Apeldoorn oktober 2013

Beste jongens en meisjes,

Hierbij willen wij jullie allemaal uitnodigen om naar
het 5-jarig jubileum van Stamptales te komen.
Zoals je waarschijnlijk wel weet is Stamptales een zelfstandig
jeugdevenement tijdens de kerstvakantie en samenvallend met de Eindejaarsbeurs (de
hoofdsponsor).
Locatie: Toneelzaal van de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld (NL)
Dit jaar zijn de datums vrijdag 27 december en zaterdag 28 december,
beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang en deelname is gratis tot 17 jaar.
In verband met een aantal bijzondere verrassingen (geheim !!!!)
hebben wij dit jaar een aantal dingen veranderd.
Als je albumbladen wilt maken dan kan dat natuurlijk (er zijn veel nieuwe).
Wel of niet aan een spel meedoen is helemaal je eigen keus.
Postzegels of munten uitzoeken van jouw verzamelgebied is dit
keer ook mogelijk.
Als je aan de veiling wilt meedoen: deze begint elke dag om 15.00 uur
met 75 kavels en voor iedereen die meedoet 100 punten om mee te bieden.
Op de bijlage bij deze brief vind je alvast de plattegrond van de toneelzaal
met wat er allemaal te doen is.
Je hebt natuurlijk ook toegang tot de grote zaal als je dat zou willen.
Als je al een Stamptalesmap hebt is het wel handig om die mee te nemen.
Wij hopen echt dat jullie (en jullie ouders natuurlijk) je best zullen doen om te komen.
De Eindejaarsbeurs (die 15 jaar bestaat) heeft veel geld uitgegeven om voor leuke verrassingen
te zorgen. Het zou zonde zijn als je dat mist.

Wij wensen jullie alvast een goede reis naar Barneveld toe, namens het hele jeugdteam
(uit België en Nederland) en de organisatie van de Eindejaarsbeurs.

PS. Wenst u niet meer een uitnodiging van ons te ontvangen van onze evenementen, geef dit dan even
aan per e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl met naam, adres en woonplaats, zodat wij u uit ons
mailingbestand kunnen halen.
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Elke dag om 15.00 uur veiling.
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