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Van de voorzitter 

Beste donateurs, 
betrokken relaties en 
andere lezers.  

We zitten midden in 
een periode waarin 
75 jaar vrijheid een 
hoofdrol speelt. Het 
is niet meer 75 jaar 

bevrijding maar 75 jaar vrijheid. Waarbij 
dat vieren de bevrijding van 
onderdrukking en lijden een hoofdrol 
speelt, gaat  nu de vrijheid, 
rechtvaardigheid en rechtszekerheid 
binnen onze democratie een steeds 
grotere rol spelen.   

De onderdrukking en het lijden mogen 
niet vergeten worden en de vrijheid mag 
niet als vanzelfsprekend worden ervaren. 
Binnen het bestuur van de Stichting 
Thornsche Molen speelt dat gegeven een 
grote rol. Onze molen staat er als een 
symbool van de wederopbouw na een 
grote verwoesting. In ons 
informatiecentrum worden presentaties 

gegeven waarbij onderwerpen als oorlog 
en onderdrukking een grote rol spelen. 
Recent is door onze bestuursleden Rieks 
en Cristel Vierboom een zeer geslaagde 
kleine expositie over WWII opengesteld, 
te bezichtigen tot en met mei 2020. 
Verder zijn we in de directe omgeving 
bezig om ook daar de herinnering aan die 
slechte periode binnen onze regio, in 1944 
en 1945, zichtbaar te maken. Onze Duitse 
buren spelen daarin een grote rol. Omdat 
we er veel waarde aan hechten dat ook 
onze kinderen zich bewust zijn van de 
waarde van vrijheid hebben we de 
Realschule uit Kranenburg en de Havo 
Notre Dame uit Ubbergen gevraagd om 
deel te nemen aan genoemde projecten.  
Over de invulling hiervan zijn we nog aan 
het brainstormen.  

Tijdens onze donateursavond op 21 
november, waar we u ongetwijfeld zullen 
zien, komen we daar wat uitgebreider op 
terug. 

 

Henny Driessen     
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Expositie “de Thornsche Molen en 
Market Garden” 
Op 17 september jl. werd de tentoonstelling 
'De Thornsche Molen en Market Garden' 
geopend in het kader van 75 jaar Vrijheid. 
Deze expositie werd opgezet door Rieks en 
Christel Vierboom. Een van de programma-
onderdelen was de presentatie van de 
MOLENBANNER, die speciaal voor deze 
tentoonstelling is vervaardigd en waarop in 
drie talen de gebeurtenissen in het 
buurtschap Thornsche Molen op 23 
september 1944 worden weergegeven.  

 

Topografische kaart, waarop de gevechtshandelingen in 1944 in 
kaart werden gebracht 

Ook het interview met ooggetuige in 1944, de 
heer Jan Vierboom uit Leuth, was een 
memorabel en indrukwekkend onderdeel van 
de middag. Vox Virorum zorgde voor een 
passende muzikale omlijsting en dat alles 
onder het genot van een drankje, aangeboden 
door de heer Pierre Vink. De belangstelling 
van donateurs en andere betrokken relaties 
was hartverwarmend! 

 

 
 

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tot 
en met mei 2020 in het informatiecentrum 
van de Thornsche Molen. 

Donateursavond 
Op 21 november 2019 organiseert het bestuur 
de jaarlijkse donateursavond. Wij nodigen u 
bij deze van harte uit voor deze avond. De 
start is om 20.00 uur [inloop vanaf 19.45] en 
de bijeenkomst eindigt om 22.15 uur. 
Belangrijke programmapunten zijn de 
volgende: 
1.Informatie over het project Wandelroute en 
het Kunstproject 
2.Informatie  over de financiële situatie 
3.Uitloten van een obligatie 
4.Powerpoint  “De Thornsche Molen en 
Market Garden” 
5.Lezing door de directeur van het  
Vrijheidsmuseum Groesbeek: Wiel Lenders 
 

Wist u dat… 
De Thornsche molen iedere zondagmiddag 
draait en  dan geopend is voor 
belangstellenden?  Onze molenaar [vaak zelfs 
twee] laat u met plezier zien hoe de molen 
werkt en vertellen erover. Ook voor kinderen 
erg interessant! 
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