
 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  Wim Aarts 
* molenaar in opleiding:  
  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 

secretariaat: 

Molenerf 2                            

4714 ET Sprundel 

website: 

www.molensprundel.nl 
 

 email: 

molensprundel@gmail.com 

 

 

”SPRUNDELS MEULENIEUWS”   Nr. 15 – november 2021 

 

 

Expositie Molen “Kunstparel 2020” zette De Hoop 
in het zonnetje en succesvol afgerond. 

De afsluitende tentoonstelling in en rond ons Rijksmonument is een waar 

Sprundels Molenfeest geworden. Trots en fier stond de molen te pronken op 

het Molenerf met aan haar molenbeltvoet jeugdige kunstuitingen, begeleid 

door vlegelende en zeis arende Sprundelaren. Met op de achtergrond 

trekzakmuziek, onderbroken door hoefgekletter van de aflevering van 

korenschoven. Het was onder het genot van een drankje en een lekkere 

pannenkoek goed toeven in een van de groene pareltjes die Sprundel rijk is. 

 

Molenvrienden en molensponsors zijn een steun               

in de rug van de molenvrijwilligers ! 

 

Elke dinsdag zijn bezoekers tussen 10.00 uur en 15.00 uur welkom in de 

molen. Op de eerste en derde zaterdag van de maand is dit 

Rijksmonument ook tussen 11.00 uur en 14.00 toegankelijk voor het 

publiek. Alle informatie over molen De Hoop Sprundel is te vinden op 

de website. Voor het aanvragen van rondleidingen voor groepen of 

verenigingen kunt u ook op deze site,  www.molensprundel.nl, terecht of 

stuur een mailtje naar molensprundel@gmail.com. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!!!! 

Wim Aarts derde Sprundelse molenaar. 

Wim Aarts is geboren op 21 mei 1953, te Sprundel op een boerderij in een gezin van 10 kinderen. 

Wim is met zijn tweelingbroer nummer 7 en 8. Hij groeide op in de St. Janstraat en na de lagere 
school ging Wim naar de LTS in Rucphen waar hij de opleiding metaalbewerker volgde. Na Byron-

Jacson en Machinefabriek Etten-Leur kwam hij bij Roto-Smeets Etten terecht en daar heeft hij 35 
jaar bij de technische dienst gewerkt en heeft er nog verschillende cursussen gevolgd.    
Wim is bij de molen de Hoop terecht gekomen omdat vooral de techniek die in de molen gebruikt 

wordt, hem aanspreekt. Hij kan vanuit de St. Janstraat molen de Hoop zien draaien en dat 
verklaart misschien ook wel zijn betrokkenheid bij de molen. In 2016 heeft Wim de door de 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” in eigen beheer georganiseerde Molengidsencursus gevolgd. 
In 2017 had Wim zich opgegeven bij het Gilde van vrijwillige Molenaars om de cursus voor 
vrijwillig molenaar te gaan volgen en dat betekende regelmatig op dinsdagavond naar de 

lesavond in Hilvarenbeek. Zijn instructeur was Niek van Eekelen die op de Roosendaalse molen 
De Hoop, een standaardmolen, en ook op molen De Twee Gebroeders, een stellingmolen, in 

Roosendaal draait.  
De stagebegeleider voor Wim was molenaar Toon Hendrikx op molen De Hoop in Sprundel. Deze 
molen in Sprundel is een korenmolen die op een belt staat. Op deze molen draait ook molenaar 

Joep Lindner die bij afwezigheid van Toon, Wim begeleiddeen Wim was hier samen met Wim 
Heeren vrijwillig molenaar in opleiding. Zijn favoriete plekken in deze molen zijn de kapzolder en 

de steenzolder. In de wintermaanden volgde Wim de theorielessen die om de twee weken op 
dinsdagavond gegeven worden in molen de Doornboom in Hilvarenbeek. 
 

 

Wim is nu in het bezit van de verklaring vrijwillig 

molenaar, d.d. 15-06-2021. Het Getuigschrift wordt 
uitgereikt door "DE HOLLANDSCHE MOLEN", Vereniging tot 

Behoud van Molens in Nederland in april 2022 met 
lidnummer 5810 van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
De Molenstichting benoemde Wim Aarts tot vrijwillig 

molenaar op de molen, plaatselijk bekend onder de naam 
De Hoop, gelegen aan de Molenerf 2 te Sprundel en Wim 

heeft de benoeming aanvaard. Het is voor de 
Molenstichting van groot belang dat er een Sprundelse 
molenaar zo nauw betrokken is bij het in stand houden 

van dit ruim 180 jaar Rijksmonument. Elke dinsdag en de 
eerste en derde zaterdag van de maand is Wim samen met 

de andere molenaars en molenvrijwilligers in touw om de 
molen te onderhouden, te laten draaien en om individuele 
bezoekers en groepen rond te leiden…dit alles tijdens de 
openingsuren of op aanvraag. 
  
 

Foto: Wim Aarts(L) samen met Toon Hendrikx(R) op de molenbelt. 
 Het ambacht van de molenaar staat op de Lijst Immaterieel Erfgoed 



 

Halloween in molen De Hoop 

Molen De Hoop was Horror Mill Hospitaal voor jong en oud. In en rondom molen De Hoop Sprundel 

werd, op zaterdag 30 oktober, zorg verleend aan de bezoekers door “loslopende” verpleegsters 
vanaf 18.30 uur. Ma Flodder werd verzorgd in ’t Hospitaal 
van de molen. Haar kinderen kwamen op visite met alle 
gevolgen van dien. Het was op deze zaterdagavond van 

18.30 uur tot 21.30 uur vooral gezellig en druk met een 
leuke verrassing voor de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

Een gastvrije Molen De Hoop Sprundel ontving ruim 650 Halloween bezoekers......een teken dat de 

molen echt bij Sprundel hoort en dit in de toekomst ook zal blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonmaken en invoegen molenklinkertjes 

De molenvloer “Onderin de molen”, met de in 2008 aangebrachte klinkertjes met wiekenmotief, 

is aan renovatie toe. Het is erg moeilijk om deze molenvloer schoon te maken en schoon te 

houden omdat, als stof en kleine stukjes afval tussen de voegen gaat zitten, dit alles moeilijk te 

verwijderen is met bezem of zelfs stofzuiger.  

  

 

Weer een mooi resultaat voor molen De Hoop 

Sprundel door deel te nemen aan De Rabo 

Clubsupport 2021 waarbij veel Sprundelaren, maar 

ook molenliefhebbers uit de regio,  tonen dat zij onze 

molen een warm hart toedragen. Aan iedereen die 

haar/zijn stem op de molen heeft uitgebracht, bedankt 

namens De Molenstichting voor de € 574,53. 

Om het voor bezoekers 

hygiënisch en netjes te blijven 

houden, worden de voegen 

tussen de klinkertjes geëga-

liseerd, schoongemaakt en 

met een speciaal mengsel 

ingevoegd.. 

Bestratingsplannetje 

molenvloer met wiekenmotief 

uit 2008 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4743473932359180&set=a.2639957229377538&__cft__%5b0%5d=AZXqNbrPNxrUnO96inSWo2zlaiY9dzGYzvTZbaTPhvoskGM4WYUEh7IwICbsSkH2662zvtPLJtPGE3ToPfs9W8xbrvk5SudF00j0usmAFQfWMaYlVJHpiWxmRGDaGzeyu2Y&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4743473932359180&set=a.2639957229377538&__cft__%5b0%5d=AZXqNbrPNxrUnO96inSWo2zlaiY9dzGYzvTZbaTPhvoskGM4WYUEh7IwICbsSkH2662zvtPLJtPGE3ToPfs9W8xbrvk5SudF00j0usmAFQfWMaYlVJHpiWxmRGDaGzeyu2Y&__tn__=EH-R


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Molenprogramma 2021. 

RCT de Smid – derde toertocht met de fiets "Dwars dur de meule" 

Op zondag  19 december 2021, onder voorbehoud van coronamaatregelen. 

 

               

Fiona Broeders Sprundelse decoratie- en restauratieschilder, 28 jaar en sinds haar 22e 
zelfstandig ondernemer in 2014 afgestudeerd. Daarna heeft zij diverse opleidingen en 
cursussen gevolgd om zich verder te specialiseren. Zo is zij onder andere naar Brussel 

gegaan om meester te worden in hout- en marmerimitaties. Ook nu vindt zij het leuk en 
belangrijk dat zij zich blijft ontwikkelen. In het dagelijks leven doet zij niet alleen 

restauratiewerk, maar ook decoratiewerk. Zij maakt veel muurschilderingen, bv. in baby- 
kinderkamers en is zij ook actief voor horecazaken. Daarnaast is zij huisschilder en 
decorateur. 

Toen zij gevraagd werd om de tekst in de molen te restaureren, heeft zij geen moment 
getwijfeld. Zij is geboren en opgegroeid in Sprundel en daarom vond zij het extra leuk om 

een bijdrage te kunnen leveren aan de molen van haar dorp. 
Voor het opknappen van de wandtekst is zij begonnen met het schoonmaken en ontvetten 
van het oppervlak. Daarna heeft zij de losse stukken weggekrast en de gaten opgevuld. 

Vervolgens heeft zij met muurverf de witte gedeeltes geschilderd en de zwarte letters 
opnieuw met penseel geschilderd. 
 

  

Behoud 

muurtekst 

op de 

meelzolder 



 

Molenvrijwilligersdag zaterdag 20 november 2021 afgelast. 

Het programma voor deze dag bestond uit 

het halfjaarlijks molenvrijwilligersoverleg 

waarbij teruggeblikt zou worden op de 

voorbije periode en vooruitgekeken zou 

worden op de komende activiteiten. Na een 

gezamenlijke molenlunch stond een 

Molenexcursie gepland naar molens aan de 

Kralingse Plas te Rotterdam,  de Ster en/of  

de Lelie, Plaszoom 322-324, 3062 CL 

Rotterdam, dit alles onder voorbehoud 

i.v.m. aangescherpte corona maatregelen 

en deze zorgde er voor dat deze 

molenvrijwilligersdag in zijn geheel afgelast werd.  

 

Overzicht rondleidingen in de voorbije periode: 

       Bosschenhoofds Schaaps Gilde.                                 Familie Boomaerts: 

                     Molenrondleiding gecombineerd met jeu de boule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Op naar een bloemrijke molenbelt in 2022 

Molen De Hoop heeft   

een aantal leuke 

molenarrangementen, t 

presentaties, 

molenrondleidingen     

met de molenaars            

of molengidsen en de 

mogelijkheid om een      

jeu de boule-partijtje       

te spelen 

 op het Molenerf. 

 

 

 

 
 

Meel gemalen in Molen De Hoop 



 

 

 

 

Impressie 

 nieuwe vitrinekast  

in de  

invaart. 

Nieuwe vitrinekast met vaste achterwand en verlichting in de invaart. 

Dit project draagt bij aan een positieve uitstraling bij binnenkomst in onze molen, waarbij 't 
Meulewienkeltje gecombineerd met een moleninfokast en de molensteen centraal de blik-
vangers zijn. Om de bezoekers van de molen die naar “t Meulewienkeltje komen om 
meelproducten te kopen en zij die op zoek zijn naar informatiemateriaal over de Molen nog 
beter van dienst te kunnen zijn wordt in de invaart over de hele lengte een nieuwe vitrinekast 

gebouwd. Werner Koeyvoets(WKvoets Interieurs), Kees Vergouwen en de molenvrijwilligers 
hebben een plannetje ontwikkeld om tijdens de NLdoet-dag in maart 2022 deze nieuwe 
aanwinst in gebruik te kunnen nemen. Werner die de vitrinekast op maat maakt, wordt 

bijgestaan door Kees Vergouwen die o.a. de plexiglas deuren (2x2) op maat maakt en 
monteert. 

Onze molenvrijwilligers kunnen aan de slag met het verven en inrichten van de 
moleninfokast en 't Meulelwienkeltje op 12 maart 2022 op de NLdoet!-dag. 

 

Links de informatiekast met moleninfo                          Rechts ‘t Meulewienkeltje met de verlichting 

 Middengedeelte molensteen met  ruimte voor o.a. De Victor  

Het molen-infogedeelte en ’t Meulewienkeltje  krijgen 2x halve deuren van plexiglas 

Molendagen in 2022 
 

Zondag 27 maart Westbrabantse Molendag 
 

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

 
Tweede weekend in mei: 

Nationale molendagen op zaterdag 16 en zondag 17 mei 


