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Nieuwsbrief. Oktober 2020.

Voorwoord
Weer bijna een jaar voorbij. Een 
bewogen jaar door het Coronavirus 
wat onze maatschappij heeft ontwricht. 
Veel persoonlijk leed vanwege ziekte 
en sterfgevallen. Wegvallen van de 
sociale binding door stopzetten van 
activiteiten, sluiting van cafés en andere 
uitgaansgelegenheden.

We zouden Bavel niet zijn als we 
ondanks dat toch proberen er iets van 

te maken. De ruimte zoeken waar het wel 
(coronaveilig) kan.

Als Stichting Molen Bavel dragen we 
daar graag aan bij. Enthousiast over 
het idee van Nienke Vegter voor een 
Kerststallenroute door Bavel zijn we 
daar bij aangesloten. Ruim �00 inwoners 
van Bavel zetten van �6 december 
tot en met 6 januari de (verlichte) 
kerststal buiten. Een prachtige route is 
uitgestippeld, buiten bij Onder De Molen 

is warm lekkers verkrijgbaar en ook 
de routekaart kunt u hier aanschaffen 
zodat u geen Kerststal hoeft te missen 
en verdwalen in ons mooie Bavel is 
uitgesloten.

Verder. Om te vieren dat 
dit het eerste jaar is dat 
onze Molen weer draait 
en onze jonge Molenaars 
Mark en Tony weer malen, 
komt er ambachtelijk 
Bavelse Oliebollenmix in ons 
assortiment. Vanaf heden 
verkrijgbaar bij ons! Om 
het u nóg gemakkelijker te 
maken bakken ze op verzoek 
de Oliebollen zelfs voor u. 

Over al deze coronaproof gebeurtenissen 
leest u verder in deze Nieuwbrief nummer 
5. Hopelijk kunt u ons in deze donkere 
decembermaand ook weer vinden. Toch wat 
moeite? Richt u op de nieuwe verlichte 
kerstster die sinds �2 december onze 
wieken siert. Volg de ster.

Fijne Kerstdagen, voorspoedige 
jaarwisseling en gezond en veilig 202�.

Jac van Gils
Voorzitter Stichting Molen Bavel
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SAMENSTELLING 
BESTUUR STICH-
TING MOLEN BAVEL 
We hebben de afgelopen drie jaren 
ontzettend veel stappen gezet om onze 
Bavelse Korenmolen De Hoop draaiende te 
krijgen en dat voor de toekomst zeker te 
stellen.
Vanaf oprichting stichting in april 20�8, 
gevolgd door Geldwervingsakties in 20�8, 
overdracht Molen aan de Stichting in mei 
20�9, opdracht geven tot restauratie en 
daadwerkelijke restauratie in 20�9/2020 
en feestelijke ingebruikname in het 
weekend van � augustus en 2 augustus 
jongstleden.

De familieleden van Van Riel (Rian, Carla, 
Jack en Ellen) hebben veel bijgedragen 
aan het succesvol  volbrengen van dit 
traject. Nu is het volgens hen het moment 
om een stapje terug te doen. 

De rollen binnen het dagelijks bestuur 
zijn herschikt. Voorzitterschap blijft bij 
Jac van Gils, als nieuwe penningmeester 
is Jaco Spa toegetreden en molenaar 
Mark Heutink heeft de rol van secretaris 
overgenomen van Rian van Riel.

Met drie vertegenwoordigers blijft de 
familie vertegenwoordigt in het bestuur 
zodat de historische band van hen die 
zovele jaren (vanaf �9�� tot en met 
20�8) met hart en ziel voor de Molen 
gezorgd hebben, behouden blijft.

Volledige samenstelling bestuur Stichting 
Molen Bavel vanaf heden:

Voorzitter: Jac van Gils
Secretaris: Mark Heutink
Penningmeester: Jaco Spa
Lid: Carla Verdaas-Van Riel
Lid: Ad Vermijs
Lid: Ellen van Kuijk
Lid: Ton meesters
Lid: Rian van Riel

Post en Bezoekadres Molen:
Schoutenlaan 77 4854 AV Bavel
Stichting@Molenbavel.nl

RABO CLUBSUP-
PORT
Dank, dank, dank,

Voor al die stemmen die in het kader van 
RABO CLUBSUPPORT zijn
uitgebracht op onze Stichting Molen 
Bavel. Maar liefst €541,90 mocht
onze 
penningmeester 
daarom op onze 
Rabobank-
rekening 
ontvangen. 
Onze
Molenaar Mark 
heeft er met Ad 
(voorman van 
de onderhouds-
ploeg) meteen
een goede 
bestemming 



STICHTING MOLEN BAVEL

MOLENBAVEL.NL

Pagina 3 

aan gegeven. Een 
bestemming waar alle 
stemmers en heel 
Bavel en omgeving 
van mee kan genieten: 
EEN NIEUWE 
KERSTSTER voor 
in onze wieken. Hij 
straalt inmiddels 
weer volop.

Dank, dank, dank. Aan jullie allen maar 
ook aan de Rabobank Breda voor
dit jaarlijkse initiatief.

Wandelen en olie-
bollen
Tussen �6 december en 6 januari is er 
(coronaproof) van alles te doen rondom 

de Molen.
Wandelen langs ��� kerststallen die 
Bavelse bewoners (verlicht) in hun tuin 
hebben gezet (Routebeschrijving en 
plattegrond verkrijgbaar bij de Molen. 
Bij vertrek of als tussenstop of bij 
terugkomst een glaasje GLUHWEIN, 
warme Chocolademelk met warme wafel. 
Dit onder de sfeervolle buitenverlichting 
van De Molen met de Kerstster in de 
Wieken en met een vuurkorf tegen de 
koude. Verder verkoop van Oliebollen en 
Oliebollenmix (van meel uit eigen Molen) 
op oudjaarsdag. Het afhaalpunt Onder de 

Molen is van woensdag tm zondag open 
van �0:00-2�:00 uur.”

Het bestelformulier is toegevoegd als 
laatste pagina’s van deze nieuwsbrief.
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HISTORIE deel2
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”

vervolg DE EERSTE JAREN
ln café “De Vrachtwagen” aan de 
Ginnekenmarkt te Ginneken (nu Café Boerke 
Verschuren) hoort Jef dat men in Bavel 
graag een molen zou hebben. Hij komt in 

contact met Antoine de Jongh uit Meerle, 
die belooft een en ander voor hem aan te 
vragen bij de Gemeente Nieuw Ginneken. Op 
�4 maart �865 komt het onderzoek door 
de gemeente op gang. Afgezien van een 
bezwaar van Adriaan Diepstraten, die bang is 
dat de molen zijn paarden aan het schrikken 
maakt, worden er geen andere bezwaren 
tegen de bouw van de molen ingediend. 
Burgemeester en Wethouders wijzen het 
bezwaar van Adriaan Diepstraten af. Verder 
bepalen ze dat de molen vijftig meter, uit 
de as van de weg gemeten, van de straat 
dient te staan. Op �5 april �865 geeft 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
een machtiging dat zij geen bezwaar 
heeft tegen de bouw van een molen. Als 
molenbouwer is aangezocht molenmaker 

Jac Brouwers uit Meerle. ln �865 komt 
de molen gereed. De molen maalt zowel 
voor de Bavelse boeren als mout voor de 
bierbrouwerijen. Bij windstilte wordt het 
graan naar de watermolen in Meersel-Dreef 
vervoerd. Bijna gelijktijdig met de bouw 
van de mo-
len bouwt Jef Rommens aan de weg van 
Bavel naar Ginneken een woonhuis.

DE EERSTE MOLENAAR �865-�397:
JOSEPHUS FRANCISCUS ROMMENS (Jef)

Jef Rommens is aflkomstig uit Wuustwezel 
en is tweemaal getrouwd geweest. Zijn 
gezin bestaat uit vijf kinderen. Zijn oudste 
zoon Josephus wordt landbouwer. De 
andere kinderen houden zich allen bezig 
met het molenaarsbedrijf: 
�. dochter Maria Antonetta huwt met 
molenaar Theeuwes uit Teteringen;
2. zoon Aloysius wordt in �892 molenaar 
in Lage Zwaluwe en sticht daar de 
Zwaluwse molenaarstak Rommens;
3. dochter Louise Maria huwt in �895 met 
Adrianus Franciscus van Riel, die molenaar 
is in Best en Drunen en die in �9�� de 
molen overneemt in Bavel [zie 2.4�;
4. zoon Joannes Carolus, volgt in �897 
vader Jef op als molenaar in Bavel.
 

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



Foto: Sandra Sammy van Dijk



OLIEBOLLEN VAN DE BAVELSE MOLEN

Sinds augustus van dit jaar is de Bavelse Korenmolen weer volop in bedrijf. Met dank aan de vele 
donateurs	en	sponsoren	die	de	restaura 	e	hebben	bekos 	gd.	De	Molenaars	Mark	en	Tony	zorgen	
wekelijks	voor	vers	gemalen	ambachtelijk	Molenmeel	in	diverse		variëteiten.

Voor	komend	Oudjaar	ze 	en	ze	hun	OLIEBOLLENMIX	in	de	markt.	Om	het	gemakkelijk	te	maken	
bakken	ze	de	Oliebollen	desgewenst	óók	nog	voor	u.	Eenvoudig	thuis	op	te	warmen	in	oven	of	
magnetron. 

Daarom nú (op bestelling):

OLIEBOLLEN	NATUREL	€1,-	per	stuk	en	11	voor	€10,-
OLIEBOLLEN	MET	KRENTEN	1,25	per	stuk	en	11	voor	€12,50
OLIEBOLENMIX	zak	a	520	gram	(voor	ongeveer	20/25	Oliebollen)	voor	€3,50

Bestellen	uiterlijk	27	december	via	onderstaand	formulier
Bestellingen	a 	 alen	op	31	december	vanaf	08:00-17:00	uur	bij	de	Molen

BESTELFORMULIER OLIEBOLLEN/OLIEBOLLENMIX

…………………..OLIEBOLLEN	NATUREL	€1,-	per	stuk	en	11	voor	€10,-

…………………..OLIEBOLLEN	MET	KRENTEN	1,25	per	stuk	en	11	voor	€12,50

…………………..OLIEBOLLENMIX	a	520	gram	(voor	ongeveer	20/25	Oliebollen)	per	zak	€3,50

NAAM:

ADRES:

TELEFOONNUMMER:

Bestelformulier	insturen	(uiterlijk 27 december)	via	mail	naar:	S 	ch 	ng@Molenbavel.nl of via post 
naar	Schoutenlaan	77	4854	AV	Bavel

A 	 alen	donderdag	31	december	tussen	08:00-17:00	uur	bij	onze	Bavelse	KorenMolen	aan	de	
Schoutenlaan	77.	Betalen	bij	a 	 alen	en	liefst	via	pin/contactloos.

Alle	informa 	e	op	WWW.MOLENBAVEL.NL	óók	voor	extra	bestelformulieren.	Vragen	via	s 	ch 	ng@
molenbavel.nl
Inkomsten	komen	geheel	ten	goede	aan	onderhoud	van	ons	Rijksmonument	Korenmolen	De	Hoop


