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Ter informatie... 
Molenstichting “De Hoop Sprundel” 
 
KvK nr. : 62048523 
Rabobank :NL08 RABO 03008077 75 
Anbi: RSIN 8546 16 536 
 
Bestuur: 
Jan van den Broek - Voorzitter 
Toon van de Sanden- Secretaris 
Wim Mathijssen – Penningmeester 
 
Molenaars: 
Toon Hendrikx – Eerste molenaar 
Joep Lindner – molenaar in opleiding 
 
Vrijwilligers: 
* Molenvrijwilligers 
* Molengidsen 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u 

 Vriend van molen De Hoop worden ?  
Dat kan door uzelf als Molenvriend aan te 

melden via e-mail: 
molensprundel@gmail.com of u vult uw 
gegevens in op onze website. U kunt ook 

een bedrag overmaken op rekening: 
 NL08 RABO 03008077 75  t.n.v.: 

 Molenstichting “De Hoop Sprundel”. 
 Voor slechts € 5,-  of € 12,50 of bedrag 

naar keuze per jaar bent u  
“Vriend van molen De Hoop”. 

 
Word u de 100-ste molenvriend ??? 

Dan hebben we een kleine verrassing 
voor U !!! 

 
 

Openingstijden Molen 

dinsdag:  10.00 uur - 15.00 uur 

Eerste en derde zaterdag: 

11.00 uur tot 14.00 uur 

en op afspraak 

 

Op zoek naar pannenkoekenmeel  

of oliebollenmix? 

 

 Molenvrijwilligers zijn begonnen met het samenstellen 

van een assortiment meelproducten en geschenkpak-

ketjes. Vanaf nu kunt u tijdens de openingstijden van de 

molen terecht voor: pannenkoekenmeel, oliebollenmix, 

gist, lijnzaad, zonnebloempitten, griesmeel en blauw 

maanzaad. Deze producten kunnen samen met een aantal 

Sprundelse streekproducten, w.o. honing, Sprundelèrke, 

fietskoek en jam ook verpakt worden tot een leuk 

molengeschenkpakketje.  

 

 

                     

 

 
 

Wie heeft er interesse om ons te 

helpen bij het opzetten van       

’t Sprundels Meulewienkeltje 

tijdens de openingstijden van 

Molen De Hoop?? 
Inlichtingen: Jan van den Broek 

06 44 086 437 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nieuw terras met lindebomen achter de uitvaart van molen De Hoop. 

Molenvrijwilligers hebben met extra hulp van Sprundelaren een mooi terrasje voor 

bezoekers aangelegd. Met gratis “straatzand” en een behulpzame stratenmaker heeft de 

molen er een mooi terrasje bij gekregen. Twee, door de Heemtuin geschonken, 

lindebomen werden zaterdag 19 november in het bijzijn van Heemtuinvrijwilligers 

geplant. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

                              Halfjaarlijks molenvrijwilligersoverleg 

19 November heeft het halfjaarlijks molenaarsoverleg en molenvrijwilligersoverleg 

plaatsgevonden in molen De Hoop waarbij de plannen voor 2017 besproken werden. 

 

 

  

Molenaars en vrijwilligers bijeen in molen De Hoop 



 

 

 

 

 

Programma Molenstichting “De Hoop Sprundel” 2017 

Westbrabantse Molendag op zondag 26 maart  

van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 

Nationale Molendag op zaterdag 13 en zondag 14 mei 

Het programma van 10.00 uur tot 16.00 uur volgt later. 

Voorstellen voor leuke activiteiten zijn welkom. 

Vernieuwde website Molenstichting ‘De Hoop Sprundel” 

Vanaf 1 januari 2017 is de website www.molensprundel.nl helemaal vernieuwd en dat 

betekent dat alle informatie over molen De Hoop op deze website te vinden is.               

Van openingstijden tot het bestellen van meelprodukten…..van aanmelden als 

molenvriend  tot het raadplegen van de activiteitenagenda…. van het aanvragen van 

rondleidingen tot het huren van de molen voor een dagdeel. 

 

  

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 2 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???” 

 

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

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

 
 

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. 

http://www.molensprundel.nl/


 

 

 

 

 

Bloem of meel van molen De Hoop Sprundel ? 

Wat is het verschil is tussen bloem en meel. Meel wordt gemaakt van gemalen tarwekorrels die worden 

gemalen. Dit meel met de zemelen wordt gebruikt om bruin brood mee te bakken. Voor het maken van 

wit brood en pannenkoeken is bloem nodig. De zemelen en de gries moeten uit het meel worden 

gehaald zodat de bloem overblijft. Dit gebeurt met een buil, waarin een zeeftrommel draait die ervoor 

zorgt dat de bloem en daarna de gries door de zeef valt. Het zou een geweldige aanwinst zijn voor 

molen De Hoop als deze molen over een BUIL zou kunnen beschikken........maar die kost veel geld. Iets 

voor crowdfunding of een andere actie??????? Wie heeft er een idee ??  

 

Voor meelproducten  

en 

 molengeschenkpakketjes met Sprundelse streekprodukten 

 kunt u terecht op molen De Hoop Sprundel. 

 

Kom een langs in molen De Hoop Sprundel om onder het genot van een kopje 

vers gezette koffie of thee met een molenkoekje te ervaren wat er in deze 

molen te beleven valt. 

 


