verkocht aan circus Toni Boltini, om
als kassawagen dienst te doen. Zie
"De Nederlandse autopostkantoren"
van J.M. Hager, uitgegeven door Po
& Po in de reeks Posthistorische Studies, nr.18, 1996.
6) Willem Rozendaal is in filatelistische kringen vooral bekend als
ontwerper van stempelvlaggen en
machinestempels. Zie o.a. " M a chinestempels als verzamelgebied
(6)" in Novioposta nr. 97 (2007 nr. 3),
biz. 9-15. Otto Koene wijdde in De
Postzak
nr.
202,
203
en 204
(2007-2008) een drietal artikelen aan
deze kunstenaar.

Dat het niet goed gaat met de panda,
is algemeen bekend. Het Wereld
Natuur Fonds koos deze knuffelbeer
niet voor niets als mascotte.
Op internet vond ik een afbeelding
die één van de bedreigingen voor de
panda duidelijk in beeld brengt: het
moderne verkeer!

7) Catalogus Reclamehandstempels
en Gelegenheidsstempels, F.W. van
der Wart, 6e druk, uitgegeven door
Po & Po. De in dit artikel genoemde
stempels zijn terug te vinden onder
nummer:

215: gelegenheidsstempel 1938
234: autopostkantoor 1939
235: gelegenheidsstempel 1939.
(Het overzicht van 235 is niet v o l ledig, en kan aangevuld worden met
de datum 24 j u l i in violet, en met de
kleuren rood op 28 j u l i , en zwart op
29 j u l i 1939).

Voor de liefhebbers: de postzegel
van 20 cent uit de serie gelegenheidszegels van 1971 ( N V P H
nummer 993) is hier ontwaard met
het machinestempel '50 jaar TT
Assen' uit 1975.

Jaarvergadering
Het was een goede gewoonte om het
verslag van de jaarvergadering in
het eerste nummer van Novioposta
te plaatsen. In dit nummer is daar
niet voldoende ruimte voor, maar in
nummer 3 komt het volledige verslag. Het belangrijkste nieuws w i l l e n
we u echter niet onthouden. De contributie w o r d t dit jaar wederom niet
verhoogd.

Huissen
Op onderstaande data w o r d t er,
altijd op zondag, in Huissen van
10.00-15.00
uur
een
Filatelie&Verzamelbeurs georganiseerd.
Adres: Sport & Ontmoetingscentrum
"De Brink", Brink 8, 6852 EE in Huissen. Inlichtingen 026-3271979.
25- 01-2009,
15-02-2009,
29-03-2009,
26- 04-2009,
31-05-2009,
27- 09-2009,
25-10-2009,
29-11-2009,
20-12-2009

J. Spijkerman

Ruurlo
In Ruurlo w o r d t op zaterdag 21 en
zondag 22 februari 2009 traditiegetrouw de jaarlijkse postzegelbeurs gehouden bekend onder de
naam "Filafestival".
Bij velen van onze leden is deze
beurs zeker niet onbekend, hij bestaat dan ook al 30 jaar.
De openingstijden zijn op beide
dagen van 9.30-17.00 u u r en de
beurs w o r d t gehouden in alle zalen
van Zalencentrum "De Luifel" Dorpsstraat 11 te Ruurlo.
Op beide dagen is er om 16.00 uur
een veiling. Alle inlichtingen, o.a. de
veilingcatalogus, tel. 0545-272543 of
wissenburg.g@hetnet.nl
Toegang gratis, ruime parkeergelegenheid
achter
het
Zalencentrum.
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