De Nijmeegse perfins
Na de inleiding in een vorig nummer
van Novioposta komen nu alle N i j meegse perfins aan bod. De perfins
kunnen rechtop, kopstaand of zelfs in
spiegelbeeld in de zegels voorkomen.
U leest in dit artikel ook hoe het puntstempel 106 (Tilburg goirke) op deze
zegel terecht kon komen.

Jan Rijsdijkprijs 2012

Dit jaar was de Jan Rijsdijkprijs voor M.C. Meeuwsen. Deze prijs w o r d t uitgereikt
aan niet-bestuursleden die een grote bijdrage leveren aan de vereniging. De heer
Meeuwsen verzorgt al jaren de complete inname en afwikkeling van rondzendmateriaal, een belangrijke en tijdrovende taak.
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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.

In 2012 zijn die op de volgende zondagen:
18 maart
15 april
20 mei
10 j u n i
8 juli
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Jaarvergadering van 6 januari

Rondzenddienst
Algemene leiding en Administratie:
G.L.P. Dezaire, Lankforst 52-14,
6538 KH Nijmegen, tel. 024-3446150.
g.dezaire@upcmail.nl
Bankrekening 2744133 t.n.v.
H o o f d Rondzendingen " N o v i o p o s t "
Aanleveren en afwikkelen Boekjes
M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965
Distributie
wijkrondzendingen
en Nederland & Overzee:
C. Knoop, Leuvensbroek 10-18 N
6546 XB Nijmegen, Tel. 024-3555606
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Distributie Overige Gerichte Zendingen:
W. Bleumink-Liebers, Fahrenheitstraat 86, 6533 JK Nijmegen
tel. 024-8900729
w.bleulie1@xmsnet.nl

Achter de bestuurstafel van links naar rechts A. Thijssen (penningmeester), A.
F. Buitenhuis (voorzitter) en G.L.P. Dezaire (algemene leiding en administratie
rondzenddienst). Tijdens de vergadering werden een aantal belangrijke zaken
besproken. Het verslag komt in het volgende nummer van Novioposta.
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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 15 mei 2012 ingeleverd
worden. Het postadres van de redactie
is:
Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk.
E-mail: redactie.novioposta@gmail.com

Noviopostje
Aangeboden:
Ongeveer 100 ansichtkaarten Amsterdam.
Informatie verkrijgbaar bij redactie
Novioposta.

Grote Veiling
Noviopost
Op 14 april 2012 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 2 maart (liefst eerder). Kavellijsten
zijn te verkrijgen via de website van
Noviopost of via de veilingmeester.
Als alles naar wens verloopt, zijn de
veilingboekjes op de clubavond van 26
maart gereed om uitgedeeld te worden. De veilinglijst is dan al w e l 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. D i t om de hoge portokosten te beperken. Op vrijdagavond
13 april en zaterdagochtend 14 april is
er dan gelegenheid om de kavels te
bekijken. Ik hoop weer op een grote
gevarieerde veiling.

Programma 1e helft 2012
- Dinsdag 21 februari, middagbijeenkomst
In de maand februari is er geen regionale ruilavond!
- Op zondag 26 februari 2012 is het weer Postzegel-Totaal van 10.00-17.00 uur,
in alle zalen van Wijkcentrum "De Klokketoren" Burg. Slotenmaker de
Bruïneweg 272 te Nijmegen
- Vrijdag 2 maart, ledenavond
- Dinsdag 20 maart, middagbijeenkomst. Let op in zaal 4!
- Maandag 26 maart, regionale ruilavond thema Scandinavië
- Vrijdag 13 april (= 2de vrijdag) ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels
van de grote halfjaarlijkse veiling op zaterdag 14 april (= 2de zaterdag)!
- Zaterdag 14 april de grote halfjaarlijkse veiling alleen toegankelijk voor
leden. Bezichtiging van de kavels tussen 10.30-12.00 uur. Aanvang van de
veiling 13.30 uur!
- Dinsdag 17 april, middagbijeenkomst
- Maandag 23 april (is 4de maandag), regionale ruilavond thema Duitsland
- Vrijdag 4 mei ledenavond
- Dinsdag 15 mei, middagbijeenkomst
- Maandag 21 mei (is 3de maandag), regionale ruilavond, thema Oostenrijk en
Zwitserland
- Vrijdag 1 j u n i ledenavond, 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.
- Dinsdag 19 j u n i , middagbijeenkomst
- Maandag 25 j u n i , regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden
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.

Bijeenkomsten "De
Globe" Wijchen
Op de volgende zondagen in 2012
vinden de bijenkomsten van "De Globe" Wijchen plaats. Het adres is:
Brede School "NOORDERLICHT",
Roerdompstraat 76,
6601 DL Wijchen-Noord

De veilingcommissie

11 maart
9 april
13 mei
10 j u n i

Ledennieuws
De vereniging heet als nieuw l i d van
harte welkom:
943 Th. Orth

(2e Paasdag)

De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot
13.00 uur.
Op de 2e Paasdag op 9 april is dat van
10.00 tot 15.00 uur.

800 W.J.C. van Wijck
Heeft het lidmaatschap opgezegd.
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