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dus de molen van de toekomst.’’
Toch vertelt de Walvisch ook de

geschiedenis van de Schiedamse reu-
zen, ’s werelds grootste molens staan
immers in de jeneverstad. Zo wordt
op een van de verdiepingen een
heuse panorama-film vertoond die
bezoekers in 7 minuten bijpraat. ,,Een
echte bezienswaardigheid, waar
mensen kippenvel van krijgen.’’

Maar de Walvisch vertelt niet al-

leen het molenverhaal, het heeft ook
een horecabestemming en is trouw-
locatie. ,,We kunnen dus ook klein-
schalige evenementen houden.’’

En dan is er ook nog de winkel, die
nu al enorm profiteert. ,,De combina-
tie van museum en winkel werkt,
precies zoals we hoopten. Mensen
zijn na een bezoek aan het museum
sneller geneigd iets te kopen, het mes
snijdt dus aan twee kanten.’’

Walvisch draait als tierelier
800 bezoekers voor museummolen in eerste vier dagen

Sandra Don
Schiedam

Ze zijn er altijd: mensen die iets
nieuws niet kunnen waarderen. Dat
weet ook Marjolein Beumer, direc-
teur van het Jenevermuseum Schie-
dam en een van de initiatiefnemers
van de verbouwing van de Walvisch
tot museummolen en molenwinkel.
,,Maar het zijn er altijd maar een paar.
De overgrote meerderheid van de
800 bezoekers die we de afgelopen
vier dagen ontvingen, is razend en-
thousiast’’, vertelt ze. 

De verbouwing van de Walvisch,
waar nu het molenmuseum en de -
winkel zijn ondergebracht, is goed
gelukt. Zowel binnen als buiten is al-
les nieuw. ,,De molen kan er nu zeker
weer 40 jaar tegenaan’’, weet Beu-
mer. ,,Maar ook binnen hebben we
voor duurzaam gekozen, zo is er led-
verlichting, maar hangen er ook
warmtepanelen die de aanwezigen
verwarmen in plaats van de ruimte.
Daarnaast zijn we ook gasloos. Dit is

� Marjolein Beumer,
directeur van het Je-
nevermuseum, is
maar wat trots op de
parorama-film over de
geschiedenis van de
Schiedamse molens
die in de Walvisch
wordt vertoond. 
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De opening van
museummolen De
Walvisch was groots. De
bezoekersaantallen zijn
dat sinds die tijd ook.
Liefst 800 mensen
namen al een kijkje.

SCHIEDAM BIJDORP

Springkussens en
luchtkastelen in Margriet
Het ‘Crazy Springparadijs’ strijkt
zondag en maandag neer in Sport-
en Evenementenhal Margriet aan
de Nieuwe Damlaan 5. De zaal
staat vol luchtkussens waarop kin-
deren tussen 10.00 en 17.00 uur
kunnen klimmen en springen. Er
is een kinderbar waar de bezoe-
kers een frietje of ijsje kunnen
nuttigen. Daarnaast is er een knut-
selhoek met Oudhollandse spelle-
tjes. Voor ouders en begeleiders is
er gratis wifi. Entree kost 5 euro en
is aan de deur te koop. Voor de vol-
wassenen is toegang gratis. De or-
ganisatie raadt aan op tijd te ko-
men, gezien er plaats is voor maxi-
maal 400 bezoekers.

SCHIEDAM NIEUWLAND

Grote hijskraan ingezet bij
dakbedekking Pronova
Een grote hijskraan bij het Pro-
Nova College heeft gisteren voor
enig oponthoud gezorgd. De dak-
bedekking van het schoolpand
werd onder handen genomen. De
hoge kraan was nodig vanwege de
breedte van het gebouw. De Bur-
gemeester Honnerlage Gretelaan
was om deze reden ’s ochtends
enige tijd afgesloten voor door-
gaand verkeer. De weg werd ’s
middags weer vrijgegeven.

SCHIEDAM

Historische wandeling en
rondleiding in stadshart
Gilde Rotterdam geeft aanstaande
zondag om 14.00 uur een rondlei-
ding door Schiedam. Tijdens de
wandeling wordt stilgestaan bij de
historische plekken in de stad.
Wandelaars maken kennis met de
lakennijverheid, visserij, scheeps-
bouw, religie, proveniers, molens,
jeneverstokerijen, varkens en lom-

barden in de stad. De rondleiding
start bij ruïne van het huis te Ri-
viere, aan het Broersvest 116. De
kosten bedragen 6 euro. Houders
van een Rotterdampas mogen één
keer gratis mee.

Laatste weekeinde voor
schaatsbaan op Stadserf
De schaatsbaan van Winter Vil-
lage op het Stadserf is dit week-
einde voor het laatst geopend. Het

evenement wordt zaterdag op
feestelijke wijze afgesloten. Vanaf
15.00 uur draaien de DJ’s van het
Foute Skipakken Party Team
plaatjes op het terrein. Toegang tot
het feest is gratis, schaatsen kost 7
euro.

VLAARDINGEN

‘Wie is de Mol’-finale op
het grote doek in VUE
De finale uizending van het televi-
sieprogramma Wie is de Mol?
wordt uitgezonden in zeven bios-
copen van de keten VUE, waaron-
der het filmhuis in Vlaardingen.
Dit seizoen hebben Jan Versteegh,
Olcay Gulsen en Ruben Hein het
tot de finale geschopt. Na zaterdag
is bekend wie winnaar, verliezer
en natuurlijk de mol zijn. Kaartjes
kosten 2,50 euro per stuk plus 50
cent transactiekosten.
Reserveren kan op de website
www.vuecinemas.nl.

Hans Dulfer speelt Lead
Belly in Kroepoekfabriek
De bekende Nederlandse saxofo-
nist Hans Dulfer treedt deze zater-
dag op in poppodium de Kroe-
poekfabriek, aan de Koningin Wil-
helminahaven ZZ 2a. De muzikant
brengt met zijn band tijdens de
nieuwe show het repertoire van
zijn grote blues held Lead Belly
ten gehore. De Amerikaanse Belly

schreef nummers als Black Betty
en Midnight Special. Hoewel de
bluesmuzikant in 1949 overleed, is
hij een bron van inspiratie geweest
voor latere rockmuzikanten en
bands als Nirvana, Bob Dylan,
Elvis en The White Stripes. 
Kaarten kosten 16 euro en zijn te
koop op www.kroepoekfabriek.nl.

HOEK VAN HOLLAND

IJsbaan gaat mogelijk
deze donderdag open
De IJsclub Hoek van Holland
hoopt morgen open te gaan voor
schaatsers. Er zijn voorlopig geen
windwakken in het ijs ontstaan.
Het moet eerst nog wel een paar
dagen goed vriezen, wil het
Hoekse ijs stevig genoeg zijn.

MAASSLUIS

Winnaars spelen op slot-
concert van muziekweek
De eerste prijswinnaars van de
59ste Maassluise Muziekweek tre-
den op tijdens het slotconcert in
de Groote Kerk op het kerk Plein 2.
Deelnemers zijn kinderen van 6
tot en met 17 jaar die klassieke
stukken ten gehore brengen. Ook
wordt dan de prijs uitgereikt door
burgemeester Edo Haan. Het op-
treden duurt van 14.00 tot 17.00
uur. Kaartjes kosten 7,50 euro en
zijn aan de deur te kopen. Jonge-
ren tot 17 komen gratis binnen. 

Ga naar Facebook.com/ADwaterweg, bel de redactie (010-4004352)
of mail nieuwtjes en tips naar rd.waterweg@ad.nl.

� The Three Degrees trappen hun Nederlandse tour af op 13
maart in Theater aan de Schie in Schiedam. De formatie, tegen-
woordig bestaande uit Helen Scott, Freddie Pool en Valerie Holi-
day, komt in maart voor 5 shows naar Nederland.  Ze zingen hits
als When will I See You Again. FOTO PJAR  PRODUCTIONS

SOUL 

VLAARDINGENHet Vlaardingse res-
taurant ’t Oeverbos sluit deze zomer
definitief de deuren. De eetgelegen-
heid moet wijken voor de Blanken-
burgtunnel.

Vrijdag 29 juni is het restaurant voor
de laatste keer geopend. De zaak ver-
huist niet. Eigenaar Ronald Bot heeft
geen akkoord kunnen bereiken met de
pandeigenaar en Rijkswaterstaat, de
opdrachtgever voor de aanleg van de
nieuwe tunnel. Hij heeft zijn perso-
neel moeten ontslaan. ,,We zijn alle-
maal elders aan het solliciteren.’’

Op de plek van de eetgelegenheid
komt een werkterrein voor de aanne-
mer, die daar jaren bezig zal zijn. Na
afloop van het project plant Rijkswa-
terstaat bomen op de locatie.

Staatsbosbeheer, dat zich over de
helft van het Oeverbos ontfermt, heeft
wel een restaurant ingetekend aan de
Oostzijde van het bos. Het houdt in
dat een enthousiaste horecaonderne-
mer daar zo aan de slag kan en geen
last heeft van - bijvoorbeeld - begroei-
ing. Het is niet bekend of daar al een
gegadigde voor is.

Restaurant ’t Oeverbos is populair
onder ouderen en dagjesmensen. De
zaak kent een uitgebreide vaste klan-
tenkring.

Paviljoen Krabbeplas sloot afgelo-
pen maandag de deuren. Eigenaren
Tonnie en Herman Jongeling zijn toe
aan een rustiger bestaan. Het is de ver-
wachting dat het paviljoen medio
april heropent met een nieuwe eige-
naar en een andere naam.

De voorbereidingen voor de aanleg
van de Blankenburgtunnel zijn in
volle gang.

Restaurant
’t Oeverbos
sluit in juni


