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Van de Redactie

Ledennieuws

Zoals vanaf het begin van dit jaar gebruikelijk, komt in deze rubriek de sluitingsdatum voor het aanleveren van copy
voor het volgende nummer. Dat is 1
november.

Nieuwe leden
986 Mevr. C.J.E. Janssen
987 R.E. aan den Toorn

Het Noviopostje dreigt weer uit het blad
te verdwijnen. Bent u al tijden op zoek
naar iets speciaals voor uw verzameling
maar kunt u het maar niet vinden, zet dan
een gratis Noviopostje in ons blad.
Twee leden van de Klever Briefmarken
Verein die bij ons ook bekend zijn, J. Toussaint en J. Mulder, hebben in Kleef en
daarna in 's Hertogenbosch een fraaie
lezing gehouden. J. Toussaint deed dat
met een verhaal over "De mijnlamp" en J.
Mulder met "Birma/Myanmar". Misschien nodigt het bestuur hen uit om deze
lezingen ook bij Noviopost te houden,
eventueel in een aparte zaal voor belangstellenden. Kan de rest van de leden
gewoon ongestoord ruilen.

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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Opgezegd
505 E.G. Bruijn - Braam
542 G. Vermeersch
578 P.Jansen 796 A. Berkenbosch
1081 Dukenburg filatelie

Veiling
De laatste grote veiling van dit jaar is op 8
november. Grijp uw kans voor het te laat
is. Want als niemand zich bij het bestuur
meldt om de taak van Henk Pierlo over te
nemen, is dit de laatste veiling van
Noviopost.
U kunt de catalogus aanvragen door een filatelistisch gefrankeerde brief te sturen
naar de veilingmeester. Zijn nieuwe adres
vindt u op de achterzijde van dit blad.

Programma 2e helft 2008
Vrijdag 5 september, ledenavond.
Dinsdag 16 september, middagbijeenkomst.
Maandag 22 september, regionale ruilavond thema Poststukken.
Postzegels zijn hartstikke tof, zei mijn
kleinzoon (9 jaar) laatst tegen mij. Hij verzamelt voorlopig alleen nog maar Nederland en voetbalpostzegels uit geheel
Europa en omstreken. Hij is nu al zo'n
drie jaar bezig en enthousiast gemaakt
voor die voetbalzegels door zijn peetoom,
die de doelman is van oranje en die zorgt
voor de adressen van beroemde spelers
die dan de zegels uit hun geboorteland
naar hem toe sturen.

Vrijdag 3 oktober,
Jubileumavond t.g.v. het 25-jarig bestaan van Noviopost!
7.ondag 5 oktober,
JubileumTotaal t.g.v. het 25-jarig bestaan van Noviopost
in alle zalen van de Klokketoren van:
10.00-17.00 uur.
Dinsdag 21 oktober, middagbijeenkomst.
Maandag 27 oktober, regionale ruilavond thema België en Luxemburg.
Vrijdag 7 november, ledenavond tevens kijkavond voor de kavels van de grote halfjaarlijkse veiling op 8 november.
Zaterdag 8 november, de grote halfjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging van
de kavels tussen 10.30-12.00 uur. Aanvang van de veiling 13.30 uur.
Dinsdag 18 november, middagbijeenkomst.
Maandag 24 november, regionale ruilavond thema Frankrijk.
Dinsdag 9 december, middagbijeenkomst.(= 2de dinsdag)
Vrijdag 12 december, (= 2de vrijdag) ledenavond o.a. met de traditionele Bingo waar
prachtige prijzen te winnen zijn.
Maandag 15 december,(= 3de maandag) regionale ruilavond thema Nederland en O.G.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.Slotenmaker de Bruineweg 272 te Nijmegen.

Ook vind hij het heel leerzaam om teksten
te zoeken op internet en in boeken. Je
komt allemaal dingen te weten, vooral
voor een spreekbeurt op school, zoals hij
dit laatst deed en heel veel vriendjes en
vriendinnetjes aan het sparen bracht. Als
je je dat realiseert, dat is toch hartstikke interessant? Eigenlijk is postzegels verzamelen èèn groot avontuur. Net als het voetbalspel is, want wat had hij een verdriet
toen Nederland van Rusland, tijdens de
EK, verloor. Tranen schoten mij ook
tranen in de ogen. Toen ik het televisiekommentaar bij dit voetbalfestijn aanhoorde, kreeg ik altijd de indruk dat de
kommentatoren menen, dat ze bezig zijn
met een verslag voor mensen die geen
ogen hebben. Een niet te stuiten stroom
van veelal overbodige woorden wordt in
onze huiskamers geslingerd en als het programma dan voorbij is, ren je als een haas
naar het t.v.-toestel om het af te zetten teneinde ook nog een uurtje te kunnen genieten van een weldadige stilte.
Waarom is het toch nodig, dat bijv. Jeroen
Groeter en Evert ten Napel (ik noem er
zo maar een paar) tijdens de verslagen van
dit toernooi en nu bij Studio-sport, ons
steeds weer alle namen opsommen van de

Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid tot ruilen.
Alle inlichtingen op het secretariaatsadres.

spelers die in balbezit komen, ook al gebeurt dat twee of drie keer in hetzelfde
spelfragment? Ik kan heus zelf wel zien,
dat Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder de bal opnieuw in
bezit krijgt. Ook zijn er kommentatoren
die er blijk van geven geen of weinig
kennis van het spel en de spelregels te
hebben en ons zodanig met foutieve informaties lastig vallen, dat je denkt: "Man,
houd toch je mond, je zit er weer helemaal
naast."
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Ik weet niet hoe het U vergaat, maar ik
word soms doodmoe van. Ik geloof dat
onze kommentatoren eens een voorbeeld
moeten nemen aan hun Duitse kollega's
en in het bijzonder Steffen Simon en Bèla
Rèthy. Zij gaven tijdens de EK kommentaar bij de wedstrijden en deden dat
op zo'n rustige wijze, dat het eigenlijk niet
eens opviel dat er kommentaar werd
gegeven.
Zij verstrekten veelal alleen die informatie,
die hoogstnoodzakelijk was en lieten de
rest aan de kijkers over. Geen onnodige
herhaling van namen, geen gepraat dat
niets met de feitelijkheden te maken had,
kortom geen geleuter. U kunt natuurlijk
zeggen: "Zet het geluid af, dan hoor je
niets meer". Dat zou kunnen maar ook de
camera kan niet alles "vangen" en ik vind
daarom een beperkt kommentaar toch wel
nodig. Als onze kommentatoren zich tot
de helft van het aantal nu gebruikte woorden zouden weten te beperken, zou ik er
erg dankbaar voor zijn.

Grandioze feestavond op 3 oktober 2008
diverse verrassingen!
4 gratis consumpties o.a. gebak bij de koffie!
Beamerpresentatie: eigen verzameling van een van onze leden!

Jubileum Totaal op 5 oktober 2008
(in de stijl van Postzegel-Totaal)
Diverse handelaren uit binnen en buitenland zullen aanwezig zijn.
Een mooie gelegenheid om uw verzameling aan te vullen.

Beide evenementen in

Wijkcentrum „De Klokketoren"

in Nijmegen

Uw bestuur verwacht een groot aantal van onze leden zowel
op de feestavond op vrijdag, als op Jubileum Totaal op zondag.

Tot 3 en/of 5 oktober
Het Bestuur.

Bijeenkomsten "De Globe", afdeling Wijchen.
2008.
14 september, 12 oktober *, 9 november,
14 december
2009.
11 januari, 8 februari * ,8 maart, 19 april,
10 mei, 14 juni

De bijeenkomsten vinden plaats in wijkgebouwcentrum OZO, Urnenveldweg 10,
6603 AE Wijchen-Oost van 10.00 uur 13.00 uur.
*Extra lange bijeenkomst van 10.00 uur —
16.00 uur
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"Klever Briefmarken
Sammler Verein".
Bijeenkomsten in 2008
14 september, 12 oktober, 16 november,
14 december
De bijeenkomsten vinden plaats in het Kolpinghaus, Kolpingstr. 11, D-47533 Kleve.
Aanvang 10.00 uur.

