Commissie Veilingen
M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542
philarinie@gmail.com

Van de redactie

J. Cremers, Koningin Julianalaan 2
6576 AR Ooy, tel. 024-6631367
jhpcremers@gmail.com
Rondzenddienst
Interim-hoofd Rondzendingen
A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30,
6537 LW Nijmegen, tel. 024-3449032,
voorzitter@noviopost.nl.
Administratie Rondzenddienst:
Geert Buitenhuis, tel. 024-8489034
adm-rondzenddienst@noviopost.nl.
Bankrekening
IBAN: NL71INGB 000 2744133 t.n.v.
Filatelistenvereniging Noviopost
Aanleveren en afivikkelen 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
c.knoop3@chello.nl
Distributie Overige Gerichte Zendingen:
W. Bleumink-Liebers,
van 't Hoffplantsoen 5,
6533 MX Nijmegen, tel. 024-8900729
w.liebers22@upcmail.nl
Ledenadministratie
J.H.A. Ebben, Jekerstraat 15
6542 RZ Nijmegen, tel. 024-3771648
leden-noviopost@kpnplanet.nl

Deze keer ligt er een dunne Novio
posta bij u in de bus. Dat is niet van
wege de zomerhitte, de verhuizing of
gebrek aan kopij. De redactie kan wat
spelen met het aantal pagina’s per
nummer. We willen het laatste num
mer van dit jaar wat dikker maken en
dat houdt in dat dit nummer iets dun
ner wordt.
In september verhuizen we naar een
nieuwe locatie. De redactie was be
nieuwd hoe het er daar uit ziet. Gewa
pend met fototoestel kwamen we bij

Vervolg Adreslijst
Website:
www.noviopost.nl

Redactie Novioposta
J. Mulder, Hazeleger 218,
5431 HT Cuijk, tel. 0485-314047
redactie.novioposta@gmail.com
Nieuwtjesdienst Buitenland
G. A.J. Kolman, Akkerslagen 45
5364 RG Escharen, 0486-473868
gajkolman@home.nl
IBAN: NL14 INGB 000 5552048 t.n.v.
Filatelistenvereniging Noviopost
Nederlandse FDC-dienst
Hiervoor kunt u privé contact opne
men met:
H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06,
6605 DW Wijchen, tel. 024-6417236.
E-mail: foxphilately@post.com
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een modem gebouw. Op het voorblad
ziet u het. Op 5 september hopen we
dat iedereen op de eerste ledenbijeen
komst aanwezig is. Hier een foto van
de bar met zitjes.

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Voor 2014 zijn de bijeenkomsten ge
pland op de volgende zondagen:
14 september
12 oktober
16 november
14 december
van 10.00-12.00 uur in het "Kolping
haus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte welkom !

Wijzigingen
doorgeven
Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer.
Voor alleen de Rondzenddienst
of de Nieuwtjesdienst: bij de be
treffende hoofden.
Adreswijziging e.d.: schriftelijk
of per e-mail bij de ledenadmini
stratie.
Overlijden of bedanken voor het
lidmaatschap: schriftelijk of per
e-mail bij de secretaris.
Bij bedanken eindigt het lid
maatschap tegen het einde van
het verenigingsjaar (31 augus
tus) en er dient een opzegter
mijn van tenminste een maand
in acht genomen te worden.

Noviopostje
Gratis af te halen (in Nijmegen):
Filatelie (voorheen: Nederlands Maand
blad voor Philatelie), complete jaar
gangen 2004 - 2012.
Reacties aan Redactie Noviopost.

Noviopostje
Aangeboden:
Filatelistisch materiaal m.b.t. de Vier
daagse in Nijmegen.
Het betreft: stadspost, frankeermachinestempels, vlagstempels, particulier
uitgegeven
gelegenheidsenveloppen
en collectie PTT-kaarten bij de Vier
daagse in Nijmegen, inclusief de éénkader tentoonstelling van 12 bladen
met deze kaarten.
Over al deze onderwerpen is elk jaar 1
of 2 keer geschreven in Novioposta,
vanaf de zomer van 2009.
Serieuze gegadigden (voor enkele
stukken of delen van de collectie)
kunnen contact opnemen of een af
spraak maken met Jos Stroom, 024
3656782 of stroom@wiz.nl

Voor het volgende nummer van No
vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 20 oktober 2014.

Programma 2e halfjaar 2014
Vrijdag 5 september, ledenavond; ontvangst op de nieuwe locatie. Er wordt
deze avond een filatelistische quiz gehouden.
Dinsdag 16 september, middagbijeenkomst;
maandag 22 september, ruilavond met thema: poststukken & stempels en
motief Luchtpost.

Vrijdag 3 oktober, ledenavond, met presentatie 'Een ton met post van een
Franse regimentsarts uit de Eerste Wereld Oorlog', door T. Lamers;
dinsdag 21 oktober, middagbijeenkomst;
maandag 27 oktober, ruilavond met thema: België & Luxemburg en motief
Fauna.

Vrijdag 7 november, ledenavond, tevens kijkavond voor de kavels van de
halfjaarlijkse veiling op zaterdag 8 november.
Zaterdag 8 november: halfjaarlijkse, grote veiling. Alleen toegankelijk voor
leden (en hun introducés.) Gelegenheid tot bezichtiging van de kavels van
10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang van de veiling om 13:30 uur.
Dinsdag 18 november, middagbijeenkomst;
maandag 24 november, ruilavond met thema: Frankrijk en voormalige
koloniën.

Vrijdag 12 december (d.i. de tweede vrijdag), ledenavond, met o.a. de tra
ditionele bingo waarbij prachtige prijzen te winnen zijn;
dinsdag 16 december, middagbijeenkomst;
maandag 22 december, ruilavond met thema: Nederland en O.G. en motief
Flora.

Programma begin eerste helft 2015
Vrijdag 9 januari (dit is de tweede vrijdag), ledenavond en Algemene
Ledenvergadering (Jaarvergadering);
dinsdag 20 januari, middagbijeenkomst;
maandag 26 januari, ruilavond met thema: Oost Europa, Afrika en motief
'Overig'.

Vrijdag 6 februari, ledenavond. Let op: tevens kijkavond voor de kavels van
de halfjaarlijkse veiling op zaterdag 7 februari.
Zaterdag 7 februari: halfjaarlijkse, grote veiling. Alleen toegankelijk voor
leden en hun introducés. Gelegenheid tot bezichtiging van de kavels van
10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang van de veiling om 13:30 uur.

Bij de (ruil)bijeenkomsten op dinsdag en maandag is elke liefhebber van
postzegels welkom. De ledenavonden op vrijdag zijn evenwel alleen toegan
kelijk voor leden van Noviopost.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum Titus Brandsma', Tweede
Oude Heselaan 386, te Nijmegen. (Postcode 6542 VJ, tel.: (024) 377 48 93)
De middagbijeenkomsten zijn van 14:00 uur tot 16:00 uur in zaal 12-A. (De zaal
is open vanaf 13:30 uur.)
De avondbijeenkomsten zijn van 20:00 uur tot 22:00 uur in zaal 12-A&B. (De
zaal is open vanaf 19:00 uur.)
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Een dubbel jubileum bij Novioposta
Wie een willekeurig nummer van
Novioposta opslaat zal met grote
waarschijnlijkheid tenminste een twee
tal namen tegen komen als redactiele
den: Jan Mulder en Jac Spijkerman.
Alleen als je een van de eerste vijfen
twintig nummers van Novioposta in
de hand hebt, kom je hun naam niet
tegen in het lijstje van redactieleden,
maar bij de daarop volgende honderd
nummers hebben ze onafgebroken
hun redactionele bijdrage geleverd.
In het januari-nummer van 1989 wordt
een oproep gedaan voor 2 vacatures
binnen de redactie. Kennelijk konden
de vacatures spoedig worden inge
vuld, want in Novioposta 27 van maart
1990 wordt gemeld, dat twee nieuwe
redactieleden al op 24 augustus 1989
met hun werk zijn begonnen: de heren
Mulder en Spijkerman.
Dat wil dus zeggen dat zowel Jan als
Jac deze maand hun 25 jarig
redactielidmaatschap vieren.

Noviopostje
Materiaal van Birma/Myanmar ge
zocht. Aanbiedingen aan Jan Mulder
via het redactie adres.

Vanuit het bestuur willen we hier even
bij stilstaan en beide heren van harte
feliciteren met het bereiken van deze
mijlpaal. Deze felicitaties laten we
vergezeld gaan door woorden van
dank. Met een regelmatige frequentie
van vier maal per jaar rolt bij ons een
nieuwe Novioposta in de brievenbus.
Voor de leden van Noviopost een
vanzelfsprekendheid, maar dat is het
dus helemaal niet. Ten eerste moet er
om te publiceren kopij zijn. Soms
wordt dat aangeboden, maar meestal
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moet de redactie er achter aan of moe
ten de artikelen zelf geschreven wor
den. Dan moet het blad worden opge
maakt, gedrukt en worden verstuurd.
Sinds het laatste nummer van jaargang
24 (2007) gebeuren deze handelingen
grotendeels digitaal: een grote veran
dering ten opzichte van de productie
in de jaren daarvoor. Toch is deze
wijziging, die gepaard ging met een
verandering van het formaat (van A5
naar A4) en het gebruik van kleur, met
deze redactieleden voor de leden van
Noviopost geruisloos verlopen, hoe
wel het voor de redactie heel wat
zweetdruppeltjes zal hebben gekost.

Dat het werk van deze redactieleden
ook buiten onze vereniging waarde
ring oogstte mag blijken uit de toeken
ning van de tweejaarlijkse prijs voor
filatelistisch verenigingsblad door de
KNBF voor Novioposta. Via de Bondsbibliotheek en tegenwoordig ook via
onze website kunnen ook niet-leden
immers kennisnemen van (artikelen
uit) Novioposta.
Jan en Jac bedankt voor jullie inzet
gedurende de afgelopen 25 jaar en
gefeliciteerd met jullie jubileum. Op de
eerstvolgende bijeenkomst op 5 sep
tember zal het hopelijk mogelijk zijn
jullie ook persoonlijk te complimente
ren met dit jubileum.
Namens het bestuur,
Ton Buitenhuis,
voorzitter.

Commissie Nalaten
schappen
Het vorig jaar is er een Reglement
Commissie Nalatenschappen vastge
steld. Het bestuur heeft een achttal
leden verzocht zich bereid te willen
verklaren, om in een voorkomend
geval, op te treden als lid van zo'n
Commissie
Nalatenschappen.
Tot
onze vreugde hebben alle aangezochte
leden deze toezegging gedaan, waar
bij sommige met de begrijpelijke kant
tekening dit alleen te willen doen voor
gebieden waarop ze zich daartoe vol
doende deskundig achten.
Het zijn de volgende leden: H.N. Coenen (uit Malden), J. Cremers (uit Ooij),
J.H.A. Ebben (uit Nijmegen), M.H.A.
M. Jochoms (uit Groesbeek), J. Mulder
(uit Cuijk), H.J.A. Pierlo (uit Arnhem),
J.H. Schaminée(uit Ewijk) enJ.M.A.G.
Stroom (uit Nijmegen).
Namens het bestuur dank ik hen op
deze plaats oprecht voor hun bereid
willigheid.
Wim Nelissen, secretaris

Van uw secretaris
Gratis naar de Postex?
PostNL en onze landelijke Bond (de
KNBF) willen een aantal grotere mani
festaties toegankelijker maken. De
eerste daarvan is de Postex in Apel
doorn op 17, 18 en 19 oktober aan
staande.
PostNL subsidieert een bus als er ten
minste 40 deelnemers zijn en de Bond
neemt dan de toegangsprijs voor zijn
rekening. Ingewonnen informatie bij
enkele busverhuurders leert, dat het
voor het subsidiebedrag waarschijn
lijk wel kan lukken (maar misschien

moeten we nog een bijdrage van één
of anderhalve Euro vragen). We heb
ben besloten te proberen om dit geor
ganiseerd te krijgen. En dan moet je
meteen beslissingen nemen, die je ei
genlijk liever pas later zou nemen,
zoals de datum.
We willen trachten een busreis naar
Postex in Apeldoorn te organiseren op
vrijdag 17 oktober. Vertrek ergens
vanuit Nijmegen om ongeveer 9:00
uur. Vertrek uit Apeldoorn om onge
veer 16:30 uur. In principe zijn de reis
en de toegang kosteloos. Maar de reis
gaat alleen door als er tenminste 40
deelnemers zijn.
Als u wilt deelnemen, geef u dan op
bij de secretaris (gegevens achterop
deze Novioposta). Opgave graag
schriftelijk, via e-mail, via de post of
op vrijdag 5 september tijdens onze
eerste bijeenkomst in Wijkcentrum
Titus Brandsma. Vermeld uw naam,
uw lidnummer, en niet te vergeten: uw
e-mailadres en/of uw telefoonnum
mer.
We zullen dan op 7 september beslis
sen of er voldoende gegadigden zijn
om de tocht doorgang te laten vinden.
Als het niet doorgaat, krijgt u daarvan
in de daarop volgende week bericht.
Als het wel doorgaat, krijgt u ruim op
tijd nadere gegevens (waarbij we er
rekening mee zullen proberen te hou
den, dat u een auto kwijt moet kunnen
in Nijmegen).
Ook besturen van bevriende vereni
gingen in de regio, zijn benaderd zodat
ze kunnen deelnemen.

19:00 uur, in Wijkcentrum Titus
Brandsma, Tweede Oude Heselaan
386. Ook van degenen die in het verle
den wat minder fanatiek waren in het
bezoeken van onze bijeenkomsten,
hopen we dat de nieuwe locatie een
goede reden is om te komen kijken hoe
het ook alweer toeging op de leden
avonden bij Noviopost. Deze eerste
bijeenkomst zal er voor een kleine
welkomsttraktatie gezorgd worden.
(Die kan u mogelijk sterken bij de fila
telistische quiz die gehouden gaat
worden.)

Nieuwe locatie
Niet alleen hopen we alle bekende
gezichten weer te mogen begroeten op
vrijdag 5 september vanaf

Bezoek ook eens de clubavonden van
De Globe Beuningen/Ewijk/Druten.
Data en adresgegevens:
Bijeenkomst derde donderdag van de
maand in MFA 't Hart, Den Elt 16, 6644
EA Ewijk.
Op elke clubavond dobbelen, verlo
ting, postzegelberg en ruilen. Tevens
is er bijna elke clubavond een muntenhandelaar aanwezig, zodat liefheb
bers en verzamelaars van munten ook
iets van hun gading kunnen vinden.

Contributie
Ons nieuwe verenigingsjaar begint op
1 september. Dat betekent dat er weer
contributie betaald zal moeten wor
den. Als u een machtiging heeft afge
geven aan de penningmeester, hoeft u
niets te doen; dan verloopt de contributie-inning verder automatisch. Als
u zelf voor de betaling zorg draagt, dan
wordt u verzocht een bedrag van € 28,te betalen voor 1 oktober a.s. Dat kan
door overmaking op de rekening van
de penningmeester of contant op de
verenigingavond. Bij betaling na 30 september loopt u de korting mis en is
het contributiebedrag € 30,- ; u krijgt
dan een herinnering thuis gestuurd.
Wim Nelissen

Bijeenkomsten
Beuningen

18-9-2014: opening postzegelseizoen.
16-10-2014: lezing.
20-11-2014: postzegels ruilen.
18-12-2014 : kerstavond (bingo en lo
terij).
15-1-2015 : kerstzegels ruilen.
19-2-2015: jaarvergadering.
19-3-2015 : lezing.
16-4-2015 : postzegels ruilen.
21-5-2015: alles ruilavond.
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