Per 1 januari 2010 zijn er in Nijmegen
en omgeving heel wat mensen op een
ander adres gaan wonen, zonder dat
ze verhuisd zijn. D i t fenomeen is veroorzaakt door de gemeentelijke herindeling die op die datum inging.
De plaatsnamen"Oosterhout gemeente Nijmegen" en "Lent, gemeente N i j megen" zijn verdwenen ten koste van
"Nijmegen". Deze gemeentelijke herindeling heeft tot gevolg dat straatnamen, huisnummers en/of postcodes
veranderd zijn. Dat is heel vervelend
voor de mensen die het treft, maar
voor de verzamelaar van moderne
posthistorie levert het leuke stukken
opIn het vorige nummer van Novioposta
/

riepen we u op, uit te kijken naar zulke
poststukken en ze aan de redactie te
melden. Die oproep geldt nog steeds,
maar we kunnen al w e l enkele voorbeelden tonen.

Achtergrond: de Haagbeukstraat in
Hengstdal (38 huisnummers) w e r d
omgedoopt tot Amandelboomstraat,
omdat de naam Haagbeukstraat ook
in het voormalige Lent voorkomt.
Voor de nieuwe naam konden de bewoners kiezen uit "Amandelboomstraat" en "Fluweelboomstraat". Het
eerste alternatief w o n met ruime meerderheid en door een Raadsbesluit van
16 september 2009 w e r d de nieuwe
straatnaam per 1 januari officieel.
3.
Prentbriefkaart "Thuis in Gemeente Nijmegen", op 9 december
2009 verstuurd door een bewoner van
Claustrum, een straatnaam in het
toenmalige Oosterhout. Straatnaam
en huisnummer zijn ongewijzigd,
maar postcode en woonplaats veranderden van "6679 GK, Oosterhout" in
"6515 GK, Nijmegen".

1.
Prentbriefkaart "Oost, west,
thuis best", verstuurd op 8 december
2009 door een afzender wiens straatnaam veranderde van Haagbeukstraat
in Amandelboomstraat. Postcode 6523
GK en huisnummer bleven gelijk.

Achtergrond: doordat Lent opging in
de gemeente Nijmegen, moesten de
postcodes aangepast worden aan de
Nijmeegse postcodereeks. De straatnaam "Claustrum" k w a m in Nijmegen nog niet voor en w e r d dus gehandhaafd.

2.
Prentbriefkaart "Gelukkig 2010",
verstuurd op 9 december 2009 door
een bewoner van dezelfde straat, maar
met postcode 6523 GL.

Opvallend aan de drie kaarten is dat
ze tot een serie behoren, die waarschijnlijk uit nog meer kaarten bestaat.
De bedrukking van de adreszijde is bij

Afzenderdeel kaart 2 "Gelukkig 2010"

Afzenderdeel kaart 3 "Thuis in Gemeente
Nijmegen"

de kaarten identiek, met als belangrijkste kenmerken het beeldmerk " T h u i s "
in de rechterbovenhoek, met daarnaast de volgende tekst: "ADRESWIJZ I G I N G Op 1 januari 2010 krijgen veel
Nijmegenaren een nieuw adres. Sommige bewoners krijgen een nieuwe
postcode en woonplaats, anderen
krijgen een nieuwe straatnaam of een
nieuw huisnummer. D i t is het gevolg
van het woonplaatsbesluit dat de gemeenteraad in 2009 nam.".
Deze kaarten vormen een perfecte
documentatie van de gemeentelijke
herindeling. Het zou leuk zijn als we
ook een huisnummerwijziging k u n nen documenteren of nog een ander
type kaart vinden. Kijk nog eens tussen
uw (Kerst-)post!
Achterzijde kaart 1 "Oost, west, thuis best"

J. Spijkerman

Voorzijden van de kaarten:
1 linksboven
2 rechtsboven
3 rechtsonder

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
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 volgende zondagen in 2010:
21. maart
11.
april
16.
mei
13.
juni
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11.
Iedereen is van harte w e l k o m !
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