
 
Stichting Molenbehoud West-Zeeuwsch Vlaanderen (opgericht in 1974) 

  

Korenmolen “Nooitgedacht” 1898 – 2023 te Cadzand 

Help de Cadzandse korenmolen aan 

nieuwe wieken 

Bestuur: 

Jeroen Mertens 
(voorzitter) 
Jaap Vasseur  
(secretaris) 
Gerard van Noort 
(penningmeester) 
Leo Dekker (lid) 
Sjaak Herman 
(molenaar en adviseur) 
Jan Luteijn (adviseur) 
 
Met uw financiële 
bijdrage houdt u, samen 
met ons, ons 
gemeenschappelijk 
cultureel erfgoed in 
stand.  
 
Onze stichting is ANBI 
|RSIN: 813544798; uw 
gift is fiscaal aftrekbaar. 
 

 
 
Uw naam kunnen we, 
indien gewenst, 
vermelden op een 
sponsorlijst die we 
zullen bijhouden op 
onze website:  
https://www.molencadza
nd.nl/project-
vervanging-roeden/    
 
Kijk voor de voortgang 
van het project 
vervanging wieken op 
onze website. 
 

 
 
 
 
 

 

Beste ondernemers, molenvrienden en andere betrokkenen,   
 
De molen Nooitgedacht in Cadzand heeft na vele jaren trouwe dienst sinds de 
laatste restauratie in 1976 te maken met afgekeurde wieken. Het bestuur heeft 
besloten om na een uitvoerig onderzoek door diverse specialisten in het kader 
van de veiligheid de molen stil te zetten. Uitgerekend in het jaar dat onze molen  
dit jaar 125 jaar bestaat, overkomt het ons als stichting dat de wieken na 50 
jaar aan het einde van hun technische levensduur zijn.  
 
De molen wordt jaarlijks door zo’n 3.000 belangstellenden bezocht, we 
organiseren jaarlijks vijf streekproducten markten en de molenwieken maken 
jaarlijks zo’n 200.000 omwentelingen. In de donkere december maand is de 
molen s’ avonds verlicht en is een baken voor het dorp Cadzand. Vele klanten 
weten de molen te vinden om op zondagmiddag of in het zomerseizoen ook op 
de woensdagmiddag hun vertrouwde volkorenmeel of bloem van gemalen 
biologische tarwe te kopen om daar thuis of in de horeca brood of andere 
producten mee te bakken. Door onze biologische tarwe elders te malen, kunnen 
we blijven voorzien in onze vertrouwde kwalitatieve producten. 
    
Onze stichting is goed in staat om in het nodige regulier onderhoud te voorzien. 
We benutten hiervoor enkele subsidies, inkomsten vanuit de verkoop van de 
gemalen biologische tarwe en inkomsten vanuit bezoekers en streekproducten 
markten. Het aankomende herstel van de wieken, is helaas van een andere 
financiële orde. Voor het herstel ervan is een kapitaalintensieve investering 
nodig. 
 
Het bedrag wat we nodig hebben voor het compleet herstellen van de wieken, 
is begroot op € 100.000,-. Wij vragen u om uw ondersteuning en sympathie. We 
proberen zo veel mogelijk nog bruikbare delen van de wieken te hergebruiken. 
De stichting hoopt dat de periode van stilstand mede door uw giften van korte 
duur zal zijn en dat Cadzand weer kan beschikken over een maalvaardige en 
voor het dorp vertrouwd beeldbepalende korenmolen. 
 

Wilt u de stichting financieel ondersteunen? zodat er binnenkort nieuwe  

wieken kunnen worden aangeschaft? en de molen Nooitgedacht weer kunnen 

laten malen? 

Mogen wij rekenen op uw gift? Maak deze over op Rabobank IBAN:                  

NL24 RABO 0177 8034 36 of AMNAMRO IBAN: NL28 ABNA 0543 6520 76 

t.n.v. Stichting Molenbehoud West-Zeeuwsch Vlaanderen o.v.v. “Vervanging 

wieken”.  

 

Namens de Stichting Molenbehoud West-Zeeuwsch Vlaanderen alvast hartelijk 

dank voor uw bijdrage.  

 

 Heeft uw vragen? Neem contact op via secretariaat: secretariaat@molencadzand.nl 
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