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Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo 

vallen tevens onder afdeling Ede 
 

 
4 december: Bijeenkomst met  

Jan Mak-trofee en verloting koffer 
18 december: Postzegelmiddag 

 
 



  
 
een andere auto kopen 

- een huis kopen 
- een huis bouwen 
- een postzegelverzameling opzetten 
- een verzekering afsluiten 
dan eerst naar onze adverteerders !! 

________________________________________________________________________ 
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25e Jaargang nr 9, november 2014 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch) 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede. 
Waarnemend voorzitter:  
R.Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
Secretaris: 
 Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318 623649
 secretaris@deglobe-ede.nl   
Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 
 S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659 
 Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv  
 Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede 
Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):  

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806 
rondzending@deglobe-ede.nl  
Bankrekeningnr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 tnv A.G. Jakobsen 

Commissaris: 
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959. 
L.J. Brouwer, Gersteland 22, 3773 AC, Barneveld 
A.v. Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV, Barneveld  

Nieuwtjesdienst: 
 R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstraat 152, 6717 PZ Ede, tel 0318 621305 
 Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv  
 “Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede nieuwtjesdienst” 
 
Jeugdleider: vacant 
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in     
kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites: 

Eigen afdeling    www.deglobe-ede.nl 
De Globe              www.fv-deglobe.nl  
De internetveiling    www.globeveiling.nl  

Uitlenen wereldcatalogi:   Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
Redacteur: A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 
  Email: dewit.anneke@hotmail.com 
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Geachte  Globe-leden, 
 

Het  bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van   
donderdag 4 december a.s.  in de  zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. 

Aanvang 20.15 uur 
 
AGENDA 
1. Opening door de waarnemend voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6-11-2014 
4. FILA EDE : nieuwe naamgeving en ontwerp voorpagina. 
5. Rondvraag 
 
Na een korte pauze gaan we kijken naar de tentoongestelde kaders van de inzenders 
voor de Jan Mak Trofee. Ook geven we hier schriftelijk een waardering voor. Het 
blijft nog even spannend wie de winnaar wordt. Dit maakt het bestuur bekend in de 
bijeenkomst van februari. 
 
Dan volgt nog de jaarlijkse verloting van DE KOFFER. We rekenen erop, dat u allen 
iets meeneemt, zodat deze goed en verrassend gevuld wordt. 
 
Ook kunt u daarna weer snuffelen in de boeken en met elkaar van gedachten wisselen 
over onze mooie hobby. We gaan ervan uit dat het een goed bezochte avond zal 
worden. 
Tot ziens!                                                             Secretaris / M. Mulder   
 
____________________________________________________________________ 
 

LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS 
 

De nieuwe naam van de vereniging, ontstaan uit de fusie van 
Philatelica en de Globe luidt :    Samenwerkingsverband Filatelie 

Nieuwe naam van de Globe Koerier wordt   Filatelie Koerier 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag  6 november 2014 
                                                                        Aanwezig: 46 leden 
1.Roy geeft nog wat extra tijd om de kavels voor de veiling in te zien 
    en opent hierna de bijeenkomst met een hartelijk welkom voor allen. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
  -Vergadering Ede/Barneveld op 16 oktober: 
    We hebben zaken betreffende het samengaan op elkaar afgestemd. 
    We willen elkaar versterken en kennis delen. 
    Volgende week is er een veiling in Barneveld. 
   -Rondzending. Berry blijft in de toekomst inleverpunt. D.w.z. dat u bij hem uw                               
    boekjes voor de rondzendingen kunt afgeven. 
    Ook kan hij voorkeuren  voor bepaalde onderwerpen in de boekjes aangeven. 
   -U heeft nog een maand de tijd om uw kader voor de Jan Mak trofee te maken. 
    We hopen op zes deelnemers. Bij minder dan drie deelnemers gaat het niet door,       
    omdat dan het competitie-element verdwenen is. 
   -Volgend jaar moet Fila Ede van naam veranderen (dan voor Ede en Barneveld). 
     In november krijgen alle leden de Fila Ede per post toegezonden. 
    We vragen u een passende naam voor ons blad te bedenken en met een nieuw 
    ontwerp voor de voorpagina te komen. Degene die een nieuw ontwerp voor de  
    voorpagina bedenkt, belonen wij met een stockboek!                 
   -Ook graag voor de decemberbijeenkomst mooie filatelistische verrassingen  
    meenemen om de koffer, die dan verloot zal worden, te vullen. 
   -mevrouw v.d. Hengel mist een pincet. 
    Er blijft wel vaker iets achter na de bijeenkomst. Wees er attent op en geef het aan 
    één van de bestuursleden, dan komt het de volgende keer bij de eigenaar terug. 
   -Roy doet een herhaalde oproep voor versterking in ons bestuur. Er is nu geen 
    specifieke vacature. De invulling van functies komt komend voorjaar aan de orde. 
Ingekomen stukken 
Postzegelvereniging Frimarket te Veenendaal organiseert op 2 december a.s. een 
opruimingsveiling. 
Verdere informatie op de tafel. 
 
3.Verslag bijeenkomst 2-10-2014:   geen op- of aanmerkingen. 
 
4. Fusie De Globe / Philatelica 
Hierin is de afgelopen maanden veel tijd gestoken. Veel stukken gelezen en 
bestudeerd en ook het invullen van formulieren kostte de nodige tijd. 
De statuten zijn niet perfect. Het antwoord van De Globe hierop: het zijn standaard-
statuten en een standaard-reglement. Wil men hierin kleine wijzigingen aanbrengen, 
dan gaat het wel heel veel meer kosten. 
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Barneveld en Ede hebben besloten, dat de fusie, zoals afgesproken in april, kan 
doorgaan. 
Wij zijn dan vanaf 1 januari 2015 verplicht minstens drie jaar lid van de nieuwe 
federatie te zijn. Wat Roy betreft staat dit onderwerp nu voor de laatste maal op de 
agenda. 
Op 15 november a.s. is hierover een Algemene Vergadering in Nieuwegein om alles 
definitief te maken. 
Roy en Marijke zouden Ede op deze vergadering vertegenwoordigen, omdat de 
overige bestuursleden dan verhinderd zijn. Helaas kan ook Roy niet. 
Wil één van de leden in zijn plaats met Marijke meegaan?  (hierop geen aanmelding)    
 
5. Rondvraag 
-Fila Ede kan, indien gewenst, per email ontvangen worden. Een uitzondering hierop 
doet   zich volgende maand voor. Dan krijgen alle leden van Ede en Barneveld de 
Fila Ede per post. Voor opgave Fila Ede digitaal: rondzending@deglobe-ede.nl 
-Adres Barneveld? Dit is: Immanuelkerk, Achterdorpstraat 5, Barneveld. 
 Aanvang half 8. 
-Berry vraagt medewerkers voor de postzegeldag voor a.s. zaterdag. Enkele mensen 
 melden zich aan. Fijn. Dit is voldoende. 
-De 3de zaterdag in januari is er een postzegeldag in Barneveld. 
In de pauze verkoopt Harry de loten. Hierna begint de Veiling. 
Er gaan nogal wat kavels retour. Maar er gaan ook een aantal mensen met nieuwe 
aanwinsten naar huis. 
Met de gebruikelijke filatelistische activiteiten wordt de avond verder ingevuld. 
 
Secretaris / M. Mulder     
 

 
____________________________________________________________________                                   
 

DE VEILINGMEESTER 
 
Aan het eind van de vorige bijeenkomst vernamen wij, dat Bert Datema er nu echt 
mee ophoudt. Wij hadden geen gelegenheid meer om hem te bedanken. Daarom doen 
we dit nu in Fila Ede. 
Bert, 25 jaar verzorgde jij voor onze vereniging de veilingen. Wat een tijd heb je 
hierin gestoken om ons van postzegels en ander filatelistisch materiaal te voorzien. 
Heel, heel hartelijk dank voor al jouw werk voor de veilingen. 
Ook op andere gebieden heb jij veel voor onze vereniging betekend. 
Daar willen wij graag later op terugkomen. 
                                                                                   Het bestuur. 
 
 
____________________________________________________________________ 
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Veranderingen voor de leden in Barneveld na 1 januari 2015 
 
Op 1 januari 2015 gaan de voormalige De Globe afdelingen Ede en Barneveld  verder 
in één zelfstandige vereniging en wel als de filatelistenvereniging  
"De Gelderse Vallei". Deze vereniging is aangesloten bij de overkoepelende federatie 
die ontstaan is uit de fusie van IV Filatelica en De Globe. De naam van deze federatie 
wordt 15 november tijdens de eerste ledenvergadering van de nieuwe federatie 
bekend gemaakt. 
 
De vereniging De Gelderse Vallei heeft 2 plaatsen waar bijeenkomsten worden 
georganiseerd nl de eerste donderdag van de maand 's avonds in Ede, de tweede 
donderdag van de maand 's avond in Barneveld en de derde donderdag van de maand 
's middags in Ede. Op deze bijeenkomsten is iedereen welkom, ongeacht waar men 
woont. Wij hopen op een kruisbestuiving. 
 
De bijeenkomst in Barneveld is voor 3 jaar gewaarborgd en blijft in de 
Emmanuelkerk, Achterdorpstraat 6.  
In Barneveld wordt ook de komende 3 jaar op de derde zaterdag in januari een 
postzegelbeurs gehouden.  
Voor de rondzending in Barneveld en omstreken blijft Fred Croezen het 
aanspreekpunt.  
Ook blijven wij in Barneveld twee maal per seizoen een veiling houden met Tiny van 
der Bunt als veilingmeester.  
De 5 cent boeken worden in Barneveld beheerd door Rob Bosman, die ook het 
aanspreekpunt blijft voor de zaalhuur e.d..  
De uitgifte van waardebonnen tijdens de bijeenkomst in Barneveld blijft gehandhaafd 
en deze bonnen kunnen, met in acht neming van de voorwaarden, in Barneveld 
ingeleverd worden bij Rob Bosman, maar ook in Ede bij de penningmeester Serge 
Martin.  
De nieuwtjes dienst wordt overgenomen door een nieuw persoon en deze bedient de 
gehele nieuwe vereniging.  
 
Twee leden uit Barneveld zijn toegetreden tot het nieuwe bestuur van de vereniging 
en zijn de directe aanspreekpunten voor leden in Barneveld richting het bestuur. Dit 
zijn Lammert Brouwer en Lex van Rootselaar.  
Contributie etc. wordt door het nieuwe bestuur vastgesteld evenals communicatie met 
de leden. 
 
Ik denk dat dit wel het belangrijkste is voor de leden van de voormalige afdeling 
Barneveld. Ondanks de grote veranderingen hoop ik toch op veel postzegel plezier in 
de komende jaren voor ons allen. 
          Rob Bosman 
_______________________________________________________________ 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Nu er een fusie is aangegaan tussen De Globe en Philatelica zijn er ook enkele 
afdelingen die met elkaar een fusie zijn aangegaan. 
Eén van deze fusies is die tussen  
Barneveld en Ede. 
Deze vereniging gaat verder onder de naam:  
Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei en is 
een zelfstandige vereniging onder federatief 
verband. 
 
Samenvatting van de veranderingen: 

- Barneveld en Ede vormen samen een bestuur. Het huidige bestuur wordt 
aangevuld met Lammert Brouwer en Lex van Rootselaar. 
Beide heren hebben voorlopig de functie van commissaris. Zij komen uit  
Barneveld en zijn verantwoordelijk voor de bijeenkomsten aldaar. 

- Bijeenkomsten: 
Ede de 1e donderdag van de maand en Barneveld de 2e donderdag van de 
maand. 
Ook is er een postzegelmiddag in Ede elke 3e donderdag van de maand. 

- Nieuwtjesdiensten en rondzendingen van Barneveld en Ede worden 
samengevoegd. 

- Administraties Barneveld/Ede naar secretariaat Ede. 
- Financiën Barneveld/Ede naar penningmeester Ede, die ook contributie 2015 

gaat innen. 
- Er komt één periodiek voor Barneveld en Ede, met een nieuwe naam (nu nog 

Fila Ede), dat elke maand zal verschijnen m.u.v. de vakantieperiode. 
Fila Ede staat standaard op de site van de Globe Ede (in 2015:  
Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei) 
Als u er de voorkeur aan geeft het blad per post te ontvangen dan vragen wij u 
een bijdrage voor de verzendkosten. Ook is het mogelijk het blad, kosteloos, 
via de email te ontvangen. Geef daarvoor uw mailadres door aan het 
secretariaat: secretaris@deglobe-ede.nl. 

- Veilingen worden zowel door Barneveld als door Ede georganiseerd. 
- Postzegeldagen 2015: 

Voor Barneveld de 3e zaterdag in januari, voor Ede 14 maart en in november 
2015. 
 

U bent voortaan van harte welkom in Barneveld en Ede ! 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Per 1 jan. 2015 gaan wij verder onder de naam: 

Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei. 
 

Dit is het gevolge van twee fusies: De Globe en Philatelica en daaruit voortvloeiend 
   de afdelingen Barneveld en Ede. 

 
Voor de leden verandert er weinig: 

- U blijft lid van de KNBF 
- U ontvangt het blad Filatelie tegen een gereduceerde prijs (indien gewenst) 
- U kunt meedoen aan de rondzendingen 
- U kunt meedoen aan de nieuwtjesdienst 
- U kunt de bijeenkomsten bezoeken  
 (zie ‘van de bestuurstafel’ elders in dit blad) 
- De contributie blijft gelijk 

 
Voor het bestuur verandert er wel het één en ander: 
In het artikel ‘van de bestuurstafel’ is dit samengevat. 
De penningmeester heeft vanaf het jaar 2015 de taak de contributie te innen. 
U zult rond 10 januari 2015 hierover bericht krijgen. 
 
Wij vragen u om aan het volgende uw aandacht te geven en uw medewerking te 
verlenen. 
-De contributie bedraagt  36.-  euro per jaar inclusief abonnement  
 maandblad Filatelie 
-De contributie bedraagt  19.-  euro per jaar zonder abonnement Filatelie 
-Een jeugdlid betaalt          7.-  euro per jaar 
 
Om het één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u het 
formulier op de volgende bladzijde af te geven aan de penningmeester tijdens de 
decemberbijeenkomst of te retourneren aan de secretaris. 
Adres secretaris: mw M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER  Ede. 
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Lidnummer :  ………….. 
 
Naam          :   ………………………………………………………… 
 
Adres          :   ………………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats:   ……………………………………………. 
 
 
 

0 Ja, ik blijf lid van  Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei 
 

0 Ik kies voor contributie inclusief abonnement Filatelie voor  36.- euro 
 

0 Ik kies voor contributie zonder abonnement Filatelie voor  19.- euro 
 

     0   Ik ben jeugdlid voor  7.- euro 
 

0 Ja, ik wil Fila Ede per post ontvangen voor een bedrag van 5.- euro 
 
0 Neen, ik blijf geen lid van  Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei                                                                 

 
                                                      
       Handtekening ……………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________ 
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DE KOFFER 
 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse verloting van de koffer. 
U hebt deze al gezien op de vorige bijeenkomst. Daar kan heel wat in en we 
verwachten, dat hij in december overloopt van filatelistisch materiaal. De leden gaan 
deze koffer aan het begin van de avond vullen. Neemt allen iets mee ! 
Elk lid kan één lot kopen voor één euro. De kans op het winnen van de koffer met 
inhoud is dan voor iedereen even groot. Een spannende verloting! 
___________________________________________________ 
 

FILA EDE 
 
Er is zowel in het verslag als in de agenda aan dit onderwerp aandacht besteed. 
Toch willen wij nog even een extra berichtje hierover plaatsen. 
Het is wenselijk om in december tot een nieuwe naamgeving van ons blad te komen. 
Ook  zouden wij graag een nieuw ontwerp voor de voorpagina zien. 
Globe-leden:  ga hiermee aan slag !  We zijn benieuwd. 
De winnaar van het ontwerp voor een nieuwe voorpagina ontvangt een mooi 
stockboek. 
De laatste dag van inzending is 12 december a.s.  
                                                                                   Het bestuur. 
_________________________________________________ 

 
 

Stelling van de maand 
 

Filatelie is meer dan postzegels verzamelen. 
 
____________________________________________________________________ 

         
 

Zoekertjes 
Hebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch gebied, 
dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37,  
6718 HC, Ede of  dewit.anneke@hotmail.com en het zal eenmaal geplaatst worden. 
 
TE  KOOP: 
Verzameling Nieuw Zeeland verzameling, niet kompleet. 
Vraagprijs 275,- euro. 
Marijke Bouman.Groenendaal 240, 6715 BH Ede. Telf.0318-621764. 
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D E   P U Z Z E L R U B R I E K                     
 
DE OPLOSSING  
                                                                               
Vraag  1  “Trompetgeschal “ was deze maand wel heel toepasselijk: naast of beter 
gezegd dankzij twee nieuwe puzzelaars ook nog eens 10 inzenders ! Hiermee heet ik 
de heren Wijnand van Doorn en Peter Fidder van harte welkom bij het zeer selecte 
gezelschap van catalogus-snuffelaars.  
Mogelijk dat de oproep van Berry hen over de streep getrokken heeft. 
Met “trompetgeschal” zocht ik natuurlijk naar NVPH 2652 – de enige met echt 
geschal - al zijn er natuurlijk meer zegels met een trompet.  

           
Vraag  2   Bokser: Olympische Spelen 1928 nr 219. 
 
Vraag  3   Waar is de openluchtschool? In Amsterdam en het was zelfs de 1e. 
Architect was J. Duiker. We vinden de school ook op 922 en hierboven.   
 
Vraag  4   Een boek vol liefde of elk geval met een hart erop. De combinatie  “boek 
en hart “ is volgens mij alleen van toepassing op 2562 ter gelegenheid van 80 jaar 
NVPH.  
Ik vond ergens de uitspraak “Of het hart wel het juiste symbool is voor de 
postzegelhandelaar en zijn beroepsorganisatie is twijfelachtig. Een markt- kraampje 
zou passender geweest zijn. Het hart op de cover van de Speciale Catalogus 2008 
verbeeldt overigens op uitstekende wijze wél die van de consument “. En die 
consumenten zijn wij dan allemaal weer met onze liefde voor postzegels, vandaar 
“een boek vol liefde”. 

         
Vraag  5   Gijsbert Japicx was een Friese dichter en schoolmeester die leefde van 
1603 tot 1666. De Elfstedentocht werd door hem dus nimmer heroïsch op rijm gezet 
noch gereden. NVPH 859-860.  
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DE STAND                   
 
Dhr. G. de Nooij          512  496 + 16   Dik stockboek (nov)  
Mevr. J.A. te Loo         480  465 + 15 (okt)     
Ciska v.d. Genugten    451 
Mevr. I. Riedel      448  428 + 20       
Dhr. J. Huiskes      420  400 + 20    
Mevr. A. de Wit      389  369 + 20    
Dhr. L. v.d. Maesen     355  335 + 20     
Dhr. R. Ietswaart          295  292 + 3b      
Dhr. J. Bisschops      215     
Dhr. H.Wolters        214  194 + 20  
Dhr. A. Oskam        198       
Dhr. Verhoeff    124  104 + 20        Dun stockboek (okt) 
Dhr.  C.v. Holthe        113    96 + 3b + 14  Dun stockboek (nov) 
Fabian Boon          98        
è Dhr. W. van Doorn   20        
è Dhr. P. Fidder    20 
 
 
DE NIEUWE OPGAVE   
 
Vraag 1  Van één aan velen  (4 ptn) 
Vraag 2  Oranje telepathie  (3 ptn) 
Vraag 3  Zoek de Giraffes (4 ptn) 
Vraag 4  Scaliger (2 ptn) 
Vraag 5  Brug naar een heilige vernoemd (2 ptn) 
 
 
Bij 9 inzenders een bonus van 5 punten –  dit moet toch weer kunnen?  
Nieuwe puzzelaars zijn zoals altijd en nog steeds van harte welkom! 
 
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk vrijdag 12 december a.s. op de post doen naar:   
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede.  
Svp filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd.  
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: blenders67@live.nl.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.  
 
 
 
__________________________________________________________________ 
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TOEVAL OF NIET? 
Ter overpeinzing: 
Geruime tijd geleden las ik een kort artikel waarin onderstaande wetenswaardigheden 
stonden over twee heel populaire en geliefde presidenten van de Verenigde Staten 
van Amerika, Abraham Lincoln en John F. Kennedy. 
 
De jaren voor hun presidentschap hebben beiden 
in het Congress gezeten. Abraham Lincoln werd 
hiervoor gekozen in 1846 en John F. Kennedy in 
het jaar 1946. 
Abraham Lincoln werd beëdigd als president in 
1860 en John F. Kennedy werd president in 1960. 
Allebei zijn ze opgevolgd door zuiderlingen. Die 
opvolgers heetten allebei….. Johnson. 
Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde, was 
geboren in 1808 en Lyndon Johnson, die Kennedy 
opvolgde, was geboren in 1908. 
Beide heren hebben zich met name ingezet voor 
de rechten van de burgers.  
 
De vrouwen van beide presidenten verloren kinderen terwijl zij in het Witte Huis 
woonden. Beide presidenten werden op een vrijdag beschoten en allebei kregen zij 
een kogel in hun hoofd. 

 
Maar er is meer: 
Lincoln's secretaris heette Kennedy 
en Kennedy's secretaris heette 
Lincoln. 
Beide presidenten zijn vermoord door 
zuiderlingen. John Wilkes Booth, die 
Lincoln vermoordde, was geboren in 
1839. Lee Harvey Oswald, die 
Kennedy vermoordde, was geboren in 
1939. 
 

Na de moordaanslag vluchtte Booth vanuit een theater naar een warenhuis, waar men 
hem arresteerde. Oswald vluchtte van een warenhuis naar een theater, waar hij 
ingerekend werd. Beide moordenaars werden op hun beurt weer vermoord nog 
voordat hun zaak voor de rechter kwam. 
 
Toeval of niet? G.R. 
____________________________________________________________________ 



 

Advertentie 
 

Hier had uw advertentie kunnen staan 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Door alle fusie-perikelen zouden we het bijna vergeten: 
5 december: Sinterklaasfeest!! 

 
Dit feest dreigt dit jaar toch al overschaduwd te worden door de Zwarte Pieten 

kwestie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Want heeft u ze al gezien? 

De Witte Pieten? De Stroopwafel Pieten? De Roet Pieten? De Opa Piet? 
De Regenboog Piet? En kent u de teksten van de nieuwe Sinterklaasliedjes al? 

 
Van mij mag het, hoor. Maar ik houd het liever bij het oude: Zwarte Piet is zwart en 

ik heb nog nooit enige bijbedoelingen gehad bij deze “kleur”. En de kinderen al 
helemaal niet! En daar draait het tenslotte allemaal om op 5 december.  

 
Laten we deze Sinterklaastijd vooral als een feest houden!  

Ik wens u een fijne 5 december toe! 
          Anneke de Wit 
 
 
 
 
 



 

 
 

”DUTCHSTAMP”  HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 Openingstijden:  Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
6711AB  Ede (centrum)   Zaterdag 09.00 - 17.00 
Tel. 0318-610334    Avondverkoop op afspraak 
e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 

 
 


