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De wandelaar

Geistingen

Geistingen is – naast Kinrooi, Kessenich,
Molenbeersel en Ophoven – één van
de vijf dorpen in Kinrooi. Geistingen
ligt in de noordoostelijke hoek van
Limburg, aan de Maas. Als je over de
grindplassen uitkijkt, krijg je een beetje
een ‘einde van België’-gevoel.

• Op 1 januari 2015 telde Geistingen
1405 inwoners. Kinrooi had toen 12297
inwoners.
• Landelijke Gilde Geistingen telt een
honderdtal leden.
• Voorzitter: Willy Royakkers
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Landelijke Gilde Geistingen bestaat
al sinds 1895. In 1989 zag de huidige
gildewerking het levenslicht. Vijf
gemotiveerde bestuursleden (Willy,
Luc, Rob, Freddy en Marc) organiseren
nu maandelijks allerhande activiteiten.
Koken voor mannen, fakkelen, een
bedrijfsbezoek, de Sint ophalen aan
de Maas … Tijdens de tweejaarlijkse
sneukeltocht wordt Geistingen verlicht
door 2500 theelichtjes. De gilde krijgt
dan het hele dorp op pad! Ze herinneren
zich ook nog levendig het feestjaar
2001. Geistingen was toen namelijk het
allereerste Limburgse Dorp in de Kijker.

Geistingen,
rozendorp
aan de Maas
Onze reporter Jessie trekt door het Vlaamse land op zoek naar
mooie dorpen, interessante mensen en boeiende verhalen,
vergezeld door helpers die de lokale situatie goed kennen. Dit
keer verkent ze Geistingen, een deelgemeente van Kinrooi.
Ze trekt op pad door het Limburgse Maasland, met dorpsgids
Mathieu Wieërs en met Willy Royakkers, voorzitter van Landelijke
Gilde Geistingen. Bestuursleden Luc Vandewaerde, Robert Dirkx
en Freddy Dziergwa zijn ook van de partij.

T Jessie Van Tricht F Katrien Weckx
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Kunstige rozen begroeten je
bij de ingang van het dorp.
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Bij het binnenrijden van het gezellige Maasdorp kan je er niet naast
kijken. Een vrolijk naambordje en enkele kunstige metalen rozen geven aan dat Geistingen hét rozendorp is. “Op 23 en 24 juni 2012 organiseerde Landelijke Gilde samen met KVLV de eerste Rozenfeesten”,
vertelt Luc. We kuieren samen door het Mariapark, naast de SintLambertuskerk. “Met de steun van de gemeente, maar ook de provincie, Vlaanderen en Europa, werden er hier maar liefst 3816 rozen van
22 soorten geplant”, toont de gids. In het midden van het plantsoen
prijkt de Landelijke Gildenroos. “Een Perla Bianca, speciaal geschonken door een beroemde Duitse rozenkweker”, zeggen de bestuursleden trots. Maar dat is nog niet alles. “Op zo veel mogelijk openbare plaatsen in Geistingen werden er rozen gezet”, gaat Luc verder.
“Samen met de rozenpracht in het rosarium van Luc Van Esser in de
Beekstraat, telt Geistingen
in totaal 10.000 rozen van
Het gezelschap geniet van
de eerste zonnestralen
200 verschillende soorten”,
in het centrum van
besluit Willy.
Geistingen.
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Geistingen Rozendorp

De eerste kerk van Geistingen
is nu een grafkapel.
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Heilig Geistingen

In de Sint-Lambertuskerk vind je naast zijn
borstbeeld, ook de stoel en de kazuifel van bisschop
Rutten.

We laten de kerk en het Mariapark achter ons en komen uit bij een tweede kerkje.
“Het is een overblijfsel van de eerste kerk in
Geistingen”, vertelt Mathieu. “In 1839 scheurde het dorp in tweeën. De kerktoren viel op de
oude kerk, waardoor alleen het koor overeind
bleef. Na heel wat discussie bouwde men een
nieuwe kerk, op een centraler gelegen kruispunt, 200 meter verderop. De oude kerk werd
uiteindelijk in 1905 ingericht als grafkapel
van de familie Rutten.” “Martinus Hubertus
Rutten was de eerste Nederlandstalige bisschop van het bisdom Luik”, vertelt Mathieu
trots. “Hij was een fel voorvechter van de
Nederlandse moedertaal, zowel bij scholieren als bij volwassenen. Dat idee deed hij op
bij de Kruisheren in Maaseik, waar veel van
de broeders Nederlanders waren.” “Bisschop
Rutten was een echte Maaslandse doorzetter”, lacht de bende. “Zijn lijfspreuk was
Ik weiger het werk niet.”

In het Mariapark naast de kerk
bloeien ’s zomers duizenden rozen.

Boerderij Leo Henckens

Mariapark
kerk
Grafkapel

Rozentuin
Ciro

Jachthaven
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Geistingen is erg populair
bij fietsers en wandelaars.
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Een blik op jachthaven De Spaanjerd.

Water uit de grindplassen wordt hergebruikt
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De toekomstige terreinen van Agropolis.
Op de achtergrond, aan de andere kant van
de grindplas, kijk je Nederland binnen.

Terwijl we richting Maas wandelen, komen we heel wat fietsers en wandelaars tegen. Willy en co begroeten elke passant. “Iedereen kent iedereen in Geistingen”, lacht Willy. “We hebben hier ook nog alle elementen
die nodig zijn voor een levend dorp”, valt dorpsgids Mathieu bij. “Een kerk,
een school, een café en een winkel.” “Twee cafés, een gemeenschapshuis,
een sporthal én een warme bakker”, vult Willy aan. Naast de jachthaven lopen we voorbij de pompinstallatie van CIRO. “Via een uniek beregeningssysteem wordt ongeveer 1300 ha landbouwgrond voorzien van water uit de
Maasplassen”, vertelt Rob. “Via ondergrondse buisleidingen worden velden in Kessenich, Geistingen, Ophoven, delen van Kinrooi en Molenbeersel,
en een gedeelte van Maaseik onder hoge druk van sproeiwater voorzien.”
“Zonder dat irrigatiesysteem zouden we in Kinrooi nooit zoveel verschillende soorten groenten en fruit kunnen kweken”, sluit Luc af.

Innovatieve land- en tuinbouw

Agropolis
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Grindplassen

Kinrooi staat bekend als aspergegemeente. Aspergeteler Leo
Henckens lanceerde onlangs ook een geheel nieuwe lekkernij. “De yacon is erg bekend in Zuid-Amerika (Peru) en Azië
(Japan)”, vertelt hij. “Je plant een knol en daar groeien de eetknollen aan. We testen momenteel de juiste plantperiode uit
op zo’n 10 are. De Kinrooise horecazaken experimenteren ook
al druk met allerlei bereidingswijzen. We verkopen bijvoorbeeld soeppakketten voor een liter soep, maar je kunt met
yacon ook lekkere slaatjes en mousses maken.” Het proefEen nieuwe lekkernij uit Kinrooi : de yacon. project kwam onder meer tot stand via de steun van de vzw
Boterakker. Deze vzw bouwt samen met de gemeente Kinrooi
een innovatief agrarisch bedrijventerrein naast de grindplas in Geistingen. “Men
wil als incubator bedrijven begeleiden bij het opstarten van nieuwe activiteiten
en hen stimuleren om aan kennisdeling en netwerking te doen”, vertellen de bestuursleden me. “Verder wil men ook meer inzetten op toerisme en educatie.
Zeker een meerwaarde voor onze gemeente en ons dorp.” ◗

To do

Wandel langs de rozenroute. • Breng een bezoekje aan de rozentuin van Luc
Vanesser. • Proef het Vinkenbier. In mei 2013 werd in het gemeenschapshuis van Geistingen het Vinkenbier
opnieuw tot leven gebracht, een bier dat in Geistingen gebrouwen werd van rond 1836 tot in 1937.

Maas
grens met
Nederland
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