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Met een molenvrijwilligers-nieuwjaarsborrel in molen De Hoop opent de Molenstichting het nieuwe jaar dat in het
teken staat van enkele belangrijke activiteiten. In januari starten we al met de voorbereiding van het “Erfgoedommeke Sprundel” als onderdeel van het project Beleef Sprundel en bespreken we met De Hollandsche Molen ons
crowdfundingproject “Met uw gift voor een buil heeft molen de Hoop een bloemrijke toekomst !”. Dit is een
gezamenlijk project van Toeristisch Fonds Rucphen, plaatselijke ondernemers, molenvrienden en het Molenfonds om
de aanschaf van een borstelbuil ter waarde van € 5500,-- mogelijk te maken. Na een zeer geslaagde actie, waarbij wij
in molenland als een van de eerste moleneigenaren succesvol waren met een crowdfundproject, hebben wij tijdens
een feestelijke bijeenkomst de borstelbuil in gebruik genomen. Begin maart hebben vrijwilligers verschillende
molenwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van NL-doet. Eind maart exposeerde molenaarsvrouw Tiny Hendrikx en
werd er in samenwerking met de Heemkundekring Sprundel een Meule-ommeke gewandeld. In april was molen De
Hoop ook een van de deelnemers aan de Roefeldag van de Jeugdraad Sprundel en begin mei kwam de BSO Vinkenbos
op bezoek in de molen. Tijdens de Nationale Molendagen, in het tweede weekend van mei, genoten de bezoekers van
veel molenactiviteiten zoals een expositie van olieverfschilderijen van Nellie Luyks, oude ambachten in samenwerking
met ’t Oude Platteland. De bezoekers lieten de pannenkoeken, van meel in de eigen molen gemalen, lekker smaken.
De Rabo Clubkas Actie was voor onze molenstichting een groot financieel succes, waarbij we de tweede plaats
innamen op de Sprundelse overzichtslijst met opbrengsten. Eind mei bezochten vier groepen van BS Vinkenbos de
molen tijdens de Erfgoed-ommeke themadagen de molen en ook deze jonge bezoekers lieten de pannenkoeken lekker
smaken. Om de aansluiting van de borstelbuil mogelijk te maken werd de stroomvoorziening aangepast en werd ons
“Oons Meule-Barreke” in gebruik genomen. Zondag vier juni stond ons dorp in het teken van het Erfoed-Ommeke
Sprundel, waarbij bezoekers via het Fatimapark de oversteek konden maken naar de Molenbaan om de molen te
bezoeken, waar de vele bezoekers konden genieten van een muzikaal trio, pannenkoeken en ook in de molen werd
het gebakje “Sprundels Wonder” gepresenteerd. Vrijwilligers haalden de borstelbuil op bij de molenmaker in Almkerk
om die daarna in onze molen te installeren op de meelzolder. Half juni liet Teun van de Bok uit Zierikzee oude
molentijden herleven door met een vrachtwagen 500 kg tarwe af te leveren in onze molen. De Gymclub Sprundel
bracht een bezoek aan de molen en werden de St. Jansfeesten voorbereid. Vanuit onze stand werden weer
Wiendfleppen en Wiendflepkes verkocht en konden de bezoekers een hapje van het molenbrood proeven. Onze
website en logo’s kregen een moderne uitstraling en in de periode vond het halfjaarlijks vrijwilligersoverleg plaats.
Begin augustus bezocht de familie Naalden uit Rucphen de molen met speciale aandacht voor de borstelbuil. Met wat
aanpassingen bleef molen De Hoop tijdens de werkzaamheden in de St. Janstraat goed bereikbaar en overlegde de
Molenstichting ook met de gemeente Rucphen over het bestemmingsplan Kom Sprundel. Tijdens de Burendag in
september vormde de molen het decor voor de Goldwing-motorendag, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan het
project: “De blik naar buiten gericht”. Dit project omhelst het aanbrengen van een glazen pui in de invaart zodat
tijdens de openstelling de grote molendeuren open gezet kunnen worden. Begin oktober hebben we op uitnodiging
van De Hollandsche Molen in het Muntgebouw te Utrecht tijdens de uitreiking van De Molenprijs 2017 ons
crowdfundproject toe mogen lichten. De eerste meelleveranties aan Plus Manniën in Rucphen zijn de aanzet voor het
bakken van broden met in onze molen gemalen tarwe. Molenvrijwilligers zorgen er voor dat de molenbelt volgens
schema gemaaid wordt en onze Molenstichting blijft een van de pijlers van het toeristisch project “Beleef Sprundel”.
Een Sprundelse familie bezocht molen de Hoop en koppelde daar een lezing aan vast …. Dit geeft aan dat molen De
Hoop vele mogelijkheden biedt.

Eind oktober onderging de molen weer een prachtige metamorfose tijdens Halloween, een activiteit vol spanning en
verbazing van de wijkverenigingen. Op de elfde van de elfde kwamen De Sprundels Nachtuilen naar de molen voor een
fotosessie voor het komende Carnaval. 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 enkele instellingen en particulieren. Op deze wijze kunnen
we onze meelproducten onder de aandacht brengen van een breder publiek. De kleinschalige verkoop van
meelproducten vindt plaats vanuit onze verlichte vitrine in de invaart. Met het aanbrengen van de kerstverlichting aan
de invaart en de kerstster in de wieken is dit molenjaar bijna voorbij. Op verzoek van een bevriende molen werd er
net voor Nieuwjaar nog haver en tarwe geplet in onze pletter.
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 december.
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 ging verder
met klein molenonderhoud, tuinonderhoud en de ontvangst en rondleiden van bezoekers. De werving van
“Vrienden van de Molen” heeft een vaste kern van donateurs opgeleverd . Molen De Hoop telde weer vele
bezoekers en dit kwam mede door de molenactiviteiten in en rond de molen. De Molenstichting is onder meer
lid van: de Sprundelse Verenigingsraad, De Hollandsche Molen, De Monumentenwacht, Vereniging WestBrabantse Molens en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De samenwerking met de Sprundelse
ondernemers 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 en Joep Lindner zijn onze vrijwillige molenaars. Wim Aarts en Wim Heeren zijn de
molenaars in opleiding. 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….tot op heden zijn wel andere vogels die van deze
nestgelegenheid gebruik maken.
Molen de Hoop is blij met 63 molenvrienden die door een financiële bijdrage van € 800,-- er mede voor gezorgd
hebben dat de Molenstichting de borstelbuil aan kon schaffen. De 4 bestuursleden, Jan van den
Broek(voorzitter), Toon van de Sanden(secretaris), Wim Mathijssen(penningmeester) en Jolanda
Arts(bestuurslid) zorgen er samen met de 4 molenaars, 4 vrijwilligers en een aantal spontane Sprundelse helpers
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 blijven geven als een van
de pijlers van Beleef Sprundel en als toeristisch product!!!!

