
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7– mei  2018  

                                                         

 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

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 

Rien en Mieke van Vlimmeren exposeerden in molen De Hoop  

 

 

 

Na hun pensioen hebben Mieke en Rien hun drive gevonden in 
de kunst.  “Het blijft voor Mieke en Rien een uitdaging en een 

“gevecht” om mooie vormen te scheppen hetzij voor een beeld 
of op het doek”.  Mieke en Rien inspireren elkaar en zijn 
kritisch op elkaars werk. Zij prijzen zich gelukkig dat ze samen 
zo van hun pensioen mogen genieten en wilden hun werk graag 

in Molen De Hoop aan u laten zien. Rien begon met boet-
seren/beeldhouwen en Mieke met schilderen. Rien heeft 2 jaar 

les gehad van CAS Stuart, 2 jaar van Felix van Brugel en 2 jaar 
van Vera Harmsen in Rotterdam. Daarna heeft hij zijn eigen 
stijl ontwikkeld. Mieke heeft 1 jaar les gehad in de techniek 
van aquarelverf en acrylverf. Daarna tot medio 2007 in olieverf 
en is ze in eigen atelier begonnen met intuïtief schilderen met 
felle kleuren. 
Mieke en Rien, hebben als omwonenden van de molen, tot 

2014, zitting gehad in de tuincommissie van het Molenerf 
waar zij in die periode de cohesie tussen de buurtbewoners 
hebben zien toenemen. “Het was geweldig om te zien dat 
mensen die elkaar in andere omstandigheden niet snel zouden 
spreken, nu door die tuin intensief contact hadden“ vertelde 
Mieke  “en op onze themafeesten leerde je je buurtgenoten 

steeds beter kennen”.  
Vanuit hun voortuin hebben Mieke en Rien een pracht zicht op 

molen De Hoop, met hun kunstwerken en het Rijksmonu-

ment (Kerktoren) in één beeld gevangen en dat maakte deze 

expositie nog specialer.  

Zij kijken terug  op een geslaagde Molen De Hoop-expositie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Wim Aarts……mijn molenaarsverhaal.  

Wim Aarts is geboren op 21 mei 1953, te  Sprundel op een boerderij in een gezin van 10 

kinderen. Wim is met zijn tweelingbroer nummer 7 en 8. Wim groeide op in de St. 
Janstraat waar de familie een gemengd bedrijf had waar ook haver, gerst en koren 

verbouwd werd. Na de lagere school ging Wim naar de LTS in Rucphen waar hij de 
opleiding metaalbewerker volgde. Na Byron-Jacson en Machinefabriek Etten-Leur kwam 

Wim bij Roto-Smeets Etten terecht en daar heeft hij 35 jaar bij de technische dienst  
gewerkt en heeft er nog verschillende cursussen gevolgd. 
Wim is bij de molen de Hoop terecht gekomen omdat vooral de techniek die in de 
molen gebruikt wordt, hem aanspreekt. Wim kan vanuit de St. Janstraat molen de Hoop 
zien draaien en dat verklaart misschien ook wel zijn betrokkenheid bij de molen. In 
2016 heeft Wim de door de Molenstichting “De Hoop Sprundel” in eigen beheer 
georganiseerde Molengidsencursus gevolgd. In 2017 heeft Wim zich opgegeven bij 

het Gilde van vrijwillige Molenaars om de cursus voor vrijwillig molenaar te gaan 
volgen en dat betekent regelmatig op dinsdagavond naar de lesavond in Hilvarenbeek. 
Zijn instructeur is Niek van Eekelen die op de Roosendaalse molen De Hoop, een 
standaardmolen, en ook op molen De Twee Gebroeders, een stellingmolen, in 
Roosendaal draait. 
De stagebegeleider voor Wim is molenaar Toon Hendrix op molen De Hoop in 

Sprundel. Molen de Hoop in Sprundel  is een korenmolen die op een belt staat. Op deze 

molen draait ook molenaar Joep Lindner die bij afwezigheid van Toon Wim begeleidt. 
Zijn  favoriete plekken in deze molen zijn de kapzolder en de steenzolder. In de 
wintermaanden volgt Wim de theorielessen die om de twee weken op dinsdagavond 
gegeven worden in molen de Doornboom in Hilvarenbeek. 
Wim is getrouwd met Jeannette en zij hebben 2 zoons en 3 kleinkinderen. Naast de 
molen is Wim ook actief als vrijwilligerswerker bij de Welzijnsgroep in Sprundel. 

Een hobby die Wim uitoefent is kruisboogschieten bij “Kruis- en Voetbooggilde 
Sint Jan Baptist” in Sprundel. In de zomermaanden schieten ze met de balansboog op 
61 meter en in de wintermaanden op de 6 meter met de kleine kruisboog. Ze schieten 
mee in de Belgische competitie van het Sint Jorisgilde der Noorderkempen. 

 

 

Wij, Molenstichting "De 

Hoop Sprundel" 

hebben een 

privacyverklaring 

opgesteld op basis van 

de  

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

(AVG) die per 25 mei 

aanstaande van kracht 

is. 
 

In het verleden heeft u 
aangegeven dat u door 
ons, als Molenvriend, 
op de hoogte gehou-

den wilt worden en wat 
ons betreft informeren 
wij u ook graag in de 

toekomst. 
Wilt u de laatste 

nieuwtjes, toekomstige 
molenactiviteiten en 

nieuwsbrieven      
NIET MEER 

ontvangen dan kunt u 
een mailtje sturen 

naar: 
molensprundel@gmail.com 

Raadpleeg ook: 

www.molensprundel.nl 
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Molenvrienden. 

U kunt uw jaarlijkse bijdrage 

nog steeds storten op:  

NL08 RABO 03008077 75  

t.n.v.: 

 Molenstichting “De Hoop 

Sprundel”. 

Contant betalen op molen De Hoop 

is ook mogelijk…op dinsdag zijn we 

er van 10.00 uur tot 15.00 uur 

 

Een terugblik…….. 

Molenstichting laat bewoners van St. Janshofke en De Parel genieten van 

de huifkartocht tijdens De Nationale Molendagen. 

Ruim op tijd kwamen zondagmiddag een aantal bewoners van ’t St. Janshofke en De Parel naar molen De Hoop 

in Sprundel. De molen vulde zich met achter gelaten rollators want de huifkar met twee ingespannen 

trekpaarden, van Jan van Staaij, stond al te wachten in de Molenbaan. Het was mooi om te zien hoe deze twee 

groepen bewoners uit de St. Janstraat gezamenlijk op weg gingen. Ze waren erg nieuwsgierig naar wat hun te 

wachten stond. In het kader van de Nationale Molendag en Moederdag had Molenstichting “De Hoop 

Sprundel” deze huifkartocht, met verrassing,  door het Sprundelse landschap, voor deze doelgroep 

georganiseerd. Halverwege de tocht werd er op de Heikant in Sprundel een tussenstop gemaakt bij Mariëtte. 

Deze plek was niet voor niets gekozen, want vanuit de tuin was molen De Hoop goed te zien tijdens het 

nuttigen van een kopje koffie, thee  of iets fris van Mariëtte. De plaatselijke COOP- supermarkt had, in 

samenwerking met de Molenstichting, voor een lekker stukje gebak gezorgd en nadat ze gezamenlijk op de foto 

gegaan waren ging de tocht weer richting molen. Bij terugkomst straalden de deelnemers van tevredenheid en 

ze uitten hun dankbaarheid door toch ook nog de molen te bezoeken en met pakjes pannenkoekenmeel, 

oliebollenmix en andere molenproducten huiswaarts te keren. Ze waren bijzonder te spreken over de hulp die 

ze bij het in- en uitstappen van de molenvrijwilligers ondervonden. Na ook nog genoten te hebben van de 

mooie expositie van Rien en Mieke van Vlimmeren gingen ze met de lach op het gezicht weer naar huis. De 

Molenstichting kan terugkijken op een druk en geslaagd molenweekend waarbij het de molenvrijwilligers opviel 

dat er veel ouders met jonge kinderen een bezoek aan de Sprundelse molen brachten. En dat geeft hoop voor 

de toekomst.  

 

 

 

Steeds meer groepen, families, personeel, verenigingen  ontdekken molen 

De Hoop Sprundel en boeken een op maat gesneden rondleiding.  

Kijk voor meer informatie op: 

 www. molensprundel.nl of mail naar molensprundel@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themabijeenkomst ‘Molenbehoud De Hoop Sprundel’  op dinsdag 17 april 2018. 

De  secretaris van de Molenstichting heette de 25 personen welkom, in het bijzonder Nicole Bakker, de directeur van 

de landelijke vereniging De Hollandsche Molen. Haar bezoek was de aanleiding voor de themabijeenkomst 

‘Molenbehoud De Hoop Sprundel’. Verheugd werd geconstateerd dat vertegenwoordigers uit verschillende geledingen 

die voor behoud van de molen belangrijk zijn en direct betrokkenen aanwezig waren. In molen De Hoop waren 

vertegenwoordigers aanwezig van: de pers: Rucphense Bode en BN/De Stem, Dorpswerk Sprundel, Beleef Sprundel, 

wethouder Cees Evers, gemeenteraadsleden, gemeenteambtenaren, Toeristisch Fonds Rucphen, Goldwing, 

ondernemers, directeur van De Hollandsche Molen, Monumentenfonds Brabant, molenvrijwilligers, molenaars, 

molenaars in opleiding en bestuursleden van Molenstichting De Hoop Sprundel”. Molen De Hoop zelfstandig 

exploiteren is uitgesloten. De Molenstichting wil de molen deel uit laten maken van de dorpsgemeenschap en 

molenactiviteiten organiseren. Als we onvoldoende financiële steun krijgen zullen we de molen per 1-1-2019 aan de 

gemeente terug moeten geven. Overigens staat de molenstichting open voor kandidaten die de molen wel zelfstandig 

willen gaan exploiteren en ze zal met toestemming van de gemeente meewerken aan overdracht. Tot de molen wordt 

overgedragen aan de gemeente of iemand anders wil de molenstichting de Sprundelse gemeenschap en anderen ervan 

laten genieten. De stichting probeert ondertussen de functie van de molen uit te bouwen met kunst, cultuur en als 

buurtverbinder. Uiteraard zorgt de molenstichting er tegelijk voor dat de molen goed onderhouden wordt. Maar 

onderhoud en in stand houden vragen niet alleen inzet maar ook geld. Onderhoud van de molen door de gemeente is 

veel duurder dan onderhoud door een stichting. De stichting stimuleert maatschappelijke betrokkenheid bij de molen 

door openstelling, rondleiden bezoekers, activiteiten in en rond de molen en bekendheid geven aan de molen en 

molenactiviteiten. Het is een locatie die uitnodigt voor het maken van foto’s en videoclips. Afspraken. Voor 1 januari 

2019 moet duidelijk worden of de molenstichting voldoende steun krijgt van de gemeente of dat de molen teruggaat 

naar de gemeente, of een andere eigenaar krijgt. Na een gesprek met wethouder Evers in januari 2018 is een 

meerjarenbegroting opgesteld. De cijfers van de meerjarenbegroting geven aan dat we het zonder voldoende steun 

van de gemeente niet redden. De vraag is dus: gaat de overheid het molenbehoud straks betalen of de samenleving 

en de overheid samen. We gaan ervan uit dat bij de behandeling van de Kadernota, door de gemeenteraad in juli, 

duidelijk wordt welke kant het opgaat: De molen blijft in beheer van de molenstichting met ondersteuning van de 

gemeente, de gemeente neemt de molen weer in eigen beheer of er melden zich nieuwe kandidaten voor molen De 

Hoop.  De themabijeenkomst was bedoeld om betrokkenen te informeren. 

 

 

 

 

 

 



 

Iets voor u ????????? 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Agenda Molenstichting “De Hoop Sprundel” 

 29 mei: Bestuursvergadering 

 31 mei: Rondleiding molen 20 personen 

 16 juni: Halfjaarlijks molenaars- en molenvrijwilligersoverleg 

 24 juni: Deelname St. Jansfeesten 

 12 juli: Rondleiding molen met in totaal 50 personen (verdeeld over 2 groepen) 

 29 juli: Rondleiding molen 20 personen. 

 Openingstijden Molen 

dinsdag:  10.00 uur - 15.00 uur 

Eerste en derde zaterdag: 

11.00 uur tot 14.00 uur 

en op afspraak 

 

 

 

 


