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DE NIJSMOLENBUURT BLIJFT VERANDEREN … 
MIJLPAAL WEER BEREIKT!!! 
 

 
 

Er wordt druk ge-Boulled. D.w.z. WE ZIJN KLAAR!  

Natuurlijk zijn we nog druk bezig, met onderhoud, kleine aanpassingen, uitbreidingen en plannen 
voor de komende tijd, maar met de basis van Fase 1 & 2 zijn we gereed.  
En hier willen we graag bij stil staan, een hele mooie prestatie en een enorme metamorfose van de 
Molen Buurt omgeving tot de huidige (buurt) Molentuin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: onderhoud tuin Nijsmolen door vele 

vrijwilligers  

14 juni 2014: Feestelijke afsluiting 2e fase 

15 juni 2014: Open Dag 
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Inhoud nieuwsbrief nr. 8: 

 De Nijsmolenbuurt is verandert 

 Feestelijke afsluiting 14 juni 2014 

 Open Dag 15 juni 2014 

 Status werkzaamheden  

 Plannen voor de nabije toekomst 

 Sponsoren  

 
 Deze 8e 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) 

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

 
 

 

 

DE NIJSMOLENBUURT IS VERANDERT 
Tijdslijn Burendag september 2013 t/m Feestelijke afsluiting 14 juni 2014 
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 
2014 
       Jan         Winterreces, wel verder met plannen ontwikkelen/ voorbereiden 
                Feb Start 2014, tuinaanleg, Nijsmolenvlaai, Lief en Leed groepje, bestrating 
       Mrt         Tuinaanleg, bestrating maken Jeu de Boullebaan 
                Apr Waterput, hekwerk ‘t Nijsweike, paden, tuinaanleg Jeu de Boulle Baan gereed 
       Mei         Waterpomp, elektra, tuin ingezaaid, paden gereed,  
                Jun Tuinhuisje plaatsen, onderhoud, sproeien met dit mooie weer 
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FEESTELIJKE AFSLUITING 2E FASE 14 JUNI A.S. 
Op zaterdag 14 juni a.s. willen we graag feestelijk de 2e fase afsluiten en stilstaan bij de grote 
verandering van de Nijsmolenbuurt. 
Iedereen is van Harte Welkom, Maar natuurlijk willen we graag met onze Klus Kanjers die zich zo 
enorm hebben ingespannen feestelijk deze fase afsluiten. 
Programma zaterdag 14 juni 2014: 
15:30 – 16:00 uur aanvang, binnenkomst, kopje thee of koffie 
16:00 uur Formeel gedeelte, ff stilstaan bij ONZE prestatie 
16:45 uur Presentatie speciaal ontwikkelde Nijsmolenvlaai, smullen dus! 
17:30 uur BBQ, Feestje 
20:30 uur einde  

We gaan er een mooie afsluiting van maken, met onze Klus Kanjers 
 
 
 
 

OPEN DAG 15 JUNI A.S. 
15 juni is de Open Dag van het project NijsmolenBuurtVerandert. Iedereen is van harte welkom om 
te zien wat een prachtige Molentuin rondom de Nijsmolen is gemaakt. 
Er is hard gewerkt door vele enthousiaste vrijwilligers vanaf september 2013 om dit project te 
realiseren. En het resultaat mag er zijn! Dus kom een kijkje nemen 
De Nijsmolen is open en er wordt uitleg gegeven, ook kan de Molen 
bezichtigd worden. 
Én ook de Molentuin is geopend. 

Programma zondag 15 juni 2014: 
11:00 uur  openstelling Nijsmolen en Molentuin 
met:  

 demonstraties, 

 uitleg over de verandering én realisatie van de 
Molenomgeving, 

 proeven van de “Nijsmolenvlaai” 

 zelf een “balletje “gooien om de nieuwe Jeu de Boullebaan 
uit te testen, 

 bezichtigen van de Nijsmolen, 

 genieten van de Molentuin en de dieren in ’t Bèèle Erfke 
16:00 uur einde 
 

Kom kijken en beleef de nieuwe Molentuin 
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STATUS WERKZAAMHEDEN 
De laatste maand is er weer keihard gewerkt om de Molentuin verder gereed te krijgen. 
De waterput is afgerond, de waterleiding en aftappunten zijn gemaakt, slangen zijn gekocht en we 
kunnen nu sproeien bij warm weer, zoals het deze week is. 
Als je het zo kort omschrijft lijkt het niets voor te stellen, niets is minder waar.  
In de grond zijn waterleidingen weggewerkt, er staan diverse natuurstenen palen met aftappunten. 
Een put is gemaakt, een afdekking voor de put is verzorgd in mooi groen gecoat in samenwerking 
met de Weert Groep. Een pomp is geplaatst i.s.m. Jac Coolen Techniek en de elektra is aangesloten 
door onze vrijwilligers. Geschakeld vanuit de Nijsmolen, m.a.w. in de molen zet je de schakelaar om 
te kunnen pompen/sproeien. 
 
De elektra is aangesloten, op de natuurstenenpalen zit naast de water aftappunt een wcd (wand 
contact doos) voor de stroomvoorziening.  
Om dit geheel netjes te kunnen monteren zijn de leidingen in een rvs buis ondergebracht en op de 
natuurstenen paal is een kunststof plaat gemaakt i.s.m. CPS uit Stramproy om de wcd en waterkraan 
op te monteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle elektra in de Molentuin is vanwege veiligheid af te schakelen in de Nijsmolen.  
Een begin is gemaakt met de opslag voor het gereedschap, een blokhut zodat we het onderhoud en 
de gereedschappen die hiervoor nodig zijn goed kunnen uitvoeren. Het gereedschap is aangeschaft 
en deels gesponsord door de Boerenbond Weert 
Ook is er divers groen onderhoud continu aan de gang, in de tuin en aan het hekwerk rondom de tuin 
Naast de Moleningang zijn grasplaggen gelegd om de erosie tegen te gaan en voor een mooi uiterlijk. 
 
 

PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 
Voor het vervolg van de werkzaamheden zijn we ook al weer druk doende, te denken aan: 

 onderhoud 

 blokhut afmaken incl. bestrating 

 waterpartij aanleggen 

 bakhuis bouwen 

 Jeu de Boulle competitie 

 Workshops – demonstraties 
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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: 
 

 ANWB 

 Gemeente Weert 

 IKL 

 Kern met Pit 

 Met ons in Weert 

 Mijn Straat Jouw Straat 

 Oranje Fonds 

 Onze Buurt  

 VSB Fonds 
 
 
 
 

 Molenstichting WeerterLand 

 ’t Bèèle erfke 

 Bakkerij Snijders 

 BLM Wegenbouw 

 Boerenbond Weert 

 Bouwbedrijf Klaessen 

 C1000 – Jumbo René Puts 

 CPS Case Packing Systems 

 Hubo de Koster 

 Jac Coolen Techniek 

 Kwekerij Muijsers 

 Mols hekwerken 

 Noud Wolter 

 Raco Nederweert  

 Truijen verf en behang 

 Ut Opsjupperke  

 Van de Kruys Weert 

 Weert Groep 
 
 
 
 
 

 Alle BUURTVRIJWILLIGERS 
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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: 

 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. 

 Maes brouwerij, Johan Aspers verzamelt alles van de Maes Brouwerij, heb je Maes artikelen, 
benader Johan dan, je maakt hem erg blij met Maes spullen. 
Johan Aspers, joaspers@hotmail.com 

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

Molenspreekwoord  

Zijn molen maalt niet meer. 

Zijn gebit werkt niet meer. 
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