Eindejaarsprijsvraag
In dit nummer een heuse prijsvraag !
D i n g mee naar een leuke prijs ! Maar
lees w e l goed de opgave en de voorwaarden op blz. 11

Gestileerde Jacobsschelp, zoals die kan w o r d e n aangetroffen op locaties langs de route, waar pelgrims onderweg
op een gastvrij onthaal kunnen rekenen.

Kaartje met de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela. Toine Lamers vertelt over één van
de routes die hij heeft afgelegd in Frankrijk.

A f b 4: Nieuwjaarskaart (1993), behorend bij het artikel over Britse luchtpostbladen.
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Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
De volgende grote veiling is op zaterdag 10 april. Normaal gesproken worden de lijsten voor de grote veiling
digitaal door de inzenders aangeleverd. Dat kan tot uiterlijk tot 5 maart.
Het inleveren van kavellijsten op papier is ook mogelijk, maar dan moeten
ze w e l uiterlijk op 15 februari bij de
veilingmeester zijn. De verwerking
daarvan kost namelijk veel meer tijd.

Verleg uw grenzen en ga eens kijken
op de bijeenkomsten van de Klever
Briefmarken Sammler Verein in Kleef.
Spreekt u geen duits? Geen probleem
want men verstaat u toch wel. De data
van de bijeenkomsten zijn op de v o l gende zondagen in 2010:
10. januari
7.
februari
21. maart
11.
april
16. mei
13.
juni
van 10.00-12.00 uur in het " K o l p i n g haus", Kolpingstrasse 11.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Noviopostje 1
Te koop: A3-printer, Epson Stylus XL,
zeer geschikt voor het afdrukken van
albumbladen. Compleet met kabels
handleiding en drivers. Prijs 25 Euro.
Harry van Enckevort, Baronie 14, Oss,
tel. 0412 647298.
email: harry.van.enckevort@hetnet.nl

Ledennieuws
Nieuw l i d
995 W.J. Meyjes
Opgezegd
223 G. van Manen
402 J.R.A.M. Thijssen
559 A. Ras
626 J. Ermen
713 A. Stolk
790 J. Derksen
811 G. Reijnen
1147 R. Stroom - Oorsprong
1154 T. van den Berg
1156 W. Frijters

Programma 1e helft 2010
Op zondag 28 februari is er weer "Postzegel
Totaal" in alle zalen van "de Klokketoren" van
10.00-17.00 uur.
- Maandag 7 december, regionale ruilavond (=1ste maandag) thema Nederland
en O.G
- Vrijdag 11 december, (= 2de vrijdag) ledenavond o.a. met de traditionele Bingo
waar prachtige prijzen te w i n n e n zijn.
- Dinsdag 15 december, middagbijeenkomst
- Vrijdag 8 januari,(= 2de vrijdag) ledenavond tevens Ledenjaarvergadering.
- Dinsdag 19 januari, middagbijeenkomst.
- Maandag 25 januari, regionale ruilavond, thema alle landen.
- Vrijdag 5 februari, ledenavond, tevens de bekende ongeregelde veiling.
- Dinsdag 16 februari, middagbijeenkomst.
- Zondag 28 februari, Postzegel Totaal
In de maand februari is er geen regionale ruilavond.
- Vrijdag 5 maart, ledenavond
- Dinsdag 16 maart, middagbijeenkomst
- Maandag 22 maart, regionale ruilavond thema Scandinavië.
- Vrijdag 9 april, ledenavond (=2de vrijdag) tevens kijkavond voor de kavels
van de grote halfjaarlijkse veiling op 10 april.
- Zaterdag 10 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 20 april, middagbijeenkomst.
- Maandag 26 april, regionale ruilavond thema Duitsland.
- Vrijdag 7 mei, ledenavond.
- Dinsdag 18 mei, middagbijeenkomst.
- Maandag 31 mei, regionale ruilavond (=5de maandag) thema Oostenrijk en
Zwitserland.
- Vrijdag 4 j u n i , ledenavond tevens veiling, alle kavels inzet BOD. Als afsluiting
van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een
prijs ontvangst.
- Dinsdag 15 j u n i , middagbijeenkomst.
- Maandag 28 j u n i , regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden.

Hallmark kaarten en
zegels

Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.
Slotenmaker de Bruineweg 272 te Nijmegen.
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid tot
ruilen..

Ook dit jaar heeft Hallmark weer een
40-tal verschillende Kerstkaarten met
bijpassende postzegel in de verkoop.
Kaart + zegel kosten € 2,50. Te koop o.
a. in de T N T postwinkel, Bisschop
Hamerstraat in Nijmegen.
De zegels hebben dezelfde opmaak als
de postzegel die is uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel
2009, zie de afbeeldingen hiernaast.
Novi Posta - 3

Jaarvergadering op 8 januari 2010
Geachte Noviopost leden,
Hierbij nodig het Bestuur u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die
w o r d t gehouden op 8 januari 2010, de aanvang is 20.00 uur, en de locatie is
Wijkcentrum "de Klokketoren" te Nijmegen.
Agenda
De
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

agendapunten:
Opening, een w o o r d van w e l k o m en herdenking.
Notulen van de Jaarvergadering van 9 januari 2009
Jaarverslagen (beschikbaar op ledenavond van 11 december)
a: secretaris
b: ledenadministratie
c: commissie activiteiten
d: commissie veilingen en commissie verlotingen
e: ledenwerving
f: jeugdafdeling
g: redactie Novioposta
h: rondzenddienst
i : nieuwtjesdienst
j : FDC-dienst
k: bibliotheek
1: PR (voorlichting en informatie) vacature
m: penningmeester
Vaststellen begroting en contributie seizoen 2010-2011, het Bestuur stelt voor
de contributie per 1 september 2010 vast te stellen op € 25,00.
Maar als de betaling plaatsvindt d.m.v. automatische afschrijving of contante betaling in september is de contributie €23,00. Dus dit levert u 2 euro
korting op.
Verslag Kascontrolecommissie 2008-2009, de commissie bestaat uit de H . H .
v. Delden, J. Stroom en als reserve de H r . A . H . Roozendaal
Benoeming Kascontrolecommissie 2009-2010
Bestuursverkiezing:
Aftredend bestuurslid is: W. Goossens, hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur roept kandidaat bestuursleden op zich voor 1 januari 2010 te melden
bij de secretaris.
Tevens stelt het Bestuur de vergadering voor de H r . T . Lamers toe te voegen
aan het bestuur in de openstaande functie van PR-man.
Rondvraag.
Sluiting.

Het bestuur verwacht wederom een grote opkomst, en wenst u allen nu al
prettige kerstdagen en een goede start in het nieuwe jaar.
Uw secretaris.

Noviopostje 3
Met ingang van 1 januari 2010 zullen
de gemeentes Ressen en Oosterhout
gem. Nijmegen niet meer bestaan. Zij
vallen dan onder "Nijmegen".
Een aantal straatnamen zullen gewijzigd worden, omdat ze anders dubbel
voorkomen. Ook krijgen de adressen
in het huidige Oosterhout en Ressen
nieuwe postcodes.
De Studiegroep Postmechanisatie w i l
deze ontwikkeling graag op de voet

volgen met originele stukken: ambtelijke correspondentie, service pakketten, adreswijzigingen en alle overige
stukken die een bijdrage kunnen leveren aan het vastleggen van deze postale ontwikkeling. Mocht u zelf in het
betreffende gebied wonen, of daar
kennissen hebben, zou U dan hieraan
w i l l e n meewerken ?
Reacties aan: Jos M . A . G . Stroom, Prof.
van der Heijdenstraat 14, 6524 PW N i j megen.

Eindejaars-prijsvraag
Novioposta.
Het gaat bij deze (éénmalige?) prijsvraag om een semi-postaal "weetje".
Op bijgaande (afgedekte) foto staat
een Bekende Nederlander (BN-er),
gekleed in een PTT Postzak zoals die
jaren geleden gebruikt werden, k o m pleet met ophanghaken en de roodwit-blauwe banden. Een detail hiervan ziet u ook afgebeeld op de voorpagina van dit blad.

Als u weet: 1) wie dit is, 2) waar precies
deze foto's genomen zijn, 3) wanneer
(datum) dit was, 4) ter gelegenheid
waarvan en 5) wie de ontwerper is van
deze postzak-outfit, dan kunt u meedingen naar een leuk prijsje.
Om daarvoor in aanmerking te komen
moet u
a) een zo volledig mogelijk antwoord
op al deze vragen
b) in een envelop die met absoluut f i latelistische
EURO-zegels
gefrankeerd is
c) vóór 10 december 2009 opsturen
naar redactie Novioposta, p / a Jan
Mulder, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk.
De prijs zal in de ledenvergadering
van januari 2010 bekend gemaakt en
uitgereikt worden.

Inleveren copy
Copy voor het volgende nummer kan
ingeleverd w o r d e n tot uiterlijk 15 januari 2010.

