Vrijdag 1 juli 2011

Nieuwsbrief 7 - jaargang 1

Beste bezoeker
Eindelijk vakantie ! Voor vele kinderen en ouders is dit een tijd waar men na een jaar hard werken
naar heeft uitgekeken. Vele mensen vertrekken nu naar hun lievelings bestemming om van de
welverdiende rust te kunnen genieten. Ook voor Philatelia Alosta is deze tijd, een tijd om even
aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Daarom zal u de nieuwsbrief van augustus niet ontvangen,
aangezien onze diensten tijdens de verlofperiode niet werken.
Enkel onze website zal nog werkzaam zijn, maar dan wel op halve kracht. Tijdens de laatste 2
weken van juli staat deze op non-actief, waardoor u jammergenoeg geen nieuws kan lezen op
onze site. Vanaf begin augustus zullen wij uiteraard terug ons dagelijs nieuws publiceren, indien
dit op voorraad is.
We hopen opnieuw dat deze nieuwsbrief jullie kan smaken, hoewel het deze keer een verkorte
versie is. Vanaf september krijgen jullie een uitgebreid exemplaar toegestuurd.
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
De vakantie staat alweer voor de deur, en voor velen onder ons staat het verzamelen een paar
maanden op een laag pitje. Ook onze Kring gaat eventjes met vakantie. We kunnen alvast
terugblikken op een succesvolle eerste jaarhelft, met een tiental nieuwe, actieve leden, tal van
activiteiten met als afsluiter de traditionele juniveiling. Ik wil hierbij iedereen uitdrukkelijk
bedanken die heeft bijgedragen tot die succesvolle activiteiten. Een vereniging zonder actieve,
dynamische leden die de uitdaging durven aan te gaan om nieuwe dingen te doen, is helaas ten
dode opgeschreven. Philatelia gaat resoluut een andere weg op. Ook al is postzegels verzamelen
vandaag voor velen niet hip, toch spreekt Philatelia heel wat mensen aan. Het stijgend aantal
bezoekers voor onze vernieuwde website is daar een van de vele stille getuigen van, met dank
aan onze gepassioneerde webmaster! De wekelijkse bijeenkomsten die in de eerste jaarhelft een
fors gestegen aantal bezoekers kenden, vormen een andere hoeksteen van onze vereniging. In
een uitstekende sfeer worden heel wat wetenswaardigheden uitgewisseld. Toch mogen we niet
vergeten dat wat vandaag werkt, morgen misschien niet meer werkt. We moeten waakzaam
blijven en ons blijven vernieuwen zonder daarbij onze eigenheid en de traditie te verliezen.
Ik wens iedereen een prettige en fantastische vakantie!
groetjes,
Bart Cappelle

Onze agenda voor de vakantie :




Maand juli : Geen bijeenkomsten wegens de vakantie.
Maand augustus : Elke maandag van 19u tot 21u bijeenkomst in ons clublokaal, GEEN
diensten !

Clubblad info
Eind augustus zullen onze abonees terug hun vertrouwde clubblad mogen ontvangen. Het beloofd
een interessante editie te worden.

Filatelie Nieuws

Postzegels voor het Prinselijk Huwelijk in Monaco
Monaco Stamp kantoor van zal vijf zegels uitgeven en een souvenir kaart ter
gelegenheid van het huwelijk van Prins Albert II en Miss Charlene Wittstock. Ze zullen
te koop zijn in Monaco op 1 en 2 juli in het Museum van postzegels en munten en in de
postkantoren. De drie verkooppunten zijn (Rue Princesse Caroline en postkantoren in
Monte-Carlo en Monaco oude stad.)
De presentatie van souvenir-kaart, met een ontwerp van Gueorgui Chikhine, zullen
uitsluitend worden verkocht tegen Bij het postkantoor van afgifte voor 5.
De serie postzegels zijn verkrijgbaar in vier kleuren die overeenkomen met de
verschillende posttarieven voor een 20 gr. brief : Ecopli (niet-dringende mail) 0,55,
tarief voor Frankrijk 0,60, tarief voor Europa 0,77, en het tarief voor de rest van de
wereld op 8,89.
Een ontwerp van Pierre Albuisson, Cyril de la Patelliere en Claude Andreotto - een
souvenir postzegel zal beschikbaar zijn op 1 en 2 juli, evenals een eerstedag brief 6,50.
Ten slotte zal een zegel met monochrome gravuren en goud beschikbaar zijn door
middel van directe verkoop op 1 en 2 juli. Er zal geen enkele eerste dagzegel worden
aangeboden
- In een vel van 10 (niet te koop afzonderlijk)
- Op een brief gedrukt in 2000 genummerde voorbeelden voor 10
- In een tweeluik met 5 postzegels en een beperkte oplage van 500 genummerde
exemplaren voor 50
Zeldzame zaken, niet te missen!

Site Nieuws
Zoals eerder vermeld zal onze site zoveel mogelijk geupdate worden met nieuws, behalve tijdens
de laatste 2 weken van juli, wegens verlof van onze webmasters.

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
(Re) Hierbij willen wij mededelen dat de nieuwsbrief van de maand augustus geschrapt wordt. In
de maand september zullen wij dan ook een extra inspanning leveren om een zeer uitgebreid
exemplaar voor te schotelen.

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen


Zaterdag 9 juni : La Hulpe, 28ste Ruilbeurs Filatelie & Marcofilie, Zaal Les

Colibris Rue des Combattants 112 , 1310 Terhulpen - Van 9 tot 15 uur Inr:
Cercle Philatelique La Hulpe


Voor meer info/mededelingen, raadpleeg onze evenementenpagina op onze website KLIK
HIER

Zie ook in bijlage een organisatie van Philatelia Alosta in oktober !
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

