
 
Molendag
Schiedam 

Welkom
bij Molendag Schiedam 2022!

Leuk dat je erbij bent. 
Wij wensen jong en oud een leuke dag toe 

in, om en op de Molens.

PROGRAMMABOEKJE
.

ZATERDAG
14 MEI 2022

10:00 TOT 17:00 UUR

Mogelijk gemaakt door onder meer:

De Vismarkt - Schiedam Centrum

Opstapplaats Malle Molen Boottocht

Molen De Walvisch - Westvest 229

Molen De Drie Koornbloemen -  Vellevest 5

Restauratie Werkplaats - Noordvest

Molen De Vrijheid - Noordvest 40

Zakkendragershuisje - Oude Sluis 19

Nationaal Coöperatie Museum - Lange Haven 84

Babbersmolen - Schiedamsedijk 2A
(nabij Volkstuinencomplex Vijfsluizen)
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Kijk voor het volledige 
sponsoroverzicht op onze website.

Bedankt voor je komst!

Op zaterdag 17 en zondag 18 december 2022
vindt het Dickens Festijn Schiedam plaats. 

Ben jij er dan ook weer bij?
Hou onze website en social media in de gaten voor een 

terugblik van Molendag en de komende activiteiten!

          facebook.com/triplecstichting

     WWW.STICHTINGTRIPLEC.NL



Bij de Vismarkt

Diverse activiteiten vinden doorlopend plaats. Zo kan je oude ambacht demonstraties
bekijken en meedoen met o.a. klompen pimpen, touwslager, leerbewerker, tollen
maken en een klomp met zeiltje maken bij Vergeten Ambachten. Of laat een henna
kunstwerk op je hand zetten.
 
Kijk hoe de zakkendragers van het Sint Anthonisgilde de zakken dragen, misschien 
kan je een wedstrijdje doen. Of bewonder het Zakkendragershuisje aan de buitenkant,
een voormalig gildehuis bij de Oude Sluis 19. 

Luister naar het handorgel of bedien het zelf onder begeleiding. Je kan ouderwets
snoep kopen bij de marktverkopers van Nationaal Coöperatie Museum en het museum
gratis bezoeken aan de Lange Haven 84.

Geniet van het straattoneel of ga gezellig op de foto met de figuranten in klederdracht.

Doe mee met de workshop "Zwerfie gaat voor schoon op Molendag".
Laat je schminken of een prachtige gekleurde vlecht in je haar zetten door GC.Salon.

Kom pannenkoeken eten en kleuren bij Molen De Walvisch, loop de speurtocht:
kinderen hebben altijd prijs! 

Durf jij de hoogste molens ter wereld te beklimmen? 

Dit is je kans tijdens Molendag in Schiedam!

Een historische sfeer en gezelligheid.
 

Waan je in de historie tussen de oude
ambachten en figuranten in klederdracht. 

 
Onderin zit onze molenwinkel met de
lekkerste bakproducten.

Daarboven kan je het museum
bezoeken en van de molenaar leren
hoe een windmolen werkt. 

Buiten is natuurlijk het
pannenkoekenterras met bovendien
allerlei optredens en kinderactiviteiten.

Museummolen 
De Walvisch

Molen De Vrijheid

Stap in de wereld van ambacht en
traditie. Op De Vrijheid wordt bijna
elke dag nog gemalen en dat ruik,
zie, hoor en proef je.

Malen gebeurt boven op de
maalzolder. Beneden in molen is er
kleine verkoop. 

Buiten op straat zijn de zakken-
dragers van het Sint Anthonisgilde
actief. 

Bezoek de Noordvest en bekijk het
werk van de molenmaker. 

Molenrestauratie-
werkplaats

Molen De Drie
Koornbloemen

In deze molen kan je ronddwalen op
de verschillende zolders en zien
hoeveel functies deze molen heeft
gehad. 
Onderin staat de informatiebalie van
Stichting De Schiedamse Molens.

Ook starten vanaf hier om 13 en 15 uur
molenwandelingen van max 60
minuten langs alle stadsmolens.

Na de drukte van de stad ervaar je bij
deze poldermolen de rust van het
platteland. 

Hoe leefde een molenaarsgezin in en
van de natuur? Dit is te zien in de
historische molenaarswoning, op het
levend erf en het vlietland. 

Er is kleine verkoop van ingemaakte
groentes, bakproducten en
demonstraties van onder andere een
imker. 

Kinderen genieten van de minipolder!
Heerlijk buiten zijn, zelf water malen
met pompen, scheprad en sluizen.
 
Ongeveer 7 min. fietsen vanaf molen
De Walvisch of 15 min. lopen vanaf
metrostation Troelstralaan. Gratis
autoparkeerplaats in de buurt.

Babbersmolen 

LET OP: 
Molens De Drie Koornbloemen en
De Vrijheid zijn i.v.m. de veiligheid
niet geschikt voor beklimming
met kinderen onder de 6 jaar.

Malle Molen Boottocht
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Markt met oude ambachten 
Opening
Brassband DreamTeam
Shantykoor Stuurloos
Spoken Word Steven Koerts
Shantykoor Stuurloos
Alberto Moreno
Shantykoor Stuurloos
Spoken Word Steven Koerts
 Jewel Case
Ttm Juliana Drumband S'dam
Jewel Case
Alberto Moreno
Marco Diamantatos
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Bij molen De Walvisch

Vaar voor € 2,- per persoon mee met de te leuke Malle Molen Boottocht,
met een acteur en muziek. Laat je verrassen door de lachwekkende uitleg
met een vette knipoog naar de geschiedenis. Opstappen bij de Vismarkt.

*reguliere rondvaarten met de Fluisterboot en S’loep Rondvaarten kan vanaf de Molen De Walvisch.
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Terras met activiteiten
Brassband DreamTeam
Doorlopend haarvlechten,
kleuren, Zwerfie workshops,
henna kunst en schminken
Jewel Case
Spoken Word Steven Koerts
Jewel Case
Alberto Moreno
Marco Diamantatos
Ttm Juliana Drumband 
Marco Diamantatos
Jewel Case

Schiedamsedijk 2A
(nabij Volkstuinencomplex Vijfsluizen)

Vellevest 5

Noordvest 

Noordvest 40

Westvest 229


