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Vrijdag 26 juli 2019

Precies een jaar geleden

Theo Keijers, een monument heeft ons verlaten

Academische zitting

Iedereen welkom, vanaf 19u30-21u00

Alles plat

Dialecten café, Molentent, vanaf 21u

Het is zondagmorgen, het is windstil, ik rij door de
straat. Alles is intenser. De zon geeft precies andere kleuren aan de wereld dan gisteren. De natuur
kondigt in het midden van de zomer een nieuwe
tijd aan. Hier is de lijn getrokken. Alles wat volgt is
nieuw, te nieuw. Alles wat jij meenam is geschiedenis. Even later zie ik dat jouw molen zich treurend
naar jouw huis heeft gericht. Ze is vanmorgen haar
authentieke ziel verloren. Van nu af aan zal alles
anders zijn.
lees verder pagina 11

Hot Sens@tion

Jeugdfuif, vanaf 22u
Inkom gratis tot 22 u, daarna 5€

Zaterdag 27 juli 2019
DJ Café 50+

Met DJ’s van hier en vroeger, vanaf 20u

30+ Party

Vanaf 20u
Inkom gratis tot 22 u, daarna 6€

Molenbeerselse
verenigingen vieren

Drievoudig
jubileum
Op zaterdag 2 november viert Molenbeersel
feest. 2019 is immers een drievoudig jubileumjaar
voor onze molens. De Zorgvliet viert zijn 100ste
en 200ste verjaardag. De huidige molen staat er
100 jaar en 200 jaar geleden werd de voorganger
gebouwd, een houten zestienkanter. De Keijersmolen bestaat dit jaar 150 jaar. Met het Reuze-NfeesT willen we deze jubilea op een gepaste wijze
vieren. Het wordt een feest voor alle mensen van
Molenbeersel en omgeving , georganiseerd door
de verenigingen van Molenbeersel.
lees verder pagina 15

Zondag 28 juli 2019
Molenontbijt

Spek en eieren, van 7u tot 12u

Wandeltocht

7 of 15 km (halte op 15km route),
inschrijven tussen 7u-13u,
deelname € 1,5 (tot 12 j. gratis)

Fietstocht

Inschrijven tussen 12u-14u , deelname €2
Met prijzenpot: weekend Center Parcs

Motortocht

±200 km, deelname: 8€ (incl. GPS-route
of roadbook, 2 consumpties en aandenken), inschrijven tussen 8u30-11u

Oldtimertocht

Afstand: ongeveer 65 km,
kostprijs: 10 € per auto (incl. routekaart,
2 consumpties en rallyplaat), inschrijven
tussen 11u30-13u30

Molenfeesten Familiedag

Doorlopend acts en optredens voor
jong en oud, vanaf 14u
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www.segers-teuwen.be
info@segers-teuwen.be
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Bekijk ons volledig aanbod op
www.beneca.be

Stationswal 28, 3960 Bree
Bospoort 8 bus 1, 3680 Maaseik
Kerkstraat 35 bus 1, 3910 Neerpelt

TE KOOP: MAASEIK- NEEROETEREN

Sint– Lambertuskerkstraat 18 bus 01
In het centrum van Neeroeteren gelijkvloers nieuwbouw appartement met garagebox en tuintje.
•Vraagprijs: € 225.000,•Bew. Opp..: 89m²
•Sted.i.: Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Gvv
• EPC: in opbouw.

089 47 27 80
info@beneca.be

TE KOOP: KINROOI

TE KOOP: KINROOI–KESSENICH

Zielderveld 6
Nabij het centrum van Kinrooi gelegen op te frissen
eengezinswoning, op ruim perceel met 2 slaapkamers, CV op stookolie, deels pvc ramen met dubbele
beglazing en enkele houten ramen met enkele beglazing.
•Vraagprijs: € 177.500,•perc.gr.: 08a 64ca
•Sted.i.: Vg/Wg/Gmo/Gvkr
• EPC: 644 kWh/m²

Toekomststraat 32
Vrijstaande woning met 3 slaapkamers en ruime
zolderverdieping is gelegen op wandelafstand van
het centrum van Kessenich en op een boogscheut
van de nederlandse grens
•Vraagprijs: € 179.500,•Perc.gr.: 7a 70ca
•Sted.i.: Vg/Wglk/Gmo/Gvkr/Gvv
• EPC: 433 kWh/m²

TE KOOP: KINROOI-KESSENICH

TE KOOP: MAASEIK

Steenweg naar Neeroeteren 8
Langs een doorgaande weg, in deelgemeente Elen,
gelegen vrijstaande woning. Deze nog op te frissen
woning is voorzien van 3 slaapkamers.

Toekomststraat 23
Op wandelafstand van het centrum van Kessenich,
op een hoekperceel gelegen, zeer verzorgde en goed
onderhouden eengezinswoning

•Vraagprijs: € 178.500,•Perc.gr.:14a 31ca
•Sted.i.: Vg/Wglk/Gmo/Gvkr/Vv
• EPC: 765 kWh/m²

•Vraagprijs: € 187.500,•Perc.gr.: 5a 85ca
•Sted.i.:Gvg/Wglk/Gmo/Gvkr/Gvv
•EPC: 570 kWh/m²

Van Eycklaan 78 bus 4
Ruim en erg praktisch ingedeeld 3-slaapkamer appartement op de eerste verdieping met terras en garage. Het appartement is gelegen op wandelafstand
van het stadscentrum van Maaseik

TE KOOP: DILSEN– STOKKEM

TE KOOP: KINROOI-OPHOVEN

•Vraagprijs: € 218.000,•Bew. Opp.: 140 m²
•Sted.i.: Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv
•EPC: 118 kWh/m²

TE KOOP: BOUWGRONDEN

HUUR
E KOOP: TE
BOUWGRONDEN
Kinrooi: Heikemp 1107A
Huurprijs: € 750,EPC: kWh/m²
Bew. Opp.: 160 m²

Venlosesteenweg 131
In het centrum van Ophoven, langs een doorgaande
weg gelegen op te frissen ééngezinswoning met 4
slaapkamers.
•Vraagprijs: € 159.000,•Perc.gr.: 4a 14ca
•Sted.i.: Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv
• EPC: 504 kWh/m²

Steenpad nst. nr. 15
Vraagprijs: € 122.000,Vlakbij het centrum van
Geistingen en de Maasplassen gelegen bouwgrond van 07a 23ca. De
bouwgrond, geschikt voor
half open bebouwing
heeft een kavelbreedte
van 16,8m.

Lemmensstraat rechts
van nr. 30
Vraagprijs: € 118.000,Nabij een doorgaande
weg, in het centrum van
Kinrooi gelegen bouwgrond van 08a 32ca
geschikt voor open
bebouwing met een
kavelbreedte van 15,5m.

WEGENS VLOTTE VERKOOP ZIJN WIJ DRINGEND OP ZOEK...

Kinrooi: Breeërsteenweg
307 bus 3
Huurprijs: € 835,Gem. Kost: €25/maand

EPC: 81 kW/m²
Bew. Opp.: 170m²

Neeroeteren: Akkerstraat
150
Huurprijs: € 995,EPC: 335 kW/m²
Bew. Opp.: 165m²

NAAR NIEUWE PANDEN, BOUWGRONDEN,...
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Website: www.martensverwarming.be

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

Lochtstraat 28
6039RV Stramproy
0031 (0) 495 561 114

nieuwvosseven@gmail.com
www.nieuwvosseven.nl
In de zomermaanden
alleen dinsdag gesloten.

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

Molenbouw Wieme
Roland & Kris bvba
Leihoekstraat 71 • 9870 Machelen - Zulte
tel. 09 380 84 60 • fax 09 380 44 14

Molenbouw Wieme
4
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graszodenschelfhout@outlook.com
www.schelfhoutgraszoden.be

+32 (0)489.28.70.00

FOR STYLE

Schelfhout Graszoden - Graszoden handel
Grootbroekstraat 35
3640, Kinrooi - Molenbeersel

www.vespamaaseik.be
info@vespamaaseik.be

A
RS
TYLE & QU

Diestersteenweg 340, 3680 Maaseik
Verhuur van Vespa's en e-bikes.

Met dank aan
onze sponsors
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September 2018. Een verrassend stukje
molenarcheologie van de Zorgvlietmolen
komt tevoorschijn. Peter, eigenaar van deze
molen, start met de werkzaamheden voor
een verwarmingsunit aan de molen. Een
gedeelte van de molenberg moet hiervoor
weggegraven worden. In de berginham die
door de werken ontstaat, komt een bodemprofiel tevoorschijn met opvallende lijnen, patronen en voorwerpen die een verloren verhaal van de molen doen herleven.
Voor 1919 stond er op de plaats van de
Zorgvlietmolen een zestienkantige houten
molen op een stenen romp. Hetgeen tot
voor kort nog aan deze eerste molen herinnerde zijn de hergebruikte eiken balken
in de huidige molen en één onscherpe foto.
Erg nieuwsgierig keken we dan ook uit naar
wat de bergdoorsnede ons zou vertellen.
Opvallend is de horizontale gelaagdheid in
het zand en een strook puin dicht bij de
molen. Zo blijkt dat de oude berg van de
zestienkant volledig bedolven ligt onder
de huidige belt. Hij was was beduidend lager dan de huidige molenberg. Een oude

begraven kruipaal en een weggeworpen
ijzeren band met een reeks lange bouten,
bevestigen dit. De oude foto deed reeds
vermoeden dat de belt van de vroegere
houten molen lager was, maar dat het verschil meer dan één meter bedroeg, was
nieuw.
Op de oude foto zien de wanden van de
molen er egaal donker uit. Er is geen structuur te herkennen in de molenromp. Je zou
denken dat ze met teerpapier of roofing
bedekt is. Maar het tevoorschijn gekomen
puin op de oude berg wijst in een andere
richting. Onder een laag steenpuin bevind
zich een laag van leien. Leien waarmee de
wanden van de zestienkant bedekt waren.
Dit bevestigt verhalen van vroeger dat de
oude molen zeer grote gelijkenissen had
met de molen de Hoop in Horn. Deze is
met leien bedekt en bovendien heeft ze
ook een lage molenberg.
De graafwerken van einde februari 2019
brengen nog enkele grote verrassingen.
Om een technische ruimte te bouwen
wordt de westelijke molenberg afgegraven
tot tegen de molenromp. De gelaagdheid
in de berg is opnieuw duidelijk herkenbaar.
Maar zeer frappant zijn de vormen tegen
en in de molenromp.Tegen de vrijgekomen
romp komt net onder het huidige niveau
van de molenberg een cementlaag met een
blokkenmmotief tevoorschijn. Naar beneden toe stopt deze bepleistering op de
hoogte waar de oude molenberg zich aftekent in het bodemprofiel. Deze cementbepleistering is bij de nieuwe molen steeds

verborgen geweest door de (verhoogde)
molenberg. Opvallend is dat hetzelfde cementen stukwerk ook terug te vinden is
bij de ingang van de molen. Het blokkenpatroon is ook te herkennen op de oude
foto van de zestienkanter. De bepleistering
werd dus reeds voor de bouw van de
nieuwe molen aangebracht. Dit betekent
dat het onderste gedeelte van de romp
en de ingang van de eerste Zorgvlietmolen
stammen. De romp van de nieuwe stenen
molen is dus 100 jaar geleden gebouwd op
de stenen onderverdieping van de oude
zestienkanter. Enkele lagen van de oude
muur werden toen verwijderd tot op de
hoogte van de huidige molenberg. Na de
afbraak van de oude molen bleef dit steenpuin en de leien achter op de berg en werd
gebruikt om de berg op te hogen.
Verrassend zijn ook de zwarte druppels
en lijnen nu te zien op de gecementeerde
wand. Dit wijst erop dat het gedeelte van
de molen erboven met teer bestreken
werd. De donkere wanden op de oude
foto van de zestienkant zijn blijkbaar toch
met teerpapier en teer bekleed en de leien
of een gedeelte van de leien zitten eronder
verborgen.
Om het binnendringen van vocht, een
veel voorkomend probleem bij molens, te
voorkomen heeft men het cementen stukwerk tegen de stenen romp en de teerlaag
tegen de houten bovenbouw aangebracht.
Op dat moment is het uitzicht van de molen een eerste keer opvallend veranderd.
De grijs-blauw glimmende leien van de
romp en de bakstenen benedenverdieping
maakten plaats voor een matte donkere
romp met een licht grijs gekleurde benedenverdieping. Deze vochtbestrijding heeft
de molen echter niet volledig en langdurig
kunnen beschermen. In 1919 onderging de
molen zijn tweede gedaanteverandering.
De volledige houten bovenbouw maakte
plaats voor de huidige stenen romp.
Door de graafwerken wordt nog een ander mysterie deels opgelost. Op het gelijkvloers van de Zorgvlietmolen was een nis
in de muur die niemand ergens aan kon
toewijzen. Stond hier vroeger een schap of
rek in de muur, was dit een uitsparing later
gemaakt om een motor te plaatsen of was
dit een dichtgemetste deur die een ruimte
verborg? De graafwerken buiten worden
net ter hoogte van deze nis uitgevoerd.
Op de vrijgekomen stenen tekent zich aan
de buitenzijde dezelfde vorm als de nis af.
Het blijkt dus om een deur te gaan. Voor
de huidige molen heeft deze deuropening
dus geen functie gehad, vermits ze naar
de molenberg leidt. Aan de buitenzijde is
het metselwerk van de opvulling verzorgd
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en lijkt het heel erg op dit van de oude
molenromp. De deuropening is duidelijk
dichtgemetst voor de nieuwe Zorgvliet
werd gebouwd. Maar hoe was dan de situatie bij de houten molen. Was het een
deur naar buiten en was de molenberg
hier onderbroken, bevond zich hier een gemetste ruimte, speelde de merkwaardige
constructie dicht bij de molenberg een rol?
Zoals je kan zien op de oudste foto? Het
ene raadsel loste zich op maar een ander
kwam tevoorschijn.

uitgevoerd. Ze hebben verloren verhalen
blootgelegd die we mee kunnen nemen
voor de toekomst. Ze luiden een derde
periode in voor de Zorgvlietmolen. Eentje met een toekomst in een moderne
tijdperk, waarin de molen zijn verleden
en zijn kunnen kan blijven tonen, maar op
een andere wijze. Hij zal eerder vertellend
dan zwoegend en eerder ontspannend dan
werkend zijn.
René Weerens

Aanvankelijk gingen we er van uit dat de ingang naar binnen toe bergaf liep, net als bij
de zestienkantige Hoop in Horn. Maar vermits de onderbouw van de oude Zorgvliet
is blijven staan kunnen we er van uitgaan
dat de vloer zo goed als niet is veranderd.
De poortopening is dezelfde gebleven. Dit
weten we omdat het cementen stuk errond nog gaaf is en het blokken patronen
vertoont zoals bij de oude molen. Binnen
lijkt het er zelfs op dat de huidige vloer iets
lager ligt dan de eerste. De fundering van
de molen steekt immers opvallende hoog
boven het huidige vloerniveau uit.
De huidige werken, honderd jaar na de
bouw van de stenen molen en tweehonderd jaar na de bouw van de zestienkant
worden met respect voor het monument
7

Meulegezet juli19 v2.indd 7

8/07/19 17:04

TH. VERKOELEN
containerservice en transport
handel in zand en grind
grondwerken
V.O.F. Verkoelen
Heikemp 1108 - 3640 Kinrooi
Tel. +32 (0)89 46 39 54

Eddy Vanthoor

Poorten en hekwerk • Carports • Draadafsluiting
Terrasoverkapping • Zonwering
Maastrichtersteenweg 198 • 3680 Maaseik
089 56 26 16

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

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

maatkeukens - badkamermeubels - alle meubilair op maat - wandbekledingen

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

Alg. Schrijnwerken
Cras Johan
oet sympatiej
8
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BRENGT
BINNEN
& BUITEN

SAMEN!
VANDENDIJK IS HÉT ADRES VOOR
UW UITBOUW OF BIJBOUW ZOWEL
PARTICULIER ALS PROFESSIONEEL.

Overkappingen - Tuinkamers
Hobbyserres - Carports
Afdaken - Orangerieën
Screens - Glazen schuifwanden
Professionele projecten
Speelplaatsoverkappingen
Fietsenstallingen

www.vandendijk.be
info@vandendijk.be

Met een volledig
vernieuwd showterrein!

Alles onder
één afdak!

+32 (0) 89 70 01 30

Weertersteenweg 451
3640 Molenbeersel

Solterweg 1
3670 Oudsbergen

ramen & deuren
rolluiken
zonwering
Heikempstraat 1107, Molenbeersel
Tel. 089 56 44 27
info@gorissenbvba.be - www.gorissenbvba.be
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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.

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.

Goijens Gilbert, Oude Ophoverbaan 11
3680 Maaseik

0496 20 99 95

www.goijens-cv.be
bvba.goijens1@gmail.com
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Precies een jaar geleden

Theo Keijers, een monument heeft ons verlaten
(vervolg van pagina 1)

Mijn gevoelens zijn verward. Dit kon jou niet overkomen. Jij was toch onsterfelijk. Jij bent toch die
sterke reus die als voorbeeld voor anderen door
het leven wandelde. Je had op het einde misschien
aan kracht ingeboet, maar voor mij blijf je die minzame reus. De reus die ik als kleine jongen in jou
zag, die rijen gevulde meelzakken stapelde tot aan
de zolder, alsof je met een blokkendoos aan ‘t spelen was. Niemand was zo sterk als jij. En je werd
alsmaar grootser door de verhalen die we over jou
hoorden van vroeger, de inzet voor thuis, hoe we
jou kenden als kindervriend, de zeer bijzondere relatie met je molen, de vakkennis die je had en die
je aan velen wist over te brengen, de vriendelijke
manier waarop jij met mensen omging.
Je was voor de molen geboren. In de klas keek je
meer door het venster naar de draaiende molen
dan naar het schoolbord. Je was het kattenkwaad
dat je uitstak met je vrienden en neven tijdens
de oorlog nog niet ontgroeit toen je als jongeling , 73-jaar geleden, molenaar werd naast je pa.
Enkele jaren later ,na het overlijden van pa, moest
je alleen zorgen voor het inkomen thuis. Onopvallende keurende ogen van enkele nonkels merkten
al snel dat je de molenaarsstiel onder de knie had.
Hier was geen hulp meer nodig. Wat je niet wist of
kende ging je vragen of leren op de Nijsmolen in
Stramproy. Ma kon gerust zijn.Thei zorgde voor het
inkomen. Broers en zussen die studeerden konden
verder leren.Vanaf de molenberg keek je ’s middags
richting dorp . Als Alda de bonenstaak met handdoek tegen het bakkes had gezet was het tijd om
te gaan eten. Ondanks het verlies van pa volgden er
jaren van tevredenheid, plezier en beroepsvervolmaking. Tijdens deze molen-hoogdagen leerde iedereen jou kennen als wijze, vriendelijke molenaar
of hechte vriend. Je maakte tijd voor jou klanten,
voor een babbel of voor het steunen en helpen bij
problemen. Zelfs de belhamels of ruziestokers op
café hadden voor jou ontzag. “Jonges zeen er problemen?” . Deze woorden van jou waren voldoende om bij heethoofden de gemoederen te bedaren.
Voor ons was je een oom waarmee je kon ravotten
en die uitdagende spelletjes uitvond.
Je trouwde met Magda. Jean-Pierre en Herbert
werden geboren. Er woonde een gelukkig gezin in
het witte huis bij de molen. De tijden van de molen en het molenaarschap veranderden wel. Het
verkopen van veevoeder van Joossen-Luyckx en
het kweken van nertsen vormden nu het inkomen
voor het gezin. Maar de molen bleef draaien, als het
weer het toeliet. “Ein dörp woe ein meule dreitj, det
laeftj” was jouw leuze.
De economische waarde van molens ging verloren.
Gelukkig zag men in dat dit industrieel historisch
erfgoed beschermd moest worden. Musea, verenigingen en overheden gingen zich inzetten voor de
dreigende ondergang van vele molens. Ook onze

vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel is zo
ontstaan als beschermer van de Zorgvlietmolen. Jij
was een stichtend lid van deze vzw en organiseerde
35 jaar geleden mee de eerste Molenfeesten om
de Zorgvlietmolen te redden. Immers de Keijersmolen had jou. Hier was geen bedreiging. Hier kwamen vanaf toen zovele molenliefhebbers naar toe
om te zien, of om te leren, hoe een molen met
een echte ziel nog leefde zoals van ouds her. Jij was
één met je molen. Tientallen hobbymolenaars zijn
nog steeds trots dat ze bij jou, de grote deskundige,
praktijkopleiding mochten volgen. Jij vond eigen
en gepaste oplossingen voor het onderhoud van
je molen. Onze vzw ging ook deze werken ondersteunen. Molenspecialisten en collega’s kwamen bij
jou te rade om molenproblemen op te lossen. In de
molenwereld was je de top, zonder veel pretentie
maar met je gekende gemoedelijke vriendelijkheid.
Een aantal verhalen van jou staan ergens in Meulegezètten genoteerd. Jouw deskundigheid en jouw
zijn hebben we proberen te vangen in de film “Met
de kop in de wind”. Hierin doe je een rondleiding
en vertel je molenverhalen, terwijl je het glas Grimbergen zachtjes ronddraait op tafel. Jouw glimlach
en grapjes zullen zo voor altijd levendig blijven.Toch
vertellen ze maar een fractie van wie je was. Je was
zoveel meer. Je was vake , die lieve onderhoudende
grootvader. Zoveel herinneringen hebben we aan
jou. Wij zullen deze koesteren. We zullen ze verder
vertellen en ons hierbij herinneren hoe goed jij verhalen kon brengen.

De laatste jaren moest je afscheid nemen van het
actieve molenaarsleven. De benen waren vermoeid. Bij het maken van trappen gehoorzaamde
de voeten niet meer. Ze botsten tegen de tree in
plaats van erop te gaan staan. De routine en de
vanzelfsprekende bewegingen verdwenen. De spieren lieten na. Accidentjes hinderden het herstel en
je kon de molen uiteindelijk nog enkel bekijken vanuit de stoel in de keuken. Elke woensdag en elke bezoekdag van gasten, liet Theo Stakenborg de molen
draaien. “Hou de lucht ook goed in de gaten” gaf je
hem nog een van de laatste dagen mee. Een zeldzame keer kwam je er nog met de rolstoel. Je had
angst om te vallen en deze laatste week is het je
toch overkomen. Een breuk en een zware ingreep
hebben zeer veel energie gevraagd van de weinige
reserve die er nog was. De reus was uitgeblust,
moe, en is dan ingeslapen.
“Op ene vieze kiër, ich haai de windj met, ich haai
de luj met die met zek kwome, toen begos ich om
half zés ’s mörges, en ich shedje om half twelf ’s
oaves oet, toen haai ich 6430 Kilo gemale. Det haai
ich pa nog gaer wille loate wete.” Misschien kan je
hem dat nu vertellen. Ik weet dat hij trots is op jou,
net als wij trots zijn, die jou gekend te hebben.
René Weerens
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Jennifer Berton

Zondag 28 juli '19
De 36ste editie van de Molenfeesten staat in het teken van de verjaardag van onze molens. 200 jaar
geleden werd in de Oude Kerkstraat de Zorgvliet molen gebouwd;
precies 100 jaar geleden werd de

Hans Larson
Hans is de ideale gastheer
om al onze artiesten op
een gezellige manier
aan elkaar te praten.
Vanaf 14 uur staat
hij op ons podium.

Jennifer timmert al sinds haar vijftiende aan een
zangcarrière. Begin dit jaar nam ze nog deel aan
‘The Voice van Vlaanderen’ waar ze met “I’ve
only begun to fight” niet alleen Nathalia maar
ook gans Vlaanderen imponeerde met haar
krachtige stem. Eerder nam ze ook al deel aan
“Belgium’s got talent”. Een perfecte smaakmaker om het namiddagprogramma af te sluiten.

houten constructie vervangen door
de stenen uitvoering zoals we die
vandaag nog kennen. Aan de overkant van de steenweg werd 150 jaar
geleden de Keijersmolen gebouwd.
Dubbel feest dus; en dat nemen
we ook letterlijk. Naast deze 36ste
Molenfeesten-editie slaan we op 2
november de handen in elkaar om
– samen met alle Molenbeerselse
verenigingen – het ReuzeNfeesT te
organiseren.

Rudi Clark
Deze rustige charmezanger is de ideale artiest
om het zondagnamiddagprogramma in te zetten. Rudi was eerder dit jaar nog te
zou het kunzien in de blind
nen dat deze
auditions van de
foto niet tus‘Voice Senior’
sen de nieuwe
op VTM.

zat ???

Jordy Fransis
Jordy is een ambiance zanger die als geen ander het
publiek meesleept in zijn
optreden. Hij zal er ongetwijfeld een lap op
geven tijdens de Molenfeesten.

Lowie-Gino &
Sabastiano
Dit
fantastische
duo zijn geen
onbekenden op
de Molenfeesten. Tijdens
de 31ste editie zaten ze
al in het zaterdagavond
programma en
een jaar later
speelden ze de pannen van het dak op
zondag. Ze zullen er ook
dit jaar voor zorgen dat niemand vroegtijdig de
feestwei zal verlaten.
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Kinderanimatie:
Uiteraard laten we de kinderen niet in
de kou staan op de Molenfeesten. Het
animatieteam zorgt voor een onvergetelijke namiddag en de ouders kunnen
gerust zijn: the kids zijn in goede handen.
Een schminkstand, de springkastelen, de
draaimolen en knutselhoek zijn natuurlijk van
de partij.
Frank Vandepoel

Eten en drinken:
Programma
podiumacts:
14u00-15u00
15u00-16u00
16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-22u00
22u00-…

Hans Larson
Rudy Clark
Jordy Fransis
Jennifer Berton
Lowie-Gino & Sebastiano
Afterparty in Meule-tent

• Meule-keuken (vanaf 15u):
Boekweitkoek, spek met eieren en brood,
vlaai, belegd broodje
• Meuleburgertent (vanaf 14u30):
Meuleburgers, frieten, snacks, ...
• Terras (doorlopend):
Frisdranken, bieren, cocktails, ijs, …
• Bruin-café (doorlopend):
Verschillende biersoorten, wijn, Meuledröpke
• Molenbakkersteam: met super vers brood
en gebak uit de houtoven

arrangement - sponsors

Tel. 011 64 86 33

BOSMANS THEO
Industriële technieken
Tel. 089 70 24 62

Tel. +31 (0)40 226 29 26
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RIJWIELEN
Ronny Hornix
Venlosesteenweg 32
3640 Ophoven-Kinrooi
Tel./Fax 089 56 47 27
rijwielenronny.hornix@telenet.be

Vlasbrei 2a
3640 Kinrooi - Molenbeersel
tel. 089 70 38 31
gsm 0478 30 66 95
fax 089 70 34 02

winters.willy@skynet.be

info@woondecoratievrinssen.be

Uit sympathie

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

Vanwijck Tony

bvba

Sanitair, centrale verwarming
zonneboilers

Mariastraat 4
Stramproy
Tel. 0031 495 56 28 89
Verse voorgebakken friet
Groot assortiment
diverse milkshakes
Vers belegde stokbroodjes
en diversen

Lemmensstraat 32, 3640 Kinrooi

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

Einde reeksen
ATB - Race en E-bikes
tot -500*
Tel. 089 70 36 89
Binnenweg 59 - 3640 Kinrooi
fietsshop.vandewal@telenet.be
www.fietsshop-vandewal.be
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(vervolg van pagina 1)

In februari kwamen vierentwintig verenigingen van
Molenbeersel samen op een infovergadering. Het
idee om in de herfst dit feest te organiseren werd
zeer positief onthaald. Er was een grote bereidheid
om te helpen en te ondersteunen en heel wat aanwezigen droegen een groot aantal ideeën aan Een
stuurgroep zal de organisatie van het feest op zich
te nemen.

Het Reuze-N-feesT vindt plaats in de straten tussen de twee molens. De bezoeker zal het verhaal
van Molenbeersel en de twee reuzen op allerlei
manieren kunnen beleven. In de Oudekerkstraat,
Smeetsstraat en Slichtestraat zijn die avond klankspelen en projecties te zien. Met acts en voorstellingen wordt het Molenbeersel van meer dan
honderd jaar geleden tot leven gewekt. Natuurlijk

ontbreekt een markt met versnaperingen en drank
niet, en her en der kan je volksspelen uit een ver
verleden doen. Kortom, het wordt een groots feest
dat je het best nu reeds in je agenda schrijft om
samen met je familie en vrienden te beleven. Hou
de plaatselijke kranten en media goed in de gaten.
Hierin verschijnen na de zomervakantie alle details.
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Willy
Boem
en de duistere Cowboy

Dit tweede boek met Willy
Boem is een spannend én
g ra p p ig w este r nve r ha a l
boordevol leuke illustraties en
merkwaardige figuren.
Voor cowboys en cowgirls
vanaf 9 jaar.
Geschreven door David Vlietstra

facebook.com/chrisvostersillustraties

Getekend door Chris Vosters

Zwembaden
Infraroodcabines
Airconditioning
Producten & toebehoren sauna
Whirlpools

Met dank aan
onze sponsors

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

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

op t ie k
raquel
staeren
brillen
contactlenzen
hoorapparaten
oogmeting gratis
weertersteenweg 166a - kinrooi
tel. 089 70 47 56
www.optiekstaeren.be
www.facebook.com/
optiekraquelstaeren

Scharrel
Pluimveebedrijf
TIMMERMANS
MUSSEN

Modehuis
Wetemans-Kömhoff
Pr. Marijkestraat 23
Stramproy
Tel. 0031 495 56 37 85
Kom gezellig naar
de collectie kijken!
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Molens met een PLUS
vind je op de MolenErfgoedApp

Op de Molenfeesten zal het Molennetwerk KempenBroek de MolenErfgoedApp voorstellen. In de
app vertelt elke molen zijn eigen verhaal. Het is zeker geen technisch rondje langs de vele wind- en
watermolens van het Kempen~Broek. Integendeel,
boeiende verhalen worden gebracht met nieuw en
oud beeldmateriaal, 3D-animatie, augmented reality
en geluidsfragmenten. Je wordt in de app bij elke
molen opnieuw getriggerd om de volgende te bezoeken.
“Molens vertellen een verhaal” vindt de vzw Molennetwerk KempenBroek. Reeds eerder bracht
de vzw onder dit motto de fietskaart “Molenfolder
Kempen~Broek” uit, in nauwe samenwerking met
het Regionale Landschap Kempen en Maasland. De
folder bevat een verhaal over de 47 molens in het
Kempen~Broek en beschrijft vier molenroutes op
het fietsknooppuntennetwerk .
De MolenErfgoed App is geënt op deze fietsroutes en maakt gebruik van de ErfgoedApp van het

Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, FARO.
De Grensmolenroute is de eerste route die uitgewerkt werd. Onder het thema “ Over glorie en
mazzel” wordt verteld hoe de molens op deze route de eeuwen hebben getrotseerd. In de volgende
jaren zullen de molens op de drie andere molenroutes een PLUS krijgen door App-ondersteuning.
Op vrijdag 26 juli om 19u30 de MolenErfgoedApp
officieel voorgesteld. Maar je kan hem nu reeds
downloaden. Je doet dit het best voor je aan de
fietstocht begint. De informatie kan je het best bekijken op de betreffende locaties. Maar , je kan de
gegevens ook op eender welke plaats raadplegen.
Zo kan je je molenfietstocht voorbereiden of de
informatie na de tocht nog eens bekijken.

• Open ErfgoedApp op je smartphone of iPhone
• Klik op de knop met kompas: zoek en kies in de
lijst “Grensmolenroute”
• Download de tour
• Klik op knop met kaart: kies het nummer van de
molen waarover je informatie wil.
Geniet van je molenfietstocht, de verhalen en
beelden. De Molenfolder met de vier fietsroutes is verkrijgbaar tijdens de Molenfeesten op de
stand van het Molennetwerk KempenBroek, en bij
de toeristische diensten en actieve molens in het
Kempen~Broek.

De app is gratis. Voor een optimaal gebruik schakel
je het best GPS van je smartphone of iPhone in.
• Download de “ErfgoedApp” van FARO via Google Play of App Store
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Vrijdag 26 juli 2019
Academische zitting
Bij de opening van de Molenfeesten komt het Molennetwerk Kempen-Broek haar MolenErfgoedApp
voorstellen. Deze app geeft informatie aan al wie een bezoekje wil brengen aan één van de molens op
de grensmolenroute. Samen met de molenkaart – die vorig jaar is uitgebracht – een prachtig initiatief
om het molenerfgoed in onze omgeving beter te leren kennen.
Aansluitend is er een receptie om de 36ste Molenfeesten officieel van start te laten gaan.
Aanvang 19u30 – Molentent

Alles Plat
Voor de 5de editie van “Alles Plat” halen we een bekende buutteredenaar naar Bièsel: John van Bilsen – tot 3x toe finalist buuttekampioen schappen,. Na John’s optreden zullen we de avond
sfeervol verderzetten met achtergrondmuziek in onze mooie
Limburgse taal.
Optreden John: 21u30 - Molentent

Hot Sens@tion
Wie van de “iets ouderen” herinnert zich niet de legendarische “hot sensation party’s”. Tijd voor de
next generation met muziek van nu en straks. Gerrittt, Boyd en Gewoën Tjieu spelen de tent plat .
Aanvang 22u – Grote tent
Inkom: 5€ - gratis tot 22uur

Zaterdag 27 juli 2019
Op zaterdag stemmen we ons programma af op alle leeftijden. Onder de noemer feesten en genieten
maken we er weer een gezellige zaterdag avond (en nacht) van…

DJ Café 50+
Wie de nostalgische muziek van “toen
en hier” mist, kan in de molentent
genieten van muziek uit de jaren 60,
70 en 80. 4 DJ’s met naam en faam uit
lang en minder lang vervlogen tijden
toveren een feest uit hun platendraaier (laptop noemen ze dat tegenwoordig) .
Onze platentovenaars:
Frank Bonten, DJ Michel (Michel
Stals), Woele (Wilfred Janssen), SJef
Dingemans
Aanvang 20u – Molentent
gratis toegang tot 22u

Studio 30+
Vanaf 22u barst de grote tent uit zijn piketten. De Mix
project richt zijn pijlen op de jaren 80-90-00. Ambianvoor iedereen.
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Zondag 28 juli 2019
Molenontbijt
Vanaf 7 uur staat onze keukenploeg paraat met een stevig ontbijt. Spek met eieren na een nachtje
fuiven; een stevig ontbijt voordat je aan een fikse wandeling begint. Of begin eens iets vroeger aan
de motortocht en laat je nog even verwennen door de keukenploeg. Voor de overheerlijke boekweitkoeken kom je namiddag terug; de pannen worden vanaf 15u30 gevuld met het gekende recept.
Smakelijke feesten…

Wandeltocht
Afstand: 7 of 15 km
Inschrijven tussen 7.00u en 13.00u
Deelname: € 1,5 – jonger dan 12 jaar gratis
Niks zo mooi als ons dorp verkennen na het eerste ochtendgloren.
Nog een beetje dauw op het feestterrein en de verse koffie- en
ontbijtgeur die ons vanuit de keukentent tegemoet komt.
Ons wandelteam heeft opnieuw twee mooie wandelroutes in
elkaar gestoken, een korte tocht om te genieten of een langere
tocht om nog langer te genieten…
Ontbijten kan je voor of na de wandeling.

Fietstocht
Afstand: 34 km – halte op ±19km
Inschrijven tussen 12u en 14u
Deelname € 2
Vanaf 12u verwachten we een massale toeloop aan de inschrijftent
van de fietstocht. Waar de tocht dit jaar heen leidt, blijft ook nu
geheim tot de laatste minuut. Wat wel vast staat, is dat we vertrekken en aankomen op de feestwei. Traditiegetrouw vallen er leuke
prijzen te winnen. En wie tijdig vertrekt, mist geen minuut van het
namiddagprogramma. En eten hoef je thuis niet te doen; voldoende
mogelijkheden op de feestwei.

Motortocht
Afstand: iets meer dan 200 km
Inschrijven tussen 8u30 tot 11u
Kostprijs: 8 € per motor (incl. gps-route of roadbook, 2 consumpties
en jaarhanger zolang de voorraad strekt)
Reeds de 18de editie van de Motortocht. Benieuwd welke verrassende plekjes
het motorteam dit jaar weer heeft ontdekt? Kom tijdig naar de inschrijftent en
neem nog een lekker ontbijt voor je de weg op gaat.
Vanaf 8u30 kan je je aanmelden aan de Keijersmolen.

Oldtimertocht
Nieuw is een tocht voor liefhebbers van oldtimers. Op een aangename manier rustig rondtoeren in de wijde omgeving van ons molendorp. Schrijf je
vooraf in via onze website en wees zeker van je aandenken (plaat). Auto’s
voor 1980 hebben een privé- en showparking naast de feestwei.
Afstand: ongeveer 65 km
Inschrijven tussen 11u30 tot 13u30
Kostprijs: 10 € per auto (incl. routekaart, 2 consumpties en plaat - max.
100 rallyplaten beschikbaar, voorinschrijvingen zijn zeker van plaats)

Molenfeesten praktisch:
07u00-12u00
07u00-13u00
08u30-11u00
11u30-13u30
12u00-14u00
Meulegezet juli19 v2.indd 19

Meule-ontbijt – Spek en eieren
Inschrijving wandeltocht
Inschrijving motortocht
Inschrijving oldtimertocht
Inschrijving fietstocht

Frank Vandepoel
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Onderhoud en montage

Verankeringshulpstukken
Staalconstructies

Metaalbewerking

Buigen en walsen
Machinebouw

Laser snijden en freeswerk

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

Broekbergweg 10, IT Jagersborg 1710, 3680 Maaseik
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THUISVERPLEGING Maaseik
Kinrooi
Kelly Winters: +32 (0)498 46 90 95
Lieve Vandevenne: +32 (0)474 86 21 35
Ilse Hamaekers: +32 (0)471 45 07 92
Carmen Wolfs: +32 (0)497 18 42 76

www.pluszorg.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

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
22
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Met dank
aan onze
naturasponsors

BTW BE 0858.341.419

Bakkerij Martens
Het Chocolade
Atelier
't Hapje
Simpelke Frituur
Carole Eelen-Cavé
Verhuur
Kindermolen Bamino
en schietkraam

Spechtstraat 10
3670 Oudsbergen
België

0498-979397
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