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Overzicht bestuur. 
Voorzitter                        R. van Noort 0413-293110 

Secretaris  S. Christiaans 0413-264291  

Secretariaat:   Jonkerveld 1.48   5403 CB Uden 

Penningmeester+nieuwtjes     J. v.d. Westelaken 0413-212246 

2
e
 Voorzitter A. Heckmanns 0413-260950 

Leden E. Willems 0486-453619 

 R. van Hal 0413-266430 

PR B. Schilder 0413-785871 

_____________________________________________________________ 

Hoofd Rondzendverkeer Rini Ariëns 0413-250774 

Agenda en ruilochtenden seizoen 2017 

(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30) 

Plaats: Muzerijk, Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden Telefoon 0413-268548 
 

mei 21 

juni 18     (4 juni niet ivm Pinksteren) 

sept 03, 17 

okt 01, 15 

nov 05, 19 

dec 03, 17 

jan 07, 21 

feb 04, 18 

mrt 04, 18 

apr 15, (1 Pasen, geen ruilochtend) 

mei 06 jaarvergadering, (20 Pinksteren, geen ruilochtend) 

jun 03, 17 
 

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD 
 

 

In dit nummer 
- Van het bestuur 

- Windmolens in Nederland (deel 2) 

- Verslag Algemene Ledenvergadering 

- Nieuws van SVFilatelie 

- Start Kartelrandje weer? 

- Nieuwe uitgiften Nederland 

- Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
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Van het bestuur 
 
De jaarvergadering hebben we achter de rug en iedere bezoeker kreeg die dag als 

presentje van de vereniging een grote enveloppe met zegels en onafgeweekt materiaal. 

Hiermee heeft de vereniging de stichting Taaislijmziekte gesponserd. Wij hopen dat er 

voor u het nodige materiaal in zat waarmee u iets kon.  

De vakantieperiode komt er weer aan. Het bestuur wenst dat u een fijne vakantie zult 

hebben. En als u op vakantie iets interessants op filatelistisch gebied tegenkomt, dan kunt 

u daar melding van maken, Misschien kunt u er een leuk artikel voor in de nieuwsbrief 

over maken. Omdat Toon gestopt is na 40 jaar lid te zijn geweest van het bestuur, zoeken 

wij nog versterking voor het bestuur. Graag zien wij aanmeldingen om deze vacature aan 

te vullen. Geef u op aan de bestuurstafel tijdens de ruilochtenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windmolens in Nederland (deel 2)  
Door ons lid Leo van den Heuvel 

 

Reuzen en dwergen   
Het oudste type is de standerdmolen. Het is een 

grote rechthoekige kast, draaibaar op een voetstuk. 

Hij is geheel van hout, behalve het fundament. Ze 

worden praktisch alleen gebruikt om graan te 

malen. De meeste molens van dit type bevinden 

zich in het zuiden van ons land en in België. Kleine 

varianten zijn de weidemolen en de nog kleinere 

spinnenkop. Ze moeten het water uit sloten naar 

kanalen en vaarten pompen. De allerkleinste molen 
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is de tjasker, een uiterst eenvoudige constructie die 

water uit slootjes pompt. Hij moet met de hand op de 

wind worden gericht. Er staan nog maar enkele 

exemplaren, in Friesland en Overijssel. Een 

opvallend model heeft de paltrokmolen (de rechtse 

windmolen op foto Zaanse Schans). Hij dankt zijn 

naam aan de mantel van de gastarbeiders die in het 

verleden uit de Duitse streek Pfalz kwamen. De molen is geconstrueerd om 

boomstammen te zagen.  

De meeste Nederlandse molens hebben een niet-draaibare romp en wieken die 

op de wind gedraaid kunnen worden samen met het dak. Deze windmolens 

kunnen van allerlei materialen zijn gemaakt. Meestal is dat baksteen, maar ook 

hout wordt gebruikt, of een houten balkenframe, bedekt met riet. De omtrek is 

rond, of zeshoekig 

of achthoekig. Om 

zekerder te zijn 

van wind werden 

molens vaak 

verhoogd. Rondom 

de molen is dan 

een platform 

aangebracht, zodat 

de molenaar de 

zijlen op de wieken 

kan spannen en de 

wieken in de 

windrichting kan 

draaien. Dit type, 

de stellingmolen, 

werd vaak gebruikt 

binnen de muren 

van oude steden. 

De FDC toont een stellingmolen in Oregon, USA, gebouwd door Nederlandse 

emigranten. Ook de Boekelse molen ‘De Zwaan’ is van dit type. Een heel 

bijzonder type is de watervluchtmolen. Bijzonder, omdat er maar één van in 

Nederland staat en dit zover bekend is ook de enige werkende in de wereld. In 

het Duitse Hüven staat ook een gaaf exemplaar, echter 

deze is (nog) niet werkend. Onze Nederlandse trots is de 

Kilsdonkse molen in Dinther. Naast elkaar staan daar 

een watermolen en een windmolen. Dit noemt men een 

watervluchtmolen. In de watermolen persen hamers olie 

uit verschillende soorten zaden. In de windmolen wordt 

graan tot meel gemalen. Maar ... de aandrijfassen van de 

windmolen en de watermolen kunnen aan elkaar 

gekoppeld worden. Indien de Aa te langzaam stroomt 
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om hamers hun werk te laten doen, wordt het waterrad ontkoppeld en komt de 

aandrijfkracht van de wieken.  

 

De molenaar en maatschappij 
Een molenaar genoot in zijn omgeving een zeker aanzien. Hij had een goede 

kijk op het weer. Hij kende acht verschillende maalwinden die elk voor zich zijn 

speciale aandacht vereisten. De ene wind was vast, constant en aangenaam om te 

malen, de andere verraderlijk, wisselvallig en onbetrouwbaar. Toen er nog geen 

wetenschappelijke weerstations waren, werd heel vaak zijn hulp ingeroepen, 

vooral bij het al of niet oogsten van te velde staande gewassen.  

Als de molen niet draait, kan de stand van de wieken een bepaalde betekenis 

hebben. Er is een feeststand en een rouwstand, voor het geval er respectievelijk 

een kind was geboren of iemand was gestorven. Er is ook een stand voor korte 

werkpauzes en een stand, die aangeeft dat de molen in onderhoud is.  

Molens hebben een naam in de trant van Vlijt, Werklust, De Hoop of De 

Eendracht. Ook vogelnamen worden vaak gebruikt (Zwaluw, Adelaar, Meeuw), 

of een plaats (De Grenswachter). In het zuidelijke waren het vaak namen van 

heiligen. Ook de patroonheilige van de molenaars, Sint Victor, komen we tegen 

als molennaam. Veel familienamen zijn ontleend aan het molenaarsberoep. 

Bijvoorbeeld van der Meulen, van der Molen, Molenaar, Meulensteen en 

Mulder  

 

 

 

 

 

Toekomst voor de molens 
Omstreeks 1970 waren er nog 952 windmolens, een groot deel in slechte staat. 

Anno 2016 is het aantal gegroeid tot ongeveer 1200. Bijna alle molens zijn in 

goede staat en worden ook gebruikt. De afgelopen decennia waren er veel 

burgerinitiatieven om de verwaarloosde of vernielde molens te herstellen en om 

ze ook weer te laten werken, vooral hier in Oost-Brabant.  

Een grote rol speelt daarbij de vereniging de Hollandsche Molen. Opgericht in 

1923, zorgt deze vereniging voor opleiding van molenaars en geeft adviezen 

voor het herstel aan overheid en aan de eigenaars.  

Op hun internet site staan de gegevens van alle wind- en watermolens die er in 

Nederland staan of stonden, in maar liefst zeven talen. Nog steeds zijn er enkele 

gespecialiseerde bedrijven die molens bouwen en restaureren.  

Deze vakmensen beheersen de kunst om uit één 

enkele eiken stam van meer dan 8000 kilo een 

kaarsrechte 'koningsspil' van 12 meter lengte te 

maken. Ze weten hoe houten tandwielen 

gemaakt moeten worden en gebruiken voor de 

houten constructie geen enkele spijker.  

Vrijwilligers malen nu graan, ze persen olie uit 
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zaden, en ze maken papier volgens oude methodes. Ook de molens, die 

voorheen de polders droog moesten houden, pompen weer water uit sloten en 

vaarten. In het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem zijn de voornaamste 

Nederlandse molentypen opgesteld en verschillende ervan zijn in bedrijf.  

Het grootste complex windmolens in ons land is te vinden in Kinderdijk bij 

Rotterdam (afb.14, briefkaart uit Letland en afb. 15, 2014). Daar staan 19 

molens, die sinds 1740 de polders daar droog houden. Vanaf 1997 staat het 

complex op de Wereld-erfgoedlijst omdat in Kinderdijk bijna duizend jaar 'strijd 

tegen het water' zichtbaar is in het polderlandschap met zijn waterlopen, dijken, 

gemalen, sluizen en molens.  

 

Bezoek ook website http://www.polonica.info/ 

Of ook interessant is http://www.kilsdonksemolen.nl 
 

 

http://www.polonica.info/
http://www.kilsdonksemolen.nl/


7 . 

Verslag Algemene Ledenvergadering  
 
Gehouden op 7 mei 2017 in Muzerijk Uden 

Aanwezig:  42 leden  

Afmeldingen:    10  leden (dhr. A . van den Acker, mw. T. Jacobs,  dhr. L. van 

der Loos,  dhr. L. Peters, dhr. W. Peters, dhr. J. Pieters, dhr. en mw. Plug, mw. 

W. Robben, dhr. G. van Schijndel)) 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 De overleden leden, de heer A. Palsrok (augustus 2016) en de heer A.T. 

Vink (augustus 2016) worden met een minuut stilte herdacht. Mogen 

zij rusten in vrede. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Vaststellen notulen ALV d.d. 20 maart 2016. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 

 

4. Jaarverslagen 2016. 

A) Financieel verslag 2016 

De penningmeester geeft uitleg over het financiële verslag.  

Verder worden er geen op- of aanmerkingen gemaakt en wordt het 

financieel verslag goedgekeurd. 

B) Balans 2016 

Op de balans 2016 zijn verder geen op- of aanmerkingen vanuit de 

vergadering. De balans wordt goedgekeurd. 

C) Rondzendverkeer 2016 

De opsomming en opstelling van het rondzendverkeer is in orde 

bevonden. 

Ook hierover worden verder geen vragen gesteld. 

D) Verslag van de kascommissie  2016 

De kascommissie van de Postzegelvereniging Volkel-Uden e.o., 

bestaande uit de heer Leo van den Heuvel en de heer Cees Vlooswijk, 

heeft op 11 april 2017 ten huize van de penningmeester Jos van de 

Westelaken de financiële bescheiden gecontroleerd. De kascommissie 

heeft de financiële administratie steekproefsgewijs gecontroleerd en in 

orde bevonden. Er zijn geen onjuistheden aangetroffen en de 

penningmeester heeft de commissieleden een goed inzicht gegeven in 

de wijze waarop de administratie is gevoerd. 

De commissie complimenteert de penningmeester dan ook met de 

wijze,  waarop hij zijn taak in 2016 heeft vervuld. 
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De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor het 

Bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen 

voor het gevoerde beleid in het jaar 2016. 

 

De Algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het 

gevoerde beleid.  

Nieuwe kascommissie 2017  

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door de heer C.A.J. 

Vlooswijk  en de heer R.A.J de Groot.  Als reserve heeft zich mevrouw 

Aben ter beschikking gesteld. 

 

5. Vaststellen begroting 2017. 

Er zijn geen opmerkingen over de begroting 2017. Deze wordt vastgesteld. 

 

6. Bestuursverkiezing. 

 De heer Toon van der Kruijssen is aftredend en niet herkiesbaar.  

Toon was 40 jaar bestuurslid van onze vereniging.  Cor Puijk, ons 

erelid, heeft al die tijd met Toon samengewerkt. Cor deed uit de 

doeken, wat Toon in al die jaren voor de vereniging gedaan  heeft (en 

dat was niet weinig).  

Toon wordt door onze voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet in al 

die jaren. Hij krijgt als dank een oorkonde, een cadeau check, en bos 

bloemen en een daverend applaus van alle leden.  

 Mevrouw Siegi Christiaans is aftredend en stelt zich opnieuw ter 

beschikking. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Siegi wordt 

met applaus herkozen. 

 

7. Huldiging jubilarissen.  

De volgende jubilarissen worden gehuldigd i.v.m.  

25 jaar lid zijn: J.H.W, Bogaers, Uden, de heer G.W. van Stiphout, Uden en 

de heer A. de Winkel, Veghel. 

40 jaar lid is: de heer R. van Uden, Veghel 

44 jaar lid is: de heer M.H.A. Dekkers, Uden. Door een fout van de 

secretaris is de heer Dekkers niet in het juiste jaar 2013 gehuldigd. De 

secretaris biedt hiervoor welgemeende excuses aan met een extra kleine 

attentie namelijk een bos bloemen. 

De jubilarissen worden hartelijk gefeliciteerd en ontvangen allen een kleine 

attentie en applaus van de leden. 

 

8. Rondvraag. 

 Vanuit de vergadering wordt een suggestie geopperd om de contributie 

te verlagen. Het bestuur zal dit voorstel in beraad nemen.  

 De vergadering heeft het bestuur toestemming verleend om eenmalig 

de leden van verdiensten met partners een etentje aan te bieden. 
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9. Sluiting. 

De voorzitter verzoekt de leden om hun e-mail adres door te geven aan de 

secretaris.  

Hij laat weten dat een ieder een consumptie van de vereniging krijgt en dat 

er een enveloppe met postzegels klaar ligt voor een ieder bij het verlaten 

van de vergadering.  

De voorzitter bedankt allen voor hun komst en hun inbreng en sluit de 

vergadering. 

 

 

Na sluiting van de vergadering gaat de ruilochtend weer van start. 

 

 
 

Start Kartelrandje weer? 
 

Ons bestuurslid Emon Willems bekijkt de mogelijkheden om 

binnen de vereniging de jeugdvereniging het Kartelrandje weer op 

te starten. Op de ruilochtenden hebben we regelmatig een paar 

jongeren die meekomen met seniorleden.  

Dit gaf te denken, en daarom wordt gekeken wat de mogelijkheden 

zijn om daadwerkelijk Kartelrandje nieuw leven in te blazen.  



10 . 

Het bestuur zou het toejuichen als dit initiatief werkelijkheid zou 

worden. Als er leden zijn die Emon daarbij zouden willen helpen 

dan kunnen zij contact met hem opnemen. 

Wij wensen Emon veel succes met een mogelijk nieuwe start. 

Hebt u overtollig materiaal voor de jeugd dan geef dit aan Emon. 

 

Nieuws van SVFilatelie (LET OP AANRADER) 
 

Graag willen wij al onze leden op de maandelijkse internetveilingen wijzen van 

SVFilatelie. Onze leden kunnen hier gebruik van maken, zij het dat zij hiervoor 

naast je postcode en huisnummer ook je lidmaatschapsnummer moet hebben om 

te kunnen inloggen op de veiling.  

Mocht het zo zijn dat je jouw eigen lidmaatschapsnummer niet (meer) weet, dan 

kun je dit opvragen bij het secretariaat via mail met siegi.christiaans@planet.nl 

 

Je bereikt deze maandelijkse veiling op de site www.svfveiling.nl Hier klik je op 

de hoofdstuk diensten en scroll dan door naar internetveiling en klik daar dan 

op. Bij de veiling aangekomen zie je een overzichtelijke lijst met allerlei zoek 

mogelijkheden. Deze wijzigen natuurlijk elke maand. Maar om een voorbeeld te 

noemen deze maand zijn er best veel NL plaatfouten welke op de veiling nu 

worden aangeboden. Van elke te veilen zegel(s) zijn foto’s beschikbaar.  

 

Lees op de site eerst goed alle voorwaarden en de werkwijze van de veiling.  

Succes met je speurtocht naar uitbreiding van je collectie. 

En kijk elke maand want er zijn regelmatig verrassende aanbiedingen dier jou 

interesse zullen aanwakkeren. 

 
 

 

Nieuwe uitgiften Nederland 

 
Voor zover deze beschikbaar zijn bij www.collectclub.postnl.nl 

 

Let op: Alleen voor Collect lezers is er de Postset Boompioen (lees op de site) 

 

24 apr. Botanische tuinen in Nederland 

24 apr. Koning Willem Alexander 50 jaar 

22 mei 150 jaar Nederlandse Rode Kruis 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen Reest 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen Geul 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen verzamelvel 

19 juni Museumserie 

17 juli Leven in de Noordzee 

mailto:siegi.christiaans@planet.nl
http://www.svfveiling.nl/
http://www.collectclub.postnl.nl/
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17 juli Museum Voorlinden 

25 aug Multilaterale Hertogpost 2017 

11 sep Mode II 

11 sep  Archtectuur van de wederopbouw 

20 okt Dag van de postzegel 

6 nov Kinderpostzegels 

13 nov Decemberzegels 

 

 

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
 

 Alweer een prachtige bijdrage voor onze nieuwsbrief door ons lid de heer 

van de Heuvel uit Veghel. Gaat u er ook eens voor zitten om een leuk 

verhaal te schrijven over onze leuke hobby. Echt, dit wordt door alle leden 

van de vereniging gewaardeerd. 

 Kijk trouwens ook weer eens op die pagina met tentoonsellingen. Er zijn 

weer twee  kaders bijgekomen over Luchtpost Suriname 1922-1945 en 

Posthistorie Ook uw specialiteit mag gezien worden. Kom op en maak 

scans van uw dierbare verzameling en geef die aan onze webmaster. 

 Als u regelmatig op onze website kijkt dan hebt u altijd het laatste nieuws 

van de vereniging. Nieuw is dat op de Homepagina aan de rechterzijde 

wordt weergegeven welke wijzigingen op welke data zijn doorgevoerd. 

 Voor het rondzendverkeer zijn boekjes te koop a € 1,20 bij vraag hiervoor 

aan de bestuurstafel tijdens de ruilochtend. Gebruikt u de boekjes voor 

inzending bij SVFilatelie in Den Haag dan zijn de boekjes verzekerd. 

 Importa is gestopt en opgehouden te bestaan. Weet U dat albumbladen van 

Importa toch nog verkrijgbaar zijn. Via Siegi Christiaans (Telefoon 0413-

264291) kunt u aanvullingen voor uw album bestellen. Siegi heeft contact 

met een bedrijf dat de aanmaak van aanvullingsbladen heeft overgenomen 

van Importa. Helaas is de 15 % korting wel vervallen. 

 Bij gewijzigde personalia, dus een ander huisadres of een ander e-

mailadres, deze wijzigingen direct doorgeven aan onze secretaris. Mail 

naar: siegi.christiaans@planet.nl   

 U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor onze 

nieuwsbrief te werven. Tarieven voor advertenties zijn goedkoop (prijs per 

4 nieuwsbrieven).  

Hele pagina (A5)  € 25,=  

Halve pagina  € 15,=  

Kwart pagina  € 10,= 
 

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl 

 

 

mailto:siegi.christiaans@planet.nl
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