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De	molen	staat	stil	
En toen was het eind 2018 opeens gebeurd. De molen mocht 
niet meer draaien. Er restte de molenaars niets anders dan de 
zeilen van de wieken af te halen en de windborden uit te 
nemen. We wisten dat er reparaties nodig waren, maar 
nieuwe technische inspecties wezen uit dat de situatie zo ern-
stig was, dat draaien te risicovol was. En daar sta je dan als 
molenaar. “Of er iets met je kindje is”.  
Onze focus is nu fondsenwerving om te helpen de restauratie 
mogelijk te maken, want ja, natuurlijk willen we de molen 
behouden en deze weer zien draaien en malen! U zult begrij-
pen dat deze nieuwsbrief, ook in het teken van deze gebeurte-
nissen staat. Wij nodigen u graag uit om op 30 maart samen 
met ons het startschot voor de acties te geven en meer te horen 
over de situatie van de molen en de fondsenwerving. 
 

	
	
Wat	is	er	aan	de	hand?	
§ De spatstraat is door onderloopsheid aan het 

verzakken en ten gevolge daarvan dreigt de hele 
molen scheef te gaan zakken. Daar moet een 
structurele oplossing voor komen. Om te begin-
nen moet de waterloop worden afgedamd, zodat 
de sprenkelstraat, die naast het scheprad ligt, kan 
worden opengebroken en kan worden onderzocht 
wat er allemaal al aan grond is verdwenen. 

§ Onder in de koker van de 
molen heeft de bonte 
knaagkever huisgehouden. 
Dat moet verholpen worden. 

§ De potroeden (roeden vor-
men de basis van het wie-
kenkruis) zijn door roest 
aangetast.  
Op sommige plaatsen vertonen de roeden scheu-
ren en vlakbij de askop, dus op het meest kriti-
sche punt, is de plaatdikte teruggelopen van 11 
mm naar 3,4 mm.  

§ Daarnaast zijn diverse herstelwerkzaamheden 
aan het bovenhuis nodig. 

Inmiddels is een restauratieplan opgesteld ter herstel 
van bovengenoemde gebreken. De restauratie wordt 
voorlopig begroot op € 300.000,00. 

De	potroeden	
De Cabauwse 
molen is een 
van de vier 
molens in 
Nederland en 
de enige in de 
Provincie 
Utrecht, waar 
nog originele voor 
deze molen bestelde potroeden aanwezig zijn. De 
firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1852 ijzeren 
geklonken roeden, ofwel balken voor molenwieken. 
Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout. 
De Potroeden in de Cabauwse Molen dateren uit 
1877 en 1895. Vanwege de authenticiteit, zeld-
zaamheid en het monumentale karakter van de Pot-
roeden, zullen deze gerestaureerd en niet vervangen 
worden. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
vinden het uitermate belangrijk om deze te behou-
den. cabauwsemolen.nl/restauratie 
 

Fondsenwerving	
Onze molen behoort, door zijn authentieke karakter, 
tot een van de belangrijkste molens van Nederland. 
De Cabauwse molen staat als laatste poldermolen 
in Lopik symbool voor de ontstaansgeschiedenis 
van ons gebied en de rol van de polderbemaling 
daarin. Het is bovendien natuurlijk gewoon een 
prachtig waterstaatkundig monument, dat beeldbe-
palend is in het landschap. Het behoud van de mo-
len is dus van groot belang. 

Dat betekent dat er fondsen ingezameld moeten 
worden voor het begrote bedrag.  
Nu lijkt het streefbedrag misschien zo hoog, dat 
gewone donaties en acties van particulieren, bedrij-
ven of clubs geen zoden aan de dijk zetten. Niets is 
minder waar! 
Natuurlijk moet het leeuwendeel van grote instel-
lingen komen. Die aanvragen verzorgt het Utrechts 
Landschap. Maar deze grote fondsen geven altijd 
maar een deel; co-financiering is het uitgangspunt. 
Er moet een substantiële eigen bijdrage zijn. Een 
belangrijk deel moet dus ingevuld worden door an-
dere fondsen en lokale initiatieven. Bovendien is het 
voor alle fondsen essentieel en voorwaarde voor het 
beschikbaar stellen van geld, dat er een grote maat-

Scheur in een potroede 
 



schappelijke betrokkenheid en draagvlak is. Men 
wil zien dat het leeft en dat omwonenden en organi-
saties uit de regio ook hun steentje bijdragen. 

Daar ligt de taak van de Stichting Vrienden. De 
stichting gaat fondsenwervende acties organiseren, 
proberen meer donateurs te vinden en belangstel-
lenden oproepen om eigen acties te starten. Hierbij 
richten wij ons op bewoners en organisaties van de 
Lopikerwaard. In de bijlage “Help de Cabauwse 
Molen weer te draaien en te malen” vindt u deze 
oproep en alle mogelijkheden voor hulp. 

De doelstelling van de Stichting Vrienden is om een 
aanzienlijk deel van de totale fondsenwerving voor 
zijn rekening te nemen en wij hebben dit voorlopig 
gesteld op 10%, dus € 30.000.  

Dit is dan ook het bedrag, ten opzichte waarvan je 
de opbrengst van een lokale of regionale actie moet 
zien. Naast dat de lokaal geworven fondsen hun 
eigen zeer gewaardeerde bijdrage leveren, werken 
zij dus bovendien, zoals boven uitgelegd, als kataly-
sator voor de verkrijging van grotere fondsen.  
 
De	basis	–	eerste	toezegging	gedaan	
De stichting heeft in de afgelopen jaren een strak 
financieel beleid gevoerd en hard gespaard. Zo heb-
ben wij gedurende de tijd met uw vriendenbijdragen, 
een instandhoudingsfonds op de balans gevormd. 
Inmiddels hebben wij een bedrag van € 15.000 toe-
gekend aan het Utrechts Landschap, dat op eerste 
afroep kan worden uitbetaald. Paul Vesters en Flo-
rian Hupkes van het Landschap betoonden zich hier 
ontzettend blij mee. Er zijn op korte termijn nood-
maatregelen nodig om de onderloopsheid aan te 
pakken (zoals hierboven besproken). Daar is echter 
geen geld voor. Terwijl de aanvragen voor fondsen 
lopen mag nog niets gedaan worden. Daarop wach-
ten zou te lang duren en gevaarlijk kunnen worden. 
Dankzij onze bijdrage kan wél gestart worden. Bo-
vendien kan dit bedrag strategisch ingezet worden 

om met bepaalde fondsen gezamenlijke financiering 
voor dit deel overeen te komen. Het is prachtig dat 
ons instandhoudingsfonds zo’n cruciale rol kan 
spelen. Wij delen onze blijdschap hierover helemaal 
met u, want dankzij u is dit mogelijk. Heel veel 
dank voor uw steun in de afgelopen jaren! 

Vriend-voor-een-vriend	
We zijn al heel blij met wat u als onze vrienden 
doorlopend doet. Wilt u ons nog meer helpen, dan 
is dat uiteraard van harte welkom. Zie de bijge-
voegde flyer voor de mogelijkheden. 
Een optie speciaal voor vrienden: het zou geweldig 
zijn als al onze vrienden één nieuwe vriend (meer 
mag natuurlijk altijd!) aan zouden brengen. Mis-
schien kunt u uw familie, vrienden of buren warm 
krijgen voor dit idee! Hoe dit te realiseren? Het een-
voudigst is als zij zich aanmelden via de website 
cabauwsemolen.nl/vriend-worden ze kunnen dan 
direct een formulier invullen en zelfs gelijk online 
hun eerste bijdrage doen. Maar natuurlijk kunnen 
zij ook het formuliertje in de folder invullen en aan 
ons toesturen. Dan sturen wij hen een donatiever-
zoek. Folders kunt u bij ons opvragen 
(actie@cabauwsemolen.nl) of ophalen bij de molen. 
Als men geen vriend wil worden maar wel een 
eenmalige donatie wil doen dan kan dat natuurlijk 
ook: cabauwsemolen.nl/eenmalige-donatie. 
 

Het	draaien	van	de	molen	in	2018 
Gelukkig draaide de molen het grootste deel van 
2018 nog wel. Zij het dat de molenaars te kampen 
hadden met zeer matige briesjes op de zaterdagen, 
en dat is natuurlijk frustrerend voor een rechtgeaar-
de molenaar.  

Mio’s	
Onze molen is een geliefde en zeer geschikte plek 
voor de opleiding van molenaars-in-opleiding 
(mio’s). Dit jaar kwamen John van Schaik, Heiko 
Prak, Hans Putker, Mark Valk, Arie de Gelder en 
Roeland de kneepjes van het vak hier leren. Bij de 
molen werden ook 
proefexamens 
afgenomen met 
een goed resultaat: 
mio’s Roeland en 
Arie zijn geslaagd 
en mogen door 
naar het “echte” 
examen. 

Bezoekers	
In 2019 kwamen we dichtbij het record van 2018, 
met 961 (ten opzichte van 1.234 vorig jaar). 
De afname in de omwentelingen is vooral te wijten 
aan het feit dat er opvallend vaak weinig wind was 
op zaterdag. De onderhoudsuren zijn vooral besteed 
aan kleine klussen, o.a. verven van de ombouw van 
het noodgemaal en er zijn heel veel uren besteed 
aan grasmaaien. 



 
Natuurlijk kregen we ook weer veel verschillende 
groepen op bezoek om de molen te bekijken en te 
vergaderen in het zomerhuis. Er werden ook een 
burendag, studiedag, reünie en afscheidsfeestje ge-
vierd. Opvallend was de groep Cabauwenaars die 
“België” representeerde bij het evenement “Werelds 
Cabauw” en daarvoor opnames bij en in de molen 
kwamen maken. 

 

Evenementen	2018	
Dauwtrappen,	donderdag	10	mei	2018		
Op Hemelvaartsdag was de Cabauwse molen weer 
het decor voor het jaarlijkse dauwtrappen. Om 
6.00 ’s morgens verzamelden zich, ondanks het 
regenachtige weer, toch zo’n 60 deelnemers rondom 
de molen. Dit jaar veel ”nieuwkomers” onder hen. 
Onder leiding van Piet de Vos ging de groep rich-
ting Polsbroek. Gelukkig werd het droog en klaarde 
het weer op. Een prachtige tocht door weilanden en 
over graskaden. Bij terugkomst waren daar weer de 
traditionele molenspeculazen. Deze worden al vele 
jaren speciaal voor onze stichting gebakken door 
Arie Schep van bakkerij De Keizerskroon.  

	
Nationale	Molendagen,	zaterdag	12	-	zondag	13	mei 
Op de nationale molendagen kon het publiek de 
molen bekijken, een kopje koffie, thee of limonade 
drinken en een wafel eten. Het was weer heel gezel-
lig in het zomerhuis. Kinderen konden van alles 
leren over de molen met allerlei opdrachtjes, waar-

mee ze zelf aan de slag gin-
gen om zo uiteindelijk 
hun ”molenaarsdiploma” te 
behalen. Molenaars Erik en 
Frans vertelden over hun 
molen. Veel bezoekers uit 
binnen- en buitenland heb-
ben genoten van de molen. 
 
Open	Monumentendag,		
8	en	9	september	2018	
Het landelijk thema van Open Monumentendag. 
was ”In Europa”. In Lopik organiseerde Stichting 
Kunst & Cultuur met stichting Jumelage Lopik een 
Europese markt. Speciale gasten waren de drie 
partnergemeenten Lezoux, Sarsina en Grebenstein. 
Onze bestuursleden promootten de Cabauwse Mo-
len in een stand met mooie foto’s en interessante 
molenobjecten. Molenaars Erik Stoop en Frans de 
Bode waren die dag bij de molen om daar gasten te 
ontvangen. Op zondag 9 september was de molen 
ook voor bezoek geopend.  

 
 
Heropening	molen	Buitenweg	
Op 15 maart 2016 werd de Buitenwegse molen in 
Oud-Zuilen verwoest door een brand. De molen uit 
1830 ging veel mensen uit de buurt aan het hart. 
Een dag na de brand startten zij een crowdfundings-
actie voor de herbouw. Een jaar later startte de her-
bouw. Op 9 juni 2018 was de feestelijke heropening. 
De eigenaar van de molen, het Utrechts Landschap, 
nodigde bestuur en molenaars van de Cabauwse 
molen uit om daarbij aanwezig te zijn. Prinses Bea-
trix, beschermvrouwe van de Vereniging De Hol-
landsche Molen, lichtte de vang waardoor de molen 
in werking werd gezet. Na-
dat de molen weer draaide 
gingen prinses Beatrix en 
directeur-rentmeester van 
Het Utrechts Landschap, 
Saskia van Dokkum, met 
een aantal genodigden in 
gesprek. Onze 2e molenaar 
Harke Slagter was één van 
hen. Het was erg bijzonder 
om deze feestelijke dag mee 
te maken.  

Statistieken	2018	(t.o.v.	2017)	
Draaidagen:  103 (122) 
Draaiuren:  376 (509) 
Onderhoudsuren molen en terrein: 159 (239) 
Omwentelingen: 175.318 (248.918) 
Aantal bezoekers: 961 (1.234) 



Agenda	2019	
Meer info: cabauwsemolen.nl/evenementen 

Startschot	acties	restauratie	
Zaterdag 30 maart 2019, om 11:00, bij Boerderij 
Kromwijk, Lopikerweg West 88, Cabauw. 
Toelichting op de situatie van de molen, uitleg over 
de restauratie en fondsenwerving en samen bekijken 
wat iedereen kan doen om te helpen. 

Nationale	Molendagen	
Zaterdag 11 en zondag 12 mei, van 11:00-16:00 uur. 
Tijdens de Nationale Molendagen zal het bruisen 
van activiteiten rond de Cabauwse Molen. Kin-
deren kunnen weer hun molenaarsdiploma halen, er 
zijn leuke spellen met prijsjes, veel spanning en sen-
satie met de badeendjes-race, waarvan de opbrengst 
voor de restauratie van de molen is. En natuurlijk 
kunt u de molen bekijken en is er allerlei lekkers. 

Dauwtrappen		
Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 gaan 
we weer dauwtrappen. Als afsluiting kunt u genie-
ten van een ontbijtje onder de molen! Deelname is 
gratis. Maar er kan een fondsenwervend tintje aan 
gegeven worden. Onze uitdaging: zoek vrienden en 
familieleden die je sponsoren om de tocht te lopen 
voor de molen en maak zo al lopend de restauratie 
mogelijk! Dit is niet verplicht, het is een optie. 
Houd de website in de gaten voor meer info. 

High	Tea	onder	de	molenwieken	
Op zondag 30 juni 2019 om 15:00 uur, kunt u 
rondom de molen genieten van heerlijke hapjes, 
onderwijl genietend van een leuk muziekoptreden. 
Bij mooi weer buiten, anders in het zomerhuis. 
Opgeven via actie@cabauwsemolen.nl. 

Bestuurs-	en	stichtingszaken	
Het bestuur is weer op volle kracht. Mieke de Haan 
heeft de functie van voorzitter weer op zich geno-
men. Carla Brokking heeft de donateursadministra-
tie overgenomen van Marian Vos, die wel het pen-
ningmeesterschap blijft uitoefenen. Carla blijft ook 
PR, pers en fondsenwerving doen. 

Vriendenbijdrage	
Bij deze nieuwsbrief vindt u een “donatie-verzoek”.  
De minimale jaarlijkse bijdrage voor “Vrienden” 
blijft € 10,00; iets meer is natuurlijk altijd welkom, 

zeker gezien de benodigde fondsen voor de restau-
ratie. U kunt uw donatie overboeken op onze bank-
rekeningnummer of online betalen via onze website 
(met Ideal)	cabauwsemolen.nl/online-jaarlijkse-
vriendenbijdrage-betalen.  
Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage! 

Aftrekbaarheid	giften	
Omdat stichting Vrienden van de Cabauwse Molen 
een “culturele ANBI” is, geldt een extra giftenaftrek. 
U kunt in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer 
het bedrag van de donatie aftrekken (indien de 
drempel is bereikt). Een bedrijf kan 1,5 keer het 
bedrag aftrekken in de vennootschapsbelasting.  

Periodieke	schenking	met	overeenkomst	
Als de som van uw schenkingen onder de drempel 
ligt of juist uitgaat boven het maximum, kan het 
interessant zijn uw jaarlijkse vriendenbijdrage vast 
te leggen in een overeenkomst voor de duur van 
minimaal 5 jaar. Het voordeel is dat u dan wel het 
hele bedrag mag aftrekken omdat er voor een derge-
lijke periodieke gift geen drempel of maximum geldt. 
Bovendien is de speciale verhoging van de aftrek 
voor culturele ANBI’s van 25% gewoon van toepas-
sing. Het is vrij eenvoudig te regelen door de over-
eenkomst op onze website te downloaden, in te 
vullen en op te sturen. Zie de voorwaarden op 
cabauwsemolen.nl/periodieke-schenking  

Financiën	en	beleidsplan	
De jaarcijfers 2018 zijn vastgesteld. U kunt de jaar-
rekening met toelichting inzien op onze website 
cabauwse-molen/beleid-en-verslagen. 
Op dezelfde pagina vindt u onze nieuwe beleidsplan 
vanaf 2019. Het jaarverslag over 2018 volgt spoedig. 

Website	actie-klaar		
Onze website cabauwsemolen.nl is uitgebreid met 
alle mogelijkheden waarop particulieren, bedrijven, 
clubs en scholen de molen kunnen helpen. U komt in 
dit “actiedeel” door op de oranje knop “Help mee, 
red de molen” te klikken of op de rode button “Hel-
pen”. Zie cabauwsemolen.nl/wat-kunt-u-doen.  

Onze facebook-pagina wordt door veel mensen ge-
volgd. Heeft u ons al een vind-ik-leuk gegeven? Zo 
blijft u helemaal op de hoogte van alles rondom de 
molen. 

Bezoektijden	Molen	
Doordat de molen niet meer mag draaien, zijn de 
molenaars niet meer iedere zaterdag aanwezig. Om 
teleurstellingen te voorkomen kunt u het beste van 
te voren even contact opnemen met Erik	Stoop tel. 
06 - 5348 5449 of Frans	de	Bode tel.  06-2077 2433.    

Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen 
Postadres: Lopikerweg Oost 36, 3411 JG Lopik 

KvK 30193199, Fiscaalnr. 8168.66.491, ANBI: RSIN 8168.66.491 
Secretariaat: info@cabauwsemolen.nl,  

Donateurs: administratie@cabauwsemolen.nl  


