Een voorspoedig 1992
Het jaar 1991 is verleden tijd. Het is een jaar geweest waarin nogal het een
en ander is gebeurd, zowel op wereldniveau als in huiselijke kring. Wat dat
betreft week het niet af van andere jaren. Hopelijk heeft het afgelopen jaar
niet alleen verdrietige dingen gebracht, maar was er ook volop reden tot
vreugde.
Voor 1992 hopen we dat de vreugdevolle zaken ruimschoots de overhand
zullen hebben. We wensen u en uw huisgenoten een zeer voorspoedig nieuw
jaar en het allerbeste zowel thuis als op zakelijk gebied toe, en bovenal een
goede gezondheid.
Eveneens wensen we dat u een geslaagd filatelistisch jaar zult beleven en
hopen dat we degenen die aan tentoonstellingen deelnemen, kunnen feliciteren met, als het even kan, een gouden plak.
Wij van onze kant zullen ons uiterste best doen om het komende jaar, op
filatelistisch gebied, tot een van de betere jaren te doen uitgroeien. Maar om
dit laatste te bereiken hebben we ook uw hulp, inzet en interesse nodig. En
daar rekenen we op!
Nogmaals een heel voorspoedig 1992 en gezond naar de eindstreep van het
jaar dat voor ons ligt.
Het bestuur

Noviopostje
Gevraagd de volgende machinestempelvlaggen:
1940
1946
1946
1947
1947
1950

-

Post Uw brieven zoodra ze gereed zijn
Rijdt en loopt met verstand ...
Papiernood
Prins Bernhard Stichting
Nederland werkt
Gelukstelegram Jeugdwerk

Prijsopgave voor complete en goed leesbare poststukken aan dhr. J. Rutten,
van 't Santstraat 142, 6523 BK Nijmegen.
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Rondzending
Tot nu toe was het aanbod van automaatboekjes en blokken in de rondzending minimaal. Het paste eenvoudigweg niet in de normale rondzendboekjes. Enige inventieve personen hebben daar echter een oplossing voor gevonden. Op kaarten in enveloppen zoals ook bij de speciale zendingen poststukken gebeurt. Verzamelaars van automaatboekjes en blokken kunnen de
speciale zendingen aanvragen op het adres voor gerichte rondzendingen. Dat
is: Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten, Zebrastraat 18, Nijmegen, tel. 550895.

Data middagbijeenkomsten
De data voor de middagbijeenkomsten gedurende de eerste helft van 1992
zijn als volgt: 21 januari, 18 februari, 17 maart, 14 april, 19 mei, 16 juni.
Wij hopen op uw komst. Tot ziens !
Alle vergaderingen zijn in Wijkcentrum "De Klokketoren",
Burg. Slotemaker de Bruïneweg 270 (hoek Muntweg) te Nijmegen (telefoon
080-552649). Aanvang der vergaderingen om 14.30 uur.
Zaal open
14.00 uur.
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Van de redactie
Wellicht is het u opgevallen dat de laatste afleveringen van ons verenigingsblad een soort face-lift hebben gekregen. Degenen onder u met een echt oog
voor detail hebben misschien zelfs kleine onderlinge verschillen bespeurd.
Vanuit filatelistisch oogpunt zou u deze kunnen beschouwen als varianten
binnen een nieuwe emissie van een langlopende serie. Maar waar met verschillende "platen" wordt gewerkt, willen nog wel eens "plaatfoutjes" ontstaan. Als redactie onze excuses daarvoor. Echter, eventuele onvolkomenheden ontstaan uit het streven van de redactie om de kwaliteit en opmaak van
het blad zo optimaal mogelijk te maken. Alle hulp, ook in de vorm van commentaar of kritiek, is dan ook van harte welkom.
Over hulp gesproken, onze oproep in het vorige nummer voor een "verbindingsofficier" heeft bijna ogenblikkelijk resultaat opgeleverd: dhr. Furer
heeft zich aangemeld om de diverse logistieke aspecten op zich te nemen.
Duizend maal dank!
Waarom duizend maal, zo zult u zich afvragen. Omdat de leden van de redactie het zo ont-zet-tend druk hebben met werk, af en toe een verhuizing en
meer van dat soort dagelijkse beslommeringen. Een van de redactieleden
weet al bijna niet meer hoe een postzegel eruitziet! Dus daarom nogmaals,
wie iets op diskette in WP- of ASCII-formaat kan aanleveren, bespaart ons
een heleboel tijd. Voor nummer 35 kunt u kopij in- of aanleveren tot 8 februari 1992 naar Redactie Novioposta, Bergansiusstraat 8, (6523 BW) te
Nijmegen.
De redactie

Vragen
Het blijkt dat er verzamelaars zijn, die op filatelistisch gebied vragen hebben. De eerste tien minuten van de maandelijkse bijeenkomsten kunnen
gebruikt worden om deze vragen te stellen. Getracht zal worden op de vragen een antwoord te geven. We merken dan meteen hoe groot de filatelistische kennis binnen de vereniging is. Misschien is er geen oplossing gegeven
worden en zijn er meer mensen met dezelfde vraag. Dat kan dan een start
zijn om eens gezamenlijk naar een oplossing te gaan zoeken.

7

