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Beste collega- filatelisten, 
 
Op zaterdag 15 januari 2011 organiseert postzegelclub Breughel Asse-Zellik de voorverkoop 
met de postzegelreeksen Dierenriem-Schrijvershuizen en Chemie. Tijdens de voorverkoop 
zullen ook de nieuwe uitgiften van de vogeltjes Buzin (Visarend en Pijlstaart) te koop zijn 
(wellicht ook verkrijgbaar met een speciale afstempeling). Dit alles gaat door in de zaal ‘t Smis, 
Hopmarkt 1730 te Asse. De inkom is gratis en de deuren zijn  open van 10u. tot 17u. Het 
voorlopig postkantoor zal geopend zijn van 10u. tot 15u.30. 
De ontwerpers van de postzegelreeksen “Dierenriem en Schrijvershuizen” zullen aanwezig zijn 
om hun ontwerpen te handtekenen. We hebben de Post ook gevraagd om de nodige voorraad 

te voorzien van de postzegelreeks uitgegeven in  september 2008 
i.v.m. de Hopduvelfeesten in Asse. 
Tijdens de voorverkoop is er een filatelistische tentoonstelling  
voorzien, bestaande uit een competitief en een niet-competitief 
gedeelte: 

- Het competitief gedeelte is een organisatie van Kethefil 
bestaande uit Thematische eenbladsverzamelingen. Hiermee  
hopen we de drempel naar het competitief tentoonstellen te 
verkleinen voor de verzamelaars.  

- Het niet-competitief gedeelte is een mengelmoes van 
allerlei disciplines in de filatelie, gekoppeld aan  een tentoonstelling 
met de originele tekeningen van de Hopduvelzegel uitgegeven in 
2008, over de Hopduvelfeesten  in Asse. 

Op de stand van de postzegelclub Breughel zijn nog allerlei herinneringskaarten van vorige 
manifestaties te koop, evenzo als de FDC’s e.d. betreffende de voorverkoop en vorige  uitgiften. 
Een niet-filatelistisch gedeelte bestaat uit een bijdrage van de Koninklijke Heemkring Ascania en 
het  Davidsfonds afdeling Asse. 
Een bar  is aanwezig  voor het  traditionele “hapje & tapje”. 
De zaal is toegankelijk voor rolstoelpatiënten. Opgepast, de 
parking voor de zaal is een betalende parking (u kan 1 kwartier 
gratis parkeren).  
Op 200 meter van de zaal is een grote gratis parking 
(Boekfosparking). 
U kan aan de stand van de postzegelclub een plannetje 
bekomen met de uitleg hoe u zich tot daar kan begeven en 
terugkeren naar de zaal. 
Het bestuur hoopt jullie talrijk te mogen ontmoeten op deze 
manifestatie. 
 
Vanwege het bestuur postzegelclub Breughel. 
 
Jean-Marie NEVENS,                                     Yves PAUWELS, 

 
 


