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Vriend van molen worden of blijven? 

Aanmelden via e-mail: molensprundel@gmail.com of  via 
onze website. U kunt ook een bedrag overmaken op re-
kening:  NL08 RABO 0300 8077 75  t.n.v. Molenstichting. 

Nieuwe ontmoetings- 

en vergadertafel voor 

Molen De Hoop. 
 

Molen De Hoop is een ont-
moetingsplaats waar jong 
en oud even terecht kun-
nen voor uitleg over de 
molen, om meelproducten 
af te halen of zo maar als 
opa of oma met de klein-
kinderen te genieten van 
deze draaiende molen. 

Het is opvallend te 
noemen hoeveel kleine 
kinderen met zo veel 
beleving meerdere ke-
ren langs komen om 
vol bewondering zich te 
vergapen aan deze 
beeldbepalende molen. 
Met behulp van spon-
soring en bijdragen van 
onze molenvrienden 
willen een plekje cre-
ëren om elkaar in de molen aan de tefel te kunnen ontmoeten. 



 

Molen De Hoop stond in de rouwstand uit eerbetoon voor Kees Vergouwen.  

                                                                            Ter herinnering! 

Op 25 maart jl. is Kees Vergouwen (1939 – 2022), overbuurman van molen De Hoop overleden.  
Vele jaren heeft Kees tegenover de molen in Sprundel gewoond. Kees heeft een grote bijdrage gele-
verd aan de inrichting en verfraaiing van deze molen, vooral in de periode vanaf 2015 tot heden, 
met de Molenstichting als eigenaar. Vanuit zijn grote interesse, kennis en ervaring van bouwkundige 
(molen)zaken heeft hij samen met de molenaars en de molenvrijwilligers zorg gedragen voor een 
goed onderhouden molen.  
Zijn betrokkenheid bij de molen blijkt uit de vele foto’s van de grootse Sprundelse Molenfeesten in 
1977, waarop hij in klederdracht, samen met andere Sprundelaren per fiets het graan aanvoerde en 
vol belangstelling keek naar het vlegelen van het graan in de nabijheid van de molen. Hij was ook 
een steun en toeverlaat van de molenaars als die in de molen aan het werk waren. Zijn opmerk-
zaamheid kwam goed van pas toen in 2004 de toenmalige molenaar, tijdens het malen op de kap-
zolder de molenas smeerde. Daarbij bleef hij met zijn trui achter een pin steken, waardoor hij door 
de draaiende as werd meegesleurd. Nadat buurtbewoner, Kees Vergouwen, hem had horen roepen 
en de molen tot stilstand had gebracht, kon de hulpactie op gang komen. 
Samen met de molenvrijwilligers heeft Kees ervoor gezorgd, dat de ontvangstruimte, “Onderin de 
molen” . een nieuwe uitstraling heeft gekregen. Hij begon met de trapkast, gevolgd door Ut Meule-
barreke en de sidetable werd door hem helemaal aangepast aan de ronde vorm van de molen. Om 
er voor te zorgen dat de molenvrijwilligers geen koude voeten zouden krijgen, maakte hij voor het 
keukenblok een houten vlonder. Met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid kreeg Kees een 
sleutel van molen zodat hij in alle rust en als het hem uitkwam zijn klussen perfect kon uitvoeren. 
Hierna maakte hij nog een ontwerp voor de nieuwe glazen wand in de invaart zodat het kozijn pre-
cies op maat gemaakt kon worden. Het project waarbij de molenluiken vervangen werden door 
molenraampjes heeft hij thuis, in zijn eigen werkplaats, helemaal uitgewerkt en de raampjes kant en 
klaar bij de molen afgeleverd. Het laatste project, een nieuwe vitrinekast voor de invaart, waar Kees 
natuurlijk ook bij betrokken was, heeft hij niet meer af kunnen maken. Op zaterdag 12 maart, tij-
dens de NLdoet, kwam hij nog even bij de molen naar de vrijwilligers kijken die bezig waren met 
het grondverven van de kast. De Molenstichting heeft afscheid genomen van Kees die we zullen blij-
ven herinneren als de overbuurman die altijd bereid was belangeloos een steentje bij te dragen aan 
het in stand houden van molen De Hoop Sprundel. 



 

Het wel en wee van molen De Hoop in 75 foto’s 

Van bakker Cornelis Peeters 1840 tot Molenstichting “De Hoop Sprundel”  met 75 Molenfoto’s op 
jaartentoonstelling Heemkundekring 
Sprundel. 
Op zaterdag 2 en zondag 3 april j.l. ,  tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur in Dorpshuis De 
Trapkes  waren onder meer 75 molen-
foto’s te wonderen. 
Het wel en wee van molen De Hoop 
werd, vanaf 1936, op 5 panelen , in beeld 
gebracht. Deze serie is samengesteld naar 
aanleiding  van het 180 jarig bestaan van 
dit uit 1840 daterende Rijksmonument. 
In 1906 kwam de molen in het bezit van 
de familie Verpaalen. Van deze familie 
waren drie generaties molenaar op De 
Hoop geweest toen deze in 1972 door de 
gemeente Rucphen werd aangekocht na-
dat zij in 1948 stopten met het bedrijfsma-
tig malen van graan. Er volgde tot 1972 een periode van stilstand en verval.  
Slechts twee van de vier wieken waren er nog over en de weerselementen hadden het metselwerk 
ook al sterk aangevreten. Alleen het “lopend werk” verkeerde nog in een goede staat en was ge-
heel compleet. 
Het gemeentebestuur kon het gereedkomen van de restauratie, in 1977, niet zo maar laten passe-
ren. Het gemeentebestuur stelde dat ze veel moeite heeft gedaan om de molen van een zekere 
ondergang te redden. De gemeente, in het bijzonder Sprundel,  waren een waardevol monument 
rijker geworden. Er moest op zijn minst een officiële opening gehouden worden. Deze Sprundelse 
Molenfeesten werden in 1977 een groots dorpsfeest. 
 



 

Rondleidingen in de molen. 

Molenvrijwilligers bezorgden "Zin in Meer" uit Etten-Leur een mooi Sprundels Molenarrangement, 
van 10.00 uur tot 14.30 uur, met een "koffie/thee/Sprundels Wonder"-ontvangst gevolgd door een 
molenpresentatie over de verschillende activiteiten in de molen. Hierna volgde ‘n rondwandeling 
door het Fatimapark met uitleg over De Geheimen van de Rozenkrans. Dan genieten van een heer-
lijke lunch met wortelsoep met sinaasappel, Sprundelse pannenkoeken en een vers gebakken Mo-
lenbrood-boterhammetje met beleg. Tot slot verzorgden onze molenaars een rondleiding op de ver-
schillende molenzolders.                                                        

Wij zijn onze Molenvrienden en Molensponsors dankbaar voor hun jaar-
lijkse financiële steun of hun bijdragen in natura en dan zijn de Nationa-
le Molendagen jaarlijks een mooi moment om ze te verwennen met 
een…….. 



 

Geslaagde Nationale Molendagen De Hoop Sprundel 2022 

Met als thema "Geniet van de Sprundelse molen" was er voor jong en oud op zaterdag 14 mei en 
zondag 15 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur van alles te doen in de molen. 
Onder in de molen was de tentoonstelling’ Knuffeltjes haken” van, vooral bij kinderen populaire 
kleine, gehaakte of gebreide poppetjes met als exposanten : Jeanne de Rooij, Jet Van Loon en José 
van den Broek. Er werden molenrondleidingen verzorgd door onze molengidsen  en molenaars en 
uiteraard draaide de molen. Speciaal voor de kinderen waren er pannenkoeken, gebakken van 
Sprundels meel,  en zij konden cupcakes bakken samen met Monique en er waren bouwplaten, 
molenboekjes met opdrachten en kleurplaten voor de kinderen. Bezoekers konden proeven van, 
dagelijks versgebakken, molenbroden belegd met een Sprundels streekproduct. Uiteraard werden 
onze  molengeschenkpakketjes , de  meelproducten  in onze vernieuwde vitrinekast,  de mooi in-
gevoegde molenvloer en molen modelbouwplaten onder de aandacht van bezoekers gebracht.  
Op zondag startte de 
een uur durende gratis 
Dorpswandeling 
Sprundel  om 10.00 
uur vanaf de molen 
met na afloop de mo-
gelijkheid onder het 
genot van een kopje 
koffie te genieten van 
de Knuffeltjes tentoon-
stelling. Er was een 
boekensnuffel-hoekje 
met boeken waarvan 
de opbrengst ten goe-
de kwam aan de mo-
lenpot. Voor molen-
vrienden en molen-
sponsors was er deze dag een gratis kopje koffie en een doorlopende presentatie gaf een indruk 
van alle molenactiviteiten die in onze molen plaatsvinden. 

Wereldrecord Molens draaien ook met Molen  De Hoop Sprundel ! 

Joep Lindner en Wim Heeren hielpen nieuw Wereldrecord Mo-
lens draaien vestigen l. 
Op deze zaterdag heeft ook molen De Hoop Sprundel deelge-
nomen aan de wereldrecordpoging, tegelijk draaiende molens 
van 11.00 uur tot 12.00 uur. Joep vrijwillig molenaar en Wim 
vrijwillig molenaar in opleiding, hebben deze morgen op zater-
dag 9 april de molen met veel plezier laten draaien. De re-
cordpoging is geslaagd met ruim 800 Nederlandse windmolens 
en nog 34 verspreid over de wereld. Op deze dag hing ten te-
ken dat de molen draaide natuurlijk ook de blauwe wimpel 
uit als teken dat de molenaars aanwezig waren. 

Molens hebben nog steeds een toekomst, vooral nu 
energie- en voedselprijzen de pan uit rijzen. "De 

wind is gratis en de molenstenen doen, onder des-
kundige leiding van onze molenaars, de rest. 



 

Meelproducten  -  Molengeschenkpakketten 

‘t Sprundels meulewienkeltje 

Door Sprundelse meelproducten te kopen van onze molen draagt u bij tot het in 
stand houden van dit ruim 180 jaar oude Sprundelse beeldbepalende Rijksmonu-
ment op het Molenerf. 

 Elke dinsdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
 Elke eerste en derde zaterdag van de 

maand van 11.00 uur tot 14.00 uur. 

Ga naar: 
https://www.molensprundel.nl/
bestelformulier-meelproducten/  
Of  
https://www.molensprundel.nl/
bestelformulier-geschenkpakketten-
standaard/ 

  

Bestel via onze website:  Meelproducten & Geschenkpakketjes 

De laatste molennieuwtjes 

Zondag 11 september zijn er vanaf 10.00 uur ook in en rond molen De Hoop verschillende acti-

viteiten in het kader van “100 jaar Kerkgebouw Sprundel” met een draaiende molen en het bil-
len van de molensteen. ( Zie afbeeldingen) 

 

Zondag 9 oktober West-Brabantse Molendagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Nog wat verder weg in 2023: 

Nationale Molendagen tijdens het tweede weekend van mei op zaterdag 13 en 14 mei van 

10.00 uur tot 16.00 uur met o.a. een expositie van “Atelier Breedschotvier” 


