
Zaterdag 14 mei 
 



     
Speculaasmolen     30 cm lang : 325 gram 

 

Uitsluitend bereid met roomboter. 
Rijkelijk belegd met halve amandelen. 

Verpakt in een rode doos. 
Per stuk € 11,50 

 

U kunt de bestellijst invullen op pagina 9 

 
Wanneer u een Speculaasmolen koopt steunt u 2 goede doelen. 

 
1, Stichting De Schiedamse Molens  
 
Sinds de oprichting in 1981 zet de stichting zich in voor het beheer en behoud van het 
molenerfgoed in Schiedam. 
 
De doelstellingen van de stichting zijn; 
  
• De verzorging van het onderhoud aan de molens 
• Het bedrijfsklaar maken, houden en exploiteren van de Schiedamse molens 
• Het stimuleren van de belangstelling voor de Schiedamse molens 
• Het adviseren aan derden ten aanzien van de inrichting en exploitatie van molens buiten         
Schiedam 
 
 



 
 

De tarwebloem die gemalen wordt in Molen De Vrijheid aan de Noordvest 
is het hoofdbestanddeel van de speculaasmolen. 

 
 
 
 
 
2, Bakkerij Vlinder 

  
 



 
 

 
De Speculaasmolens worden gebakken bij Bakkerij Vlinder in Rotterdam. 

 
Bakkerij Vlinder, gevestigd in Rotterdam, stelt zich te doel 

om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking  
een werkplek te bieden die maatschappelijk relevant is.  

Zij streven er naar om hun leerlingen voldoening te geven 
in de werkzaamheden die ze dagelijks uitvoeren  

wat kan leiden tot een groei in het zelfvertrouwen. 
 

www.middin.nl 



 
 

De bestelde molens kunnen opgehaald worden ( zie de bestellijst ) in 
Molenwinkel De Walvisch, Westvest 229 

 

 
Foto : Hans Drenkelford 



 

Heilige Victor 
patroon van de korenmolenaars 

 
De Heilige Victor van Marseille (overleden ca. 290) was een christelijke martelaar.  
Hij is de patroon van de korenmolenaars.  Zijn naamdag is 21 juli. 

Leven 

De heilige Victor van Marseille leefde aan het eind van de 3e eeuw en was officier in 
het Romeinse leger. Hij was een christen die anderen opriep om het christelijk geloof uit te dragen 
bij een eventueel bezoek van keizer Maximianus. Om deze reden werd hij gevangengezet, maar hij 
bekeerde zijn bewakers Alexander, Felicianus en Longinus. Hiervoor werd hij voorgeleid voor de 
prefecten Asterius en Eutichius. Victor weigerde bij herhaling te offeren aan de Romeinse goden die 
hij afgoden noemde. Hij schopte een beeld van een god omver. Voor deze godslastering werd zijn 
voet afgehakt. 

Overlijden 

Hij werd op 21 juli door Euticius ter dood veroordeeld door middel van verbrijzeling tussen 
twee molenstenen in een rosmolen. De legende wil, dat er bij de terechtstelling een groot wonder 
geschiedde: het lichaam van Sint Victor doet de molenstenen breken. Uiteindelijk zou hij zijn 
onthoofd. Na zijn dood stalen de christenen uit Marseille het lichaam van Victor en begroeven het in 
een grot. Na zijn dood vonden in de grot waarin zijn stoffelijke resten werden bewaard, enkele 
wonderen plaats. Zijn relikwieën zijn overgebracht naar de abdij Saint-Victor in Marseille. 
Tegenwoordig worden ze bewaard in de Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

Beschermheilige 

Vanaf de Middeleeuwen is Sint-Victor de patroon van de korenmolenaars. Hij wordt vaak in 
afbeelding met molenstenen of met een korenmolen afgebeeld. In vele steden was het gilde van 
korenmolenaars genoemd naar Sint-Victor en was Sint-Victorsdag, 21 juli, voor het molenaarsgilde 
een belangrijke feestdag. 
 



 
Samenstelling 
 
Tarwebloem   Suiker   Boter   Natriumbicarbonaat 
Zout    Sinaasappelschil  Citroen  Karnemelk 
Water    Amandelen 
 
Speculaaskruiden  Kaneel   Gemberpoeder Anijspoeder 
Foelie    Venkelzaad   Koriander  Nootmuskaat 
Kardamom   Kruidnagel   Staartpeper ( Cubebe ) 
 
Allergie informatie: bevat amandelen: kan sporen bevatten van andere noten / pinda’s 
 
Let op: kleine kinderen kunnen zich in noten verslikken 
 

 
Speculaas kunt u bij voorkeur bewaren in een afgesloten trommel. 

Wanneer het speculaas zacht is geworden ( door het aantrekken van vocht ) 
zet u de ovenstand op 175 C : wanneer deze temperatuur is bereikt zet u de oven uit, 

plaatst u het speculaas op het ovenrek 
en laat het een nacht ‘drogen’ in een gesloten oven. 

 
 



 
01, Familienaam 
 
02, Voorletters 
 
03, Adres 
 
04, Postcode + plaats 
 
05, Telefoonnummer 
 
 
(     ) Aantal Speculaasmolens van 325 gram per stuk € 11,50 
 
 
Ik kom de Speculaasmolen ophalen in Molenwinkel De Walvisch ( Westvest 229 ) op 
(  ) vrijdag 13 mei 2022 tussen 15.00 uur – 17.00 uur 
(  ) zaterdag 14 mei 2022 tussen 11.00 uur – 17.00 uur 
 
Ik wil het Speculaasvarken laten bezorgen op bovenstaand adres 
(  )  vrijdag 13 mei 2022 tussen 17.00 uur – 20.00 uur 
 
De bezorgkosten in Schiedam zijn € 2,50 per adres 
 
De bestelling is voltooid wanneer het totaalbedrag is bijgeschreven op 
IBAN-rekening  NL28 INGB 0009 5637 16 t.n.v. Antonium 
 
De uiterlijke besteldatum is vrijdag 6 mei 2022 om 16.00 uur 
 

     
 
Antonium  Ton van der Horst   Bieslookveld 4 3124 VB  Schiedam 
 

Telefoon  06 51 28 22 78   IBAN-rekening  NL28 INGB 0009 5637 16  
 

E-mail : info@schiedamsspeculaasmolen.nl  



           
 

Speculaasmolen 30 cm lang : 325 gram : 
 

bereid met uitsluitend roomboter 
rijkelijk belegd met amandelen 

in cadeauverpakking 
 

U steunt hiermede twee goede doelen; 
 

1 : Stichting De Schiedamse Molens 
voor het beheer en behoud van het 

molenerfgoed in Schiedam 
 

2 : Bakkerij Vlinder 
waar mensen werken met een beperking 

tot de arbeidsmarkt 
 

De Schiedams Speculaasmolen wordt u aangeboden door 
 
 

___________________________________________________________ 
 

         info@schiedamsspeculaasmolen.nl 
 

Speculaas kunt u bij voorkeur bewaren in een afgesloten trommel. 
Wanneer het speculaas zacht is geworden ( door het aantrekken van vocht ) 

zet u de ovenstand op 175 C : wanneer deze temperatuur is bereikt zet u de oven uit, 
plaatst u het speculaas op het ovenrek 

en laat het een nacht ‘drogen’ in een gesloten oven. 


