
Schiedam vanaf het water 

Zaterdag 21 april 2018 

 

Beste toekomstige medebewoner van Parkentree,  
 
De activiteiten om de toekomstige medebewoners en Schiedam te leren kennen gaan verder. Na de 
high tea in oktober en de recente middag rond cultureel Schiedam staat er nu een boottocht door 
Schiedam op het programma. Schiedam vanaf het water, dat biedt wellicht ook voor de mensen die 
daar nu al wonen een nieuwe kijk op de stad.  
 
Speciaal voor de mensen van Parkentree is op zaterdag 21 april een fluisterboot gereserveerd. Met 
dit milieuvriendelijke (elektrische) vaartuig gaan we door de havens van Schiedam, de pakhuizen, 
branderijen en de hoogste molens ter wereld. Een gids geeft onderweg toelichting. Opstap- en 
aanlegplaats zijn zo gekozen dat boot en borrel maar zo’n honderd meter van elkaar verwijderd zijn.  
De boottocht van ongeveer een uur gaat altijd door, dus ook bij regen. De fluisterboot is niet 
overdekt, dus een regenjas en paraplu kunnen in dat geval nuttig zijn. Na de tocht treffen we elkaar 
voor een borrel in restaurant De Noordmolen dat speciaal voor ons eerder open gaat. Omdat ze om 
17.30 met de dinerservice gaan aanvangen zijn we wel verzocht om ons samenzijn tot uiterlijk 17.00 
te houden zodat ze alles in gereedheid kunnen brengen. 
 

Programma: afvaart 14.00 u.  
De fluisterboot vertrekt om uiterlijk 14.00 uur (dus wees op tijd zodat je de boot niet mist!) vanaf de steiger bij 
molen De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34 en om ongeveer 15.00 uur zal hij op deze plaats ook weer 
aanleggen. Van daar is het nog maar ongeveer honderd meter lopen naar restaurant De Noordmolen, 
Noordvest 38. 

 

Borrel in De Noordmolen: vanaf 15.00 u.  
Restaurant De Noordmolen bestaat al zo’n 40 jaar, de graanmolen werd op die plek in een houten versie 
gebouwd rond 1400. Het huidige stenen gebouw dateert van 1803. Men zegt dat dit de hoogste historische 
molen ter wereld is. De Noordmolen is wat sjieker dan de horeca van onze vorige bijenkomst, er is meer 
zitgelegenheid en de gastenscore op IENS.nl is 8,9. Wie graag bij hen op 21 april na afloop van de borrel willen 
dineren, moeten dat zelf tijdig reserveren (Tel: 010 42 63 10 4). 
 

Kosten en reservering 
De fluisterboot beschikt over maximaal 50 plaatsen, maar we moeten minimaal 46 deelnemers hebben om de 
tocht door te kunnen laten gaan. Wie mee wil varen doet er verstandig aan zich snel te melden, want 
VOL=VOL. We kunnen helaas aanmeldingen pas bevestigen na ontvangst van de betaling. Je zult begrijpen dat 
dit gezien de beperkte ruimte de eerlijkste manier is. In restaurant De Noordmolen is er plaats voor meer 
mensen dus wie “buiten de boot valt” voor de rondvaart is natuurlijk wel van harte welkom voor de borrel 



vanaf 15.00 uur. Daarom is het mogelijk vooraf te reserveren voor boot+borrel of alleen de borrel, die bestaat 
uit 4 drankjes en hapjes. 
De kosten hiervoor zijn per persoon: 

Boot+borrel € 26,00 p.p. 

Alleen borrel € 20,50 p.p. 

Aanmelden voor 31 maart 
Gezien het beperkte aantal plekken voor de rondvaart hebben we dit keer gekozen om de aanmeldingen 
telefonisch te doen. Aanmelden kan bij Annemarie Smits-Ryckaert (bouwnummer 33) op telefoonnummer:  
06 50 50 71 25. Graag bellen tussen 18.00 en 21.00 uur. 
Na aanmelding word je verzocht het verschuldigde bedrag (€ 26 of € 20,50 p.p.) over te maken op  
NL32 INGB 000 5222 894 t.n.v. A.K. Ryckaert met de vermelding van je naam en bouwnummer. Pas als je 
betaling op deze rekening binnen is, wordt de aanmelding definitief. 

 

Bereikbaarheid/toegankelijkheid 
Het vertrekpunt van de fluisterboot is Noordvest 34, bij molen De Nieuwe Palmboom. Parkeren kan op de 
Noordvest maar is niet gratis. Een optie is je auto neer te zetten in de buurt van Parkentree, dat ligt op 
loopafstand. Met openbaar vervoer zijn de haltes van tram 21 en 24 op de Broersvest of metrohalte Parkweg 
vlakbij. De fluisterboot is helaas niet toegankelijk met rolstoel of rollator. Huisdieren zijn niet toegestaan. 
Het restaurantgedeelte van De Noordmolen ligt op de eerste etage, dus de toegang  is via een trap. Helaas is er 
geen lift aanwezig, maar er kan altijd hulp geboden worden waar nodig. 
 

Afterparty 
Het maakt geen deel uit van het programma maar als je na de borrel in Schiedam wilt blijven eten is het aan te 
raden tijdig te reserveren. Wat tips: 
De Noordmolen:  http://www.noordmolen.nl/  
Záálig: http://www.zaalig.com/ 
Mazu (all you can eat) http://www.restaurantmazu.nl/  
 

  

 

Je bent van harte welkom!  

De voorbereidingsgroep Aimée, Annemarie, Martin, Aad en François 
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