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Jo Toussaint toernooi
Op 5 en 6 maart vonden in Velp de
Hogeschool filateliedagen plaats. Tijdens deze dagen vond ook het Jo
Toussaint Toernooi plaats, een w e d strijd wie de beste lezing houdt.

Naast bekers en medailles was er voor
alle deelnemers een velletje Persoonlijke Postzegels dat voor de Hogeschool filateliedagen was uitgegeven.

Op 5 maart was het algemene gedeelte.
Vanuit Noviopost waren er 2 deelnemers. Jos Stroom hield een lezing over
Postkantoren op wielen. De lezing van
Jan Mulder ging over de Japanse bezetting van Birma. De lezingen waren
van hoog niveau en het verschil in
punten tussen de eerste en derde
plaats was slechts 11 punten. De tweede plaats was voor Jan Mulder en Jos
Stroom behaalde de derde plaats. De
eerste plaats was voor Nico v . d . Lee
met zijn lezing over perfins.
Op 6 maart was het thematische gedeelte. Daar deed de naamgever van
dit toernooi aan deel. H i j behaalde met
zijn lezing De brug over de Victoria
watervallen een gedeelde derde
plaats.
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Tentoonstelling Kleef
In 2006 hield de Klever B r i e f m a r k e n Sammler Verein een tentoonstelling
vanwege haar 50 jarig bestaan. N u , 5
jaar later, organiseert ze in september
opnieuw een tentoonstelling. De organisatie is al hard aan het werk om er
een mooi gebeuren van te maken.
Geen groot gebeuren als Antverpia,
maar een kleine interessante tentoonstelling. Noteer daarom de datum
zondag 11 september vast in uw agenda. Een gebeuren dat u eigenlijk niet
mag missen.

Bijeenkomsten "De
Globe" Wijchen
Op de volgende zondagen vinden de
bijenkomsten van "De Globe" Wijchen
plaats. Het adres is:
Brede School "NOORDERLICHT",
Roerdompstraat 76,
6601 DL Wijchen-Noord
12 j u n i
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Programma 1e helft 2011
- Vrijdag 10 juni ledenavond,(is 2 de vrijdag), tevens veiling met alle kavels inzet
B O D . Als afsluiting van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij
iedere aanwezige een prijs ontvangt.
Tijdens deze avond laat de voorzitter de nieuwe ontwikkelingen bij TNT-Post
zien, te weten de 3D zegels en de zegels met vogelgeluiden.
- Dinsdag 21 j u n i , middagbijeenkomst.
- Maandag 27 j u n i , regionale ruilavond, thema Engeland en Gebieden.

Grote ruildag

De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot
13.00 uur.
Op de Grote ruildag op 9 oktober is dat
van 10.00 tot 15.00 uur.

De bijeenkomsten op vrijdag zijn alleen toegankelijk voor leden van Noviopost ! Alle bijeenkomsten vinden plaats in:
Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.Slotenmaker de Bruïneweg 272 te
Nijmegen.
Aanvang van de middagbijeenkomsten is 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Voor zowel de ledenavonden als de regionale ruilavonden is de aanvang om
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Redacteur Jac Spijkerman benoemd tot lid van de Orde van OranjeNassau.
Op zondag 1 mei is redacteur Jac Spijkerman koninklijk onderscheiden als
l i d van de Orde van Oranje-Nassau.
De plechtigheid vond plaats in huiselijke kring, de dag nadat Jac en zijn
echtgenote Truus waren teruggekeerd
van een korte vakantie in Istanboel,
waardoor ze niet aanwezig konden
zijn in het stadhuis op 29 april.
Op de foto zien we Jac met zijn nieuwe
eremetaal, naast de burgemeester van
Arnhem, mevrouw Paulina C. Krikke.
De plechtigheid w e r d bijgewoond
door Jac's filatelistische vrienden van
Po & Po, Novioposta, de Nederlandse
Academie voor Filatelie en enkele andere goede vrienden.
De motivatie voor deze onderscheiding is gebaseerd op de vele filatelistische activiteiten van Jac, die door de
burgemeester werden opgesomd: Jac
is al meer dan t w i n t i g jaar de vaste
samensteller van de rubriek Postwaardestukken in het maandblad Filatelie,
de eerste jaren samen met de ons bekende Arie Bosman. Maar ook is hij al
vanaf 1990 redacteur van Novioposta,
een blad waarin hij (ook daarvóór al)
erg veel artikelen publiceerde over vooral - recente aspecten van de filatelie. Vanaf 1997 is hij bovendien bestuurslid van PO & Po, aanvankelijk
als secretaris maar sinds enkele jaren
als redacteur van De Postzak en de

(foto E. Flentge)

Posthistorische Studies. Het uitgifte
beleid van Po & Po is fors, regelmatig
verschijnen er dikke boekwerken, in
2011 zelfs een viertal. Vrijwel alle redactionele werk en het opmaken (layout) van deze werken is in handen van
Jac, een ongelooflijk tijdrovend karwei.
Na het officiële gedeelte ging burgemeester Krikke uitgebreid in op de
regels en gewoontes omtrent het dragen van de onderscheiding. Bij de
medaille hoort een prachtige koffer,
een certificaat, en een boekwerk waarin alle regels over het dragen van de
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onderscheiding staan opgesomd. En
denk maar niet dat je het (kleine) lintje
zómaar op een poloshirtje mag dragen !
In zijn dankwoord zei Jac erg gelukkig
te zijn met de onderscheiding, en hij
bedankte zijn v r o u w Truus die zijn
hobby graag ondersteunt, alsmede de
personen die verantwoordelijk waren
voor deze voordracht. En natuurlijk
w e r d daarna gezamenlijk het glas
geheven!
Jac, ook namens Noviopost van harte
gefeliciteerd met je Koninklijke onderscheiding !

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Onze vereniging onderhoudt goede
contacten met de Klever Briefmarken
Sammler Verein. Dat betekent dat u
daar van harte w e l k o m bent op h u n
bijeenkomsten.
D i t jaar zijn die in 2011 op de volgende
zondagen:
19
10
11
16
13
11

juni
juli
september Tentoonstelling
oktober
november
december

van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Münster
Op de Rhein-Ruhr-Posta tentoonstelling in Münster op 15-17 april behaalde W. Driever met zijn inzending over
Trams een Groß Vermeil medaille. Wij
feliciteren hem van harte met dit schitterende resultaat.

Ledennieuws
De vereniging heet de volgende leden
van harte welkom:
942 J.M.L.M Bardoel
975 J. de Best
975G E. de Best Kleintjes
1181 J. Aken

Hulp gevraagd voor een artikel over Perfins
De winnende lezing van het Jo Toussaint-toernooi (Filatelie Algemeen) in
maart j . l . , ging over "Perfins". Deze
filatelistische term is een afkorting van
het Engelse "Perforated Initials", en
daarmee worden de postzegels met
perforatiegaatjes bedoeld (zie afbeelding op voorpagina).
Met behulp van enkele specialisten w i l
de redactie van Novioposta, in enkele
afleveringen, uitvoerig op deze materie ingaan, waarbij exclusief aandacht
zal worden besteed aan de Nijmeegse
bedrijven die hiervan gebruikt gemaakt hebben.
We doen hierbij een beroep op onze
leden: wie heeft zegels (of liever nog:
poststukken) met Nijmeegse perfins ?
Of beschikt over informatie ? Alles op
dit terrein is welkom.
Uw reactie kunt u sturen naar:
redactie.novioposta@gmail.com of per
post aan: Redactie Novioposta, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk.
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