Adressen

Van de Redactie

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

Voor u ligt het tweede nummer in het
nieuwe formaat. Het is gelukt om het blad
op een goede manier met informatie te
vullen.

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

Er kwamen veel positieve reacties binnen
bij de redactie. Via het nieuwe e-mail adres
van de redactie reageerden een aantal
leden. Daaruit blijkt dat het adres een wezenlijke functie heeft. Alle reacties zijn overigens welkom, omdat het de redactie
helpt om verbeteringen aan te brengen.
Daarnaast waren er complimenten van
buiten de vereniging. Het artikel over de
Hurtigrouten had bij een van de lezers herinneringen aan deze reis in een ver verleden teruggehaald.

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.AJ. Kolman, Akkerslagen 45
5364 RG Escharen, 0486-473868
Postbankrekening 5552048 t.n.v. Hoofd
Nieuwtjesdienst "NOVIOPOST" Nijm.
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Het meeste commentaar kwam natuurlijk
van het bestuur. Daar had de redactie ook
om gevraagd. Met dat commentaar zijn we
aan de slag gegaan. Het blijft nog even
zoeken naar de definitieve vorm, maar we
hopen aan het einde van dit jaar daarvoor
voldoende ervaring te hebben opgebouwd.
Voor wie wil reageren, nog even het
e-mail adres:
redactie.novioposta@gmail.com
Wie als filatelist liever een brief schrijft,
mag dat natuurlijk ook doen.
Bijdragen voor het volgende nummer, via
de post of e-mail, moeten voor 1 augustus
2008 binnen zijn. Het volgende nummer
moet namelijk verschijnen voor 1 september
i.v.m.
de
data van
de
bijeenkomsten.

Programma 2e helft 2008

Omdat het vandalisme de laatste jaren onrustbarend toeneemt, heeft men de afgelopen jaren onderzocht wat daarvan de
oorzaken kunnen zijn. Daarbij is vast
komen te staan dat jongeren die op straat
herrie schoppen en vechten en vernielen
naar verhouding minder verenigingen bezoeken, niet vaak thuis zijn en ook niet
veel andere hobby's hebben. De uitkom-sten zijn zo duidelijk dat we kunnen
concluderen dat verveling vandalisme in
de hand werkt.
Dat we wat tegen vandalisme moeten
doen, is duidelijk.
We hoeven maar om ons heen te kijken
om te zien wat er allemaal opzettelijk vernield of beschadigd wordt. Winkelpanden
in vlam, kapot gesneden stoelen in het
openbaar vervoer, stuk gegooide straatverlichting, telefooncellen waarin niets is
heel gelaten, volledig gesloopte bushaltes
auto's met lek gestoken banden, onder gekladde muren en zo kunnen we nog wel
even doorgaan.

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 data voor het najaar zijn ingediend, maar er is nog geen definitieve vastlegging van
"de Klokketoren" ontvangen. Wij begrijpen dat dat lastig is voor onze leden. De redactie
zal in het volgende nummer de data voor de 2e helft 2008 zetten en het nummer in de
loop van augustus laten verschijnen.

Bij jongeren van boven de 16 is vaak
sprake van vandalisme uit frustratie, als
het idee overheerst dat hun situatie uitzichtloos is. Steeds gaat het hierbij om baldadigheid waar helemaal niemand beter
van wordt. En de schade werkt naar verschillende kanten.
Gevolgen voor de daders.

We kunnen vandalisme in een aantal
vormen verdelen.
We spreken over spelvandalisme als het
vernielen niet zozeer met opzet gebeurt,
maar een gevolg is van een uit de hand gelopen spel. We zien dat vaak bij kinderen
tot 12 jaar.
Prestigevandalisme komt meestal voor
in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar. Als kinderen zich tegenover elkaar willen
bewijzen.
In dezelfde leeftijdsgroep ontstaat ook
vaak vandalisme uit verveling. Als er niets
leuks te doen is, zoeken de kinderen soms
hun toevlucht in vernielingen.

Belangrijker nog dan het feit dat de ouders
aansprakelijk zijn voor alle schade die hun
(minderjarige) kind aanricht, is de toekomst van de jongere die op het spel
staat. Voor die toekomst zijn de ouders
verantwoordelijk, want kinderen kunnen
de consequentie van hun daden nog niet
overzien. Vernielen is strafbaar. Dit heeft
tot gevolg dat de dader kan worden op-gepakt door de politie. Ook als hij nog
minderjarig is. Ernstige straffen worden
alleen toegepast als er al meerdere malen
iets is gebeurd. Of in een bijzonder zwaar
geval van "vernieling" of "baldadigheid".
Maar ook als vervolging uitblijft kunnen
er gevolgen zijn voor de dader. Straffeloos
vernielen kan van kwaad tot erger leiden.
Gevolgen voor de slachtoffers.
Meestal is de schade niet zomaar in geld
uit te drukken. Neem een met veel moeite
opgezet clubhuis, waar de leden maandenlang hard hebben gewerkt. Nauwelijks
is alles af of het wordt door een aantal jongens in brand gestoken.
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Dan zullen de clubleden niet alleen aan
het geld denken dat ze daarmee kwijt zijn.
Ook de tijd en het enthousiasme dat erin
zit, is verloren. Met alle teleurstelling van
dien. In het algemeen zal er onder de
slachtoffers verdriet of moedeloosheid
heersen. Maar ieder mens reageert weer anders. Vandalisme kan ook agressief gedrag
uitlokken.

Gevolgen voor de leefomgeving.
Vandalisme kan ook sociale onrust veroorzaken. Mensen die bang worden voor
groepen jongeren, zullen bepaalde plaatsen of straten mijden. Niemand voelt zich
meer verantwoordelijk. Er ontstaat dan
een situatie van "vrij spel". Zo wordt vandalisme zelf de oorzaak van vandalisme.
De veiligheid van de buurtbewoners kan
in gevaar worden gebracht. Wat moet u
bv. doen als bij een ongeluk politie of de
ziekenauto niet gebeld kan worden, omdat
de dichtstbijzijnde telefooncel gesloopt is?
We kunnen tenslotte stellen, dat het maatschappelijk probleem van vandalisme zo
ingewikkeld is dat het niet onmiddelijk is
op te lossen. We zullen oplossingen
moeten zoeken afhankelijk van de oorzaak
en de vorm van het vandalisme.
Die oplossingen kunnen bestaan uit opvang, begeleiding en voorlichting aan jongeren en uit het organiseren van activiteiten. Helaas zal pas op langere termijn
het effect hiervan zichtbaar kunnen zijn.

Nalatenschap, wat te
doen?
Hoe triest het ook is maar voor ons allemaal komt de tijd dat we van alles afscheid moeten nemen, dus ook van de
postzegelverzameling.
Als er dan een verzameling postzegels
overblijft, en er is niets geregeld, dan
is het voor de nabestaanden heel erg
moeilijk om hiervoor een goede oplossing te zoeken.
Vaak ontbreekt het aan voldoende
kennis.
De oplossing ligt echter dichtbij want
in onze vereniging is genoeg kennis
aanwezig om een goed advies te
geven.
Wij kunnen zorgen voor de contacten
met een groot, ons bekend, gerenommeerd veilinghuis, of de verzameling op onze eigen veilingen proberen te verkopen.
U kunt dit zelf allemaal tijdig regelen
als u contact opneemt met een van
onze bestuursleden waarvan de adressen en telefoonnummers in Novioposta vermeld staan.

Ledennieuws
Ledennieuws
Opgezegd
692 M. Holleman
830 G. Bolt
1011 H.I. van Son
1155 H.W.C. van Gaal
Nieuw
985 J. van Wezel

Wij maken dan een afspraak met u en
alles wordt keurig geregeld.
Namens het bestuur:
W. Goossens secretaris.

Dringende oproep om
het bestuur te
versterken.
Op korte termijn zal ons bestuur, als
wij tenminste onze vereniging willen
laten doordraaien, aangevuld moeten
worden.
Er is al langere tijd een vacature voor
de functie van PR man of vrouw, en op
korte termijn komen er vacatures voor
de functie van hoofd Commissie Veilingen
en
hoofd
Commissie
Activiteiten.
L. v.d. Berg en H. Pierlo hebben te
kennen gegeven dat zij na een lange bestuurlijke periode ermee willen stoppen, zij hebben ontzettend veel en
goed werk verricht.
Als deze functies niet worden aangevuld brengt dat het voortbestaan van
onze vereniging ernstig in gevaar.
Daarom aarzel niet, wacht niet tot die
ander het doet, maar meld u zelf voor
een van deze 3 functies aan er zal
worden gezorgd voor een ruime
inwerkperiode.
Namens het bestuur:
W. Goossens secretaris

veiling
Voor de grote veiling in het najaar kunt u
materiaal inleveren. Vraag daartoe bij de
veilingmeester de floppy met een Excel-sheet. Uiterlijk op de eerste bijeenkomst in september moet die bij hem ingeleverd zijn. Hij neemt contact op over
de verdere afwikkeling.
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Na maandenlange voorbereiding door de
werkgroep, en hard werken door de vrijwilligers op zaterdag 23 februari, was het
op zondag 24 februari dan eindelijk zover,
het feest kon beginnen.
Er was dan ook nogal wat te vieren in De
Klif in Oosterhout want de Nederlandse
Bond van Filatelisten Verenigingen bestaat in 2008 100 jaar, en Noviopost 25
jaar. Onder begeleiding van de vrolijke
noten van de drumfanfare BUB uit
Beek-Ubbergen werd de feestelijke dag geopend door Hans van Hooft wethouder
van de gemeente Nijmegen.
Na hem kwamen onze voorzitter Ton Buitenhuis en de voorzitter van de K.B.N.F.
Ties Koek aan het woord.
Handel
Tijdens deze dag boden binnen- en buitenlandse handelaren de aanwezige filatelisten alles op het gebied van verzamelen
aan, zij konden goede zaken doen. Een
van de handelaren kwam 's nachts uit
Londen om op tijd in De Klif te kunnen
zijn. Vele enthousiastelingen namen dan
ook de kans waar om hun verzamelingen
uit te breiden of om mee te doen aan de
tentoonstelling.

Er waren diverse interessante
melingen van eigen leden te zien.

Meer jarigen
Het feest van de NBFV en Noviopost
werd nog eens onderstreept met de aanwezigheid van de eveneens 100-jarige
KNBLO-Wandelsportorganisatie
Nederland. Wandelsportvereniging De Roodborstjes uit Ooij maakten in wandeltenue
hun opwachting en zorgden voor een
prachtige omlijsting.

Mastertoernooi
Er was een goed bezocht "Mastertoernooi" van algemene en thematische
dialezingen dat werd gehouden onder de
prijswinnaars van de afgelopen zes jaar. D i verse dialezingen volgden elkaar in snel
tempo op. Dat postzegels verzamelen niet
alleen ter vermaak is, maar ook ter lering
bleek bijvoorbeeld uit de lezing van mevrouw Paula van Gestel, gespecialiseerd in
cartografie. Marco Polo kwam in haar presentatie aan bod. Zij wist een ieder te vertellen dat uit de recente opening van de
Chinese archieven blijkt dat er nog geen
bewijs is gevonden voor de hoge post die
Marco Polo gedurende 22 jaar in het Chinese rijk gehad zou hebben. Hij claimde
dit bij terugkomst in zijn vaderland, werd
niet geloofd en gevangen gezet. Waarschijnlijk is dit destijds inderdaad terecht
gebeurd.

Tot slot: met dank aan alle vrijwilligers wil
ik toch 2 leden noemen die door hun
enorme inzet ervoor hebben gezorgd dat
deze dag zo succesvol verliep, J. Toussaint
en J. Ebben, heren namens het bestuur hartelijk dank!

verza-

W. Goossens
Secretaris.

Jeugd
Jeugdfilatelie Nederland werd goed bezocht. De kinderen konden uitzoeken uit
de postzegelberg, deel nemen aan de spellen en natuurlijk, zich aanmelden als lid,
waarna zij een jaar lang gratis lid waren.
Zoals de voorzitter van de bond, Ties
Koek, al in zijn openingstoespraak meldde: "Je kunt er niet vroeg genoeg mee
beginnen".

De hele dag was het erg druk en gezellig
maar het is jammer dat niet meer van onze
leden deze dag hebben bezocht. Gemiste
kans!

Na een zeer spannende dag werd de "mastertitel" in het thematische toernooi door
de heer W. Cools gewonnen met zijn
lezing 'Latijn, ook uw taal!'. De heer V.
Coenen won in het algemene gedeelte de
"mastertitel" met zijn lezing 'Voor filatelisten verboden'.
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