Adressen

Van de Redactie

Bibliotheek
M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542

In het vorige nummer schreven we al dat
er het nodige zou gaan veranderen. Het resultaat is een kleurig nummer 100 geworden. Er zullen leden zijn die zeggen:
"het laatste nummer dat ik gekregen heb is
nummer 98", maar we hebben een proefdruk gehad met het nummer 99. Een beperkt aantal mensen hebben deze proefdruk gehad om commentaar te kunnen
geven.
Niet alleen voor de leden zal het nieuwe
formaat wennen zijn. De redactie zal ervaring moeten opdoen om een mooie
opmaak te verzorgen.

Uitleenadres catalogi
Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk,
Zebrastr. 18, 6531 TX Nijmegen,
tel. 024-3550895
Nederlandse FDC-dienst
H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06
6605 DW Wijchen, tel. 024-6417236
Postbankrekening 4346530 t.n.v. Ned.
FDC-dienst "NOVIOPOST" Nijmegen
Rondzenddienst
Algemene leiding.
H.A. Schreven, Broerdijk 142
6523 HE Nijmegen, tel. 024-3234430
Administratie:
G. L.P. Dezaire, Lankforst 52-14,
6538 KH Nijmegen, tel. 024-3446150.
Postbankrekening 2744133
t.n.v. Hoofd Rondzendingen "Noviopost"
Aanleveren/afwikkelen Boekjes
M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965
Distributie wijkrondzendingen:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
J.L. Spaargaren, Hertstraat 5
6531 KL Nijmegen, tel. 024-3559693
Distributie Gerichte Rondzendingen Ned. en
Overzee:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
c.knoop3@chello.nl
Distributie Gerichte Rondzendingen:
H. A. Schreven, Broerdijk 142
6523 HE Nijmegen, tel. 024-3234430
Ledenadministratie
J.H.A. Ebben, Jekerstraat 15
6542 RZ Nijmegen, tel. 024-3771648
E-mail: leden-noviopost@kpnplanet.nl
Redactie Novioposta
J. Mulder, Hazeleger 218,
5431 HT Cuijk, tel. 0485-314047
E-mail: redactie.novioposta@gmail.com
Nieuwtjesdienst Buitenland
G.A.J. Kolman, Akkerslagen 45
5364 RG Escharen, 0486-473868
Postbankrekening 5552048 t.n.v. Hoofd
Nieuwtjesdienst "NOVIOPOST" Nijm.
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Het nieuwe formaat heeft tot gevolg dat u
even zult moeten zoeken waar alles nu
staat. We zullen proberen alles een vaste
plaats te geven.
Willem Resink heeft toegezegd in iedere
uitgave een column te schrijven onder de
titel "Willems Wondere Wereld".
Om de communicatie met de redactie te
vereenvoudigen, is er een nieuw email
adres gemaakt. Het is zo eenvoudig dat iedereen het kan onthouden:
redactie.novioposta@gmail.com
De sluitingsdatum voor bijdragen voor
het volgende nummer is 23 mei 2008.

Programma 1e helft 2008
Op zondag 24 februari 2008 zal er een groots opgezette Postzegelmanifestatie voor oud en jong
plaatsvinden in de evenementenhal "de Klif' in
Oosterhout
Er is voorlichting over wat we wel en niet
moeten doen om maar gezond te blijven
en daar schijn je al jong mee te moeten beginnen. Op school kregen we gezondheidsvoorlichting en ook op andere manieren worden we gewaarschuwd niet te
roken en geen alcohol te gebruiken, vooral
radio en televisie hebben er nu veel aandacht voor over. We moeten ook op tijd
naar bed, niet te veel eten en flink aan
sport doen, dan kunnen we honderd
worden.
Van mijn opa heb ik ooit een dik, oud
boek gekregen. Het is een soort encyclopedie. Mijn grootvader las daarin, toen
hij nog leefde, wat hij moest doen om
gezond te blijven. Er staan vreemde adviezen in waar wij nu een beetje om lachen. Zoals: elke dag tien minuten op je
tenen lopen om geen platvoeten te krijgen. Elk land en elke tijd had en heeft
regels om gezond te blijven.
Gezondheidsvoorlichting is bedoeld om
ons op het goede (gezonde) pad te helpen.
Het heeft veel met opvoeding te maken.
Als je jong bent, leer je je immers te gedragen en dat gedrag hou je meestal je
leven lang. Logisch dat de voor-lichters
vooral hun best doen jonde mensen uit te
leggen wat ze moeten doen om heel oud
te worden.
Het is ook verdraaide maf als je op je der-tiende gaat roken of drinken, verslaafd
raakt aan de nicotine en op je vijftigste benauwd je laatste adem uitperst omdat je
longkanker hebt opgelopen. Het is ook
heel onnozel wanneer je voor je dertigste
door het uitproberen van ver-slavende middelen je lichaam hebt opgebruikt. Wanneer je tijdig gewaarschuwd bent, kun je
zelf een beslissing nemen. Meestal kiezen
we er voor land en gelukkig te leven.
Zonder sigaret-ten, alcohol of dope, maar
met veel appels, winterpeen en sport. Er
zijn ook mensen die willen dat we minder
strip-verhalen lezen en weer anderen
vinden dat televisie schadelijke invloed op
de gezondheid heeft. Op den duur word je
gek van voorlichting die brave, gezonde
burgers van ons wil maken. Maar wie zegt
ons dat al die regels waar we nu op allerlei
manieren mee te maken hebben niet over
vijftig jaar even wonderlijk zijn als die verhaaltjes in het boek van mijn opa? Veel

maart
- Vrijdag 7 maart, ledenavond
- Maandag 17 maart, (= 3de maandag) regionale ruilavond thema Scandinavië.
- Dinsdag 18 maart, middagbijeenkomst
april
- Vrijdag 4 april, ledenavond tevens kijkavond voor de kavels van de grote halfjaarlijkse
veiling op 5 april.
- Zaterdag 5 april, de grote hafjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging van de
kavels tussen 10.30-12.00 uur.
Aanvang van de veiling om 13.30 uur.
- Dinsdag 15 april, middagbijeenkomst.
- Maandag 28 april, regionale ruilavond thema Duitsland.
mei
- Vrijdag 9 mei, (= 2de vrijdag) ledenavond.
- Dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst.
- Maandag 26 mei, regionale ruilavond thema Oostenrijk en Zwitserland,
juni
- Vrijdag 6 juni, ledenavond tevens veiling alle kavels inzet BOD. Als afsluiting van het
seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een prijs ontvangst.
- Dinsdag 17 juni, middagbijeenkomst.
- Maandag 23 juni, regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek
Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649).
Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Regionale ruilavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Aanvang gewone bijeenkomsten 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.
De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19..00 uur to 20.30 uur op de vrijdagen 14 maart,
11 april, 9 mei en 13 juni 2008.
kwaad zal het niet kunnen, maar zulke
voorschriften doen je steeds meer verlanden om het eens heel anders te doen.
Waarom is er nu nooit eens een boek vol
voorlichting waarin ze vertellen dat veel
chocolade eten erg belangrijk is voor de
ontwikkeling van de hersenen, dat je van
vroed naar bed gaan suf wordt, dat dagelijks televisie kijken onmisbaar is voor
de algemene ontwikkeling en dat patatmet moet (elke dag).
Over roken, alcohol en de meeste drugs
zijn we het inmiddels wel eens. Dat die erg
slecht zijn is echt aantoonbaar. Voorlichting daarover is daarom onmisbaar,
maar al die andere regels? Mijn opa is
mooi geen honderd geworden, terwijl hij
toch zo'n handig boek had.
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Deelnemers Mastertoernooi 2008
Algemeen gedeelte
A. Roozendaal (2002)
Vereniging: Noviopost-Nijmegen
Titel: "Postale gevolgen Japanse bezetting
Nederlands Indië 1942-1945"
W. Ahlers (2003)
Vereniging: Po&Po
Titel: "Reconstructie"
V. Coenen (2004)
Vereniging: Duitsland
Titel: "Voor filatelisten verboden"
C.L.J. de Kaper (2007)
Vereniging: VPV Assen
Titel: "Digitale frankering in Nederland"

Thematisch gedeelte
Mevr. P. van Gestel van het Schip (2002)
Vereniging: Noviopost-Nijmegen
Titel: "De geschiedenis van de kartografie"
W. Hogendoorn (2003)
Vereniging: Leidsche Vereniging van
Postzegelverzamelaars
Titel: "Leiden, (het) hart van de randstad"
W. Cools (2006)
Vereniging: PV 't Fakteurke-Klimmen
Titel: "Latijn, ook uw taal!"
D. Jimmink(2007)
Vereniging: NVTF
Titel: "Turnen een poeslieve bezigheid?"

Nogmaals Automatisch
Betalen!
Iets minder dan de helft van de leden
heeft de machtigingskaart ingevuld en betaald nu via de snelste en goedkoopste manier. Ongeveer 30 leden hebben ervoor gekozen om op de eerste clubavond, of via
bank / giro, per 1 september te betalen.
Vandaar mijn schrijven medio september
dat ik gaarne z.s.m. de contributie zou
willen ontvangen.
Dat dit schrijven een aanmaning zou zijn
berust op een misverstand en is nooit mijn
bedoeling geweest. Hiervoor mijn excuses
als u dit zo hebt opgevat.
Inmiddels zijn de tarieven van de giro
weer verhoogd voor niet automatische betalingen/ontvangsten. Daarom nogmaals
de vraag: betaal s.v.p. automatisch.
Helpt de contributie laaghouden!! De
Penningmeester.

Ledennieuws
Opgezegd
66 Mr. J. Jansen
143 Mevr. W.C. Baggen-Smeets
371 A.H. van Raaij
441 R.A.J. de Graaf
481 J. Asselbags - Roes
748 M. van Hulzen
975 T. Peters
984 Mevr. G. Cillissen
1135 H. Stensen
1151 J. Kleppe
1153 J. Poppe

Veiling
In het nieuwe jaar is er weer een grote veiling op 5 april 2008. Onze veilingmeester
heeft weer een aantal geweldige kavels
bijeen weten te brengen. Een goede voorbereiding is beslist noodzakelijk en dat
gaat niet zonder catalogus. Die kunt u uiteraard aanvragen bij de veilingmeester.
Stuur een verzoek in een filatelistisch gefrankeerde envelop en u krijgt hem thuisgestuurd. Het adres is:
H. Pierlo, Legioen 79 ,
6661 SC , Elst (Gld.)
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