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VAN DE VOORZITTER

Het lag er verloederd bij wat ook door de
gemeente, eigenaar van het kunstwerk, werd
onderkend. Inmiddels is er veel verbeterd
waarvoor dank aan de gemeente. Ook is de
stichting bezig met het realiseren van een
wandelroute die van de Thornsche molen via
het Wylerbergmeer en Zyflich weer richting
molen gaat. Het ligt in de bedoeling dat langs
deze route panelen worden geplaats die op
foto’s met een klein stukje tekst een aantal
zaken laten zien. Binnen ons
informatiecentrum en op de website (middels
een QR code) zal uitgebreider op e.e.a worden
ingegaan. Geschiedenis van de omgeving en
de tweede wereldoorlog vormen een groot
deel hiervan. Het ligt echter niet in onze
bedoeling om gevechtshandelingen of
oorlogstuig hierin op te nemen. De mens, en
met name het lijden van de mensen tijdens en
na de oorlog, zal een prominente plaats
innemen. De spil hierin is het verhaal van de
Kleefse kunstenares Anne Thoss die een
ontroerend mooi grensproject heeft
gerealiseerd. Het sluit naadloos aan op onze
doelstelling met betrekking tot de
panelenroute. Verderop in deze nieuwsbrief
ziet u een klein deel van haar project. Ook de
Euregio is bereid om hier geld in te steken op
basis van 50/50. Wat ook bij dit project weer
geldt, we wachten op financiën.

Beste donateurs en
andere lezers van deze
nieuwsbrief. We zijn
inmiddels alweer over
de helft van het jaar
2018 heen. De molen
staat al weer twee
jaren te draaien. Waar
een paar bestuursleden dachten dat het
lekker rustig zou worden zijn we bedrogen
uitgekomen. Het financiële plaatje is nog lang
niet rond. We kunnen aan al onze
verplichtingen voldoen maar hebben nog geen
enkele reserve kunnen aanleggen voor het
onderhoud in de toekomst. Dat is wel iets wat
zal moeten gebeuren. Het kan niet zo zijn dat
we alle zeilen hebben bijgezet om er iets
moois neer te zetten en dat het moois binnen
een paar jaren verloederd in de polder staat.
Dat neemt niet weg dat we er nog altijd
positief instaan en de toekomst zonnig inzien.
Verderop in de nieuwbrief zien U een
financieel jaarverslag.
We zijn ook met een aantal andere zaken
bezig die de toeloop van mensen nog verder
moet verbeteren. Het gebied rondom de
molen heeft veel potentie maar oogt zeker
niet optimaal. We zijn in overleg met de
gemeente om het kunstwerk “OPEN” in
beheer van onze stichting te nemen.
www.thornschemolen.nl
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De Thornsche molen ligt op een knooppunt
van fietsroutes en inmiddels is er nog een
Liberation-route bijgekomen. Om die reden
wordt er naar gestreefd om het stukje
onverharde weg, bijna aan het einde van het
fietspad richting Querdamm, verhard te
krijgen zodat het voor fietsers goed berijdbaar
is. De eerste gesprekken met het Waterschap
en de gemeente zijn daar al over gevoerd.
Verder zijn er allerlei lopende zaken die
aandacht nodig hebben. Dat varieert van een
het onderhoud van de molen tot aan een
paaltje op het fietspad.
De molen met zijn restaurant is inmiddels een
niet meer uit ons leven weg te denken, het is
werkelijk een parel in het landschap. De
presentaties die in ons informatiecentrum
worden gegeven, zowel in het Duits als in het
Nederlands, slaan ook goed aan. In het
voorgaande jaar waren het er 40 en op dit
moment staat de teller al op 20.

www.thornschemolen.nl

Het is alleen jammer dat de scholen het laten
afweten. We kunnen een mooie presentatie
voor het basisonderwijs geven over molens.
Dit over soorten molens met de werking
daarvan en het historisch belang van molens
voor Nederland. Denk hierbij aan de
inpoldering van grote gebieden en het
aanjagen van de gouden eeuw. We hebben de
kennis, de ruimte en aanschouwelijk
onderwijs in de vorm van onze mooie
Thornsche molen in huis. Beter kan toch niet.
Verder in deze nieuwsbrief leest u meer over
de plannen met ons infocentrum. Dit van de
hand van Mw. Rieks Vierboom die samen met
haar zus Christel Vierboom het
informatiecentrum gaat beheren en verder
ontwikkelen.
U ziet het, wij gaan er nog volop tegenaan, u
doet toch ook nog volop mee?
Henny Driessen,
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Volg ons ook op Facebook

Nieuw in het bestuur:
Wij, Rieks en Christel Vierboom, zijn de twee
oudste dochters van Wim Vierboom. Hij was
de tweede zoon van de laatste molenaar van
de Thornsche molen, Gerrit Vierboom. In onze
jeugd was de molen een begrip, verbonden
met de jeugd van onze vader en met de
oorlog. Wij kregen er spaarzaam informatie
over, omdat onze vader niet zo’n prater was.
Heel concreet was de molen, doordat er
gedurende onze hele jeugd een geschilderde
molen aan de muur van de huiskamer hing.
Overigens hebben wij (samen met onze broer
en jongste zus) dit schilderij in bruikleen
gegeven aan de Thornsche Molen en hangt
het nu in het restaurant!
Ook al zijn wij beiden vertrokken uit de Ooij,
onze jeugd blijft ons eraan binden. Toen dan
ook de molen een nieuw leven bleek te zijn
gegund, voelden wij ons meteen betrokken.
Weliswaar bescheiden, want het vele werk dat
er verricht is om de nieuwe molen
daadwerkelijk te realiseren is door anderen
verricht. Maar toen de gelegenheid zich
voordeed om een rol te spelen in het bestuur,
waren we enthousiast. Ook die rol is
bescheiden: we hebben de taak op ons
genomen om het Informatiecentrum
gevestigd in de horecagelegenheid te
ontwikkelen. Ook dragen we zorg voor de
donateursadministratie. Het is voor ons een
mooie kans om betrokken te blijven bij de
geschiedenis van onze vader en zijn familie.

Het informatiecentrum:
1. Het informatiecentrum met vitrines en
wandpanelen, wat zich in het
restaurant bevindt, is nog aan verdere
ontwikkeling onderhevig. Als bestuur
hebben we besloten om de aandacht
te richten op 3 speerpunten, namelijk:
1. de molen als object
2. de molen in relatie tot zijn
omgeving inclusief het landschap
3. de molen in relatie tot WO II
Er is samenwerking gezocht met twee musea:
het Nationaal Bevrijdingsmuseum en De
Bastei. Er zijn plannen gemaakt en nu breekt
het stadium aan om subsidie aan te vragen,
voor de verwezenlijking van het een en ‘t
ander is natuurlijk geld nodig. Dit alles neemt
veel tijd maar we hebben er vertrouwen in dat
het goed komt.
Tot het zo ver is dat plannen kunnen worden
uitgevoerd is het centrum ook nú al ingericht
met allerlei interessante informatie en mooie
objecten!

Rieks en Christel Vierboom.
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Daarom dus deze noodkreet van uw
penningmeester; wij hebben uw donatie heel
hard nodig. Elk bedrag is welkom. En als u nog
vrienden/kennissen heeft die ook zouden
willen doneren, zijn deze meer dan welkom.

Financieel overzicht:

De Thornsche Molen – Een illusie
De vele bezoekers van het fraaie Restaurant
“De Thornsche Molen” krijgen de indruk dat
het verteer een stroom van geld oplevert voor
de Stichting De Thornsche Molen.
Niets is minder waar. De uitbater werkt
natuurlijk voor eigen gewin en dat is ook
terecht. Wij hebben een pachtovereenkomst
en met de opbrengst daarvan zullen we het
moeten doen. Daar komt natuurlijk ook nog
een bedrag bij van u als donateur.
Dit bedrag hebben wij ook hard nodig om de
molenbouwer af te kunnen lossen en de
rentes van de bank en obligatiehouders te
kunnen betalen. Ook moet er een potje
opgebouwd worden voor het groot
onderhoud van de molen en moet de
verzekering natuurlijk betaald worden.
Hieronder leest u een klein overzicht van onze
kosten;
Schuld aan Coppens € 60.000,00
Rente Coppens € 1.200,00 per jaar
Rente obligatiehouders € 5.445,00 per jaar
Verzekering € 5.835,00 per jaar
Uit te betalen obligatiehouders € 10.000,00
per jaar
U begrijpt dat deze kosten niet alleen van de
huuropbrengst van Restaurant De Thornsche
Molen betaald kunnen worden en dat we uw
hulp dus hard nodig hebben.

www.thornschemolen.nl

Uw donaties zijn welkom op rekeningnummer;
NL77 RABO 0105 148 997 t.n.v. St. De
Thornsche Molen.
Alvast bedankt voor al uw ondersteuning voor
nu en in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
A.P. de Witt

Het belang van donateurs:
Hoe belangrijk het is dat onze donateurs
blijven doneren, hebt u al begrepen aan de
hand van het hoofdstuk financiën! Graag
willen we dan ook de donateurs die in 2018 al
betaald hebben hartelijk danken. Zij, die voor
2018 nog niet overgemaakt hebben, willen we
met klem verzoeken, dit zo spoedig mogelijk
te doen, dit geldt voor de tientjesdonateurs
zowel als voor de club van 100! (zie bovenaan
deze brief het rekeningnummer in het logo).
Wilt u s.v.p. bij het overmaken altijd uw
postcode + huisnummer vermelden?
Wist u dat:
Er in principe iedere zondag een molenaar
aanwezig is? Onze molenaars draaien geheel
vrijwillig deze molen. U bent van harte
uitgenodigd om de molen van buiten en van
binnen te bekijken.
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