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Jaarverslag 2020. 

De gevolgen van de coronaperiode betekende voor Molenstichting "De Hoop Sprundel" dat een aantal 
aangevraagde rondleidingen voor groepen en schoolklassen niet doorgegaan zijn. Alle molendagen, w.o. De 
West-Brabantse Molendag in maart, De Nationale Molendagen, festiviteiten in het kader van 180 jaar Molen De 
Hoop, inclusief de grote tentoonstelling Molen "Kunstparel 2020", met veel werkstukken van kunstenaars en 
schoolkinderen in De Trapkes tijdens de St. Jansfeesten, zijn helaas ook afgelast, 
Halloween 2020 in molen De Hoop, het halfjaarlijkse molenvrijwilligersoverleg in juni en november 
ondergingen hetzelfde lot. Dit betekent dat het contact met de molenvrijwilligers, jammer genoeg, op een veel te 
laag pitje stond waardoor de betrokkenheid bij het molengebeuren toch wel een deukje op gelopen heeft. 
Onder het motto "Sprundel zorgt voor elkaar" zijn de molenwieken, gedurende een tweetal maanden, opgesierd 
met deze tekst om iedereen in coronatijd een hart onder de riem te steken. 
 
Het enige project wat grotendeels uitgevoerd kon worden was het project “Op weg naar een molenbelt met meer 
biodiversiteit” waarbij de molenvrijwilligers, in de buitenlucht, hebben kunnen werken aan het ophogen van de 
molenbelt en het aanleggen van een "kruipad" bovenop de belt zodat bezoekers kunnen genieten van de molen. 
De molenbelt is gedeeltelijk aangeplant met bloembollen en aan de voet van molenbelt is de grond “zaaiklaar” 
gelegd voor bijenvriendelijke planten zodat ook onze molen een bijdrage levert aan de biodiversiteit. In dit kader 
plaatsten de molenvrijwilligers ook nog een zelf gemaakt insectenhotel.  
 
Het jaar begonnen we met de Nieuwjaarsreceptie van Dorpswerk Sprundel waarvoor we ook een molengeschenk-
pakketje mochten leveren. Daarna hebben we de eigenaren van Het Sprundels Bos (Fatimapark), te weten 
Brasserie De Pastorie, de gemeente Rucphen, het Parochiebestuur en bouwbedrijf gebroeders Nouws, 
i.v.m. de bouwontwikkelingen in de omgeving van de molen, uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de 
molenbiotoop. 
In januari begonnen we met de voorbereidingen van de “Molen Kunstparel 2020”-tentoonstelling tijdens de St. 
Jansfeesten. Molen De Hoop bood ook gastvrijheid aan de jeu de boulers om een informatieavond te organiseren 
over de plannen om nieuwe banen aan te leggen op het Molenerf. Samen met tuinarchitect Sylvia Vergouwen en 
Tony Oomes werden de mogelijkheden om de molenbelt aan te passen, doorgesproken en vond er een 
vervolgoverleg plaats op het gemeentehuis betreffende visie op de aanpassing van het Molenerf met de jeu de 
boulesbanen. 
Bewoners van het Sint Janshofke kwamen spontaan op bezoek bij de molen en de molenvrijwilligers richtten de 
bergruimte ‘Onderin de molen’ in voor het tuingereedschap. 
In februari ging de spade de grond in om bovenop de molenbelt het “kruipad” aan te leggen om met de graszoden 
het pad vorm te geven. De inloopavonden in De Trapkes om de klassenbezoeken aan de groepen 4 t/m 8 van 
BS Vinkenbos voor te bereiden werden goed bezocht. Maart was de maand waarin de Molenstichting het initiatief 

nam om met twee spandoeken "Sprundel zorgt voor elkaar” op te hangen in de wieken om zo de Sprundelaren in 

deze moeilijke coronatijd een hart onder de riem te steken. Dubois en Gebroeders Oomen B.V. leverden grond en 
klinkers voor de molenbelt zodat de molenvrijwijwilligers konden beginnen aan het straatwerk.  
De glazen deuren in de moleninvaart werden, door de kleinzoon van Piet Verpaalen, voorzien van logo’s. 
Er was weer overleg over de jeu de boulebanen op het Molenerf om te komen tot een plan waarmee alle partijen in 
konden stemmen. 
De vitrinetentoonstelling, “Molen De Hoop beeldbepalend sinds 1840”, in de hal van het gemeentehuis werd 
met de inititiatiefnemers van het Kunstparelproject grondig voorbereid om deze op 25 september in te kunnen 
richten….en met veel succes. De molen was ook het decor van een prachtige fotohuwelijksreportage. 
In het kader van het 180-jarig bestaan werd er ook een speciale woordzoeker “De Sprundelse Meule 
Letterfrèèter” gelanceerd met een Molengeschenkpakket voor de winnaar. 
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Het najaar werd gebruikt om ruim 1600 bloembollen in het onderste gedeelte rondom de molenbelt te planten en 
werd het insectenhotel geplaatst. In verband met de veiligheid wordt er een extra gaasafscheiding bij de uitvaart 
aangebracht om te voorkomen dat bezoekers bij gebruik van het molenterrasje de molenbelt op kunnen lopen. 
Met het aanbrengen van de jaarlijkse kerstster in de wieken werd een speciaal jaar met veel activiteiten die niet 
doorgingen, maar waarin er wel volop gemalen werd, om meelproducten te kunnen verkopen, afgesloten. 
 
 
We hebben in het voorbije jaar toch veel bereikt.....van glazen wand tot sponsorwiek en van kruipadje op de 
belt tot insectenhotel en van een bloemrijkere molenbelt tot een goed onderhouden molen. Molen De Hoop 
blijft het waard om ons in te zetten voor het behoud van dit Sprundels Rijksmonument. 
In december sluiten we het jaar af om met frisse "molenmoed" te beginnen aan 2021 met veel "Wind in de 

zeilen". De Rabo Clubkas Support Actie was voor onze molenstichting ook dit jaar weer een groot financieel 

succes met € 672,40.  Onze graanvoorraad wordt aangevuld met graan van Teun van de Bok uit Zierikzee, waarbij 

we er voor gekozen hebben het graan zelf op te halen. 

 

 De meelleveranties aan Plus Manniën in Rucphen voor het bakken van broden, met in onze molen gemalen 

tarwe, werden maandelijks voortgezet. Molenvrijwilligers zorgen er voor dat de molenbelt volgens schema 

gemaaid werd en onze Molenstichting blijft een van de pijlers van het toeristisch project “Beleef Sprundel”. Een 

leuke bijkomstigheid was ook weer 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 en enkele ondernemers gebruiken onze meelproducten voor plaatsing in de automaat of in hun 

relatiegeschenken. 

 

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. 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 was dit jaar moeilijk. 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 nog 

meer in de belangstelling te zetten met onder meer de slagzin “Wind in de zeilen”.  De benedenruimte van de 

molen is een ontvangst- en activiteitenruimte. De werkgroep molenvrijwilligers ging verder met klein molen- 

en  tuinonderhoud. De werving van “Vrienden van de Molen” heeft een vaste kern van donateurs opgeleverd. 

Molen De Hoop telde dit jaar minder bezoekers en dit kwam mede door de coronaperikelen. 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 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 en vinden we veel braakballen van de steenuil. Molen de Hoop is blij met 59 molenvrienden die 

door een financiële bijdrage van € 950,- er mede voor gezorgd hebben dat de Molenstichting activiteiten kan 

blijven ontwikkelen.  
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De 3 bestuursleden, Jan van den Broek(voorzitter), Ad van Loon(secretaris), Wim Mathijssen(penningmeester) 

zorgden er, samen met de 4 molenaars, 8 molenvrijwilligers en een aantal spontane Sprundelse helpers, 

voor dat molen De Hoop onderdeel is van onze dorpsgemeenschap. Om dit alles te verwezenlijken waren er 3 

bestuursvergaderingen en enkele keren digitaal overleg nodig en waren de bestuursleden in wisselende 

samenstelling bij tal van overlegsituaties betrokken.  
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