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Onze Wijkreis op zaterdag 2 september 

Nationaalpark Eifel 

Woffelsbach 

Een boottocht op de Rursee 

Papieractie  
  

zat. 26 augustus 
 
 

 

http://www.wijkginderbroek.be/
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Inschrijven ten laatste vóór 21 augustus bij voorzitter Louis Van 
Baelen, Ginderbroek 38,  014/31.06.09.  
  

De prijs: € 25 voor de inwoners van de wijk  
              € 15 voor wie jonger is dan twaalf  
              € 55 voor wie buiten de wijk woont 
 

7.30 uur stipt: Vertrek op het Pleintje van Ginderbroek 
8.45 uur: Koffie met koffiekoek in Gasthof Delicia te Zichen-Zussen- 

Bolder 
Voormiddag: Busrit via Saint-Vith door de Eifel naar Woffelsbach 
12.00 uur: Broodmaaltijd in restaurant ‘Zum Kleinen Seehof’ te Wof-

felsbach 
Na de maaltijd rondrit in het Natioanaalpark Eifel met zijn stuwmeren 

en een boottocht te Woffelsbach op de Rursee 
17.00 uur: Warme maaltijd in restaurant ‘Zum kleinen Seehof’ te Wof-

felsbach 
Rond 21.00 uur: Thuiskomst. 
 

 ….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijvingsformulier vóór 21 augustus  
 
Naam en adres:               
.…………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
Keuze middagmaal aanduiden met een kruisje: 

- Jägerschnitzel 
- Kipschnitzel 

 
Totale som te betalen:                                                             ..… € 
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Het Hooghuis 1617 - 2017 

 
  1.  Het dubbel smidsvuur, gestookt met kolen 
  2.  Aambeelden 
  3.  Slijpsteen, met de zandsteen in een waterbak 
  4.  Werkbank 
  5.  Een bakstenen trap met drie treden, tussen smidse en café 
  6.  Hoefstal 
  7.  Tot de jaren 1928 een diepe stal, een potstal 
  8.  Deuren         9.   Ramen 
10.  Boormachine met een groot wiel 
11.   Servituut voor smid Jozef Mols en Suske Boeckx 
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Verkeerswerken Peerdskerkhof 
 

 
 
In de Kempen is de straatnaam Peerdskerkhof algemeen verspreid.  
Het was een gemeentelijke begraafplaats van krengen en ze diende 
ook om de verspreiding van allerhande epidemieën te voorkomen. 
 
Ook onze wijk heeft een Peerdskerkhof en volgens oude documenten 
al zeker van de 17e eeuw: 

1631: ... d'lant aen 't peertskerckhoff ... 
1665: ... seecker stuck lants gelegen op het peertskerckhoff ... 
1671: ... een half bunder Landts gelegen aen het Peerts kerckhoff  

 
In de laatste helft van de zestiende eeuw gingen Mol en omstreken 
gebukt onder het genadeloze optreden van de Staatse (Hollandse) en 
Spaanse troepen. 
Op 22 januari 1579 werd Mol onder de voet gelopen door zes vaan-
dels (groepen) Duitse hulptroepen in dienst van de Staatsen.  
Maar hun triomfantelijke intocht eindigde in volslagen verwarring: de 
Duitsers werden verrast door het plots aanrukkende Spaanse leger en 
leden in de opvolgende strijd de nederlaag.  
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Ter herinnering aan dit militair feit werd op een Molse stafkaart uit 
1880 het strijdtoneel in het Mols Veld ter plaatse van Peerdskerkhof 
twee gekruiste zwaarden aangetekend.  

 

 
 
De naam Peerdskerkhof verraadt dat hier in lang vervlogen eeuwen 
een kerkhof voor paarden geweest is.  
Maar gaat het hier wel om een paardenkerkhof?  
Een bijkomende vraag is dan natuurlijk of de bewoners van Peerds-
kerkhof al sporen van knoken van paarden, van grafwerken of van 
hoefijzers gevonden hebben? Tot op heden hebben we dat nog niet 
gehoord. Of zouden die na tweehonderd jaar al vergaan zijn? 
 
Een Molse taalkundige dacht meer aan een verschuiving in de uit-
spraak van ‘Petskerkhof’ naar Peerdskerkhof.  
De Zwarte Pest trok geregeld door Europa en bereikte ook onze stre-
ken. Volgens de overlevering woedde de pest hier zo hevig dat men 
afzonderlijke wegen aanlegde, waarlangs de pestlijders moesten. 
De Hoogstraat, de Vennestraat en het Achterpad waren waarschijnlijk 
al bestaande paden. De huidige Gasthuisstraat, de Gasstraat en het 
Peerdskerkhof zouden er gekomen zijn voor de pestlijders, want in de 
Molse keuren stond dat de pestlijders zich niet in de straat mochten 
vertonen.                   (Nieuwsbrief van Molse Kamer van Heemkunde) 
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Luchtfoto uit 1996 - Onderaan de Martelarenstraat, de volgende straat 
is het Rijpad met het schooltje, de derde straat naar boven is het 
Peerdskerkhof, toen nog helemaal niet dicht gebouwd. 
  
 

 
2017 – Peerdsskerkhof met de nieuwe asfaltbedekking. 
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De windmolen van Peerdskerkhof 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krantenknipsel uit Ons Volk van 26 april 1931: de Peerdskerkhofmolen, 
gebouwd in 1789 en in 1935 afgebrand.  
De foto is genomen vanuit de tuin in het Rijpad. 
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Molse Fondclub 

De Vlugge Vlieger 
 

 

Op facebook van Molse Fondclub De Vlugge Vlieger Millegem stond 
op 6 februari volgende bericht: 
‘Van af heden is ons nieuw clublokaal gelegen aan de Borgerhout-
sedijk 68 te Mol. Elke zondag open vanaf 10 uur. De nieuwe toog 
staat te wachten.’ 
Met dit bericht werd aangekondigd dat het duivenlokaal van de Molse 
Fondclub Millegem haar intrek heeft genomen in de vroegere houtma-
gazijnen en bureaus van schrijnwerker Frans Bols aan Borgerhout-
sendijk.  
 
De duivenbond De Vlugge Vlieger die vroeger in de Bronstraat in Mil-
legem zijn lokaal had, is een fondclub met vluchten uit Chateauroux, 
Limoges, Montelimar, Bourges, Pau, Valence, Argenton. Het zijn be-
kende steden in midden- en Zuid-Frankrijk. 
 

 
Borgerhoutsendijk - Het lokaal van de duivenbond De Vlugge Vlieger  

https://www.facebook.com/Molse-Fondclub-809722495796594/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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KEMPISCHE DUIVENBOND 
SNELHEIDSSPEL MOL-EZAART 

Snelheidspel Mol-Ezaart 
 
De duivenbond De Vrije Duif was in 1899 in Ezaart gestart, maar 
waaide over naar Ginderbroek: in 1933 naar de herberg van De Lim 
(nu residentie Kaberuyv), in 1955 naar Sooi van de Mulder in Borger-
hout en in 1980 naar Café Welkom of Bij May (nu café Polder). 
Maar op een dag in september 2003 ging het als een vuurtje rond in 
de wijk en bij de duivenmelkers: ‘May is failliet’.  
De toenmalige laatste volksherberg in Ginderbroek moest haar deu-
ren sluiten en de woning werd verzegeld.  
Ineens zat de duivenbond De Vrije Duif zonder lokaal.  
Ze zocht een onderkomen bij ’t Meulenhof in Ezaart.  
De Vrijde Duif, maar ook de andere Molse duivenbonden voor snel-
heidsvluchten, verdween enkele jaren later bij gebrek aan leden.  
In 2013 groepeerden zich enkele duivenmelkers van de vroegere 
bonden en zo ontstond de Kempische Duivenbond met als licentie-
nummer die van de vroegere duivenbond van Gompel.  
De Oude Jager in Ezaart werd hun lokaal.  
Vanaf het vluchtseizoen 2014 kon er in Mol weer worden ingekorfd op 
de snelheidsvluchten uit Quievrain (provincie Henegouwen) en Noyon 
(gelegen halfweg Brussel en Parijs, 
ten oosten van Amiens). 
 
 
 
 
 
 
 
May tapte, op ons verzoek, haar laat-
ste pint in september 2003. 



 

 10 

 
 
Toen het zaaltje (de woonkamer) van café ‘Bij 
May’ in september 2003 werd opgeruimd, 
hing er nog een gedicht in grote letters tegen 
de muur met punaises vastgespeld.  
Het was een smeekbede aan de heilige Ca-
tharina Labouré, een Franse kloosterzuster van de Dochters van Lief-
de. Ze werd de beschermheilige en de patrones van de duivenlief-
hebbers, omdat ze op jonge leeftijd zorg droeg voor de 600 tot 700 
duiven van de vaderlijke duiventil.  
 
           H. Cartharina Labouré, bid voor ons 

In de nood en in gevaren, 

wil onze duifjes goed bewaren 

met bescherming en uw zegen. 

Catharina, ons gegeven 

om met duiven zacht te leven, 

doe de melkers steeds beginnen 

U als voorspraak te beminnen. 

Over bergen, over dalen, 

laat onze duiven niet verdwalen. 

Wil de beste weg hun wijzen 

aan onze duiven als zij reizen. 

Catharina Labouré, 

in elke wedstrijd doet Gij mee. 

Voor de hulp die Gij ons zondt, 

dankt u vroom de duivenbond. 

’n Goede melker kent zijn les, 

’n goede duif vliegt met succes. 

En geef de melker goede raad: 

Op het hok, kom nooit te laat. 

                                               (naar Van Slagmolen Jos) 
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Bouw nieuw zwembad Den Uyt  

in de De Biststraat start op 18 augustus 
 

 
Zo zal het zwembad er vanbinnen uitzien. 

 
De bouwvergunning voor het nieuwe zwembadcomplex Den Uyt is 
afgeleverd. Op vrijdag 18 augustus zal de werfinrichting starten en op 
maandag 21 augustus gaan de eigenlijke grond- en afbraakwerken 
van start.  
De doorgang De Biststraat-Rode-Kruislaan blijft tot 1 september 
open, daarna verplaatst de aannemer de werfhekken richting Nete. 
De Biststraat wordt dan doodlopend. 
Het werfverkeer volgt de route Zuiderring (N71) – Borgerhoutsendijk – 
Ginderbroek – Nieuwstraat – Rode-Kruislaan. 
De Vita Groep doet er alles aan om de hinder tot een minimum te be-
perken. Hebben ze toch iets over het hoofd gezien, meld dit dan bij 
Vita Groep – Minder Hinder, 03 710 05 69, info@vitagroep.be. 

mailto:info@vitagroep.be
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Eind januari 2019 moet het zwembad de deuren openen. 
Het nieuwe complex komt op de parking Den Uyt.  
Een deel van het verlies aan parkeerplaatsen wordt voorlopig gecom-
penseerd door de grasstrook tussen de parking en de Rode-Kruislaan 
tijdelijk als parking te gebruiken.  
Als het nieuwe zwembadencomplex bijna klaar is, wordt het bestaan-
de overdekte zwembad afgebroken en dat terrein wordt dan ingericht 
als parking. Op die manier blijft het aantal plaatsen ongeveer gelijk. 
Als alles loopt zoals voorzien, zijn de eerste zwemmers welkom in ja-
nuari 2019.  
Het openluchtzwembad wordt gerenoveerd en is daardoor de zomer 
van 2018 noodgedwongen gesloten. 
Daarom organiseert het gemeentebestuur op 31 augustus een voor-
lopig afscheid en kan iedereen die dag gratis komen zwemmen.  
 
 

Overzicht wijkactiviteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Wijkreis  zaterdag      2 september 
 
Seniorenfeest   donderdag 26 oktober 
 
Opbouwen Kersthuis maandag   20 november 
 
Sinterklaasfeest  woensdag  22 november 
 
Het Gezin van Paemel zaterdag    16 december 
 
Afbreken Kersthuis  maandag   15 januari 
 


