23.30 uur: Ik ga eindelijk naar bed. Hopelijk slaap ik
vannacht beter en snurkt Marietje niet te hard...
Ik ben benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten
hoe het leven op een molen er nu uitziet. Ik moet er niet
aan denken dat mijn molen dan niet meer bestaat…

De molen is een monument

Monumentenkijker
Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten.
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar).
Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de
geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel
door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

?

?

Kun je ontdekken hoe oud de molen is waar je nu bent?

?

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

>Molen
Ha kind, ken je me
nog? Ik ben Wiebe
Windvanger.
Ik werk op
korenmolen De
Windvang.

Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
Ik ben het er wel / niet mee eens dat de molen een monument
is omdat…

Maak een foto van het deel van de molen dat je het meest
bijzonder vindt.

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij deze molen.

1
2
3

4
Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag,
elk jaar in het tweede weekend van
september, kun je nog meer bijzondere
monumenten bezoeken! Je leest er alles
over op www.openmonumentendag.nl.

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Vroeger waren molens belangrijk
voor ons land. Molens pompten
het water weg of er werden in
de molen producten gemaakt
van grondstoffen. Kijk goed
rond. En lees mijn dagboek
fragmenten. Probeer je voor te
stellen hoe het hier toen was.

Molen

?

?

?

Uit welke onderdelen bestaat de molen waar je nu bent? Wat is
de functie van de verschillende onderdelen?

10.15 uur De molen draait. Wiebe junior vroeg me net om
bij een kikker te komen kijken. Die kleine jongen kan niet
begrijpen dat ik niet verder dan 50 stappen van de molen
weg mag, als de molen draait.

07.15 uur: Bah wat heb ik geslapen. Ik lag steeds te
luisteren of het ging stormen. Ik ben zo geschrokken
omdat vorige week in de storm molen De Ster is
afgebrand. Ik ga nu met de windzak bekijken hoe de
windkracht en windrichting vandaag is. Ik hoop dat
ik vandaag veel meel kan maken.

?

?

Wat was de taak van de molen waar je nu bent?

?

?

Omschrijf de omgeving van de molen.

?

?

Probeer hoever je van de molen kunt komen in 50 stappen.

?

?

E en molenaar kreeg veel nieuwtjes te horen bij zijn molen. In die
tijd waren er nog geen telefoons, kranten, televisie en radio om
het nieuws te verspreiden. Maak de volgende zin af:
Het lijkt mij wel / niet leuk om een week lang geen telefoon,
kranten, televisie of radio te gebruiken omdat…

12.00 uur: Ik heb de wieken in de korte ruststand gezet.
Even snel een broodje eten.

?

?

Maak een foto.

?

?

 mschrijf hoe de wieken staan. Sommige wiekenstanden hebben
O
een speciale betekenis. Vraag aan de rondleider wat de huidige
stand betekent.

Veel molens lagen op een open plek en in de buurt van een weg
of water. Leg uit waarom dat zo is.
Maak een foto.

07.30 uur: Moeder de vrouw is boos omdat ik de kinderen
in de bedstee per ongeluk wakker heb gemaakt toen ik de
kachel aanmaakte. Ik kan het toch ook niet helpen dat
we met zijn allen in één kamer wonen en slapen?
Bovendien heeft ze de kachel straks zelf ook nodig om de
pap warm te maken.

?

?

14.30 uur: Het waait nu toch te hard. Ik ga de molen
stilleggen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om de
groeven van de molensteen bij te werken. Ze zijn alweer
aardig versleten.

?

?

Kun je de molensteen zien? Waar gebruik je de molensteen voor?

En jij? Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af..
Het lijkt mij wel / niet leuk om met het hele gezin in één kamer te
wonen en slapen, omdat…

07.45 uur: De molen kan aan. Ik moet de kap draaien
zodat de wieken loodrecht op de wind komen te staan.
Daarna moet ik de zeilen nog over de wieken spannen.

Maak een foto.


15.00 uur: Ik ga nog een paar uur bijwerken op het land
van boer Bartels. We hebben het extra geld hard nodig.

