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Bestuur
Voorzitter:
Jan van den Broek
Secretaris:
Ad van Loon
Penningmeester
Wim Mathijssen
Bestuursleden:
Molenaars
Toon Hendrikx
Joep Lindner,
Wim Aarts
Molenaar in opleiding:
Wim Heeren
Vrijwilligers
* Molenvrijwilligers
* Molengidsen
Website
Ad van de Sande
Redactie Nieuwsbrief
Anneke Niemeijer
Jan van den Broek

Vriend van molen worden of blijven?
Aanmelden via e-mail: molensprundel@gmail.com of
via onze website. U kunt ook een bedrag overmaken
op rekening: NL08 RABO 0300 8077 75 t.n.v. Molenstichting. “De Hoop Sprundel”

Wij doen weer mee aan de Rabo Clubsupport Aktie 2022 !!!
Vanaf 5 september en met 27 september kun jij als lid met een betaalrekening van
Rabobank De Zuidelijke Baronie uw stem ook uitbrengen op Molenstichting "De Hoop
Sprundel". Uw stem draagt bij tot het in stand houden van molen De Hoop Sprundel.
Meer info over onze deelname op: Club Detail (rabobank.nl)
Cultuur
Molenstichting “De Hoop Sprundel” heeft als doel: Het bevorderen van de instandhouding van windmolen De Hoop in Sprundel. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bedrijfsklaar maken, beheren, onderhouden en exploiteren van de molen. Het verzamelen van historische gegevens omtrent deze molen en het stimuleren
van de belangstelling voor de molens.
Ons doel
Aanschaffen van materialen ten behoeve van het maken van een grote ovale tafel
met houten blad en poten in de vorm van molenwieken. Met behulp van deze materialen zouden molenvrijwilligers de tafel kunnen maken. De tafel is een aanvulling op
de molen als Sprundelse ontmoetingsplek.
Vorig jaar
Om de herkenbaarheid van de molen te vergroten hebben wij nieuwe vlaggen aangeschaft die opgehangen worden als de molen geopend is en zo de aandacht trekken
van dorpsbewoners en passanten. We kregen 65 stemmen
Hoe stemmen:
Alleen leden vanaf 12 jaar van de Rabobank.
Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.
U kunt alleen stemmen op verenigingen/stichtingen die deelnemen bij de lokale
leefomgeving waarbij het lid is ingedeeld. Mogen wij ook op uw stem rekenen om samen molen De Hoop in stand te houden.

Molen De Hoop als ontmoetingsplaats
met aandacht voor
cultuurbehoud en gezellig samenzijn !

Historische dag 11 september 100 jaar Kerkgebouw Sprundel en de molen !

Sprundel verandert op deze zondag in een levend museum;.
Sprundel gaat 100 jaar terug in de tijd!
Activiteiten in en rond de molen:

Billen van de molensteen door de molenaars en het aren van de zeis

Pannenkoekjes van eigen gemalen meel voor de jeugd

Activiteiten rond de molen...de molen is ook informatiepunt op deze dag

In grote lijnen is het idee voor de historische dag op 11 september een feestelijke dag
in klederdracht met een historische optocht door Sprundel, een oude ambachtenommeke startend bij de molen, over de weiden van Nouws achter boerderij Ros,
het park, geheimen van de Rozenkrans tot op het Kloosterplein bij het 100 jarige
kerkgebouw.
Programma in concept
13.00 uur tot 14.00 uur
13.30 uur tot 17.30 uur
13.30 uur tot 17.30 uur
13.30 uur tot 17.30 uur
13.30 uur tot 17.30 uur

Historische optocht
Oude ambachten
Rondleiding door de Trapkes en de toren
Ruimtes in de Trapkes historisch inrichten
Tentoonstelling 100 jaar kerkgebouw

Rondleidingen in de molen.
Molenarrangement voor Postactieve Ambenaren Gemeente Rucphen op 23 augustus omvatte een mooi programma.

14.00 uur: Ontvangst met koffie en een verrassingsgebakje

14.30 uur: Prachtige presentatie over molen De Hoop en aandacht voor “Ut Meulewienkeltje”
Rondleiding in de molen door de molenaars / molengidsen

16.00 uur: Afsluiting in de molen met de mogelijkheid om nog lekker bij te buurten en molenproducten te kopen.

17.00 uur: Afsluiting

Wij zijn onze Molenvrienden en Molensponsors dankbaar voor hun jaarlijkse financiële steun of hun bijdragen in natura en dan ………… zijn de
Nationale Molendagen jaarlijks een mooi moment om ze te verwennen
met een……..

Molen tijdens de Vuelta
La Vuelta kwam door dé wielergemeente van Nederland
La Vuelta was 19, 20 en 21 augustus in Nederland. Ook in de wielergemeente van Nederland
en dus ook in Sprundel werden de wielrenners
van de Ronde van Spanje toegejuicht.
Zondag 21 augustus kwam La Vuelta door de
kern Sprundel.
Ter gelegenheid van dit evenement hadden de
molenaars de molen opgezeild en mooi versierd…..maar helaas...een valpartij op het Kruispunt kreeg meer aandacht dan onze molen.
Jammer, maar onze molenaars lieten weer zien
dat Molen De Hoop zich betrokken voelt bij
Sprundelse activiteiten.

Molens en duurzaamheid

Molens hebben nog steeds een toekomst, vooral nu energie- en voedselprijzen
de pan uit rijzen. "De wind is gratis en de molenstenen doen, onder deskundige
leiding van onze molenaars, de rest.

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



‘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-geschenkpakkettenstandaard/



Bestel via onze website: Meelproducten & Geschenkpakketjes

De laatste molennieuwtjes
Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10
en 11 september 2022 met als thema duurzaamheid. Molen
De Hoop Sprundel is ook op zondag geopend in verband met
de Historische dag t.g.v. 100 jaar Kerkgebouw !!!!!!! Molens zijn
een voorbeeld van duurzaamheid.
Zaterdag 24 september: Burendag.
Wijkvereniging ‘t Aarmend maakt op deze dag gebruik van de faciliteiten in en
rond molen De Hoop van 14.00 uur tot 17.00 uur.

**********************************************************************************************
Zondag 9 oktober: Westbrabantse Molendag
Op zondag 9 oktober van 11.00 uur tot 15.00 uur is molen De Hoop geopend en
kunt u genieten van een expositie in de molen, graan malen, molen rondleidingen,
wafels / pannenkoeken bakken, meelproducten kopen, molentje voor de kinderen
en lekker buurten.

