Beste postzegelverzamelaar,

Regelmatig ben jij één van de bezoekers in onze
jeugdstands geweest.
Dit kan zijn op Stamptales of Hollandfila in Barneveld, maar het kan ook dat je tijdens
Antwerpfila in Antwerpen in de jeugdstand bent geweest.
Graag nodigen wij jou weer uit om tijdens Hollandfila op zaterdag 6 juni in de Veluwehal,
Nieuwe Markt 6, 3771CB Barneveld naar de speciale jeugddag “Jeugd in Aktie”
te komen. Deelname is gratis.
Er zijn leuke workshops met postzegels. We laten je ook heel mooie albumbladen voor je
Stamptales map maken. Neem jouw Stamptalesmap (als je deze al hebt) dus mee, om je
albumbladen daarin op te bergen.
Kom niet te laat binnen, want zoals je weet is ons programma niet 1,2,3 gedaan en neem
er dus de tijd voor. De beurs is op vrijdag geopend van 10.00 – 1700 uur.
Jullie speciale jeugddag is op zaterdag 6 juni geopend van 10.00 – 16.00 uur.
We eindigen die dag natuurlijk weer met een veiling van prachtige postzegels en albums.
We hebben jouw deelname formulier alvast voor je ingevuld.
(Wij gaan ervan uit dat jij het nog op prijs stelt om onze uitnodigingen te ontvangen.
Mocht dat niet zo zijn, wilt je ons dat dan laten weten door een e-mail te sturen naar
organisatie@eindejaarsbeurs.nl onder vermelding van je naam en adres? Dan kunnen wij je uit
het mailingbestand verwijderen).
Neem deze uitnodiging mee naar Barneveld, lever deze in bij de aanmeldtafel en dan kan je gauw
met het programma aan de slag gaan.
Wij hopen jullie in grote getalen weer te mogen ontvangen, dus tot ziens in Barneveld!
Het jeugdteam van de beurzen in De Veluwehal te Barneveld (NL)
********************************************************************************************************

Agenda Jeugdhoek & Stamptales in 2015:
6 juni – Speciale jeugddag tijdens Hollandfila – De Veluwehal – Nieuwe Markt 6 - Barneveld (NL)

3 & 4 oktober – Anwerpfila – Antwerp Expo – Antwerpen (B)
29 & 30 December – Eindejaarsbeurs – Stamptales - De Veluwehal – Nieuwe Markt 6 - Barneveld (NL)
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