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STATUS MOLENTUIN 
 

 
 
Vroeger en Nu (zie pagina 2) een wereld van verschil.  
De Nijsmolen nodigt uit voor een bezoek aan de Molen zelf & aan de Molentuin. Dagelijks maken 
mensen uit de buurt en toevallige passanten gebruik van de Molentuin en genieten van de 
Nijsmolen en de mooie bloementuin. Boeketten veldbloemen worden geplukt en thuis op een vaas 
gezet. De dieren in ’t Nijsweike worden gevoerd door kinderen met ouders en grootouders. 
Er wordt ge-boulled en  mensen ontmoeten elkaar rondom de Nijsmolen.  
 
Inhoud nieuwsbrief nr. 9: 

 Status Molentuin 

 Plannen voor de nabije toekomst 

 Trouwerij in September 2014 

 Terugblik Feestelijke afsluiting 14 juni  
2014 & Open Dag 15 juni 2014 

 Polowedstrijd Weert 600 & onderzoek 
waar muziek in zit 

 

 Nijsmolenproject Formeel afgerond  
 Sponsoren 

 Molens 6 maal 600 
Deze 9e 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: onderhoud tuin Nijsmolen door vele 

vrijwilligers  

05-10-2014: 6 maal 600, molens draaien 600 minuten 

September 2014: Trouwerij in de Nijsmolentuin 

27-09-2014: Burendag, o.a. Molenberg herstellen 
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De tuin is erg mooi geworden, het meeste fruit is al geplukt. De veldbloemen kleuren de molentuin 
en de buurt treft elkaar bij de Molen. Een praatje, aandacht voor elkaar, samen een potje Jeu de 
Boules spelen of samen tuinieren, buurtparticipatie pur sang. 

 
Jeu de Boules is voor iedereen, er wordt elke woensdag vanaf 19:00 uur en elke zaterdag vanaf 15:00 
uur door vele buren gespeeld. Iedereen die wil kan en mag meespelen. Kennismaken met deze leuke 
sport kan ook op deze dagen. Uiteraard kan iedereen buiten deze tijden om ook spelen op de baan. 
Wel zelf de materialen, ballen, scorebord e.d. meenemen. 
 
PLANNEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 
De opslagruimte is gereed, geschilderd en ingericht. Voor de komende tijd zijn er werkzaamheden 
gepland voor: 

 Waterpartij aanleggen. Het is de bedoeling dat er een waterval komt vanaf de Molenberg welke 
uitmond in een zeer lage (veiligheid) waterstroompje-riviertje tussen stenen/keien door naar het 
pad bij de ingang aan de St. Jozefstraat. 

 Uitbreiding elektra naast dubbele poort t.b.v. o.a. snoeien van de heg aan de St. Jozefstraat 
(Nijsweike). 

 Uitbreiding water aansluit-tap punt bij de dubbele poort. 

 Beschadiging Maaskeien  oprit herstellen. 

 Molentuin gereed maken voor Trouwerij in September. 
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TROUWERIJ IN SEPTEMBER 2014 
Voor de eerste maal in ruim 100 jaar wordt er in de Nijsmolen – Nijsmolentuin een huwelijk 
voltrokken. Voor deze speciale gelegenheid is éénmalig de Nijsmolen als trouwlocatie aangewezen. 
Een ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Stramproy (Weert) zal in september a.s. 
Jarno en Marjolein in de echt verbinden in de Nijsmolentuin. Jarno en Marjolein kijken vanuit hun 
huis uit op de Molentuin en hebben dit ludieke en originele idee opgevat om in de mooie 
Nijsmolentuin te gaan trouwen. Nijsmolenbuurt Verandert leid dus tot deze mooie initiatieven. 
Wij wensen Jarno en Marjolein alvast een hele mooie en zonnige dag toe en vinden het een eer dat 
onze buurt-Molentuin door hen is uitgekozen voor deze speciale gebeurtenis in hun leven. 

 
FEESTELIJKE AFSLUITING 2E FASE 14 JUNI - & OPEN DAG 15 JUNI 2014 
Zaterdag de 14e juni was de feestelijke afsluiting van de 2e fase van de NijsmolenBuurtVerandert. 
En feestelijk is het geworden.  
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De presentatie van de zeer lekkere Nijsmolenvlaai met uitleg door Joost Snijders, een groot succes de 

14e en de 15e juni en ook daarna. Een gezellige barbecue, en uiteraard wat toespraken en 

dankwoorden voor de geweldige prestatie die door iedereen is geleverd. 
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Beste buren en aanwezigen, 

Ik mag namens de buurt ook een klein woordje doen op deze feestelijke afsluiting van fase 1 & 2. 

Ik ga het niet hebben over de tuin, de omgeving van de Nijsmolen. Iedereen weet hoe het in juli 2013 

er uitzag en hoe mooi het er nu uitziet.  

Doel was en is een betere omgeving voor de buurt. Begonnen met de oprit en tuin rondom de 

Nijsmolen aan te pakken is het nu echt een buurtparticipatie geworden  

De Nijsmolenbuurt is verandert: 

- oprit naar de molen is perfect 

- erg mooie molentuin, vrij toegankelijk, voorzien van sproei installatie en elektra 

- integratie met het Nijsweike 

- veiligheid is sterk toegenomen 

- enorme buurtparticipatie, we zijn hier erg trots op! Buren kennen elkaar beter, helpen elkaar en 

regelen samen de werkzaamheden 

- ontspanning en genieten in de molentuin, die ook nog eens educatief is 

Dit alles na vele voorbereidingen gerealiseerd in een korte periode vanaf 23 september 2013 tot nu 

14 juni 2014.  

Het gaat niet zomaar, je hebt én geld én mankracht nodig. 

Ik heb vorig van mijn dochter een “koffertje vol wensen voor mijn lieve Papa” gekregen. Vele 

wenskaartjes met inspirerende teksten. 

1 zo’n kaartje was “Lieve Papa ik wens je … 

kaboutertjes die helpen bij het klussen” 

Voor de Nijsmolenbuurtverandert is deze wens uitgekomen, geen kaboutertjes maar wel KlusKanjers 

die het hebben waar gemaakt. 

Een geweldige prestatie waarin ruim 5.500 vrijwilligers uren zijn gemaakt. 

We willen dan ook graag een woord van dank uitspreken: 

Voor onze vrijwilligers en werkgroepen: 

 Catering en organisatie van de bijeenkomsten en deze feestelijke afsluiting 

 Samenwerking met ’t Bèèle Erfke – Nijsweike 

 Samenwerking met de Molenstichting Weerterland 

 De sponsoren én vooral ook onze plaatselijke sponsoren 

 Financiële werkgroep, zonder geld geen project 

 Bestrating werkgroep, de zgn. Stenentikkers 
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 Tuinwerkgroep 

 Techniek werkgroep 

 Media werkgroep, incl. de fotograven en de bedenker van het Logo 

 We kunnen niet iedereen apart bedanken, ook bang om iemand te vergeten, 

 Maar apart willen we wel even stilstaan bij Toos en Kees van Berkel. Voor hun enorme 

betrokkenheid en gastvrijheid. De tuin van hun is opslagplaats geworden van alles wat gebruikt 

werd of over is.  

Ze zijn conciërges, altijd aanwezig en ontvangst van goederen en begeleiding van 

werkzaamheden. 

De schuur is als werkplaats en opslaghok gebruikt. 

Dag en nacht aanwezig en behulpzaam, soms ten koste van hun eigen bedrijf.  Dank je wel! 

 het Projectteam, , dank voor de betrokken én soms felle vergaderingen, dank je wel voor de 

samenwerking 

Als afsluiting, last but not least; 

 nogmaals dank aan alle KlusKanjers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

EEN DIKKE MERCI! En ga zo door… 

 
 
 

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 
 

               

 12-08-2014, M1409 ©2014 De Nijsmolen Verandert 8  
 

POLOWEDSTRIJD WEERT 600 JAAR & ONDERZOEK WAAR MUZIEK IN ZIT 
 

Kunt u ons  

een handje helpen? 

 

Polowedstrijd Weert 600 jaar 

De 2 goede doelen bij de Paardenpolo (picknick) Weert op 23 en 24 augustus zoeken hiervoor nog 

helpende handen. 

Wij van de Weerter boodschappenbus en het Kankeronderzoekfonds Limburg vinden het fantastisch 

als u ons komt helpen. 

Vrijwilligers en Weerter Paardenpolo  

Op 23 en 24 augustus vindt in Weert voor het eerst een paardenpolo-evenement plaats. Dan kan de 

gehele Weerter bevolking kennismaken met de paarden, de spelers, het spel. En een talentvolle 

speelster uit Weert zelf. Plaats van handeling zijn de sportvelden van het voormalige Bisschoppelijk 

College in Weert. 

Het mooie is ook nog eens dat een eventuele opbrengst naar twee goede doelen gaat: de Weerter 

BoodschappenPlusBus en het Kankeronderzoekfonds Limburg. Dat laatste fonds ondersteunt een 

viertal veelbelovende onderzoeksprojecten voor kankerbestrijding aan de Universiteit van 

Maastricht. 
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De organisatie – het is allemaal vrijwilligerswerk – heeft extra handjes nodig voor ‘hand- en 

spandiensten’, voor, tijdens en na deze paardenpolo-picknick. Hoe meer vrijwilligers, hoe eerder er 

ook geld over kan blijven. Het is de opzet om dit evenement jaarlijks voor deze goede doelen te laten 

plaatsvinden. Wilt u ons helpen, meldt u aan bij Jan Levels via 06-11100789 of via 

famlevels@kpnmail.nl.  

 
Het onderzoek naar Kanker gaat continu door, op 13 juli jl. is er een muzikale bijeenkomst geweest in 
Weert georganiseerd door Ans en Jan Levels. Het is al de 13e juli geweest, het onderzoek is en blijft 
actueel, vandaar dat we het hebben opgenomen in deze nieuwsbrief i.c.m. de Polowedstrijd en de 2 
goede doelen. 
 
 
 

ONDERZOEK WAAR MUZIEK IN ZIT (13 juli, De Roos, Weert) 

Bijna iedereen krijgt in zijn leven met kanker te maken.  

Op dat soort momenten speelt hoop een zeer belangrijke rol. Onder andere hoop op goede 

behandelmethodes. Met veel interesse kijken we naar diverse veelbelovende onderzoeken. Zo 

vinden er op dit moment in Maastricht vier van dergelijke onderzoeken plaats: 

1. Dit richt zich op een methode om bij vrouwen met borstkanker een – achteraf gezien – niet 
nodige operatie aan de zogeheten poortwachterklier te voorkomen. 

2. Hierbij onderzoekt men hoe bij longkanker veel intenser dan nu de tumor bestraald kan 
worden zonder de gezonde omgeving te beschadigen.  

3. Het derde onderzoek beproeft een methode om zogeheten donorkillercellen in te zetten om 
kankercellen bijv. bij de ziekte van Kahler te bestrijden, dit dan in plaats van chemo met al 
zijn bijwerkingen.  

4. Dit onderzoek wil mensen met dikke darmkanker betekenisvolle adviezen kunnen geven over 
de beste leefwijze na de operatie. 

Deze vier onderzoeken worden o.a. mogelijk gemaakt door donaties van het 

Kankeronderzoekfonds Limburg. 

ONDERZOEK WAAR MUZIEK IN ZIT (13 juli, De Roos Weert) 

Op zondag 13 juli aanstaande (13.30 – 16.30 uur) vindt voor belangstellenden in Dienstencentrum De 

Roos, Beekstraat 29 in Weert een muzikaal omlijste bijeenkomst plaats. 

Wilfred Germeraad, onderzoeker aan het Maastrichter Universitair Ziekenhuis, zal u informeren over 

de huidige stand van de onderzoeken.  

Tussendoor kan men luisteren naar live gezongen liedjes (vooral) uit de jaren 60 en 70. U kunt 

verzoeknummers aanvragen en waarderen middels een gift of vrijwillige bijdrage. De opbrengst gaat 

voor 100% naar het Kankeronderzoekfonds Limburg.  

De toegang is gratis.  
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Nadere info bij: famlevels@kpnmail.nl, via 06-11100789 of via de Infobali van De Roos (beekstraat 

29, Weert, telefoon: 0495-688190). 

ONDERZOEK WAAR MUZIEK IN ZIT (13 juli, De Roos Weert) 

Zanger Kees van Hooff                 Organisatie in handen van Ans en Jan Levels 

Kees van Hooff is sinds kort weer terug  Vanwege persoonlijke situatie zetten Ans en 

In Weert. Na een aantal jaren aan de Cote D’Azur Jan zich volledig op vrijwillige basis in voor het 

waar hij als zanger/gitarist ondermeer voor de                   Kankeronderzoekfonds Limburg vooral in de regio 

Franse kankerbestrijding benefietoptredens  Weert en Midden Limburg. 

verzorgde. Na een eerste kennismaking  Wilt U zich eventueel ook vrijwillig voor het Kanker- 

met Jan Levels, was hij dadelijk enthousiast dit nu   onderzoekfonds Limburg inzetten? Dat kan. Heel  

hier voor het Kankeronderzoekfonds Limburg te  graag zelfs. Zoek dan even contact met Ans en/of 

doen. Zijn persoonlijke band met het onderwerp Jan voor een nadere kennismaking of een afspraakje: 

kan  niet onvermeld blijven: zijn muzikale carrière 06-11100789 of via de mail: famlevels@kpnmail.nl  

startte hij na het overlijden van zijn echtgenote 

(een Weertse )  zo'n dertien jaar geleden. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

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
mailto:famlevels@kpnmail.nl
mailto:famlevels@kpnmail.nl


  
                                                                                                                

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     Facebook adres:  molen.denijverheidstramproy 
 

               

 12-08-2014, M1409 ©2014 De Nijsmolen Verandert 11  
 

Project Nijsmolenbuurt formeel afgerond 

16 juli 2014 Molenstichting Weerterland

De projectgroep Nijsmolenbuurt Verandert heeft het buurtproject voor wat betreft 
de aanlegwerkzaamheden nu ook formeel afgesloten. Tijdens een vergadering 
werd de financiële afwikkeling van het project formeel geaccordeerd en werd de 
beide penningmeesters formeel decharge verleend. 
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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 
 

  

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 
 

               

 12-08-2014, M1409 ©2014 De Nijsmolen Verandert 13  
 

Vrijwilligers gezocht voor 
molenevenement Molens6x600 

21 juli 2014 Molenstichting Weerterland

Weert viert het hele jaar dat de stad 600 jaar geleden marktrechten kreeg. Ook 
Molenstichting Weerterland en Stichting Cultureel Café Weert bieden de stad 
daarom een verjaardagscadeau aan. Dat doen beide organisaties in de vorm van 
het culturele molenevenement Molens6x600, Ontdek en Beleef de molens van 
Weert in  woord, beeld, zang, smaak en beweging.  

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
http://molensinweert.com/2014/07/21/vrijwilligers-gezocht-voor-molenevenement-molens6x600/
http://molensinweert.com/2014/07/21/vrijwilligers-gezocht-voor-molenevenement-molens6x600/
http://molensinweert.com/2014/07/21/vrijwilligers-gezocht-voor-molenevenement-molens6x600/
http://molensinweert.com/author/weerterland/
http://molensinweert.com/2014/07/21/vrijwilligers-gezocht-voor-molenevenement-molens6x600/#respond
http://molensinweert.files.wordpress.com/2014/06/vastleggen-in-volledig-scherm-16-3-2014-124030-bmp.jpg
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Een dergelijk groot evenement levert het nodige werk op. Daarom zijn de 
Molenstichting Weerterland en Stichting Cultureel Café Weert op zoek naar 
vrijwilligers die in het weekeinde van 5 oktober een of twee dagen of 
dagdelen  willen meehelpen bij de opbouw, organisatie en begeleiding van het 
evenement.  

Aanmelden als vrijwilliger kan via een online formulier  op 
http://6x600molens.wordpress.com/vrijwilligers of direct online 

  

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 

 

BURENDAG 27 SEPTEMBER 2014, MOLENBERG HERSTELLEN 
Zaterdag de 27e september 2014 gaan we op burendag de Molenberg herstellen. 
De Molenberg ook al meer dan Honderd Jaar oud, heeft een face lift nodig om weer een frisse 
honderdjarige te worden. M.a.w. we willen de begroeiing op de Molenberg aanpakken en verbeteren 
/ herstellen. 
In September is het plant-technisch de juiste tijd om dit soort werkzaamheden uit te voeren. 
Daarnaast levert werken op Burendag ons weer wat geld op die we voor het onderhoud nodig 
hebben en goed kunnen gebruiken. 

Vandaar een oproep voor hulp op zaterdag de 27e september 2014 voor de 

Molenberg te herstellen. 
Start s ‘ochtends, werkzaamheden tot in de middag, nadere details volgen nog. 
 
 

Molenspreekwoord  

Hij heeft een klap van de molen gehad.  

Hij is niet goed bij zijn verstand. 
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