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Na twee en een half jaar te hebben
stilgestaan konden de wieken van onze
molen eindelijk weer officieel in beweging
worden gezet. Covid 19 gooide eerder
roet in het eten bij de in maart geplande

ingebruikname, maar het laatste week-end
van juli was het dan eindelijk zover. Van
31 juli tot en met 2 augustus was er van
alles te doen.
Zo was er onder andere een kraam met
molenproducten. Voor de kinderen was
er een kleurwedstrijd. ‘s Middags volgde
rond 16 uur de
officiele heringebruikname door
de burgemeester van
Breda Paul Depla
door het “in de
wind zetten” van de
wieken. Tevens vond
de onthulling van

het informatiebord plaats. Hierop staat de
geschiedenis van de molen uitgelegd. De
overhandiging van het eerste exemplaar
van de “Bavelse rijksmonumentenfietstocht” aan burgemeester Paul Depla
vond aansluitend plaats. Een en ander
werd door Biloute muzikaal ondersteund.
Zondags was er voor de kleintjes een
minikermis met draaimolen, suikerspin
en popcorn-kraam. Tevens een aantal
kramen met daarin beeldhouwwerken,
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vilt-werken, schilderen op molen-zeildoek
en een kraam met houten speelgoed en
gebruiksvoorwerpen. Om 15 uur kwam
het trio van Johan van Hooydonk “The
Silverlights” het terras van muziek
voorzien.

De sfeer was prima. De gezelligheid alom.
Kortom een zeer geslaagd week-end. Fijn
om op terug te kijken.

Molengids worden?
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars gaat
een Molengids cursus organiseren met Jan
van Elteren als coördinator.
Na Coronatijd
zal deze cursus
gevolgd
worden
door Gidsen
die speciaal
opgeleid
worden om
veilig en
vakkundig
informatie te
geven over
een werkende
molen.
Hiervoor
hebben zich al
enkele Bavelse
vrijwilligers beschikbaar gesteld. Overige
vrijwilligers, die de cursus willen volgen
op kosten van de stichting zijn welkom.
Medio 2021 kan een rondleiding door de
molen via de Stichtingsmail aangevraagd
worden. Leuke tip is het aan te laten
sluiten met de Monumenten fietstocht of
een historische wandeling door Bavel. De
opbrengst is geheel voor het onderhoud
van de molen. stichting@molenbavel.nl
De horeca in de aangrenzende ruimtes
biedt gelegenheid om een versnapering
of lunch te nemen. De reservering
hiervan loopt via : Onder de Molen.
(info@korenmolendehoop.nl)
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Lotte prijswinnaar
van kleurwedstrijd
Lotte werd op zaterdag, 22 augustus
blij verrast.
Zij werd de
winnaar van
de kleurwedstrijd. Samen
met haar vader nam ze de
hoofdprijs,
een tas vol
verassingen,
in ontvangst.
Naast de
kleurplaat van
Lotte werden
er nog meer
kleurplaten
ingeleverd.
Deze zijn allemaal te bezichtigen in de molen. Hoewel iedereen heel
erg hard zijn best had gedaan, was die van
Lotte de aller- allermooiste. “Heel hartelijk gefeliciteerd, Lotte!”.

Tochten vanuit de
molen
Tijdens de feestelijke
opening van de molen
werd aan burgemeester
Depla het eerste boekje
“fietstochten langs Bavelse monumenten” overhandigd. Het is de bedoeling, dat er in deze reeks
nog een aantal fiets- en

wandeltochten uitkomen. Alle tochten
zullen als start- en eindpunt de molen
hebben. Deze tocht is uitgezet door Ad
Vermijs en Petra Snepvangers. De Monumenteneigenaren hebben tijdens het Wiekend ook een exemplaar uit handen van de
voorzitter ontvangen.
Het boekje is vanaf heden voor € 4,95
verkrijgbaar bij het restaurant onder de
molen. Ook een leuke tip om als kado te
geven. Gezellig, met een kopje koffie en
een gebakje.

Nieuwe penningmeester
Mijn naam is Jaco Spa,
geboren in 1970 en
opgegroeid in Boxtel. Na
de middelbare school heb
ik economie gestudeerd
in Maastricht en met wat omzwervingen
ben ik uiteindelijk in Breda terecht
gekomen. Bij het toenmalige Campina/
Melkunie in Tilburg heb ik als management
accountant het financiële vak geleerd.
Vanuit deze stevige basis, vol idealen en
ideeën ben ik begonnen als zelfstandig
ondernemer. Inmiddels met ruim 20 jaar
ervaring in zowel profit als non-profit,
op internationaal en lokaal niveau, werk
ik nu met name in een rol als Interim
Controller.
In de eerste jaren van mijn
ondernemerschap was ik penningmeester
van de Jonge Ondernemers Sociëteit
Breda. De JOS Breda had elke maand een
activiteit. Deze bijeenkomsten vonden
plaats in de Korenmolen van Bavel. Dit
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was mijn eerste kennismaking met de Molen.
Vele jaren later bij de Opening van de
Molen op 1 augustus 2020, kom ik met
mijn gezin Karen, Job (4 jaar) en Stef (2
jaar) weer in de molen. Daar blijkt dat de
stichting Molen Bavel een penningmeester
zoekt. Aangezien wij met veel plezier sinds
2 jaar aan de Schoutenlaan wonen, vlakbij
de Molen, ben ik enthousiast en graag
bereid een steentje bij te dragen aan het
behouden van onze historische molen.

STEM OP ONS

“Fotografiewerk en het
uitwerken en de verzorging
van het drukwerk voor korte
en langere fietsroutes, autotourritten en wandeltocht,
met de molen als begin en einddoel.” dat
is het doel waarvoor we ons hebben
ingeschreven bij rabo-clubsupport. De
hioogte van de donatie hangt af van het
aantal stemmen. Wilt u een stem uitbrengen
via: https://www.rabo-clubsupport.nl/
deelnemers/details/
92126-stichting-molen-bavel?code=1167
Alvast bedankt!

HISTORIE

deel1

In deze serie steeds een stukje uit het
boekje “Korenmolen de Hoop Bavel in
historisch en technisch perpectief bekeken.
Van Ton Meesters en Henk van Velzen.
(uitgave van Vereniging “De Westbrabantse
Molens”
DE EERSTE JAREN
In 1840 koopt Catharina Sprangers,
huisvrouw van Jan Boomaars, te Bavel een
akker van twee gemeten. Zij verkoopt op

22 juni 1865 het westelijke deel van dit
perceel aan
Josephus
Franciscus
Rommens (Jef)
voor een
bedrag van
f 497. De bouw van de molen was toen al
in volle gang, want op 1 juni 1865 heeft
Aloysius Rommens, een zoon van Jef, al een
gedenksteen in de molenromp geplaatst.
Jef heeft samen met zijn broer Charles
de waterkorenmolen van Meersel-Dreef in
eigendom. Hij komt daardoor regelmatig
in contact met boeren die bij tijden van
windstilte, als de molens van Ginneken en
Ulvenhout stilstaan, bij hem komen malen.

Gouwe Ouwe
gaat dit jaar
vanwege Corona
helaas niet door. De
DJ’s Frank, Peter,
Rien en Toine hopen
volgend jaar op de
laatste zondag van
de herfstvakantie
voor u te mogen
draaien. Ook dan is
de opbrengst voor
de Molen.

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Molen Bavel.
Lay-out:
Anton Gommers.
Redactieadres: Geestland 22, Bavel.
contact: stichting@molenbavel.nl
website: www.molenbavel.nl

Al vanaf een bedrag van €18,65, €186,50 of
€1865,- wordt u donateur van onze Stichting.
stuur een mail naar stichting@molenbavel.nl
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