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Overzicht bestuur. 
Voorzitter                        R. van Noort 0413-293110 
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Penningmeester+nieuwtjes     J. v.d. Westelaken 0413-212246 
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 Voorzitter A. Heckmanns 0413-260950 

Leden A. v.d. Kruijssen 0492-363679 

 E. Willems 0486-453619 

 R. van Hal 0413-266430 

PR B. Schilder 0413-785871 

_____________________________________________________________ 

Hoofd Rondzendverkeer Rini Ariëns 0413-250774 

Agenda en ruilochtenden seizoen 2016/2017 

(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 
 

nov 6, 20 

19       najaarsveiling 

dec 4, 18 

jan 1, 15 

febr 5, 19 

mrt 5, 19 

apr 2       (16 apr niet ivm Pasen) 

mei 7, 21 (7 mei jaarvergadering) 

juni 18     (4 juni niet ivm Pinksteren) 
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Van het bestuur 
 

De vakantietijd is alweer voorbij en we zijn weer gestart met het nieuwe 

seizoen. Helaas zijn ons weer twee leden ontvallen. Wij wensen familie en 

vrienden van de Heren Vink en Palsrok veel sterkte bij de verwerking van dit 

verlies. 

Het bestuur gaat vol energie verder met de voorbereiding en organisatie van de 

komende najaarsveiling die op 19 november plaatst zal vinden. We hopen u in 

grote getale te mogen verwelkomen in het Muzerijk en dat er voor uw 

verzameling de  nodige aanvullingen te veroveren zijn. De veilingcommissie is 

er weer in geslaagd ruim 700 kavels voor deze veiling klaar te maken. Er zitten 

werkelijk prachtige kavels tussen. Op ons site is alle relevante informatie over 

deze veiling te vinden. Mis deze kans niet. Komt allen en zegt het voort aan al 

uw postzegelvrienden. 

De ruilochtenden worden weer druk bezocht. Wat wij echter missen is jeugd. 

Velen van U zijn oma of opa. Neem uw kleinkinderen mee en laat ze eens 

kennis maken met onze mooie hobby. We zijn dan ook blij dat ons nieuw 

bestuurslid Emon Willems zich beschikbaar heeft gesteld om de jeugd te 

begeleiden en wij verwachten daar veel van. 

Met vriendelijke groet en tot ziens op onze ruilochtenden en de veiling. 

 

Rob van Noort 

 

Najaarsveiling 19 november 2016 
 

Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvang U de veilingcatalogus van onze 

najaarsveiling. Het is deze keer een veiling met veel bijzonder leuke kavels. Ook 

is de veilingcommissie druk geweest om meer bekendheid te geven aan de 

veiling. Dat heeft geresulteerd op veel nieuwe bezoekers van onze site (zien we 

aan de teller op de site).  

Deze hebben daar de veilingcatalogus gedownload en ook de foto’s van diverse 

betere kavels. En nu maar hopen op veel nieuwe gezichten op de veiling, want 

dat betekent ook veel nieuwe aspirant leden.  

Maak als lid gerust een praatje met nieuwe gezichten en probeer ze over te halen 

om lid te worden. Zo kunnen wij leden werven en het levendig houden in een 

tijd waar alle verenigingen in ledental achteruit gaan. 

 

 
 



4 . 

Windmolens in Nederland (deel 1) 

Door ons lid Leo van den Heuvel 

 
Hebt u het ook gelezen? In de Amerikaanse 

stad Holland staat de eeuwenoude 

windmolen De Zwaan, afkomstig uit 

Boekel. Die trekt jaarlijks maar liefst 

75.000 toeristen. De Boekelnaren zijn daar 

zó jaloers op, dat ze nu een kopie bouwen 

van hun eigen oude molen. Het zoveelste 

bewijs dat die oude molens nog altijd 

emoties oproepen. Ook via de filatelie 

kunnen we constateren dat windmolens een 

belangrijke rol in onze maatschappij 

speelden en nog steeds spelen.   

De oudste bekende windmolens ontstonden 

in China omstreeks het jaar 700. Ze hadden 

een verticale as. Rond het jaar 1000 

ontstond in Noord Frankrijk en België het 

type windmolen met horizontale as. (afb. 1 windmolen in Steenvoorde, Noord-

Frankrijk en afb. 2 stempel van de Belgische gemeente Meerhout). Op het einde 

van de twaalfde eeuw zijn er de eerste windmolens in Nederland.  

In de volgende eeuwen neemt het aantal molens in Nederland toe. Omstreeks het 

jaar 1900 bereikt het aantal molens een hoogtepunt. Er staan dan in Nederland 

ongeveer 10.000 windmolens.  

Daarna vermindert hun aantal geleidelijk. 

Elektriciteit verdringt de windkracht want 

een elektromotor is eenvoudig te bedienen 

en elektriciteit is bijna altijd beschikbaar. 

Molens raken in verval of worden gesloopt. De Tweede Wereldoorlog versnelt 

dit proces. Vooral bij de operatie Market Garden liggen veel molens in de 

vuurlinie en worden vernield door kanonskogels. Na de oorlog resteren er 

minder dan duizend molens. In de jaren daarna beginnen de Nederlanders te 

beseffen dat molens een waardevol erfgoed zijn. Vervallen molens worden 

gerestaureerd, vernielde molens worden herbouwd. Vóór de Tweede 

Wereldoorlog is er maar één postzegel, waarop we een windmolen zien: in 1932 

(afb. 3 molen bij Kinderdijk). In 1963 verschijnt voor het eerst een serie geheel 

gewijd aan windmolens. De 5 zegels tonen de silhouetten van verschillende 

molentypes (afb. 4 wipwatermolen). De molens die de 20ste eeuw overleefden 

hebben nu niets meer te vrezen. Ze worden goed onderhouden én ook gebruikt 

voor het doel waarvoor ze ooit gemaakt werden. Geen wonder, want de 

Nederlanders zijn trots op deze imposante reuzen, zo kenmerkend voor ons 

landschap. Bovendien herbergen ze in hun binnenste een interessante, beproefde 

techniek uit vroegere eeuwen. 
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Molens aan het werk 
Nederland ligt aan de kust van de Noordzee, waardoor er vaak een stevige wind 

waait. En windenergie is gratis, net als waterkracht. Maar voor waterkracht is 

hoogteverschil nodig en dat is schaars in dit vlakke land. Alleen in de gebieden 

in het oosten en het zuiden zijn watermolens te vinden, samen ongeveer 100 

stuks. De gratis windenergie werd aanvankelijk alleen gebruikt om graan te 

malen, maar Nederland werd een echt windmolenland, toen een groot aantal 

molens werden gebruikt om de bewoners van moerassige gebieden droge voeten 

te geven. Kleine molens pompten water uit de sloten rond weilanden, grotere 

molens pompten het water uit vaarten in de polders naar rivieren of meren. 

Het bleek mogelijk om nieuw land te 

scheppen door meren leeg te pompen. In 

1612 pompten vijftig robuuste windmolens 

het Beemstermeer leeg. Er ontstond een 

nieuw, vruchtbaar gebied van 72 km2, de 

Beemsterpolder. Sinds 1999 staat deze polder 

op de lijst van het werelderfgoed van de 

UNESCO (afb. 5, 2014) 

De wind kon ook andere zware arbeid overnemen. In 1592 kreeg Cornelis 

Cornelisz octrooi op een krukas. Daarmee kon de ronddraaiende beweging van 

de wieken worden omgezet in de heen en weer gaande beweging van een 

houtzaag. De krukas werd ook gebruikt voor de op- en 

neergaande bewegen van hamers voor uitpersen van 

zaden, om daar olie of mosterd uit te winnen. Ook kon er 

uit textiel papier mee worden gemaakt. Dat was het begin 

van tal van industrieën, onder andere langs de rivier de 

Zaan in Noord-Holland. Hout en graan, afkomstig uit de 

Baltische staten werden daar verwerkt. Nu nog zijn daar 

de verschillende typen windmolens te bewonderen in het 

openluchtmuseum ‘De Zaanse Schans’ (afb. 6). 

In de volgende Nieuwsbrief komt deel 2 
 

Nieuws van SVFilatelie 
 

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 

lidmaatschapsnummer niet (meer) weet, dan kun je dit opvragen bij het 

secretariaat via een mail naar siegi.christiaans@planet.nl 

Op de site www.svfilatelie.nl klik je op de hoofdstuk diensten en scroll dan door 

naar internetveiling en klik je hierop. Bij de veiling aangekomen zie je een 

overzichtelijke lijst met zoek mogelijkheden. Deze wijzigen natuurlijk elke 

maand. Maar om een voorbeeld te noemen deze maand zijn er best veel NL 

mailto:siegi.christiaans@planet.nl
http://www.svfilatelie.nl/
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plaatfouten op de veiling die worden aangeboden. Van elke te veilen zegel(s) 

zijn foto’s beschikbaar. Lees op de site eerst goed de voorwaarden en werkwijze 

van de veiling. Succes met je speurtocht naar uitbreiding van je collectie. 

 

 
 

Nieuwe uitgiften Nederland 
Voor zover deze beschikbaar zijn bij collectclub.postnl.nl 

 

31 mei Koning Willem Alexander internationaal (waarde 1) 

03 juni 75 jaar Tom Poes postzegelvel 

18 juli Olympische Spelen 2016 

18 juli Europride Amsterdam 2016 

15 aug.  Grenzeloos Nederland 2016 Australie (kennis) 

15 aug.  Grenzeloos Nederland 2016 Australie (emigratie) 

15 aug.  Grenzeloos Nederland 2016 Australie 

15 aug.  Appels en Perenrassen in Nederland 

12 sept. Jaar van het Boek 

12 sept. Doutzen mode en muze 

12 sept. 100 jaar Schiphol 

22 sept. Koning Willem Alexander (waarde 1) 

22 sept. Koning Willem Alexander (waarde 2) 

14 okt. Dag van de postzegel 

 7 nov. Kinderpostzegels 

2 jan. Nederlandse kippenrassen 

20 jan. Tulp en vlinder (automaatzegels op rol) 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen Drentsche Aa 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen Reest 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen Linge 

20 febr. Nederlandse kastelen (PostEurop) 

27 mrt 100 jaar de Stijl (gelegenheidszegel) 

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 
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20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen Geul 

20 jan. Mooi Nederland Beek en rivierdalen verzamelvel 

19 juni Museumserie 

 

Telex, Mail, SMS en WhatsUp berichten 
 

 Het is gelukt, we krijgen in najaarsveiling en wel met heel bijzonder mooie 

zegels/series en met veel dikke stockboeken en er is ook veel keuze in 

albums. Het wordt mischien wel moeilijk kiezen voor U. 

 Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die buiten de ruilzondagen een 

ruilsoos kunnen opzetten in de dorpen rond Uden/Veghel/Oss. Meld je aan 

bij de bestuurstafel op de ruilzondag of bel/mail een bestuurslid. 

 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 is 

weer een  kader bijgekomen over Errors (fouten). Ook uw specialiteit mag 

gezien worden. Kom op en maak scans van uw dierbare verzameling. 

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

van de vereniging. 

 Voor het rondzendverkeer zijn boekjes te koop a € 1,20 bij Toon van de 

Kruissen 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. 

 Wij zijn voor onze nieuwsbrief op zoek naar personen die leuke verhaaltjes 

kunnen schrijven om op te nemen in ons blad. Schrijf bijvoorbeeld een 

verhaal over datgene wat jou bezig houd in de filatelie. Dit hoeft geen 

boekwerk te zijn, gewoon een leuk verhaaltje. 

 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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