in 1940 en is toen, in de nacht van 13 op 14 november,
in één van de zwaarste najaarsstormen van vorige eeuw,
omvergeblazen en is daarna nooit meer opgebouwd.
Verder wandelend naar 69 bereiken we nu de Beersebaan
die we rechtdoor oversteken. Na +- 250 m bereiken we
de Molenstraat. Hier ligt
aan onze rechterzijde
het molenveld met de
in 2014 gerestaureerde
en heropende molen
“In Stormen Sterk“. De
naam verwijst naar het
feit dat deze molen, de
eerder genoemde storm
in 1940, wel weerstond.
Hij had ook wel schade
opgelopen aan de wieken
maar is toen hersteld.
Op deze plaats staan
Molen In Stormen Sterk
(foto: fam. Hermans)”

er al sinds 1499 windmolens. De eerste drie, van
het type standaardmolen, en vanaf 1837 een stenen
bovenkruier. De molen wordt regelmatig opengehouden
door vrijwilligers en is dan steeds toegankelijk.
We wandelen nu verder naar 69 en verder langs 68, 65
en 67 en komen zo terug aan ons startpunt.
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Van in het centrum van Gierle 67 wandelen we langs
65 ,60 ,59 ,61 ,56. Zoals bijna elke Vlaamse gemeente
heeft ook Gierle enkele straatnamen die naar molens
verwijzen.
Behalve Molenstraat en Molenpad vinden we in Gierle
ook nog een Watermolenstraat. Alhoewel er in Gierle
nooit een watermolen gestaan heeft, loopt deze straat
(vroeger gewoon een pad door de bossen ) naar de
watermolen van Tielen.
We wandelen even vanaf 56 naar 55 en 43 tot aan
de watermolen. Van deze molen zijn in de loop van
de jaren heel wat postkaarten verschenen en enkele
daarvan kregen de titel “ Watermolen van Gierle “
mee. De fotografen lieten zich misleiden door de
gemeentegrenzen die voor Gierle bijna hoofdzakelijk
uit beken en riviertjes bestonden en beschouwden
de zijarm, die via het waterrad loopt als de eigenlijke
bedding. Daardoor kwam de watermolen plots op “ Giels
grondgebied “ te liggen. De eigenlijke bedding van de
Aa ligt aan de noordzijde van de molen, dus ligt de
molen wel degelijk op grondgebied Tielen.
We genieten er even van het mooie uitzicht en keren
dan terug naar 55. Van daar stappen we nu verder
naar 56 , 57 en zo verder naar 1. Als we hier nu naar
links kijken, zien we aan de overzijde van de grote weg
een huizengroep. Daar stond eertijds een olierosmolen,
dit is een molen aangedreven door een paard, voor de
productie van koolzaadolie (smout ). De gebouwen
bestaan nog steeds, maar zijn nu omgevormd tot
woonhuis.

We wandelen verder naar 3 en komen zo op het
Middelveld. 200m verder op de linkerkant van de
straat stond in de periode 1863 tot 1911 een houten
windmolen (een standaardmolen). Oorspronkelijk nieuw
gebouwd in Herentals in 1843, werd deze molen, na het
overlijden van de molenaar verkocht, daar gedemonteerd
en hier weer terug opgebouwd. Standaardmolens
zijn eigenlijk grote bouwpakketten die door pen- en –
gatverbindingen vlot uiteen en opnieuw in elkaar gezet
worden. De molen heeft hier op het Middelveld gestaan
tot 1911.
We wandelen verder via 2 , 7 , 6 , 4 , 66 en 69. Tussen
deze laatste 2 knopen kruisen we de Molenpad. Hier
150m links was de nieuwe standplaats van de molen na
de verkoop in 1911. De molen heeft hier nog gestaan tot

Watermolen “ Gierle” oude postkaart

Molen In Stormen Sterk, standaardmolen (foto Gust Smits)

Molenaar molen Middelveld
(foto: fam. Van Duppen)

