Woensdag 1 juni 2011 Nieuwsbrief 6 - jaargang 1
Beste bezoeker
De tijd staat niet stil. Zo zijn we reeds aan onze 6de editie toegekomen van onze nieuwsbrief. Juni
betekend voor onze kring een signaal dat de vakantie heel dichtbij is. Het weer is dan ook reeds
prachtig geweest voor de mensen die genieten van de zon. Voor de boeren echter is dit een
domper op hun teelt die te kampen krijgt met deze langdurige droogte.
We hopen van harte dat deze nieuwsbrief jullie kan smaken. We proberen dan ook elke maand u
het allerlaatste nieuws voor te schotelen met nieuws van onze kring en daarbuiten.
Ik wens u dan uiteraard veel leesplezier ! Met alle info die onze dienst rijk is. Voor dagelijks
nieuws uit de filatelie kan u steeds terecht op onze website : http://www.philatelia-alosta.be
Guy Abbeloos

Woordje van onze voorzitter
Na de schitterende lente, komt de zomer met rasse schreden dichterbij. En in die zomer durft
onze hobby al eens meer op het achterplan terecht te komen. Toch al even tijd om terug te
blikken op de voorbije vijf maanden. De wekelijkse bijeenkomsten zijn de voorbije maanden zeer
zeker een groot succes geweest. Regelmatig werd de kaap van dertig of meer aanwezigen
gehaald. De introductie van het Open Forum heeft ook aan die bijeenkomsten een nieuwe
dimensie gegeven en heeft de drempel voor onze leden om een woordje te zeggen zeer zeker
verlaagd. Tal van wetenswaardigheden werden hierbij uitgewisseld, tijdens geanimeerde debatten
maar steeds in een opperbeste sfeer. Ook heel wat formelere voordrachten werden gegeven ver
de meest uiteenlopende onderwerpen, gaande van een thematische verzameling rond Elvis tot de
kernramp van Tsjernobyl. De club kon ook rekenen op heel wat nieuwe leden die onze
clubavonden regelmatig bezoeken. En dan mogen we onze website niet vergeten die steeds meer
bezoekers heeft, met oprechte dank aan onze webmaster voor zijn schitterend werk.
Ook al is de filatelistische zomerslaap in aantocht, toch zijn er terug tal van nieuwe initiatieven
aan het rijpen in het bestuur. Het gekend hoogtepunt voor het najaar is ongetwijfeld de
internationale ruilbeurs van 10 december, 2011 en als extra in oktober een brochettenfestijn. Los
daarvan, zullen we ons ook in de tweede jaarhelt maximaal inzetten om het clubleven verder te
ontwikkelen en te laten bloeien.
groetjes,
Bart Cappelle

Onze agenda voor de maand juni



Maandag 6 juni : Alle diensten - Telkens gelegenheid tot aankoop van materiaal aan
democratische prijzen.
Maandag 13 juni : Geen vergadering naar aanleiding van Pinkstermaandag





Maandag 20 juni : Veiling van en voor leden, Alle Diensten, Geen nieuwigheden.
Zondag 26 juni : Philajunior, een bijeenkomst van onze jeugdafdeling
Maandag 27 juni : Alle Diensten ook nieuwigheden

Clubblad info
Het clubblad van de maand juni is alweer het laatste voor de verlofperiode en stilaan loopt het
filatelistisch seizoen naar zijn einde. Het bestuur en redactie wenst aan alle leden en sponsors een
zonnig en prettig verlof, een heerlijke rust met uiteraard behouden thuiskomst.

Nieuw Lid
Ook vorige maand heeft Philatelia Alosta een nieuw lid mogen verwelkomen. Robert Minnebach,
reeds jaren een verzamelaar en tevens ook secretaris van de Koninklijke Postzegelkring
Imperator, vervoegde onze leden. Robert verklaarde zelf, " Ik heb alle lof voor jullie vereniging.
Jullie proberen in deze toch donkere tijden van de filatelie er alles aan te doen om deze levendig
te houden. " en dat resulteerde meteen in een toetreding. We wensen Robert van harte welkom in
ons midden.
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 en krijgt de mogelijkheid om materialen tegen zeer gunstige prijzen
aan te kopen. Neem contact met ons op door te mailen naar philainfo@philatelia-alosta.be

Filatelie Nieuws
Internationaal jaar van de bossen.
Elk jaar komen de lidstaten van de PostEurop stemming bij elkaar om het onderwerp te kiezen dat moet
verschijnen op al hun EUROPA postzegels dat jaar. UNESCO verklaarde 2011 tot het "Internationaal Jaar
van de bossen" en het onderwerp van de EUROPA stempel, "bossen" zijn, in overeenstemming is met
deze.
Bossen zijn een van de bronnen van het leven op aarde, een ecologische gemeenschap en habitat
afhankelijk van natuurlijke factoren en menselijk ingrijpen. Zij omvatten micro-organismen in de bodem
leven, motten, schimmels, kruidachtige en houtachtige planten die op het oppervlak van de bodem,
alsmede de insecten, vogels en wilde dieren die erin leven. Het bos is meer dan alleen een verzameling
van bomen. Het bos is de grootste consument van kooldioxide en de grootste producent van zuurstof,
het is de bron van hout als materiaal, een hernieuwbare bron van energie en de bron van vele andere
producten, het reguleert waterbalans van de aarde en invloeden van het klimaat , het is vrijwel de enige
habitat waar de voedselketen wordt behouden, zonder onderbreking, en het is de belangrijkste
beschermer van het milieu. Naast deze, om zijn gezondheid te bevorderen, regenererend effect is
uitstekend alsook het welzijn, waar culturele en aesthetische impact onmisbaar is.
Bijna een vijfde van grondgebied is bedekt met bossen en hun belangrijkste onderhoud vereist
deskundige bosbeheer. De belangrijkste doelstellingen zijn het bos te beschermen, om de biologische
diversiteit en haar vermogen om te produceren en te regenereren te behouden; te helpen bij het voldoen
aan milieu-en economische verwachtingen in harmonie met de maatschappelijke vraag en te maken
serveren gezondheid, sociale, educatieve en onderzoek doelen).
Vele landen binnen europa, maar ook daarbuiten hebben reeds in de loop van het jaar hun eigen zegels
uitgebracht onder deze titel. Verzamelaars van natuurzegels kunnen dus dit jaar zich volledig volledig
laten gaan.

Site Nieuws
We hebben een paar dagen problemen gehad om onze site up-to-date te houden. Zo kon men
opmerken dat er een 3-tal dagen geen nieuws verscheen. Deze problemen zijn opgelost.

Fan worden
Philatelia Alosta is niet alleen te volgen via onze site. Op http://www.propost.be/nl/node/787/info
kan u zich aanmelden om fan te worden. In de loop van de maand mei zullen wij via deze weg
nog meer informatie met u delen.
Ook stromen de deelnemers via facebook in grote getallen toe. Momenteel zijn we bezig met het
uitbouwen van ons account, waar het reeds mogelijk is om weetjes, nieuws en tal van activiteiten
wereldwijd te lezen. Naar de toekomst toe werken wij aan groepen, waar jullie ervaringen met
elkaar kunnen delen. Voeg Philatelia Alosta toe aan je Facebook vriendenlijst. Meer info op
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682556798

Nieuwsbrief
Hierbij willen wij mededelen dat de nieuwsbrief van de maand augustus geschrapt wordt. Dit
omdat onze webdienst eind juli van een welverdiende rust gaat genieten. In de maand september
zullen wij dan ook een extra inspanning leveren om een zeer uitgebreid exemplaar voor te
schotelen.

Philajunior Nieuws
Maandag laatstleden kregen onze juniors een tas vol materiaal aangeboden van een gulle
schenker. In naam van de kinderen willen wij hierbij de mensen bedanken die een bijdrage
leveren aan onze jeugddienst. Oude verzamelmappen, postzegels, briefkaarten mogen steeds aan
onze diensten bezorgd worden. Heb jij ook nog ergens filatelistisch materiaal ter beschikking die u
niet meer gebruikt ? Ons philajuniorteam kan hiervan goed gebruik maken. Alvast nogmaals
bedankt !

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen







Zaterdag en zondag 4 en 5 juni : Fleurus , Association Philatélique de Fleurus
organiseert haar jaarlijkse beurs alle verzamelingen van 9 tot 17 uur in de Polyvalente zaal
Foret des Loisirs Rue de Wangenies, 6220 Fleurus
Zaterdag 11 juni : Courcelles, 13e Beurs alle verzamelingen met filatelistische
tentoonstelling met Uitgifte van gepersonaliseerde zegels in Zaal van Miaucourt, rue Paul
Pastur 115, 6180 Courcelles, ingericht door Phila 2000 Courcelles van 9 tot 16 uur
Zondag 12 juni : Zelzate, 7e Internationale Ruilbeurs Postzegels, postwaardestukken,
postkaarten fantasiekaarten en infostand, Gemeentehuis Grote Markt 1 Zelzate - Van 9 tot
16 uur - Toegang gratis - Ingericht door Phila Zelzate
Zondag 12 juni : Malmedy, Filatelistische beurs in de Hall van Malmedy Expo, Philatelie,
stempels, mismatique en boekenbeurs - van 9 tot 17 uur - Org: Le Cercle Philatelique
Malmedien
Zondag 19 juni : Belsele - Sportcentrum De Klavers, St. Andriesstraat 9111 Belsele Vijfendertigste Grote Nationale Ruilbeurs van Postzegels, postwaardestukken, postkaarten
- Gratis postzegeltijdschriften - van 9 tot 16 uur - algemene inkom 1 €
Zaterdag en zondag 25 en 26 juni : Charleroi, Institut Saint André Rue du Parc 234 Gillyphilex 2011 Competieve tentoonstelling en voorverkoop Postzegeluitgiften L'Humor fait




la force, Les femmes et le sport en Henri de Toulouse-Lautrec à Ixelles - Zaterdag van 10
tot 17 uur Zondag 10 tot 15 uur Org:Le Cercle Union Philatélique Gillicienne
Zondag 26 juni : Maasmechelen - Internationale postzegelruildag - H. Hartcollege,
Rijksweg 357 - Van 9 tot 15 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

