Kaart nummer 2 uit het artkel over Nieuwe adressen in Nijmegen.

Afbeelding 11: Stempel "De wereld wandelt in Elst en Lent", doorkomst gemeente
op de eerste wandeldag.

Persoonlijke postzegel nummer 4 van
Noviopost.
2010-2

Met de introductie van de Persoonlijke
Postzegels heeft T N T Post een gouden
greep gedaan. Allerlei instellingen,
bedrijven en particulieren laten zegels
maken naar eigen ontwerp en vestigen
daarmee de aandacht op zichzelf. Een
betrekkelijk goedkope manier om p u bliciteit te krijgen voor de aanvrager
en een bron van inkomsten voor T N T
Post.
Verzamelaars zeggen soms: dit ga ik
niet verzamelen, want ik krijg ze nooit
compleet. Dat laatste is zeker waar.
Maar waarom zou u niet een selectie
maken, en bijvoorbeeld alleen Persoonlijke Postzegels verzamelen uit
uw regio of stad? Er verschijnen er
genoeg!
Als trouwe bezoeker van de maandelijkse Noviopost-bijeenkomsten kent u
natuurlijk de Noviopostzegels. Elke
maand een nieuw exemplaar, met een
Nijmeegse afbeelding en: helemaal
gratis. We kunnen er weer twee laten
zien: de Noviopostzegel van maart
met het stadion De Goffert en de aprilzegel met Mariken (zie voorblad).

De Valkhof-vereniging, die graag zou
zien dat de donjon op het Valkhof weer
opgebouwd w o r d t , heeft ook een Persoonlijk Postzegel uitgebracht. De afbeelding laat aan duidelijkheid niets te
wensen over en het stadswapen van
Nijmegen is een mooie aanvulling
voor iedere Nijmegen-collectie.
En dan Museum Het Valkhof. Op 1
mei 2010 w e r d daar de 'Vrede van
Nijmegenzaal' geopend, met een vaste
presentatie over de Vrede van Nijmegen (1678-1679). Bij deze vrede wer-

prent van 2009 was van de hand van
Marinus Fuit en toont de Spoorbrug.
Ook deze prent is afgebeeld op een
Persoonlijke Postzegel, u i t j u l i 2009.
den verdragen gesloten tussen verschillende Europese staten, in het bijzonder tussen Frankrijk en Spanje.
Wandtapijten, schilderijen, prenten en
herdenkingspenningen getuigen van
de onderhandelingen, die beslissend
waren voor de toekomst van Europa.
Het museum heeft een Persoonlijke
Postzegel laten maken met een fragment van het schilderij 'Frankrijk en
Spanje sluiten vrede te Nijmegen' van
Henri Gascard. Een velletje van 10
stuks van deze zegel w e r d samen met
een prentbriefkaart in de museumwinkel verkocht voor € 6,95.

Een Persoonlijke Postzegel met als
tekst 'Hogeschool Filateliedagen 2010'
past op het eerste gezicht niet in een
Nijmegen-verzameling. Maar let op:
tijdens deze dagen, in de Hogeschool
Larenstein in Velp, w e r d begin maart
het Jo Toussaint-toernooi gehouden.
Daar hebt u een link met Nijmegen, en
met de Nijmeegse filatelie.
Een jaarlijks cultureel fenomeen is de
presentatie van de Nijmegenprent. De
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En om aan te tonen dat je echt nooit
compleet kunt zijn: terwijl ik dit overzicht aan het samenstellen was, ontv i n g een van mijn mederedactieleden
een prentbriefkaart van de Stevenskerk, gefrankeerd met een Persoonlijke Postzegel van diezelfde kerk.

Kent u nog meer Persoonlijke Postzegels met een Nijmeegs tintje? We z u l len ze graag in Novioposta laten zien.
J. Spijkerman

