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Molenstichting “De Hoop Sprundel” is een ANBI 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” voldoet sinds 8 

december 2014 aan alle voorwaarden van de 

Belastingdienst(RSIN 8546 16 536)  om zich ANBI, 

Algemeen Nut Beogende Instelling, te mogen 

noemen. Onder voorwaarden kunt u een gift, gestort 

op NL08 RABO 0300 8077 75 ten name van  
Molenstichting “De Hoop Sprundel” fiscaal aftrekken. 

 

Word of blijf Vriend van molen De Hoop 

Hebt u veel belangstelling voor molen De Hoop 

maar geen tijd om als molenvrijwilliger mee te 

helpen aan het behoud?  Als Molenvriend 

levert u ook een bijdrage aan het behoud van 

onze monumentale molen. Aanmelden kan via 

het e-mailadres van de molenstichting of door 

overschrijving op onze bankrekening. 

 

 

 

Molen De Hoop Sprundel,  

een unieke locatie,  
ook  

voor verenigingen en groepen 
 om een activiteit  

te organiseren. 
Om de exclusiviteit te waarborgen en deze monumentale molen in 

stand te houden, kunnen groepen en verenigingen een bijdrage le-

veren door de molen voor een dagdeel te huren. Onze molengidsen 

verzorgen op aanvraag dan ook graag een rondleiding in de molen. 

 
 

Speulend Sprundel organiseerde hun activiteit, 

inclusief rondleiding, in molen De Hoop en genoten 

van een prachtig molenarrangement. ********* 

Kijk voor huurvoorwaarden molen De Hoop op 

www.molensprundel.nl********                             

 

 

Openingstijden Molen De Hoop. 

dinsdag:       10.00 uur tot 15.00 uur 

Extra op de volgende zaterdagen: 

 van 10.00 uur tot 15.00:    

06 augustus (molensteen open leggen) -20 augustus - 03 

september - 10 september - 17 september -   01 oktober. 

Open Monumentendag 2016 

Fototentoonstelling Fotovisie  

   weekend van 10 en 11 september 

 

10.00 uur tot 14.30 uur  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Molenstichting “De Hoop Sprundel” 

Open Monumentendag 2016 

weekend van 10 en 11 september. 

Met fototentoonstelling van 

“Fotovisie – Edwin Brosens” 

10.00 uur – 16.00 uur 

 

 

 

Een tiental Fotovisie-fotografen hebben in de voorbije periode rijksmonument molen De Hoop Sprundel in beeld gebracht! 

 

 

 

 

 

Bij deze 30ste editie van het evenement wordt verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt. 

Monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs en in schilderingen. Een monument als Molen de Hoop heeft 

ook iconische waarde in het Sprundelse landschap, evenals onze kerktoren. Kom in het Open Monumentenweekend naar molen De Hoop en 

geniet van de schoonheid van dit Sprundelse Rijksmonument. Op zaterdag 10 september is de molen in werking!!! Op zondag fototentoonstelling. 

 

 

   

 

 

 

 

Molengidsen molen De Hoop Sprundel 

Zonder molenvrijwilligers staat molen De Hoop 

stil, maar ook zonder molengidsen. Als molen-

stichting hebben we een cursus molengids “De 

Hoop” georganiseerd zodat we als stichting 

voldoende molengidsen hebben die veel weten van 

molen De Hoop en onder leiding van onze molenaar 

Toon Hendrikx hun kennis nog steeds vergroten.. 

 

 

Wat betekent molen De Hoop voor Sprundel? 
 

Molen De Hoop en Sprundel zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Molenstichting “De Hoop 

Sprundel”  probeert in de komende 3 jaar, met een 

gemeentelijk subsidie, een fundament voor het 

behoud van deze molen te leggen.  In 2019 is er 

geen sprake meer van subsidie en dan rijst de 

vraag: “Hoe moet het dan verder met molen De 

Hoop in Sprundel???” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Molenvrijwilligers en buurtgenoot werkten samen aan nieuwe opbergruimte in molen De Hoop 

  

Langzaam maar zeker wordt er 

vorm gegeven aan de inrichting 

van molen De Hoop Sprundel door 

het werk van onze molenvrij-

willigers en buurtgenoten. 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” 

is blij met de inzet en betrok-

kenheid van Sprundelaren die 

belangeloos een steentje, plank of 

gereedschap ter beschikking 

stellen om de molen geschikt te 

maken voor het ontvangen van 

bezoekers, waaronder groepen, 

scholen  en verenigingen. 

Met een toiletunit in de uitvaart 

en een opbergkast onder de trap 

naar de meelzolder wordt het 

steeds aangenamer om in de 

Sprundelse molen op bezoek te 

komen. 

Wanneer komt u eens langs ???? 

 
Molen De Hoop vormt een mooi zomers decor 

voor sportieve Sprundelaren, terwijl de 

molenaars en molenvrijwilligers druk in de 

weer zijn om de molen voor Sprundel te 

behouden....... 

 

 

 

Wiendfleppen steunen financieel molen De Hoop. De 

Sprundelse Bakkerij van Oers steunt molen De Hoop 

door Wiendfleppen en Wiendflepkes, de Sprundelse 

Molenbroodjes, in het weekend te bakken en een 

bepaald bedrag per kg. gemalen molenbroodjesmeel 

door de Sprundelse Molen, af te dragen aan de 

Molenstichting voor het behoud van Molen De Hoop. 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” is van plan een klein assortiment meelproducten in molen De Hoop te gaan 

verkopen. Nu al hebben wij een kleine voorraad in de molen. Belangstelling……laat het ons weten of kom even 

langs in de molen tijdens de openstellingstijden en steun op deze manier het voortbestaan van onze molen!!! 


