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Van de voorzitter:
Beste donateurs van
onze mooie stichting en
andere lezers van deze
nieuwsbrief.
Het zijn drukke tijden
met het vooruitzicht
dat het binnenkort een
stuk rustiger gaat
worden. 75 Jaar vrijheid
is op dit moment een hoofditem bij het
bestuur. Zoals eerder gezegd zijn we, samen
met andere partijen, bezig met een (panelen)
wandelroute en een evacuatie-monument.
Alles is aanbesteed en al voor een deel
uitgevoerd. Alle panelen worden voorzien van
een QR code waar informatie met betrekking
tot het betreffende paneel onder staat. Er is
dan ook een link naar een website waar heel
veel verdere informatie op te vinden is. Deze
website wordt gemaakt en beheerd door het
Landes Verband Rheinland (LVR) uit
Nordrhein-Westfalen die de website ook in de
toekomst gaat beheren. U ziet, niet alleen de
wandelroute is grensoverschrijdend maar de
uitvoering ook. Alles moet tweetalig worden
en dit vraagt veel tijd van mensen die ook al
op een andere manier druk zijn. Op 20 maart
zal alles gereed moeten zijn en is er in de
middag, 14.30 uur, een officiële opening.

project met De Bastei, zie hiervoor het kopje
“Infocentrum” Na de opening van de
wandelroute en het evacuatie-monument rest
ons de afhandeling van het project middels
een accountant. Dat zijn dan tevens de laatste
handelingen die ik als voorzitter van de
Stichting Thornsche Molen zal verrichten. Na
14 jaar, waarvan 12 jaar als voorzitter, is het
mooi geweest. Dat wil niet zeggen dat ik alles
los zal laten maar de voorzittershamer kan
hierna naar een ander. Bij deze wil ik U allen
in ieder geval bijzonder hartelijk danken voor
de ondersteuning die u ons in al die jaren hebt
gegeven en waarvan ik hoop dat het in de
toekomst ook zo zal gaan.
Dat het u maar allemaal goed mag gaan en u
kunt me straks nog regelmatig in de molen
vinden.
Henny Driessen.

U bent natuurlijk van harte welkom, er volgt
nog een aparte uitnodiging. Ook loopt er een
www.thornschemolen.nl

info@thornschemolen.nl

Volg ons ook op Facebook

Donateurs:

Onze molenaars:

Zaken die onze donateurs betreffen hebben
altijd onze aandacht. Op 21 november 2019
vond onze jaarlijkse donateursavond plaats.
Henny Driessen verzorgde een mooie
presentatie betreffende de Market Garden
herdenking en Wiel Lenders, directeur van het
Vrijheidsmuseum, deed datzelfde met als
onderwerp zijn eigen nieuwe museum te
Groesbeek.
Zoals ieder jaar gebruikelijk werd er informatie
verschaft over de financiën en werden er
obligaties uitgeloot.
Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat onze
donateurs het vertrouwen in de Stichting in de
toekomst willen voortzetten. Bij deze een
vriendelijk verzoek om uw donatie voor 2020
over te maken!
In dit verband hebben wij een belangrijke
aanbeveling: u kunt uw bank opdracht geven
tot een periodieke betaling zodat u hieraan
niet steeds opnieuw hoeft te denken. Zo’n
opdracht kunt u op ieder moment ook weer
intrekken. Als u gebruik maakt van
internetbankieren kunt u de opdracht heel
eenvoudig zelf instellen op uw inlogsite.
Verschillende donateurs werken inmiddels al
op deze manier! Zijn er in uw familie- en/of
vriendenkring mensen die ook donateur willen
worden? Zie onze site
www.thornschemolen.nl onder het kopje:
“steun de stichting.”

In deze en de komende nieuwsbrieven willen
wij graag onze molenaars aan het woord
laten. Sinds de opening van de molen in juli
2016 zijn er [op enkele keren na] iedere
zondag een of zelfs meerder molenaars
aanwezig op de Thornsche Molen en ieder
zuchtje wind wordt gebruikt om de wieken
lustig te laten draaien.

Infocentrum:
De expositie “De Thornsche Molen en Market
Garden“ is nog tot eind mei te bekijken.
Hierna zullen de vitrines deels weer op een
andere manier worden ingedeeld.
Als resultaat van de samenwerking met de
Bastei te Nijmegen, museum voor natuur en
cultuurhistorie, is er een TOUCHSCREEN
geplaatst in ons infocentrum. Via het
aanraakscherm “dWaalpunt Thornsche
Molen” vindt u boeiende informatie over onze
omgeving. Wetenswaardigheden over andere
onderwerpen, zoals de oorlogsperiode in de
regio, worden binnenkort ook hierin
opgenomen.
www.thornschemolen.nl

Edwin Wissink [1957] is het eerst aan de
beurt. Hij is er eigenlijk altijd! Vaak met hulp
van Kees Ariaans offert hij met veel plezier zijn
zondagen op om als vrijwillig molenaar te
fungeren op de Thornsche Molen.
Vanaf zijn 16e jaar is Edwin geïnteresseerd in
molens. Toen hij 18 was slaagde hij voor het
examen “Vrijwillig Molenaar”. Meer over zijn
loopbaan is te vinden op onze site! Hij volgde
met interesse de bouw van de Thornsche
Molen, heeft de openingsceremonie
bijgewoond en werd enthousiast: “Ik wilde
hierbij graag betrokken worden, voor mijzelf
maar ook wilde ik graag iets voor anderen
betekenen”. Hij solliciteerde en werd als
tweede vrijwillig molenaar aangenomen. Jan
Meurs was als eerste molenaar gevraagd door
de stichting en benoemd. Vanaf augustus
2016 is Edwin op zondag aan het werk op de
molen! Ook zelfs tussendoor bij bijzondere
gelegenheden zoals de opening van de
expositie op 17 september vorig jaar. Hij
neemt dan vrij van zijn werk….. het
molenwerk motiveert hem méér!
Edwin is met name geïnteresseerd in de
techniek, de wieken moeten blijven draaien!
Molenaar Jan is meer “van het graanwerk”.
Edwin is blij met het team van molenaars:
“het is een goed team!”
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Edwin zelf aan het woord:
Om de molen aan de gang te krijgen, moet je
eerst vaststellen of er wel wind is. Zo niet, dan
kun je de molen niet op de wind zetten, laat
hem dan maar lekker aan de ketting!
Als er wind is en we kunnen draaien, gaan als
eerste de ketting en de bliksemafleider van de
roe. Daarna worden de stenen gelicht of
meteen uit het werk gezet, afhankelijk van de
keuze of er gemalen gaat worden óf dat er
“voor de prins” gedraaid gaat worden!
Vervolgens kruien we de molen op de wind en
gaan naar boven om de bovenas te smeren
met reuzel; de reuzel wordt geregeld
aangeleverd door slager B Stappershoef.
Af en toe worden ook de zetels gesmeerd. We
controleren vervolgens op onderdelen die los
zitten en op andere onregelmatigheden.
Vangtouw naar buiten en dan kan de pal er af
evenals de wartel die de vangbak naar
beneden houdt.
Dan gaan we opzeilen, de hoeveelheid zeil
passend bij de aanwezige wind en bij de
kracht die de molen moet leveren. Voordat de
vang opgehaald kan worden moeten de
hekken gezet
worden om het
gevlucht af te
schermen, dit is
nodig voor de
veiligheid van
de molenaars
en het publiek!
Deze hele
onderneming
duurt een
kwartier tot
een half uur,
afhankelijk van
de te kruien afstand.
Meestal hebben we het na deze
werkzaamheden niet meer koud!
Er komen vaak mensen kijken op de molen,
altijd leuk. Bij ons mag het publiek boven in de
molen als hij draait, in tegenstelling tot vele
andere molens waarbij dit niet mogelijk is.
Ik vind het altijd spannend als de molen een
beetje doordraait, soms is het echt oppassen
voor de grillen van het weer! Het uitzicht
vanaf het dak van het restaurant blijft boeien.
www.thornschemolen.nl

Eigenlijk ervaar ik geen moeilijkheden... ik
erger me een beetje aan de bomen in de
omgeving. maar er zijn al heel veel bomen
weggehaald. Om echt meel te malen op
regelmatige basis zijn er nu wel te veel bomen
in de omgeving.
De Vrijwillig Molenaars Vereniging is ontstaan
omdat mensen zich sterk maakten voor het
molenbehoud en de ervaring leerde dat
molens regelmatig moeten draaien, dat
bevordert het molenbehoud zeer,
evenals klein onderhoud, dat vaak door de
molenaars gedaan wordt.
Ook belangrijk is natuurlijk het levend houden
van, zeg maar, tradities - het ambacht - de
historische landschapsvorm en het
traditionele productieproces.
Deze traditie van “vrijwillig molenaar” is mijn
motivatie om te staan op onze molen, dus niet
als meelproducent voor de handel.
Tot zo ver Edwin! Er vallen nogal wat
“vaktermen” in zijn verhaal. Hebt u behoefte
aan nadere uitleg, vraag hem er gerust naar
tijdens een zondagmiddagbezoekje!
Wist u dat?
……..dat het mogelijk is om donateur te
worden als u in Duitsland woont? Zie de
website www.thornschemolen.nl
……..dat er zo nu en dan ook graan wordt
gemalen?
Met het meel worden in het restaurant
pannenkoeken gemaakt!
……..dat de Thornsche molen iedere
zondagmiddag draait?
En dan geopend is voor belangstellenden?
……..dat het mogelijk is om [met een groep]
een rondleiding in de molen te krijgen?
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