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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 
Ad van Loon - 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 

Een nieuwe entree voor onze molen!! 

-  

secretariaat: 

Molenerf 2                            

4714 ET Sprundel 

website: 

www.molensprundel.nl 
 

 email: 

molensprundel@gmail.com 

Veel waardering voor vernieuwde invaart 

 

           

 

 

 

Onze molenvrijwilligers  en buurtbewoner kunnen met veel plezier 

terug kijken op dit  geslaagd project. Voorbijgangers en bezoekers 

reageren enthousiast op deze vernieuwde pui in de invaart. En dit 

alles gefinancierd met geld dat bijeengebracht is door het 

organiseren van molenactiviteiten, door onze molenvrienden, 

sponsoring door Sprundelse bedrijven  en kleine giften die gedaan 

werden in de molenpot!! 

 

 

Wijziging samenstelling bestuur Molenstichting 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Toon van de Sanden de 

functie van secretaris overgedragen aan Ad van Loon. Het 

bestuur van de Molenstichting is Toon dankbaar  voor  zijn inzet 

gedurende de 5 voorbije  jaren. Samen met Toon hebben we 

molen De Hoop toch maar mooi in de belangstelling geplaatst. 

Toon namens alle molenliefhebbers nogmaals bedankt !! 



 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Of 

www.beleefsprundel.nl

 

 

Kunstbeoefenaars en schoolkinderen aan de slag met 

 molen De Hoop Sprundel “Kunstparel 2020” !! 

Op 1 juni 2019 ging het project Molen “Kunstparel 2020” van start op het 

Molenerf in Sprundel met een buiten schilderdag. Door middel van het 

schilderen van de wieken van de molen op een reeds geschilderde romp gaf 

wethouder Laura Matthijssen het officiële startschot voor dit omvangrijke 

project. Veertien dagen later volgde een tweede buiten schilderdag.  

In 2020 viert de Molenstichting "De Hoop Sprundel" het 180-jarig bestaan 

van molen De Hoop Sprundel, een van de twee Sprundelse Rijksmonumenten. 

Het doel is samen met Sprundelse kunstenaars molen De Hoop artistiek 

onder de  aandacht brengen van de Sprundelse bevolking, te meer omdat 

Sprundelse kunstenaars verschillende disciplines omvatten zoals: schilderen – 

keramiek – beelden – tekenen – illustrator – fotografie – glas blazen – 

kantklossen – airbrush –schrijvers.  De initiatiefnemers zijn: Jan van den Broek 

( Molenstichting), Daniel de Bruijn (schilder), Els Hendrikx(schilderes) en Deen 

van den Broek(schilder). 

 Iedereen mag deelnemen en er zijn voor de deelnemers geen kosten aan 

verbonden. Er is deskundige begeleiding aanwezig en indien gewenst kan er 

geholpen worden. Er zal gewerkt worden met diverse “zelf-mee-gebrachte-

materialen”, zoals olieverf, potlood, aquarel, acryl, kleurkrijt, gemengde 
technieken. Ook fotografen worden uitdrukkelijk uitgenodigd mee te doen. 

Andere disciplines zoals alle kunstuitingen met betrekking tot molen De Hoop 

Sprundel zijn welkom, zoals molenverhalen, illustraties, molenliedjes, 

miniatuurbouw en airbrush. Alle klassen van BS Vinkenbos gaan ook aan 

de slag met Molen “Kunstparel 2020”. In maart bezoeken de groepen 4 t/m 8 

molen de Hoop en de leerlingen worden tijdens de lessen bijgestaan door 

kunstenaars die al met dit project bezig zijn. Onderwerpen als: schilderen van 

de molen in de vier seizoenen, de molen op een boomschijf met gemengde 

technieken, tegeltjes maken van gips met de molen in Delfts Blauw, een 

molen maken met brooddeeg en gedichten schrijven, de molen 

tamponneren m.b.v. sjablonen. Tevens gaan de leerlingen aan de slag met 

het componeren van een molenlied en er wordt een videoclip opgenomen. 

De onderbouw gaat nog activiteiten bedenken en komen ook naar de molen. 

Op 22 maart (West-Brabantse Molendag) is er een kleine tentoonstelling in 

de molen met een foto van elke klas waarbij de kinderen in de vorm van 

een molen liggen.   

Onder elke foto komt de spreuk: BS Vinkenbos, groep X “De wind in de 
zeilen”.  

http://www.molensprundel.nl/
http://www.beleefsprundel.nl/
http://www.beleefsprundel.nl/


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rondleidingen in de molen. 

 

 

 

 

************************************ 

NLDOET-ZATERDAG 14 MAART VAN 09.00 UUR TOT 16.00 UUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

      Uit te voeren werkzaamheden  

                         NLDOET  

 Schilderen pui en deuren invaart 

 Schilderen toiletdeuren 

 Plaatselijk sauswerk aan 

binnenzijde molenromp bijwerken 

 Schilderen luiken 

 Tuinonderhoudswerkzaamheden: 

wieden – heg knippen 

 Beltverlichting verplaatsen 

 Sponsorbord inrichten 

 

Graag aanmelden vóór 9 maart.  

Tijdstip:     09.00 uur – 16.00 uur 

Koffietijd: 10.30 uur 

Lunch:       12.30 uur – 13.00 uur    

https://www.nldoet.nl/klus/diverse-klussen-en-om-molen-

de-hoop-sprundel#block-projectsubscribe  

 

https://www.nldoet.nl/klus/diverse-klussen-en-om-molen-de-hoop-sprundel#block-projectsubscribe
https://www.nldoet.nl/klus/diverse-klussen-en-om-molen-de-hoop-sprundel#block-projectsubscribe


 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Agenda Molenstichting “De Hoop Sprundel” 
   

   Zondag 22 maart  
   West-Brabantse Molendag 

   Programma 10.00 uur – 16.00 uur 
- opening West-Brabantse Molendag: 

- start groepswandeling vanaf de molen.  
- rommelmarkt in de molentent  
- de molen is in werking  bij voldoende wind 

   met rondleidingen door molengidsen. 
- tentoonstelling door leerlingen Vinkenbos   

   met een foto van elke klas. De kinderen liggen in  de vorm van een molen en onder 

   elke foto staat de spreuk:    BS Vinkenbos, groep ..”De wind in de zeilen” 

- Heemtuin Rucphen promoot en verkoopt nestkastjes voor vogels  

-’t Sprundels Meulewienkeltje geeft een indruk van de aanwezige meelproducten 

- er is koffie en thee. 

- er worden ook pannenkoeken gebakken.     

 

****************** 

Groepswandeling, Heemkundekring, KBO en Molenstichting,  
vanaf molen De Hoop Sprundel op zondag 22 maart om 10.00 uur  

 tijdens de West-Brabantse Molendag. 
 

 

Voor deze groepswandeling vertrekken we om 10.00 

uur vanaf Molen De Hoop, Molenerf 2 in Sprundel 

om al wandelend en buurtend een klein gedeelte van 

een van de Sprundelse wandelommekes met een 

tweetal zandpaden, af te leggen. 

Via het Molenerf en de Omgangstraat lopen we 

over De Hippelpad naar de Bosstraat en via de 

Lokkerstraat naar De Heikant. Hierna slaan we 

rechtsaf naar het verharde gedeelte van de  

Vinkebossenstraat, dat later overgaat in het zandpad 

Vinkebossenstraat.  
 Aan het einde gaan we linksaf de Omgangstraat op om meteen weer rechtsaf via het 

verbindingspadje van de Kerlinge naar de Hertogstraat te lopen. We wandelen door  het 

Fatimapark om daar staan we nog even stil te staan bij de De Geheimen van de 

Rozenkrans” . Zo  verbinden we Sprundelse cultuur, natuur en religie .  

De deelname is gratis en na afloop kunnen we in de molen ook nog genieten van een mooi 

programma. Deelname is gratis en denk aan zandpadschoeisel. 

 
Jan van den Broek(Jzn.)  vertelt over het wel en wee van de zandwegen in Sprundel.  

Na de pauze van de jaarvergadering van de Heemkundekring "Onder Baronie en Markiezaat”, 
op dinsdag 17 maart 2020, verzorgt Jan van den Broek een lezing over zandwegen in Sprundel. 

De gratis  lezing wordt gehouden in Dorpshuis De Trapkes in Sprundel en begint om 20.15 uur.  

 
  

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

Inloopavonden Molen “Kunstparel 2020”  

Op donderdag 27 februari,  donderdag 26 maart, donderdag 30 april, donderdag 28 

mei, van 19.00 uur tot 21.00 uur in Dorpshuis De Trapkes Sprundel . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 

 

 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

******************************************* 
 

Sint Jansfeesten: zondag 28 juni 
 van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Molen De  Hoop geopend 

 & 

Grote expositie Molen “Kunstparel 2020” 

in Dorpshuis De Trapkes Sprundel 

 

 

 

 

  

Samen  

bezig zijn 

met 

technieken 

voor 

leerlingen  

BS 

Vinkenbos 

  


