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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 
 

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 

Molen De Hoop. 

Verschillende  molenactiviteiten gingen NIET door. 

NLDoet – West-Brabantse Molendag – Nationale Molendag 

Inloopavonden Molen “Kunstparel 2020”  
Laatste hand leggen aan de kunstwerken 

 door leerlingen BS Vinkenbos. 

Tentoonstelling Molen “Kunstparel 2020” in Dorpshuis De Trapkes  

Er waren geen rondleidingen in de molen. 

Een huwelijksfotoreportage werd uitgesteld. 

Maar …… in en rond de molen werden wel 

belangrijke projecten gerealiseerd. 

 

 

secretariaat: 

Molenerf 2                            

4714 ET Sprundel 

website: 

www.molensprundel.nl 
 

 email: 

molensprundel@gmail.com 

           

 

 

Een positieve posteractie waaraan molen De Hoop een bijdrage heeft geleverd. 

In de molenwieken hangen sinds het begin van de coronavirus-uitbraak twee 

spandoeken met de bemoedigende tekst: “Sprundel zorgt voort elkaar”. Op 

deze manier helpt de molen om in Sprundel aandacht voor elkaar te vragen. 

   

 

 

De glazen wand in de 

invaart verhoogt de 

uitstraling van de molen. 

Kleinzoon, van de laatste 

beroepsmolenaar Piet 

Verpaalen, Patrice Vergouwen 

van Creatiz Reclame, is trots 

op de door hem ontworpen en 

aangebrachte logo’s 
 



 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!!!! 

 

 

 Werkzaamheden aan de molenbelt. 

In de voorbije maanden is er hard gewerkt aan de molenbelt. Door grondverzakking moest de molenbelt opgehoogd 

worden en dat betekende ongeveer 13 kuub zand verdelen boven op de belt. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 12 kruipalen op de molenbelt werden ook nog door onze molenvrijwilligers op dezelfde hoogte gebracht. 

Om het voor de molenaars en de bezoekers aangenamer te maken tijdens hun molenaarswerk of bezoek aan de molen 

hebben de molenvrijwilligers een nieuw en verhard kruipad aangebracht. Dit is ook een hele verbetering omdat er b.v. niet 

meer door het natte gras gelopen moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met als motto: 

“Op naar een natuurrijke molenbelt”  

willen wij als Molenstichting plannen gaan 

ontwikkelen om de plantendiversiteit van 

de molenbelt te vergroten en zo de 

vlinders, bijen en insecten een variërend 

bloemenaanbod voor te schotelen. 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” heeft 
ter gelegenheid van het 180 jarig bestaan 

dit plan ontwikkeld om de molenbelt zo 

natuurlijk en fleurig mogelijk in de 

omgeving van het Molenerf in te passen. 

  

 



 

Molensponsorwiek in de invaart. 

Aandacht voor ondernemers die molen De Hoop Sprundel een warm hart toe dragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat staat er voor dit jaar nog op het molenprogramma ???? 

Half augustus hoopt het Stichtingsbestuur meer inzicht te hebben in het wel of 

niet doorgaan van geplande en uitgestelde molenactiviteiten. 
De viering van het 180 jarig bestaan van molen De Hoop Sprundel en alle daarbij 

behorende festiviteiten hopen we dan misschien meer vorm te geven………… 
 

 

 
 

 
 
Verrassing voor 180-jarige molen De Hoop. Molenvrijwilligers verrasten deze morgen hun molen in een nieuwe outfit door trots, op gepaste afstand in de buitenlucht, te poseren op het 

vernieuwde "Meule-kruipadje" Deze uniforme "kledij" verhoogt de herkenbaarheid van de molenaars en de molenvrijwilligers tijdens toekomstige molenactiviteiten en gedurende de 

openstellingstijden. Drie molenvrijwilligers waren jammer genoeg verhinderd. #beleefsprundel #molensprundel 

 

Nieuw 

plekske 

voor 

koelkast en 

magnetron 

in ons 

“Meule-

barreke” 
           

 

 

 

 

 Op naar weer een nieuw bord op de sponsorwiek met daarop 4 nieuwe molensponsors. !! 

https://www.facebook.com/hashtag/beleefsprundel?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCuaCCM4sXWE6vvoX3WOZbrA197DRVuJ-f0Gz3Sv8eJ3F6-3F4uwWAXmosUQhGZ8iR-W3E9FkHxjrw_ij7Smr3Eo25WRNGjOtX8HovhNEG5uTkGonGjcFndPU_n4cWXK6MUyrYu7aiKfal2w5SJRa8rudyfn58j3zUOyJL-YCZ16VG0gidAM2kVd7hxCdPvML0yXwjSln6Yy_RrBI44j9FcOMGOxYG-iI6IJoRNgBU0f0Aq9olzc9LZxyeyK1JBA5mEkHFIVFM7edcnjSUpiVz_ntaWon-lyJqg575nR4asvDxjSRlTeZFJdlgJDq5HKa-Vu_tQhyNnEjCi_ertNZBRPyVx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/molensprundel?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCuaCCM4sXWE6vvoX3WOZbrA197DRVuJ-f0Gz3Sv8eJ3F6-3F4uwWAXmosUQhGZ8iR-W3E9FkHxjrw_ij7Smr3Eo25WRNGjOtX8HovhNEG5uTkGonGjcFndPU_n4cWXK6MUyrYu7aiKfal2w5SJRa8rudyfn58j3zUOyJL-YCZ16VG0gidAM2kVd7hxCdPvML0yXwjSln6Yy_RrBI44j9FcOMGOxYG-iI6IJoRNgBU0f0Aq9olzc9LZxyeyK1JBA5mEkHFIVFM7edcnjSUpiVz_ntaWon-lyJqg575nR4asvDxjSRlTeZFJdlgJDq5HKa-Vu_tQhyNnEjCi_ertNZBRPyVx&__tn__=%2ANK-R


 

 

Vrijwilligers laten molen De Hoop , week in en week uit, draaien. 

Verrassing voor 180-jarige molen De Hoop. Molenvrijwilligers verrasten, zaterdagmorgen 20 juni, hun molen in een nieuwe 

outfit door trots, op gepaste afstand in de buitenlucht, te poseren op het vernieuwde "Meule-kruipadje" Deze uniforme 

"kledij" verhoogt de herkenbaarheid van de molenaars en de molenvrijwilligers tijdens toekomstige molenactiviteiten en 

gedurende de openstellingstijden. Drie molenvrijwilligers waren jammer genoeg verhinderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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

 

 

  

Groepen, families, en personeelsverenigingen  ontdekken molen De Hoop 

Sprundel en boeken een op maat gesneden rondleiding waarbij u kunt genieten 

van een werkende molen en het malen van graan tijdens de ontdekkingstocht 

door de molen. “Onderin de molen” is er presentatie over de werking van de 

molen met ook nog molenliedjes,rebussen, molenverhalen, het zeven van meel,  

koffie en thee, met een “meulekoekske” of een pannenkoek van eigen gemalen 

meel. Kijk voor meer informatie op: 

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

 

 

Fietsroute “Typisch Sprundel” die ook langs 

molen De Hoop komt, is bewegwijzerd met 

blauwe pijlen. Dus onbezorgd 30 km fietsen in 

en rond Sprundel. Er wordt voor deze route 

gewerkt aan een tweede editie van de 

fietsfotozoektocht “Typisch Sprundel” 

https://www.facebook.com/1591639724429665/photos/pcb.2592964134297214/2592963330963961/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcfbwvYcqzTZY4tKA7a2Emeb0UaqAeMk40TzmaEH9py7HxijMKY-HHwZAde_PJ85VUHAa8ofyRRrOe&__xts__%5B0%5D=68.ARCuaCCM4sXWE6vvoX3WOZbrA197DRVuJ-f0Gz3Sv8eJ3F6-3F4uwWAXmosUQhGZ8iR-W3E9FkHxjrw_ij7Smr3Eo25WRNGjOtX8HovhNEG5uTkGonGjcFndPU_n4cWXK6MUyrYu7aiKfal2w5SJRa8rudyfn58j3zUOyJL-YCZ16VG0gidAM2kVd7hxCdPvML0yXwjSln6Yy_RrBI44j9FcOMGOxYG-iI6IJoRNgBU0f0Aq9olzc9LZxyeyK1JBA5mEkHFIVFM7edcnjSUpiVz_ntaWon-lyJqg575nR4asvDxjSRlTeZFJdlgJDq5HKa-Vu_tQhyNnEjCi_ertNZBRPyVx
https://www.facebook.com/1591639724429665/photos/pcb.2592964134297214/2592963330963961/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcfbwvYcqzTZY4tKA7a2Emeb0UaqAeMk40TzmaEH9py7HxijMKY-HHwZAde_PJ85VUHAa8ofyRRrOe&__xts__%5B0%5D=68.ARCuaCCM4sXWE6vvoX3WOZbrA197DRVuJ-f0Gz3Sv8eJ3F6-3F4uwWAXmosUQhGZ8iR-W3E9FkHxjrw_ij7Smr3Eo25WRNGjOtX8HovhNEG5uTkGonGjcFndPU_n4cWXK6MUyrYu7aiKfal2w5SJRa8rudyfn58j3zUOyJL-YCZ16VG0gidAM2kVd7hxCdPvML0yXwjSln6Yy_RrBI44j9FcOMGOxYG-iI6IJoRNgBU0f0Aq9olzc9LZxyeyK1JBA5mEkHFIVFM7edcnjSUpiVz_ntaWon-lyJqg575nR4asvDxjSRlTeZFJdlgJDq5HKa-Vu_tQhyNnEjCi_ertNZBRPyVx
http://www.molensprundel.nl/
http://www.beleefsprundel.nl/
http://www.beleefsprundel.nl/

