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NIEUWSBRIEF April 2019                             Redactie: Bestuur. 

 

Van de voorzitter: 

Beste donateurs en  
andere lezers.  

2019 is voor onze 
molenstichting rustig 
begonnen. De finan- 
ciële situatie ontwikkelt 
zich gestaag positief. 
Het bestuur zit  onder-
tussen niet stil.  Uit het 

nieuws hebt u wellicht al vernomen dat in 
2019/2020  aandacht zal worden besteed aan 
75 jaar vrijheid. Deels in 1944 en deels in 1945 
werd in Nederland de democratie 
teruggebracht. Gezien de ligging van de molen 
en  de hier gevoerde strijd in 1944/1945 werkt 
ook onze stichting mee om de herinnering 
levend te houden. In 2017 zijn we gestart met 
het uitwerken van verschillende ideeën. 
Het idee van de wandelroute met panelen die 

via het Wylermeer, Zyfflich en de Snap 

terugvoert naar de molen, nadert de fase van 

uitvoering. Ook het kunstproject naar een idee 

van Anne Thoss is beland in de opstart-fase. 

De eikenhouten boomstammen waaruit de 

beelden worden gehakt zijn in Leuth 

gearriveerd. De mensgrote beelden zullen 

grensoverschrijdend geplaatst worden nabij 

de Querdamm. Beide projecten zijn uitvoerig 

toegelicht in de nieuwsbrief van juli 2018. De 

volgende partijen zijn bij de projecten 

betrokken: gemeente Berg en Dal, provincie 

Gelderland, gemeente Kranenburg (D),  

LandesVerbandRheinland (D), Zentrum Für 

Medium und Bildung (D), Heimatverrein 

Zyfflich (D) en Duffelt. Verder zijn er lijnen 

naar het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, de 

Bastei in Nijmegen en het LVR museum in 

Wesel (D). Ook ons infocentrum en de website 

zullen verder ontwikkeld worden. In Februari- 

Maart 2020 zal alles gereed moeten zijn.  

We hopen dan ook voor u weer iets moois te 

hebben toegevoegd aan onze omgeving. 

In memoriam Albert de Witt 

Op 28 februari 2019 is ons zeer gewaardeerde 

bestuurslid en penningmeester Albert de Witt 

overleden. Albert was als bestuurslid van 

Stichting Thornsche Molen een man van het 

eerste uur. In januari 

2006 was hij bij de 

oprichtingsvergade-

ring van de Stichting 

aanwezig en is tot 

aan zijn overlijden 

bestuurslid en 

penningmeester 

gebleven.  Met hulp 

van zijn dochter 

Maartje heeft hij 

ervoor gezorgd dat onze financiële 

administratie op elk moment op orde was.  

Albert was altijd de rust zelve bij een 

vergadering maar scherp van geest als dat 

nodig was.  

Stichting Thornsche Molen is Albert de Witt 

veel dank verschuldigd. Hij rust in vrede.  
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Het informatiecentrum: 

Als u geregeld de vitrines en wanden van het 
infocentrum bekijkt, zult u zo nu en dan een 
nieuw voorwerp aantreffen. Dit is dan 
bijvoorbeeld een vondst daterend uit WOII, 
een graanzeef uit de Ooijse maalderij of de 
keramieken beeldjes van Anne Thoss. Verdere 
vernieuwing, verandering laat nog even op 
zich wachten tot het subsidiegeld beschikbaar 
is en wij onze plannen kunnen realiseren. 
Vaststaat, dat er in ieder geval aandacht 
geschonken gaat worden aan het herdenken 
van 75 jaar VRIJHEID.  

Donateurs en donaties: 

Verschillende donateurs hebben hun donatie 
voor 2019 al voldaan, aan alle anderen de 
vraag om dit vooral niet te vergeten! De 
Stichting, dat wil zeggen het bestuur, is u er 
zeer dankbaar voor! We hebben inmiddels 
onze schuldenlast aanzienlijk  kunnen 
verminderen. Dit geeft ons de mogelijkheid 
om te starten met het opbouwen van een 
reservepot voor het onderhoud van de molen. 
Wilt u uw donatie overmaken? Dan kan dat op 
rekeningnummer: NL 77 RABO 0105 1489 97. 
Wilt u donateur worden  en weten wat de 
mogelijkheden zijn? En wist u dat, als u in 
Duitsland woont u ook donateur kunt 
worden? Stuur  voor meer info een e-mail 
naar info@thornschemolen.nl  

Bent u ons nieuwe bestuurslid? 

We zijn op zoek naar nieuw en “jong” bloed. 
Wie voelt betrokkenheid bij de Thornsche 
Molen en voelt er tevens iets voor om zitting 
te nemen in het bestuur van de Stichting? Laat 
van u horen!! 
Nadat de huidige projecten in de omgeving 
van de molen in de nabije toekomst 
gerealiseerd gaan worden, willen we ons gaan 
richten op het toekomstig gebruik, de 
toekomstige werking van de molen zelf en de 
directe omgeving van de molen.  
 

 

 

Belangrijke data:  
Op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei is het 

open molendag. Op deze dagen is de 

molenaar aanwezig en kunt u een kijkje te 

nemen in de molen. De molenaar zal u alles 

over de molen vertellen. Daarnaast ontvangen 

alle kinderen een molen bouwplaat, zodat zij 

zelf thuis de molen kunnen nabouwen.  

Op zaterdag 14 en zondag 15 september is het 

open monumentendag. Duizenden prachtige 

monumenten in heel Nederland zijn gratis 

toegankelijk voor iedereen. Zo ook onze 

molen. Komt u ook?  

Wist u dat? 
De Thornsche molen iedere zondagmiddag 
draait? En dan geopend is voor 
belangstellenden!  Onze molenaar [vaak zelfs 
twee!] laten u met plezier zien hoe de molen 
werkt en vertellen erover. Ook voor kinderen 
erg interessant!  
 
Cees Ariaans, molenaar in opleiding bij 
Stichting Thornsche Molen, volgt de opleiding 
tot molenaar en begin mei doet hij zijn finale 
examen.  
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