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Nadat de gemeente Ruc 
phen in 1990 een bestra-
tingsplan met vijfduimertjes 
voor de Sprundelse Molen-
vloer opgesteld en uitge-
voerd had, hebben molen-
vrijwilligers in de voorbije 
weken alle voegen tussen de 
stenen “Onderin in de mo-
len” uitgekrabd, schoonge-
maakt en gestofzuigd. Voor 
het opnieuw invoegen van 

de vloer moest heel de molen 
leeggeruimd worden alvo-
rens het voegmiddel aange-
bracht kon worden. Met een 
klein betonmolentje, bezems 

en een waterslang werd het 
mengsel over de vloer uitge-
kapt en met een vloertrek-
ker in de voegen geveegd. 
Het voordeel van het geko-
zen voegsel is dat er geen  
“cementlaag” achterblijft. 
Door, voor het aangebrachte 
molenwiekenmotief in de 
vloer een lichtere kleur voeg-
sel te gebruiken, komen deze 
wieken weer heel mooi tot 
uiting.  Het wordt de molen-
vrijwilligers een stuk makke-
lijker gemaakt om de vloer 
nog beter te kunnen onder-
houden wat ook zorgt voor 
meer hygiëne.  

Sprundelse molenvloer krijgt een nieuwe 

uitstraling door inzet van molenvrijwilligers 
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Vriend van molen worden of blijven? 

Aanmelden via e-mail: molensprundel@gmail.com of  via 
onze website. U kunt ook een bedrag overmaken op re-
kening:   NL08 RABO 0300 8077 75  t.n.v. Molenstichting 
“De Hoop Sprundel”  
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Er staat ook een wandeling over een 
gedeelte van de Sprundelse Kuierpad-
jes / Meule-Ommekes op het program-
ma en een bezoek aan het Fatimapark 
om te genieten van de molen en alles 
wat Sprundel te bieden heeft. 

Dankzij de financiële bijdra-
gen van Molenvrienden en 
Molensponsors en de spontaan 
aangeboden hulp bij het ver-
richten van molenklussen of 
het realiseren van molenpro-
jecten is het fijn de steun van  
Sprundelse ondernemers te 
ervaren.  Deze hulp is, naast 
de gesubsidieerde financiële 
steun van de Gemeente en de 
Rijksoverheid voor het grote 
molenonderhoud, een welko-
me steun in de rug. Zo kunnen 
wij genieten van een goed on-
derhouden maalvaardige 
Sprundelse molen. 

Deze leerlingen zijn op dit moment 
druk bezig met het “bouwen van mo-
lens” die zeer waarschijnlijk in onze mo-
len tentoongesteld worden.  De leerlin-
gen gaan in kleine groepjes onder lei-
ding van de molenaars naar o.a. de 
meelzolder en de maalzolder. 

Nu de coronamaatregelen versoepelen 
komen de eerste aanvragen voor een 
molenrondleiding met presentatie weer 
binnen. Dinsdag 15 maart bezoeken 29 
leerlingen van Daltonschool De Vind-
plaats uit Schijf molen De Hoop van 13.15 
uur tot 15.00 uur.  

Aangevraagde rondleidingen. 

Daltonschool Schijf 

 Groepsrondleiding Zin in Meer  

Een actieve senioren wandelgroep, onder 
de naam  “Zin in Meer”, uit Etten-Leur 
heeft ook een rondleiding met presenta-
tie, lunch met pannenkoeken op dinsdag 
7 juni tussen 10.00 uur en 14.30 uur. . 



 

 
Op zaterdag 12 maart doen wij, tussen 
09.00 uur en 16.00 uur  weer mee aan 
NLdoet! met  een ‘Grote klusdag in en om 
molen De Hoop.  
Op het programma staan het installeren 
en afwerken van de nieuwe vitrine in de 
invaart, het schilderen van de deuren en 
de raampjes, luiken en rollagen. 
Ook het onderhoud en beheer van de  
bloemrijke molenbelt en omringende tuin 
maken het programma, met een lunch 
tussen 12.00 uur en 13.00, compleet.  
Zin om mee te komen helpen, meld je dan 
even aan op molensprundel@gmail.com 

Grote klusdag in en om molen De Hoop te Sprundel.  

Bezoek voorzitter   

De Hollandse Molens . 
 

Op een nog nader te bepalen datum 
brengt Nico Papineau Salm, voorzitter 
van De Hollandsche Molen, een bezoek 
aan molen De Hoop in het kader van  zijn 
ambitieuze 100-molens-jubileumtoer door 
Nederland. Hij doet deze molentournee in 
het kader van het 100-jarig bestaan van 
de landelijke molenvereniging in 2023. 
Tot april van dat jubileumjaar wil hij 100 
molens bezoeken. Nico Papineau Salm 
vertrekt per trein en rijdt vervolgens per 
OV-fiets naar onze fraai gelegen beltmo-
len aan het  Molenerf in Sprundel. 
 

Molen De Hoop doet mee aan     

recordpoging molens draaien         

op zaterdag 9 april 2022. 

Als volledig draai- en maalvaardige 
molen is molen de Hoop ook één van 
de 1.200 Nederlandse molens die mee 
doet aan deze recordpoging. 

De actie is bedacht door  het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars (GVM) dat in 
2022 het 50-jarig jubileum viert. Alle 
activiteiten zullen in het teken staan 
van het ambacht van de molenaar.  
Op 9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 
uur draaien zoveel mogelijk molens te-
gelijk  

Wat leeft er bij                              

molen de Hoop Sprundel            

  



 

                                                               
 
 
 

Openingstijden  

‘t Sprundels Meulewienkeltje 

‘t Sprundels meulewienkeltje 

 Elke dinsdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
 Elke eerste en derde zaterdag van de 

maand van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
 

Ga naar: 

https://www.molensprundel.nl/
bestelformulier-meelproducten/  
                             of  
https://www.molensprundel.nl/
bestelformulier-geschenkpakketten-
standaard/ 

Bestellen via onze website van  

- Meelproducten 

- Geschenkpakketjes 

is ook mogelijk 

 

 

Nieuwe Molenvlaggen voor Molen de Hoop. 
Tijdens de molenactiviteiten wapperen voortaan 
aan de invaart onze vlaggen met de het logo 
nieuwe stijl. Bij Sprundelse activiteiten zal boven 
in de molen ook de grote nieuwe vlag wapperen. 
Alleen bij landelijke activiteiten wordt deze vlag 
vervangen door de al lang bekende wimpel. 
 
Nieuwe ovale tafel voor molen De Hoop. 
Onze oude gekregen tafels gaan we vervangen 
door een lange ovale vergadertafel die uit twee 
delen zal bestaan, zodat er steeds ruimte blijft 
voor activiteiten “Onder in de Molen”.  
 
Gediplomeerd molenaar sinds 2006. 

Welke “De Hoop”- molenaar kreeg na examen 
gedaan te hebben op 28 september 2006 op 17 
maart 2007 zijn Getuigschrift uitgereikt door de 
Hollandsche Molen??  

 

Nationale Molendagen op  
zaterdag 14 mei en zondag 15 mei  met 

molenactiviteiten en expositie. 

Door Sprundelse meelproducten te ko-
pen van onze molen draagt u bij tot 
het in stand houden van dit ruim 180 
jaar oude Sprundelse beeldbepalende 
Rijksmonument op het Molenerf. 

De laatste nieuwtjes 


