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De gevolgen van de coronaperiode betekende ook in 2021 voor Molenstichting "De 
Hoop Sprundel" dat een aantal aangevraagde rondleidingen voor groepen en 
schoolklassen niet doorgegaan zijn. De West-Brabantse Molendag in maart ging niet 
door en De Nationale Molendagen in mei werden dit jaar digitale Molendagen.  De 
festiviteiten in het kader van 180 jaar Molen De Hoop, inclusief de grote 
tentoonstelling Molen "Kunstparel 2020", met veel werkstukken van kunstenaars en 
schoolkinderen werden verplaatst naar september. Halloween 2021 in molen De 
Hoop werd als doorloop evenement met ruim 650 bezoekers een groot succes. Het 
halfjaarlijkse molenvrijwilligersoverleg in juni werd uitgesteld en in november 
zouden we naar de snuifmolen in de Kralingse Plas gaan. Het contact met de 
molenvrijwilligers kwam in de tweede helft van het jaar weer op gang. De 
molenbelt, gedeeltelijk aangeplant met bloembollen en aan de voet van molenbelt 
met inheemse bloemen, kon op veel waardering rekenen van bezoekers en 
omwonenden. Het insectenhotel kreeg gezelschap van een voederhokje voor 
eekhoorns. 
 
Het jaar begonnen we met de Nieuwjaarsreceptie van Dorpswerk Sprundel. De 
vitrinetentoonstelling, “Molen De Hoop beeldbepalend sinds 1840”, in de hal van het 
gemeentehuis, werd op verzoek, verlengd tot eind augustus.. 
We hebben in het voorbije jaar toch veel bereikt.....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 
2022 met veel "Wind in de zeilen". De Rabo Clubkas Support Actie was voor onze 
molenstichting ook dit jaar weer een groot financieel succes met € 574,- als resultaat. 
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. Met de installatie van 
een nieuwe omwentelingenteller konden we dit jaar 92103 omwentelingen noteren. 
Molenvrijwilligers zorgen er voor dat de molenbelt volgens een nieuw schema veel 
minder gemaaid wordt, waarbij de molenaars de bovenkant van molenbelt zelf 
maaien. De Molenstichting blijft een van de pijlers van het toeristisch project “Beleef 
Sprundel” en genoot van de belangstelling van de deelnemers aan de Sint 
Franciscus- fietsfotozoektocht die ook een opdracht bij de molen hadden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Een leuke bijkomstigheid was ook weer het leveren van ruim 50 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.  
 
Molen "Kunstparel 2020" werd een groot succes op een zonnige zondag in 
september, met de vermelding dat een groep Sprundelse vlegelaars hun debuut 
maakte. De vitrinekast van ‘t Meulewienkeltje wordt uitgebreid tot een grote 
vitrine in de invaart waarbij weer dankbaar gebruik wordt gemaakt van de 
molenburenhulp.  
De Molenstichting blijft al haar aandacht concentreren op het in stand houden van 
molen De Hoop. Het halfjaarlijks overleg met de vrijwillige molenaars, 
molenvrijwilligers en –gidsen ging helaas niet door. 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 vraagt veel tijd. Het onderhouden van contacten en het 
interesseren van een breed publiek was dit jaar ook nog niet zo gemakkelijk 
vanwege de vele beperkingen. 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. Er is een begin gemaakt met het schoonmaken van de voegen in 
de molenvloer om begin 2022 de vloer in te voegen. 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 rondleidingen en bezoekers en dit kwam mede door de 
coronaperikelen in de eerste jaarhelft.  
 
De molenluiken werden vervangen door molenraampjes, zodat het in de molen 
aangenamer is tijdens de rondleidingen en de bezoekers volop kunnen genieten van 
de Sprundels molen omgeving. De luiken werden voor de molen behouden en 
kregen “Onder in de molen” een nieuwe bestemming als toegangsdeurtjes tot de 
opbergruimte onder onze sitetable.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Molenstichting is onder meer lid van: de Sprundelse Verenigingsraad, De 
Hollandsche Molen, De Monumentenwacht voor een tweejaarlijkse controle, 
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. Onze molensponsorwiek 
geeft een goede indruk van de betrokkenheid van Sprundelse en regionale 
ondernemers De Molenstichting onderhoudt goede contacten met de plaatselijke 
Heemkundekring “Onder Baronie en Markiezaat”.  
 
Toon Hendrikx, Wim Aarts en Joep Lindner zijn onze vrijwillige molenaars en Wim 
Heeren is de molenaar in opleiding. Molen de Hoop is blij met 57 molenvrienden 
die door een financiële bijdrage van € 989,50,- er mede voor gezorgd hebben dat 
de Molenstichting activiteiten kan blijven ontwikkelen.  
 
 
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 4 bestuursvergaderingen en enkele keren digitaal overleg nodig en 
waren de bestuursleden in wisselende samenstelling bij tal van overlegsituaties 
betrokken.  
 
 
 


