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1. Inleiding 
 

Achtergrond 
Stramproy is een kerkdorp in Midden-Limburg en sinds 1998 toegevoegd 

aan het grondgebied van de gemeente Weert. Stramproy is gelegen 

ten zuiden van Weert, vlak aan de Belgische grens. Ten westen en 

zuiden deelt Stramproy de circa 7 kilometer lange grens met de 

Belgische Noord-Limburgse gemeenten Bocholt, Bree en Kinrooi. De 

kern met het buitengebied telt ruim 5.100 inwoners.  

Op het Kerkplein staat een sculptuur van de ‘Zoatmaal’, een 

zoutsmokkelaar anno 1900, van de hand van Truus Coumans-

Mevissen. Het beeldje herinnert aan de tijd dat in deze grensstreek 

veel gesmokkeld is. Het stelt een kleine smokkelaar voor, die in tijden 

van armoede probeert wat bij te verdienen door een ‘maal’, een zak 

met zout, de grens over te smokkelen.  

Door de scheiding van Nederland en België in 1839 werd besloten om de 

grens precies te gaan bepalen tussen die landen. Pas in 1843 met de 

Conventie van Maastricht werd de grens in Stramproy vastgesteld, en die 

bleek pal door de A-beek bij de Broekmolen te lopen.   

In 1989 is door de Gemeente Kinrooi en de Gemeente Stramproy een 

monument in de vorm van een menhir, een grote granieten steen, 

geplaatst ter gelegenheid van de 150 jarige scheiding van de beide 

Limburgen. De lijn op de plaquette geeft de grens aan en vermeldt de 

volgende tekst: ´De grens alleen nog maar een streep´. 

Over de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant ligt een groot natuurgebied van 25.000 

hectare. Sinds de ruilverkaveling van 2011 is de grondruil in Stramproy onderdeel geworden 

van de realisatie van dit GrensPark Kempen-Broek, dat zich uitstrekt van Eindhoven tot 

Hasselt.  

Op de grens met België, bij grenspaal 160, markeert sinds 2014 het monument ‘Vluchten, 

Vrijheid, Vrede’ de plek waar tijdens de WOI vele mensen ons land binnenkwamen en de weg 

naar de vrijheid vonden. Het kunstwerk is gemaakt door Els Maes-Verdonschot. 

 

Aanleiding 
Smokkel en sluikhandel zijn van alle tijden maar zeker sinds de tijd dat er grenzen en 

geldhandel is. Vanaf het moment dat de tolwetten van 1818 werden ingevoerd tot 1958, toen 

de Europese Gemeenschap is opgericht, waren talloze smokkelaars actief. Prijsverschillen 

maakten het lucratief om goederen illegaal in of uit te voeren. In 1872 schafte België de accijns 
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op zout af waardoor zout interessante handel werd. Het was niet alleen een smaakmaker, 

maar ook een conserveringsmiddel voor vlees. In Stramproy werden de smokkelaars spottend 

‘Zoatmaale’ (zoutzakken) genoemd maar ze verdienden er behoorlijk aan. In die tijd was met 

zoutsmokkel een winst tot 200 procent mogelijk. In 1914 zette de Eerste Wereldoorlog de 

handel op scherp. Nederland moest nadrukkelijk de grenzen bewaken voor personenvervoer, 

met name Belgische vluchtelingen en controleren op het uitvoerverbod van levensmiddelen, 

brandstoffen, brieven en oorlogsmateriaal. Juist in dit gebied met zijn vele natuurlijke grenzen 

tussen land en water, met moerassen, open velden en de met houtwallen omgeven 

akkerlandjes waren de mensen die hier de weg wisten duidelijk in het voordeel. Voor de 

gelegenheidssmokkelaar, die alleen op pad ging met spullen om te ruilen, of de 

georganiseerde smokkelbendes, die zwaar bepakt in groepsverband de voorgefinancierde 

smokkelwaar over afstanden van 30 km en meer wisten te vervoeren, waren er meer dan 25 

grensovergangen en sluipweggetjes beschikbaar. Ook vee werd ’s nachts in het diepste 

geheim over de grens gebracht waarvoor de koeien en kalveren zelfs zwart werden geverfd. 

In het verleden waren molens een plek waar alle boeren samenkwamen om hun graanoogst 

te laten malen. Het graan werd deels gemalen voor veevoer, maar ook voor meel of bloem 

waarmee gebakken of gekookt kon worden. De landeigenaren, vaak adellijke lieden, hadden 

al snel in de gaten dat via die molens ook grip gehouden kon worden op de omzetten van de 

boeren, vaak de pachters van het land. Daarom werd al snel geregeld dat je pas een molen 

kon beginnen als dat mocht van de hogere heren. In het geval van de Broekmolen, waren dat 

overigens dames van Het Stift van Thorn, dat toen de macht had over grote gebieden in 

Midden Limburg. Zij bepaalden in 1474 dat er een watermolen gebouwd mocht worden in de 

Abeek voor het malen van graan. Daar werd vaak ook de belasting geheven op het graan, soms 

een tiende van de oogst, dat naar het Stift moest. Door de stroming in de beek werd een 

waterrad aangedreven, waarop de maalstenen werden aangesloten. Een staaltje van oude 

ambachtskunst. Door de eeuwen heen bleef de molen deze functie vervullen. In 2021 

functioneert deze molen nog steeds, na enkele ingrijpende renovaties en opknapbeurten. 

Naast de watermolen ligt een molenaarswoning, die vroeger ook dienst deed als boerderij. 

Tegenover de huidige molen ligt een grote stal / annex woonhuis, die na een grote brand in 

de jaren 70 van de vorige eeuw is opgehaald uit België, en hier 

is herbouwd.  

De Broekmolen was eeuwenlang een tref- en handelspunt 

voor de lokale bevolking. Na de vaststelling van de 

landsgrens nabij de watermolen werd het nu ook een 

gebouw dat pal op de grens tussen Stramproy en 

Molenbeersel lag. Met alle gevolgen van dien.  
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Motivatie 
Op de grens waar elk voorjaar een lint van witte krokussen bloeit ter herinnering aan de 

Dodendraad uit de WO1, toen ook de Spaanse griep de hele wereld teisterde, werden in maart 

2020 de grenzen wederom gesloten. Door de verschillen in de maatregelen ter bestrijding van 

de Coronacrisis werden de grensovergangen met dranghekken, blokkades en zandheuvels 

gebarricadeerd. Dorpen werden opgesplitst en families gescheiden. Om deze moeizame 

Coronaperiode af te sluiten, het aloude verbindende dorpsgevoel een extra impuls te geven 

en de samenwerking met de buurgemeenten te versterken is een idee opgepakt om 

gezamenlijk door jong en oud aan een mooi project te gaan werken.    

Het duo, schrijver Frits Criens en regisseur Johan Korten hebben de laatste tien jaar laten zien 

dat ze ijzersterke stukken buitentoneel kunnen maken en uitvoeren. Na successen in Zuid- en 

Midden-Limburg pakte de Dorpsraad Stramproy het initiatief voor een buitentoneel in 

Stramproy, het geboortedorp van de regisseur. Hoog tijd voor een spektakelstuk in eigen 

regio. Na oriëntatie bij de lokale verenigingen, een goed gesprek bij voorgaande producties 

en een haalbaarheidsanalyse ging de organisatie van start.  
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2. Projectonderdelen “Euver de Grens” 

 

Buitentoneel “Euver de Grens” 
De basis van het project “Euver de Grens” is een groots buitentoneel uitgevoerd over tien avonden 

met als thema ‘Smokkelen’. Het toneelstuk is een tragikomedie geschreven door Frits Criens en 

getiteld “Euver de Grens”. Het verhaal speelt zich een eeuw geleden af, net na de Eerste 

Wereldoorlog, voor de Belgen de Groote Oorlog, bij een grensovergang tussen Nederland en 

België. Het betreft een verbeeld verhaal in toneelvorm, ondersteund door beeldmateriaal en 

eigentijdse geluids-mogelijkheden, gemixt met waargebeurde ingrediënten en anekdotes van 

smokkelverhalen die zich in deze omgeving afgespeeld kunnen hebben. De locatie is de historische 

Broekmolen, gelegen midden in de natuur,  aan de visrijke A-beek op de grens van Stramproy en 

Molenbeersel. Een prachtig gebied voor stropers waar altijd wel iets gebeurde. Aan de ene kant 

van de grens is de Broekmolen en een grenscafé. Aan de andere kant van de grens is een winkeltje 

gelegen. Een ideale plek voor smokkelaars, douanebeambten, boeren, de lokale jeugd en dorstige 

passanten. De winkel is ook de spil in de smokkel van zout, levensmiddelen, levend vee en 

roddelpraatjes. In de molen komen de lokale boeren met hun graan, en smeren hun keel met fris 

bier. Dan komen de verhalen ook los.  De jongens uit het dorp komen hier voetballen, en dromen 

van een eigen voetbalclub en eigen veld. De douane komt vaak uit het protestante Holland, om te 

veel verbroedering te voorkomen. Vaak knappe jonge mannen, wat weer voor aanloop van de 

lokale meiden zorgt. Na de verdeling van het land in België en Nederland, zo’n 80 jaar geleden, is 

er ook wel een gezonde rivaliteit tussen de ene en de andere kant van de grens. Er wordt over en 

weer wat geplaagd en uitgedaagd. Maar ook de eigenaresse van de winkel en de molenaar hebben 

zo hun gevoelens voor elkaar, ondanks hun huwelijken. Stropers willen hun handel graag kunnen 

afzetten aan de andere kant van de grens, en proberen de douane naar hun hand te zetten. Net 

als de smokkelaars dat ook proberen. Omdat de douane zelf ook graag een graantje meepikt, 

spelen die dit spel weer mee, als het hen uitkomt. Kortom : alle ingrediënten zijn aanwezig om 

eens “Euver de Grens” te gaan….. 

De regie van dit toneelstuk is in handen van Johan Korten, die dit zal voorbereiden, instuderen en 

uitvoeren. Voor deze productie zijn 50 toneelspelers gecast, zowel Belgische als Nederlandse. Er 

wordt gebruik gemaakt van historische attributen zoals kleding, uniforms, wapens, vlaggen, 

fietsen, karren e.d. die zoveel als mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid. Ook is er 

deelname van levende have (paarden, schapen, koeien, 

kalveren en honden). Door lokale verenigingen worden korte 

sketches en muzikale aanvullingen toegevoegd op de 

aanlooproute voorafgaand aan de uitvoeringen. In totaal zal de 

vrijwilligersorganisatie ongeveer 200 vrijwilligers omvatten die 

op alle mogelijke manieren worden ondersteund door 

professionals.  

De eigenaren van de Broekmolen hebben hun medewerking toegezegd voor het gebruik van de 

locatie voor zowel de repetities alsook voor de uitvoeringen. 
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Educatief programma “Smokkelen”  
Rondom het thema smokkelen gaat de stichting Edumare uit Ittervoort een educatief 

programma ontwikkelen dat verleden en heden met elkaar verbindt en dat bedoeld is voor de 

groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs.   Deze 

stichting heeft zich toegelegd in het voorzien van projecten van eigen verhalen en tekeningen, 

digitale presentaties, informatiemateriaal en opdrachten. Met als basis de leefomgeving van 

het kind zijn al hun projecten terug te voeren op drie thema’s:   NATUUR – CULTUUR - 

HISTORIE. Hiermee worden kinderen een sleutel geven voor het begrijpen van de wereld om 

hen heen. Dit heet omgevings-onderwijs. Elk thema -aansluitend bij de leefwereld van het 

kind- bezit de drie bovengenoemde elementen. Door deze te koppelen leren 

kinderen verbanden zien en een ontwikkelproces te herkennen in hun eigen omgeving. De 

strategieën die kinderen hier leren, kunnen ze later ook op een andere omgeving toepassen. 

Het programma bestaat uit drie lagen:  

1. Als drager van het project maken wij een spannend verhaal, rijk geïllustreerd, om de 
kinderen in de wereld van het thema te brengen. Dit verhaal is zo veel mogelijk 
historisch. We laten het deels parallel lopen aan het script van Frits Criens. Ook 
geschikt voor volwassenen.  

2. Voor verdere verdieping ontwerpen wij een digitale presentatie, verdeeld in thema’s. 
(Bijvoorbeeld een tijdsbeeld van het dorp, de Nederlands-Belgische grens, hoe was 
het boerenleven voor kinderen, etc.)  Elk thema begint met een filmpje van enkele 
minuten, waarin de kinderen heel direct worden aangesproken door een 
acteur/actrice, liefst een jong iemand, in het dialect. Met visueel en auditief 
materiaal wordt het thema verder afgewerkt.  

3. De in 2. genoemde thema’s worden verder uitgediept in een digitaal infoportaal. De 
kinderen kunnen -aan de hand van een mindmap- surfen naar onderwerpen van hun 
eigen keuze. Dit portaal kan worden gebruikt om kennis te vergaren, maar ook om 
zelf een PowerPoint, een toneelstukje, een spreekbeurt, een quiz, een kunstwerkje, 
een groepswerkstuk, of meer te kunnen maken.  

 

Didactische achtergrond 
Het didactisch materiaal moet aansluiten bij de huidige vorm van onderwijs. Het digitale 

schoolbord kan bij de presentatie en het infoportaal klassikaal worden ingezet, maar de 

kinderen kunnen ook individueel of in groepjes aan de slag op hun computer. 

Graag willen wij alle kinderen bedienen, daarvoor gebruiken wij elementen uit de theorie 

van de meervoudige intelligentie. Onze thema’s bevatten elementen voor álle kinderen, of 

ze nu houden van taal, van rekenen, van historische feitjes, van ruimtelijke of misschien 

meer sociale gegevens. Ze kunnen, in overleg met de leerkracht uiteraard, individueel 

werken, maar ook in groepjes. Door het digitale materiaal is het ook mogelijk het thuisfront 

mee te laten doen. Want het verhaal van “Euver de grens”, dát gaat leven in het dorp!  
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Smokkeltocht 
In het verlengde van het educatief programma kan de jeugd ook nog eens een echte 

smokkeltocht in het donker beleven, waardoor het thema smokkelen voor hen onvergetelijk 

wordt. En leren… dat doen ze dan vanzelf.   

Smokkelen gebeurde niet over de doorgaande weg of langs het grenskantoor, maar over 

bospaadjes of door het moeras. Het moeilijk toegankelijke gebied tussen Stramproy en 

Kinrooi was dan ook uitermate geschikt voor het smokkelen. 

Doordat er sporen gevonden zijn van geheime doorgangen gaat de spannende tocht over 

paden die smokkelaars in vroegere tijden gebruikten. Net als de smokkelaars vroeger gaat  

de jeugd met smokkelwaar op pad en beleven ze de spanning van weleer. Daarbij worden 

alle zintuigen en het oriëntatie vermogen flink geprikkeld.  Onderweg voeren acteurs uit      

de toneeluitvoering “Euver de Grens” waarheidsgetrouwe acts op van de belangrijkste 

personages uit de smokkeltijd. Ook moet de grenswacht op een dwaalspoor worden 

gebracht of worden misleid. 

 

Tentoonstelling  
In samenwerking met de heemkundeverenigingen van Stramproy en het Belgische Kinrooi 

alsmede met het smokkelmuseum uit Budel wordt op de locatie van de Broekmolen een 

meerdaagse tentoonstelling over de tijd van het smokkelen gehouden. Hier kun je  

authentieke smokkelspullen bekijken. Foto’s van smokkelaars en tal van spullen en 

foto’s  van smokkelaars en douaniers uit vervlogen tijden worden hier getoond.              

Spannende smokkelverhalen die lange tijd geheim zijn gebleven zullen te aanhoren of            

te lezen zijn. Maar ook verhalen hoe de grens hier is ontstaan, en tot welke problemen dat in 

die tijd geleid heeft, komen aan bod, op historische verantwoorde wijze. 

 

Excursie Broekmolen 
Het project “Euver de Grens” speelt zich af rondom de prachtige Broekmolen, een volledig 

gerestaureerde en nog werkende watermolen aan de Abeek. Deze molen is een bezoek 

meer dan waard. Om dit mogelijk te maken 

worden er in samenwerking met de Weerter 

Molenstichting en de eigenaren van de molen 

boeiende excursies door de molen gehouden.  

U maakt dan niet alleen kennis met de molen 

en de molenaar, maar ook met de geschiedenis 

van de molen en de bijzondere techniek van 

het overbrengen van waterkracht op het 

gemaal.  
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3. Doelstelling 
 

Hoofddoelstelling 
De hoofddoelstelling van het project is het realiseren van een groots opgezet buitentoneel in 

het najaar van 2022 met spelers, figuranten en medewerkers uit Stramproy en omliggend 

grensgebied ter bevordering van de leefbaarheid, samenhang en verbondenheid in. 

 

Subdoelstelling 
- Het samenbrengen van leden van diverse verenigingen, kinderen en burgers met 

cultuurhistorische thema’s ter bevordering van samenwerking, gemeenschapszin en 

participatie en historisch besef. 

- Emigratie-immigratie problematiek vertalen naar het heden. 

- Voor het behoud en gebruik van de streektalen zoals het ‘Roojs’ en ‘Bieësels’ is het stuk 

in het dialect geschreven. 

- Het onder de aandacht brengen en zichtbaar maken van historische ontwikkelingen en 

gebeurtenissen rondom de locatie van de Broekmolen. 

- Thema’s  zoals smokkelen, stropen, grensverhalen en mensen met verschillende 

achtergronden vertalen naar lesbrieven voor de schoolgaande jeugd. 

- De volkscultuur kennen en helpen begrijpen waarom het leven is zoals het geworden is. 

- Verbindingen maken tussen twee buurdorpen, twee grenzende provincies en twee 

landen. 

- Onderlinge banden versterken en sociale cohesie laten groeien door zoveel mogelijk 

mensen te betrekken bij de uitvoering van de plannen. 
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4. Organisatie 
 

Stichting Buitentoneel Stramproy 
De organisator van het project ”Euver de Grens” is de stichting Buitentoneel Stramproy.                    

Het doel van de stichting is: 

Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid, samenhang en 
verbondenheid 

Dit middels:                                                                         

- groots opgezette openlucht theaterstukken                                                                         
- maatschappelijke participatie en brede samenwerking                                                                       
- cultuurhistorische thema’s                                                                                                        
- koppeling aan migratie, integratie en eenzaamheid                                                                                                
- extra aandacht voor de kwetsbare groepen                                                                                                            
- bijdrage behoud kennis en educatie                                                                                                                      - 

bevorderen gebruik lokale streektaal 

Het bestuur van deze stichting bestaat uit 9 personen. 

 

Vrijwilligers 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting zijn de volgende werkgroepen 
actief:        

- PR en Communicatie                                                                                                    
- Overheidszaken                                                                                                                                  
- Sponsoring       
- Terrein en Techniek                                                                                                              
- Toneel                                                                                                                                               

Het betreft hier uitsluitend vrijwilligerswerk.  

Bij de openluchtvoorstellingen sec gaat het om toneelspelers, figuranten en ondersteuners; 
in totaal circa 50 vrijwilligers 

Op de locatie van de Broekmolen wordt zowel voor de openluchtvoorstellingen als voor de 
tentoonstelling gebruik gemaakt van enkele tientallen vrijwilligers om alles in goede banen 
te leiden, zoals verkeersregelaars, toezichthouders, parkeerbegeleiders, supposten e.d.  

De tentoonstelling wordt opgezet en ingericht samen met vrijwilligers vanuit de beide 
heemkundeverenigingen en het smokkelmuseum.   

Het totale ureninzet van alle vrijwilligers, ruim 150, wordt geraamd op minimaal 15.000 uur.  
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Tegen vergoeding 

Het script van de toneeluitvoering van Euver de Grens is geschreven door dialect tekst-
schrijver Frits Criens uit Haelen. 

De regie over de uitvoering van het script is in handen van Johan Korten een succesvol 
regisseur van toneelvoorstellingen in de eigen streektaal. 

Voor het schrijven van het script voor de belevingsspeurtocht wordt gebruik gemaakt van de 
stichting Edumare uit Ittervoort.  

Het educatief programma wordt volledig door de stichting Edumare ontwikkeld.                        
Tegen minimale kosten bieden zij dit programma aan het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs aan. 
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5. Marketing en communicatie 
 

Doelgroepen 

Het project heeft een (inter)lokale, (eu)regionale en provinciale uitstraling. Dit betekent dat 
we ons op de volgenden doelgroepen richten: 

- De bevolking van Stramproy en omliggend grensgebied. In het bijzonder de bewoners uit 
de kernen van de Nederlandse gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw en 
Belgische gemeenten Kinrooi, Maaseik, Bree en Bocholt en uit de rest van beide 
Limburgen; 

- Toneelliefhebbers; 

- Geïnteresseerden in geschiedenis van grensgebieden en grensoverschrijdende 

problematiek; 

- Toneelspeler en figuranten van amateurtoneelverenigingen; 

- Vrijwilligers van vereniging voor de ondersteunende taken (handjes); 

- Leerlingen van basisscholen ; 

- ‘Nieuwe’ Nederlanders en ‘Nieuwe’ Belgen. 

 

Communicatie 
Wat zijn de communicatiedoelstellingen? Wat wil je naar buiten brengen, hoe wil je 

overkomen? Website, Social Media, flyers, posters, logo, huisstijl?? 

Om op deze vragen antwoord te krijgen komen we met een  PR- en Communicatieplan 

waarbij naast de doelgroep wordt ingegaan op o.a. doel, strategie, boodschap, middelen, 

planning e.d. 
 

Aantallen 
De bezoekersaantallen voor het buitentoneel zijn begroot op 4.000 betalende bezoekers 

verdeeld over tien avonden.  

Een raming van het aantal bezoekersaantallen van de tentoonstelling is in dit stadium lastig te 

geven, maar we denken aan 3  weekenden, met in totaal 750 unieke bezoekers. Voor de  

excursie aan de Broekmolen, als onderdeel van de tentoonstelling, verwachten we ongeveer 

500 bezoekers. 

Voor het educatief programma en voor de smokkeltocht worden alle basisscholen en scholen 

van voortgezet onderwijs in de Stramproy en directe omgeving alsmede van over de 

landsgrens aangeschreven. De basisschool leerlingen worden natuurlijk ook uitgenodigd voor 

de smokkeltocht in de avond, die ook zeer geschikt is voor gezinnen, of leden van 

jeugdbeweging CHIRO Kinrooi of scouting Stramproy/Tungelroy. We denken aan 5 avonden 

voor het organiseren van de smokkeltocht, met in totaal 250 deelnemers. 
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6. Sponsoring  
 

Om de financiering van het project rond te krijgen zijn we naast subsidies en bijdragen uit 

fondsen afhankelijk van sponsoren, donateurs en vormen van crowdfunding. 

De werkgroep sponsoring werkt momenteel aan een sponsorplan waarbij op deze 

onderwerpen worden uitgediept. In dit plan zullen o.a. aan de orde komen: 

- Doelgroep 

- Doelstelling 

- Uitgangspunten voor sponsoring, donaties en crowdfunding 

- Toe te passen strategie 

- Sponsorvormen 

- Aanbod 

- Sponsorcontracten 

- Evaluatie 
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7. Vergunningen 
 

Voor het mogen organiseren van de activiteiten zoals opgenomen in dit projectplan is een 

tijdelijke ontheffing van het geldende bestemmingsplan nodig. Hiervoor wordt momenteel  

bij de gemeente Weert een omgevingsvergunning aangevraagd. Uit een voortoets is 

gebleken dat er geen bezwaren zijn om deze vergunning te verlenen. 

Omdat de locatie van de Broekmolen gelegen is in beschermd natuurgebied Natuur Netwerk 

Nederland en tegen het Vlaamse Natura 200 gebied is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. 

Hieruit is naar voren gekomen dat er géén eco-beletsels voor dit project/evenement zijn.  

Omdat er bij de uitvoering van het project sprake zal zijn van stikstofemissies en de inzet van 

aggregaten ten behoeve van stroomvoorziening is een stikstofberekening uitgevoerd.     

Hieruit is naar voren gekomen dat de stikstofemissie ruim binnen de geldende kaders past.  

Deze vormt dan ook geen belemmering voor het mogen houden van het project/evenement 

op de locatie Broekmolen. 

Voor het mogen houden van de activiteiten is een evenementenvergunning van de 

gemeente nodig. Uit een voortoets is naar voren gekomen dat er geen bezwaren zijn om 

deze vergunning te verlenen. De officiële vergunningaanvraag kan pas in het voorjaar van 

2022 gedaan worden. 

Tot slot is met de eigenaren en beheerders van de natuurgebieden rondom de Broekmolen, 

zowel op Nederlandse zijde als op Belgische zijde, contact geweest. O.a. met het Limburgs 

Landschap, Natuurmonumenten, Ark natuurontwikkeling en het agentschap Natuur & Bos 

Limburg en Vlaams Brabant. Allen hebben aangegeven in beginsel geen bezwaar te hebben 

tegen het evenement op deze locatie. 
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8. Veiligheid  
 

Veiligheidsplan  

Uitgaande van de evenementenrisicoklasse B dient er een veiligheidsplan te worden 

opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het format van de Veiligheidsregio Limburg-

Noord. Dit format bestaat uit de volgende delen. 

 

Veiligheidsplan 

Het veiligheidsplan bestaat vooral uit invulvelden die u kunt vullen met informatie over uw 

evenement. Bij bepaalde invulvelden wordt u voor uitgebreidere toelichting verwezen naar 

de bijlagen.  

- Algemeen profiel 
- Veiligheidsorganisatie 
- Overige veiligheidsaspecten 

 

Calamiteitenplan 

Het calamiteitenplan geeft u de ruimte om te beschrijven welke afspraken uw 

organisatie heeft gemaakt met betrekking tot het handelen bij calamiteiten. 

Benodigde informatie en voorbeelden voor het beschrijven van deze afspraken 

vindt u in de bijlagen.  

- Telefoonlijst  
- Calamiteitenprocedures 
- Scenario analyse 
- Ontruimen  

 
 

Verkeersplan 
Er komt een verkeersplan met daarbij een verkeerstekening. Dit heeft tot doel om de 

bezoekers/deelnemersstromen te regelen en de overlast voor bedrijven, bewoners en de 

overige weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. 

In het verkeersplan worden de volgende aspecten uitgewerkt/beschreven: 

- Bezoekers/deelnemers evenement 
- Afsluitingen, omleiding en overige verkeersmaatregelen 
- Parkeren 
- Calamiteitenroutes en bereikbaarheid hulpdiensten 
- Voorlichting/communicatie 

 



 

Stichting Buitentoneel Stramproy KvK-nummer 81781059 
 

16 Projectplan 

juni 2021 

9. Tijdpad 
 

2019: Opstart organisatie door Dorpsraad Stramproy 

2020: Overeenkomst met eigenaren Broekmolen 

 Stuk “Euver de Grens” is geschreven door schrijver Frits Criens 

Overeenkomst met regisseur Johan Korten 

Zoektocht naar bestuursleden voor zelfstandige stichting 

Haalbaarheidsonderzoek, incluis toets door 3 “wijzen”.  

Afstemming met eigenaren van de Broekmolen over locatie toneelstuk 

Ecologisch onderzoek, na overleg met gemeente Weert en provincie Limburg 

Eerste offertes opgevraagd 

2021:  Oprichting “Stichting Buitentoneel Stramproy” 

Openen eigen bankrekeningnummer 

Regisseur maakt detail plan van toneelstuk, en zoekt de spelers bij elkaar 

Omgevingsvergunning aanvragen bij gemeente Weert 

Verder invullen werkgroepen voor PR&Communicatie en Sponsoring 

Start met repetities in september (de Zaal in Stramproy) alle donderdagen 

Bouwen website, Facebook, Instagram en e-mail adres 

Overleg met stichting Edumare over ontwikkelen educatief programma 

Educatief programma, infoblad voor doelgroepen, 

Maken van sponsorpakketten, randprogramma, lokale horeca 

2022: mei: start buitenrepetities  

september: première, gevolgd door 9 voorstellingen 

oktober: feestavond voor alle deelnemers 

november: evaluatie en afsluitende vergadering   
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10. Begroting 
 

Projectbegroting 
De kosten van het project zijn begroot op € 160.000. In de bijlage is de begroting op 

hoofdlijnen opgenomen. 

 

ANBI-status 
Omdat de inzet van de stichting Buitentoneel Stramproy zich richt op het algemeen belang en 

niet bedoeld is om winst te maken, wordt de procedure gestart om voor de ANBI-status in 

aanmerking te komen. 

 

BTW-nummer 
Bij de Belastingdienst is een btw-nummer aangevraagd. 

 

Toelichting op de begroting 
Bij het opmaken van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- Een sluitende begroting van baten en lasten; 

- Financiële meevallers vloeien terug naar de fonds- en subsidieverstrekkende partijen; 

- Onvoorziene tegenvallers worden via borg- en garantiestellingen afgedekt. 

De begroting is opgesteld aan de hand van de aanwezige offertes en na onderzoek bij 

vergelijkbare projecten. Voor zover informatie niet bekend is heeft het bestuur zich een aantal 

oordelen en schattingen gevormd die van belang kunnen zijn voor de opgenomen bedragen. 

De auteur en regisseur zijn betaalde krachten. De overige deelnemers zijn vrijwilligers maar 

niet minder professioneel. 

 

Projectfinanciering 
Voor de financiering van het project geldt het volgende uitgangspunt: 

- Entreegelden en consumpties :      € 75.000    (pl/mi 48%) 

- Subsidies (gemeente/provincie):       € 15.000    (pl/mi 9%) 

- Fondsen:     € 55.000    (pl/mi 34%) 

- Sponsoring:    € 15.000    (pl/mi 9%) 
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11. Praktisch 
 

Gegevens stichting 
Naam:     Stichting Buitentoneel Stramproy 

Adres:     Boonenstraat 16 

Plaats:     6039 GA  Stramproy 

Telefoonnummer:   06-12818916 

E-mailadres:    info@buitentoneelstramproy.nl  

KvK-nummer:    81781059 

Bankrekeningnummer:  NL76 RABO 0364 6439 00 

Website:    www.buitentoneelstramproy.nl 

       www.euverdegrens.eu 

Facebook:   volgt z.s.m. 

Instagram:   volgt z.s.m. 

Twitter:   volgt z.s.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlages: begroting op hoofdlijnen en  statuten stichting 
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