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EEN FOTO ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN 
In afwijking met eerdere openingen van de nieuwsbrieven hebben we een foto (gemaakt door Harry 

Hendrikx) geplaatst op de voorpagina. Deze mooie foto geeft weer dat we de 21e december 2013 
feestelijk de 1e fase hebben afgesloten en aan ons kerstreces – winterstop zijn begonnen.  
De term winterstop is maar gedeeltelijk waar. Achter de schermen en uit het zicht zijn er continu 
vele voorbereidende werkzaamheden verricht. 
Alle inspanningen om nu verder te kunnen met de Molentuin en de 2e fase, hekwerk rondom de 
Nijsmolen en ’t Nijsweike. 
 
DE NIJSMOLENBUURT BLIJFT VERANDEREN… 
In februari hebben we het gereedschap weer ter hand genomen en noest verder gegaan met de 
werkzaamheden rondom de Nijsmolen. De plannen, werkzaamheden en vorderingen zullen we in 
deze nieuwsbrief vertellen. 
 

 
 
 
 

Inhoud nieuwsbrief nr. 7: 

 Feestelijke afsluiting 21 december 

 Kern met Pit Limburgse finale      

 Plannen en werkzaamheden 
Nijsmolentuin 

 Plannen en werkzaamheden ’t Nijsweike 

 Financiën  

 Nijsmolenvlaai, bedenk het maar 

 Lief en Leed, Buurtparticipatie pur sang 

 Sponsoren  

 Feestelijke afsluiting 2e fase 

 Oproep –hulp gevraagd 

 Af te halen, te koop, ruilen mag ook, 
gezocht 

 
 
Deze 7e 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) 

 
 

 

 

Redactie Nieuwsbrief De Nijsmolen Verandert 

Redactie:  Peter Hoekstra 

@ RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl  

info@molensinweert.nl   

www.molensinweert.nl  

De Nijsmolen Verandert verschijnt periodiek en brengt 

nieuws rondom de Nijsmolen 

 

 

AGENDA 2014: 

iedere zaterdag in de even weken:  Molenzaterdag, bezoek 

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

 

iedere zaterdag: paden en tuin aanleg  Nijsmolen onder 

leiding van Jo Beliën & Kees van Berkel en door vele 

vrijwilligers  

 

17 mei 2014:  Feestelijke afsluiting  2e fase 
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FEESTELIJKE AFSLUITING 21 DECEMBER 2014 
 
De feestelijke afsluiting was een waar feest. Vele buren troffen zich en er was muzikale omlijsting 
met een hapje, drankje en een warme mantel van de vele kaarsjes en vuren. 
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Dank voor de organisatoren, Dames en Heer v.d. catering, de Jeugdfanfare St. Willibrordus, de 
ondersteuning van Jack Leijssen met de vuurkorven, de vrijwilligers voor de op- en afbouw, Jac Bens 
en Theo Beerens voor de muziek, de fotograven en iedereen die heeft bijgedragen aan deze 
feestelijke 21e december. 
 
Namens Projectteam NijsmolenBuurtVerandert 
 
 

KERN MET PIT LIMBURGSE FINALE 

Zaterdag 18 januari 2014 was de Limburgse finale van “Kern met Pit” gehouden te 
Grathem.  
Wij, de MolenBuurtVerandert, waren 1 van de 15 Limburgse finalisten. 
 
Het is een hele middag geworden met presentaties van de finalisten, uitslagen van 
de online (internet) stemronde. Uitslagen van de Limburgse Jury, van de Finalisten 
onderling en van de Vakjury. 
 

Vol trots kunnen we vertellen dat we een hele mooie 

hebben behaald met ons project. 
 
We hebben een hele leuke en ook interessante middag beleefd, zie ook onderstaande foto 
rapportage. 
Voorbereidingen 
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Strategisch overleg over stemmen op de collega kandidaten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 

juryleden en de presentatie                              voorlezen Juryrapport Stramproy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spanning alom, tussenstand Stramproy 3e Plaats! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=facebook&source=images&cd=&cad=rja&docid=085FIJH5GA0eGM&tbnid=u7iVmFR5v2DEOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.han.nl/leraarworden/2012/09/21/ik-verslaafd-aan-facebook-han-hogeschool-pabo-nijmegen-groenewoud/&ei=-f4pUd-_HMjL0QWJ1IHwDw&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNESXI958CfOj1Vc5WQy5pbgV97vFA&ust=1361793113749106


  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Facebook adres:  molen.denijverheidstramproy 
 

               

            31-03-2014, M1407 ©2014 De Nijsmolen Verandert 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitreiking oorkonde en predicaat Kern met Pit      bezoek van de Gouverneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Winnaars, uit Roggel NaoberzorgPunt Roggel  
 
Ons buurtproject Nijsmolenbuurt Verandert, de upgrading en reconstructie van de openbare ruimte 
rond molen De Nijverheid in Stramproy, is op een fraaie tweede plaats geëindigd bij de Limburgse 
finale van Kern met Pit. De jury spreekt veel lof uit voor de manier waarop dit hele plan, met grote 
betrokkenheid en inzet van de buurt rondom de molen, is ontwikkeld en tot stand gebracht.  
ff chillen en genieten van de gekregen waardering voor ons project. 
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Met dank aan de inzet van de gehele buurt 
Met dank aan de ondersteuning via  mail, persoonlijk enz. 
Met dank voor het stemmen via internet 
Met dank aan de aanwezige buren en belangstellenden 
Met dank aan de fotograaf Harry Hendrikx. 
Een fantastisch resultaat en een grote waardering  
voor wat we met z’n allen hebben bereikt tot nu toe. 

 

PLANNEN & WERKZAAMHEDEN NIJSMOLENTUIN 
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 diverse struikjes aangeplant, de paden zijn gemaakt en de 
tuinplannen zijn verder ontwikkeld. 
We zijn momenteel bezig met: 
Waterpartij herplaatsen en vernieuwen 
De huidige waterpartij wordt vernieuwd en daarom moet deze afgebroken en verplaatst worden. 
Ook is er al er een waterput gemaakt, die straks met een pomp voor de beregening van de tuin kan 
zorgen 
Maken van de paden en tegelijk de elektrakabel en waterleidingen leggen 
Het uitgraven en maken van de paden, m.b.v. een machine, de paden voorbereiden op de bestrating 
en natuurlijk de paden maken. 
Tijdens de graafwerkzaamheden meteen de elektrakabel en de waterslang in de grond leggen. 
Afgelopen zaterdag zijn de paden met klinkers af gemaakt, de paden met Dolomiet volgen de 
komende weken. 
Pad naast de Wiek maken en oprit afmaken aan achterzijde. 
Het pad naast de wiek is aangelegd, graafwerkzaamheden en grondverplaatsing zijn eerst gebeurd. 
Nadat de grond is geëgaliseerd en voorzien van een bed bestaande uit speciale korrelmix en zand is 
de bestrating begonnen. Ook zijn er fietsenklemmen al geplaatst. 
Aan de achterzijde van de oprit is deze verder afgemaakt. 
Ook is er een nieuw stuk oprit-pad bijgemaakt, welke naar de ingang van pad, dat aan de achterzijde 
bij de molen komt,  aansluit. 
Jeu de Boullesbaan 
De Jeu de Boullebaan is aangelegd, de toplaag wordt samen met het Dolomiet pad gemaakt in de 
komende weken 
Tuinaanleg verder verzorgen, aanplanten van de tuin met diverse planten, zaaigoed e.d. 
Zaaibedden maken voor de planten, beukenhaag is aangeplant, aanplanting onder de molenwiek is 
gemaakt. 
We gaan naast het nieuwe hekwerk van het Nijsweike ook nog plantjes poten, gelijk aan het hekwerk 
op de Veldstraat en de St. Jozefstraat. 
De Molenberg moet nog gerestaureerd worden. 
Ook komen er banken zodat je in de tuin heerlijk kunt genieten van het mooie geheel.  
Een aantal banken zijn opgeknapt door Gerard Holzken, bedankt hiervoor, ze zijn weer als nieuw. 
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. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=facebook&source=images&cd=&cad=rja&docid=085FIJH5GA0eGM&tbnid=u7iVmFR5v2DEOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.han.nl/leraarworden/2012/09/21/ik-verslaafd-aan-facebook-han-hogeschool-pabo-nijmegen-groenewoud/&ei=-f4pUd-_HMjL0QWJ1IHwDw&bvm=bv.42768644,d.d2k&psig=AFQjCNESXI958CfOj1Vc5WQy5pbgV97vFA&ust=1361793113749106


  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Facebook adres:  molen.denijverheidstramproy 
 

               

            31-03-2014, M1407 ©2014 De Nijsmolen Verandert 8  
 

 
Bart bedankt voor je inzet met de mooie oldtimer 
 
Natuurlijk gaan al deze werkzaamheden gepaard met enig ongemak. Soms ligt er wat puin, of een 
hoop klinkers die verwerkt moeten worden. Rijplaten om de stoep en de oprit te beschermen.  
Zand op de straat die met kruiwagens in de tuin wordt gereden. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders zegt het spreekwoord. M.a.w. waar gewerkt wordt zal zo nu en 
dan wat overlast of rommel zijn.  
Het team vrijwilligers dat keihard werkt, zowel door de week en ook op de zaterdagen, om de klus te 
klaren doet haar best om ook meteen op te ruimen en de overlast tot een minimum te beperken. 
Desondanks zijn er anonieme klachten bij de Gemeente Weert binnengekomen, dat betreuren we. 
Ga als je iets dwars zit de discussie met ons aan, dat werkt beter, of steek zelf de handen uit de 
mouwen om mee te helpen aan dit mooie project. 
We staan altijd open voor verbeteringen, opmerkingen en veranderingen. Graag bespreken we dit, 
zodat anoniem klagen niet nodig is. 
 
Projectteam NijsmolenBuurtVerandert 
Jac Nijs, Bleekstraat 2  
Paul Nelissen, St Jozefstraat 29 
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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PLANNEN & WERKZAAMHEDEN ‘T NIJSWEIKE 
’t Nijsweike staat los en ook weer niet los van de Nijsmolen. Het grenst aan elkaar en vormt een 
geheel. Om dat één geheel te benadrukken is besloten om het hekwerk van ’t Nijsweike aan de  
St. Jozefstraat ook te vervangen en gelijk te maken aan het hekwerk van de Nijsmolentuin. Afgelopen 
vrijdag is het nieuwe hekwerk geplaatst. Komende zaterdagen wordt de groenstrook voor het nieuwe 
hekwerk aangeplant. 
Tussen de Nijsmolentuin en ’t Nijsweike is ook een nieuw hek geplaatst. Daardoor kunnen we 
rondom de Nijsmolen wandelen en ook vanuit de Molentuin de dieren van ’t Nijsweike zien, aaien en 
voeren. Er komen banken om van de tuin en de dieren te genieten. 
 
 

FINANCIEN 
Al de werkzaamheden, materialen en machines kosten veel geld.  
Dankzij de vele sponsoren hebben we in natura  of in Euro’s een heel 
groot bedrag bij elkaar weten te brengen. Hiervoor zijn we heel dankbaar. 
Om de fase 1 en 2 af te maken komen nog wat geld tekort.  
Daarnaast zijn er nog aanvullende wensen die we graag willen 
verwezenlijken. 
Een opslagruimte voor het gereedschap van de Molentuin is 1 van de 
wensen. Een 2e wens is een Backhuus, een oude oven om ook echt te 
bakken. Dan kunnen we het hele proces laten zien van groeiend plantje, 
meelmalen en bakken. En is de (graan)cirkel rond. 
Vele sponsoren en dorpsgenoten leven met ons mee, getuige een echt 
Backhuusje als spaarpot, geschonken door Vrouwenbeweging Zij-actief 
met de opbrengst van de collecte op hun jaarvergadering. 
Een geweldig initiatief waar we erg blij mee zijn, 
 
 

MOLENVLAAI BEDENK HET MAAR … 
Graan, malen, bakken een natuurlijk iets waar we eigenlijk niet meer 
bij stilstaan.  
Juist in en rondom de Nijsmolen willen we wel hierbij stil staan. 
Graansoorten in de Molentuin, malen in de Molen en bakken met de 
bakker… 
Bakker Snijders is een heel trouwe fan en sponsor van onze 
vrijwilligers. Er gaat geen zaterdag voorbij of Pierre stopt even met zijn 

bestelwagen en geeft iets lekkers af voor de mensen die aan het werk zijn. 
Ook hier past   
 
Maar ook het bedenken van een Nijsmolenvlaai 
is een initiatief dat door Bakker Snijders wordt 
gedragen. Op zaterdag 8 februari is in de 
Nijsmolen, waar anders, een bijeenkomst 
geweest van enthousiaste en creatieve buren 
om een nieuwe vlaai te bedenken. De 
Nijsmolenvlaai. 
17 Mei kunnen we deze vlaai proeven! 
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LIEF & LEED, BUURTPARTICIPATIE PUR SANG 
Beste Buren, 
 
Het afgelopen jaar hebben wij als buurt elkaar door het Nijsmolenbuurt project beter leren kennen, 
de betrokkenheid met elkaar is gegroeid, en dat is een goede en mooie zaak. 
Dat geld tenminste in ieder geval voor ons. Wij weten ineens hoe mensen in de buurt, die we eerst 
niet kenden heten en we zijn regelmatig met hetzelfde doel aan het werk voor onze buurt. 
Vandaar dat wij na de oproep hiervoor eens bij elkaar zijn gekomen om het volgende op te pakken. 
Als je elkaar beter kent, kun en wil je ook eerder voor elkaar klaar staan. Aandacht voor elkaar, bij lief 
en leed, de buurt gezelliger maken, er voor elkaar willen zijn, das een mooi streven. 
Nou gebeurt er in onze buurt al van alles, mensen lopen over straat met een pannetje soep voor de 
buurman.  Er gaan mensen met de auto met de buren boodschappen doen, omdat het sjouwen dan 
kan worden opgevangen bij iemand die geen auto heeft. Dat maakt de buurt leefbaarder.  
En dat is nou net wat wij belangrijk vinden en wat naar de toekomst ook steeds belangrijker word. 
Een goede buur is beter dan een verre vriend, das een oud spreekwoord wat een tijdje verwaterd is 
maar in deze tijd en maatschappij weer opnieuw moet en zal worden opgepakt. ( Zoals onze Koning 
in de Prinsjesdag toespraak liet weten). 
Nou is het onze bedoeling om hiermee klein te beginnen. 
Bijvoorbeeld met een kaartje bij blijde en verdrietige gebeurtenissen. Maar om dat te kunnen doen is 
het natuurlijk nodig om te weten waar er iets aan de hand is. De vraag aan jullie is dan ook om alle 
dingen die aandacht nodig hebben aan ons door te geven of een bericht te sturen.  
En het komt goed uit dat wij wel houden van een praatje houden, jullie kunnen ons overal 
aanspreken, bellen of mailen.  
De tuin rond de Molen schiet hard op, als alles meezit, kunnen we deze zomer daar even doorheen 
wandelen of gaan zitten voor een praatje en om te genieten van alle bloemen en planten, die daar nu 
staan en van de dieren.  
Dus laat ons a.u.b. weten waar een gebaar van medeleven uit de buurt op zijn plaats zou zijn en wij 
zorgen ervoor. 
 
Ans Levels, Toos van Berkel, Mia Henkens en An Hoekstra 
 

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 
 C1000 
 Oranje Fonds 
 KernmetPit 
 IKL 
 Met ons in Weert 

 Onze Buurt 
 Kwekerij Muijsers 
 Weert Groep 
 Bouwbedrijf Klaessen 
 MijnStraatJouwStraat 
 Noud Wolter  
 t Bèèle Erfke – t’Nijsweike 
 Keijers.com computer assistance 
 ANWB 
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Bouwbedrijf Klaessen heeft de bouwhekken geleverd voor de tijdelijke afzetting van ‘t Nijsweike, 
zodat de dieren veilig waren, onze dank hiervoor. 

 
De Weert groep heeft de prullenbak in een mooie passende groene kleur gecoat, 
onze dank voor deze sponsoring.     
 
 
 

 
 
FEESTELIJKE AFSLUITING 2E FASE 17 MEI A.S. 
Op zaterdag 17 mei a.s. willen we graag feestelijk de 2e fase afsluiten en stilstaan bij de grote 
verandering van de Nijsmolenbuurt. 
 
Hou deze datum dus vast vrij in de agenda’s. 
We willen er uiteraard een feestelijk tintje aangeven gecombineerd met een leuke informele 
afsluiting met de gehele buurt. 
We zullen over het programma nog meer communiceren, als we verder met de organisatie zijn. 
 
We zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen met de organisatie, heb je zin om mee te helpen, 
meld je bij ons aan, via d email, via Faceboek, of loop binnen bij de molen. 
 
 

OPROEP – HULP GEVRAAGD 
Voor de lopende werkzaamheden voor- en achter de schermen zoeken nog hulp.  

- Nieuwsbrief maken, ondersteuning gezocht, wie wil helpen om de nieuwsbrief te maken? 
- Organiseren feestelijke afsluiting 17 mei a.s. 
- Onderhoud Molentuin, in en rondom de molentuin onderhoud doen, schoffelen, harken, onkruid 

wieden, water geven, snoeien, opruimen e.d. 
- Wekelijkse werkzaamheden in de Molentuin, mag ook door de weeks, maar vooral op zaterdagen 
- Heb je ideeën voor de Molentuin of de Molenomgeving deel ze met ons. 

  
- Gereedschap gezocht, heb je een schop – hark, schoffel, snoeischaar o.i.d. over, schenk ze dan 

aan de Molentuin om het onderhoud van de tuin te kunnen doen. 

Wil je graag meedoen en je aanmelden, of heb je meer informatie hierover nodig neem dan contact 
met ons op. Kan via een van de contactpersonen, via de e-mail, of loop op een zaterdag even binnen 
bij de Nijsmolen. 
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AF TE HALEN – TE KOOP – RUILEN MAG OOK - GEZOCHT 
Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief. Wil je wat delen met de buurt qua materiaal-spullen die je 
zoekt of juist over hebt en je denkt dat iemand anders in de buurt dit kan gebruiken dan kun je dat in 
de nieuwsbrief vermelden. Maar ook op andere wijze hulp, immaterieel voor elkaar. 
Je kunt het kopen en/of verkopen, ruilen mag ook. Ook ruilen voor immateriële zaken, bijvoorbeeld 
ruilen voor een aantal werkzaamheden te doen in de Nijsmolentuin, kan ook onderhoud zijn o.i.d. 
We willen de mensen bij elkaar brengen met vraag en aanbod, verdere afhandeling dient tussen 
beide partijen plaatst te vinden. 
 
Af te halen: 

   Cross fiets, maat  60 cm, met gebruikssporen, maar wel bruikbaar als speelfiets – 2e fiets 

Te Koop: 

 Trampoline, met veiligheidsnet, diameter 4 meter, € 125,-- 

Ruilen: 

 Jongensfiets, frame maat  65 cm, in goede staat 
 Step, rood, in goede staat 
Te ruilen voor wat werkzaamheden in de Molentuin 

Gezocht: 

 Nog geen aanbieding 

Heb je interesse meld je dan via de mail RondomDeMolenVerandertHet@kpnmail.nl    
Of loop even binnen bij Peter Hoekstra Veldstraat 55. 
 

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 woensdag 2 april zijn er nieuwe foto’s te bekijken op: 
Fotoboek online 

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

Molenspreekwoord 

Het zin in de molen = Er wordt aan gewerkt. 
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