Programma 10 jarig jubileum
Vrijdag 1 oktober 1993
19.00
20.00
20.10
20.30
20.45

uur
uur
uur
uur
uur

21.30 uur
21.45 uur
22.00 uur

Zaal open.
Officiële opening jubileum.
Terugblik op de afgelopen 10 jaar door de voorzitter.
Uitreiking "Novioprijs".
Lezing met dia's door Hr. M. Claassen met als onderwerp "De
wandelsport in het algemeen en de 4 daagse in het bijzonder".
Pauze.
Uitreiking prijzen van de clubtentoonstellingen van de afgelopen
maanden.
Jubileum en presentie verloting.

Zaterdag 2 oktober 1993
10.30 uur
10.45 uur
10.45 uur
12.00 uur
13.45 uur
15.30 uur
16.30 uur

Opening propaganda tentoonstelling.
Onderling ruilen en jeugdhoek tot 16.30 uur.
Speurtocht door de kaders en diverse filatelistische activiteiten
tot 16.30 uur.
Diavertoning voor de jeugd.
Diavertoning voor de jeugd.
Uitreiking prijs voor het beste ontwerp van de jubileumzegel van
Noviopost.
Sluiting.

Zondag 3 oktober 1993
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
14.45 uur
16.00 uur
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Jeugddag

Seniorendag

Propaganda tentoonstelling open.
Ruildag. Handelaren (clubleden) aanwezig met poststukken,
zegels, postzegelboekjes en ander filatelistisch materiaal.
Diavoorstelling.
Diavoorstelling.
Sluiting.

Jubileum
Ter gelegenheid van het tweede lustrum is een speciale jubileum-commissie
benoemd. De commissieleden hebben de taak gekregen de jubileum viering
eenvoudig, maar waardig op te zetten. Zij zijn hier goed in geslaagd.
Gedurende de maandelijkse bijeenkomsten van dit jaar hebben verschillende
leden kleine exposities gehouden, die werden beoordeeld door leden die door
het lot waren aangewezen. Deze exposities zullen tijdens de jubileum viering,
die zal plaatsvinden op 1, 2 en 3 oktober, gezamenlijk worden tentoongesteld.
Een bijzonder woord van dank, uitgesproken door het bestuur, doch zeker
namens alle leden, is dan ook gericht aan de jubileum-commissie.
Ter gelegenheid van het jubileum krijgt ieder lid een cadeaubon aangeboden.
Deze bon kan besteed worden bij de aanwezige handelaren. De bon kan niet
worden toegestuurd maar moet op een van de dagen worden afgehaald.
Alle leden, ook degenen die op de normale bijeenkomsten of op de seniorenmiddagen meestal afwezig zijn, tijdens een van de drie jubileumdagen te mogen
begroeten is een speciale wens van Uw
Bestuur.
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Veilingen
Het aanbod voor onze veilingen is zeer groot. Daarom vindt u op onze grote
veiling op 6 november een groot aantal kavels. Naast de losse nummers en
series zijn er de snuffeldozen, stockboeken, poststukken en andere zaken op
filatelistisch gebied te vinden.
De lijsten voor deze veiling kunnen worden aangevraagd bij H Pierlo, Bergansiusstraat 13, 6523 BV Nijmegen, tel 080-225282. De aanvraag moet voor 10
oktober 1993 gebeuren, het liefst door een filatelistisch gefrankeerde brief te
sturen. Toezending geschied kosteloos, omdat de lijsten voor het overgrote deel
verzonden kunnen worden per partijenpost. Dit vormt een aanzienlijke besparing
op de portokosten. Overigens zijn steeds voldoende veilinglij sten beschikbaar op
de kijkavond voorafgaande aan de veiling.
De veilingmeester
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