
Ga je mee 
op avontuur?

Dan vliegen we samen
de molen in!

doeboek je  w indmo len



Molens vind je overal. Wie goed kijkt en de puntjes juist verbindt, ziethieronder een molen verschijnen!
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Opdrachten:

Molen met me mee en word molenaar voor één dag!

Welkom in de windmolen! 

Kom je met mij mee op ontdek-
kingstocht? Lees snel verder en 
kom alles te weten over de wind-
molen. Wees wel voorzichtig en 
luister goed naar de molenaar, 
want voor wie niet goed oplet, 
kan de molen gevaarlijk zijn. 

Heb je vragen?
De molenaar weet vast en zeker 
het antwoord.
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Op welke molen lijkt de molen waar 
jij voor staat het meest? Let goed op, 
soms zit het verschil in de details. 

Omcirkel de overeenkomstige windmolen.

Hieronder vind je er enkele. 
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Er zijn verschillende types windmolens.

stellingmolen

windturbine

beltmolen 
of bergmolen

standaard-
 molen
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en ontdek enkele grote onderdelen.

De windmolen is één grote machine
die bestaat uit heel veel onderdelen.

Los de rebussen op
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Kijk eens goed rond! 
Heb je de koning al gevonden? 
Als je de onderdelen niet meteen vindt,
helpt de molenaar jou graag verder!

Dit onderdeel wordt ook wel 
‘koningsas’ genoemd. De koning 
zet alles in beweging in de molen. 
Daarom heet het ook juist ‘koning’.

Dit is een wiel met tanden of kammen, 

dat in beweging wordt gezet door de koning. 
Met de tanden kan het wiel ingrijpen 

op een ander tandwiel 
waardoor ook dat 

gaat draaien.

koning

Hiermee vangt de molen wind. 
Door het draaien van de wieken wordt 
de koning in beweging gezet.

wieken

Deze grote stenen wrijven over el-

kaar en vermalen zo de graantjes 
die ertussen zitten tot meel.

molenstenen

kamwiel 
of tandwiel



5

Ik zag hier vannacht heel wat muisjes die van 
het graan kwamen smullen. Ik telde er wel 7. 
Kan jij ze terugvinden?

Over molens bestaan 

heel wat spreekwoorden. 

Weet jij misschien wat 

volgend spreekwoord 

betekent?

Als jij zou zeggen ‘Mijn 
molen maalt niet 
meer’ , dan wil jij ons 

zeggen dat …

5

4

je hoofdpijn hebt.

jouw pepermolen 
kapot is.

jouw gebit er heel slecht 
aan toe is.



a.  themrboa    

b.  nokepanken   

c.  tatar    

d.  ncosirsat    

e.  heptitgas   

De windmolen zet windkracht om in maalkracht.

Dit gebeurt met behulp van tandwielen.
In heel wat objecten zitten er tandwielen

verborgen.

Omcirkel de voorwerpen
waarin tandwielen verwerkt zitten.
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De molenaar maalt 

voor jou het graan tot 
meel. Met dat meel kun 
je heel wat lekkers 
maken. De letters zijn 
door elkaar geschud. 
Zet ze opnieuw in 
de juiste volgorde 
en ontdek allerlei 
heerlijke
graanproducten.
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Deze brochure en het bijbehorende educatieve pakket kwamen 
tot stand in samenwerking met verschillende partners. Met bij-
zondere dank aan de molenaars, Levende Molens vzw en de 
provincie Antwerpen.

contact: 
www.erfgoednoorderkempen.be
www.erfgoedcelkerf.be

Meer weten over de fascinerende wereld van de molens? 
Surf dan naar: 
http://www.erfgoednoorderkempen.be/molenspel. 
Check daar ook zeker het educatieve pakket “Molen je mee?”.

oplossingen
3. koning, wieken, molenstenen - 5. C - 6. fietsbel, klok, auto, fiets 
– 7. a. boterham, b. pannenkoek, c. taart, d. croissant, e. spaghetti
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