
 

 

 

 

 
 

Waaien en draaien 
instructie bezoek meelmolen De Bleeke Dood en  

specerijenmolen De Huisman    
 
 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort gaat u met uw klas naar meelmolen De Bleeke Dood voor het project  

Waaien en draaien. 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. 

 

Ontvangst bij de molen  

In de molen worden de kinderen gezamenlijk ontvangen. In de molen wordt verteld over de functie van de 

molen de invloed van de wind. Na ongeveer 25 minuten gaan we met 2 rondleiders van de Vereniging 

Zaansche Molen wandelen naar molen De Huisman. Daar wordt de groep in tweeën gedeeld en krijgen de 2 

groepjes dezelfde rondleiding maar in een andere volgorde. 

Wilt u vooraf de klas indelen in groep 1 en 2. Na afloop is er gezamenlijke afsluiting bij molen De Huisman. 

 

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. 

 

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.  

 

Vragen 

Hebt u nog vragen, dan kunt u met het Molenmuseum contact opnemen van dinsdag t/m vrijdag van 10.30 

uur tot 17.00 uur, T: (075) 621 5148 



 

 

 

Routebeschrijving  

 

Openbaar vervoer  

Vanaf NS station Zaandijk – Zaanse Schans, uitgang oostzijde, volgt u de richtingaanwijzers richting de 

Zaanse Schans. 

 

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 

 

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

 

               

 


