Een bijzonder beroep!

Ken je Miel en Nette? Miel en wie? Misschien ken je
deze bengels nog niet. Luister maar naar het verhaal,
dan kom je snel te weten wie ze zijn en welke
avonturen ze op de molen beleefd hebben.

OPDRACHT 1

Heb je goed geluisterd? Lees de vragen hieronder
en zet een kruisje bij de juiste antwoorden.

De molenaar is vaak goed op de hoogte van allerlei nieuwtjes in het dorp. Dit komt omdat…
p hij van boven op zijn molen precies kan zien wat er in het dorp gebeurt.
x
p
er vaak mensen uit het dorp naar de molen komen om hun graan te laten malen.
p hij vaak televisie kijkt en de krant leest.
Wanneer er onweer dreigt dan…
p draait de molenaar de molen in de wind zodat de wieken heel hard kunnen draaien.
p laat de molenaar de molen draaien en wacht geduldig tot de storm voorbij is.
x
p
vangt de molenaar de molen anders zou hij wel eens stuk kunnen
gaan of zouden de wieken op hol kunnen slaan.
Molenaars hadden vaak een hondje om ongewenste gasten te verjagen.
Het hondje moest geen inbrekers vangen maar wel…
p eekhoorntjes die op de molen woonden, het was er warm en droog.
p wespen want de molenaar wilde zeker niet gestoken worden.
x
p
muisjes die het graan een lekkernij vonden en er hun buikje rond aten.

In de molensteen zitten fijne groeven zodat de graantjes
beter gemalen worden. Dit gebeurt doordat de molenstenen over elkaar wrijven. Hierdoor slijten de groeven uit
en moet de steen na verloop van tijd bewerkt worden.

OPDRACHT 2

Vul de ontbrekende woorden in op de stippellijntjes en omcirkel de hamer waarmee de molensteen bewerkt wordt.

Het kappen van groeven in de molensteen
BILLEN
noem je ...........................................................
.
Dit gebeurt met een hamer met 2 scherpe
BILHAMMER
slageindes, de .................................................
.
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Thema 4

wind genoeg of teveel wind ?

Eens je de juiste hamer gevonden hebt,
kan je aan de slag gaan.

OPDRACHT 3

Deze molensteen moet nog gebild worden. De molenaar heeft
al 2 groeven gemaakt. Werk jij de steen verder af door de
ontbrekende groeven te tekenen?

De molenaar werd meestal ‘in natura’ betaald. Dat wil
zeggen dat hij geen geld ontving, maar dat hij in ruil voor
zijn diensten een schep mocht nemen uit iedere zak
graan die hij zou gaan vermalen. Stel dat jij een schep
mocht doen uit de snoeppot, zou je dan een koffie- of een
soeplepel nemen?
De molenaar mocht de maat van zijn schep niet zelf bepalen. Hij moest steeds dezelfde maat gebruiken. Zo een
schep met een welbepaalde inhoudsmaat noemen we
een molenaarsschep. In de regio rond Turnhout was die
inhoud vaak 1/24 van de totale hoeveelheid.

OPDRACHT 4

De boer heeft net heel wat volle zakken graan naar de
molen gebracht. De molenaar mag 1/24 voor zich houden. Hij neemt uit iedere zak een schep, hoeveel zakken
mag hij dan houden? Teken het juiste aantal zakken
rechts van de molenaar.
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