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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:
* molenaars:
Toon Hendrikx - Joep Lindner
* molenaars in opleiding:
Wim Aarts – Wim Heeren – Jan Blonk
Vrijwilligers:

* Molenvrijwilligers
* Molengidsen

Website:
Ad van de Sande
Openingstijden Molen
dinsdag: 10.00 uur - 15.00 uur
Eerste en derde zaterdag:
11.00 uur tot 14.00 uur
en op afspraak
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”.

Molenstichting “De Hoop Sprundel” sluit op 31 december 2018 een
belangrijke opstartperiode af.
Onder het motto “Geef De Sprundelse molen een kans” is de molenstichting er in geslaagd molen De Hoop op de kaart te zetten en onder
de aandacht van veel Sprundelaren te brengen. Dit is gebleken uit de
vele, verschillende activiteiten die er in onze molen georganiseerd
werden. We kijken nog even terug op het prachtige weekend in oktober
2015 waarin we het 175 jarig bestaan vierden met o.a. een molenontbijt, een Bourgondische maaltijd en een marktje met Sprundelse
streekprodukten. Het was een aparte ervaring om voor alle leerlingen
van BS Vinkenbos een rondleiding te mogen verzorgen. De
molenwieken waren door de kinderen prachtig versierd en de bloemschiksters ontdekten dat je met bloemen prachtige molenresultaten kon
bereiken. Tijdens de jaarlijkse terugkerende molendagen, te weten De
West-Brabantse Molendagen in maart en de Nationale Molendagen in
mei, krijgen Sprundelse amateurkunstenaars de kans in de molen te
exposeren….een unieke expositieruimte met een aparte sfeer.

Molen de Hoop is een van de pijlers van Beleef Sprundel.
In de voorbije jaren heeft molen de Hoop een belangrijke plaats
verworven bij het samenstellen van Sprundelse arrangementen
waardoor bezoekers Sprundel de moeite waard vinden om hier een dag
of dagdeel door te brengen om te genieten van al het moois dat
Sprundel te bieden heeft.
Molen De Hoop Sprundel gaf op 30 september ook kleur en sfeer aan de
**********************************************************
processie en inwijding van De Geheimen van de Rozenkrans in het
Fatimapark.

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!!!!
Themabijeenkomst Molenbehoud (april) heeft geleid tot nieuwe
overeenkomst tussen
Molenstichting “De Hoop Sprundel” en de gemeente Rucphen.
Het bestuur van Molenstichting “De Hoop Sprundel” heeft besloten de
eigendom van molen De Hoop Sprundel voort te zetten door per 1 januari
2019 een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rucphen die
eindigt op 31 december 2025 met de mogelijkheid dat deze dan verlengd
kan worden. De Gemeente is van oordeel is dat de stichting de exploitatie van
molen De Hoop in de periode 2014-2018 op een goede wijze heeft uitgevoerd.
De gemeente Rucphen hecht grote waarde aan het behoud van molen De Hoop
voor de gemeenschap en de raad heeft in de begroting een definitief besluit
genomen over het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage voor de
periode 2019-2025. Voor een tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud
en instandhouding van molen De Hoop krijgt de Molenstichting een
gemeentelijke bijdrage van jaarlijks € 10.000,- voor de jaren 2019 tot en
met 2025.
De Molenstichting zal molen De Hoop wekelijks minimaal één dag open
stellen voor het publiek. De molenstichting spant zich er nadrukkelijk voor in
om vrijwilligers te werven en te blijven betrekken bij molen De Hoop Sprundel
voor het verzorgen van rondleidingen en educatie ten behoeve van
onderwijsinstellingen en belangstellende groepen. Klein onderhoud en
andere activiteiten voor het behoud van de molen De Hoop worden door de
Molenstichting uitgevoerd.
In de afgelopen 4 jaar heeft de Molenstichting verschillende molenactiviteiten
georganiseerd onder het motto: “Geef de Sprundelse molen een kans”. Het
is voor de Molenstichting duidelijk geworden dat het onderhoud van deze molen
een te zware last is om zelfstandig, zonder financiële steun van de
gemeente Rucphen, deze molen te exploiteren. Wij willen deze molen zijn
typisch karakter laten behouden zonder er een restaurantje, een B&B of iets
dergelijks van te maken, omdat het bestemmingsplan en de ligging in
woonwijk het Molenerf weinig mogelijkheden tot exploitatie bieden. Wij
willen middels de vele molenactiviteiten die wij organiseren aantonen dat wij
deze molen en rijksmonument deel uit willen laten maken van de Sprundelse
gemeenschap. Het bestuur heeft besloten de intentieovereenkomst met 6 jaar
te verlengen en dat is een belangrijke stap in het Sprundelse molenbehoud.
Op deze wijze komt de Molenstichting, met betrekking tot het noodzakelijk
molenonderhoud niet voor onverwachte kosten te staan, zodat zij geen
onverantwoord financieel risico moet nemen.

Verenigingen
Families
Bedrijven
Waarom niet
eens een echt
Sprundels
arrangement
samenstellen
om met z’n
allen een
dagdeel of dag
in Sprundel te
genieten!!
Sprundel heeft
veel te bieden.

Raadpleeg ook:
www.molensprundel.nl

Een terugblik……..
We hebben een aantal groepen/verenigingen/bedrijven en families
ontvangen en of rondgeleid in Molen De Hoop

Steeds meer groepen, families, en personeelsverenigingen 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

Molen De Hoop kan rekenen op steun en hulp van molenburen, vrijwilligers,
molenvrienden en het Sprundels bedrijfsleven.

Bedankt voor de

€ 3000,-die jullie als
Molenvrienden van
2015 tot 2018
gestort hebben.
Geweldig !!

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.
En ook op de eerste en derde zaterdag van de maand van
11.00 uur tot 14.00 uur

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

Ook dit jaar weer is molen De Hoop het decor van een
fantastisch Halloweenfeest

Agenda Molenstichting “De Hoop Sprundel”
Zaterdag 27 oktober
Halloween in Molen De Hoop
vanaf 18.00 uur
*
Donderdag 1 november
Rondleiding voor 16 personen die een rondje Sprundel
doen
*
Zaterdag 10 november
Ondertekening nieuwe overeenkomst
Molenstichting en Gemeente Rucphen
--------Molenvrijwilligersdag
met bezoek aan een molen in de omgeving
*
Donderdag 22 november
vrijwilligersbijeenkomst in het gemeentehuis op
donderdagavond om 19.00 uur
*
Zaterdag 8 december
Halfjaarlijks Molenvrijwilligersoverleg
*
Zondag 30 december
Toertocht met “Dwars dur de Meule” De fietsers zullen
grofweg tussen 10.00 uur in de ochtend en 13.30 uur in
de middag passeren

