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Van de voorzitter
Beste lezer,
Sinds 1 juli 2021 ben
ik, Zeger Stappershoef,
voorzitter van het
bestuur van de
Stichting Thornsche
molen.
Ik heb, samen met
mijn vrouw Marijtje,
een melkveebedrijf
aan de Kerkdijk in
Erlecom. Deze Kerkdijk
begint tegenover de molen en dan zijn wij de
eerste boerderij. Onze landerijen grenzen aan het
perceel van de molen, gescheiden door de
Thornsche straat. We zijn dus buren.
Dat melkveebedrijf met ongeveer 50 melkkoeien
en bijbehorend jongvee doe ik dus samen met
Marijtje en onze zoon Pieter helpt mij ook daarbij.
Ergens in 2020 tijdens de lockdown ben ik door
Wim Jansen de toenmalig tijdelijk voorzitter
benaderd om voorzitter te worden van de
Stichting Thornsche molen. Na enig beraad en wat
onderzoek naar de financiële positie van de molen
heb ik ja gezegd.
Dat er aan mij gedacht werd heeft mogelijk te
maken met het feit dat ik in mijn werkzame leven
naast boer ook van jongs af bestuurlijk actief ben
geweest. Begonnen met agrarisch jongerenwerk
en bestuur studieclub. Daarna bestuurder
geweest van een proefboerderij, provinciaal
bestuurder van de toenmalige NCB, even aan de
politiek geroken, bestuur Rabobank en voorzitter
van de landinrichting Ooijpolder. Ondertussen
mede oprichter en eerste voorzitter van de
Ploegdriever.
In 1999 gevraagd als prins van de Deurzakkers in
Ooij en daarna in dat bestuur waarvan 11 jaar als

president. Al die zaken heb ik zoveel mogelijk
achter me gelaten nu ik de 65 ben gepasseerd.
Vanaf het moment dat men ging onderzoeken of
de molen herbouwd kon worden hebben mijn
vrouw en ik dat met interesse gevolgd en een
beetje ondersteund. Niet alleen omdat het naast
onze boerderij is maar ook omdat ik opgegroeid
ben met de Thornsche molen.
Ondanks dat de molen verwoest was is de naam
altijd in het spraakgebruik genoemd.
Je reed naar Leuth via de Thornsche molen en het
fietspad liep al vanaf de Thornsche molen naar het
Wylerbergmeer toen de molen er nog niet was,
om maar een paar voorbeelden te noemen.
Nu ik een paar maanden actief ben als voorzitter,
liefst een beetje voorzitter op afstand, kan ik al
wel wat opschrijven van mijn bevindingen en
verwachtingen.
Om te beginnen heeft de molen in mijn ogen een
gezonde financiële positie. Ondanks de gemiste
huurinkomsten en eigen inkomsten betreffende
het ontvangen van groepen in en bij de molen,
met als oorzaak de Covid-19 perikelen, bleven de
donateurs ons trouw!
Bij deze een pluim voor het ‘oprichtingsbestuur’
en haar opvolgers.
Net voor mijn aantreden zijn, mede door het vele
werk van Henny Driessen, de vorige voorzitter, de
laatste projecten waar hij zich voor heeft hard
gemaakt afgewerkt: het kunstproject
‘Menschenkinder’ en de wandelroute die daarbij
hoort.
Verder valt mij op dat, ondanks dat het hele
restaurant verhuurd is aan ‘horecabedrijf de Vink’,
het gebruik van het rechterdeel in handen is
gebleven van het bestuur. Er komt nog het nodige
kijken bij het beheren van een stichting die
eigenaar is van de molen! Het monument de
Thornsche molen hoe nieuw die ook is vraagt

onderhoud en zelfs al een stukje reparatie
vanwege lekkage. Het terrein moet onderhouden
worden samen met de uitbater van het
horecagedeelte. We zijn via de gemeente
betrokken bij het onderhoud van het monument
en de kunstprojecten aan de andere kant
van het Meertje.
Ik ben ondertussen tot de ontdekking gekomen
dat er bij het beheren van een molen wel wat
meer komt kijken dan een paar keer per jaar
vergaderen. Bijvoorbeeld om regelmatig contact
te hebben met onze vrijwillige molenaars, 3 in
getal. Zij zijn mede ons uithangbord want een
molen hoort te draaien en daar zorgen zij voor.
Daar heeft ook mee te maken dat we moeten
proberen de molen meer in het zicht te krijgen,
letterlijk, en daarmee ook wat meer in de wind.
Met de provincie hebben we al even gesproken
over verkeersveiligheid bij aanstaand onderhoud
van de Thornsche straat. Komende tijd hopen we
ook weer onze aanvullende inkomstenbron van de
rondleidingen en presentaties te kunnen
hervatten.
Kortom voldoende te doen voor iedereen die
betrokken is bij het beheren en in stand houden
van de Thornsche molen.
Zeger Stappershoef.

Donateurs
Met vreugde begroeten we betere tijden! Heel fijn
dat eenieder weer redelijk normaal het gewone
leven kan oppakken, hoewel Corona niet geheel is
verdwenen. Graag spreken we onze dank uit aan
alle donateurs en Club van 100 leden die na de
voorjaarsbrief hun donatie hebben overgemaakt,
er was veel respons!! Leuk is het om te vermelden
dat we weer een nieuw lid voor de Club van 100
mogen verwelkomen. Bij deze een aansporing
voor diegenen die hun donatie nog niet hebben
overgemaakt dit jaar, doe het zo spoedig mogelijk,
het ondersteunt de Stichting zeer!
Het verzenden van betalingsverzoeken en van
facturen zal voortaan losgekoppeld worden van

www.thornschemolen.nl

“Menschenkinder”

de nieuwsbrief. Indien nodig zullen mensen
hiervoor persoonlijk worden benaderd, zoveel
mogelijk per mail. Als u kiest voor automatische
periodieke betaling, meldt ons s.v.p. de
betaaldatum, zodat we u niet onterecht
“aanmanen”.

Donateursavond
Met veel plezier wordt hierbij de donateursavond
van 2021 aangekondigd op
donderdag 11 november van 20.00 tot 22.00 uur
in het restaurant Thornsche Molen. Noteer de
datum in uw agenda! Het programma is als volgt
samengesteld:
Welkom en voorstellen nieuwe voorzitter
Mededelingen bestuur, betreffende de
molen, infocentrum, presentaties,
financiën
Informatie voor donateurs
Uitloten obligaties
Pauze
Lezing landschapsontwikkeling door
Arno van der Kruis
Vragen/opmerkingen
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om de
avond bij te wonen. Er zal een aankondiging op FB
en in de Rozet worden geplaatst.

info@stichtingthornschemolen.nl

Volg ons ook op Facebook

Infocentrum
Gelukkig is er ook wat betreft het infocentrum
goed nieuws. De voorbereidingen voor de
expositie “Vogels in de Ooijpolder” zijn in volle
gang. De plannen worden ondersteund door
museum De Bastei in Nijmegen en eveneens door
de Vogelwerkgroep Nijmegen. De bedoeling is een
expositie te verwerkelijken van maart tot juli
2022. De openingsbijeenkomst zal plaatshebben
op vrijdagmiddag 4 maart 2022. Noteert u ook
deze datum al vast in uw agenda! Details over de
expositie en het openingsprogramma volgen op
een later moment… Duidelijk is al wel dat we een
aantal opgezette vogels zullen tonen in de vitrines
en dat een foto-tentoonstelling onderdeel van de
expositie zal uitmaken. Indien nodig zal het aantal
genodigden aangepast worden aan de dan
geldende Corona maatregelen.

Korte mededelingen
1. Het Bestuur van de Stichting Thornsche
Molen laat u met veel genoegen weten
dat er een nieuwe bestuursvoorzitter is
aangesteld in de persoon van dhr. Zeger
Stappershoef. In deze nieuwsbrief heeft
hij zich nader aan u voorgesteld.
2. Op 18 juni jl. heeft het bestuur samen met
de molenaars, betrokkenen bij het
infocentrum en Zeger Stappershoef, in
aanwezigheid van diverse partners, tijdens
een etentje afscheid genomen van onze
voormalige voorzitter Henny Driessen. Het
was een bijzonder gezellige, culinaire en
muzikale bijeenkomst, goed verzorgd door
Pierre en zijn team!! Henny en ook zijn
echtgenote Anneke hebben ervan
genoten.
3. Jan van Eck verovert met zijn historisch
kaartmateriaal een vaste plek in onze
nieuwsbrief. Ook ditmaal toont hij ons een
interessant exemplaar.

de Putter

Wist u dat
Wist u dat… het eenvoudig is om een
automatische periodieke afschrijving in te stellen
als u online uw donatie voldoet?
Weet u dat… onze Stichting de ANBI-status heeft?
{= nodig voor belastingaftrek)
Weet u dat… onze molenaars iedere
zondagmiddag de molen laten draaien? Bezoek
wordt zeer op prijs gesteld!
Wist u dat… Kees Ariaans met goed gevolg zijn
molenaarsdiploma heeft behaald? Proficiat Kees!
Weet u dat… er prachtige d’Waalfilms te zien zijn
op het touchscreen in het infocentrum
Weet u dat… we in alle voorkomende situaties de
vereiste Corona-maatregelen in acht nemen?
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Wat historische kaarten ons vertellen.

Kadasterkaart Ooij 1832. Kolken en waterpartijen (groen) bepalen het beeld. Het noorden ligt boven.
De Ooijse bandijk loopt vanaf de weg Nijmegen-Ubbergen dwars over de kaart. De dijk beschermt
het “Circul van de Ooij”-tegen de Waal. De eigenaren en veldnamen van de desbetreffende percelen
staan vermeld. De Nijmeegse Weeshuizen zijn grootgrondbezitter. Hun landerijen worden verpacht
aan Ooijse boeren. Drie sluizen-in wit aangeduid met 1,2en3 bepalen mede het kaartbeeld:
Meersluis (1): In 1786 gebouwde dubbele sluis voert via Het Meer het overtollige water van het
Pruisische achterland de Duffelt af. In 1933 komt samen met Pruisen het door dieselmotoren
gedreven Nederlands-Duits Gemaal (HDG) tot stand. Iets verder op de Ooijse bandijk stond ooit de
Ooijsluis (2): Deze sluis voerde het water van het “Circul van de Ooij” af. Na de bouw van het HDG
wordt de Ooijsluis gesloopt en wordt het water via leigraven en duikers in de Kadijk afgevoerd naar
Het Meer. In de Waardsedam- in het gebied Buiten Ooij-staat de handmatig te bedienen Waardsche
Sluis (3): deze regelt het water van de Oude Waal. Afgestemd op vogelbroed-, planten- en
schaatsseizoen staat het sluisje, afhankelijk van de periode, open of gesloten. Na de dijkverzwaring in
1997 is dit elektrisch gemaaltje gesloopt. Het overtollige water van de v/h Erlecomse polder wordt nu
eveneens met een elektrisch gemaaltje t.o. de Thornsche Molen en via een doorsteek in de
Kapitteldijk opgepompt naar Het Meer. Het HDG (elektrisch aangedreven} functioneert nu voor het
volledige gebied van de voorheen zelfstandige polders: Duffelt- Circul van de Ooij en Erlecom.
Tekst: Jan van Eck. Kaartbeeld: Archief Stichting Kwartier van Nijmegen
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