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Overzicht activiteiten Stichting Torna 2022 
 

Doelstelling elke activiteit is kort beschreven. Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met de secretaris van de Stichting Torna 
 
1. Restauratie monument P. Motké op de Wijngaard 

 
Omschrijving: op 28 december 1874 is het gedenkteken door burgemeester Tonnaer 
namens het gemeentebestuur van Thorn aanvaard. Het eigendom en het onderhoud van 
het gedenkteken werden bij de overeenkomst van die datum, ook in het bezit van de 
gemeente, overgedragen aan de gemeente Thorn.  
Stichting Torna heeft het streven om in 2024, 150 jaar na de overdracht, het monument 
grondig te laten restaureren, Het project omvat de restauratie van de zuil en sokkel van 
het monument, alsmede een geringe verplaatsing van het monument, opdat het vrij in 
de ruimte komt te staan. Mogelijk worden er door de projectgroep Motké van Torna nog 
voorstellen gedaan voor aanpassing van het achterliggende deel van de muur. 
 

2. Project inventarisatie en informatie over het project ‘Geveltekens’ in kern Thorn’. 
 
Omschrijving: uitgangpunt: geveltekens: jaartallen in stenen of muurankers; 
afbeeldingen, gevelornamenten alleen in relatie met jaartallen.  
Stichting Torna streeft naar een publicatie van ‘Geveltekens in Thorn’, met als 
doelstelling het behoud en bescherming van het culturele erfgoed en het vergroten van 
de algemene bekendheid van de rijke historie van Thorn. In een aantal kaders worden 
interessante wetenswaardigheden geschetst met betrekking tot de gevels in Thorn. Het 
boekwerk wordt rijk geïllustreerd met foto’s. 
 

3. Naar een geschiedenis van het Hoogadellijk Stift Thorn 
 
Omschrijving: de Stuurgroep Hoogadellijk Stift Thorn (HAST) bereidt het schrijven en 
publiceren van een standaardwerk voor over het Thorner Stift vanaf haar ontstaan aan 
het einde van de tiende eeuw tot de opheffing aan het einde van de achttiende eeuw. 
Het bestaan van een dergelijke, deze periode omvattende, publicatie wordt node gemist. 
Er wordt gedacht aan een 15-18-tal bijdragen waarin verschillende aspecten uit die rijke 
geschiedenis aan de hand van thema’s worden behandeld. De Stuurgroep heeft een 
projectplanning gemaakt en een eerste bijeenkomst met (potentiële) auteurs heeft eind 
april plaatsgevonden. 
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4. Oprichting projectgroep tot instandhouding of herstel oude land- en cultuurwaarden 

Land van Thorn 
 
Omschrijving: Stichting Torna streeft ernaar om de landschappelijke verbinding tussen 
heden en verleden van Thorn in stand te houden en/of te verbeteren. Het behoud en de 
bescherming van cultuurhistorische landschappen staat daarbij centraal. De aandacht 
gaat uit naar het behoud en herstel van bijzonder waardevolle kernranden 
(dorpsmantels). Een werkgroep vanuit de Stichting Torna is in 2022 hiertoe ingesteld. 
 

5. Behoud van Aod Thoear als ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Thorn en 
verenigingslocatie van vele verenigingen, organisaties en activiteiten in Thorn 
 
Omschrijving: Stichting Torna heeft het initiatief genomen om in Thorn een 
gemeenschapsvoorziening te realiseren. Er hebben daartoe oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden met directe belanghebbenden, vaste gebruikers, raadsfracties, 
afgevaardigden van Vereniging Kleine Kernen Limburg (VkkL) en bestuurders van 
gemeenschapshuizen elders. Op korte termijn staat een gesprek met het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw gepland. Uiteraard is er 
geregeld contact met de eigenaars van het complex. 
 

6. Overleg verkeerscirculatieplan 
 
Omschrijving: Om het hoofd te kunnen bieden aan de verhoogde verkeersintensiteit in de 
oude kern van Thorn, is er samen met Stichting Thorn 2030 een verkeerscirculatieplan 
voor het centrum van het Witte Stadje opgesteld. Dit plan is aangeboden aan de 
gemeente Maasgouw. Stichting Torna en Stichting Thorn 2030 zullen gaan functioneren 
als klankbord.  
 
 
 

7. Organisatie Thornse tradities Klepperen door kinderen t/m 12 jaar op Goede Vrijdag en 
Grabbelen op Oudejaarsdag 
 
Omschrijving: Stichting Torna zet zich naast het behoud en bescherming van het 
materiele culturele erfgoed ook in voor het immateriële. Zo organiseert ze op 
Oudejaarsdag het Grabbelen en in de Goede Week op Goede Vrijdag het Klepperen. 
Oude gebruiken en rituelen die waard zijn om in stand te houden en te beschermen. Een 
waardevolle volksrituele traditie die door de Stichting nieuw leven is ingeblazen. 
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8. Initiëren en faciliteren van burgerinitiatieven die bijdragen aan doelstellingen van de 

stichting Torna 
 
Omschrijving: Burgerinitiatieven die zich bij ons aandienen, vinden bij de Stichting Torna 
een luisterend oor en wakend oog. Zo nodig en mogelijk zal Torna deze oppakken en/of 
doorgeleiden naar relevante gremia. 
 

9. Organisatie bijeenkomst alle BOO gemeente Maasgouw, september 2022 
 
Dit najaar zal stichting Torna het ½ jaarlijks overleg organiseren voor alle bewoners 
overleg organisatie uit de gemeente Maasgouw met als doel kennismaking elkaar 
activiteiten en elkaar te versterken. 

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


