9, november 2013

12 december: Sint Nicolaasbijeenkomst
met Postzegelwinkeltje
19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst
19 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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Verschijnt 10 maal per jaar
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch)
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Geachte medeleden
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van donderdag 12 december
a.s. in de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur.
Het is traditie bij onze vereniging om van deze avond een feestavond te maken.
Op het programma staan diverse activiteiten, die ook wat door elkaar lopen.
Het ‘Postzegelwinkeltje’ van de commissie jeugdfilatelie van De Globe is er weer!
Hoewel er best van Postzegelwinkel gesproken mag worden. Het is geweldig wat de
heren allemaal voor ons in de stockboeken hebben gestoken.
We kunnen kijken naar de verzamelingen van de mensen die meedoen aan de
Jan Mak trofee. En er ook onze waardering aan geven.
De winnaar wordt op de bijeenkomst in februari bekendgemaakt.
Er tussendoor spelen we enkele malen Bingo.
Ook is de jaarlijkse verloting van de Koffer. (Zie oproepje verderop)
We hopen dat de opkomst die van de maand november overtreft.
Huishoudelijke punten:
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de bijeenkomst van 7 november j.l.
4. Rondvraag.
Na de PAUZE:
POSTZEGELWINKEL, JAN MAK Trofee, BINGO en de KOFFER
Tot ziens!

M. Mulder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag van de bijeenkomst van donderdag 7 november 2013
Op deze avond zijn 49 leden aanwezig. De voorzitter moet dan ook met behulp van
de hamer en het geblaf van Tineke’s hondje de aandacht vragen om de bijeenkomst
voor geopend te verklaren.
Mededelingen
De beurs van 2 nov.
Er waren door wat afzeggingen minder handelaren op de beurs dan anders.
Wèl waren er veel bezoekers en is het bestuur tevreden over de belangstelling.
Dhr. R. Peelen heeft zich als nieuw lid aangemeld op de beurs. Hij is vanavond
aanwezig. Hartelijk welkom als lid van onze vereniging.
Lezing.
Dhr G. Radstaat geeft op 1 december een lezing in Emmerich. Met als onderwerp:
Postbestellers-stempels. Er zijn nog een paar plaatsen in een auto over. Wil er iemand
meegaan? Meld dit dan bij Gert of André Tikkel.
Jan Mak trofee. Er is voldoende deelname. Dit kan in december doorgaan.
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Fila Ede
Op ons verzoek mee te helpen met bezorgen kregen we een aanmelding per email.
Er melden zich vanavond ook nog enkele leden aan.
We hebben nu bezorgers voor Veldhuizen, voor Bennekom, het Beatrixpark e.o. en
voor de Zeeheldenbuurt e.o.
Later op de avond vernam ik dat één van onze leden gezorgd heeft voor goedkope
eurozegels. Hiermee kunnen we twee maanden vooruit en hopen we ondertussen de
zaak rond Fila Ede zo goed mogelijk te regelen. Aspirant-bezorgers: u hoort van ons.
Ook heeft Berry al enkele emailadressen doorgekregen voor de volgende stap.
Gaat u hiermee door?
Catalogi. Rinus verzoekt dringend om de uitgeleende catalogi niet langer dan
2 á 3 weken in uw bezit te houden.’t Gaat met name om de veelgevraagde catalogi:
Europa 2, 5 en 6.
Ladderstand puzzelrubriek: Er komen twee leden in aanmerking voor een stockboek.
Ingekomen stukken
- Prijslijst Smits Filatelie.
- Flyers tentoonstelling Phila Venlo op 1 december.
- Eindejaarsbeurs Barneveld op 27 en 28 december. (nadere gegevens in deze
Fila Ede)
- Voor belangstellenden: 3 stuks catalogi op CD-Rom.
Geen op- of aanmerkingen op verslag vorige bijeenkomst.
Rondvraag: Dhr G. van Dartel vraagt of het wel verstandig is om op de
decemberbijeenkomst zoveel activiteiten op één avond te plannen.
Antw.: Het bestuur zal dit op de vergadering bespreken. De december-bijeenkomst is
een traditie en wordt als een feestavond ervaren.
Na een kleine pauze wordt de veiling gehouden. De veilingmeester is tevreden over
het verloop hiervan. En een aantal leden zijn dit ook met hun nieuwe aanwinsten.
Tijdens het snuffelen in de boeken, het ruilen en het praten vindt nog de verloting met
mooie filatelistische prijzen plaats.
Marijke Mulder.
___________________________________________________________________

Oproep
Zo spoedig mogelijk terug te bezorgen bij Dhr.M. Kusters, Edeseweg 157,
6716 CZ Ede:
Catalogus Europa deel 6: West
Catalogus Europa deel 5: Noord
Het is de bedoeling, de van de Globe geleende catalogi niet langer dan 3 weken in
bezit te houden en deze dan weer terug te brengen.
Zo kunnen ook anderen hiervan gebruik maken!
Tel: 0318-630556
__________________________________________________________________
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KERALA
(ontstaan van een deelstaat in ZW India)

De 1e dag na de zomervakantie hielp ik mee de internetbestellingen van de winkel
waar ik werkzaam ben, verzend-gereed te maken. Bij één van de bestellingen kreeg ik
een spontane aanval van jaloersheid (mild verwoord). Ik moest maar 1 (één) zegel
verpakken, maar ik wist meteen waarom. Op een 2 rupee zegel van George VI stond
een volledig stempel van “ Karikal” (1). Karikal is een van de 5 gebieden van
Établissements Français dans l'Inde, waarvan “Pondicherry” (2) de bekendste is.
Als je kijkt, maar niets ziet, dan zit je er bovenop en dan gaat het mis, maar….
Op onze eerste clubavond in onze nieuwe locatie kreeg ik van Cees een aantal zegels
toegestopt, met de opmerking “misschien zit er wat bij”. Ik zag dat er een 2 anna
zegel van Victoria bijzat met een prachtig stempel van “Cochin”
(ZW India) (3). U begrijpt: de avond kon voor mij niet meer stuk.
2 weken later vond ik in één van de snuffelboeken de eerste zegel van Edward VII
(half anna, groen). Dit is een veel voorkomende zegel; in elk wereldboek zit er wel
een. Ook nu viel me het stempel op nl “Quilon”(4). Ik dacht dat de zegel mogelijk
gebruikt was in Ceylon. Bijna goed, maar toch helemaal fout: Quilon ligt nl in
uiterste ZZW deel van India in de “Feudatory State” Travancore. Met deze zegel was
het plaatje rond en een verhaal in de maak voor Fila Ede.

1
2
3
4
De Hollanders (de mannen van de VOC) waren ongeveer 200 jaar in Ceylon en in
een 4 tal gebieden in India aanwezig nl. van 1605 tot 1825. Eén van die gebieden was
Malabar met als centrale stad: Cochin. Voor de VOC ging het vooral om de handel in
goederen en specerijen om daarmee winst te maken. Maar hoe kregen ze nu de macht
over de Malabar?
De Hollanders stichtten als eerste handelskolonies aan de Coromandel (ZO kust
India) en in de periode 1656-1658 veroverden ze het eiland Ceylon op de Portugezen.
Om de dreiging van de Portugezen weg te nemen vanuit Malabar, veroverden ze 5
jaar later ook het fort en daarmee de havenstad Quilon. Een 2 tal jaren later volgde de
bezetting van het koninkrijk Cochin, de eerste vestigingsplaats van de Portugezen in
India. Cochin werd voor de VOC de hoofdstad van de Malabar en werd vooral
gebruikt voor de handel en doorvoer van peper.
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Verovering van Quilon 1661
en Cochin 1663, maker: Coenraet Decker
De koning van Travancore ging de strijd aan met de VOC (peper kwam vnl. van het
grondgebied van Travancore) en versloeg de Nederlanders te Colachel (1741).
Hiermee kwam een einde aan de bezetting van de Malabar.
(Heel korte samenvatting).
Cochin (5) en Travancore (6) waren in de 19/20e eeuw koninkrijken onder Engels
gezag en gaven hun eigen postzegels uit. In 1949 was er de samenvoeging van beide
staten in Travancore-Cochin (7). Na de oprichting van de republiek India werd
Travancore-Cochin onderdeel van Z-India (Madras). Op 1 november 1956 werd
Madras opgesplitst langs etnische- en taallijnen, waarbij onder meer de deelstaat
KERALA (8) ontstond.

5

6

8

7

Locatie Kerala in India

Tot zover, ik hoop de komende jaren nog heel wat “Wereld Weetjes” te horen. Praat
over je verzameling, laat het zien en deel de kennis.
Bronnen: Catalogus Stanley Gibbons en Google “geschiedenis India”.
Roy
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DIGITALE POSTZEGELS PLAKKEN OF NIET?
Met de opmars van diverse online diensten, sociale media en vooral email verdwijnt
de traditionele briefpost voor persoonlijk gebruik steeds meer. De papieren post
wordt steeds minder. Een afname van 8 a 10 procent per jaar.
Toch blijft het leuk om af en toe eens een kaart te versturen voor een verjaardag, een
geboorte, een verhuizing, of zo maar. Vaak hebben mensen dan net geen postzegel bij
de hand. PostNL heeft hiervoor een oplossing bedacht.
PostNL had al geruime tijd een app voor de mobiele telefoon met enkele nuttige
functies zoals een postcode opzoeken, een tarievenwijzer, zoeken naar de
dichtstbijzijnde brievenbus of PostNL vestiging en het bekende ‘Track and Trace’ om
zendingen te volgen. In mei van dit jaar kwam daar een functie bij om een ‘digitale’
postzegel te kopen. De ‘Postzegelcode’.
Mijn grootste filatelistische interesse gaat niet zozeer naar postzegels maar meer naar
de postgeschiedenis. De weg die het poststuk aflegt. Vooral de administratieve
(af)handelingen die daarbij horen is iets waar ik warm voor loop. Toen PostNL dan
ook met het bericht kwam dat je een brief digitaal kon frankeren door middel van een
‘postzegelcode’ via je mobiele telefoon wilde ik daar meer van weten.
In het kort: Met de app koop je een code van
cijfers en letters die je op je brief moet schrijven.
Deze code functioneert vervolgens als postzegel.
De digitale postzegel is met 81 cent echter wel
aanzienlijk duurder dan een reguliere postzegel
(60 cent).
PostNL zegt deze verhoging nodig te hebben
voor extra investeringen aan sorteermachines en
ontwikkeling van de app.
In het opstartmenu van de PostNL-app kies je
voor de optie ‘Postzegelcode’ waarna je op een
pagina uitkomt met een korte uitleg. Bovenaan de
pagina staat heel toepasselijk “Altijd een
postzegel bij de hand”.
Betaling van de ‘zegel’ kan uitsluitend met een
automatische incasso wat geregeld wordt via de
betaaldienst van Microincasso en er kunnen
alleen nog maar brieven of kaarten tot 20 gram
worden gefrankeerd met de code.
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Natuurlijk was ik nieuwsgierig naar de verwerking van een brief met zo’n digitale
postzegel. In het bijzonder was ik benieuwd hoeveel langer zo’n brief onderweg zou
zijn dan een met een echte postzegel gefrankeerde brief en naar de afstempeling.
De betaling ging vlot en op mijn mobiele telefoon ontving ik vrijwel direct
voorgaande melding. Een code van 9 cijfers en letters in 3 rijen van 3 tekens met een
duidelijk uitleg waarbij ook vermeld stond dat de code slechts 5 dagen geldig is.
De code heb ik in de zelfde vorm overgenomen en in de rechter bovenhoek van de
enveloppe genoteerd waarna ik het stuk in een oranje brievenbus heb gestopt.
Een beetje verbaasd was ik wel toen twee dagen later de brief al in de brievenbus lag.
De enveloppe is zoals elk ander poststuk door de sorteermachine gegaan en heeft
helaas geen extra postale aanduidingen gekregen. Een postzegel wordt nog vernietigd
met een stempel, maar zelfs een datumstempel is niet geplaatst. Erg enthousiast van
de bevindingen van mijn onderzoekje ben ik als filatelist niet.

Moeten wij als verzamelaars hier nu blij mee zijn? Nee, natuurlijk niet maar
voorlopig denk ik ook niet dat we bang moeten zijn dat dit de toekomst wordt.
Geen postzegels meer? Nee, ik denk niet dat dit zo’n vaart zal lopen. Niet in de
laatste plaats door de veel hogere prijs die we moeten betalen voor het niet drukken
van een postzegel en het zelf schrijven van de code met eigen inkt.
Gert

____________________________________________________________
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P U ZZ E L R U B R I E K
Groot nieuws… 12 inzenders deze maand – ik heb de krant gebeld. En door de
ontvangst van een late inzending, ook de vorige maand alsnog 10. Daardoor heeft
iedereen punten gescoord. Als de Globe nu maar niet failliet gaat aan deze rubriek.
Erg moeilijk waren de vragen dit keer weer niet, al was het vaak wel flink zoeken.
Hier de oplossingen:
Vraag 1 Verzet in Den Haag (3 ptn). NVPH 550 Monument PTT-verzet in Den
Haag. Persoonlijke postzegels van de PVV zijn niet goed gerekend.
Vraag 2 Toc toc (2 ptn) Dit staat gewoon onder nummer 2411, een zegel met
klompjes. Allerlei soorten kippen leverden hier helaas geen punten op.
Vraag 3 Meisje met staartjes (2ptn, vind er 3 voor 5 ptn). Ik had verwacht dat er
misschien een 4-5 zegels mee zouden zijn….. het waren er iets meer o.a. 597, 735,
782, 804, 832, 849, 936, 1062, 1483, 1782-1783, 1864, 1927,1930, 1964, 2458, 2527,
2886d. Inzenders die hele rijen nummers vermeldden, hebben daarvoor 2 punten
extra gekregen.
Vraag 4 De kat kijkt verlangend uit naar vissen en een postduif (2 ptn). Deze dieren
vinden we allemaal op 2195.
Vraag 5 Links een schepje, rechts een handschoen (3 ptn). De moeilijkste vraag en
toch hebben de meesten hem gevonden, nr 1668.
DE STAND
1. Dhr. Verhoeff
2. Ciska v.d. Genugten
3. Dhr. G. de Nooij
4. Mevr. J.A. te Loo
5. Mevr. I. Riedel
6. Dhr. J. Huiskes
7. Mevr. A. de Wit
8 Dhr. R. Ietswaart
9. Dhr. L. v.d. Maesen
10. Dhr. J. Bisschops
11. Dhr. A. Oskam
12. Dhr. C.v. Holthe
13. Fabian Boon
14. Dhr. H.Wolters

469
394
375
362
283
272
231
227
210
143
91
88
65
56

444 + 5 + 17 + 3b
389 + 5
358 + 17
342 + 20 + 20
258 + 5 + 20
249 + 5 +18 (middel stockboek nov)
204 + 5 + 22
211 + 16
185 + 5 + 22
118 + 5 + 20
64 + 5 + 3b + 19
85 + 3b
47 + 18
35 + 5 + 16

DE NIEUWE OPGAVE
Vraag 1 Te hoge bloeddruk is nooit goed (2 ptn).
Vraag 2 Waar vinden we olietanks? (2 ptn)
Vraag 3 Zwarte piet is bekend, maar kent u ook de bonte Piet? A.u.b. minimaal 2
antwoorden (4 ptn).
Vraag 4 Met twee paardenkrachten in de file? (2 ptn)
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Op veler verzoek weer eens een paar zoekplaatjes (2 ptn per vraag)
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7

Succes !!
4 bonuspunten bij 10 inzenders en zoals altijd kunnen extra (leuk gevonden)
oplossingen bonuspunten opleveren.
Uw oplossing svp uiterlijk dinsdag 10 december op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Graag filatelistisch frankeren.
E-mail: blenders67@live.nl. Ook voor evt. vragen of opmerkingen.

De Koffer
Elk jaar verloten wij in de decemberbijeenkomst een koffer boordevol met
filatelistisch materiaal. Elk lid kan voor één euro één lot kopen, zodat de kans op het
winnen van de koffer voor iedereen even groot is.
Hoe wordt de koffer gevuld?
Door de leden!
Van hen wordt verwacht, dat zij aan het begin van de avond voor een volle koffer
zorgen.
Neem dus allen iets moois mee!
We maken er een spannende verloting van.
Secr. De Globe Ede.
________________________________________________________________________________

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 Belgie (pfr nominaal) in Leuchturm album 1973/1993 vrijwel compleet
(€ 400,00 nominaal) en bovendien frankeergeldig (Belgische PTT is anders dan de
Nederlandse!)
Doe eens een goed bod, wie durft? (€ 220 en hij is direct van u). Een lager bod kan,
maar dan moeten we er even over nadenken.
Arie Oskam, 0318-642057 (n.o.z.) of op de clubavonden.
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Sinterklaas-liedjes
(best bewaarde schatten van de Nederlandse liedcultuur)

Het velletje Sinterklaas-zegels, dat 4 november is uitgekomen, laat veel
gebeurtenissen zien, die ook in Sinterklaas-liedjes te beluisteren zijn.
Al generaties lang worden er rond 5 december liedjes gezongen voor Sinterklaas. Het
is een van de belangrijkste tradities van dit jaarlijkse volksfeest. Maar waar komen
deze klassieke sinterklaasliedjes eigenlijk vandaan en wat is hun oorsprong?
Vrijwel ieder jaar verschijnen er wel weer nieuwe en moderne sinterklaasliedjes.
Toch zijn er een aantal klassiekers die bij dit feest niet meer zijn weg te denken. Denk
maar eens aan Zie ginds komt de stoomboot en De zak van Sinterklaas.
Er zijn sinterklaasliedjes waarvan de oorsprong al in de 17e eeuw ligt. Vroeger
werden deze liederen ook in de kerk gezongen.
De meeste klassieke liederen die nu nog met Sinterklaas worden gezongen stammen
uit de 19e eeuw en zijn populair gemaakt door de Amsterdamse onderwijzer Jan
Schenkman (1806-1863) Hij schreef het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht
met o.a. zijn ideeën over de viering van het Sinterklaasfeest en de tekst van het liedje
Zie ginds komt de stoomboot.
Sommige liedjes, zoals Zie ginds komt de stoomboot en O, kom er eens kijken! zijn
gebaseerd op oudere melodieën die men ook in Duitsland, met een andere tekst, kent.
De melodie van het lied Daar wordt aan de deur geklopt bv is die van O mijn lieve
Augustijn, die in zijn originele, Weense versie rond 1800 voor het eerst is opgetekend
(en die ook in veel andere liedjes opduikt, zoals het Groningse Ome Loeks).
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Daar wordt aan de deur geklopt

(melodie: O, du lieber Augustin)
Daar wordt aan de deur geklopt,
Hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt aan de deur geklopt.
Wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind.
Ik ben een goede vriend.
Want al ben ik zwart als roet,
'k Meen het toch goed.

Want ik kom van Sint Nicolaas,
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
'k Heb voor jou, m'n kleine baas
moois in mijn zak
Ben je wel zoet geweest?
Wees dan maar niet bevreesd
Want dan brengt Sint Nicolaas
fijn speculaas

Zie de maan schijnt door de bomen
Het waarschijnlijk oudste sinterklaasliedje is: “Zie de maan schijnt door de bomen”.
Dit lied werd in 1843 gepubliceerd in de bundel Kinderliederen en is geschreven door
Jan Pieter Heije. Deze man was een Nederlandse arts die vooral bekend werd door
zijn bijdrage aan de dichtkunst en verschillende liederen. Het schijnt dat hij “Zie de
maan schijnt door de bomen” speciaal had geschreven voor kinderen met
kortademigheid, zodat zij konden oefenen met diep ademhalen.
Zie de maan schijnt door de bomen,
makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen,
't avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.
Vol verwachting klopt ons hart,
wie de koek krijgt, wie de gard.
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Sinterklaas kapoentje
Net als vele andere sinterklaasliedjes is Sinterklaas kapoentje ontstaan in de
19e eeuw. Over de betekenis van het lied wordt tot op vandaag de dag nog veel
gespeculeerd. De één zegt dat het lied iets te maken zou hebben met Klaes Kapoen,
een fictief figuur die als schurk of bandiet rond de 19e eeuw veel voorkwam in
spotprenten. Later werd het wat minder negatief en is de betekenis van “Kapoentje”
vooral in het Vlaams “deugniet” of “kwajongen”. Andere mensen kijken naar de
letterlijke betekenis van het woord kapoen, namelijk: gecastreerde haan. Zij denken
dat de associatie tussen het woord kapoentje en Sinterklaas is ontstaan door het feit
dat een bisschop een celibatair leven leidt.
Een andere aangedragen theorie heeft te maken met wéér een andere betekenis van
het woord ‘kapoentje’. In sommige streken werd dit woord gebruikt om een rode jurk
mee aan te duiden. Omdat Sinterklaas altijd een rode jurk draagt zou deze betekenis
van ‘kapoentje’ in het lied terecht zijn gekomen.
Tenslotte is er een nog veel eenvoudigere verklaring: het rijmt op schoentje!
Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank je Sinterklaasje!
Sinterklaasje bonne bonne bonne,
Gooi wat in mijn lege lege tonne,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank je Sinterklaasje!

Hoewel de liedjes niet bepaald leeftijdsgebonden zijn, worden deze vandaag de dag
het meest gezongen door kinderen. De kinderen krijgen de liedjes meestal door van
de ouders. Sinterklaasliederen gaan dan ook al generaties lang mee en zijn weinig aan
mode onderhevig. Hoogstens kan men zeggen dat liederen of coupletten, waarin
gewaarschuwd wordt voor bijvoorbeeld de straf die Zwarte Piet kan uitdelen, na de
Tweede Wereldoorlog langzaam in onbruik geraakt zijn. Tegenwoordig worden de
Pieten net zoals Sinterklaas als kindervrienden bestempeld.
In deze moderne tijd met oa het TV programma “de club van Sinterklaas” komen
nieuwe liedjes boven drijven, zoals de Zwarte Pieten blues en de Pepernoten samba.
Het belangrijkste is de spanning er omheen en het plezier waarmee de liedjes
gezongen worden, of het nu de klassieke zijn of de moderne!

Anneke de Wit

(Hier had uw advertentie kunnen staan!)

Eindejaarsbeurs Barneveld op 27 en 28 december 2013
Omdat hierover in Filatelie nr. 11 alleen een mededeling is geplaatst, wil ik u nog van
wat nadere informatie voorzien.
Deze beurs is de grootste jaarlijkse postzegel- en muntenbeurs van de Benelux.
Druk bezocht, ook door onze leden.
Met 160 stands, waaronder veel semi-handel.
Er zijn ca. 30 handelaren in munten, bankbiljetten en ansichtkaarten aanwezig.
En ca. 30 standhouders zijn uit het buitenland afkomstig.
Ook zal een 20-tal gespecificeerde verenigingen aanwezig zijn.
Op dag één kunt u vanaf 13.00 uur en op dag twee vanaf 11.00 uur uw munten of
postzegels gratis laten taxeren.
Filakrant jaargang 3/2014 komt weer uit en is gratis mee te nemen.
Het evenement Stamptales is speciaal voor de jeugd tot 17 jaar. Om 15.00 uur wordt
dit afgesloten met een jeugdveiling.
Koopjescorner en motiefshop bevinden zich in de toneelzaal. Hieruit wordt een
gedeelte van het jeugdwerk gefinancierd.
Locatie:
Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld
Entree:
€ 3.-.
Gratis voor de jeugd t/m 17 jaar.
Geopend:
op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.
Start kaartverkoop:
vanaf 9.00 uur.
Parkeren:
direct bij de hal kost een dagkaart op vrijdag
€ 6.-. Op zaterdag is dit gratis.
Is de parkeerplaats vol, dan moet elders in de wijk een plek
worden gezocht.
Station Barneveld centrum ligt op 400 m van de hal. Een goede optie dus.
Echt de moeite waard om hier naar toe te gaan!
Secr. De Globe Ede.

___________________________________________________________
Stelling van de maand.
De album-firma bepaalt niet wat u verzamelt, dat doet u zelf!

_____________________________________________________

