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Van de voorzitter 

Beste donateurs & 
andere betrokkenen en 
lezers.  

We zitten inmiddels 
alweer diep in het jaar 
2017. Het eerste jaar 
van onze mooie 
herbouwde molen zit er 
alweer op. 

Over aantallen bezoekers hebben we niet te 

klagen. Het restaurant met zijn 

informatiecentrum is een schot in de roos 

geweest. Het draait boven verwachting goed. 

Het is alleen jammer dat het een verkeerde 

indruk geeft over de financiële situatie van  de 

Stichting Thornsche Molen. Een aantal 

mensen zijn van mening dat de Stichting geen 

financiële ondersteuning meer nodig heeft 

omdat het restaurant zo bijzonder goed 

draait. Helaas! De Stichting profiteert niet 

mee van de inkomsten van het restaurant. Dit 

is voor een aantal jaren verhuurd. De uitbater 

probeert zijn eigen investering terug te 

verdienen en is niet verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de molen. Het geld wat er van 

de pacht en onze donateurs binnenkomt is 

krap voldoende om de lopende kosten van 

rente, obligaties, verzekeringen e.d. te 

dekken. Daarbuiten hebben we nog een 

substantieel bedrag wat we nog niet kunnen 

dekken. Het is dus bijzonder jammer voor de 

Stichting als er donateurs afhaken.  

Er zijn natuurlijk ook positieve dingen te 

melden. Het informatiecentrum draait ook 

buitengewoon goed. We hebben dit jaar al 25 

PowerPoint presentaties gegeven en er staan 

er nog een paar in de agenda. Er komen 

opvallend veel groepen uit de Duitse 

grensregio. Het is wel jammer dat de scholen 

het vooralsnog laten afweten. Ook daarvoor 

hebben we een presentatie over molens in 

het algemeen, het belang van molens voor 

Nederland en natuurlijk de Thornsche molen 

in het bijzonder. Daarbij ook een deel over de 

tweede wereldoorlog. Donaties die daarbij 

binnenkomen worden weer gebruikt om 

nieuwe flyers te bekostigen, het infocentrum 

wat meer body te geven en het buitengebied 

wat op te schonen. U ziet, we zijn nog op alle 

fronten bezig. 

U kunt nog verzekerd zijn van onze inzet en 

wij hopen dat we nog altijd op uw 

ondersteuning kunnen rekenen. 

 

 

 

 

 



De molen als monument 

De molen is bij een collegebesluit van 4 juli 

2017 aangewezen als gemeentelijk monument 

binnen de gemeente Berg en Dal. Uniek 

omdat dit gebeurt is binnen twee jaar na de 

officiële ingebruikstelling. 

Wat een doorslaggevende rol heeft gespeeld 

is het gegeven dat de molen: 

 uniek is als wipkorenmolen met koker; 

 een gaaf voorbeeld is van traditionele 

molenbouw; 

 op een authentieke manier hersteld 

volgens een eeuwenoude traditie van 

molenbouw; 

 een beeldbepalend object in het 

landschap; 

 door de herbouw heeft de molen een 

wezenlijke plats gekregen in het 

tastbare verleden van de streek. 

 

Voor ons als Stichting Thornsche Molen zijn 

ook een aantal zaken belangrijk. Mocht ooit in 

de toekomst de molen in andere handen 

komen dan zijn we er van verzekerd dat het 

authentieke van de molen in stand blijft. 

Als tweede, en zeker niet onbelangrijk, de weg 

is nu geopend voor gemeentelijke en 

provinciale subsidies. Met het laatste is niet 

gezegd dat we dat hiervoor niet hebben 

gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel gemeente als provincie hebben ons bij 

de herbouw in ruime mate ondersteund, maar 

we zitten nu in een andere fase.  

 

 

Wij zijn bijzonder blij en trots op onze 

monumentenstatus. 

 

 
 

 

 

 

Een vernieuwde website. 

De website van de Thornsche Molen is al sinds 

dat de stichting is opgericht in de lucht. Zo’n 

11 jaar. Het werd dus wel tijd voor een 

vernieuwde en meer geoptimaliseerde 

website. De website heeft een geheel nieuwe 

huisstijl gekregen en er is meer overzicht 

gecreëerd. We streven er naar de website ook 

nog in het Duits te vertalen, maar dit zal nog 

even uitgesteld moeten worden omdat we 

tekort komen in middelen, zoals geld. 

Voorlopig zal  dus alleen de Nederlandse 

versie in de lucht zijn.  

Benieuwd hoe de website geworden is? Neem 

dan gerust een kijkje op 

www.stichtingthornschemolen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingthornschemolen.nl/


 

 

Donateurs 

Door de jaren heen heeft Stichting Thornsche 

Molen al een mooi donateurbestand 

opgebouwd. Voor de stichting is dit een 

waardevolle financiële steun voor de 

instandhouding van de molen. Ook voelt de 

stichting zich hiermee moreel gesteund en is 

het een bewijs van het grote draagvlak in een 

grensoverschrijdende samenleving. Zonder de 

getoonde betrokkenheid van de samenleving, 

die mede getoond wordt door de financiële 

ondersteuning, zou het vrijwilligerswerk van 

velen zijn zin verliezen. 

Toch merken we de laatste tijd dat er steeds 

meer donateurs zich afmelden. Een veel 

genoemde reden hiervan is dat men denkt dat 

wij mede ondersteund worden door de 

inkomsten van het restaurant. Graag willen 

we benadrukken in de ze nieuwsbrief, dat het 

restaurant en de stichting volledig los van 

elkaar staan, en wij als stichting dus niet de 

vruchten plukken van de omzetten van het 

restaurant. Wij als Stichting zijn zelf 

verantwoordelijk voor onze inkomsten. Deze 

inkomsten zijn zeer hard nodig, om de molen 

te kunnen onderhouden. Donateurs zijn dus 

nog altijd welkom.  

U bent van harte welkom om toe te treden tot 

de ‘Vrienden van de Thornsche Molen’. Voor 

slechts één tientje per jaar wordt u donateur. 

Ook hebben we een “club van 100”. Deze 

doneren elk jaar een bedrag van € 100. Dit is 

maximaal aftrekbaar van de belasting. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie 

ontvangen? Laat het ons dan weten via 

info@thornschemolen.nl 

 

 

 

 

Daarnaast organiseren wij op 6 november 

2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur een 

donateursavond waarbij wij alle donateurs 

bijpraten over de huidige (financiële) situatie. 

Indien u nog geen donateur bent, maar 

hiervoor wel belangstelling heeft, bent u van 

harte uitgenodigd.  

 

 

 

Korte berichten 

Door de zorg van de gemeente Kranenburg is 
aan de Leutherstrasze in Zyfflich dit fraaie 
'Schild' geplaatst. 
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Werner Stalder  

Recent verscheen  Mein 

“gestaldertes` Leben , 77 

bewegende Jahre, de 

autobiografie van Werner 

Stalder. In het 292 pagina´s 

tellende boek  beschrijft 

Werner zijn wereldwijde 

reizen en  activiteiten  van Zuid-Amerika tot 

Rome met de vele pausbezoeken. En als 

verslaggever-journalist van de Rheinische Post 

in Kleef (Dld), heeft Werner het 

herbouwproject  van de Thornsche Molen van 

dichtbij gevolgd en gepubliceerd, waarmee 

voor dit project ´Duffelt-wijd´ aandacht werd 

gevraagd en verkregen. Bijzonder is dat 

Werner in zijn biografie ook dit aspect van zijn  

bewogen leven aanhaalt. We laten de 

betreffende passage hier volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt ons helpen? 

Sinds enige tijd zitten wij zonder 

donateursadminstrateur. Wij zijn dan ook op 

zoek naar een persoon deze taak binnen het 

bestuur op zich wilt nemen. De taak bestaat 

vooral uit het managen van het 

donateursbestand en er zorg voor dragen dat 

eenmaal per jaar de penningen geïnd worden.  

Bent u gedreven, bent u organisatorisch en 

gestructureerd ingesteld, dan zoeken wij u! 

Indien u interesse heeft kunt u een e-mail 

sturen naar info@thornschemolen.nl.  

 

Open monumentendag 

In het weekend van 10 en 11 september was 

het open monumentendag. Ook de Thornsche 

Molen was geopend voor publiek. Er waren 

voldoende belangstellenden die ondanks het 

slechte weer, toch een bezoekje kwamen 

brengen aan de molen. 
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Wat historische kaarten ons vertellen. Door Jan van Eck. 

De Waterpassingskaart uit 1769. Terecht een ´heerlijke kaart ´met zoveel Heerlijkheden. Ooij, Erlecom, Persingen en Millingen zijn  altijd Gelders geweest. 

Leuth en Kekerdom worden dat pas bij het traktaat van 1 maart 1817. Beide dorpen gaan dan van Pruissen naar het koninkrijk der Nederlanden en vormen 

dan samen met Ooi, Persingen, Erlecom – en tijdelijk ook het dorpje Niel (Pruissen) – één gemeente. Burgemeester wordt A.L. de Fockert, eerder is hij Heer 

van Persingen. Hij resideert  in ´de Bonte Os´. 

 

 

 



 

 

 


