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Bijzondere molen in feesttooi

Molen De Hoop in Horn siert 200 jaar de omgeving
Molen De Hoop in Horn bestaat 200 jaar. Tijdens het Nationaal Molenweekend op 13/14 mei
wordt dit gevierd. Verenigingen uit Horn en de Molenstichting Leudal hebben bij de molen een
aantal activiteiten georganiseerd.
De enige in zijn soort
De Hoop is een zestienkantige beltmolen waarvan de romp met leien is bedekt. In dit opzicht is de
molen uniek en de enige in Nederland én Europa. De molen is in 1817 in Duitsland gekocht, naar
Nederland vervoerd en in Horn weer opgebouwd op de Muyenberg, later de Mussenberg of
Muizenberg genoemd, nu de Molenweg. In 1949 overleed de toenmalige molenaar Jan Michiel Hubert
van de Voort. Zijn weduwe Maria Sophia Agnes Vermeulen (‘Nes’) hield met haar 16 jarige dochter het
maalbedrijf nog tot 1958 in stand. Zij was toen de enige vrouwelijke beroepsmolenaar op een windmolen. Dat
trok de aandacht van de pers, in het bijzonder van de damesbladen. In 1968 kocht de toenmalige

gemeente Horn de molen. Er is altijd goed voor de molen gezorgd. In 1951, 1975 en 2008 werden
grootscheepse restauraties uitgevoerd. Op 3 oktober 2009, Limburgse molendag, werd de molen feestelijk
heropend. Zowel op molen De Hoop, als op de even verderop gelegen molen De Welvaart zijn
vrijwillig molenaars actief, zodat het beeld van draaiende molens wekelijks te zien is in Horn.
.

Presentatie boek
Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van molen De Hoop heeft de Heemkundevereniging Horn
het boek De molens van Horn, dat in 1975 is uitgegeven, herzien. Alle informatie die na de eerste
uitgave bekend is geworden, is toegevoegd. Tijdens de officiële bijeenkomst ter gelegenheid van het
200 jarig bestaan op 13 mei, wordt het boek gepresenteerd.
.

Feest
Een verjaardag van deze omvang moet gevierd worden. Dat gebeurt met een aantal activiteiten
tijdens het Nationaal Molenweekend van 12-14 mei. Zie voor programma de bijlage.
Voor de redactie
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Piet Zegers, Molenstichting Leudal, 06.54233429.
Meer informatie over De Hoop is te vinden op www.leumolen.nl/leudalmolens

Bijlage op vervolgblad
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Molenstichting Leudal
Festiviteiten 200 jarig bestaan molen De Hoop, locatie Molenweg Horn

Vrijdag 12 mei
19:00 uur: Disco voor de jeugd in de feesttent
Zaterdag 13 mei
16.30 uur - 17.30 uur: Officieel gedeelte
Sprekers :
H. Maessen, Buurtvereniging Molenput
A. Walraven, wethouder Cultuur & Toerisme gemeente Leudal
M. Graef, Heemkunde Vereniging Horn, tevens presentatie boek “De Molens van Horn”
T. Houtappels, voorzitter Molenstichting Leudal
17.45 uur - 19.00 uur: Openluchtmis bij de St. Jozefkapel.
De kapel ligt op korte afstand van de molen. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie bij de molen.
20.00 uur: feestavond in de feesttent
Zondag 14 mei
11.00 uur: Straatontbijt met dorpsbewoners € 10,- Opgave 0475-582555
Op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei is molen De Hoop en de nabij gelegen molen De Welvaart
voor het publiek open van 11.00-16.00 uur.
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