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Het Jo Toussaint-toernooi 2012 gaat door
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Het Jo Toussaint-toernooi zal dit jaar
op zondag 21 oktober 2012 tijdens de
Postex in Apeldoorn worden gehouden. Op die zondag staan zowel de
lezingen "Algemene Filatelie" als die
van de "Thematische Filatelie" op de
agenda. Lezingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Het onderwerp van
de lezing moet leerzaam zijn. De toehoorder moet door de presentatie
kennis en wetenswaardigheden aangereikt krijgen, waardoor hij geraakt
en uitgedaagd w o r d t om ook zelf filatelistisch aan de slag te gaan.

De bijeenkomsten zijn op de 2e zondag van de maand van 10.00 - 13.00
uur.
Adres: Brede School "Noorderlicht",
Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen.
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De presentatie mag ± 20 minuten
duren. Door m i d d e l van een beamer
mogen belangrijke filatelistische stukken het verhaal ondersteunen. De organisatie zorgt ervoor dat de benodigde apparatuur aanwezig is. Een deskundige jury kent aan diverse onderdelen van de presentatie punten toe.
De deelnemer met het hoogste aantal
punten is de winnaar van het betreffende onderdeel.
Op de website van de KNBF ( w w w .
knbf.nl) staat onder het kopje "Vademecum: 101.04 Bekertoernooi" het
thans geldende reglement.
Belangstellenden voor deelname k u n nen tot 15 september contact opnemen
met de heer R.M. ten Hoedt tel:
026-3230947 per email r.tenhoedt01@upcmail.nl.
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Voor het 2e deel van dit jaar is dat op
de volgende data:
9 september
14 oktober
11 november
9 december

2012
2012
2012
2012

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
In de tweede helft van 2012 zijn de
bijeenkomsten op de volgende zondagen:
9 september
14 oktober
11 november
9 december
van 10.00-12.00 uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte w e l k o m !

Rondzenddienst
Rondzendboekjes en Postwaardestukken gevraagd voor onze Rondzenddienst. Wij rekenen af na twee seizoenen. U kunt contact opnemen met H r .
Theo Meeuwsen, tel. 024-3561965 of
e-mail m.meeuwsen61@upcmail.nl.

Van uw secretaris
In de vorige Novioposta meldde ik u,
dat de Bond een individueel gerichte
cursus aan het ontwikkelen was, ten
behoeve van motiefverzamelaars. De
opzet daarvan is klaar en ze gaan er
komende september mee van start.
Een voorbeeld, uitgebreide informatie
en contactgegevens, v i n d t u in de
'Nieuwsbrief j u n i 2012'. Als u geen
abonnement op de nieuwsbrieven
heeft, kunt u die toch lezen - ook als u
geen account heeft aangemaakt - op de
website van de Bond onder het tabblad
'Nieuws'. (Website van de Bond: w w w .
knbf.nl )
Voor diegenen onder u, die er de
voorkeur aan geven het postverkeer in
stand te houden: u kunt dan een brief
schrijven aan de contactpersoon. Dat
is de heer Sjoerd Bangma, Boomgaarddreef 5, 3243 AC Stad aan 't Haringvliet.
Overigens: als u beschikt over een
computer, is het aanmaken van een
zogenaamd account op de website van
de Bond, echt geen kunst. Het enige
wat u nodig heeft, is het nummer van
uw Bondspas (het nummer onder de
streepjescode). Het nemen van een
abonnement op de Nieuwsbrief van de
Bond is gewoon de moeite waard en
de inhoud is echt anders dan van De
Filatelie.
Tot slot nog het volgende. In de Algemene Bestuursvergadering is aan de
orde geweest, dat we de volgende
Postzegel Totaal, weer wat meer Totaal w i l l e n maken. In die zin, dat we
nastreven dat alle activiteiten en diensten die er binnen de vereniging te
vinden zijn, zich op enigerlei wijze
presenteren tijdens Postzegel Totaal.
W i m Nelissen

Programma 2e helft 2012
Vrijdag 7 september, ledenavond;
Dinsdag 18 september, middagbijeenkomst;
Maandag 24 september, ruilavond met thema: poststukken & stempels en
motief Luchtpost.
Vrijdag 5 oktober, ledenavond;
Dinsdag 16 oktober, middagbijeenkomst;
Maandag 22 oktober, ruilavond met thema: België & Luxemburg en motief
Fauna.
Vrijdag 2 november, ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van de
halfjaarlijkse veiling op zaterdag 3 november.
Zaterdag 3 november: halfjaarlijkse, grote veiling. Alleen toegankelijk voor
leden (en h u n introducés.) Gelegenheid tot bezichtiging van de kavels van
10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang van de veiling om 13:30 uur.
Dinsdag 20 november, middagbijeenkomst;
Maandag 26 november, ruilavond met thema: Frankrijk en voormalige
koloniën.
Vrijdag 7 december, ledenavond; met o.a. de traditionele bingo waarbij
prachtige prijzen te winnen zijn;
Maandag 17 december (d.i. de derde maandag), ruilavond met thema:
Nederland en O.G. en motief Flora.
Dinsdag 18 december, middagbijeenkomst;
Bij de (ruil)bijeenkomsten op maandag en dinsdag is elke liefhebber van
postzegels welkom. De ledenavonden op vrijdag zijn evenwel alleen toegankelijk voor leden van Noviopost.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum " D e Klokketoren", Burg.
Slotenmaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen.
De middagbijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 16:30 uur, gewoonlijk in zaal 6.
De avondbijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur in zaal 1.

Ledennieuws
De volgende leden hebben het l i d maatschap van de vereniging opgezegd:
625 J.M.G. A l i n k
847 J.H.J. Gielen
1144 Mevr. A. Peters van Haaren
1182 E.G. van Elk

Jeugdfilatelie
Er bestaat een website voor jeugdige
filatelisten: www.stampkids.nl
Ruim 1500 leden. Bij vermelding dient
het aanbeveling nadrukkelijk te w i j zen op de waarschuwing die onder
aan de homepage te lezen valt.
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Voor het volgende nummer van N o vioposta kan copy ingeleverd w o r d e n
tot 1 november 2012.

Indonesia 2012
Op de Wereldtentoonstelling Indonesia 2012 in Jakarta heeft Jo Toussaint
deelgenomen met zijn verzameling
"The zambezi river evokes the excitement and reality of Africa.". Deze tentoonstelling w e r d gehouden van 18 t/
m 24 j u n i . Het resultaat mag er wezen,
83 punten. Hiermee is Jo Toussaint
hard op weg om met een tweede verzameling een gouden medaille te behalen.

