Overzicht bijeenkomsten "NOVIOPOST" - 2e halfjaar 1991
4 oktober 1991
27 oktober 1991
1 november 1991
2 november 1991
13 december 1991

Lezing van Drs. W. v.d. Bold over thematische filatelie. Voorts gewone verloting en de presentieverloting.
Internationale Postzegeldag in Hotel "ERICA" (Berg en
Dal).
Bezichtiging kavels voor de grote veiling op 2 november. Voorts verloting en presentieverloting.
Grote veiling.
Grote bingo.

Alle vergaderingen, met uitzondering van de Internationale Postzegeldag (Hotel
"ERICA" te Berg en Dal), zijn in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg. Slotemaker de Bruïneweg 270 (hoek Muntweg) te Nijmegen (telefoon 080-552649).
Aanvang der vergaderingen om 14.30 uur ('s middags) en 20.00 uur ('s avonds).
Zaal open: respectievelijk 14.00 uur en 19.00 uur.

Van de redactie
De vorige oproep van de redactie tot het inleveren van kopij door leden is niet
onbeantwoord gebleven, getuige bijvoorbeeld het artikel van dhr. Lorentz. We
willen daarom de oproep herhalen. En nogmaals, wie iets op diskette in WP- of
ASCII-formaat kan aanleveren, bespaart ons een heleboel tijd.
Over tijd gesproken, we willen nòg een oproep plaatsen. In verband met drukke
werkzaamheden overdag van de redactieleden, en gelet op het schrijven van dhr.
Bosman, onze hoofdredacteur (zie verderop in dit nummer), zoekt de redactie
versterking. Dit nieuwe redactielid zal zich met name gaan bezighouden met het
onderhouden van contacten met de drukkerij. Het profiel van de ideale kandidaat:
hij/zij beschikt over voldoende vrije tijd om op een doordeweekse dag de taken,
met behulp van een auto, uit te voeren. Voorts heeft hij/zij enige grafische kennis,
enige kennis van WP, en liefst een PC met WP. We beseffen dat we nogal wat
vragen. Maar ook als u zich slechts ten dele in dit profiel herkent, vragen wij u
vriendelijk dit kenbaar te maken bij de redactie. Bij voorbaat dank.
De redactie
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12½ jaar
Na 12½ jaar redacteurschap, 50 normale en drie bijzondere uitgaven is de tijd
aangebroken om dat redacteurschap neer te leggen. Zonder bezwaar kan dat gebeuren want er staat al een aantal personen klaar om de fakkel over te nemen. In
het begin - en ik moet dat eerlijk bekennen - had ik alleen maar een dosis energie
en verder eigenlijk niets. Er kwamen vele vragen naar voren - "Hoeveel gaat zo'n
blad kosten?", "Hoeveel mag het eigenlijk wel kosten?", "Wie bemoeit zich met
de layout?", kortom, een hele waslijst van zaken die opgelost moesten worden.
Maar met geduld, initiatief, informeren, veel speurwerk, goed luisteren en gelukkig de nodige medewerking is het toch allemaal goed gekomen, en zijn alle geplande uitgaven op tijd bij de leden bezorgd.
Hoewel geen bericht doorgaans goed bericht is, en geen reactie een indicatie voor
een zekere tevredenheid over het gebodene, is er toch een aantal leden geweest dat
wèl liet blijken ons verenigingsorgaan met plezier te lezen. Ook van buiten Nijmegen zijn positieve reacties ontvangen. Op de Nationale Tentoonstelling te Groningen in 1990 werd Novioposta met "zilver" bekroond. Al met al kan op een goede
tijd worden teruggezien.
De reeds aangetreden redactieleden wens ik veel succes en bovenal veel plezier
toe met het maken van een blad dat de leden zowel het verenigingsnieuws als
artikelen over filatelistische onderwerpen biedt.
A. Bosman

Reactie redactie
Na zo'n bescheiden afscheidswoord van dhr. Bosman als hoofdredacteur valt er in
alle opzichten een stilte: een tomeloze energie en inzet (en zeker niet alleen als
hoofdredacteur!), kennis, kunde, vaardigheden, contacten, het bestrijken van een
groot filatelistisch gebied, tact, vaardigheid voor wat betreft pen en babbel, en
bovenal de anecdotes, de wetenswaardigheden en al die andere leuke en fijne
dingen die interessant waren, waar we als mederedactieleden om hebben gelachen
of die gewoon zaken duidelijk maakten. We zullen hem missen!
Heer Bosman, we hopen dat de tijd die nu vrijkomt, op een fijne wijze kan worden besteed. Namens ons (de redactie) en ongetwijfeld vele anderen binnen en
buiten de vereniging,
BEDANKT !!
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Poststukkenavond
Naast de postzegels als zodanig heeft bijna iedereen wel eens een of meerdere
brieven of kaarten bewaard, vaak zonder zich af te vragen waarom. Was het nou
vanwege die leuke frankering? Of had het meer te maken met die rare afstempeling? In veel gevallen heeft het te maken met dat gevoel van "dit is iets bijzonders".
Om iedereen in de gelegenheid te stellen gewoon wat ervaringen over poststukken
uit te wisselen of iets meer aan de weet te komen over de in bezit zijnde stukken,
wordt iedereen gevraagd om op de bijeenkomst van 1 november a.s. een deel of
het geheel van het poststukkenmateriaal mee te nemen. Wellicht dat dan op die
avond wat "mysteries" worden opgelost, of dat het komt tot een leuke uitbreiding
van uw verzameling. Niet vergeten, hè??

Een nieuwe voorzitter
Na lang wachten heeft onze vereniging weer een voorzitter in de persoon van dhr.
J, Toussaint. Weer dat gevoel van "compleetheid". Dat de positieve gevoelens
wederzijds zijn, moge blijken uit onderstaand persoonlijk schrijven van de nieuwe
voorzitter.
Na een verblijf van ongeveer vijf jaar in Zuid-Limburg ben ik vorig jaar weer teruggekeerd naar Noviopost. In het zuiden was ik lid van de Filatelistenvereniging
" 't Fakteurke" Mergelland. Een kleine vereniging met amper 40 leden, maar wel
een gezellige club. De voorzitter van onze vereniging presteerde het een keer om
ter gelegenheid van een door mij behaald succes op een Limphilex-tentoonstelling
een rondje te geven voor alle aanwezigen op de clubavond. Nu hoor ik u al denken "Goed voorbeeld doet goed volgen", maar met zo veel leden ...
Zoals gezegd, in januari 1990 ben ik weer lid geworden van Noviopost. Het is
overdreven te zeggen dat ik de bijeenkomsten in Nijmegen node heb gemist, maar
ik voelde me echter wel weer direct thuis bij de mij bekende mensen van Nijmegen en omgeving.
Toen een enigszins moeizame periode van gesprekken met kandidaat-voorzitters
niet tot het gewenste resultaat leidde, besloot ik om mezelf als kandidaat op te
geven. Wat ik als opvolger van mijn voorgangers heb kunnen erven, is een goed
draaiende vereniging met een zeer sterk bezet en zeer actief bestuur. Ik vind het
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dan ook heerlijk om voorzitter te zijn van zo'n vereniging. Maar wellicht doen
zich in de toekomst tegenslagen voor, wie weet. Daarnaast zullen er misschien
leden zijn die zich de gang van zaken anders voorstellen. Zij kunnen er echter van
overtuigd zijn dat het bestuur en mij er alles aan is gelegen om Noviopost als
bloeiende vereniging verder uit te bouwen.
Tot slot, maar niet in het minst, dank ik u allen voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik besluit dan ook met een gemeend tot ziens op een van de bijeenkomsten
van Noviopost.
J. Toussaint

Internationale Postzegeldag
Grote gebeurtenissen werpen meestal hun schaduw vooruit, zo ook de grote Internationale Postzegeldag van 27 oktober a.s. De organisatie hiervan is in volle gang
en naar het zich laat aanzien wordt het ook dit maal weer een postzegeldag van de
bovenste plank. Velen hebben al een tafel gereserveerd en zullen ongetwijfeld hun
best doen om de bezoekers aan deze manifestatie een keur van zegels, boekjes,
poststukken, enz. van een groot deel van de wereld aan te bieden.
De Postzegeldag van Berg en Dal is aan beide zijden van de grens een begrip geworden voor de doorgewinterde postzegelverzamelaar: postzegelverzamelaars uit
heel Nederland alsook uit Duitsland weten hun weg naar Berg en Dal te vinden.
Voor regelmatige bezoekers is geen verdere aanbeveling nodig. Tegen hen die
nog nooit de Internationale Postzegeldag in Berg en Dal hebben bezocht, kunnen
we alleen zeggen: als u niet komt en naderhand hoort wat er allemaal te bekijken
viel, krijgt u gewoon spijt!
Vanaf 10.00 uur 's ochtends (tot 17.00 uur 's middags) kunt u gratis terecht in
Hotel "ERICA" te Berg en Dal. Sla bij binnenkomst linksaf en de pijlen wijzen u
de weg.
A. Bosman

Noviopostje
Gevraagd: brieven van Philips-vestigingen, gefrankeerd met de Philips-zegel van
75 cent, met het machinevlagstempel "Philips Centennial 1891-1991" ('s-Hertogenbosch en Eindhoven, 15/5/1991, 28/5/1991 en 24/6/1991). Aanbieding met
prijsopgave aan dhr. J. Rutten, van 't Santstraat 142, 6523 BK Nijmegen.
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Verkoop rondzendingen seizoen 1990-1991
Het nieuwe seizoen is al van start gegaan, maar toch is het goed nog even terug te
blikken op het vorige seizoen. In het overzicht van de verkoop van de diverse
secties zien we een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar. Zoiets is mede alleen
maar mogelijk door de inzet van alle bij de organisatie betrokken personen en de
inzenders. Voor het beschikbaar stellen van hun tijd wil de vereniging langs deze
weg alle betrokkenen hartelijk danken.

* opgeheven
(32 + 36)
** samen met 52

T o t a a l i n de s e k t i e s :
V i a g e r i c h t e rondzendingen
V i a postwaardestukken
V i a hoofden\subhoofden
V i a 63
Totaal
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

47339.70
24987.40
1718.10
1221.85
150.00

ƒ

75417.05

Nieuwe activiteiten
Op 1 januari 1992 start er een nieuwe activiteit binnen onze vereniging: de filatelistische leesmap. Deze maandelijkse leesmap gaat rond onder de liefhebbers die
zich van tevoren hebben aangemeld. In de leesmap zitten de volgende bladen: De
Postzegel en Themaphila en België, de Duitse bladen Deutsche Briefinarkenzeitung en Michel Rundschau, het Engelse blad Stamp Monthly en het Nederlandse
blad Postvak, een PTT-blad over postverwerking. Naast deze zes vaste bladen
komen er minimaal twee tijdschriften bij die op een wat onregelmatiger basis in de
leesmap zullen worden opgenomen, bijvoorbeeld Postzegel Revue, het jeugdpostzegelblad De Posthoorn en het PTT-personeelsblad Aangetekend.
De leestijd is maximaal één week, dus inclusief een weekend. De kosten bedragen
ƒ 15,- per jaar. Tot 1 december 1991 kunt u zich opgeven bij H. Janssen, Esdoornstraat 9, 6573 WV Beek-Ubbergen.
Niet iedere deelnemer krijgt op de dag van uitgifte de leesmap thuisbezorgd. De
deelnemers die dat vooraf te kennen geven, kunnen echter direct na de verschijningsdatum (tegen kostprijs) kopieën krijgen van artikelen, stempels, enzovoort
die betrekking hebben op hun verzamelgebied.
De tweede nieuwe activiteit binnen Noviopost is het opstarten van een verenigingsbibliotheek. Het is de bedoeling dat deze bibliotheek (met zowel boeken als
tijdschriften) gratis ter beschikking staat van de leden van Noviopost. Mocht u
zich geroepen voelen om deze bibliotheek te ondersteunen met (voor u overbodig
geworden) filatelistische boeken, dan is de vereniging u zeer erkentelijk. Op de
verenigingsavonden kunt u uw boeken afgeven bij het bestuur. Het is de bedoeling
dat er in de toekomst regelmatig een lijst wordt opgesteld van de in de bibliotheek
aanwezige boeken en tijdschriften.
H. Janssen

Contributiebetaling
De contributie voor onze vereniging is nog steeds ƒ 30,- per jaar, en dat hopen we
voorlopig ook zo te houden. De Postbank gaat echter ƒ 0,45 per acceptgirokaart in
rekening brengen, hetgeen t.z.t. gaat resulteren in een totaalbedrag van ƒ 30,45
op de acceptgirokaart. Daarom twee alternatieve mogelijkheden: ƒ 30,- met een
eigen overschrijvingsformulier, of een contante betaling van ƒ 30,- op de verenigingsavond. Slim idee, toch??
M . L . van Houdt
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Nieuwtjesdienst
Wie aan de Nieuwtjesdienst denkt, denkt bijna automatisch aan dhr. Hilgers. Deze
associatie is ook niet zo verwonderlijk want hij doet dit al jaren. Echter, dhr.
Hilgers heeft aangegeven dat de tijd zo langzamerhand is gekomen dat iemand
anders deze taak gaat overnemen. Zoiets gaat echter niet van vandaag op morgen.
Dhr. Hilgers is dan ook bereid om degene die zijn taak gaat overnemen, in te
werken en hem of haar wat fijne kneepjes bij te brengen.
Het zal u duidelijk zijn dat dit bericht tevens een oproep inhoudt om u als kandidaat aan te melden. Het is een taak die weinig tijd vergt, maar van de mogelijke
opvolg(st)er wordt wel verwacht over een redelijke kennis van het Frans, Duits en
Engels te beschikken.
Als deze service voor onze leden u ter harte gaat en u over wat tijd en een redelijke talenkennis beschikt, wordt u vriendelijk verzocht zich bij het bestuur als kandidaat aan te melden.

Veiling
Hierbij wordt u opmerkzaam gemaakt op het feit dat de kavellijsten voor de grote
veiling op 2 november a.s. slechts op aanvraag worden toegezonden. Schriftelijke, liefst filatelistisch gefrankeerde aanvragen richt u aan:
Dhr. H. Pierlo, Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen.
Daarnaast spreekt het voor zich dat een veiling alleen kan slagen wanneer er voldoende interessante, en bovenal redelijk geprijsde kavels kunnen worden aangeboden. "Interessant" in dit geval hoeft niet noodzakelijkerwijs te slaan op exclusief
materiaal; het is van veel meer belang dat het materiaal deugdelijk en in goede
staat is. Tevens is een redelijke "prijs/prestatie-verhouding" van belang. Het is
aan de ene kant gevaarlijk om richtlijnen te geven voor de hoogte van de inzet,
maar aan de andere kant zal menigeen beamen dat een inzet van 50% van de cataloguswaarde niet bevorderlijk is voor een geanimeerd spel van loven en bieden.
Naast het aangeboden materiaal is het juist dat spel van bod en tegenbod dat een
veiling zo aantrekkelijk kan maken.
H. Pierlo
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