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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2022                                       Redactie: René van Driel - Rieks Vierboom 

Van de voorzitter         door Zeger Stappershoef                             

Beste lezer, 

Het gaat goed met de 

Thornsche Molen. Het 

restaurant ‘onder ‘is weer 

gewoon open en de molen 

draait als nooit te voren. Dat 

hebben we ook laten zien op 

de zeer geslaagde Open 

Molendagen op 14 en 15 mei.  

 

Onze vrijwillige molenaars zijn er meestal op 

zondag en vaak is een van hun er ook nog eens 

door de weeks. Wij hebben in de maanden juli en 

augustus toekomstige molenaars op bezoek 

gehad die het vak moeten leren. Zij deden in 

september bij ons toelatingsexamen vanuit het 

Gilde van Vrijwillige Molenaars. een zinvolle 

activiteit om aan bij te dragen.  

 

 

 

 

 

Verder hebben we afgelopen zomer nieuwe 

vlaggenmasten gezet waar we ondertussen ook 

nog sponsoring voor gevonden hebben. Nu 

hebben we een mast voor een door ons gekozen  

vlag, een voor eventueel de Euregio of 

Nederlandse vlag en een voor de vlag van ‘De 

heerlijkheid Persingen’. 
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We zitten niet stil en hopen jullie te ontmoeten 

en bij te praten op de donateursavond in 

november (waarover hieronder meer 

informatie). Dan kunt u ook kennis maken met 

René van Driel die vanaf het begin 2022 deel uit 

maakt van het bestuur. Hij heeft in mei 

jongstleden het secretariaat overgenomen van 

Eline Frederiks die dit zes jaar heeft gedaan.  

Eline heeft, nadat bekend werd dat ze in 

verwachting was, aangegeven te willen stoppen. 

Op 13 augustus hebben we in een gezellige 

ambiance, onder dankzegging, afscheid van haar 

genomen.  

 

Van het bestuur 

Het huidige bestuur: 

Vlnr: 

Rieks Vierboom, René van Driel, Gertrud Kersten, 

Christel Vierboom, Wim Jansen, Maartje de Witt 

en Zeger Stappershoef. 

Gertrud Kersten 

Ons mede-bestuurslid Gertrud Kersten uit Zyfflich 

presenteert zich aan onze Duitse lezers: 

 
Als Vorstandsmitglied der 
Thornsche Molen Stiftung 
möchte ich mich als Kontakt- 
und Ansprechpartnerin für 
Deutschland anbieten.  
 
 

   Gertrud.Kersten@t-online.de    oder  

      0049 1718375360.  
 
Die Gemarkung der Thornschen Mühle grenzt 
unmittelbar an deutsche Gemarkungen der 
Gemeinde Kranenburg mit dem Ortsteil Zyfflich. 
Ein historisch / geografisch interessanter und 
wichtiger Punkt. Als dort seit Geburt lebende liegt 
mir die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
sehr am Herzen. Auf diesem Hintergrund bin ich 
gerne Vorstandsmitglied der Stiftung (in etwa 
vergleichbar mit einem dt Verein) Thornsche 
Mühle. Mein großes und vielschichtiges Netzwerk 
setze ich gerne für diese Belange ein. 
Exemplarisch sei der gerade eröffnete historische 
dt/nl Erinnerungs-Wanderweg 75 Jahre Freiheit 
erwähnt, den wir ohne Unterstützung der Euregio 
und des LVR nicht hätten realisieren können.  
Gestatten Sie mir folgende Anmerkung:  
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Das große Investition zum Wiederaufbau der 
Mühle war und ist gerade auch im Hinblick auf 
konstant erforderliche Pflege des Bauwerkes ein 
enormer Kraftakt. Die Stiftung ist daher nach wie 
vor auf jegliche Unterstützung - und sei sie noch 
so klein - angewiesen. Mit 100€ Spende p.a. (Wird 
in D steuerbegünstigend anerkannt!!!) würden 
Sie z.B. in den CLUB von HUNDERT 
aufgenommen. 

➡️Sie sollten auch wissen, dass das sehr gut 
angenommene Restaurant unterhalb der Mühle 
separat zu sehen ist und lediglich von uns 
vermietet wurde. 

➡️ÜBRIGENS: im rechten Restaurantteil ist unser 
kleines Infozentrum mit wechselnden 
Ausstellungen und einem aufschlussreichen 
Touch-Screen-Angebot integriert. 

➡️Sprechen oder schreiben Sie mich also gerne 
an. Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. UND: 
Lassen Sie uns gemeinsam, weitere Interessenten 
für die Stiftung Thornsche Mühle suchen und 
finden! 

- -  
Hinweis für Spender aus Deutschland: 
Die Stiftung verfolgt gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des § 52 AO, weil sie die Allgemeinheit auf 
materiellem, geistigem und sittlichem Gebiet 
selbstlos fördert. 
Das zuständige niederländische Finanzamt hat die 
Stiftung nach niederländischem Recht von der 
Besteuerung freigestellt. Die Begründung ist 
vergleichbar mit den Voraussetzungen zur 
Körperschaftsteuerbefreiung gemäß § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG und § 52 AO. 
Der Inhalt der Stiftungsstatuten ist zwar nicht 
wortgleich mit den Standardformulierungen für 
gemeinnützige Vereine in Vereinssatzungen nach 
deutschem Recht. 
Als Ergebnis der vergleichenden Überprüfung der 
Stiftung mit einer nach deutschem Recht 
steuerbefreiten gemeinnützigen Körperschaft ist 
festzustellen, dass die Voraussetzungen zur 
Spendenanerkennung, wie sie im Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 16.5.2011, BStBl 
2011 I S. 559 formuliert sind, tatsächlich erfüllt 
sind. Dies kann insbesondere aus den Statuten, 

der tatsächlichen Geschäftsführung und den 
Stiftung-Publikationen abgeleitet werden. 

Donateurs 

Een gestage stroom van 
donaties voor 2022 is al 
opgenomen in onze 
administratie en het bestuur 
van onze Stichting betoont 
hiervoor dankbaarheid. Het 

bestuur vertrouwt erop dat degenen die nog 
ontbreken zo snel mogelijk hun gift overmaken! 
Uiteraard is deze aansporing niet bedoeld voor de 
donateurs die voor een automatische 
overschrijving hebben gekozen. De donaties 
worden onverminderd op prijs gesteld en blijven 
noodzakelijk om het “runnen” van de Thornsche 
Molen mogelijk te maken.  
Op donderdagavond 17 november wordt, nadat 
dit in 2020 en 2021 niet mogelijk was,  
een donateursavond georganiseerd in het 
restaurant van de Thornsche Molen (inloop vanaf 
19.30 uur).  
Alle donateurs, leden van de Club van 100 en 
andere betrokkenen bij onze Stichting ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging hiervoor. Ook 
toekomstige donateurs en belangstellenden zijn 
van harte welkom, de avond wordt tevens 
aangekondigd in de Rozet en op Facebook. 
 
Programma donateur avond 17 november 2022 
van 19.30 – 22.00 uur: 
 
1. Welkomstwoord door Zeger Stappershoef, 

voorzitter 
2. Mededelingen bestuur  
3. Obligaties door Wim Jansen 
4. Activiteiten afgelopen jaar door René van Driel 

en Christel Vierboom 
5. PAUZE 
6. Lezing “Landschapsontwikkeling” door Arno 

van der Kruis 
 
Programmspender bis 17. November 2022 von 
19.30 – 22.00 Uhr: 
 
1. Begrüßungsrede von Zeger Stappershoef, 

Vorsitzender  
2. Ankündigungen Vorstand  
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3. Leasinganleihen von Wim Jansen  
4. Aktivitäten im vergangenen Jahr von René van 

Driel und Christel Vierboom  
5. PAUZE  
6. Vortrag "Landschaftsentwicklung" von Arno 

van der Kruis  

Infocentrum 

De expositie “Vogels in de 
Ooijpolder” heeft op veel 
enthousiasme mogen 
rekenen zodat de bruikleen 
van de vogels door de Bastei 

werd verlengd tot eind september. De 
openingsmiddag op 4 maart was een geslaagde 
bijeenkomst met veel belangstellenden en een 
mooi programma. Er was een interessante lezing 
door Frank Saris en een informatief en vrolijk 
interview met fotograaf en vogelaar Harvey van 
Diek. De trekharmonica’s van de muziekgroep 
“Ök woarum nie” zorgden voor een passende 
muzikale omlijsting. 

Inmiddels staat de oude, vertrouwde opstelling 
weer in onze vitrines, deze beschouwen we  als de 
basisopstelling. Het brainstormen over een 
nieuwe wisselexpositie heeft een aanvang 
genomen. 
 

Molenpraat       door Edwin Wissink 

 
Was De Turnse Meule ooit een poldermolen? 

 
In het document waarin voor 
het eerst sprake was van een 
windmolen in de omgeving 
van de Kappiteldijk, in 1457, 
stond de functie van de molen, 
die bij ons alleen bekend is als 
korenmolen, niet vermeld. We 
zien dat in die tijd voor het 

malen van graan de zogenaamde Standerdmolen 
de norm was. De Koker- of Wipmolen was toen 
een vrij nieuwe verschijning,  hoofdzakelijk 
ontwikkeld om werktuigen die op de grond 
stonden aan te drijven. Hierdoor kwamen er, 
behalve graan malen, veel meer 
toepassingsmogelijkheden voor windmolens. De 
belangrijkste was het uitslaan van water. de 
meeste Wipmolens functioneren dan ook als 
poldermolens, zij waren vooral te vinden in Zuid-
Holland. Er waren ook enkelen exemplaren hier in 
de omgeving, bijvoorbeeld de molen in Aerdt die 
ook als Wipkorenmolen zijn laatste dagen sleet. 

                                                                                                                                        
Hier volgen enkele redenen die het idee 
rechtvaardigen dat de Thornsche Molen als 
poldergemaal zijn ontstaansrecht had: 
                                                                                               
A. Zyfflich is naar verluid het laagste punt in de 
polder en het natuurlijke afwaterings- systeem 
liet te wensen over. 
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B. Het watertoevoer-systeem naar de molen 
was/is voldoende aanwezig, in de vorm van 
tochtsloten uit oost- en zuid-westelijke richting. 
                                                                               
C. De Waal waarop het water geloosd kon 
worden, liep tot 1600 aan de andere kant van de 
dijk.    
                                                                                                                                                         
D. In het gebied en tijdvak waar eerder de 
Standerdmolen de toegepaste technologie was, 
werd voor een Wipmolen gekozen. In de tijd 
waarin de Thornsche Molen werd gebouwd was 
de Wipmolen de laatste technologische 
ontwikkeling waarmee water opgepompt of 
uitgeslagen kon worden. 
                                                                                                                                              
E. In het poldergebied waren regelmatig 
overstromingen, hetzij veroorzaakt door 
menselijk handelen hetzij door de natuur die 
weer eens opspeelde. Aan de Duitse kant had 
men het meeste nadeel van de overstromingen, 
de noodzaak van een poldermolen was hier niet 
denkbeeldig. 
                                                                                                                                             
F. Op de plek waar de molen stond werd de 
kortste afstand gemeten tussen het laagste punt 
in de polder en de uitwaterplek aan de Waal. 
 

Wist u dat?  

- onze Stichting een ANBI-status heeft? 
Formulieren op aanvraag. 
 

- vanuit ons infocentrum presentaties en 
rondleidingen geboekt kunnen worden? 

 
- automatische overschrijving van uw donatie 

gemakkelijk is in te stellen bij 
    internetbankieren? 
 
- onze website geactualiseerd is? 
 
- er nu ook een mogelijkheid is om eenmalige 

donaties te doen? 
 
 
 
 

 
 

              
Scan bovenstaande QR-code voor een eenmalige 
donatie, hartelijk dank. 
 
 
 
 
 

Colofon 

Let op! Postadres veranderd: 
  
Thornsestraat 16, 6575JJ Persingen 
 
 Mobiel: +31 6 52 364 637 
 
info@stichtingthornschemolen.nl  

 
www.thornschemolen.nl  
 
NL77RABO 0105148997  
 

KvK: 09161558  
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Wat historische kaarten ons vertellen     door Jan van Eck 

 
Kaart nr. 1 uit de atlas van L.A. Reuvens uit 1871: “De Waal- en Rijndijken der Polderdistricten in Gelderland”. Ook veel 
toponymie is opgenomen. Een belangrijk waterstaatkundig project springt in het oog: het Pannerdens Kanaal (1707) 
met als doel een betere verdeling van het Rijnwater: over de Waal (2/3) en de IJssel (1/3). Langs de Millingse Dam 
tellen we 3 steenovens. Geheel links op de ‘Steenplaats’ herkennen we aan de U-vorm de veldoven. Naar beneden in 
het midden ligt de ‘Scheiding tusschen Millingen en Ubbergen’. Ook de ‘Koornmolen’ – bekend als de ‘Molen van 
Herfkens’ wordt vermeld. Oorspronkelijk stond hier een standerdmolen, maar na de dijkdoorbraak van 1799 – waarbij 
ook de ‘Molenkolk’ is ontstaan, - wordt deze in 1809 vervangen door een stenen beltmolen. Bij de kadastrale opmeting 
in 1820, is molenaar Jan van Wijck de eigenaar. In 1901 wordt aan Arnoldus Herfkens vergunning verleend tot herbouw 
van de molen, die op dat moment zwaar in verval verkeert. Echter voor korte duur. Want op 6 augustus 1914 tijdens  
WO1 wordt de molen opgeblazen om vanuit Pannerden vrij schootsveld te hebben op de vijand die niet kwam.
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