
Openingstijden

Contact

Elke woensdag en zaterdag

Oktober t/m maart: van 10:30 tot 15:00

April t/m september: van 10:00 tot 16:00

Stichting Windkorenmolen “De Hoop”

Nieuwstraat 71a

7605 AB  ALMELO

0546 - 852752

Website: www.dehoop-almelo.nl

E-mail: info@dehoop-almelo.nl

Groepen zijn op afspraak ook buiten deze

openingstijden welkom.
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Korenmolen De Hoop

In het hart van Almelo staat de in 1870

gebouwde korenmolen “De  Hoop”. In 1910

verwoestte een brand de bovenbouw van de

molen. Maar spoedig daarna werd op de

gespaard gebleven stenen voet de romp van

de in 1768 gebouwde papiermolen “Het

Springend Hert” uit het Friese Makkum

geplaatst.

De molen heeft op windkracht gemalen tot

1951 en met elektrische aandrijving

.

Na een grondige restauratie in 1995 kan de

molen weer op windkracht malen en bij

onvoldoende wind kan er met elektrisch

aangedreven molenstenen gemalen worden.

De eigenaar van de molen is gemeente

Almelo en het beheer is in handen van

.

tot

1978

Stichting Windkorenmolen De Hoop

De molenwinkel

Van de Akker tot de Bakker

In de winkel onder in de molen kunt u alles

kopen om zelf brood te bakken. Van kant-en-

klaarmixen tot losse ingrediënten om uw

eigen recept maken.

U vindt er een

uitgebreid assor-

timent van meel,

gist, granen en

zaden en natuurlijk

niet te vergeten ons

pannenkoekenmeel.

De tentoonstelling “Van de Akker tot de

Bakker” laat u zien hoe in het verleden het

graan werd verbouwd, geoogst, gedorst en in

de molen gemalen zodat de bakker er brood

van kon bakken.

U ziet gereedschappen en machines uit die

tijd zoals een eg, wan, dorsvlegels en een

wanmolen waarin het kaf van het koren werd

gescheiden.

Kom eens kijken

Een bezoek aan de molen is meer dan de

moeite waard. U bent - alleen of in

groepsverband - van harte welkom. De

molenaars en vrijwilligers geven u graag een

rondleiding, geven uitleg over de werking van

de molen en laten zien hoe het maalproces

tussen de zware stenen verloopt en het graan

tot meel wordt vermalen. Zij vertellen U over

het molenaarsambacht.

Vanaf de ruim acht meter hoge stelling kunt u

de omgeving goed overzien.

Voor scholen is een bezoek aan de molen een

interessante en leerzame belevenis.

Groepen zijn op afspraak ook buiten de normale

openingstijden welkom.


