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-- De Oude Molen, zomer 
2022. Foto Koen Baert

De DVDM (Dag van de Molenberg) is al aan zijn zesde editie toe. 
Dit dorpsfeest trok in het verleden al tot 1000 bezoekers. Het 
concept is dan ook mooi in zijn eenvoud: een gratis volksfeest in 
de prachtige natuur van de Molenberg, met biologische hapjes 
en dranken en een hoop muziek en animatie. De DVDM is ook 
een benefietfeest om de nodige centen te verzamelen voor de 
restauratie. Dit jaar wordt dan eindelijk de vernieuwde molen, die 
werd ingericht als uitkijktoren, opengesteld voor het publiek.

Het unieke monument – de oudste en enige ijzerzandstenen 
molen – werd gebouwd in de 16e eeuw en is nu beschermd voor 
de toekomst. Een ingrijpende restauratie was meer dan nodig: 
Sinds de brand tijdens de eerste dagen van de bezetting van 1914 
staat de torenmolen er als ruïne. De roestige cilinder werd de 
ontmoetingsplaats voor vele generaties en het symbool voor het 
Demerdorp Betekom. Maar de tand des tijds was ongenadig en er 
kwamen scheuren in de romp en stenen begonnen te vallen. 

Na de aankoop in 1990 en uitvoerig studiewerk van een eerste 
vrijwilligerswerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant, zette een 
nieuwe molenwerkgroep zo’n 12 jaar geleden het restauratieproces 
in gang.
Dat was niet eenvoudig. De ene na de andere tegenslag moest 
worden overwonnen: een architectenwissel, het overlijden van 
bezieler Hélian Guislain, bureaucratische en financiële hindernissen 
en aan de eindmeet een enorme inflatie. Gelukkig waren er de 
donateurs die in het project geloofden en in meerdere campagnes 
zorgden voor brood op de plank.
Dat deden ook de Vlaamse overheid en met een dubbele injectie 
vooral ook de gemeente Begijnendijk en Natuurpunt vzw. Daardoor 

werd pas rond afgelopen nieuwjaar duidelijk 
dat ook de monumentale trap, het platform 
en het beschermende dak gerealiseerd 
konden worden. Het ontwerp van Architect 
Thierry Lagrange (ALT architectuur) en de 
uitvoering door aannemer PIT (Eiffage) verliep 
dus in twee fases (de versteviging en de 
toevoegingen). Om kosten te drukken hebben 
vrijwilligers van de molenwerkgroep zelf 
materialen aangeleverd, zoals ijzerzandsteen 
en eik voor de treden. 

De vorige Dag van de Molenberg in 2021 – een bescheiden editie 
omwille van corona – liet bezoekers een zicht krijgen op de werken 
met een parcours tot op tien meter hoogte over de stellingen. Maar dit 
najaar kan de trap aan de binnenkant van de cilinder gebruikt worden 
om zicht te krijgen op de sporen van een rijk verleden. 

De volledige restauratie en opwaardering heeft uiteindelijk 
€ 480 000 gekost. Wie de vrijwilligers wil helpen met de afbetaling 
van de restauratiekosten kan een bijdrage storten op het 
rekeningnummer BE56 2930 2120 7588, met vermelding project 
3963 - restauratie oude molen Begijnendijk. Verenigingen, 
bedrijven of families krijgen ook de kans om één van de massieve 
treden te sponsoren met naamvermelding. De bovenste trede 
wordt alvast opgedragen aan alle donateurs uit het verleden.

Het monument zal na 1 oktober op vaste tijdstippen toegankelijk zijn en 
op aanvraag via de Dienst Vrije Tijd van de gemeente Begijnendijk. 
Het hele restauratieproces kan je bekijken op facebook: De oude molen 
van Betekom. 
Alle details over het feest zijn er ook te vinden.

Dag van de Molenberg
Zaterdag 1 oktober 2022
Een feestelijke opening van de Betekomse oude molen

Op zaterdag 1 oktober 2022 organiseert Natuurpunt 
Begijnendijk een XXL-editie van de klassieker ‘Dag 
van de Molenberg’. Met het feest wordt de Oude 

Molen van Betekom na een grondige restauratie en 
een herwaardering tot uitkijkpunt eindelijk plechtig 

geopend voor het publiek. 

-- De spiraaltrap 
in eik krijgt nog 
leuningen tegen 
1 oktober.  
Foto Koen Baert

-- Vóór de restauratie bracht de DVDM zo’n 1000 bezoekers tot bij 
de Oude Molen. Foto Koen Baert

Kom op 1 oktober mee de Oude Molen inwijden en draag zo je steentje 
bij voor het behoud van dit monument en natuurpark Molenberg. 
Om 14u00 start het openingsfeest, met o.a. muziekoptredens, de 
molenbar, springkastelen en thematische kinderanimatie, ambachten 
en demonstraties en ’s avonds een sfeervol verlichtte ruïne en een groot 
kampvuur. Bij regenweer is er een tent aanwezig. 
The Autumn Chills, de lokale rock’n’roll-goden, sluiten traditiegetrouw de 
feestnacht af. 
Andere bands worden aangekondigd op de facebookpagina.

De molensite bevindt zich aan de Molenweg 25, ten noorden van het 
dorpscentrum van Betekom. 
Parkeren kan op de parking van de GBS De Klimroos (Prof. Scharpélaan 
47) of Sportcentrum de Tumkens.

Tot dan,
Koen Baert, Molenwerkgroep Betekom
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