Dinsdag 1 februari 2011

Nieuwsbrief 2 - jaargang 1

Beste bezoeker
Vorige maand kon u, afhankelijk van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief reeds onze eerste in
uw mailbox ontvangen. U krijgt dan nu alvast ons 2de exemplaar toegestuurd. Onze mailinglijst
word steeds groter en groter dus mogen we ook zeggen dat de interesse naar onze vereniging
verder toeneemt. Mailadressen van organisators van evenementen voegen wij hieraan toe.
Tevens wordt hun evenement vermeld in onze nieuwsbrief.
Indien u mensen kent die ook graag deze brief in hun mailbox ontvangen, kan u steeds een
melding doen via onze website www.philatelia-alosta.be op de pagina : Onze Kring/nieuwsbrief.
Ook nu trachten wij onze brief voor u zo informatief mogelijk te houden met nieuwtjes,
interessante links, mededelingen aangaande onze vereniging en de filatelie.
We wensen u dan ook veel leesgenot !

Woordje van onze voorzitter
Ondertussen zitten we al aan de tweede editie van de nieuwsbrief. Met dit recente initiatief willen
we niet alleen de werking van de club en haar leden meer bekendheid geven, maar willen we ook
volop het digitale tijdperk betreden. Stilstaan is in deze tijden van snelle verandering geen optie
meer en de zorg om onze hobby de nodige aantrekkingskracht te geven bij de jongere generaties
is dan ook een van de topprioriteiten. Voor februari staan alvast weer enkele interessante
activiteiten ingepland, waaronder de veiling, de verdere uitbouw van het open forum, en worden
voor maart en april ook enkele voordrachten voorbereid door enthousiaste clubleden . Ook onze
website wordt voortdurend verbeterd en geïnnoveerd, dankzij de noeste arbeid van ons zeer
gewaardeerd webteam. Veel leesgenot met deze tweede nieuwsbrief.
Bart Cappelle

NIEUW ! Open forum
Sinds 17 januari is de club met een nieuw initiatief gestart, het Open Forum. Collega clubleden
krijgen er tijdens de wekelijkse clubvergadering de gelegenheid om een merkwaardig stuk van
hun collectie voor te stellen, vragen te stellen aan andere clubleden of wetenswaardigheden te
delen. Zo passeerden al beroemdheden, enkele aspecten van
het thematisch verzamelen en de vierde Orvalreeks de revue.

Onze veiling op maandag 14 februari
Onze veiling voor leden vindt plaats op deze data. Iedereen is welkom ! Er zijn weer mooie
stukken die geveild worden. Download een volledige lijst op onze site of klik hier
http://www.philateliaalosta.be/pr/info1.php/currentlanguage=nl/%5Cpr%5Cdownload.php?id=427036

Nieuwe leden
Drie verzamelaars werden in januari lid van Philatelia Alosta. Twee heren en sinds gisteren een
vrouw.
Lydie Mertens, Jan Linthout en Ceriel De Schutter
We verwelkomen dan ook dame en beide heren in ons midden.
Onze Kring blijft dus nog steeds groeien, wat ons uiteraard plezier doet.

Onze agenda voor de maand februari






Maandag 7 februari : Alle diensten, ook nieuwigheden. Iedere maandagavond
gelegenheid tot aankoop van materiaal aan democratische prijzen. Inzake in het ruime
aanbod van ruilboekjes.
Maandag 14 februari : Veiling van diverse poststukken. Alle diensten, maar geen
nieuwigheden.
Maandag 21 februari : Alle diensten, ook nieuwigheden.
Zondag 27 februari : Samenkomst van onze jeugdwerking Philajunior
Maandag 28 februari : Alle diensten, maar geen nieuwigheden.

Filatelie nieuws
Wie regelmatig onze website bezoekt krijgt zoveel mogelijk nieuws aangeboden
zowel van de interne werking van onze kring als van daarbuiten. Hier volgen
een paar berichten die niet zijn verschenen op onze pagina's.
* Royal Mail:
Net als BPost staat de Britse Post, de Royal Mail, aan de vooravond van een verregaande
privatisering van haar diensten. In het Britse Parlement was ongerustheid ontstaan over de
mogelijke gevolgen van zo'n privatisering. Een van de bekommernissen bleek een British
Tradition, namelijk het afbeelden van het portret van de regerende vorst op elke postzegel. Om te
vermijden dat deze traditie verloren gaat, heeft de Britse regering bij wet vastgelegd dat de
beeltenis van de regerende vorst steeds op elke postzegel moet afgebeeld worden, ten minste als
ze uitgegegeven wordt door de Royal Mail.
* Unesco
Unesco erkent een stuk van het archief van de Royal Bank of Scotland als werelderfgoed.
De Unesco heeft enkele maanden geleden een gedeelte van het archief van de Schotse bank The
Royal Bank of Scotland erkend als werelderfgoed. De Bank die onder andere het emissierecht
heeft van Schotse Ponden, kreeg de erkenning voor een belangrijk stuk van haar achttiende
eeuws archief. Het archief wierp een ander licht op de kolonisatie en onafhankelijkheid van de VS
en de oorlogen tussen Schotland en Engeland in dezefde periode en blijkt uniek in haar soort te
zijn. (Bron: RBS World, intern tijdschrift van RBS)

Philajunior
Op 26 september 2010 startte onze kring met een eigen jeugdwerking. Onder
begeleiding van onze ervaren medewerkers laten wij onze jeugdige leden kennis maken
met
de
passie
voor
de
filatelie.
Gerda, Bart, Luc, Danny en Michel zullen instaan voor de goede gang van zaken.
Uiteraard willen zij mede dit initiatief alles zo goedkoop mogelijk aan de kinderen
aanbieden
en
vragen
hierbij
de
medewerking
van
iedereen.
Hebt u nog ergens in huis of verzameling filatelistisch materiaal die u niet meer gebruikt

? Dan kan u deze tijdens de week in het postkantoor (Binnenstraat) te Aalst t.a.v. Michel
De Meester afgeven. Ook kan u terecht iedere maandagavond in ons clublokaal tussen
19 en 21 uur tijdens onze wekelijkse vergaderingen of tijdens onze jeugdvergaderingen, elke
4de Zondag van de maand van 10 uur tot 11u30. Sint Annakring, Roklijf 2 te Aalst.
Indien u zich niet kan verplaatsen, kan iemand van onze medewerkers de goederen die u
ter beschikking stelt komen ophalen. Bel daarom het nummer 053/77.36.68. Michel De
Meester
Wij danken u alvast voor de nodige inspanning !

Volgende bijeenkomst : 27 februari 2011

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen








Zondag 7 februari : De Wase Ruilclub, houdt haar nationale ruilbeurs van 9 tot 16 uur in
Lokaal Den Hof (Gildehuis) - Hendrick Heymanplein te Sint-Niklaas.
Zondag 7 februari : Postzegelkring De Posthoorn, organiseert ism de Mechelse
postzegelkring Opsinjoor een filatelistische ruilbeurs, van 9 tot 16 uur. Er zal een stand zijn
van studiegroep Andre Buzin in Feestzaal gemeentelijk instituut Keerbergen - Molenstraat
2.
Zaterdag 19 februari : Ruilbeurs, diverse onderwerpen van 8:30 tot 16 uur in de
polyvalente zaal , Basisschool Heusden - Steenvoordestraat 13. Toegang 1€.
Zaterdag 19 februari : 14de Ruilbeurs voor postzegels, munten ... in het gemeentehuis
van Zaventem van 9 tot 16 uur, Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem.
Zondag 27 februari : De Binkse Ruilclub organiseert haar Internationale voorjaarsbeurs
voor alle verzamelingen, Instituut St-Victor, Kasteelplein 20 Turnhout.
Zondag 27 februari : Nationale Postzegelbeurs 2011, in het parochiaal Centrum "StAnna", Veerstraat 10 te Lokeren. 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

