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R ``ul 't efl(es hewwe over mólens,
d£ d.r \`.eest benne hier in de buurt
m |``-er mólens die d'r nag stane.
`ai \`-eune in een vraai nattig landje
m deer hore vezelf mólens bai.   't ls
n:±lijk dat ze her en der verdwoine  ,
L:tndat ze niet meer nödig benne.
Gelukkig worre d'r nag een deél
:i±suureerd en in ere hersteld,
ilmt 't is toch een mooi gezicht
± ze draaie.
`-iimum had Ók z'n oigen mölens.   .. t
lan[je sting op de Gróte Zeumerdoik,
Ln. 't Z\\''et. Die breeë sloót die d'r
]L=hterom  liephiettezo.'tlsbaide         `
-\\itte poip', dat is de naam van de
•regdie op de driesprong staatweerje       `'-<

=.€i de Noordemeer ken of nei Spanbroek.
\-i\|rheen was dut 'n watermólen, hai hiette `De
htuilg' en werd bouwd in  1819.   Zoin taak was
` i`lbrocht in  1880.
mmei is ie korenmólen worren, z'n naam werd `Na•L3ng gewacht is 't volbracht'.   In  1884 veranderde dat

m -\Ïelgelegen'.  Oigenaar van deuze maalderai en
meélhandel werd de firma Appelman.
m mólen heb draaid tot  1936.   In  1940 werde de

Foto ± 1976.   Weidemolentje, anno 1866, aan de
Oude Gouw te Wognum.

wieke d'r ofsloupt en de bovenkap
gong d'r ök of en 't onderstuk
werd mit oizeren golfplate
ofdekt.   Teugenwoordig is de
rest nag in gebruik as opslag-

plaas voor fouragehandel Skilder.
Den hewwe we de mólen an de
Oóstoinderweg op de grens met
Nibbik.   Deuze hiette `De
Vriendskap'.   De name van de
camping `Molenwurf' en 't

zwumbad `Molenbad' herinnere
nag an de mólen.   Deuze koren-
of meélmólen had as leste oige-
naar de femilie Commandeur.

;`;``    Neidat ie 'r al 'n toidje skam-
merotig bai stond, is ie in  1968

zomaar van ouwerdom in mekaar
lazerd.   Jammer, hai sting bar gnap bai camping en
zwumbad en bai 't binnenraaien van alletwei de
durpe.
Den hewwe we nag 'n bestaande mólen: de wip-
woidemólen an de Ouwe Gouw in de Kerkepolder.
Oigenaar van deuze polder is teugenwoordig de
stichting Het Noordhollands Landskap.
Deuze mólen het gien oigen naam en is oigendom
van de stichting De Westfriese Molens.   Hai doet
gien dienst meer as watermólen, maar wordt prima
onderhouwen deur vraiwilliger Koen Rood.   Dut
woidemólentje het nag draaid op de Mónumentedag
in  1996.   Dat was 'n pittig gezicht, zal 't misskien
meer kere beure kenne ... Dat zou toch mooi weze!
Voorheen stinge d'r ók nag van die kloine ouwer-
wisse oizeren watermolentjes in 't land bai de slóte.
Die ware voor tuinders of boere die teveul last van
natte biene hadde.   Teugewoordeg wordt 't waterpeil
beter regeld, dat ze benne niet meer nódig en zo-
doende zowat allegaar wegraakt.
Op de Zeumerdoik hewwe d'r meerdere staan, ók ien-
tje an de Nuwe weg.   Ientje sting weer nou de nuw-
bouw kommen is.   Die is verplaast nei de oisbaan,
maar of ie deer bloift...?  Hai mot nag plaast worre,
misskien gaat 't geniesen deur ....
Teugewoordeg zie je ók supernuwerwesse wind-
mólens voor energiewinning.   Zai  loike in niks op die
ouwerwesse mólens.   Al hiete ze mólens; ik vind 'r
gien kauw an as je ze vergeloik mit die echte ouwe
mólens van vroeger!                                                          <<

Bronnen:
Verskillende gegevens ofkomstig uit `Het verieden in
beeld' van A.A.G.  Smit.
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