Zondag 1 mei 2011

Nieuwsbrief 5 - jaargang 1

Beste bezoeker,
Mei staat beter bekend als de bloeimaand of de Mariamaand. Voor Philatelia Alosta en Philajunior
betekend dit het begin van een drukke periode. In mei treffen we alle voorbereidingen voor ons
programma de komende maanden. Ook is mei dit jaar een mijlpaal voor onze Antwerpse vrienden
uit Borgerhout die hun 75-jarig bestaan vieren. Een korte samenvatting kan u verder in deze
nieuwsbrief lezen. Ook Philajunior is niet stil blijven staan en krijgt dan ook de nodige aandacht in
deze editie.
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 aprilse grillen bleken dit jaar vooral aprilse hondsdagen te zijn en België is even het warmste
plekje van Europa geweest. Op die dagen komt de postzegelverzameling dan meestal wat in de
verdrukking. Toch blijven we bij Philatelia Alosta niet stil zitten.
Zo hebben we terug een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, en vele trouwe leden
trotseerden de tropische temperaturen en vonden de weg naar onze wekelijkse bijeenkomsten.
Ook in april zijn we erin geslaagd om die leden een aantal interessante voordrachten te bieden
over diverse onderwerpen, gekruid met levendige discussies en dat in een uitstekende sfeer.
Het programma voor mei oogt even interessant en veelbelovend met terug voor elk wat wils. Als
club mogen we terecht trots zijn op die actieve leden.
Ook onze website blijft volop verder evoluteren en is naast de traditionele ledenvergadering en
het clubblad een volwaardig communicatiekanaal geworden. Het stijgend aantal bezoekers en de
positieve reacties die we ontvangen zijn een hart onder de riem voor onze webmasters, die met
hart en ziel de website blijven verbeteren en verder uitbouwen. We doen er dan ook alles aan om
mei even succesvol te maken als april.
groetjes,
Bart Cappelle

Onze agenda voor de maand mei







Maandag 2 mei : Alle diensten - Telkens gelegenheid tot aankoop van materiaal aan
democratische prijzen. Inzage in het ruim aanbod van ruilboekjes. Open Forum : Tschernobil en
de "Space Shuttle" door Paul Van Der Eecken.

Maandag 9 mei : Alle diensten, ook nieuwigheden, Open Forum
Maandag 16 mei : Alle Diensten, Open Forum
Zondag 22 mei : Philajunior, een bijeenkomst van onze jeugdafdeling
Maandag 23 mei : Alle Diensten ook nieuwigheden
Maandag 30 mei : Alle Diensten, Open Forum

Open forum
Het open forum is reeds een paar maanden een succes tijdens ons bijeenkomsten. Leden, maar
ook niet leden kunnen er hun verzameling voorstellen, weetjes mededelen en vragen stellen aan
de aanwezigen. Ook deze maand zullen wij u via onze site hiervan op de hoogte houden. Onze
bijeenkomsten zijn vrij te bezoeken en vinden steeds plaats in de Sint-Annakring, Roklijf 2 te
Aalst, iedere maandagavond (tenzij anders vermeld) tussen 19 uur en 21 uur.
Op Maandag 2 mei zal Paul Van Der Eecken spreken over "Tschernobyl 25 jaar later" en de "Space
Shuttle". Wie een zeer bevoegd spreker wil horen zal dan aanwezig moeten zijn .
Heb jij ook iets dat je onze leden wil toevertrouwen ? Altijd welkom ! Stuur een mail naar
philainfo@philatelia-alosta.be en we hopen u dan te mogen verwelkomen.

Nieuwe leden
Vorige maand vervoegden 3 nieuwe leden onze vereniging. Chris De Troyer, Hugo Wouters en
Kristof Van Pottelbergh, allen fervente verzamelaars kunnen de gang van zaken binnen Philatelia
Alosta smaken. Kristof vertelde "ik kom al jaren naar de ruilbeurs toe en bezocht reeds meerdere
malen jullie website, waar ik steeds alles vond wat ik als verzamelaar aan info zocht". Al deze
factoren resulteerden dan ook in een inschrijving als nieuw lid van Philatelia Alosta. We wensen
Kristof, Hugo en Chris bij deze welkom in onze Kring.
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
Postzegelkring Imperator uit Borgerhout wordt 75 !

Op 14 mei wordt Koninklijke Postzegelkring Imperator 75 jaar jong. Dat vieren ze met een
tentoonstelling en voorverkoop. Onze nieuwsdienst schotelt u dan ook een kleine voorstelling voor
van onze vrienden uit Borgerhout.
Een kleine voorgeschiedenis ..... Delleoné Pieter, reeds 30 jaar voorzitter van de Kon.Postz.Kring
Imperator.
"In 1981 heb ik mijn vader Emiel Delleoné, na zijn overlijden opgevolgd, mijn vader was één van
de oprichters van de kring in 1936, en is meer dan 40 jaar voorzitter van de kring geweest. Als

jongetje van 8 ging aan de hand van mijn vader mede naar de bijeenkomsten en spoedig werd
mijn interesse in het postzegelverzamelen aangewakkerd. Onze kring is een kleine vriendenkring,
welke altijd in de gemeente Borgerhout (bij Antwerpen) is gevestigd. Om de 5 jaar houden wij
een tentoonstelling, liefst in samenwerking met De Post en met voorverkoop.
Dit is ons sedert 1971 ( 35 jarig bestaan ) altijd al gelukt en nu vieren wij op 14 mei 2011 ons 75
jarig bestaan met tentoonstelling en voorverkoop. De tentoongestelde verzamelingen zijn allemaal
van de eigen leden. Het betreft de verschillende diciplines in de Filatelie, gaande van de klassieke
landenverzamelingen tot de onderwerp- en motiefverzamelingen. Zo is er een uitgebreide
verzameling aangaande de “Brandweer” en “De Pioniers” van de luchtvaart”.
Wij geven ook enkele gepersonaliseerde ( media-zegels) uit : eentje met het logo van de kring.
En een strip van 5 betreffende de onderwerpen van de voorverkoop : “Feest van de postzegel :
Oude en nieuwe brievenbussen” + “Art of Graffiti”.
Al deze activiteiten vinden plaats in Cultureel Centrum Luchtbal - Columbiastraat 110 Antwerpen.
Afbeeldingen van hun persoonlijke zegel, alsook van hun media zegels zullen beschikbaar zijn op
onze site vanaf 7 mei. Wie wil kan ze bestellen via mail bij : benny.winkelmans@telenet.be
Het programma :
Zaterdag 14 mei zal het postkantoor open zijn van 10u00 tot 15u00. Er worden souveniers
verkocht van de eerste dag. Ook zijn er diverse verkoopstanden met ook een stand van graffiti
kunstenaar Steve Locatelli. Ontwerpers signeren exclusief en men kan kijken naar een
tentoonstelling van eigen leden. De dorstigen kunnen hun dorst lessen in de cafetaria.
Zondag 15 mei zal Steve Locatelli verder present zijn, evenals hun tentoonstelling en kan men
ook souveniers aanschaffen.
Philatelia Alosta zal proberen een delegatie samen te stellen om onze vrienden een bezoekje te
brengen. Wij willen hen reeds van harte proficiat wensen met hun verjaardag ! Vanwege al onze
leden, bestuur en medewerkers.

Site Nieuws
Regelmatige bezoekers zullen het zeker opgemerkt hebben, er zitten/zaten enkele fouten op onze
website. Samen met de mensen die onze website draaiende houden werkten wij aan een
oplossing en hebben deze dan ook gevonden. Indien u enige hinder hiervan hebt gehad,
excuseren wij ons voor dit ongemak.
Voor de voorstelling van de nieuwe Philanews van bPost verwijzen wij u door naar de
desbetreffende pagina. Vanaf het ogenblik dat deze digitaal beschikbaar is zullen wij hem meteen
online zetten. Bezoek dus regelmatig onze site voor meer info !

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
In de loop van de maand mei zal het mogelijk zijn om oudere exemplaren van onze nieuwsbrief
op te vragen op onze site. Wie steeds graag het allerlaatste nieuws ontvangt, diendt zich in te
schrijven om deze in zijn mailbox te ontvangen.

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.
Nieuw Lid
Ook onze jeugddienst mag een nieuw lid verwelkomen. Marten een jonge knaap van 12 jaar en
een gedreven verzamelaar vervoegde onze vriendjes. We hopen hem op zondag 22 mei te
mogen verwelkomen in onze blokhut !

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen










Zaterdag en zondag 14 en 15 mei : Antwerpen, Cultureel Centrum Luchtbal,
Colombiastraat 110, 2030 Antwerpen 3 - Voorverkoop - Feest van de Postzegel The art of
graffiti - Org: Koninklijke Postzegelkring Imperator
Zaterdag 14 mei : Roeselare, Postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van 45ste
verjaardag van de Belgische Academie voor Filatelie - t' Brouwerijtje - Kaaistraat 19, 8800
Roeselare - van 10 tot 18 uur met o. m. de omgekeerde Dendermonde
Zaterdag 14 mei : Evere, 12e Ruilbeurs van Phila Culture D'Evere - van 9 tot 17 uur in
Zaal " L'Espace Toots" - Ed. Stuckensstraat 125 -, 1140 Evere
Zondag 15 mei : Niel, van 9 tot 16 uur - Grote Nationale ruilbeurs, rommelmarkt &
tentoonstelling - Gemeentelijke feestzaal, Veldsraat 2845 - Niel - Gratis toegang - Org:
Nielse Hobby- en postzegelclub
Zondag 15 mei : Diest, Postzegelkring K.V.B.P. Diest org. Filatelistische beurs van 9 tot
15 uur - Zaal Scanfis, St. Hubertusplein 2 - Dorp Schaffen
Zaterdag 21 mei : Sint Gillis Dendermonde, Zaal De Zonnebloem Breestraat 109 - 20ste
Nationale ruildag van postzegels, munten, prentkaarten en telefoonkaarten - Van 9 tot 16
uur - Org: Postzegelkring Sint Gillis Dendermonde
Zondag 29 mei : Lede, 12de Ruildag devotionalia - van 7 tot 13 uur - zaal De Bron Kerkevijverstraat 19A, 9340 Lede - Bedevaartvaantjes, kerk en religieuze boeken,
doodsprentjes doodsbrieven enz. - Toegang €1
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 !

