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Overzicht activiteiten Stichting Torna 2023 
 
Activiteiten over 2023 zijn natuurlijk nog niet allemaal bekend. Vanuit Thorn kunnen 
projecten worden geagendeerd die passen in de doelstellingen van stichting Torna en 
waarbij Torna dit project organiseert, stimuleert of faciliteert. Doelstelling is elke activiteit 
kort te beschrijven. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de 
secretaris van stichting Torna. Enkele in 2022 lopende projecten die in 2023 doorlopen zijn 
hierna ook opgenomen met een korte verwijzing naar de beschrijving 2022. 
 
1. Beschermd stadgezicht Kapelzicht 

 
Omschrijving: De Werkgroep herstel, behoud en beheer cultuurhistorisch landschap 
Thorn is in samenwerking met de gemeente Maasgouw gestart met een aantal projecten 
om te komen tot het herstel van de ‘oude’ situatie Het streven is te komen tot herstel, 
behoud en versterking van de identiteit van de historische kerngebieden en enkele 
verspreid liggende cultuurhistorische buitenplaatsen. De identiteit en de context van het 
landschap moeten herkenbaar blijven. Hierbij ligt het accent op herstel van deze context 
en sfeerbeleving. Het beschermd stadsgezicht Kapelzicht is één onderdeel uit het geheel. 
 

2. Historisch spel Jacobus Norbertus van den Schoor 
 

Omschrijving: Norbert van den Schoor is een groot Thornenaar die vanuit historisch 
oogpunt geëerd moet worden. Deze jurist heeft zich jarenlang ingezet voor Thorn tijdens 
en na zijn carrière die hem voerde naar het internationaal hof, in dienst van de Kerk en in 
dienst en raadsman van de laatste vorstin-abdis. Hij was burgemeester van Thorn in de 
Franse tijd. Hij stond aan de wieg van de muzikale ontwikkeling in Thorn en was de 
oprichter van de eerste Harmonie van Thorn. 
Het is de wens van Stichting Torna om in navolging van eerdere versies van historische 
spelen ook over deze bijzondere bewoner van Thorn een historisch spel te laten schrijven. 
Dit in samenwerking met de Stichting Historisch Spel Thorn. 
De gedachte gaat uit naar een musical. De schooljeugd erbij betrekken is een pré. Denk 
hierbij aan muziekeducatie en bevordering historisch besef. 
 

3. Grootse viering Kapel 350 jaar 
 
Omschrijving: In 1674 is de Kapel onder de Linden in gebruik genomen. De 
herdenkingsfeesten van 250 en 300 jaar Kapel onder Linden zijn uitbundig gevierd. 
Foto’s en persberichten getuigen ervan.  
De Stichting Torna streeft ernaar om in 2024 even uitbundig, maar op hedendaagse 
manier aandacht aan 350 jaar Kapel onder de Linden te schenken. Binnen kleine kring 
zijn plannen daartoe in ontwikkeling. Gedacht wordt ook hier aan samenwerking met de 
Stichting Historisch Spel Thorn. 
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4. Restauratie monument P. Motké op de Wijngaard 

 
Zie overzicht 2022. 
 

5. Project inventarisatie en informatie over het project ‘Geveltekens’ in kern Thorn’. 
 
Zie overzicht 2022.  
 

6. Naar een geschiedenis van het Hoogadellijk Stift Thorn 
 
Zie overzicht 2022.  

 

7. Projectgroep tot instandhouding of herstel oude land- en cultuurwaarden Land van 
Thorn 
 
Zie overzicht 2022. 
 

8. Ontsluiting natuurpad Ter Koel 
 
Zie overzicht 2022. 
 

9. Organisatie Thornse traditie Klepperen door kinderen t/m 12 jaar op Goede Vrijdag en 
Grabbelen op Oudejaarsdag 
 
Zie overzicht 2022. 
 

10. Initiëren en faciliteren van burgerinitiatieven die bijdragen aan doelstellingen van de 
stichting Torna. 
 
Zie overzicht 2022. 

 
 
Namens Stichting Torna 
Paul Hennissen, Secretaris 
E-mail: stichtingtorna@gmail.com 


