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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 
 
 

 
 
 
 

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 

 

Molendeuren staan binnenkort vaak wijd open!! 
 

 

Om het uitnodigend karakter van de molen te vergroten heeft “Molen-

stichting De Hoop Sprundel” samen met de molenvrijwilligers  het project “De 
blik naar buiten” opgezet. Direct achter de grote invaartdeuren wordt een 

glazen wand met dubbele deuren aangebracht, zodat tijdens de aanwezig-

heid van de molenvrijwilligers  de ruimte “onderin de molen” aantrekkelijker 

wordt voor bezoekers. De wijd openstaande invaartdeuren staan dan voor 

iedereen uitnodigend wijd open, terwijl de glazen deuren er voor zorgen dat 

het verblijf in de molen nog aangenamer wordt en het “opgesloten karakter” 

verdwijnt. Het vergunningstraject is doorlopen en dat betekent dat we nu 

kunnen beginnen met de aanbesteding van deze leuke klus. Mede dankzij 

financiële steun van onze Molenvrienden, opbrengsten uit eigen molenac-

tiviteiten, molenrondleidingen,  spontane bijdragen, werkzaamheden in 

eigen beheer uit te voeren door onze molenvrijwilligers en belangenloze 

steun van Sprundelse ondernemers , kunnen wij deze aanpassing realiseren.  

Molen De Hoop blijft op deze manier een belangrijke pijler van het 

toeristisch project “Beleef Sprundel”.  Samen met Dorpshuis De Trapkes, De 

St. Janskapel, De Pastorie, het Levenspad van Van Gogh en het Fatimapark 

met De Geheimen van de Rozenkrans en gezellige Sprundelse pleisterplaatsen 

maakt molen De Hoop een bezoek aan Sprundel de moeite waard. En niet te 

vergeten de Sprundelse fietsfotozoektocht die de vele deelnemers langs de 

mooiste “plekskes” van ons dorp voert.  

 

secretariaat: 

Molenerf 2                            

4714 ET Sprundel 

website: 

www.molensprundel.nl 
 

 email: 

molensprundel@gmail.com 

Nieuwe glazen wand voor molen De Hoop 

Rabo Clubkas Aktie 

RaboClubSupport 
 

Stem op 

Molenstichting 

“De Hoop 
Sprundel” 

tussen  

27 september en 6 oktober 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genietend van een Braderiemolenprijsje neemt 

Paula van Diemen met plezier de molensteentjes-

raadprijs (2375 gram) in ontvangst. 

 

 

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!!!! 

 

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 

 

 

Veiligheid: 

Sprundelse Molenvrijwilligers voor-

zien terrasje achter de 

molenuitvaart van een hekwerk 

om de veiligheid van de bezoekers, 

jong en oud, nog beter te kunnen 

garanderen 

 

Dinsdagmiddag 25 juni werd de website  http://ontdekr.nl  

tijdens een bijeenkomst in molen De Hoop Sprundel 

gelanceerd in aanwezigheid van wethouder Martien de 

Bruijn door Cees Mensen. Molen de Hoop liet zich, getooid 

met "Ontdek-R-vlaggen van zijn mooiste zijde zien.  

http://www.molensprundel.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fontdekr.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SSvlrNRvijfSGrDLdH75G2l7SsS84P2Tk7vxW61Eihf2cx7e1zDt6fk8&h=AT1VKCQsuqWgps0C-klhHRie5xfALm8dwafUREEywOHKOTe056J3hxq7IHaOWIFWylPR4HFVTszywH65BfBkaZtukGOMxXo1ntnuuErRDAUGBpF27H_XZ7TnJbcScqFDUdYn5YCrXpA0-y2ufqhRfKl1ArDSnK89u2DmrnCryQPZidYi7Ri1k2x6pGqqHPkrzHaBKvBeyOJnnsnN3KHfgOg_O4CddaB6KSnqoesushzeZ5SlN6LqxeiYIY4oJzPGRwR0hA7cUMltZp6fIywyWaUQUx59z_2xiB2Zq818r1F2R0VS-A89YdN0af5a2yZEFoY2SQNYPN4vQyZ7LHbRP4-IOXCbeKaXBao7BudJXq3_KSlex36QQMmk7QKw6y7eG76rypES-Uh5ocU2_jYF9pxUcXSdaZwdK45xix_oLnBAJz7jG2ggQPVY2LPkjJKad1iiVY2nnn4YTD86gTH6n-VdGDshRi2L3Pv_ptYA7QmB9oxuWc2ajvvd37PkE3LeFsaIlt-TOi-zlgajgr4LJ_WcNIBbJaO3DwimkvoaqYzedvsW_8zBmBtfHYIMxoUkhtpKUOZXVZzEaDbY1zUi68FSKR8HeSIceXEFbLUrgX8Q9lppK0X24sqw5fRBj0_JJ5kklTER


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

Molenrondleidingen en presentaties. 
 

          

 

             

 



                          Molen De Hoop Sprundel "Kunstparel 2020" van start gegaan op zaterdag 1 juni. 

Rond 9.30 was ook wethouder Laura Matthijssen bij de molen en hebben we tot 10 uur gezamenlijk koffie gedronken. 

Om 10.00 uur hebben Wim Mathijssen namens de Molenstichting en Daniel de Bruin namens de organisatie een 

openingswoordje gedaan. Hierna heeft Laura Matthijssen door middel van het schilderen van de wieken van de molen op 

een reeds geschilderde romp het project officieel gestart. De kunstenaars gingen hierna fanatiek aan de slag, ieder op 

zijn eigen manier. De een door middel van het maken van tekeningen, schilderen en werken met verschillende 

materialen. 

Mol

 

Molen De Hoop “Kunstparel 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agenda Molenstichting “De Hoop Sprundel” 

Zaterdag 7 september 

Molen De Hoop decor van “Molenerf jeu de boule toernooi” 

10.00 uur – 16.00 uur 

 
* 

Zaterdag 26 oktober 

Vanaf 18.00 uur  

Halloween  molen De Hoop met als thema “Circus”. 

 
* 

Vrijdag 27 september t/m zondag 6 oktober 

Rabo Clubkas Aktie /  Rabo ClubSupport 

Stem op Molenstichting “De Hoop Sprundel” 

tussen 27 september en 6 oktober        

 

  


