Afdeling A52
Hoekse Waard
25 juni 2019
Op dinsdag 25 juni 2019 is er weer een bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek. U bent bij deze van
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Dit is de laatste bijeenkomst voor het zomerreces. Dus ook voorlopig de laatste
mogelijkheid voor het ophalen van QSL-kaarten.
Vergeet vooral niet om tijden en banden af te spreken om contact te
maken tijdens de vakantie’s

Afdelingsresultaat in de VERON competitie.
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PD2PKM
PA0TCA
PI4CG
PC5WB
PD2GSP
PD2JCB
PI4VHW
PA3FXY

65
58
42
29
14
11
2
2

Totaal score:

223

29.1 %
26.0 %
18.8 %
13.0 %
6.2 %
4.9 %
0.8 %
0.8 %

QSL POST:
De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten. Of er ook kaarten voor u bij zitten kunt u zien op de site onder het kopje
QSL-service. Achter uw call staat vermeld of er kaarten zijn en wanneer ze voor het laatst zijn opgehaald.
Staat u niet in de lijst en zou dit wel moeten kunt u dit via het contact formulier mededelen.
Kaarten worden na 24 maanden retour gestuurd naar het DQB. (voor sommige is dit bijna weer zover)

Diverse links:
Op de website A52 Hoekse Waard https://a52.veron.nl/downloads/ staan diverse links naar handige site’s.
Facebookpagina VERON A52 Hoekse Waard https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
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De QSL-kaart en zijn verhaal ……
In deze maandelijkse rubriek selecteert Evert PA3FXY de sub QSL manager van R36 een QSL kaart uit zijn QSL kaarten
verzameling van ruim 40 jaar inmiddels. En hij geeft daarbij een klein verhaaltje over het desbetreffende station, het land of
het ontwerp van de kaart kortom wat van toepassing is.
Waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Even buiten beschouwing gelaten het grafisch ontwerp, de kleurstelling etc.
Uiteraard is dat een kwestie van persoonlijke smaak en waarschijnlijk ook het beschikbaar budget. Deze molen is best
bijzonder er is een rijke historie aanwezig. De houtenvloer is afgebrand en herbouwd in steen. Toen is de molen nog een
keer afgebroken en herbouwd. En verder nog een heel verhaal lees de achterkant van de kaart. Van 1992 tot 2016 heb ik
in Spijkenisse gewerkt en heb destijds waarschijnlijk net als de molenaar met lede ogen aanschouwd hoe Spijkenisse als
maar voller gebouwd werd en hoe de molen eigenlijk in het centrum kwam te staan en zo de windvang kwijt raakte. Wat
heel bijzonder is dat de molen in zijn geheel 7 meter omhoog gebracht is.Nu had dit nooit betaalbaar geweest of lees
rendabel qua kosten. Maar er is een eeuwen oude regeling voor de molenaar en dit heet windrecht. Het windrecht is het
recht om een molen te laten draaien. Het windrecht moet onderscheiden worden van het recht van molendwang. De
bewoners van het gebied rond de molen werden in dat geval door de plaatselijke overheid verplicht hun graan op de
aangewezen molen te laten malen. De molen was daarmee een dwangmolen, ook wel genoemd banmolen. Concurrentie
werd hiermee tegengegaan. Een belangrijk gevolg van het windrecht was dat het niemand was toegestaan in de buurt van
de molen iets te bouwen of op te richten wat voor windbelemmering zou kunnen zorgen. Aan het windrecht en het recht
van molendwang kwam in 1798 tijdens de Bataafse republiek een einde door de opheffing van de regalia. Tegenwoordig is
vastgelegd dat een molen een vrije zone van 375 meter rond zich moet hebben om voldoende wind te kunnen vangen.
Handhaving van het windrecht (sinds 1973 vaak aangeduid met de
term molenbiotoop) is bij poldermolens soms een taak van de waterschappen
en hoogheemraadschappen. Vaak zijn deze rechten ondergeschikt aan de
wens tot stadsuitbreiding van de gemeente waarin de molen staat. Gelukkig is
dat destijds in Spijkenisse wel gelukt. Op deze Website staan plaatjes van de
molen in de vijzels en heel het verhaal: https://meidenvandemolen.nl/molennooitgedacht/ Persoonlijk vindt ik de toegevoegde grijze betonnen kegel er
lelijk. Misschien is deze inmiddels wit geschilderd?
‘73 de Evert PA3FXY
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Bijeenkomsten 2019
P. Kooijman
PD2PKM
Geen bijeenkomst 23-07-2019
G. Speksnijder
PD2GSP
Geen bijeenkomst 27-08-2019
W.Bravenboer
PA3BB
Lezing
24-09-2019
P. de Zeeuw
PD4HW
Onderling QSO`
22-10-2019
Vacature
Bijeenkomsten:
Scouting gebouw Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur
Afdelingswebsite:
http://a52.veron.nl
Afdelingsronde:
zondag om 20:30 op 145.550 MHz.
Ronde leider:
Paul PD2PKM of Gerard PD2GSP.
Inmelden luisteramateurs via op 433.300 MHz.

