Commissie Veilingen
M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b
6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542
philarinie@gmail.com
J. Cremers, 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: NL71 INGB 000 2744133 t.n.v.
Filatelistenvereniging Noviopost
Aanleveren en af wikkelen Boekjes

M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965
Distributie ivijkrondzendingen:

J.J.M. Pierik, Kastanjelaan 2,
6581 PX Malden, Tel. 024-3771073
jopi6663@gmail.com
Distributie 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

Van de redactie
In het vorige nummer van Novioposta
stonden 2 oproepen. Heeft u die ge
zien? Ze waren niet te missen. De eer
ste was voor een illustra(tor/trice). De
tweede had als vraag wat de lezers in
het blad willen hebben. De redactie
heeft tot nu toe geen enkele reactie
ontvangen.
We kunnen de volgende conclusies
trekken: postzegelverzamelaars zijn
blijkbaar niet creatief en over hun
verzameling weten ze alles al. Gezien
dat laatste kan de redactie haar werk
zaamheden dus aan het einde van dit
jaar stoppen.
Stoppen betekent dat er een aanzien
lijke kostenpost voor de vereniging
verdwijnt. Maar ja, dat betekent wel
dat de redactie moet worden ontsla
gen. En hoe houd je die werkeloze re
dactie leden dan van de straat? Voor
lopig houden we het er maar op dat
we zelf nog een tijd artikelen moeten
schrijven die we zelf leuk vinden.
Even serieus. Denk nog eens na of u
toch een beetje talent heeft voor illu
straties en meld u dan bij de redactie.
In dat geval kunt u ook de interessan
te en gezellige redactie vergaderingen
komen bijwonen.

Importa
insteekhoezen
De firma Importa stopt met de produc
tie van insteekhoezen. De heer den
Hertog heeft bij de Nijmeegse Postzegelhandel & Muntenhandel informa
tie daarover ingewonnen en meldt dat
deze winkel een behoorlijke hoeveel
heid heeft ingeslagen.

Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Voor 2016 zijn de bijeenkomsten ge
pland op de volgende zondagen:
11 september
9 oktober
20 november
11 december
van 10.00-12.00 uur in het "Kolping
haus", Kolpingstrasse 11, Kleef.
Iedereen is van harte welkom !

Bijeenkomsten Postzegelvereniging Wijchen
Op de tweede zondag van de maand
is de bijeenkomst in Wijchen van 10.00
uur tot 13.00 uur. Het adres is:
Brede school "Noorderlicht"
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen

Redactie Novioposta
J. Mulder,
redactie.novioposta@gmail.com
Nieuwtjesdienst Buitenland
G.A.J. Kolman, tel. 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,
Hillekensacker 15-26,
6546 KM Nijmegen, tel. 024-6417236.
E-mail: foxphilately@post.com
Website: www.noviopost.nl
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De data voor de rest van 2016 zijn:
11 September
9 Oktober
13 November
11 December

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.

Ledennieuws
We verwelkomen het nieuwe lid:
99 H. Wiersema
De volgende leden hebben hun lid
maatschap opgezegd:
337 M.J.G. Broekhuis
823 Mevr. J.H. van Ewijk van Haren
879 J.F. Rokers
930 C.H.W. Knoop
988 G.J. Keijsers
995 W.J. Meyjes
1027 G.A. Klein Schiphorst
1168 R.G.A. van Bennenkom

Programma 2e helft 2016 / deel le helft 2017
Op dit moment liggen nog niet alle data vast. Deze data zijn voorlopig en in het
volgende nummer van Novioposta zullen de definitieve data komen.
vrijdag 2 september, ledenavond. Op deze avond zal Jan Mulder een deel
van zijn verzameling Polen 1920-1939 tentoonstellen. Hij zal een korte in
leiding houden met een Powerpoint presentatie.
dinsdag 20 september, middagbijeenkomst;
maandag 26 september, ruilavond met thema:
Nederland & O.G./Fauna.
vrijdag 7 oktober, ledenavond. Wat moet je doen voor een uitgifte van een
postzegel? Ton Gijsbers vertelt hierover i.v.m. de Mozart zegel 2016. Gepro
beerd wordt om de ontwerper van de zegel aanwezig te laten zijn.
dinsdag 18 oktober, middagbijeenkomst;
maandag 24 oktober, ruilavond met thema:
Poststukken en luchtpost.
vrijdag 4 november, ledenavond. Tevens kijkavond voor de kavels van
de halfjaarlijkse veiling op 5 november.
zaterdag 5 november. Halfjaarlijkse, grote veiling. Aleen 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 15 november, middagbijeenkomst;
maandag 28 november, ruilavond met thema:
Oost Europa en Afrika.
vrijdag 2 december, ledenavond. Tijdens deze bijeenkomst is er o.a.
een bingo.
dinsdag 13 december, middagbijeenkomst
maandag 19 december, ruilavond met thema:
Duitsland en Azië.
Deel le helft 2017
vrijdag 6 januari, Jaarvergadering,
dinsdag 17 januari, middagbijeenkomst.
maandag 23 januari, ruilavond met thema:
Groot Brittannië en Gebieden/Noord en Midden Amerika.
vrijdag 3 februari, ledenavond. Tevens kijkavond voor de kavels van
de halfjaarlijkse veiling op 4 februari.
zaterdag 4 februari. Halfjaarlijkse, grote veiling. Aleen 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 14 februari, middagbijeenkomst.
maandag 20 februari, ledenavond met de ongeregelde veiling.
Op zondag 5 maart 2016 is er van 10:00 uur tot 16:00 uur weer Postzegel
Totaal in Titus Brandsma met diverse activiteiten binnen de vereniging
zoals het Jo Toussainttoernooi.
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)

Voor het volgende nummer van No
vioposta kan copy ingeleverd worden
tot 20 oktober 2016.

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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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
Secretaris:
drs. J.M.L.M. Bardoel, Schoutstr. 9
6525 XR Nijmegen, tel. 024-3561969
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,
tel. 024-3550895

Twee van de vijf velletjes uit het Vierdaag
se mapje.

Coördinator Activiteiten:
J.G. Op den Camp, (woonachtig in
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
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