Van de redactie
We zijn blij dat Novioposta en ook de speciale uitgave van Thurn und Taxis
zoveel positieve reakties hebben opgeleverd. Niet alleen van buiten de vereniging maar met name van de eigen leden. En voor hen doen we het uiteindelijk.
Het verhaal van Thurn und Taxis behaalde op de tentoonstelling in Tilburg
zilver. Het resultaat bij de schrijfwedstrijd was een speciale prijs. Het voldeed
niet aan de inzendvoorwaarden. Men vond het een studie in plaats van een
artikel in een verenigingsblad.
Maar ook onze leden hadden in Tilburg goede resultaten behaald met hun
inzendingen. Bij deze feliciteren wij hen daarmee van harte. U ziet wel, op alle
terreinen gaat het goed met de vereniging.

Jeugd
Nu de bijeenkomsten voor de jeugd opnieuw gestart zijn, is er natuurlijk
begeleiding nodig. Want de jeugd kan nog niet alles zelf. Denk eens terug aan
de tijd dat u zelf begon, waarschijnlijk heel moeizaam zonder hulp. Zou het niet
plezierig zijn als de jeugd gebruik zou kunnen maken van uw kennis en ervaring? Het moet toch mogelijk zijn dat enkelen onder u zich bij het bestuur
opgeven om de jeugd te helpen, want wie draagt de jeugd geen warm hart toe.
Maak het het bestuur eens moeilijk en geef u massaal op !!!!!!

Noviopostje
Aangeboden: Enorme hoeveelheid frankeermachinestempels, in totaal ca.
schoendozen vol.
Bovendien nog wat gefrankeerde brieven van de laatste jaren.
Vraagprijs voor dit alles slechts Fl 50,-!!!
Tevens aangeboden maandblad 1958-1992 (los) voor ƒ 125,H Geurts, Habsburgsestraat 9 Grave,
tel 08860-76111
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Bibliotheek
Eind vorig jaar zijn we van start gegaan met een bibliotheek. Velen zullen
gedacht hebben: dat duurt wel een paar jaar voordat we een redelijke hoeveelheid boeken en tijdschriften hebben. Niets is echter minder waar. Door aankoop
en vele giften is er al een aardig aantal boeken en een groot aantal tijdschriften
aanwezig. Om te weten of er al iets voor u in de bibliotheek staat, geven we in
dit nummer van Novioposta een lijst van de beschikbare boeken en tijdschriften.
Met name de oudere tijdschriften worden niet uitgeleend, maar in overleg kan
wel iets geregeld worden. Mocht u iets willen lenen, neem dan contact op met
de bibliothecaris:
H. Janssen
Esdoornstraat 9
6573 WV Beek-Ubbergen
tel. 08895-42703
Lijst van boeken:
B01
B02
B03
B04
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Prisma Postzegelgids
Filatelie in klein bestek
Filatelie deel 1 en 2 (uitg. Samsom)
500 Jahre Post - Thurn und Taxis, 1990

B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30

Berliner Post Posthistorie
Limphila '89 catalogus
Div. boekjes en art. studiegroep voorafstempelingen
De weg naar de Duitse hereniging
Het PTT-bedrijf 1929-1979
Het Rode Kruis op postzegels, 1949
De dierenwereld op postzegels deel I I , 1953
Beroemde zeevaarders en ontdekkingsreizigers op postzegels, 1945
Sport en padvinders op postzegels, 1950
De mens en zijn wereld, 1947
Oranje en Nederland op postzegels deel I, 1948
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar, 1983
25 jaar Postzegelvereniging Griekenland
Het plan in de thematische filatelie
Speciaal catalogus 78-79 Kombinaties uit automaatboekjes
Die Briefmarkenausgabe von Liechtenstein
Liechtenstein in het kort
Catalogus Bondsbibliotheek 1974
De Michelius postzegelplakmachine
Het groot postzegelboek
De vervalsingen van Nederland en O.G.
Notities van de Nederlandse Academie v. Filatelie deel 1 en 2
Handboek van de thematische filatelie
Perfins van Nederland
Schweiz UPU 1900
Thurn und Taxis, Vier eeuwen postvervoer, 1991

Lijst van tijdschriften:
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08

Maandblad Philatelie, 1948-1991
St. Gabriël, febr. '51 - dec. '56
De Postzegel België, 1971 en 1972
De Amsterdamse Philatelist, sept. '58 - nov. '74
De Nederlandse Postzegels, 1970-1991
M i j n Stokpaardje, groot aantal nummers tussen maart 1952 en maart 1975
Junge Sammler '61-'62 en '63-'64
Novioposta jaargang 1 t/m 5 gebonden
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Verkoop rondzendingen
Hieronder vindt u het voorlopige overzicht van de verkoop van de rondzendingen over de periode van september 1991 t/m augustus 1992.
Door de inspanning van velen, hoofden, subhoofden en sektiehoofden, zijnde
verkopen dit jaar hoger dan vorig jaar. Bij deze bedanken wij alle medewerkers
voor het vele werk dat zij verzet hebben.
SEIZOENSOVERZICHT VERKOOP RONDZENDINGEN
1 september 1991

t/m

SUB S E K T I E OMGEVING

*

31 a u g u s t u s 1992
BEDRAG

SUB S E K T I E OMGEVING

n i e t genoemde s e k t i e s
b e s t a a n n i e t meer
Totaal in s e k t i e s :
V i a g e r i c h t e rondzendingen
V i a postvaardestukken
V i a hoofden/subhoofden
Totaal

A l deze c i j f e r s z i j n v o o r l o p i g e n a f g e r o n d .
z i c h t i s t e vinden i n het j a a r v e r s l a g .
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BEDRAG

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

41041,31958,2392,1031,-

ƒ

76422,-

Een d e f i n i t i e f o v e r -

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??

Lidmaatschap
Gezien de ledenwerfaktie kunnen wij het ons niet voorstellen dat er leden zijn
die hun lidmaatschap willen beëindigen. Een abbonnement op het maandblad
kost immers al meer dan ƒ 3 0 , - . En dan zijn er nog de gezellige maandelijkse
bijeenkomsten. Bent u daar nog nooit geweest, dan wordt het hoog tijd dat u
daar eens naar toe gaat. Mocht u alsnog besluiten het lidmaatschap op te
zeggen, dan moet u dat doen vóór 30 november.

Veiling
Ook ditmaal is er weer een schat aan materiaal op de grote veiling van 7
november a.s. Voor een redelijke prijs kunt u misschien zegels of poststukken
aanschaffen waar u al een tijd naar zoekt. De veilingcatalogus wordt echter niet
automatisch aan iedereen toegezonden. Maar een liefst filatelistisch gefrankeerde
brief aan dhr. H . Pierlo doet wonderen. Zijn adres is:
Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen.
Nog nooit op onze grote veiling geweest? Dan zult u nu toch eens die stap
moeten doen om uw geluk te beproeven. Misschien gaat u wel naar huis met
een mooie aanwinst voor uw verzameling. Voor de goede orde nog even dit. De
kavels kunnen bekeken worden tijdens de vergadering van 6 november en op de
dag van de veiling zelf tussen 10.30 en 12.00. Om 13.30 begint de veiling en
barst het spektakel van het bieden los.
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Oproep
Voor een artikel over de overgangsperiode van Duitsland van 1 j u l i 1990 tot 3
oktober 1990 zoeken wij poststukken uit geheel Duitsland. Met name wordt
gezocht naar mengfrankeringen van Oost Duitse zegels met zegels uit West
Duitsland en Berlijn. Ook ander materiaal uit deze periode is echter welkom.

Rondzending tijdschriften
Een jaar geleden zijn er twee aktiviteiten gestart. Over de bibliotheek vinden we
elders in dit blad een stukje. Ook met de rondzending tijdschriften, in de
wandelgangen DE leesmap genoemd, gaat het uitstekend. Hoewel het aantal
deelnemers de verwachting heeft overtroffen, is het voor een paar mensen nog
mogelijk om deel te nemen. U zult dan wel snel moeten reageren. Neem dan
voor 1 december contact op met de heer H. Jansen, tel. 08895-42703.

Ondergetekende, dhr./mevr.'
(adres)

,
,

(postcode + woonplaats)

geeft zich bij deze op als lid/heeft interesse in een lidmaatschap* van de
Filatelistenvereniging " NOVIOPOSTA".

Doorhalen wat niet van toepassing is
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Internationale Postzegeldag
Het is toch maar een uitkomst dat ze er zijn: de Postzegeldagen. Dat zijn toch
de gelegenheden bij uitstek om ontbrekende zegels of poststukken te bemachtigen. Al dat gezoek vraagt wel enige inspanning maar meestal loont het ruimschoots de moeite. De opbouw van een verzameling vraagt nu eenmaal veel
zorg en tijd, maar er is gelukkig niets of niemand in deze jachtige wereld die
ons bij onze hobby tot spoed aanmaant. Maar wanneer zich de gelegenheid
voordoet om de collectie uit te breiden, zal de verzamelaar zich deze kans niet
laten ontglippen. En op

ZONDAG 1 NOVEMBER 1992
is er weer zo'n uitgelezen kans want dan wordt weer de traditionele Postzegeldag gehouden. Deze dag, waarvan de organisatie door de Nijmeegse verenigingen in handen is gegeven van de Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen,
wordt gehouden in Hotel ERICA te Berg en Dal. Het feest begint 's morgens
om 10 uur en duurt tot 's middags 5 uur.
Tot ziens in ERICA !!!
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Middagbijeenkomsten
Dit najaar zijn er nog 3 middagbijeenkomsten en wel op:
20 oktober, 17 november en 15 december.
Deze bijeenkomsten, die door de Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen worden
georganiseerd, zijn voor velen een welkome aanvulling op de bijeenkomsten die
in de avonduren worden gehouden. Vanaf 14.00 uur is de zaal open. Eigenlijk
staat een ieder dan al te dringen om binnen te komen. Dat de aanvang om 14.30
uur is, is eigenlijk een overbodig gegeven. Hoewel deze bijeenkomsten in eerste
instantie zijn bedoeld voor 65-plussers, is iedereen die de derde dinsdagmiddag
van elke maand niet thuis w i l blijven maar de gezelligheid en het contact met
medeverzamelaars zoekt, een graag geziene gast.

Noviopostje
Gevraagd de volgende machinestempelvlaggen van Nijmegen:
1940 Post uw brieven zoodra ze gereed zijn.
1946 Rijdt en loopt met verstand
1946 Papiernood
1947 Prins Bernhard Stichting
1947 Nederland werkt
Prijsopgave voor complete en goed leesbare poststukken aan:
J. Rutten, van 't Santstraat 142, 6523 BK Nijmegen.

na de
vakantie
tijd voor
filatelie
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