Zondag 2 oktober 2011

Nieuwsbrief 9 - jaargang 1

Beste
Deze maand besteden we ruimschoots aandacht aan ons brochettenfestijn. Hierbij nodigen wij u
en uw familie reeds uit om ons een bezoekje te komen brengen. Meer info hierover vindt u terug
in deze nieuwsbrief.
Ook beloofd oktober een drukke maand voor ons allen te worden. Vijf bijeenkomsten staan dan
ook op de agenda, dewelke u nu 24 op 24 kan raadplegen op onze website, genaamd "kalender".
Vooral onze veiling van 10 Oktober beloofd weer een aanrader te worden.
Ik wens u 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
Onverwachts mogen we dan dezer dagen toch nog genieten van een Indian Summer, en dat is
altijd mooi meegenomen natuurlijk na de sombere zomer. Het belet echter Philatelia Alosta niet
om verder te werken aan allerlei activiteiten. Na de geslaagde "Rommelavond" in september vindt
volgend week-end ons eerste brochettenfestijn plaats ! Daarmee wordt een oude traditie van
eetfestijnen van Philatelia in ere hersteld. Op zaterdagavond en zondagmiddag is iedereen van
harte welkom. Een stel enthousiaste medewerkers staat klaar om twee werken van
barmhartigheid te beoefenen: de hongerigen spijzen en de dorstigen laven! Ik hoop jullie dan ook
samen met ons team te mogen verwelkomen!
Ondertussen krijgt het komende postzegeljaar meer en meer vorm, en al in november lanceren
we een volgend initiatief dat op de jeugd gericht is-de eerste keer dat onze jeugdwerking naar
buiten komt.
Maar daarover uiteraard meer in de volgende nieuwsbrief!
groetjes,
Bart Cappelle

Onze agenda voor de maand oktober







Maandag 3 oktober : Alle diensten - Telkens gelegenheid tot aankoop van materiaal aan
democratische prijzen. Inzage in het ruim aanbod van ruilboekjes. Ook nieuwigheden !
Zaterdag 8 oktober : BROCHETTENFESTIJN - van 17u30 tot 21 uur kan u komen
genieten van een lekker eetmaal aan democratische prijzen in ons lokaal.
Zondag 9 oktober : BROCHETTENFESTIJN - van 11u30 tot 15 uur - Iedereen
welkom !
Maandag 10 oktober : VEILING - Veiling voor en door leden.
Maandag 17 september : Alle Diensten, Open Forum, ook nieuwigheden.
Maandag 24 oktober : Alle diensten maar geen nieuwigheden.




Zondag 25 oktober : Philajunior, een bijeenkomst van onze jeugdafdeling
Maandag 31 oktober : Alle Diensten ook nieuwigheden

Philatelia Alosta organiseert
Ons brochettenfestijn !
Om mede de kosten die onze vereniging heeft te bekostigen, organiseren wij op 8 en 9 oktober
voor de eerste maal een brochettenfestijn. Dit geeft u en uw familie de mogelijkheid om in een
rustig kader te komen genieten van een heerlijke maaltijd. Wij bieden u tegen een democratische
prijs van 13 euro per persoon, voor volwassenen en 6,5 euro per Kind het volgende aan : +/- 250
gr vlees (kip of varkensbrochette), groentjes, frietjes en uiteraard ook saus.
Onze sausen worden dan ook door topkok Guy Van Nuffel van feestzaal De Hophoeve te
Hekelgem vers klaargemaakt, keuze uit peper, champignon en ProvenÃ§ale saus.
Onze frietjes zullen ook van eerste kwaliteit bintjes zijn, krokant gebakken in olie.
De groentjes zullen vers aangebracht worden door de plaatselijke groentenboer.
Het vlees is van eerste keuze en wordt de dag zelf bereid door onze beenhouwer.
Kom dus zeker langs !

Filatelie Nieuws
Philatelia Alosta wint opnieuw wisselbeker Oost-Phila !
Vorig weekend vond te Hamme de "wisselbeker" van Oost-Phila plaats. Philatelia Alosta
behaalde voor het tweede jaar op rij de hoofdprijs. Er namen in totaal twaalf
postzegelverenigingen deel aan deze competitie. Met een verschil van 3 punten
behaalde onze kring de overwinning.
HAMME - Dit jaar, tijdens Hamfila, was de opdracht om een gefrankeerd
poststuk met Ã©Ã©n zegel van het type Houyoux voor te stellen. De
afstempeling moest zich tussen 1922 en 1 april 1948 bevinden. Twee prijzen
konden zo in de wacht gesleept worden.
Prijs Ã©Ã©n omvatte de mooiste afstempeling of de best ogende en aan
strikte voorwaarden gebonden beoordeling van drie juryleden. Edgard Hooghuys
behaalde hier de derde plaats (brons) met 97 punten. Alain Pierret van club S.R.G.T.
was de winnaar met 99 punten.
Prijs twee omvatte de wisselbeker van Oost-Phila. De club met de drie best
geklasseerde stukken kon zo meedingen voor deze hoofdprijs. Hierin onderscheidde
Philatelia Alosta zich van de rest. Philatelia Alosta kreeg 286 punten, 3 punten meer
dan Phila Ronse en 5 punten meer dan S.R.G.T.
Voor Philatelia Alosta namen deel : Edgard Hooghuys - 97 punten - 3de plaats |
Godelieve Keleman - 95 punten - 6de plaats | Andre Couck - 94 punten - 7de plaats |
Gilberte De Munter - 86 punten - 28ste plaats | Freddy Boelens - 84 punten - 36ste
plaats .
Iedereen binnen Philatelia Alosta kijkt al uit naar volgend jaar. Proficiat aan alle

deelnemers !

Site Nieuws
Nu al halen we een verdubbeling aan bezoekers !
Onlangs kregen wij de nieuwste cijfers door van onze bezoekers op de website. Drie maand voor
het afsluiten van ons jaartal blijkt dat Philatelia-alosta.be reeds een verdubbeling gerealiseerd
heeft. Afwachten wat het dus wordt eind december.
Sinds de vernieuwing van onze website in 2009 heeft onze webdienst een grondige hervorming
doorgevoerd op onze site. Steeds heeft ons team er alles aan gedaan om een mooi visitekaartje
af te leveren via het internet. Nieuwe pagina's, herwerking van het logo en niet te vergeten de
layout zijn enkele van de belangrijkste facetten die deel uitmaken van deze stijging. Een paar
maand geleden beslisten onze webmasters, wegens sterke groei, om de site opnieuw te
herwerken. Ook vind men op bijna elke filatelistische site een link naar onze site.
Meer informatie op een overzichtelijke manier weergeven was ons streefdoel. En dat is ons dan
ook redelijk goed gelukt. Nieuws uit de hele wereld geven wij dan ook beknopt weer.
Via deze weg zoeken wij ook mensen die ons mede willen helpen om onze site nog verder uit te
bouwen. Heb jij het talent om filatelistische artikels te schrijven ? Stel dan ons webteam hiervan
op de hoogte ! En wordt medewerker op onze site. Alle nieuws van binnen- en buitenland is
steeds welkom.
POLL : Nog tot eind dit jaar kunnen de bezoekers van onze website hun mening geven door op
de poll, die bovenaan onze nieuwspagina staat, te stemmen.

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.
Ook stromen de deelnemers via facebook toe. We mogen dan ook reeds een 500-tal volgers
verwelkomen. Voeg Philatelia Alosta toe aan je Facebook vriendenlijst. Meer info op
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682556798

Nieuwsbrief
Mensen die reeds een aantal nieuwsbrieven hebben ontvangen,zullen opmerken dat de
nieuwsbrief normaal op de eerste van de maand in hun mailbox verschijnt. Wegens een kleine
fout in onze software is deze nu een beetje met vertraging, waarvoor onze excuses.
Hierbij delen wij ook mee dat we momenteel 473 lezer hebben, die zich hebben ingeschreven.

Mededelingen vanuit andere clubs/verenigingen


Zondag 9 oktober : Sint Niklaas - 32e Internationale postzegel- en










Poststukkenbeurs - Bau-Huis, Slachthuisstraat 68 in 9100 Sint Niklaas - Inr: Phila Waes
- Inl: A. De Commines Tel: 03 766 00 69
Zaterdag 15 oktober : Bastogne - Centre Sportif Porte de TrÃ¨ves, Rue G. Delperdange
1 - Voorverkoop - H.M. Koningin Paola zet zich in voor jongeren en Snoep van bij
ons - Org: Nuts Phila Club Bastogne - Inl: Meurisse A. Tel: 061 21 21 66
Zaterdag 15 oktober : Lede - van 8 tot 15 uur - 4e Nationale ruildag voor
verzamelaars Postzegels, prentkaarten, strips, boeken,munten, ex libris enz. Zaal De Bron, Kerkevijverstraat 19A, 9340 Lede - Inr: Postegelkring Leda en Davidsfonds
Lede - Inl: R. De Swaef Groeneboom 11, 1540 Herne
Zondag 16 oktober : Buizingen - Inr : De postzegelvrienden Buizingen - van 10 tot 15
uur - in Start 65 Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat 214 1501 Buizingen - 33ste
Postzegelbeurs met Filatelistische tentoonstelling - Gratis inkom - Inl: J. Sermon
Tel: 02 305 42 25
Zondag 16 oktober : Waver - 37e Philatelistische en Marcophilische beurs - Hotel
de Ville de Wavre - Gratis ingang
Zaterdag 29 oktober : Andenne - Voorverkoop Europa Brasil - Beste wensen.
Schrijf elkaar! - Ecole Sainte Begge, Rue Bertrand 80, 5300 Andenne - Org: Cercle La
PhilatÃ©lie Mosane - Dhr. Dohet E. Tel: 085 84 40 65 of 0475 85 19 45
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

