Aankondigingen van onze leden
De Koninklijke Postzegelkring LEDA viert haar 50-jarig bestaan. De club organiseert op
zaterdag 22 oktober 2016, gelijktijdig met de voorverkoop de bijzondere postzegeluitgiften
2016, de filatelistische tentoonstelling met wedstrijdkarakter “beginnersklasse” en de 1ste
competitieve nationale tentoonstelling “Prentbriefkaarten”. De uitgifte van 2 speciale
reeksen My Stamps en een omvangrijk jubileumboek staan eveneens op het programma. Dit
gaat door van 9 tot 17 uur op het gelijkvloers in zaal “De Bron“, Kerkevijverstraat 19A in
9340 Lede (gratis ruime parking en op 5 min. van het station).
Inlichtingen: roland.deswaef@skynet.be (Roland De Swaef, lid van Themaphila)
De Vilvoordse Postzegelclub organiseert een filatelistische ruildag op vrijdag 11 november
2016 van 9 tot 15 uur (postzegels, brieven, prentbriefkaarten, enz., met de medewerking van
een buitenlandse handelaar gespecialiseerd in thematische filatelie en postgeschiedenis).
Deze activiteit gaat door in de refter van het Koninklijk Atheneum in Vilvoorde (ingang langs
de schoolparking Van Helmontstraat 6, met bar, restauratie en parking; op 5 minuten van
het station en de bushaltes van Vilvoorde).
Voor meer nformatie: www.brafila.be of bij Francis Dochez (tel.: 02 305 47 21 of e-mail
dochez.francis@skynet.be)
We zijn met Themaphila te gast op deze beurs voor onze jaarlijkse Algemene Vergadering.
Koninklijke Filatelia Club Genk (met medewerking van Fila Limburg en Stad Genk)
organiseert het Juweel der Filatelie Limburg op zaterdag 20 augustus (van 10 uur tot 17 uur)
in Casino Modern, André Dumontlaan 2 in Genk-Waterschei. Daar vindt ook de voorverkoop
plaats van de volgende postzegeluitgiften: Bedreigde diersoorten, Rik Wouters (1882-1916),
Rio 2016: Olympische Spelen en Paralympics in Brazilië, 70 jaar “Het Weekblad Kuifje”,
België vanuit de lucht. Er is een ruime gratis parking – cafetaria voorzien – inkom gratis –
geschikt voor rolstoelgebruikers – met medewerking van degelijke handelaars.
Binnengekomen bericht van Guido Van Briel (bestuurslid van Themaphila).
We zijn te gast op deze voorverkoop en tentoonstelling voor onze jaarlijkse contactdag van
de NVTF en Themaphila.
Op 1 oktober 2016 vindt in Walcourt de precompetitieve tentoonstelling plaats van de
provincies Namen en Henegouwen: WALCOPHIL ’16. Deze club is niet aan zijn proefstuk toe
en heeft al meerdere competitieve tentoonstellingen georganiseerd. De tentoonstelling kan
bezocht worden van 9 tot 17 uur in de plaatselijke Hall Omnisports (Allée du 125ième
Régiment d’Infanterie).
Binnengekomen bericht: de postzegelclub van Maaseik heeft laten weten dat haar jaarlijkse
internationale ruilbeurs (Technisch Instituut Sint-Jansberg) van 22 oktober 2016 niet
doorgaat. Er zal wel een gewone maandelijkse ruildag plaatsvinden (13-15u.30).
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