Dinsdag 1 April 2011

Nieuwsbrief 4 - jaargang 1

Beste bezoeker
Verwijder deze nieuwsbrief zeker niet voor u hem gelezen hebt. Dit is zeker GEEN aprilgrap !
Vandaag de dag kan u iedereen die u kent even bij zijn/haar luren nemen. Om u verder te
informeren over de gang van zaken binnen onze vereniging, beloofd april een maand van vooral
veel verzamelplezier te worden.
Onze nieuwsbrief groeit en dat doet ons uitermate veel plezier. Hopelijk vind u deze editie
interessant. Voor dagelijks nieuws uit de filatelie kan u steeds terrecht op onze website :
http://www.philatelia-alosta.be

Woordje van onze voorzitter
Deze maand is het precies vijftig jaar geleden dat de mens zijn veroveringstocht van de ruimte
begonnen is. De Russische kosmonaut Joeri Garagrin maakte immers op 12 april als eerste mens
een tocht door de ruimte en kon de Aarde veilig terug bereiken. Meteen gaf deze bemande
ruimtevlucht een extra boost aan de nog jonge astrofilatelie, die nu al kan bogen op een rijke
traditie, eigen wedstrijdreglementen en competities. Gelet op de recente ontwikkelingen, lijkt het
erop dat de volgende stap, de verovering van Mars nog een kwestie van jaren is en ziet het
ernaar uit dat deze tak van filatelie nog prachtige vooruitzichten heeft wanneer de volgende
giant leaps gezet worden.
groetjes,
Bart Cappelle

Onze agenda voor de maand april






Maandag 4 april : Alle diensten - Telkens gelegenheid tot aankoop van materiaal aan
democratische prijzen. Inzage in het ruim aanbod van ruilboekjes.
Maandag 11 april : Alle diensten, ook nieuwigheden, Open forum
Zondag 17 april : Philajunior, een bijeenkomst van onze jeugdafdeling , uitzonderlijk nu de
3de week omwille van Pasen.

Maandag 18 april : Alle diensten, open forum met als thema "Elvis" voorgedragen door
Luc Liebrecht - met aangepaste muziek
Maandag 25 april : Geen bijeenkomst, Paasmaandag

Open forum
Op maandag 18 april krijgt u op onze wekelijkse bijeenkomst onder het mom van "Leden
stellen hun verzameling voor" een toelichting van Luc Liebrecht met als thema "ELVIS"

voorgeschoteld. Tijdens zijn uiteenzetting zal er aangepaste muziek van "The King" worden
afgespeeld. We roepen hierbij ook alle mensen, fans of nieuwsgierigen op om aanwezig te zijn op
deze bijeenkomst. Elvis-kenners mogen zeker Luc het vuur aan de schenen leggen en hem
vragen stellen ivm zijn verzameling.

Nieuw lid
Ook mogen we een nieuw lid in ons midden verwelkomen ! Dhr Boris Mischeko is bij deze
toegetreden tot onze vereniging Boris verzameld het Duitse Rijk,ruimtevaart en sport. Wij
kunnen dus nog altijd spreken van een vereniging in groei ! Wat ons allen pleziert !
U wenst ook lid te worden van onze vereniging ? Voor maar €10 per jaar kan u al van onze
diensten gebruik maken. Zo ontvangt u trouwens maandelijks ons clubblad en krijgt een inzage
in 75 jaar postzegelverzamelen. Neem dan contact met ons op door te mailen naar
philainfo@philatelia-alosta.be

Filatelie Nieuws
Post herdenkt mijnverleden met vijf postzegels
Op 2 april (morgen dus) brengt bpost vijf postzegels uit met de Limburgse mijnstreek als
centraal thema. De postzegels zullen in heel België worden verkocht aan 4,65 euro per vel van
vijf postzegels. Ex-mijnwerkers zijn blij dat er opnieuw aandacht wordt besteed aan de mijnen,
maar zijn niet echt onder de indruk van de zegels zelf.
“Elk jaar brengt Bpost een aantal speciale postzegels uit om de aandacht te vestigen aan
bekende Belgische streken”, vertelt Fred Lens, woordvoerder van Bpost. “Dit jaar is de
Kempische mijnstreek aan de beurt en prijken vijf van de zeven mijngemeenten op hun eigen
postzegel.”
Op de postzegel van Beringen staat het Eeuwfeestplein, vroeger een typische mijnwerkerswijk.
Mijnwerkers zonder gezin konden in zo’n wijken verblijven, zodat ze snel in de mijnen waren.
De zegel van As is er een van de oude boortoren, die tegenwoordig vooral dienst doet als
uitkijktoren. Op de voorgrond staat het kolenspoor, waar vroeger kolen en mijnwerkers mee
vervoerd werden. De postzegels van Zolder en Eisden geven de oude mijnterrils weer, dat is
waar het afval toen terechtkwam.
“Ik denk wel dat de mijnwerkers blij zullen zijn met deze postzegels, hun hele leven wordt in
feite weergegeven in deze vijf zegels”, besluit Fred Lens.

Site Nieuws
Met trots kunnen wij melden dat onze website vorige maand een record aantal bezoekers heeft
mogen ontvangen. Onze webmasters houden de stand van zaken nauwlettend in de gaten en
merkten op dat sinds de start van onze site we maandelijks meer en meer bezoekers over de
vloer krijgen. Dit doet ons plezier en geeft ons de moed om steeds voor u de dagelijkse
activiteiten binnen de filatelie, alsook uit onze vereniging in kaart te brengen. Daarom een woord
van dank aan u, die tevens bijdraagt om dit mogelijk te maken.

Ook werken we volop verder aan de vertaling van onze site.

Veiling
Vanaf deze week zal ons veilingformulier terug beschikbaar zijn op onze site. Nieuw is nu dat u
het formulier rechtstreeks kan inkijken vanop de site en dus niet meer hoeft te downloaden of af
te drukken. Meer info zal beschikbaar zijn op onze Multimedia pagina, "Veilingen". Het zal dan
ook beschikbaar zijn in pdf-formaat.

Philajunior Nieuws
Op zondag 27 maart zijn de enthousiaste Philajuniors terug bijeengekomen. Deze keer had
Michel een speelse en zeer interessante workshop voorbereid rond stempels, foute
afstempelingen, vlaggestempels, reclamestempels, mechanische en handstempels. Zo leerden
onze jeugdleden letten op alle details van de zegels, stempels en werd het belang van volledige
postwaardestukken in een verzameling bijgebracht.

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen






Zaterdag 2 april : Grote Brogel / Peer : CC Breughelheem Dorpstraat 17 - Regionale
filatelistische tentoonstelling met wedstrijdkarakter - Voorverkoop Belgische Streken: " De
Kempense mijnstreek 3 tussen schat en heide " en het postzegelboekje "De foor " -van 10
tot 18 uur - Org: Postzegelkring De Toren uit Peer.
Zaterdag 2 april : Kruibeke : Beurs in lokaal " Brouwerij "- Gemeentehuis O.L.
vrouwplein 18, Kruibeke - Van 10 tot 16 uur.
Zondag 10 april : Deurne : Berchemse ruilclub organiseert elke 2e zondag van de
maand een ruilbeurs - Zaal Kriekenhof, Knyffstraat 19, 2100 Deurne - van 9 tot 12 uur.
Zondag 24 april : Turnhout : Ruilbeurs bij de Binkse ruilclub - Lokaal St. Victor
Kasteelstraat 20 - van 7 tot 12 uur

Voor meer info/mededelingen, raadpleeg onze evenementenpagina op onze website KLIK HIER
Meer info of nieuws kun u steeds raadplegen op onze 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 !

