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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 en gemeente Rucphen sluiten nieuwe overeenkomst.
2019 – 2025
“Wind in de zeilen”
Eind vorig jaar heeft Molenstichting “De Hoop Sprundel” een nieuwe overeenkomst gesloten met de gemeente Rucphen voor een periode van zes jaar. Dit
betekent dat de Molenstichting als eigenaar verder kan werken aan het
organiseren van de bekende molenactiviteiten en blijft de stichting
verantwoordelijk voor het klein en groot onderhoud van onze Sprundelse
molen. In de komende periode staat er behoorlijk klein en vooral groot
onderhoud te wachten. Het groot molenonderhoud is een fikse kostenpost
die de Molenstichting zelf niet op kan brengen en daarom stelt de gemeente
Rucphen hiervoor jaarlijks € 10.000,- ter beschikking. Doordat de
molenvrijwilligers wekelijks in de molen aanwezig, zorgen zij er voor dat
noodzakelijk onderhoud meteen uitgevoerd kan worden. Door deze werkwijze
is molen De Hoop Sprundel in zeer goede staat en worden veel extra
onderhoudskosten voorkomen. Uiteraard moet de Molenstichting er zelf
voor zorgen dat zij de molenactiviteiten, waaronder rondleidingen,
molendagen, scholenbezoek, verkoop van meelproducten en het ontvangen
van bezoekers zelf kan bekostigen. De Molenstichting is daarom ook de
Molenvrienden bijzonder dankbaar dat zij jaarlijks het in stand houden van
molen De Hoop steunen door een geldbedrag te storten. Met dit bedrag
kunnen we onze molen dan ook stapje voor stapje aantrekkelijk maken voor
bezoeker.
Een glazen deurwand in de invaart. Dit jaar willen we in de invaart een
glazen deurwand plaatsen zodat gedurende de openingstijden de grote
deuren open gezet kunnen worden en de molen een uitnodigend karakter krijgt
voor voorbijgangers en bezoekers. Mede dankzij de inzet van
molenvrijwilligers proberen we de kosten van dit project zo laag mogelijk te
houden.
Verwarming in de molen. In het najaar, winter en voorjaar kan het onder in
de molen” nog behoorlijk fris zijn en dat weerhoudt bezoekers er vaak van een
bezoek aan de molen te brengen of een rondleiding te organiseren.
Stimuleren schoolbezoek met ieder basisschoolkind naar de molen.
Molenstichting “De Hoop Sprundel” werkt aan een project om leraren met
o.a. hun Sprundelse leerlingen uit te nodigen om naar molen De Hoop te
komen. Het doel van dit molenproject is om de plaatselijke scholen aan te
moedigen om deze molen te bezoeken. We hopen veel docenten en scholen
te kunnen enthousiasmeren om molens op te nemen in hun lesprogramma.
Dat kan bijvoorbeeld in het kader van techniek, wereldoriëntatie,
aardrijkskunde, geschiedenis of cultuureducatie. We hebben een leuk
programma samengesteld om er een leuk molenbezoek van te maken met b.v.
een rondleiding, puzzels, opdrachtjes, molenliedjes, kleurplaten, molenfilm en
powerpointpresentatie. Leuke verhaaltjes en een pannenkoek mogen natuurlijk

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!!!!

niet ontbreken. We hebben zelfs een speciale Sprundelse Molenleskist samengesteld

Erfgoededucatie
De leerlingen gaan op excursie
naar molen De Hoop in
Sprundel. Zij worden
onderdeel van het verhaal op
een echte erfgoedlocatie:
molen De Hoop. Leerlingen
ontdekken dat objecten in hun
eigen Sprundelse omgeving er
vaak al heel lang staan. De
kinderen leren dat wind de
molen in beweging kan zetten
en daardoor bijvoorbeeld meel
kan maken van graan. Zij
mogen molen De Hoop
verkennen en mogen in deze
molen ook zelf aan de slag
met misschien wel het malen
van graan of het zeven van
meel. Het bezoek aan de
molen wordt geleid door de
molenvrijwilligers

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

Zaterdag 16 maart NLDoet klusdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
in en rond molen De Hoop met lunch.

Op zaterdag 16 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds NLdoet en ook
Molenstichting “De Hoop Sprundel” doet hier aan mee. Wij gaan molenklussen uitvoeren in
en rond molen De Hoop Sprundel. En werken in een molen is en blijft toch een hele speciale
gebeurtenis!!
Wie helpt ons mee met de volgende Sprundelse molenklussen / molenwerkzaamheden?
Bijgaand tref je een overzicht van mogelijk uit te voeren klussen tijdens deze NLDoet-dag.
Vervanging van 4 kruipalen op de molenbelt en het schilderen van alle kruipalen. Bovenop alle
kruipalen loodkapjes aanbrengen om inregenen en inrotten te voorkomen. Luchtroosters in de
invaart- en uitvaartdeuren dicht maken. Schilderen van de binnendeuren en de opbergkast
onder de molentrap. Het bord met het opschrift “De Hoop” een definitieve plek geven en alle
nieuwe bordjes met de namen van de diverse zolders aanbrengen. Onze molentuin weer zomerklaar
maken en de heg knippen Meld je aan en kom ons zaterdag 16 maart vanaf 9.00 uur helpen om de
Sprundelse molen, Molenerf 2 in Sprundel, een kans te geven.
Met worstenbrood en een lunch levert deze NLDoet klusdag een bijdrage aan het in
standhouden van onze volledig maalvaardige molen De Hoop Sprundel
Koffie met een worstenbroodje om 10.30 uur. Rond 12.30 uur molenbroodlunch. Als er nog
werkzaamheden zijn voor in de namiddag dan gaan we na de lunch nog verder.
Informatie over deze klus: Wim Mathijssen, tel. 0165 386519

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

Groepswandeling Heemkundekring, KBO en Molenstichting
vanaf molen De Hoop Sprundel op zondag 31 maart om 10.00 uur
tijdens de Westbrabantse Molendag.
Voor deze groepswandeling vertrekken we vanaf Molen De Hoop, Molenerf 2 in Sprundel om
al wandelend en buurtend een klein gedeelte van een van de Sprundelse wandelommekes, af te
leggen.
Via het Molenerf en de Omgangstraat lopen we door de snel veranderende Sint Janstraat, het
“Kruispunt” en de Vissenberg naar de Vorenseindseweg.
Gedurende een uurtje al “wandelend buurten” over Sprundel en het ons omringende landschap
halen we herinneringen op aan het vroegere en hedendaagse Sprundel. Met oude foto’s bij de
hand kunnen we zien hoe het vroeger was.
Hierbij denken we aan de verbouwde St. Janschool en de winkel van “De Been”, “Het
levenspad van Van Gogh” op de hoek van de Tuinstraat met de Hofstraat met aan de overkant
het nieuwe Boerhaeve-complex. In de Vissenberg zoeken we nog naar het wapen van de
voormalige bierbrouwerij en bewonderen we de nieuwbouw in deze wijk, aan de rand van het
open landschap. In de Vorenseindseweg nemen we de afslag Omgangstraat om door de Kerlinge
naar het Fatimapark te wandelen en daar staan we nog even stil te staan bij de restauratie van
De Geheimen van de Rozenkrans” een uniek Nederlands project. Op deze manier verbinden we
Sprundelse cultuur, natuur en religie…..onderwerpen om eens bij stil te staan.
De deelname is gratis en na afloop kunnen we in de molen ook nog genieten van een mooi
programma.

Programma Westbrabantse Molendag op zondag 31 maart:
Els Hendrikx exposeert in molen De Hoop Sprundel samen
met
“Doe-van-alles-Club.
- 10.00 uur opening Westbrabantse Molendag en start groepswandeling vanaf de molen.
- de molen is in werking met rondleidingen door molengidsen.
- er is een schilderijenexpositie verzorgd door Els Hendrikx
- de “Doe-van-alles-Club” verkoopt eigen gemaakte spulletjes waarvan de opbrengst bestemd is
voor molen de Hoop
- er wordt uitleg gegeven overde borstelbuil(zeven van meel tot bloem), de graanpletter om
haver en tarwe te pletten, de nieuwe Molenleskist en de glazendeurwand in de invaart
- Molengeschenkpakketjes met Sprundelse streekproducten en ’t Sprundels Meulewienkeltje
geven een indruk van de meelproducten.
- er is koffie en thee.
- We bakken ook pannenkoeken.

Agenda Molenstichting “De Hoop Sprundel”
Zaterdag 16 maart
NLDoet in Molen De Hoop
10.00 uur – 16.00 uur
Aanmelden s.v.p.
*
Zondag 31 maart
West-Brabantse Molendag
10.00 uur – 16.00 uur
Met wandeling HKK-KBO en Molenstichting
*
Zaterdag 11 mei en zondag 12 mei
Nationale Molendagen
10.00 uur – 16.00 uur
*
Zaterdag 16 juni
Halfjaarlijks Molenvrijwilligersoverleg
*
Zondag 23 juni
St. Jansfeesten Sprundel
10.00 uur – 16.00 uur
*

