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Met de Kerstverlichting in de molen uit te schakelen en weer op te slaan en onze eerste bestuursvergadering gaan we er
weer meteen tegenaan. Het kadaster bepaalt de grens van het molenperceel en we maken al afspraken met Edwin
Brosens i.v.m. de expositie en met vertegenwoordigers van de KBO bespreken we het gebruikmaken van de molen voor
de jeu de boulers. Materialen van de gestopte Molentuincommisie worden opgehaald en opgeslagen in de molen en bij
bestuursleden. Na de brandbluscontrole begroeten onze molenaars koning en koningin met een prachtig draaiende
molen. Er is overleg over de Rucphense Heimolen en we bespreken met wethouder Evers de besteding van de
resterende gelden van de Gemeenschapstuin en we bekijken met André Verstijlen de mogelijkheden van een nieuw
hekwerk rond de molen. In maart starten we de voorbereiding(theorie, presentaties, praktische molenkennis) van de
cursus “Molengidsen” die we in eigen beheer in samenwerking met de Heimolen op gaan zetten. NLDoet in en rond
molen De Hoop was een activiteit in samenwerking met de omwonenden. Na het inrichten van de Edwin Brosenstentoonstelling is onze eerste grote activiteit De West-Brabantse Molendag die we weer openden met een gezamenlijke
“Molenstichting-Heemkundekring Sprundel”-wandeling. Vrijwilligers werken aan een molenkast onder de trap en de
molen wordt opgeruimd. Molenvrijwilligers zorgen er voor dat de molenbelt volgens schema gemaaid wordt en onze
Molenstichting wordt een van de pijlers van het toeristisch project “Beleef Sprundel” De Molengidsencursus vind om en
om plaats in molen De Hoop en De Heimolen en wordt op 21 mei feestelijk, in aanwezigheid van wethouder Evers
afgesloten en de Molenstichting is 7 molengidsen rijker. De studiegroep van het St. Janshofke brengt een bezoek aan de
molen om vele herinneringen op te halen. In juni zijn een aantal amateurfotografen van Fotovisie Edwin Brosens 3
avonden intensief bezig met mooie beelden te schieten van molen De Hoop met binnen- en buitenopnames. Op de St.
Jansfeesten mochten we in de stand van de Heemkundekring Sprundel ons presenteren met Wiendflephapjes belegd
met streekproducten en verkochten we wiendfleppen en Wiendflepkes. Gedurende enkele weken hielp Carmen ons
met molenwerkzaamheden in het kader van de re-integratie. In juli organiseerde Speulend Sprundel een activiteit vanuit
onze molen en de maand daarop hebben we de knoteik gekapt om daar later op ons door vrijwilligers aangelegde
terrasje twee lindebomen, geschonken door De Heemtuin Rucphen aan te planten. In september presenteerden we
tijdens het Nationale Monumentenweekend onze eerste geschenkpakketjes en veertien dagen later was de molen weer
het toneel van de Burendag. Een nieuw initiatief bracht ons tijdens onze eerste Molenvrijwilligersdag voor een excursie
naar de Akkermolen in Klein-Zundert. Eind oktober onderging de molen een metamorfose tijdens Halloween, een
activiteit vol spanning en verbazing van de wijkverenigingen. In november gaan we van start met de ontwikkeling van
een nieuwe website. Regelmatig komen de molengidsen op zaterdag in de molen bijeen om samen met de molenaar
hun kennis op peil te houden en hun vaardigheden te vergroten. Een leuke bijkomstigheid is het leveren van
geschenkpakketjes met meelproducten voor Dorpswerk Sprundel. We maken weer een stap vooruit in de verkoop van
meelproducten door een verlichte vitrine in te richten. Met het aanbrengen van de kerstverlichting is het eerste
volledige molenjaar voorbij. De Molenstichting concentreert al haar aandacht op het in stand houden van molen De

Hoop. Het halfjaarlijks overleg met de vrijwillige molenaars, molenvrijwilligers en –gidsen vond plaats in juni met een
vervolg in november.
Het beheren en in stand houden van Molen De Hoop, onderhoud en exploitatie, het verzamelen van historische
gegevens, het stimuleren van de belangstelling, benoemen en begeleiden van de vrijwillige molenaars, het coördineren
van de molenactiviteiten, het verwerven van financiële middelen, het onderhouden van contacten en het interesseren
van een breed publiek kunnen ook dit jaar weer als geslaagd betiteld worden.
Het regelmatig in werking stellen, ofwel het draaien van de molen gebeurt op gezette tijden.
De belangrijke taak van de Molenstichting is molen De Hoop meer in de belangstelling te zetten met onder meer de
slogan “Geef de Sprundelse molen een kans” . Dit jaar kenmerkte periodieke activiteiten zoals: NLDoet, Nationale
Molendag, West Brabantse Molendag, Burendag en Halloween onze inzet. De benedenruimte van de molen wordt
steeds meer een ontvangst- en activiteitenruimte. De werkgroep molenvrijwilligers gaat verder met klein
molenonderhoud, tuinonderhoud en de ontvangst en rondleiden van bezoekers. De werving van “Vrienden van de
Molen” heeft tot een vaste kern van donateurs opgeleverd . Molen De Hoop telde weer vele bezoekers en dit kwam
mede door de vele activiteiten in en rond de molen. De Molenstichting is onder meer lid van: de Sprundelse
Verenigingsraad, De Hollandsche Molen, De Monumentenwacht, Vereniging West-Brabantse Molens en staat
ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De samenwerking met de Sprundelse Middenstand (Bakkerij Van Oers,
Chocolaterie Gijzen en Kaasboerderij Ossenblok), maakt duidelijk dat de molen onderdeel uit maakt van der Sprundelse
gemeenschap. De Molenstichting onderhoudt goede contacten met de plaatselijke Heemkundekring “Onder Baronie en
Markiezaat”. Toon Hendrikx wordt in maart onze nieuwe molenaar en Joep Lindner is onze vrijwillig molenaar in
opleiding. We namen afscheid van molenaar Jan Engelen en molenaar in opleiding Gerrie Vlaming. De kerkuilenkast
heeft een vaste plek gekregen in de kapzolder, waarbij de kerkuil alleen maar in de uilenkast kan komen en niet in de
molen
Molen de Hoop is blij met 69 molenvrienden die door een financiële bijdrage van € 812,50 er mede voor gezorgd
hebben dat de Molenstichting een verwarmingselement voor de molen aan kon schaffen. De 3 bestuursleden, Jan van
den Broek(voorzitter), Toon van de Sanden(secretaris) en Wim Mathijssen(penningmeester) zorgen er samen met de
vrijwilligers voor dat molen De Hoop onderdeel is van onze dorpsgemeenschap. Om dit alles te verwezenlijken waren er
5 bestuursvergaderingen nodig en waren de bestuursleden in wisselende samenstelling bij tal van overlegsituaties
betrokken. We moeten de Sprundelse molen een kans geven als een van de pijlers van Beleef Sprundel!!!!

