is ook dit jaar weer het thema; de 
voornaamste reden waarom de 
enthousiaste deelnemers elk jaar 
opnieuw massaal van de partij zijn. 
Nog nooit meegereden? Zorg dan 
dat je er zeker bij bent. Vanaf 
8u30 kan je je aanmelden aan de 
Keijersmolen.

Zondag 29 juli 2018
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Openingstijden:
dinsdag-vrijdag: 9.00u-11.45u en 13.15u-17.30u

zaterdag: 10u-17.30u
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Na 99 jaar nieuwe eigenaars 
voor de Zorgvlietmolen…
(vervolg van pagina 15)

Hoe de molen er over vijf jaar zal uitzien is nog 
niet helemaal duidelijk. Plannen worden er volop 
gemaakt. Wat echter als een paal boven water staat 
is dat de authenticiteit van de molen behouden 
zal blijven. Peter en Sonja willen van de molen een 
ontmoetingsplaats maken waar mensen kunnen sa-
menkomen om een babbeltje te slaan.

De nieuwbouw van het vakantiehuis is nog niet 
voor op korte termijn, maar de plannen werden 
al voorgelegd aan de betrokken gemeentelijke 
diensten (burgemeester en stedenbouw). De bij-
gebouwtjes worden opgetrokken in dezelfde veld-
brandsteen als de molen. De voordeur uit het oude 
huis krijgt een centrale plaats in de voorgevel.

Als we een jaartje verder zijn zal er heel wat ver-
anderd zijn aan de molen in de Oudekerkstraat. En 
zo komen ook al ideeën voor de volgende ‘Molen-
feesten’. Plannen maken, daarvoor moet je bij Peter 
en Sonja zijn. Zolang er op de ‘Molenfeesten’ maar 
geen vuurwerk wordt afgeschoten… 

Intussen wandelen Harley en Hetty rustig door de 
tuin. Links iets pikken, rechts wat scharrelen. Het 
maakt hen niet zoveel uit.Wij weten intussen wel 
beter en kijken samen met Peter en Sonja uit naar 
de 35ste Molenfeesten.

Johan Verlaak
Foto’s: Paul Bauduin
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Carole Eelen-Cavé

Verhuur 
Kindermolen Bamino 

en schietkraam

0498-979397

Met dank aan 
onze naturasponsors

Simpelke Frituur

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

OPENDEUR 11/11/'18

11 
jaar
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BTW BE 0858.341.419

Met dank aan 
onze naturasponsors
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