10,december 2013

2 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
met Postzegelhandelaar
16 januari: 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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24e Jaargang nr 10, december 2013
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.
Voorzitter: vacant
Secretaris (tevens vice-voorzitter):
Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318-623649
secretaris@deglobe-ede.nl

Penningmeester:
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankr.nr.: NL70INGB0000934228 tnv Filatelistenver. De Globe afd Ede

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e penningmeester):

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankr.nr.: rondzendingen: NL25INGB000196 64 39 tnv A.G. Jakobsen

Commissaris:
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959.

Hoofd veilingen:
J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede, tel 0318 634927

Nieuwtjesdienst:
R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstr 152 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Bankr.nr. NL83INGB0004000746 tnv
“Filatelistenver. 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.
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:
M. Kusters, Edeseweg 157, 6717 CZ Ede, tel 0318 630556
Redacteur:
A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424 / dewit.anneke@hotmail.com

Fila Ede 2013

2

___________________________________________________________________________

Geachte medeleden,
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van donderdag 2 januari a.s.
in de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.15 uur.
Op deze NIEUWJAARSBIJEENKOMST hebben we de gelegenheid om bij een
hapje en een drankje elkaar alle goeds voor 2014 toe te wensen.
We hopen natuurlijk ook op een goed jaar voor onze gezamenlijke hobby.
Er zal zoals gebruikelijk op deze eerste avond in het nieuwe jaar een handelaar
aanwezig zijn.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 12 december j.l.
Rondvraag.
Kleine pauze.
Gelegenheid voor onderling contact, ruilen en inzien van snuffelboeken.
Verloting.

Tot ziens!

M. Mulder.

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

Verslag van de bijeenkomst van donderdag 12 december 2013
Opening door Cees van Holthe om 20:17 uur
Mededelingen en ingekomen stukken:
Cees deelt mede dat hij door privé omstandigheden moet stoppen met zijn functie als
voorzitter, jeugdleider en beursorganisator.
Wel verzorgt Cees de opslag van de tafels van de beurs en helpt hij op die dag mee.
De heer Erik Bel neemt de hamer voor 2 vergaderingen over. Erik stelt zich voor. Hij
was luchtmacht officier. Hij heeft al 7 bestuursfuncties. Mede hierom zal Erik geen
nieuwe bestuursfuncties meer aannemen.
-

We hebben een bingo en een verloting voor de grote koffer.
Erik bedankt de veilingmeester ook voor de veiling welke goed gedraaid heeft.
Via de ladderstand bij de puzzel heeft de heer Huijskens een middelgroot
stockboek verdiend.
Erik heet de heren van de postzegelwinkel welkom en wenst ze goede zaken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Wel aandacht voor de eindejaarsbeurs in Barneveld.
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Verslag van 7 november:
Er zijn geen op- en of aanmerkingen.
Rondvraag:
Er zijn geen vragen.
Erik sluit de vergadering en wenst een ieder een prettige postzegelavond.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nieuwe voorzitter voor de Globe-afd Ede gezocht!!!!
Op donderdag 12 december heeft onze voorzitter Cees van Holthe voorafgaande aan
de vergadering bekend gemaakt dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie, door
persoonlijke omstandigheden gedwongen, neerlegt.
De hamer is die avond doorgegeven aan de commissaris Erik Bel, die in zijn inleiding
aangaf dat hij bereid is deze vergadering te leiden, maar gezien de huidige situatie dit
“voorzitterschap” slechts tijdelijk zal doen. Hij riep de leden op om op zoek te gaan
naar een geschikte kandidaat voorzitter, daar het niet alleen een taak is van het
bestuur om te zorgen, dat deze functie kan worden ingevuld.
Gezocht wordt dus op korte termijn een

VOORZITTER
Kent U iemand die geschikt is en aspiraties heeft om deze functie vanaf 2 januari te
vervullen? Pols hem of haar en stel het bestuur hiervan zo snel als mogelijk op de
hoogte.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

79e Globeveiling op het internet.

Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels
vanaf ongeveer €5,00. Op 31 December loopt de 79e veiling af. Ga via www.fv-deglobe.nl of
rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al
voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit.
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_____________________________________________________
FILA EDE
Op de bijeenkomst van 3 oktober is meegedeeld, dat er financiële zorgen zijn rond
ons blaadje. Na 1 november kunnen we niet meer met oude gulden-postzegels
frankeren en worden de porto-kosten beduidend hoger: per 1 januari 2014 worden de
portokosten verhoogd naar 64 eurocent.
Waardoor de verzendkosten voor Fila Ede op 1,28 komen.
Gaat U nu maar even na: 150 leden 10 x Fila Ede in het jaar a 1,28 = 1.920,00 Euro
per jaar. Dit kunnen we niet opbrengen als afdeling Ede…..
De retributie die we van De Globe krijgen is onvoldoende om U vanaf volgend jaar
een heel jaar lang te kunnen blijven voorzien van Fila Ede. Desondanks willen we u
graag voor elke bijeenkomst via Fila Ede blijven informeren over wat er op de
komende avond te verwachten is, de puzzelrubriek en stukjes kunnen plaatsen enz.
Dus het geld voor het kunnen blijven versturen van Fila-Ede moet van de leden
komen. Hiervoor is de vrijwillige bijdrage in het leven geroepen. Jammer genoeg
brengt deze vrijwillige bijdrage te weinig op om de toezending te kunnen blijven
doen.
Het bestuur heeft inmiddels overlegd hoe we kunnen bezuinigen.
De eerste stap die wij willen nemen is: het digitaal versturen van Fila Ede.
Voordeel hierbij is dat het blad dan in kleur te bekijken is. Graag aanmelden via
rondzending@deglobe-ede.nl .
Dan als tweede stap: voor de gebruikers die geen computer hebben, het zoveel
mogelijk zelf bezorgen van Fila Ede in de diverse wijken. Dus: bezorgers gezocht!
En iemand die de distributie wil verzorgen.
Dus maakt u geen gebruik van email of heeft u geen computer? Geen zorgen.
Het papieren blaadje blijft voorlopig.
Net als de vrijwillige bijdrage, die ook uit postzegels mag bestaan.
Dan minimaal 10x € 1,28 aan postzegels.
B.v.: 2x 1 velletje van 10x € 0,39 en 1x vel van 10x € 0,44.
We hopen op een goede respons.
Secretaris / M. Mulder.
__________________________________________________________________

Stelling van de maand.
Als niemand weet wat u verzamelt, krijgt u ook nooit wat.

____________________________________________________
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P U ZZ E L R U B R I E K
Tien inzenders deze maand, dus de bonus van 4 punten is binnen.
Sommige vonden het zeer eenvoudig deze keer, anderen hadden meer moeite met
name met de vragen 3,4 en 6.
DE OPLOSSING:
Vraag 1 Te hoge bloeddruk is nooit goed (2 ptn). Nr 1162 “omlaag met hoge
bloeddruk”
Vraag 2 Waar vinden we olietanks? (2 ptn) Bedoeld werd hier nr 267 en het
antwoord luidt dan “in de haven van Willemstad op Curacao”.
Maar natuurlijk werden er ook andere oplossingen gevonden: 1205 “op de trein” en
2929 “in Madurodam” – op deze laatste zegel staat een overzichtsfoto van de haven
van Rotterdam en daar zullen ongetwijfeld olietanks op te zien zijn.
Vraag 3 Zwarte piet is bekend, maar kent u ook de bonte Piet? A.u.b. minimaal 2
antwoorden (4 ptn). De Bonte Piet is een andere naam voor de scholekster, een vogel
met een zwartwit verenkleed, een oranje snavel en oranje poten. Rondom de ogen
heeft hij een oranje ring. Het verenkleed is voor mannetjes en vrouwtjes n gelijk. De
lichaamslengte bedraagt 40 - 45 cm en het gewicht 400 - 800 gram.

Hierboven ziet u de Bonte Piet drie keer: een foto, NVPH nr 753 uit 1961 en nr
2170a van het velletje Het Nederlandse Wad. Op het Mooi Nederland van Vlissingen
(nr. 2495) kunt u hem zien vliegen boven ‘land’ van ‘Nederland’.
Vraag 4 Met twee paardenkrachten in de file? (2 ptn) Nr 2205 2CV oftewel Deux
chevaux. Op de zegel staan er twee lelijke eendjes achter elkaar. De heer
v.d. Maesen stuurde deze vraag in en hij zag (en met hem vele anderen) hier wel een
file in.
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De Zoekplaatjes (2 ptn per vraag)

Vraag 5
Nr 544

Vraag 6
Nr 1367

Vraag 7
Nr 2490

DE STAND
Dhr. Verhoeff
483 469 + 14
Dhr. G. de Nooij
395 375 + 18 + 2b
Ciska v.d. Genugten
394
Mevr. J.A. te Loo
380 362 + 18
Mevr. I. Riedel
301 283 + 14 + 4b
Dhr. J. Huiskes
292 272 + 20
Mevr. A. de Wit
249 231 + 18
Dhr. R. Ietswaart
247 227 + 20
Dhr. L. v.d. Maesen
224 210 + 12 + 2b
Dhr. J. Bisschops
163 143 + 20
Dhr. A. Oskam
91
Dhr. C.v. Holthe
88
Dhr. H.Wolters
76 56 + 20
Fabian Boon
65
Geen postzegelalbums verdiend deze maand. De komende maand kan dit echter heel
anders zijn: wanneer iedereen meedoet kunnen maar liefst 6 puzzelaars over de grens
van 100, 250 of 500 punten gaan.
DE NIEUWE OPGAVE
Vanwege de korte dagen en de kerstvakantie maar liefst 10 vragen dit keer.
Veel plezier en succes
Vraag 1 Lebeau
Vraag 2 1 gulden wijnrood
Vraag 3 We want peace
Vraag 4 Brievenbus 1850
Vraag 5 Koken voor de tent
Vraag 6 Een Griek met 12 sterren
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Vraag 7 De Zouaaf
Zoekplaatjes:
Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Twee punten per vraag en vijf kerstbonuspunten bij 10 inzenders. Zoals altijd kunnen
extra (leuk gevonden) oplossingen bonuspunten opleveren.
Rest mij u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen.
Uw oplossing svp uiterlijk zondag 12 januari 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.

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:
Prestigeboekjes Nederland (complete set van PR1 t/m PR43, dus inbegrepen het
Rembrandtboekje), postkantoorprijs € 428,00.
In eens (€ 214,00), of per stuk (doe dan maar een bod op de nummers die u wilt, en
uiteraard wie het eerst komt die het eerst maalt)
Arie Oskam, 0318-642057 (n.o.z.) of op de clubavonden.
Ik zoek:
Voor mijn verzameling: Echt gelopen 'persoonlijke' postzegels, los of op brief.
Koop of ruil. Wie, o, wie heeft er iets voor mij.
Arie Oskam, 0318-642057 (n.o.z.) of op de clubavonden.

____________________________________________________
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Kerst-tradities
Aan het eind van het jaar wordt Kerstmis gevierd.
Het is de donkerste periode in het jaar, nat en koud en het is geen wonder dat juist in
die periode de mensen verlangen naar licht en warmte. Deze elementen komen dan
ook veel terug in de manier waarop Kerst wordt gevierd en ze zijn vaak te herleiden
tot voorchristelijke en Germaanse tradities……
Dat Kerstmis (afgeleid van Christus-mis) op 25 december wordt gevierd, is al lang
geleden bepaald. Onnauwkeurigheid, kalenderwijzigingen en verschillen in
tijdrekeningen zorgen ervoor dat de preciese geboortedatum van Christus niet is te
achterhalen.
De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) midwinter- of joelfeesten
(winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht begroet.
In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul.

Aan het eind van het jaar vierde men in de gebieden rond de Middellandse Zee het
feest van de Zonnegod (in Egypte werd deze Ra genoemd en in het oude Griekenland
Helios). Bovendien vierden de Romeinen eind december de “saturnaliën”, een groot
en populair feest ter ere van de God Saturnus.
Deze feesten werden in de vierde eeuw door keizer Constantijn de Grote aangegrepen
om te bepalen dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd.
Kerstgebruiken en -symbolen
Veel (heidense) kerstgebruiken zijn door de christenen
gekerstend door er een eigen betekenis aan te geven. Denk
bv aan de kerstboom:
De kerstboom (een spar, en geen dennenboom) is
oorspronkelijk een vruchtbaarheidssymbool.
Waarschijnlijk hadden reeds de Germanen in de tijd van
de winterzonnewende een altijd groene boom in huis of op
het erf.
Vanwege deze heidense wortels heeft de
Rooms-katholieke Kerk de boom lange tijd geweerd uit
het christendom en er tenslotte een eigen uitleg
aangegeven: de driehoekige vorm duidt op de Heilige
Drie-Eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Pas in 1982 stond voor het eerst een kerstboom in het Vaticaan!
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Luther verklaarde begin zestiende eeuw de kerstboom tot symbool van de geboorte
van Jezus. Eerst stond de boom alleen nog in de kerken; eind 19e eeuw haalde men
hem, allereerst in protestantse landen, alsnog de huiskamer binnen.
De kerstboom herinnert de christen volgens Luther aan de boom in het paradijs; de
kerstboomballen aan de vruchten waarvan Adam en Eva aten. De piek in de boom
staat voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus; soms
wordt de piek daarom door een ster vervangen.
Daarentegen hadden bewoners in met name de katholieke landen meer met de
kerststal. Dit is oorspronkelijk een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 een
levende kerststal in het dorp
Greccio (Italië) opzette. Het
idee komt voort uit de
vertalingen van het
Evangelie volgens Lucas,
waarin staat dat Jezus in een
kribbe gelegd werd, omdat er
geen plaats was in de
herberg. De plaats van een
kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. De kerststal is
dus een directe uitbeelding van het kerstverhaal en kan van uiteenlopende materialen
en grootte zijn.
Ook kerststallen met levende personen en dieren komen voor.
Op het evangelie gebaseerd zijn de herders met hun schapen en de Drie Wijzen uit
het Oosten, die ook in de stal hun plaatsje hebben.

Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Hoewel de tradities van
stal of grot duidelijk verschillen, zijn hun afkomsten niet noodzakelijk in tegenspraak.
In het Nabije Oosten werden in die tijd en later, grotten inderdaad als stal gebruikt.
(voor het uitrusten van een lange schaapsherderdag) Er bestonden hele woonhuizen
en zelfs dorpen die in rotsen uitgehakt waren.
Vóór de tijd van Franciscus waren de afbeeldingen van het kersttafereel vaak
tweedimensionaal en was het gebruikelijker de omgeving als grot af te beelden.
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De Kerstman
De oorspronkelijke kerstman komt uit Europa. Hier zijn voorchristelijke elementen
nog duidelijk in het kerstgebruik aanwezig.
In Scandinavië kent men nog steeds Joulupukki (kerstman)oftewel Julbocken, (met
verwijzing naar Joelfeest) en in Engeland Father Christmas.
Joulupukki is gebaseerd op Wodan, in de Germaanse mythologie de leider van
De Wilde Jacht, een spookachtige groep dat door de nachtelijke lucht raasde en joeg
op de wolf Fenrir, die de zon had verslonden. Dit speelde zich tijdens de
zonnewende en de midwinterfeesten af. (zie ook hier weer de link met het verlangen
naar licht in donkere dagen).
Father Christmas was in Engeland de personificatie van Kerstmis, ontstaan in de 17e
eeuw. Evenals Sinterklaas was ook ‘Vader Kerstmis’ een grijze oude man die
geschenken bracht voor kinderen die braaf waren geweest. Maar in tegenstelling tot
de Goedheiligman kwam hij niet uit Spanje maar van de Noordpool en was hij niet
serieus en streng maar vrolijk en jolig. De Engelse Father Christmas verspreidde zich
uiteindelijk onder andere naar Frankrijk (Père Noël) en Spanje (Papá Noel).

De kerstman zoals wij die nu kennen ontstond eind 19e eeuw in de Verenigde Staten.
Emigranten naar Amerika namen het Sinterklaasgebruik mee en daar werd
Sinterklaas Santa Claus. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als
Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is
inmiddels ontdaan van alle religieuze symboliek.
Door de reclame van Coca-Cola raakte Santa Claus wereldwijd verspreid. De
“nieuwe” kerstman heeft nog wel iets van de oorspronkelijke kerstman behouden: hij
heeft nog wel een (vliegende) arrenslee, getrokken door rendieren en wordt geholpen
door elfjes op de Noordpool.
Verder kennen we natuurlijk nog de kerstnachtdienst, de kersttoespraken, de
kerstpakketten, het kerstkind, de kerstversieringen, de kerstmaaltijd, de kerstster, de
kerstbal, de kerstmuziek, de kerstkoren, het kerstdiner en de kerstkalkoen, de
kerstkrans, de kerstmarkt en het kerstcircus, de kerstborrel, de kerstconcerten,
het kerststukje, de kerstengel, de kerstslingers, de kaarsen en het engelenhaar,
de kerstvakantie, de kerstzegels en de kerstkaarten.
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Een kerstkaart is een wenskaart die wordt gekenmerkt door een kerstgroet en
wensen voor het komende nieuwe jaar.
Over de hele wereld is het een gebruik om rond Kerstmis familie en kennissen een
kerstkaart te sturen.
Het uitbrengen van een kerstgroet is ouder dan men zou denken. In de Middeleeuwen
werden op het Europese vasteland houtsnijwerken met religieuze kersttaferelen
aangeboden aan geliefden of kasteelheren.
Het massaal verzenden van kerst- en nieuwjaarsgroeten stamt eigenlijk uit de
19e eeuw. De Engelse tekenaar John Callcott Horsley maakte in 1843 de eerste
kerstkaart met de pakkende tekst "A Merry Christmas and a Happy New Year
to You.” (Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar voor u)
Deze eerste kaart toonde een kerstviering van een gezin.
In de Verenigde Staten begon de in Duitsland geboren drukker Louis Prang
omstreeks 1875 met het massaal produceren van kerstkaarten. Deze kaarten waren
zeer in trek bij het Amerikaanse publiek en het verzenden van kerstkaarten werd een
feit…….de posterijen krijgen er miljoenen en miljoenen om te verwerken.
Mijn kaart naar u verzend ik op een simpelere manier. Gewoon, in ons
clubblaadje………….. ik wens u veel licht in donkere dagen en veel gezondheid en
geluk in

2014
.

Anneke de Wit

____________________________________________________
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Gelukkig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
kan men op veel manieren zeggen:

Afrikaans: Geseënde Kersfees en 'n gelukkige nuwe jaar
Baskisch: Gabon Zoriontsuak eta urte berri on
Deens: God jul og godt nytår
Duits: Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues
Jahr
Engels: Merry Christmas & a happy New Year
Estisch: Häid jõule ja head uut aastat
Fins: Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Frans: Joyeux Noël et Bonne Année
Italiaans: Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Kroatisch: Čestit Božić i sretna Nova
godina
Nieuwgrieks (Ελληνικά): Καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισµένος οΚαινούριος Χρόνος
Papiaments: Bon Pasku y un Felis Aña Nobo / Bon Pasco y
un Felis AñaNobo
Pools: Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Portugees: Boas Festas e um feliz Ano novo
Russisch: С Новым годом и с Рождеством Христовым!
Spaans: Feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo
Vietnamees: Chúc mừng Giáng Sinh
Zweeds: God Jul och Gott Nytt År

(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.
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