Mevrouw, Mijnheer,
Beste Filatelisten en Sympathisanten,
In naam van het Bestuur van de Postzegelklub BREUGHEL Zellik-Asse, van de vereniging Kethefil en mede in
mijn persoonlijke naam als voorzitter, heb ik het genoegen u allen van harte welkom te heten op de officiële
Voorverkoop bpost(Bephila) op zaterdag 10 maart 2018 onder de thema’s “In het spoor van wilde dieren;
Meesterlijke schilders (Rubens);20 jaar Child Focus en Street Art in beeld”, alsook op de 13de filatelistische
ruilbeurs die zullen doorgaan in de Gemeentelijke feestzaal gelegen Noorderlaan 7 te 1731 – ZELLIK (Asse).
Tijdens deze manifestatie kan u tevens kennis maken met de competitieve Eénblad-tentoonstelling voor
thematische filatelie en kan u vrijblijvend deelnemen aan de 13 de filatelistische ruilbeurs.
Onze vereniging opgericht in 1974 heeft reeds een lange traditie aan filatelistische evenementen en is dan ook
steeds ten dienste van de brede schare bezoekers die trouw aanwezig zijn om met leden van andere
postzegelverenigingen ,alsook met de thematische verzamelaars en geïnteresseerden van gedachten te wisselen
over hun hobby en waar haalbaar ook een interessant verzamelstuk op de kop te tikken. Alles is aanwezig om
gemoedelijk samen te komen en zelfs een hapje en een tapje te nuttigen naar keuze. Wij wensen u een
aangenaam verblijf toe en waar gewenst staan leden van het bestuur klaar om u met raad en daad te adviseren.
Voor de goede orde geven wij u hierbij een beknopt overzicht van het programma:
De manifestatie bestaat uit verschillende luiken:
• van 9u30’ tot 15u:Opening van de voorverkoop met de stand bpost .Mogelijkheid tot aanschaf van de uitgiften
“In het spoor van wilde dieren; Meesterlijke schilders (Rubens);20 jaar Child Focus en Street Art in beeld”.
Ook andere postprodukten kunnen aldaar worden bekomen;
De speciale “My stamp-zegel-thema zal verkrijgbaar zijn bij de stand van de klub zelf (thema is nog niet gekend).
• van 9u30’ tot 16u: Mogelijkheid tot deelname aan de 13de filatelistische ruilbeurs (postzegels, verzamelingen,
postwaardestukken…) met circa 75m standhouders waar u tussen de standen kan flaneren ;
• van 9u30’ tot 16u: Organisatie van de Competitieve 1-bladtentoonstelling in samenwerking met Kethefil.
Thematische filatelisten uit verschillende clubs stellen hun werk tentoon. Een jury zal de verzamelingen
beoordelen gevolgd om 15u door de officiële uitslag van de competitieve tentoonstelling(uitreiking der brevetten)
met aansluitend een drink voor de deelnemers aangeboden door de organiserende Postzegelklub Breughel.
Aan alles komt een eind en vanaf 16u worden de 13de ruilbeurs en de tentoonstelling dan ook afgesloten.
Wij danken u alleszins bij voorbaat voor uw interesse ,bezoek, en wensen u allen een veilige terugreis en hopen u
nog op een volgende manifestatie te mogen verwelkomen.
Jean-Marie NEVENS,
Voorzitter,Postzegelklub BREUGHEL.

