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VAN HET BESTUUR  

Van harte welkom 

In het vorige mededelingenblad konden we 

het recordaantal van 14 nieuwe leden 

melden. Nu kunnen we er weer vier 

bijschrijven. Het zijn de dames H.A.M. 

Buijs uit Leidschendam en H. Bakker uit 

Voorburg en de heren H. Jetten uit 

Zoetermeer en A.A. van der Meij uit Den 

Haag. Onze oudere leden kennen Van der 

Meij wellicht want die is eerder lid van de 

ZHPV geweest. 

Wij heten allen natuurlijk van harte welkom.  

Jubileum 2013 

Hoera, we hebben een jubileumcommissie !!! 

Na de dringende, persoonlijke oproep van 

11 april j.l. aan alle leden hebben enkele 

leden zich aangemeld om in de 

jubileumcommissie zitting te nemen. Het 

zijn Yvonne Kruse, Cora Verheijen, Ben 

Kruse en Henk de Haas. Dit betekent dat 

het jubileum ook daadwerkelijk gevierd 

gaat worden. 

Het bestuur is hen daarvoor zeer dankbaar. De commissie gaat zeer 

voortvarend te werk en heeft al een plan ingediend, waarmee het 

bestuur heeft ingestemd.  

Veiling commissie 

De voorzitter van de veilingcommissie, Andrew Huiskamp heeft Heiko de 

Vries kunnen strikken om toe te treden tot de veiling commissie. Hij zal 

de komende veilingen als veilingmeester optreden. En de volgende 
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veiling is op zaterdag 27 oktober. Noteer deze datum dus alvast in je 

agenda, want voor je het weet is het zover. 

Nogmaals nieuwtjesdienst 

Bij start van het nieuwe seizoen is het goed 

de leden er nog eens op te wijzen dat ons lid 

Rob van Gemert een nieuwtjesdienst voor de 

ZHPV-ers opstart.  

Kort gezegd komt het erop neer dat je bij 

hem een abonnement op Nederlandse en/of buitenlandse zegels en dat 

hij allerlei filatelistisch materiaal tegen gereduceerde prijzen kan leveren. 

Hij is op al onze beurzen aanwezig, dus bij hem kan je nadere informatie 

krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEST !! 

 

De jubileumcommissie is begonnen met de 

voorbereidingen voor het 50-jarig 

jubileumfeest van de ZHPV.  

Noteert u vast in uw agenda: 

 Zondag 29 september 2013. 

Wij houden u op de hoogte! 

 

De jubileumcommissie 
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Verhuizing Beurs Leidschendam 

De bij de overheid heersende bezuinigingswoede treft ons voor de 

tweede keer. Eind vorig jaar waren we gedwongen met de beurs in Den 

Haag te verhuizen (en dat is gelukkig goed uitgepakt). Nu hebben we 

van de Stichting Woej in Leidschendam Voorburg te horen gekregen dat 

de activiteiten in de Schuitejager worden beëindigd. Dat betekent dat we 

met ingang van zaterdag 20 oktober a.s. verhuizen naar een nieuwe 

locatie. Gelukkig worden door Woej goede alternatieven geboden. Het 

bestuur heeft gekozen voor “De plint” in Leidschendam. 

De zaal die we hier gaan gebruiken voldoet aan alle voorwaarden om 

hier onze hobby te bedrijven. Een mooie zaal met prima verlichting en 

indien nodig kan de jeugdafdeling in een aparte ruimte postzegelen. Ook 

de inwendige mens kan aan zijn trekken komen door de aanwezigheid 

van een bar. De zaal is gelegen naast het winkelcentrum Prinsenhof. Er 

is voldoende parkeergelegenheid en tramlijn 2 heeft het eindpunt op 100 

meter van de zaal. Kortom een prima locatie. 

      

Beursdatums in september 

  Zoetermeer     za   1  september  

  Den Haag     za   8  september 

  Leidschendam   za  22 september 
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Ons Zonnestelsel 

Na de oerknal of Big Bang is ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ons 

zonnestelsel ontstaan in een klein gedeelte van het heelal namelijk de 

Melkweg. In ons zonnestelsel draaien alle 

planeten rond de zon. Deze is de grootste, de 

zwaarste en heeft de grootste 

aantrekkingskracht. Hierdoor draaien alle 

planeten rond de zon. De zon geeft licht en 

warmte en zorgt hierdoor voor leven op de 

aarde. De donkere vlekken op de zon geven 

BEURS TE LEIDSCHEMDAM 

M.I.V. 20 OKTOBER 2012 

WIJK- EN DIENSTENCENTRUM DE PLINT 

PRINS FREDERIKLAAN 7 

2263 GZ LEIDSCHENDAM 

TEL.: (070) 301 17 50 
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aan waar het minder warm is. Verder zijn er de zonnevlammen die zo 

intens kunnen zijn dat apparaten en systemen op aarde kunnen worden 

beïnvloed. 

Onze aarde is de meest bekende en pas de derde planeet van ons 

zonnestelsel. Zij wordt ook de “Blauwe 

planeet” genoemd omwille van het vloeibaar 

water aan het oppervlak. De gemiddelde 

temperatuur op aarde is 15 graden Celsius 

wat ons leven aangenaam maakt. Bij grotere 

of kleinere afstand van de zon zou het te 

koud of te warm zijn voor onze levende 

wezens. De aardkorst is niet overal even dik 

en op dunnere plaatsen ontstaan er vulkanen. 

De maan draait rond de aarde in 27,3 dagen 

en is maximaal 400.000 km van de aarde 

verwijderd. De maan is een rotsplaneet zoals 

de aarde. De vormen van de maan aan de 

hemel worden veroorzaakt door de positie 

van de aarde en de hieruit de ontstane 

belichting van de maan. 

Nu zijn er officieel 8 planeten maar voorheen 

9. Pluto is geen planeet meer omdat men 

grotere objecten heeft gevonden dan Pluto . 

Men had de keuze tussen de nieuwe objecten 

toevoegen als planeet of Pluto afvoeren. Dit 

laatste is gebeurd maar is hier toch 

opgevoerd. 

 

Mercurius staat het dichtst bij de zon maar is 

toch 57 miljoen km van de zon verwijderd. 

Mercurius wordt ook de ijzerplaneet genoemd 

omdat de kern voor de helft uit ijzer bestaat. 

De temperaturen schommelen er van – 170 

’s nachts tot + 450 overdag. De kraters zijn 
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genoemd naar beroemde personen. 

Venus is de tweede planeet van ons 

zonnestelsel en wordt ook de herderster of 

Avondster genoemd omdat zij zoveel licht 

geeft. De wolken die het zonlicht weerkaatsen 

zijn er de basis van. Venus draait net 

andersom dan de aarde. 

 

Mars wordt ook de rode planeet genoemd 

en is ook een rotsplaneet. De kleur komt 

door het rost in de ijzerrijke grond. Rood 

doet denken aan bloed en aan oorlog. 

Vandaar de naam van de Romeinse 

oorlogsgod Mars. Mars heeft ook twee 

kleine manen en is ongeveer de helft van 

de aarde. 

Jupiter is de grootste en zwaarste planeet. 

Hij bestaat helemaal uit dikke gassen. Hij 

weegt meer dan alle andere planeten 

samen. Hij heeft 16 manen. Het snelle 

draaien van Jupiter zorgt ervoor dat de 

wolken strepen worden.   

Saturnus is een reuzenplaneet met prachtig 

gekleurde ringen. De ringen zijn waarschijnlijk 

ontstaan doordat een kleine maan te dicht 

kwam en werd verbrijzeld. Stof en ijs vliegen 

rond de planeet en vormen de ringen. 

Saturnus is wel de grootste planeet maar 

weegt veel lichter dan de andere planeten. 

Saturnus bestaat uit lichte gassen. 
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Uranus is ook een planeet met ringen 

namelijk 11. Die zijn echter moeilijker te 

zien. Ze bestaan uit brokken zwart ijs. 

Uranus heeft een blauw groene kleur die 

wordt veroorzaakt door methaangas in de 

dampkring. 

 

Neptunus is een blauwe bol die lijkt op 

buurplaneet Uranus. Er zijn ook ringen ook 

ringen die bestaan uit fijn stof en daarom 

minder zichtbaar zijn. De winden hebben er 

een snelheid van 2000 km per uur en zijn de 

snelste van ons zonnestelsel. De planeet is 

grotendeels vloeibaar en kreeg daarom de 

naam van de Romeinse god van de zee. 

Wie de planeten niet wil zien via postzegels kan ook terecht in Franeker. 

Daar staat het oudste nog werkende planetarium. 

Herwig Pauwels 

BERLIJN 

Toen ik student was ben ik in 1963 voor het eerst in Berlijn geweest. Er 

was nog geen muur maar om naar Oost-Berlijn te gaan moest je langs 

de Vopo’s die het geweer op de mensen hielden. Geen prettig gevoel. 

Later ben ik als medewerker van het 

Internationaal Octrooi Instituut en 

daarna het Europees Octrooi Bureau 

nog tientallen malen in Berlijn geweest. 

Daarom als eerste postzegel de 

afbeelding van het keizerlijk 

rijksoctrooibureau waar ik vele dagen 

heb doorgebracht. 
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In West-Berlijn was de 

Kurfürstendamm de centrale 

plaats waar men moest zijn. 

Vooreerst is er de “Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche” 

waarvan alleen de restanten nog 

zichtbaar zijn. Op postzegels 

vindt men de huidige ruïne maar 

ook de kerk voor de bombardering. 

Vlak daarbij is er het Europa-Center waarvan de 

bouw in 1963 begon en veel winkels en restaurants 

bevat. 

Het kasteel Charlottenbug 

werd gebouwd vanaf 1695 en 

werd na de tweede 

wereldoorlog weer zorgvuldig 

opgebouwd alhoewel er nog 

kamers zijn die niet volledig zijn hersteld. Heel 

bekend is er de porseleinkamer die helemaal vol staat met porselein 

voornamelijk uit China. Midden op de cour d’honneur 

van het slot staat het bronzen ruiterstandbeeld van 

de Grote Keurvorst. Het 

voorbeeld hiervoor was het 

standbeeld van Marcus 

Aurelius in Rome. In het 

park Charlottenburg staat er 

ook de Belvedere. Het werd 

als tuinpaviljoen in 1789 

gebouwd. Keizer Friedrich Wilhelm II hield er 

spiritistische seances. Nu is het een porseleinmuseum.   

Zeer bekend is ook het ”Schauspielhaus” 

dat in 1774 werd gebouwd als eerste 

theater voor het Franse toneelgezelschap 

van Friedrich de Grote.  
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Het is gebouwd als een Griekse tempel. De 

bouwer is Karl Friedrich Schinkel. Van zijn 

hand is ook het “Altes Museum”. Vroeger 

waren er wisselende tentoonstellingen 

maar er werd er een collectie antieke 

beeldbouwkunst ondergebracht. 

De “Deutsche Staatsoper” werd ook in dezelfde 

tijdsperiode gebouwd. 

Op de plaats van de Berliner Dom stond sinds 1747 

een kerk die nog in 1817 

werd verbouwd. Tussen 

1894 en 1905 ontstond 

het huidige gebouw in 

een stijl die vergelijkbaar 

is met de stijl van de Rijksdag. In de DDR tijd 

werd de Berliner Dom hersteld met geld uit 

West-Duitsland. In de crypte staan negentig 

pronkgraven van leden van de familie 

Hohenzollern. 

De “Reichstag” wordt gezien als het symbool 

van Berlijn. Het werd gebouwd tussen 1884 en 

1894. In de jaren zestig werd de Rijksdag 

hersteld maar door een uitbreiding van de 

vergaderzaal kon de koepel niet worden 

herbouwd. In 1994 werd begonnen met de 

bouw van de huidige koepel. 

Het “Kammergericht” is nu het Berlin museum 

maar de oorspronkelijke functie van het gebouw is 

nog te zien aan de personificaties van Caritas en 

Justitia naast het Pruisische wapenschild. 

Wordt vervolgd 



 11  
 

DE LOCATIES 

Zoetermeer: 

Buurtruimte Buytenrode, 

César Franckrode 60 

Leidschendam 

LET OP: Nieuwe locatie  

De Plint 

Prins Frederiklaan 7 

Den Haag 

Wijkcentrum Zuiderpark 

Escamplaan 55 

 

ENTREE 

Leden gratis, niet-leden  

€ 1,00 

VOOR TAFELHOUDERS 

Wanneer u géén gebruik maakt 

van uw tafel, moet dat worden 

afgemeld op de donderdag ervoor 

tussen 19-20 uur bij: 

A.M. v.d. Giessen, 0703867303 

(bgg. 010 2232442) 

Tafelgeld per tafel 

                In Den Haag en Leidschendam: 

Leden €5,-, niet-leden €10,00 

       In Zoetermeer: 

Leden € 2,50, niet-leden €5,- 

RONDZENDVERKEER 

         Voor informatie en vragen kunt u    

contact opnemen met het 

Rondzendverkeer: 

F.A. van Bleyswijk, Rijswijk, 

070 3935151 Giro 5415900 

t.n.v. Leider Rondzendverkeer 

ZHPV te Rijswijk 

ton.vbl@casema.nl 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Zoetermeer        Beurs  

za 6 oktober        13-16 uur  

 

Den Haag        Beurs  

Za 13 oktober        13-16 uur 

 

Leidschendam      Beurs 

za 20 oktober        13-15.30 uur 

Ledenvergadering   v.a. 15.30 

 

Zoetermeer          Veiling 

Za 27 oktober 

v.a. 10 uur bezichtigen kavels 

aanvang veiling 13.30 uur 

 

Zoetermeer          Beurs 

Za 3 november       13-16 uur 

 

Den Haag        Beurs 

za 10 november     13-16 uur 

 

Leidschendam      Beurs 

za 17 november     13-16 uur 

 

Zoetermeer          Beurs 

Za 1 december       13-16 uur 

 

Den Haag             Beurs 

za 8 december       13-16 uur 

 

Leidschendam      Beurs 

za 15 december     13-16 uur 
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