Onlangs is er een boekwerk versche
nen, waarin de collectie van Nijmeeg
se Poststempels uit de periode 1815 1906 van ons overleden lid Jacques
Rutten is opgenomen.
De erfgenamen hebben deze collectie
waardevol genoeg gevonden, om aan
Leo Kerssemakers te vragen deze pu
blicatie te verzorgen.
Een twintigtal verschillende stempels,
waaronder ook trein- en tramstempels, worden in chronologische volg
orde behandeld.
Door de samensteller, die ervoor heeft
gekozen de verzameling zonder ver
anderingen of toevoegingen integraal
uit te geven, wordt de hoop uitgespro
ken dat deze uitgave een constructieve
bijdrage aan de postale geschiedenis
van Nijmegen, en aan de verzamelaars
van poststempels zal zijn.
De uitgave, onder de naam "De post
geschiedenis van en naar Nymegen,
Poststempels 1815-1906, uit de verza
meling van Jacques Rutten" heeft een
oplage van 30, met de hand genum
merde exemplaren.
Gedrukt in A-4 formaat, 34 bladen met
de collectie in kleur, en wordt "Het
eerste boek van de Reeks Nijmeegse
Post" genoemd.

Bladzijde 12, met uitvoerige gegevens over het gebruik van het
Nijmeegse tweeletterstempel.

Ze is verkrijgbaar door een e-mail te
sturen naar tinekevg@gmail.com. U
krijgt dan bericht over de manier
waarop u € 20,00 kunt betalen, waarna
toezending volgt.
Briefkaart met "Gekapt Martinstempel nr. 3", van 19 mei 1907.
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Bestuur
Voorzitter:
vacature
De taken van de voorzitter worden
tijdelijk waargenomen door:
A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30,
6537 LW Nijmegen, tel. 024-3449032
voorzitter@noviopost.nl

Er is in beperkte oplage een boek verschenen over de postgeschiedenis van
Nijmegen. Op deze pagina ziet u de voorzijde van het boek. Op pagina 11 van
deze editie vindt u meer informatie over de inhoud en bestel mogelijkheden.

Secretaris:
Drs. W.J. Nelissen, Heidepad 8,
6584 CX Molenhoek, tel. 024-3584332
secretaris@noviopost.nl
Penningmeester:
A. Thijssen, Bongerd 68,
6581 TH Malden, tel. 024-3581054
korethijs@kpnplanet.nl
IBAN: NL41 INGB 000 0575462 t.n.v.
Filatelistenvereniging NOVIOPOST
Ledenwerving:
Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijs
wijk, Zebrastr. 18,
6531 TX Nijmegen, tel. 024-3550895
Coördinator Activiteiten:
J.G. Op den Camp, Alte Bahn 20 B,
D47559 Kranenburg (Duitsland),
tel. (0049) 2826 9168 43,
jan.opdencamp@t-online.de
Rondzenddienst, algemene leiding
en administratie:
vacature
Interim-hoofd Rondzendingen
zie pagina 2

Pr-afdeling
vacature

Voorzijde van de Publicatie.
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