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Afbeelding van de uitgegeven kunstkaart. Meer informatie over de zegels met
hetzelfde motief op pagina 2.
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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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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).

