
 
              

Sint en het verdwenen kruid 

    Lesbrief en algemene informatie 
 

 

 

 
 

    

 

Een spannend programma voor de groepen 1 t/m 4  

In de molen De Bleeke Dood en De Huisman  
  

 



 
  

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort gaat u met uw klas naar het programma Sint en het verdwenen kruid in 

meelmolen De Bleeke Dood en specerijenmolen De Huisman. Het lijkt ons goed om u nog 

wat informatie te geven over dit bezoek. Mogelijk kunt u de kinderen een beetje 

voorbereiden op wat hen te wachten staat, waardoor ze enthousiast worden. 

 

                    
 

MEELMOLEN DE BLEEKE DOOD 
In Zaandijk staat de Bleeke Dood en in Wormer de Koker, twee van onze molens!  

De Bleeke Dood staat al sinds 1656 in Zaandijk.  

SPECERIJENMOLEN DE HUISMAN 

Aan de Zaanse Schans staat specerijenmolen de Huisman. Deze molen speelt ook een 

belangrijke rol in ons programma. De Huisman is gebouwd in 1786 en staat sinds 1955 op de 

Schans. 

 

PROGRAMMA 
 

Deel 1. Ontvangst in de Bleeke Dood.  
De bakkers Krent en Bol leggen uit hoe de meelmolen werkt. Krent heeft een grote bak deeg 

gemaakt, maar dit deeg is niet goed. Krent en Bol maken ruzie, Krent wil allerlei dingen uit 

de molens zoals verf, olie en zaagsel aan zijn deeg toevoegen. Bol weet het beter, voor het 

kruid moeten ze naar een andere molen: Dat is De Huisman.  

Deel 2. Ontvangst in de Huisman.  
De bakkers Ka en Det leiden de kinderen in groepjes rond langs de maalstenen, de 

scheepsroute en de reukpotten. In de wonderoven worden tenslotte met de juiste 

ingrediënten heerlijke pepernoten gebakken. 

Tot slot  

Aan het eind ontvangt de  klas een zak pepernoten. 

 

 

 



 
 

De nadruk in dit programma ligt niet op de verschijning van Sint en Piet, maar op de 

pepernotenproductie. En vooral ook op het plezier en de ontspanning in deze spannende 

tijd! 

 

VOORBEREIDING OP DE EXCURSIE  

In de klas 

• Welke specerijen heb je nodig voor de pepernoten? 

• Wat kan je maken van meel?  

• Om de voorkennis van de kinderen te activeren kunnen ze een gezamenlijke 

woordspin maken rondom het woord ‘molen’. Verdeel de klas in vier 

groepen. Elke groep maakt zijn eigen woordspin. Bespreek de woordspin 

klassikaal. 

• Bekijk het filmpje van vereniging de Hollandse Molen over de werking van 

korenmolens: https://www.youtube.com/watch?v=Pg3VyuAiBZo&t=80s In het 

filmpje zien we hoe de molenaar de molen op de wind zet, hoe je met hulp 

van zeilen en windborden de molen meer of minder wind laat ‘vangen’. De 
molenaar laat ook zien hoe de molen op de rem wordt gezet als er niet 

gemalen wordt. Om graan te kunnen malen worden de graanzakken eerst 

met windkracht naar boven gehesen, naar de maalzolder. Het graan wordt 

gestort in een bak en komt terecht tussen twee stenen. Deze worden de 

loper en de ligger genoemd, deze malen het graan tot meel. Een zolder 

lager staat de molenaar waar hij het maalproces in de gaten kan houden. 

Hier wordt het meel via een koker opgevangen in een zak en gewogen. Het 

afschietwerk zorgt er vervolgens voor dat de zakken meel beneden komen.  

• Maak een collage van eindproducten gemaakt van meel. 

• Op school kan met oude koffiemolens meel gemalen worden. 

• Pepernoten bakken. (dit kan ook na het bezoek!) 

 

 

ACHTERGROND MOLENS 
www.zaanschemolen.nl – op de website van de Zaansche Molen vindt u informatie van het 

Molenmuseum en de molens van de vereniging. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pg3VyuAiBZo&t=80s
http://www.zaanschemolen.nl/


 
 

 

 
ALGEMENE INFORMATIE 
 

Ontvangst bij de molen 

In molen De Bleeke Dood worden de kinderen ontvangen, alwaar het programma start. De 

kinderen gaan niet verder de molen in, maar blijven beneden. Na ongeveer 20 minuten gaat 

u met de klas lopend naar molen De Huisman op de Zaanse Schans. Daar wordt de groep in 

twee groepen gesplitst, die elkaar gaan afwisselen. Ook hier blijft de groep beneden. Het is 

makkelijk als u van tevoren de groepjes hebt ingedeeld. 

 

Begeleiding 

Wij verwachten dat er 2 begeleiders per 15 kinderen meegaan. Van hen wordt verwacht dat 

ze de kinderen in het oog houden vanwege veiligheid. Van de begeleiders verwachten we 

een actieve inzet. 

 

De molen en veiligheid 

Een molen is een oud pand waar van de leerlingen wordt verwacht dat ze goed naar de 

veiligheidsvoorschriften van de molenaar luisteren. Zo is rondrennen in de molen geen goed 

idee en moet iedereen in de groep blijven, onder toezicht van de begeleider(s). 

 

Kleding 

Wellicht nog een tip om de leerlingen te zeggen dat ze niet hun “zondagse” kleren 
aantrekken. Vaak is het in de molen bijna net zo koud als buiten, dus warme kleding is dan 

wel gewenst. 

 

Toiletbezoek 

In beide molens is geen toilet aanwezig. Tijdens het Sint-programma wordt bij de Bleeke 

Dood buiten tijdelijk een dixi-toilet neergezet. Dit is alleen voor de echte noodgevallen! Zorg 

dat de kinderen voor vertrek op school naar het toilet zijn geweest! 

 

 



 
Kom a.u.b. op tijd! 

Mocht er vertraging zijn opgetreden dan moet het programma ingekort en dat is voor alle 

partijen niet leuk. Vertrek tijdig van school. 

 

Verhinderd 

Mocht er kort voor het bezoek of op de dag zelf iets gebeuren waardoor het bezoek niet kan 

doorgaan, wilt u dit doorbellen aan het Molenmuseum, T: (075) 621 5148. Teruggave van 

inschrijfgeld is niet mogelijk.  

 

Kosten 

Per groep € 115,00 

Annulering: tot 72 uur voor programma 100% refund 

Binnen 72 uur voor programma 50% refund 

 

Vragen 

Hebt u nog vragen, dan kunt u met het Molenmuseum contact opnemen van dinsdag t/m 

donderdag van 9.30 uur tot 17.00 uur, T: (075) 621 5148 (Resi Veenman) 

 

Routebeschrijving  

Openbaar vervoer  

Vanaf NS station Koog-Zaandijk, uitgang Oostzijde, volgt u de richtingaanwijzers richting de 

Zaanse Schans. Op de kruising vindt u molen De Bleeke Dood. 

 

Per auto  

Als u vanuit het noorden op de Provincialeweg (N203) bij het kruispunt de afslag linksaf de 

Guisweg neemt richting de Zaanse Schans. De molen vindt u bij het stoplicht rechts aan de 

overkant. 

Uit het zuiden neemt u op de N203 de afslag Zaanse Schans de Guisweg op. De molen vindt u 

bij het stoplicht rechts aan de overkant. 

Parkeren kan met de parkeerschijf op de Guisweg. Maximaal 2 uur. Achter de Spar is ook een 

parkeerplaats. Bij de stoplichten linksaf en meteen weer linksaf vanaf de Provincialeweg. 

 

Molen De Bleeke Dood  

Lagedijk 28 

1544 BG Zaandijk 

Molen De Huisman 

Kalverringdijk 23 

1509 BT Zaandam 

 

Tot ziens bij molen De Bleeke Dood en molen De Huisman!U 

 

 

De Zaansche Molen biedt educatieve programma’s voor groep 1 t/m 8: 
https://zaanschemolen.nl/educatie/ 

https://zaanschemolen.nl/educatie/

