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DE NIJSMOLEN IN FEESSTAND 
De Nijsmolen in Feeststand. Feest, Jac & Els Nijs zijn 50 jaar getrouwd. Traditioneel wordt de molen 
in de feeststand gezet. Op pagina 2 een reportage van dit feestelijke gebeuren en de betekenissen 
van de diverse molenstanden. 

 

GROEN LICHT – WE GAAN VAN START 
Ja, we gaan van  start. Erg is genoeg geld bijeen om verantwoord te starten met het project. 
Op 21 september a.s. wordt het officiële startschot gegeven en gaan we echt van start met 
de werkzaamheden rondom de Nijsmolen. Vervolg op pagina 3. 
 

EEN NIEUW EN EIGEN BUURT LOGO 
We hebben een eigen LOGO! Een logo dat precies weergeeft wat ons project inhoud. 
Linksboven op de pagina’s vind u ons nieuwe logo, dat door Ivo Hansen (Veldstraat 63) is ontworpen. 
Ivo onze hartelijke dank voor deze mooie bijdrage van jou aan ons project. 
Op pagina 5 leest u alles over het nieuwe logo. 
 

3 KOPPEN IN DIT 2E NIEUWBLAD 
We hebben in deze 2e editie maar liefst 3 koppen. 3 Belangrijke gebeurtenissen op en rondom de 
Nijsmolen. Door o.a. de zomervakantie, wachten op de definitieve toewijzing van de sponsorgelden, 
het OLS 2013 heeft het even geduurd voordat we deze 2e editie konden uitbrengen, maar nu is ie er!  
 

21 september Burendag 2013 
Een betere datum en naamgeving is vast 
niet te vinden. Gezamenlijk met de 
Molenstichting en de Buurt gaan we op 

Zaterdag 21 september a.s. officieel 
starten met  de herinrichting van de 
omgeving van de Nijsmolen.  
 
Na de zomervakantie, de inspanning van het 
hele dorp voor het geweldig succesvol 
verlopen OLS 2013 en het bijeenbrengen 
van voldoende financiële middelen om 
verantwoord te kunnen starten met de 
werkzaamheden is Burendag op zaterdag 21 
september een perfecte datum. 
 
 
 

Voorafgaand aan het officiële startsein door 
2 wethouders uit Weert, bijwonen van de 
Media uit Weert & Limburg én naar we 
hopen heel veel buurtbewoners. Worden  
er een aantal voorbereidende opruim 
werkzaamheden uitgevoerd. 
Dan start fase 1 met het nieuwe hekwerk en 
Moleninrit en maken van het trottoir.   
Fase 2 volgt in het voorjaar met de 
afronding van de molentuin. 
 
Deze 2e nieuwsbrief houd u op de hoogte van 
alle veranderingen en acties rondom de  
Nijsmolen. Volg ons op FACEBOOK 
Per e-mail ontvangen, stuur berichtje naar: 
RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl  
 
 

 
 

 

Redactie Nieuwsbrief De Nijsmolen Verandert 

Redactie: Marjolein Kusters en Peter Hoekstra 

http://www.facebook.com/molen.denijverheidstramproy 

@ RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl  

info@molensinweert.nl   

www.molensinweert.nl  

De Nijsmolen Verandert verschijnt periodiek en brengt 

nieuws rondom de Nijsmolen 

 

 

AGENDA 2013: 

21 augustus : woensdagmiddag Molenmiddag 

24 augustus: Molenzaterdagmorgen, bezoek de Nijverheid  

07 september: Molenzaterdag, bezoek de Nijverheid  

18 september:  woensdagmiddag Molenmiddag  

21 september: Burendag, feestelijke start project 

herinrichting omgeving Nijsmolen Stramproy 

05 oktober:  Molenzaterdagmorgen, bezoek de Nijverheid  

 

 

mailto:RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl
http://www.facebook.com/molen.denijverheidstramproy
mailto:RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl
mailto:info@molensinweert.nl
http://www.molensinweert.nl/
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DE NIJSMOLEN IN FEESSTAND 
Vrijdag 10 mei startten vele molenaars met de versieringen van de Njismolen ter ere van Jac & Els. 
Na wat testen en uitproberen hoe de molen het beste versierd kon worden, het uitmeten van de 
borden, die in de asymmetrische wieken toch optisch symmetrisch gehangen moesten worden, was 
de test geslaagd en heeft men de proef beëindigd. Zaterdagochtend de 11e mei is men vroeg gestart 
met de definitieve versieringen te maken. 
 
In de mooi 
11 Mei 2013 stond molen De Nijverheid in Stramproy in de schijnwerpers.   
Dit vanwege het gouden huwelijksfeest dat die dag door molenaar Jac Nijs werd gevierd.  
Voor de molenaars uit Stramproy, Tungelroy en Weert aanleiding om de Nijsmolen, zoals dat in 
molenaarskringen genoemd wordt, “in de mooi” te zetten.  De diverse molenaars hebben op 
zaterdag ‘s morgens de Molen van Nijs op een speciale, traditionele manier, versierd ter ere van het 
gouden bruidspaar Jac en Els Nijs.  
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Het, vanwege een gouden huwelijksfeest van de molenaar, versieren van de molen is een 
gebeurtenis die slechts bij hoge uitzondering gebeurt. De molenstichting heeft o.a. op haar website 
belangstellenden  uitgenodigd deze arbeidsintensieve klus van dichtbij te komen volgen.  Het publiek 
kreeg daarbij tijdens het werk uitleg over het versieren van deze molen, die op de hoek van de 
Veldstraat en de Sint Jozefstraat in Stramproy staat. Het karwei begon al ’s morgens om een uur of 
negen.  In de molen was bovendien een leuke fototentoonstelling te bekijken van andere versierde 
molens zoals die door de jaren heen in Nederland 'in de mooi' werden gezet. Duidelijk valt daarbij op 
dat ook bij het versieren van molens grote regionale verschillen bestaan. Op pagina 8 & 9 hebben we 
verder de molenstanden in beeld gebracht. 

Een wel heel bijzondere versiering, dit zullen we niet snel weer meemaken op de Nijsmolen. 
Van voor de tijd met telefoons, fax, GSM, Twitter, Facebook en What’s app dateren deze vakkundige  
communicatie middelen om aan te geven wat er in de omgeving aan de hand was. 
 
 

 

GROEN LICHT – WE GAAN VAN START 
Ja, we gaan van  start. Op 21 september a.s. wordt het officiële startschot gegeven.  
Feestelijk en officiële start van de werkzaamheden voor de herinrichting van de 
Molenomgeving door de Buurt. 

S’ochtends zullen de wethouders Coolens en Litjens de officiële- en feestelijke aftrap bijwonen.  
Het project binnen de gemeente Weert wordt ook door de gemeente ondersteund met zowel 
financiën alsook daadwerkelijke uitvoering. Bij de start van het project is van groot belang dat de 
hele buurt er ook bij  (betrokken) is. Het project zal de buurt een heel ander aan- en uitzicht bieden 
op de Nijsmolen.  
Zal naar verwacht wordt, ook de buurt dichter bij elkaar brengen en dat de buren (en niet alleen de 
nieuwe bewoners) elkaar beter leren kennen. De veiligheid rondom de Molen wordt ook aanzienlijk 
verbeterd met de aanleg van het nieuwe trottoir en het parkeerverbod. 

Dus graag maken we van deze gelegenheid gebruik om iedereen vast van harte uit te nodigen de 
opening mee te maken. Noteer zaterdagmorgen 21 september alvast in je agenda. Reserveer deze 
ochtend voor feestelijke opening van ons buurtproject. 
Een officiële uitnodiging zal nog volgen, uiteraard met exacte tijdstippen. 

Voor de voorbereidende werkzaamheden hebben we nog enkele vrijwilligers nodig die graag op een 
avond of zaterdag de handen uit de mouwen steken. Meld je aan voor deze werkzaamheden via 
Facebook, email: RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl  of bij de Nijsmolen of op Veldstraat 55. 
De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit: 

 veiligstellen van de planten in de huidige molentuin, die behouden blijven. Deze worden tijdelijk 
ingekuild bij fam. Van Berkel. 

 verwijderen van het bestaande hekwerk, i.v.m. verwijderen van de haag en hergebruik. 

 opruimwerkzaamheden in de huidige molentuin 

 regelen en verzorgen van de feestelijke opening 
o.a.  

o verzorgen, bakken van wafels, taarten e.d. 
o aankleden van de moleninrit / ontvangst plek 

mailto:RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl
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Na de officiële start op Burendag  zullen de werkzaamheden beginnen. De meeste werkzaamheden 
moeten na elkaar plaatsvinden. Sommige werkzaamheden in het weekeinde ( op zaterdag) en andere 
door de week. Een deel van de werkzaamheden samen met derden, o.a. Gemeente Weert, Hekwerk 
leverancier, Grondwerkbedrijf en een ander deel door ons als buurt samen in te vullen. 

 Gemeente Weert; verwijderen huidige aanplant en haag. Terrein leeg opleveren. 

 Grondwerk; bestaande inrit deels uitgraven. Doordat de Nijsmolen een rijksmonument is mag het 
oudste deel van de inrit net voor de molen niet veranderd worden. De nieuwe inrit zal hierop 
aansluiten. Bestaande keien zeven en bewaren voor hergebruik. Grondwerk inrit en tuin 
verzorgen.  

 Start uitzetten van de inrit met het molen-embleem, daarna starten met de bestrating. 

 Hekwerk plaatsen door leverancier samen met vrijwilligers. 

 Molentuin basis ontwerp maken en daarna molentuin winterklaar maken. 

 Gemeente Weert; Trottoir maken langs de St. Jozefstraat en herstellen trottoir langs de 
Veldstraat 

 Gemeente weert; parkeerverbod aanbrengen langs de St. Jozefstraat en de Veldstraat.  
Dit is fase 1; het verzorgen van de basis van de werkzaamheden van tuin, inrit, hekwerk en 
troittor. 
 
Afhankelijk van de weersomstandigheden, zal dit een bepaalde periode in beslag nemen. 
Voor de assistentie hebben we elke zaterdag circa 2 vrijwilligers nodig die een dag(deel) 
meehelpen met de aanvoer van de stenen. 

Voor fase 2 zal na de winterperiode: 

 Tuin ingericht en aangeplant worden 

 Inrit verder afgemaakt worden 

 En als alles gereed is feestelijke opening met buurtfeest. 

Er is een uitgebreide planning grotendeels al gereed. We hebben veel vrijwilligers nodig en hopen op 

de steun en hulp van alle buurtbewoners. 

Op de exacte dat van de werkzaamheden en wat ze inhouden zullen we later uitgebreid op 

terugkomen. Natuurlijk kan aanmelden vast, iedere hulp op welke wijze dan ook is van harte 

welkom. 

Voor fase 3 zal na de realisatie: 

 Het onderhoud en gebruik van de molentuin  geregeld moeten worden 

 Samen met schooljeugd en belangstellenden is een mogelijke invulling om de molentuin te laten 
leven en te onderhouden 
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EEN NIEUW EN EIGEN BUURT LOGO 
We hebben een eigen LOGO! Een logo dat precies weergeeft wat ons project inhoud. 
 
De cirkels symboliseren de het gebied rondom de molen, de buurt 
dus. Hoe verder van het middelpunt af (de molen)hoe zachter de 
kleur Het vierhoekige vlak over de cirkels symboliseert de 
plattegrond, het Molenerf, de indeling van de plek waar de molen 
staat en die dus gaat veranderen. In het middelpunt uiteraard de 
wieken van de molen. 
 
De kleur bruin symboliseert de ambacht, de geschiedenis, het warme gevoel van de molen. 
De kleur groen symboliseert de natuur, dat is voornamelijk wat er rondom de molen gaat wijzigen. 
De kleur groen van de vierhoek mengt zich met de kleuren van de cirkels. Het Molenerf mengt zich 
met de buurt.  
Ook de tekst geeft verandering aan in het lettertype en kleur; Nijsmolen in bruin en traditioneel 
lettertype en de ‘verandering’ in fris groen en ‘bewegend’ lettertype. 

Bron: Ivo Hansen 

 
 

SPONSOREN 
Zonder sponsoren en vrijwilligers  zou dit (en nagenoeg elk) project geen enkele kans van slagen 
hebben. Er zijn vele vormen van sponsoren: 

 De vrijwilligers 
 Overheidssteun en subsidies 
 Tal van stichtingen-instellingen die subsidies verstrekken 
 Bedrijven die sponseren, in natura of in €uro’s 
 Particuliere sponseren, ook in natura of in €uro’s 

 
Door de inzet van tal van vrijwilligers die achter de schermen al druk doende zijn met het project is er 
een heel mooi sponsorbedrag al binnengehaald. Niet zonder slag of stoot, veel energie en veel tijd is 
hierin gaan zitten. Maar het resultaat is dat we kunnen starten met dit mooie project. 
Naast de tomeloze inzet van velen is de dank voor 2 van hen o.i. hier wel op haar plaats.  
Een hele dikke Merci voor Jan Levels en Vincent van den Berg voor de sponsorwerkzaamheden. 

 
Op dit moment is er 76% van de gelden die begroot zijn, binnen.  
M.a.w. een verantwoorde start, maar we zoeken nog sponsoren! 
 
Naast onze hartelijke dank en waardering voor de steun worden 
sponsoren  vermeld op een nog te maken publicatiebord bij de 
Nijsmolen. 
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Momenteel bij de redactie bekende sponsoren waardoor het project mogelijk wordt gemaakt: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ANWB 
 BLM Wegenbouw 
 Gemeente Weert 
 Molenstichting 
 VSB fonds 

 Oranje Fonds 
 KernmetPit 
 Hier kan uw bedrijf 

staan! 
 Buurtvrijwilligers 

 Onze Buurt 
 MijnStraatJouwStraat 
 Noud Wolter 
 ‘t Bèèle Erfke -  

‘t Nijsweike 

 
 
OOK SPONSOR WORDEN? 
Dit kan natuurlijk, we kunnen alle financiële hulp heel goed gebruiken. Voor een donatie kunt u altijd 
contact met ons opnemen, wij zullen u dan van verdere informatie voorzien. Zoals vermelding op ons 
Sponsorbord, rekeningnummer, inzet als vrijwilliger, sponsoring in natura enz. 
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BREAKING NEWS 
 Flash Update dinsdag 13 augustus 2013;  

Out of the Blue, oftewel enigszins onverwachts is de gemeente overgegaan tot het rooien van de 
bomen in het plantsoen. Op dinsdagochtend 13 augustus rond 10:00 uur is men begonnen met het 
omzagen en opruimen van de hogere bomen in het plantsoen. 
De actie duurde tot circa 10:45 uur. 
Onderstaande fotoreeks spreekt voor zichzelf! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In onze volgende uitgave: 

 Planning werkzaamheden, wanneer gaat het allemaal gebeuren ?  
 Vrijwilligers, wie doen er allemaal mee? 
 Sponsoren, wie doen er allemaal mee?  
 Werk aan de Molen, wat verandert er in detail? 
 Historie Molen de Nijverheid 

 

Molenspreekwoord 
Daar is wat in de Molen  =  daar worden plannetjes gemaakt 
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Maar wat betekent deze molentaal eigenlijk? 
De molentaal in Zuidoost-Nederland wijkt af ten opzichte van de meeste andere delen van het land. 
Deze traditie dreigt verloren te gaan en verdrongen te worden door de "Hollandse" standen 
 
Om deze weer onder de aandacht te brengen zullen hier de standen worden uitgelegd. 

 

 

 

Rechtstand  
Molen in de werk-rust. Molen staat klaar om weer 
aan het werk te gaan.  

 

 

Rust  
Op zon- en feestdagen en andere dagen van rust 
stond de molen 'euverhooks' (overhoeks) of 'in 't 
kruuts' (in het kruis). 
Bij feestelijke gelegenheden werden de wieken 
nog versierd met vlaggen e.d. Op zaterdagavond 
werd de molen door de mulder nog even 'in de 
zunjig' gezet. Tegenwoordig vrijwel in ongebruik 
geraakt, doordat molens niet meer dagelijks 
bemand zijn. 

 

 

 
Rouw  
Bij overlijden van mulder of familielid, werd de 
molen in de 'rouw' gezet. Vaak bleef men deze 
wiekstand 6 weken lang gebruiken. De molen 
staat stil vóór de onderste wiek zijn laagste punt 
bereikt.  
Bij overlijden van leden van het Koningshuis wordt 
de molen tot en met de bijzetting in de rouw 
gehouden. 

 

 

Op de bil  
De bilstand. Molen kan niet malen omdat de 
molenaar de molensteen aan het billen is. De 
mensen konden zien dat men niet naar de molen 
hoefde te gaan.  
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Geen Werk  
Als de molen met de zeilen voor stil staat was er 
geen maalwerk meer op de molen of er was een 
acuut defect. Maar meestal zat men gewoon om 
maalgoed verlegen. 
Tegenwoordig ziet men molens wel eens zo staan 
als de mulders pauzeren.  

 

 

 
Molen in 't kruues, mulder naar huues  
Als de mulder tussendoor naar huis moest eten, 
terwijl zijn maalwerk nog niet gedaan was, dan 
werd de molen gevangen (geremd) en in de zeilen 
in de overhoek achtergelaten. Aan deze stand was 
dan van ver te zien dat de molenaar even van het 
werk weg was. 'Staat de molen in het kruus, dan is 
de mulder naar huus'. Ook molenaars die meel 
moesten rond brengen lieten op dergelijke manier 
de molen achter. Voor dit gebruik mocht er wel 
geen onbetrouwbaar weer zijn... 

 

 

Feeststand  
Bij extra feestelijke gebeurtenissen in het dorp, bij 
een groot feest in de familie van de molenaars of 
op de verjaardag van de Koningin versierden de 
molenaars hun molen en plaatsten de molen in de 
feeststand. 

 

 

Geboortestand:  
Opgaande roede werd bij deze molen alleen 
gebruikt als er een molenaarsdochter of zoon 
geboren was. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537487162985110&set=p.537487162985110&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537487162985110&set=p.537487162985110&type=1&relevant_count=1
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FOTOMOMENTJE 
 
Voor de publicatie in de media, zeg maar de tam tam, willen we graag een groepsfoto maken en deze 
in de media meenemen. Het is en blijft een buurtproject dat we gezamenlijk gaan doen. 
Daarom het verzoek om zondag 1 september a.s. bij de Nijsmolen op de foto te gaan. 
wat:    Groepsfoto 
waar:    De Nijsmolen 
wanneer:   Zondagochtend 1 september 2013 
Tijdstip:   10:00 uur 
 
Graag zien we jullie allemaal komen om op de foto te gaan 
 
 
 
 

UITNODIGING START PROJECT  
 
Na een lange tijd van voorbereiding, deels achter de schermen, nodigen wij de buurt en alle 
belangstellenden uit voor: 
 
 

De Officiële opening  en START 
 

Van het project herinrichting molenomgeving Molen de Nijverheid Stramproy. 
Een project door en voor de buurt. 

 
 
 
wanneer:   Zaterdag 21 september 2013 
waar:    Nijsmolen, Veldstraat Stramproy 
hoe laat:   11:00 uur 
voor wie:   buurtbewoners, belangstellenden, sponsoren 
 
 
Feestelijke en gezellige opening met ludieke acties en natuurlijk aandacht voor de inwendige mens. 
Volop informatie en uitleg m.b.t. het plan. 
Mede mogelijke gemaakt door ’t Bèèle-erfke – ’t Nijsweike, De Molenstichting Weerterland, buurt en 
andere vrijwilligers en onze sponsoren. (zie overzicht op pagina 6) 
 

Heel graag tot ziens op de 21e september 2013 
 
Namens 
 
De molenstichting                                                 ’t Bèèle-erfke – ’t Nijsweike en het buurtcomité. 
 
 
 


