
LES 3 TERUGBLIK, REFLECTIE EN VERWERKING 

BIJ DEZE LES IS EEN WERKBLAD VOOR DE LEERLINGEN BESCHIKBAAR.  

 

Opdracht 1 Inhoudelijke terugblik 

1. Noem drie verschillen tussen de Molen van Buursink en windturbines. Bijvoorbeeld: 

- graan malen of elektriciteit opwekken 

- tegen de klok in draaien of met de klok mee draaien 

- mensen nodig of automatisch 

- met de wind mee kunnen draaien of een vaste positie hebben ten opzichte van de wind 

Overeenkomsten zijn bijvoorbeeld: beide gebruiken windenergie, beide hebben wieken, beide hebben 

vakmensen nodig voor onderhoud, beide zie je van veraf staan. 

2. Hoe zou je de Molen van Buursink in het Twents noemen? Mülle van Maarkel. Het praatje over de 

werking van de molen vond plaats in het Muldershoes: ‘mulder’ is Twents voor molenaar en ‘hoes’ 

voor huis.  

3. Welke standen van de wieken hebben een speciale betekenis?  

C Dit is de rouwstand, er is iemand overleden. De wieken draaien tegen de klok in. de “gaande wiek” 

is een teken van rouw, de molen wordt in de rouwstand gezet als er iemand is overleden. 

D Dit is de vreugestand, er is iemand geboren. Als er een kind in de buurt van de molen is geboren 

dan wordt de molen in de vreugdestand gezet. De molen draait tegen de klok in, de “komende wiek” is 

het teken van komend leven. 

4. Leerlingen proberen de twee eigen vragen uit les 1 te beantwoorden.  

5. Waarom brandden molens vaak af? Door blikseminslag (en ze zijn van hout) 

6. Niet alleen door brand zijn er veel molens verdwenen. Waardoor nog meer? Ze werden overbodig. 

Met stroom of brandstof werden machines aangedreven die sneller, goedkoper en betrouwbaarder 

graan konden vermalen.  

Klassikaal reflectiegesprek  

- Wat vind je ervan dat veel molens er niet meer zijn? Best bijzonder dat de Molen van Buursink er 

nog (weer!) is.  

- Wat leert dit bezoek aan de Molen van Buursink je over je eigen omgeving? 

Waarom is het waardevol dit soort sporen van erfgoed in het landschap te kunnen herkennen? Zo heb 

je als kind steeds meer inzicht en begrip voor je eigen omgeving. Je eigen omgeving begrijpen is een 

startpunt om de wereld te leren kennen.  

Creatieve verwerkingsopdracht  

Print de 12 spreekwoorden, knip briefjes en vouw elk briefje in vieren.  

Projecteer de 12 spreekwoorden op het digibord. 

Laat de leerlingen in 2 of 3-tallen een briefje trekken en het spreekwoord uitbeelden (zonder 

woorden!).  

De rest van de leerlingen mogen raden welk spreekwoord het is.  

Bij elk spreekwoord dat geraden is, neem je kort de tijd om de betekenis toe te lichten.  

Speekwoorden en gezegden rond de molen 

Tegen windmolens vechten. Tegen niet bestaand gevaar vechten 

Hij heeft een klap van de molen gehad. Hij is gek.  

De molen loopt door de vang. Iets of iemand is gek.  

Ambtelijke molens malen traag. Bij de overheid duurt alles lang.  

Niet alle molenaars zijn dieven. Je moet geen vooroordelen hebben.  

Dat is al lang in de molen geweest. Daarover is al lang geleden beslist.  

De molen gaat niet om met de wind die voorbij is. Grijp kansen als ze er zijn.   

Dat is koren op zijn molen. Dat komt hem goed uit.  

Met molentjes lopen. Gek zijn.  

In de tredmolen lopen. Meedoen met de dagelijkse sleur.  

Zonder wind kan de molen niet draaien. Zonder eten kan een mens niet werken.  



De molen draait voor de prins. De molen draait, mar maalt niet.  

 

Extra opdracht  

Lees de tekst over de Molen van Buursink nauwkeurig en maak een tijdlijn.  

Op de tijdlijn moeten de volgende zaken vermeld staan: 

- 1835: toestemming voor het bouwen van de molen 

- 1836: de molen is af 

- 1836-1896 de molen draait op wind 

- 1897-1923 de molen draait met behulp van een oliemotor 

- 1924-1973 (laatste jaartal staat op de gedenksteen) de molen draait met behulp van een 

elektromotor 

- 1974 de restauratie van de molen wordt besproken 

- 1991 de molen is gerestaureerd en wordt geopend   
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