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DE NIJSMOLENBUURT ONDERGAAT EEN VERANDERING 
Wat gaat er allemaal gebeuren rondom de Nijsmolen? Voor de oplettende passant is er al veel 
gebeurd. Het plantsoen is ontdaan van de hoge bomen. Op woensdagavonden liepen er veel 
mensen rondom de molen te werken met kruiwagens te sjouwen, stenen los te maken, bielzen te 
verplaatsen en hekwerk te demonteren. Dinsdagavonden zie je groepjes mannen (in dit geval) in 
de straat bij elkaar komen ter voor bereiding van wat gaat komen. Mensen komen langs de deur 
met nieuwsbrief en uitleg. Om de buurt te informeren, enthousiast te maken en uit te nodigen 
mee te doen. 
Kortom een drukte van belang. 

Wat gaat er gebeuren? 
In deze 3e nieuwsbrief willen we graag toelichten wat er rondom de Nijsmolen gaat gebeuren.  
En niet alleen WAT maar ook WANNEER. Want we hebben hulp nodig om dit buurtproject samen te 
realiseren. 
We willen iedereen op de hoogte brengen, zodat bekend is wat er gaat gebeuren, maar ook de 
gelegenheid geven om actief mee te doen. Op bladzijde 3 en verder worden de activiteiten vermeld, 
waar ook het aantal vrijwilligers bij is vermeld & met de data van de activiteit.  
Het is mogelijk om digitaal in te schrijven, maar ook op de burendag is inschrijven voor een activiteit, 
naar uw voorkeur natuurlijk mogelijk. 
 

21 september Burendag 2013 
a.s. zaterdag de 21e september  is het zo 
ver! 
Alle voorbereidingen zijn in volle gang voor 
een feestelijke start van het burenproject. 
We verwelkomen graag de hele buurt: 
 jong & oud 
 gezinnen & alleenstaanden 
 opa’s & oma’s 
 mama’s & papa’s 
 en natuurlijk de kinderen.  
Maar ook familie, vrienden, belang-
stellenden, molenfreaks, vrijwilligers, 
molenaars, buren, pers & media, en … 
 
Iedereen is van Harte Welkom 

Programma: 
 10:15 uur  Ontvangst met Koffie of Thee 
 10:45 uur Welkomstwoord  
 11:00 uur Ludieke startverrichting 
 11:30 uur informeel samenzijn 
 
 
Deze 3e nieuwsbrief houdt u op de hoogte van 
alle veranderingen en acties rondom de  
Nijsmolen.  
Per e-mail ontvangen, stuur berichtje naar: 
RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl  
(heeft onze voorkeur) 

Wilt u eerdere uitgaven ontvangen van de  
nieuwsbrief, laat het ons weten, 
 stuur even een mailtje. 

 
 

 

 

 

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 september : Molenzaterdagmorgen, bezoek de Nijverheid  

21 september: 10: 15 u Burendag, feestelijke start project 

herinrichting omgeving Nijsmolen Stramproy  

 

05 oktober: Molenzaterdag, bezoek de Nijverheid 

Vrijwilligers (Molenaars) informatiedagen  

06 oktober:   Vrijwilligers (Molenaars) informatiedagen  

  

 

 

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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figuur 1; concept herinrichting molenomgeving. Bron Kees van Berkel 
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WAT GAAT ER GEBEUREN 
De tekening op bladzijde 2 geeft weer wat er gaat gebeuren rondom de Molen. 

 De inrit van de Molen wordt bestraat. Het oude gedeelte bij de moleningang blijft intact.  
Dit maakt deel uit van het rijksmonument. Maar de rest van de inrit wordt geheel verhard. Met 
een molenembleem als extraatje. 

 Naast de wiek, afkomstig van de molen voor de renovatie met nieuwe wieken in 2009-2010 komt 
een pad naar de molen, met informatiebord en mogelijkheid om fietsen te stallen tijdens het 
bezoek aan de molen. 

 De grote beukenhaag en de coniferen  gaan er geheel uit. Ze maken plaats voor een open blik op 
de mooie Nijsmolen. 

 De stoep op de hoek Veldstraat – St. Jozefstraat wordt doorgetrokken naar de St. Jozefstraat en 
sluit dan aan op de bestaande stoep ter hoogte van het Nijsweike. 

 Het nieuwe onderhoudsvrije hekwerk sluit aan op het hekwerk van het Nijsweike en loopt naast 
de stoep door tot aan de inrit. En vanaf de straatzijde inrit naar de Molenberg toe. 

 De molentuin wordt ingericht. Te denken aan graansoorten, fruitbomen, pluktuin, enz. De 
plannen hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling. (graag vrijwilligers die aan dit ontwikkelproces 
willen bijdragen & meedenken, zich melden bij Kees van Berkel, Veldstraat 52) 

 Er komt een parkeerverbod langs de stoep grenzend aan de molentuin bij de Veldstraat en de  
St. Jozefstraat. 

 Toegang tot de molentuin vanaf de St. Jozefstraat en ook vanaf de moleninrit 
 

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 
 Particulieren die 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 
nu 100% van de begroting als  sponsorbedrag 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 en het ook afronden!  
Mede mogelijk gemaakt door: 

 ANWB 
 BLM Wegenbouw 
 Gemeente Weert 
 Molenstichting 
 VSB fonds 
 Oranje Fonds 
 KernmetPit 
 Buurtvrijwilligers 
 Onze Buurt 
 MijnStraatJouwStraat 
 Noud Wolter  
 t Bèèle Erfke – t’Nijsweike 
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TIJDSPLANNING- EN INSCHRIJVING ACTIVITEITEN  
Onderstaand per activiteit de werkzaamheden, data en benodigde hulp. 
Je kan je hiervoor aanmelden – inschrijven. Dit kan: 

 persoonlijk bij een van de teamleden 

 persoonlijk op de burendag 

 digitaal per e-mail RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl  

 bellen met Peter Hoekstra, 0495-566294 

 loop even binnen bij Peter Hoekstra, Veldstraat 55 

 via Facebook; molen.denijverheidstramproy  
 

Burendag Zaterdag 21 september 2013 
 Omschrijving: Nodig 

[x]: 
Starttijd 
[uur]: 

Stoptijd 
[uur]: 

Opmerking: 

001 Inrichten terrein 2 09:00 10:00  

002 Voorbereidingen, klaarzetten 3 09:00 10:00  

003 Versieren 3 09:00 10:00 Kinderhulp extra 
welkom 

004 Hand en span diensten 2 09:00 10:00  

005 Opruimen 5 12:30 13:30  

006 Afbreken tenten 5 12:30 13:30  

 
Werkdagen Maandag 23 september 2013 t/m Vrijdag 27 september 2013 
 Omschrijving: Nodig 

[x]: 
Starttijd 
[uur]: 

Stoptijd 
[uur]: 

Opmerking: 

010 Start Gemeente – BTL  
Heg weghalen, groen weghalen 
Stoep uitgraven 

- 07:30 17:00 Projectteam 

011 Uitzetten oprit -   Projectteam 

012 Uitzetten Hekwerk -   Projectteam 

 
Oprit Zaterdag 28 september 2013 
 Omschrijving: Nodig 

[x]: 
Starttijd 
[uur]: 

Stoptijd 
[uur]: 

Opmerking: 

020 Grondwerkzaamheden - 08:00 17:00 Projectteam 

021 Stenen eruit halen - 08:00 17:00 hergebruik 

022 Stenen opslaan 2 08:00 17:00  

023 Catering 1     x malen per dag 

 
Werkdagen Maandag 30 september 2013 t/m Vrijdag 04 oktober 2013 
 Omschrijving: Nodig 

[x]: 
Starttijd 
[uur]: 

Stoptijd 
[uur]: 

Opmerking: 

030 Grond egaliseren - 08:00 17:00 Projectteam 

031 Stenen - materiaal leveren - 08:00 17:00  

032 Hekwerk plaatsen 4 oktober! 8 08:00 17:00 & Leverancier 
Tijden nog niet exact 
bekend 

033 Catering 4 oktober 1     x malen per dag 

mailto:RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl
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Oprit Zaterdag 05 oktober 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 
Molendag Zondag 06 oktober 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Bewaking terrein,  
Optie mocht Hekwerk niet geheel 
gesloten zijn 

2 10:00 12:00  

Bewaking terrein,  
Optie mocht Hekwerk niet geheel 
gesloten zijn 

2 12:00 14:00   

Bewaking terrein,  
Optie mocht Hekwerk niet geheel 
gesloten zijn 

2 14:00 16:00  

Bewaking terrein,  
Optie mocht Hekwerk niet geheel 
gesloten zijn 

2 16:00 17:00+  

Catering 1     x malen per dag 
 
Oprit Zaterdag  12 oktober 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 
Oprit Zaterdag 19 oktober 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
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Oprit Zaterdag 26 oktober 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 
Oprit Zaterdag 02 november 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 
Oprit Zaterdag 09 november 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
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Oprit Zaterdag 16 november 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 
Oprit Zaterdag 23 november 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 
Oprit Zaterdag 30 november 2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Stenen aanvoeren 2 07:30 12:00  

Stenen aanvoeren 2 12:30 17:00  

Stenen leggen 2 07:30 12:00   

Stenen Leggen 2 12:30 17:00  

Catering 1     x malen per dag 

Graag vrijwilligers die bekend zijn met stenen in oprit te leggen , Maaskeien, e.e.a. onder 
deskundige en enthousiaste leiding van Jo Beliën. 
 

Tussentijds de balans opmaken. Hoe ver staan we …?  

Misschien nog meer zaterdagen inplannen, misschien al gereed? 
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Tuin ?????? ??????2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Tuin ontwerpen ?    

Van gedachten wisselen ?    

Concepten bedenken ?     

Plannen maken ?    

Schetsen maken ?      

Graag vrijwilligers die enthousiast willen mee werken aan het ontwikkelen en bedenken van 
de Molentuin zich melden bij Kees van Berkel, Veldstraat 52. 
 
Tuin ?????? ??????2013 
Omschrijving: Nodig [x]: Starttijd [uur]: Stoptijd [uur]: Opmerking: 

Tuin winterklaar maken ?   2013 

Tuin uitzetten ?   2013-2014 

Tuin aanleggen ?    2014 

? ?    

? ?      
 

De inzet en enthousiasme bij het fotomomentje en de voorbereidingen waren al geweldig,  

met een grote betrokkenheid vanuit de buurt. We hopen dat de werkzaamheden die gedaan 

moeten worden, zoals bovenstaand vermeld, ook op een dergelijke grote betrokkenheid 

mogen rekenen. 

M.a.w. meld je aan, ondersteun de werkers door een bezoekje of  

verwen ze met iets lekkers voor de inwendige mens. 

Heb je nog vragen over de werkzaamheden en inzet, vraag het ons, kom langs, kom aan, 

mail, bel enz… 

Projectteam NijsmolenBuurtVerandert 
 

Ons Projectteam bestaat uit: 
Jac Nijs, Bleekstraat 2  
Paul Nelissen, St Jozefstraat 29 
Marjolein Kusters , St. Jozefstraat 36 
Jo Beliën, Teune Smeedstraat 26 
Jan Levels, Bleekstraat 19 
Kees Van Berkel, Veldstraat 52 
Peter Hoekstra, Veldstraat 55 
Vincent van den Berg, Hegstraat 11 Weert 
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In onze volgende uitgave: 
 Terugblik op de burendag 
 Vrijwilligers, wie doen er allemaal mee? 
 Sponsoren, wie doen er allemaal mee?  
 Hoe ver zijn we met de werkzaamheden? 
 Historie Molen de Nijverheid 

 

Molenspreekwoord 
De molen gaat niet om met de wind die voorbij is  =   
maak gebruik van de gelegenheid wanneer die er is. 
 
FOTOMOMENTJE 
 
Voor de publicatie in de media, zeg maar de tam tam, wilden we graag een groepsfoto maken 
en deze in de media meenemen. Het is en blijft een buurtproject dat we gezamenlijk gaan doen. 
 
Op zondag 1 september was het zover. De weergoden waren ons goed gezind en er was een 
geweldige opkomst uit de buurt. Wat resulteerde in o.a. deze schitterende foto. 
 

 
 

Met dank aan Harry Hendrikx. 
 
 

 


