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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: 
* molenaars: 
   Toon Hendrikx  - Joep Lindner  
* molenaars in opleiding:  
  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 

 

 

Jos en Nannie zijn beiden geboren in de Vinkenbossen, in het 
Sprundelse buitengebied, met zicht op de molen. 
Jos is al op jonge leeftijd begonnen met het volgen van 
tekenlessen, samen met zijn zus Nannie. Dat was onder leiding 
van Jacqueline Schrauwen in gemeenschapshuis De Louwen in 
Rucphen. Naderhand is Jos op latere leeftijd, toen hij wat meer 
vrije tijd kreeg, gaan schilderen. Daarvoor ging Jos naar de 

schildersclub in Oud Gastel bij Carina de Rooij. Daar leerde hij de 
basistechnieken van het schilderen. Zijn voorkeur gaat uit naar 

onderwerpen uit de natuur, die hij schildert op houtschijven. 
Zijn zus Nannie is op een dag met schilderen begonnen, nadat ze 
van een vriendin een doos aquarelverf kreeg. Met basisboeken 
schilderen uit de bibliotheek en veel oefenen, ging het gaandeweg 
steeds beter. 

Bij een eerste tentoonstelling, tijdens de “Open tuinen dagen” in 
Rucphen, kreeg ze veel positieve reacties. In de Heemtuin in 
Rucphen en in het Arboretum in Oudenbosch waren haar 
schilderijen ook te zien. De natuur is ook bij haar de 
inspiratiebron. Kleine dingen hebben haar voorkeur. 
Liefde voor de natuur hebben ze allebei van huis uit 
meegekregen. 

Dat ze nu samen een expositie hebben, vinden ze heel leuk. En 
dat deze nu in de molen van Sprundel plaatsvindt, is natuurlijk wel 
bijzonder. 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” is erg blij dat Jos en Nannie, 
op de vraag van het bestuur om als geboren Sprundelaren in 
molen de Hoop te exposeren, positief reageerden. Samen zijn ze 

enthousiast aan de slag gegaan met het samenstellen van deze 
tentoonstelling tijdens de Westbrabantse Molendag. 
Jos en Nannie hopen dat jullie het een leuke expositie vinden en er 
van komen genieten. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Joep Lindner……mijn molenaarsverhaal. 

 Als gepensioneerde denk je meer tijd te krijgen voor allerlei hobby's. 

Zo kwamen we tijdens een fietstocht in 2015 langs de Heimolen in 

Rucphen en kregen we een rondleiding. Meteen was ik besmet met het 

"molenvirus". Mijn technische opleiding, werkervaring en interesse 

hielpen mee bewondering op te brengen voor de ambachtelijke 

Hollandse molens. Na een proeftijd op de "Heimolen” heb ik me eind 

2015 opgegeven voor de opleiding van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars en ben in 2016 officieel begonnen. Molens waarop ik al dan 

niet langere tijd stage heb gelopen, zijn standerdmolens, stellingmolens, 

beltmolens, een zaagmolen, torenmolen, wipmolen en pelmolen. Dankzij 

de hulp van diverse molenaars ben ik in 2017 geslaagd voor het 

molenaarsexamen. Momenteel werk ik als vrijwillig molenaar op de 

Akkermolen in Zundert, De Hoop in Sprundel en de Heimolen in 

Rucphen. Mijn geboorteplaats is Leeuwarden, ik ben getrouwd, heb drie 

kinderen en vier kleinkinderen. Ik heb mijn werkzame leven als 

techneut merendeels doorgebracht buiten Europa. Naast de molenhobby 

werk ik ook mee aan het bloemencorso in mijn woonplaats Zundert. 

 

 

Nationale 

Molendagen 

Zaterdag 12 mei 

Zondag 13 mei 
10.00 uur – 16.00 uur 

Expositie 

Wandelen 

Fietsen 

Huifkar 

Rondleidingen

en  

er is 

nog  

veel meer te 

beleven!! 

 

 

 

 

Wisselende 

werkzaam-

heden 

vrijwillige 

molenaar  

 



 

West-Brabantse Molendag 

25 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 Wandelend buurten in groepsverband met 

 de Heemkundekring,  KBO  en Molenstichting "De Hoop Sprundel" 

Jos en Nannie de Rooij exposeren in molen  De Hoop Sprundel. 

Voor deze  groepswandeling vertrekken we vanaf Molen De Hoop, Molenerf 2 in 

Sprundel. Deze wandeling is een ingekort gedeelte van het  ”Molenheide-ommeke", 
een van de vier Meule-ommekes. Door de vernieuwde Sint Janstraat en de Rucphensebaan 

gaan we via 't Stevenstraatje, naar de Vorenseindseweg. Gedurende een uurtje al 
“wandelend buurten” over Sprundel en het omringende landschap en alles wat er aan het 

veranderen of al veranderd is. Hierbij denken we aan de verbouwde Rabobank, een nieuw 
stukje groen op de hoek van de Tuinstraat met de Hofstraat, een nieuw bedrijf in het 

voormalige gebouw  van De Woningstichting/Thuisvester. In de Vorenseindseweg 
wandelen wij langs 't Klokske en krijgen oude boerderijen een nieuwe bestemming. De 

geknotte knotwilgen langs de slootskant doen ons denken aan een vervlogen verleden.  
De deelname is gratis en na afloop kunnen we in de molen ook nog genieten van een 

mooi programma. 
 

Programma Westbrabantse Molendag zondag 25 maart: 
 

10.00 uur opening Westbrabantse Molendag en start groepswandeling vanaf de molen.  
de molen is in werking met rondleidingen door molengidsen. 

schilderijenexpositie verzorgd door Jos de Rooij en zus Nannie Antens-de Rooij 

uitleg over de borstelbuil(zeven van meel tot bloem) en de graanpletter om haver 
en tarwe te pletten.  

Molengeschenkpakketjes met Sprundelse streekproducten 
“ ’t Sprundels Meulewienkeltje” met  meelproducten. 

koffie – thee, oliebollen en pannenkoeken.  
 

Extra: 
Aandacht voor uilen en speciaal de kerkuilen. 

Dit in verband met de kerkuilenkast in de kap van onze molen De Hoop! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Molenvrienden. 

U kunt uw jaarlijkse bijdrage 

nog steeds storten op:  

NL08 RABO 03008077 75  

t.n.v.: 

 Molenstichting “De Hoop Sprundel”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wandeling 

 

Geslaagde werkdag op molen De Hoop                       
met 16 vrijwilligers. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Als lid van de RABOBANK 

kunt u een bijdrage leveren aan het in stand houden van onze prachtige molen          

De Hoop Sprundel  
 Geef uw stem begin april ook aan molen De Hoop, 

 een monument om trots op te zijn. 

 



 

 

Een speciale activiteit voor onze molenvrienden !! 

 

Molenbezoek: 

Op dinsdagmorgen 17 april, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, brengt de directeur van De 

Hollandsche Molen, Nicole Bakker, een bezoek aan onze molen n.a.v. onderstaande 

uitnodiging.. 

  

Op 6 oktober is ons jaarlijkse Molenfeest. Hoogtepunt 

is de uitreiking van De Molenprijs 2017. Op het feest 

wil ik ook aandacht besteden aan de crowdfunding 

projecten. Ik wil je vragen of u bereid bent naar 

Utrecht te komen naar het Molenfeest zodat ik (of de 

presentatrice) u kan interviewen wat het 

crowdfunding project van De Hoop in Sprundel is, wat 

jullie hebben gedaan, wat succesvol is en welke 

problemen jullie hebben ervaren. 


