Dinsdag 1 maart 2011

Nieuwsbrief 3 - jaargang 1

Beste bezoeker,
Wederom, afhankelijk van uw datum van inschrijving, krijgt u van ons onze nieuwsbrief
toegestuurd. Uiteraard voor de maand maart 2011. Maart beloofd een maand te worden met vele
evenementen, georganiseerd door tal van verenigingen. Dat zal u meteen merken bij onze
"mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen". We schotelen u alvast een groot aanbod voor.
Onze oproep om adressen toe te voegen aan onze mailinglijst had vorige maand een succes en
daarom behouden wij ook deze maand deze oproep. Indien u mensen kent die ook graag deze
brief in hun mailbox ontvangen, kan u steeds een melding doen via onze website www.philateliaalosta.be op de pagina : Onze Kring/nieuwsbrief.
Vorige maand kon u ontdekken dat wij onze brief verbeterd hebben. Ook nu trachten wij deze
voor u zo informatief mogelijk te houden met nieuwtjes, interessante links, mededelingen
aangaande onze vereniging en de filatelie. De lof die onze dienst kreeg van lezers stimuleert ons
om op dit elan verder te gaan.
We wensen u dan ook veel leesgenot !

Woordje van onze voorzitter
De winter trekt zich langzamerhand terug en de lente begint zich stilaan aan te kondigen.
Traditioneel is de lente de maand van het nieuwe leven. Bij Philatelia zijn we ondertussen druk
bezig met de activiteiten voor 2011 in te vullen. Zo zijn er ondertussen al twee nieuwe
voordrachten voorzien voor maart en april, en neemt de club deel aan een aantal initiatieven van
de Stad, maar daarover later meer op de webstek of de nieuwsbrief. Die nieuwsbrief is
ondertussen aan zijn derde editie toe en kent een groeiend succes en een zeer ruime
verspreiding. Ik hoop dan ook dat jullie ook deze derde editie kunnen smaken.
groetjes,
Bart Cappelle

Nieuwe aanwinsten voor duostamp
Verzamelaars van Duostamp vellen en stripliefhebbers kunnen vanaf 28 maart genieten van een
nieuwe zegeluitgifte van Bpost. Deze keer heeft men aan onze jeugd vooral gedacht met 2
uitgaven. Eenerzijds hebben we een set van 5 zegels met Wickie de Viking, een tekenfilmserie uit
de jaren 70 die tegenwoordig een 2de leven geniet op televisie. Anderzijds een set van Winnie the
Pooh, een figuurtje dat ontdanks zijn leeftijd nog niets aan populatiteit heeft verloren. Het thema
van dit setje is 'stuur eens een briefje'.
Ze zullen verkrijgbaar zijn in de meeste postkantoren, maar ook bij onze dienst nieuwigheden.
Meer info volgt op onze site.

Filatelie Nieuws
Het voorgenomen huwelijk tussen de Britse prins William en Kate Middleton doet veel stof
opwaaien in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs het maandblad Gibbons Stamp Monthly ziet hierin
mogelijkheden zijn oplage te verhogen. De ene maand wordt de helft van het huwelijksvelletje
weggegeven, zodat ook de komende maandeditie zijn weg naar de lezers vindt met de andere
helft van het velletje.

Onze agenda voor de maand februari






Maandag 7 maart : Geen clubavond, wegens het Carnaval in Aalst.
Maandag 14 maart : Alle diensten, ook nieuwigheden. Iedere maandagavond
gelegenheid tot aankoop van materiaal aan democratische prijzen. Inzake in het ruime
aanbod van ruilboekjes. Maandag 21 februari : Alle diensten, ook nieuwigheden.
Maandag 21 maart : Alle diensten, ook nieuwigheden. Voorstelling van Gust Keymeulen met
als thema (zie voordrachten)
Zondag 22 maart : Philajunior
Maandag 28 maart : Alle diensten, ook nieuwigheden, Open forum.

Voordrachten deze maand
In de reeks "leden stellen hun verzameling voor" Is op maandag 21 maart Gust Keymeulen aan
de beurt. Hij zal ons onderhouden over zijn thema "De barokschilders van de 17de eeuw". Men
krijgt de gelegenheid om de verzameling rustig te bekijken met de nodige uitleg erbij.
Indien u graag deze voordracht bijwoont, bent u van harte uitgenodigd van 19 uur in ons
Clublokaal. Sint-Annakring, Roklijf Aalst.

Site nieuws
Vorige maand konden wij op onze site als primeur de eerste editie van Philanews 2011 van Bpost
aan onze lezers aanbieden. Ook voor de 2de editie gaan wij er alles aan doen om deze zo snel

mogelijk online te zetten. Ook hebben wij wegens de grote interesse in onze pagina
"Evenementen" deze pagina aangepast. Nu kunnen we een overzicht geven over een geheel jaar.
Nu staan alle diensten van onze kring netjes gerangschikt op onze pagina "Medewerker", zo kan u
ten alle tijde contact opnemen met de juiste persoon van iedere dienst.
Ook zal in de loop van deze maand ons nieuws nog uitbreiden. Onze webmasters werken aan een
nieuw project om u het nieuws vanuit de filatelie, wereldwijd voor te schotelen. Dagelijks zal er
nieuws verschijnen indien dit beschikbaar is.
OPROEP ! Om onze website toegankelijker maken voor buitenlandse filatelisten zijn wij
op zoek naar mensen die zich willen inzetten om mee de website te vertalen. Graag
zouden wij binnen enkele maanden onze webstek aanbieden in het Engels en het Frans.
Voelt u zich geroepen om hieraan mee te werken ? Stuur dan een mail naar onze
webdienst. webmaster@philatelia-alosta.be
Breng ons alvast een bezoekje op http://www.philatelia-alosta.be

Philajunior
Volgende bijeenkomst : 22 maart 2011

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen










Zaterdag 5 maart : De filatelistische kring van dendermonde organiseert haar Nationale
ruilbeurs FDK, Middenschool Atheneum, Geldroplaan- Dendermonde.
Zaterdag 5 maart : 21ste ruilbeurs voor verzamelaars postzegels, postkaarten enz... ,
van 9 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum "De Neerbeek" (aan het station) te Bissegem.
De toegang is gratis.
Zondag 6 maart : De Beverse ruilclub organiseert haar Internationale ruilbeurs, alle
verzamelopjecten van 8u30 tot 16 uur in de Sporthal "Broederschap", Stationstraat Beveren. De toegang is gratis.
Zondag 6 maart : In de cafetaria van de sporthal, sportveldweg 6 te Boortmeerbeek
(nabij station) is er de 11de Nationale Filateliebeurs van 8u30 tot 15 uur - Gratis toegang
en ruime parking.
Zat 12 en Zon 13 maart : Internationale ruilbeurs, alle verzamelingen van 9 tot 18 uur Centr'expo - Menenstraat Moeskroen.
Zaterdag 12 maart : Ruilbeurs voor postzegels in het Vrijd Technisch Instituut - grote
hulsstraat 28 - Tielt, van 9 tot 17 uur.
Zondag 20 maart : 62e Nationale Verzameldag - Alle poststukken, prentjes,
prentkaarten, postzegels enz. - Sint Michiel Beukenlaan 19 te Kieldrecht, van 8 tot 13 uur.
Inkom leden is gratis - niet-leden â‚¬ 0,50
Zaterdag 26 maart : De Filatelistische vereniging der financiÃ«le en gelijkgestelde
instellingen organiseert haar Filatelistische Ruilbeurs, Gemeenschapscentrum Nekkersdal Elie Bockstaellaan 102 te Laken, van 10 tot 17 uur. Toegang is gratis.
Zondag 27 maart : van 9 tot 16 uur is er de Hagelandse Verzameldag, Koninklijk
Atheneum, Pastoor Dergentlaan 47 (ingang schoolstraat 1)- Aarschot, verkoop van
postzegels, postkaarten, poststukken, munten, enz. Toegang is â‚¬ 1.

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

U wenst geen nieuwsbrief meer te ontvangen ? Klik hier !

