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DE NIJSMOLENBUURT IS VERANDERT EN HOE… 
Wat een fantastische start van het project op burendag 21e september j.l.. Een feestelijke opening, 
en een ontzettend gezellig samenzijn met alle betrokkenen. Los van de voorbereidingen die al 
langer aan de gang waren en deels aan ieders oog waren onttrokken, ging het de 23e september 
pas echt beginnen. De heggen eruit, een open blik op de Nijsmolen. De binnentuin ontdaan van 
alle oude aanplant, geheel omgespit en zuiver gemaakt. Nu is het al een tuintje met fruitbomen en 
struikjes. Het nieuwe hekwerk gereed om de molentuin. De stoep aan de St. Jozefstraat is 
doorgetrokken en de stoep aan de Veldstraat opgeknapt. De oprit gereed na vele weken “tikken” 
door onze “die-hards” die elke week opnieuw de spieren tarten om de hele dag op hun knieën te 
zitten tikken. De stenen zevers – aanvoerders, die de tikkers van stenen voorzagen en zand 
sjouwden. De schilders, de ontwerpers, de supporters, de steun van de buurt met soep, koffie, bier 
e.d. . En niet te vergeten de steun van de plaatselijke middenstand, trouw elke week weer een 
lekkernij van de Bakker voor de harde werkers. Reden te over om even stil te staan bij deze 1e 
mijlpaal. 
 

21 DECEMBER FEESTELIJKE 
AFSLUITING 1E FASE  
Zaterdag 14 december j.l. was het zover. 
De inrit werd dichtgelegd tot aan de 
Veldstraat. 
 

 
 
Een echte completering van de 1e fase van de 
herinrichting van de Nijsmolenomgeving. 
 

Programma: 

 16:30 uur ontvangst; met live muziek door 
enkele leden van de Jeugdfanfare 

 Ondertussen Kerstster op de molen 
plaatsen 

 17:00 uur start afsluiting 1e fase 

 Korte toespraak 

 Afgewisseld met live muziek door enkele 
leden van de Jeugdfanfare 

 Informeel samenzijn, met een hapje en 
een drankje 

 Live muziek & diverse Kerstliederen  
Deze 6e 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: 

iedere zaterdag in de even weken:  Molenzaterdag, bezoek 

de Nijverheid van 10:00 -12:00 uur. 

 

iedere zaterdag: oprit leggen Nijsmolen onder leiding van Jo 

Beliën en door vele vrijwilligers  

 

21 December:  Feestelijke afsluiting  1e fase 

 

 

mailto:RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl
http://www.facebook.com/molen.denijverheidstramproy
mailto:RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl
mailto:info@molensinweert.nl
http://www.molensinweert.nl/


  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Facebook adres:  molen.denijverheidstramproy 
 

               

            15-12-2013, M1306 ©2013 De Nijsmolen Verandert 2  
 

DE NIJSMOLENBUURT IS VERANDERT 
Tijdslijn Burendag t/m de 21e december 2013. 
 
        21         september Burendag 
                22 september laatste voorbereidingen 
        23         september weghalen heggen, plantsoen 
                25 september weghalen stenen en stoepbandjes pad 
        28         september grondwerk, afgraven oprit, onderbed maken en aantrillen 
                30 september grondwerk afronden, stenen en zand voor bestrating afleveren 
        04         oktober hekwerk plaatsen 
                05 oktober start oprit, molenembleem leggen 
        12         oktober oprit maken 
                19 oktober oprit maken 
        26         oktober oprit maken 
                02 november oprit maken 
        09         november oprit  en aanplant naast hekwerk verzorgen, tuin, wortel en stenenvrij maken 
                16 november oprit maken en aanplanten fruitbomen 
       23          november oprit maken en tuin uitzetten 
                30 november oprit maken 
       07          december oprit maken 
                14 december oprit maken 
       21          december afsluiting 1e fase 
 
 
De Feestelijke afsluiting van de 1e fase wordt mede mogelijke gemaakt door: 
 
- Kerstboom uit de tuin van de familie van Berkel 
- Kerstverlichting van de Molenstichting Weerterland 
- Live muziek door diverse leden van de Jeugdfanfare St. Willibrordus  op o.a. koperen 
  blaasinstrumenten (bij strenge vorst kan dit problemen geven) 
- Interne mens verzorgd door de diverse Dames uit de buurt  
- Drank en ingrediënten voor de hapjes C1000 
- Muziekinstallatie verzorgt door Theo Beerens  
- PC t.b.v. muziek geschonken door Keijers Computer Assistance 
- Live muziek op de Accordeon  door Jac Bensch 
- Organisatie en opbouw, diverse buurtvrijwilligers voor het regelen, versieren, opruimen e.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens Projectteam NijsmolenBuurtVerandert 
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SPONSOREN 
Zonder sponsoren en vrijwilligers  zou dit (en nagenoeg elk) project geen enkele kans van slagen 
hebben.  We zijn dan ook zeer trots dat de sponsoren dit project mede mogelijk maken: 
 
 Buurtvrijwilligers 
 BLM Wegenbouw 
 Gemeente Weert 
 Molenstichting Weerterland 
 VSB fonds 
 Bakker Snijders 
 Oranje Fonds 
 KernmetPit 
 IKL 

 Met ons in Weert 
 Onze Buurt 
 Kwekerij Muijsers 
 MijnStraatJouwStraat 
 Noud Wolter  
 t Bèèle Erfke – t’Nijsweike 
 Keijers.com computer assistance 
 ANWB 

 C1000       

 

MOLENTUIN ONTWERPEN 
We willen een duurzame molentuin. Een tuin met diverse mogelijkheden, educatief, recreatief, 
buurtbindend en uitnodigend, in nieuwsbrief 5 hebben we dit uitgebreid toegelicht. 
Op dit moment zijn er al fruitbomen en struikjes aangeplant, een deel van het pad is uitgezet en de 
tuinplannen zijn verder ontwikkeld. 
We gaan nu de winterrust periode in. Nee we gaan niet stilzitten en niks doen. Maar de 
werkzaamheden in de tuin zelf zullen enigszins tot rust komen tot aan het voorjaar.  
Wel worden de plannen verder in detail uitgewerkt, kosten begroot en fondsen gezocht.  
Materiaal vergeleken en getest. Plannen aangepast en verbeterd. 
 
Heb je ideeën over de invulling van de molentuin, geef ze door aan ons. 
1e contactpersoon is Kees van Berkel, maar de ander leden van de Tuinwerkgroep kun je ook 
benaderen. Deze leden zijn Johan Aspers, Nick Donders  en Tjeu Moors. 

Uiteraard kun je ook het Projectteam benaderen. 
 
 
Projectteam NijsmolenBuurtVerandert 
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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De Nijverheid Stramproy 

 

Molen De Nijverheid vroeger. Veel ruimte rond de molen. 

Molen de Nijverheid (1903) is een rijksmonument gelegen aan de Veldstraat en Sint Jozefstraat in 

Stramproy. De molen is eigendom van de gemeente Weert en in beheer bij Molenstichting 

Weerterland. Bovenstaande tekst is heel formeel , want wij kennen de molen beter als de Nijsmolen. 

Op de molen draait molenaar/instructeur Jac Nijs samen met de vaste vrijwillige molenaars Geert 

Hannen en Jac Leijssen. De molen draait en maalt zeer regelmatig en wordt daarnaast ook gebruikt 

als instructiemolen voor de opleiding tot vrijwillige molenaar verzorgd door het Gilde van Vrijwillige 

molenaars. Voor deze opleiding wordt de molen tweewekelijks vooral op zaterdagen gebruikt. 

Tientallen molenaars hebben de voorbije jaren op molen De Nijverheid hun opleiding ontvangen. 

Maar wat is nu die geschiedenis van de Nijsmolen? Het is begonnen in 1903 zo’n 110 jaar geleden. 
 
Uit de Molen database hebben we een kopie gemaakt van de gegevens van de Nijsmolen. 
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=469  
 
Natuurlijk kun je zelf de Molen bezoeken en uiteraard kunnen Jac Nijs, Geert Hannen en Jac Leijssen 
je veel meer vertellen over de geschiedenis en werking van de molen. 
 
Je bent altijd van harte welkom. 

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=469
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EN DE WINNAAR IS … 
Een bekende zin van de Oscar uitreiking, de Emmy Awards, de Televezierring en zo 
verder. 
Binnenkort hopen we dat deze zin voor ons bestemd is. (nieuwsbrief 5) 

Vorige maal hebben we verteld dat we in de finale zaten. We hebben deze maal 
niet gewonnen, maar toch eigenlijk wel. 
 
We zijn de gedroomde winnaar, maar we hebben door ons eigen succes de 1e plek 
niet gekregen, en terecht. 
 
Door de aanpak, de buurtparticipatie, de doelen en de manier waarop de uitvoering is aangepakt zijn 
en blijven we een uniek project. We hebben met hard werken ook de financiën rond gekregen en 
hebben daarmee de 1e fase kunnen realiseren. 
En dat is nou net wat ons die 1e plek heeft gekost. We hadden het winnaarsbedrag niet nodig, we 

kwamen er toch wel, zowel financieel alsook met de enorme enthousiaste buurt – vrijwilligers. 

De Jury heeft de 1e prijs toegekend aan een kandidaat met een goed plan en een kandidaat die 

dankzij het prijzengeld wel haar plan kan realiseren, hetgeen zonder prijs nagenoeg niet mogelijk zou 

zijn geweest. Vandaar een terechte winnaar. Maar wij zijn geen verliezer, we hebben bevestigd 

gekregen dat we een uniek project hebben en een van de woorden voor 2013 

“Samenlevingsparticipatie”  al in de praktijk hebben toegepast. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Participatiesamenleving' verkozen tot 

Woord van het jaar 2013 

Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en 

omgeving. Kortweg 'participatiesamenleving'. Dat is het woord van het jaar 2013. Zaterdagmiddag 

verkozen deelnemers aan het Onze Taal-congres in Breda het woord boven concurrenten als 3D-

printer, selfie en sletvrees. 

Het Genootschap Onze Taal maakte dat bekend. Die organisatie maakte vrijdag al de lijst van 10 

woorden bekend die kans maakten op de titel die eerder woorden als plofkip (2012) en 

weigerambtenaar (2011) ten deel viel. 

 

Participatiesamenleving won met een kwart van de 1400 stemmen. De woorden pietitie en 

socialbesitas werden gedeeld tweede. De verdere top 10 werd gevormd door sletvrees (4), selfie (5), 

koningslied (6), afluisterschandaal (7), 3D-printer (8), phablet (9) en shariawijk (10). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bron Volkskrant 16-12-2013 
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Maar de wedstrijd is nog niet geheel gestreden en we doen nog mee aan de provinciale trofee Kern 

met Pit 2013. 

De trofee Kern met Pit wordt als volgt toegekend: 

1. Voor 1/4 door het Nederlands publiek. Via deze website kunnen zij hun stem uitbrengen. Je 

kunt veel stemmen binnenhalen door mensen te verwijzen naar jouw project op deze 

website! Het stemmen is mogelijk van 1 november tot en met 31 december. 

2. Voor 1/4 door de deelnemers zelf. Elke deelnemende groep geeft punten aan collega 

deelnemers. Dit gebeurt tijdens de provinciale prijsuitreiking. 

3. Voor 1/4 door de juryleden die de projecten het hele jaar door begeleiden. 

4. Voor 1/4 door een vakjury. Dit gebeurt tijdens de provinciale prijsuitreiking. 

http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelnemende+projecten+2013/172742.aspx?t=Nijsmolenbu
urt%20Verandert%20 
 

 

 

 

http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelnemende+projecten+2013/172742.aspx?t=Nijsmolenbuurt%20Verandert%20
http://www.kernmetpit.nl/Editie+2013/Deelnemende+projecten+2013/172742.aspx?t=Nijsmolenbuurt%20Verandert%20
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Uitnodiging 
 

Na bijna een jaar van voorbereidingen, zijn wij op 21 september 
gestart met de daadwerkelijke realisatie van ons buurtproject 
Nijsmolenbuurt Verandert. 
 
Daarna is alles heel snel gegaan. 
 
Wie de afgelopen weken eens langs molen De Nijverheid is 
gekomen, heeft het met eigen ogen kunnen zien: er is rond de 
Nijsmolen héél véél gebeurd. 
 
Met een enorm en hartverwarmend enthousiasme heeft een grote 
groep buurtvrijwilligers zich op dit karwei gestort en hebben ze 
spontaan de mouwen opgestroopt en alle klussen aangepakt. 
Wekelijks zijn ze bezig bij de molen. 
 

Trots zijn wij allemaal samen op de brede aandacht en de 
waardering die ons buurtproject krijgt.  
Waardering die ook blijkt uit onze nominatie als Kern met Pit 
2013 in Limburg en onze finaleplaats en lovende jurybeoordeling 
bij OnzeBuurt2013. 
 
Inmiddels naderen de kerstdagen & de jaarwisseling en is ons 
project zover gevorderd dat wij nu fase 1 kunnen afronden. 
Dat doen we met een feestelijke en sfeervolle bijeenkomst bij de 
molen. 
Samen met de hele buurt en alle projectsupporters. 
En al die buren die de afgelopen maanden, ieder op zijn of haar 
manier en naar ieders persoonlijke mogelijkheden, een kleine of  

                          grotere bijdrage aan Nijsmolenbuurt Verandert heeft geleverd. 
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Wij nodigen u daarom uit voor een feestelijke en sfeervolle afronding van de eerste 
fase van ons prachtige buurtproject en voor de afsluiting van ons klus jaar 2013 op: 
 
  Zaterdag 21 december om 17.00 uur bij de Nijsmolen in Stramproy. 

 
Wij hopen ook u te mogen verwelkomen vanaf 16:30 uur. 

 
 
 
 

 
 

 
FOTO’S  
We hebben inmiddels al veel foto’s gemaakt van dit project. Dank hiervoor aan alle fotografen. 
Beelden zeggen meestal meer dan woorden, maar alle foto’s in een nieuwsbrief zetten is ook weer 
niet mogelijk. 
 
De Molenstichting Weerterland heeft ons geholpen, zij stellen een deel van hun online fotocapaciteit 
ter beschikking aan ons project. 
Vanaf nu zijn er foto’s te bekijken op: 
Fotoboek online 

https://plus.google.com/photos/117808255343469805755/albums/5935633415952552641 

 
 
In onze volgende uitgave: 

 2e fase toegelicht 

 Terugblik afsluiting 1e fase 21 december 2013 

 Buurtparticipatie 
 
 

Molenspreekwoord 

Wie in de molen komt wordt licht bestoven =  
Van personen waar men veel mee om gaat neemt men veel over. 

 

https://plus.google.com/photos/117808255343469805755/albums/5935633415952552641

