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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 
Joanda Arts - bestuurslid 
 

Molenaars: 
* molenaar: 
   Toon Hendrikx  
* molenaars in opleiding:  
  Joep Lindner - Wim Aarts – Wim Heeren 
 

Vrijwilligers: 
* Molenvrijwilligers 
* Molengidsen 
 

Website: 
Ad van de Sande 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vriend van molen De Hoop worden? 
Vriend van molen De Hoop blijven? 

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”. 

 

 
 

Openingstijden Molen 

dinsdag:  10.00 uur - 15.00 uur 

Eerste en derde zaterdag: 

11.00 uur tot 14.00 uur 

en op afspraak 

 

Geslaagde Crowdfundactie Molenstichting 

“De Hoop Sprundel” 

“Met uw gift voor een buil heeft molen de 

Hoop een bloemrijke toekomst!” gekregen 

Op 1 juli 2017 werd in aanwezigheid van o.a. de 

Rucphense wethouder Cees Evers, vertegenwoordigers 

van het Toeristisch Fonds Rucphen, de bouwer van de 

borstelbuil Kees Straver, sponsoren en molenvrijwilligers 

en molenvrienden de borstelbuil officieel in gebruik 

genomen.     

 

Installeren van een pletter. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan het 
in gebruik nemen van een 
gerenoveerde pletter. Met 
deze pletter kunnen we 
graan (haver, tarwe en spelt)  
pletten of plat maken met b.v. 
als resultaat het samenstellen 
van muesli. 
De pletter kan ook gebruikt 
worden om het graan vóór te 
pletten of te breken. De tarwe 
kan b.v. eerst geplet worden 
en daarna pas gemalen 
worden. Opnieuw een mooie 
aanwinst voor molen De Hoop 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meel en molengeschenkpakketjes. 

Tijdens de openingstijden van de molen kunt u terecht 

voor: pannenkoekenmeel, oliebollenmix, gist, lijnzaad, 

zonnebloempitten, pittenmix, 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. 

Geschenkpakketjes graag vooraf bestellen zodat wij met 

uw wensen rekening kunnen  houden!!!! 

Molenaar in molen De Hoop Sprundel. 

Toon Hendrikx 

 Geboren 9 mei 1946 in een gezin met 10 kinderen. 

 Getrouwd en vader van twee kinderen, een zoon en dochter 

 In het dagelijks leven verschillende soorten werkzaamheden verricht 

waaronder eigen tuinbouwkassen met paprika’s 

 Wegens rugklachten afgekeurd en vrijwilligerswerk gaan doen 

o 2004 gestart met de opleiding voor vrijwillig molenaar 

o 2006 geslaagd als vrijwillig molenaar en een cursus i.v.m. 

het afstellen van maalstenen en hiermee te malen 

o 2006 regelmatig draaien op de Bisschopsmolen in Etten-Leur 

o Lid geweest van A.K.G. 

o 2007 gestart met malen op molen De Hoop Sprundel 

o 2008 malen op molen Korenhalm in ’s Gravenpolder 

o 2012 molenaar op De Heimolen Rucphen 

o 2016 weer molenaar op molen de Hoop Sprundel 

o Steun en toeverlaat voor de Sprundelse molenaars in opleiding 

o Actief als vrijwillig molenaar actief op 4 molens.  

 

 

U bent welkom!! 

Kom een langs in 

molen De Hoop 

Sprundel om onder 

het genot van een 

kopje vers gezette 

koffie of thee met een 

molenkoekje te erva-

ren wat er in deze 

volledig maalvaardige 

molen te beleven valt. 

 Molen De Hoop 

Sprundel als 

toeristisch 

product voor 

Beleef Sprundel. 

Een bijna twee 

eeuwen oud, 

werkend 

cultuurhistorisch 

werktuig !!!!!. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” en eigendom.  

 
Molenvrijwilligers onderhouden alleen de molen en molenbelt 

 met omringende haag binnen het hekwerk  

zoals is afgesproken met de gemeente Rucphen. 

 

 

 

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. 

 
 

 

 



 

Terugblik activiteiten Molenstichting “De Hoop Sprundel” 2017 

9 september 

    Open Monumentendag”: van 10.00 uur tot 16.00 uur openstelling molen. 

23 september:  Burendag en activiteit  Goldwing forumleden 
 

6 oktober: Landelijke aandacht crowdfundproject “Borstelbuil” molen De Hoop 

De Hollandsche Molen besteedde tijdens de uitreiking van de Molenprijs 2017 in Utrecht nog 
aandacht aan ons afgeronde project…wij waren een van de eerste succescolle stichtingen!!! 

 

14 oktober :   Molenvrijwilligersdag. 

 We bezochten deze dag de Kildonkse molen (Heeswijk-Dinther) voor een bezichtiging/rondleiding. 

   

Wat nog komen gaat:  

28 Oktober: Halloween in Molen De Hoop Sprundel 
…leuk om even te komen kijken welke veranderingen de molen kan ondergaan. 

Molenvrienden. 

U kunt uw jaarlijkse bijdrage nog steeds storten op:  

NL08 RABO 03008077 75  t.n.v.: 

 Molenstichting “De Hoop Sprundel”. 

 

 

 

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. 

 

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???” 

 

 


