Zaterdag 1 januari 2011

Nieuwsbrief 1 – jaargang 1

Beste #surname#
Eerst en vooral wensen wij u het allerbeste toe voor 2011 !
Naar aanleiding van je inschrijving krijgt u vanaf nu maandelijk onze nieuwsbrief toegestuurd. We
hopen u hiermee voldoende te kunnen informeren over de werking, clubnieuws, evenementen en
laatste nieuwtjes, die Philatelia Alosta te bieden heeft. Indien u onze nieuwsbrief in de toekomst
liever niet ontvangt kan u zich uit onze mailinglijst uitschrijven onderaan deze pagina.

Onze ruilbeurs
In december was er onze 53ste ruilbeurs in de Sint-Annazaal te Aalst. Een volledig verslag kan u lezen op onze
website. We mogen dan ook spreken van een geslaagde beurs !
Lees hier het volledige verslag

Nieuwe leden
Vier nieuwe verzamelaars werden in december lid van Philatelia Alosta.
Noël Freddy, Arijs Dirk, De Loor Nancy en Keleman Godelieve.
We verwelkomen dan ook beide dames en heren in ons midden.

Onze agenda voor de maand januari






Maandag 3 januari : Alle diensten, ook nieuwigheden. Iedere maandagavond
gelegenheid tot aankoop van materiaal aan democratische prijzen. Inzake in het ruime
aanbod van ruilboekjes.
Maandag 10 januari : Alle diensten, maar geen nieuwigheden.
Maandag 17 januari : Alle diensten, ook nieuwigheden.
Maandag 24 januari : Alle diensten, maar geen nieuwigheden.
Maandag 31 januari : Nieuwjaarsreceptie ! Onze jaarlijkse receptie vind dan plaats. Al
onze leden zijn dan welkom met hun partner. Ook maakt het bestuur van deze
gelegenheid gebruik om de jaarlijkse algemene vergadering te houden. Hierbij worden
verschillende inlichtingen aan de leden gegeven, opdat deze zich een beeld kunnen vormen
over het leven van hun vereniging. Het bestuur rekent dan ook op de aanwezigheid van
alle leden !

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen


Zaterdag 15 januari : Postzegelclub Breughel Zellik-Asse, houdt haar voorverkoop met
ruilbeurs van 10 tot 17 uur in zaal t'Smis - Hopmarkt te Asse. Deze gaat gepaard met een
competitieve tentoonstelling.



Zaterdag 22 januari : De 20ste Nationale Ruilbeurs met medewerking van de provinciale
jeugdcommisie in de stedelijke feestzaal "Kielpark", Sint-Bernardsesteenweg 113 - 2020
Antwerpen Kiel van 9 tot 16 uur

Voor meer mededelingen van evenementen, raadpleeg onze website op de pagina
"evenementen".
Meer info of nieuws kun u steeds raadplegen op onze vernieuwde website.

http://www.philatelia-alosta.be

Hebt U vragen ? Stuur dan een mail naar 1 van onze diensten.
Deze nieuwsbrief werd samengesteld met leden van het bestuur.
Uitgever : Guy Abbeloos - webmaster Philatelia Alosta.
Mail : webmaster@philatelia-alosta.be

