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Grote Veiling
Noviopost
Op 5 november 2011 is het weer zover.
Dan w o r d t de halfjaarlijkse grote veiling van Noviopost weer georganiseerd. Alle leden worden opgeroepen
om h u n overtollig materiaal eens goed
te bekijken en via deze veiling aan de
andere leden van de vereniging aan te
bieden.
Kavellijsten kunnen digitaal aangeleverd worden tot de clubavond van 7
oktober, (liefst eerder) Kavellijsten zijn
te verkrijgen via de website van N o v i opost of via de veilingmeester. Als
alles naar wens verloopt, zijn de veilingboekjes op de clubavond van 24
oktober gereed om uitgedeeld te worden. De veilinglijst is dan al wel enige
tijd beschikbaar op de website van de
vereniging.
Boekjes worden alleen nog toegezonden aan leden die deze niet op de
verenigingsavonden kunnen meenemen en hier expliciet om gevraagd
hebben. Dit om de hoge portokosten
te beperken.
Op vrijdagavond 4 november en zaterdagochtend 5 november is er dan gelegenheid om de kavels te bekijken. Ik
hoop weer op een grote gevarieerde
veiling.
De veilingcommissie
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Nijmegenprent

2011

Tot 21 augustus is er in de Stevenskerk
de tentoonstelling Nijmegenprent
2011. Tijdens deze tentoonstelling
worden er persoonlijke postzegels
verkocht. De afbeelding is een gomd r u k van Sven Hoekstra, 'Eindelijk
een stadsstrand'. De zegels zitten zoals
gebruikelijk in een velletje van 10
stuks.
De prijs van een velletjes is 8 euro,
maar voor die prijs krijgt u er wel
meteen een fraaie kunstkaart bij met
hetzelfde motief (zie voorpagina).

Op de rand van het velletje staat nog
het oude logo van T N T Post. De eerste
zegels met het nieuwe logo zullen
verschijnen op de Filafair 2011.
Voor degenen die op vakantie waren
en pas na 21 augustus terug zijn, is er
misschien nog een mogelijkheid om de
velletjes te kopen. Het adres is:
Intermedi-Art Kunstzaken, Pater Brugmanstraat 29, 6522 EH Nijmegen
(024 - 3604694, info@intermedi-art.nl).

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
11
9
13
11

september
oktober
november
december

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.

Programma 2e helft 2011
-

Maandag 27 j u n i , regionale ruilavond, thema Engeland en Gebieden.
Vrijdag 2 september, ledenavond
Dinsdag 20 september, middagbijeenkomst
Maandag 26 september, regionale ruilavond, thema poststukken

- Vrijdag 7 oktober, ledenavond
- Dinsdag 18 oktober, middagbijeenkomst
- Maandag 24 oktober, (= 4de maandag) regionale ruilavond thema België en
Luxemburg
- Vrijdag 4 november ledenavond, tevens kijkavond, voor de kavels van de grote
halfjaarlijkse veiling op zaterdag 5 november!
Zaterdag 5 november grote halfjaarlijkse v e i l i n g , alleen toegankelijk voor
leden. Bezichtiging van de kavels tussen 10.30-12.00 uur. Aanvang van de
v e i l i n g 13.30 uur!
- Dinsdag 15 november, middagbijeenkomst
- Maandag 28 november, regionale ruilavond thema Frankrijk

Ledennieuws
De vereniging heet het volgende l i d
van harte welkom:
1182E.G. van Elk
De volgende leden hebben h u n l i d maatschap opgezegd:
913 M. Huiskens Thijssen
914 W. Visschedijk
1099 E.T. Dijkstra
1158 H. van Delden

- Vrijdag 2 december, ledenavond, o.a. met de traditionele bingo waar prachtige prijzen te winnen zijn!
- Maandag 19 december (= 3de maandag) regionale ruilavond thema Nederland
en O.G.
- Dinsdag 20 december middagbijeenkomst
De bijeenkomsten op v r i j d a g z i j n alleen toegankelijk voor leden van N o v i opost ! A l l e bijeenkomsten v i n d e n plaats i n :
W i j k c e n t r u m "De K l o k k e t o r e n " , 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.

Filafair 2011

Voor de volgende nummers van N o vioposta zoekt de redactie nog artikelen van onze eigen leden. Desgewenst
is hulp bij het schrijven mogelijk..Copy
kan tot uiterlijk 1 november 2011 ingeleverd worden. Het postadres van de
redactie is:
Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk.
E-mail: redactie.novioposta@gmail.com

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september
is in 's Hertogenbosch de eerste editie
van Filafair. Op deze beurs pakt POST.
NL behoorlijk uit met een aantal zegels
en stempels. Zoals gebruikelijk zijn er
de nodige velletjes postzegels. Voor
het eerst zal het nieuwe logo op de
velletjes staan. Voor wie dat niet genoeg is kan met een afbeelding op een
USB-stick ter plekke zijn eigen postzegels laten maken. USB-stick vergeten,
dan kunt u daar zelf op de foto.
Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon bij de handelaren naar nieuw
materiaal voor uw verzameling te
gaan zoeken.
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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.
Dit jaar zijn die in 2011 op de volgende
zondagen:
11
16
13
11

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 !

