Een voorspoedig nieuwjaar
Het bestuur wenst u en uw huisgenoten een voorspoedig 1994. We hopen dat u
van alle ongemakken bespaard zult blijven en in het komende jaar van een
goede gezondheid zult genieten. Een goede gezondheid is van onschatbare
waarde.
Wat brengt 1994 op filatelistisch gebied? Uw hobby zal u beslist veel plezier
brengen. Als bestuur werken we daar volop aan mee door voor een goed
programma met leuke activiteiten te zorgen. Dit vergt veel tijd en een goede
organisatie, maar als we resultaten zien, dan zijn we dik tevreden.
We streven er ook naar activiteiten aan te bieden waardoor een verdieping van
uw hobby mogelijk is. Eigen initiatief zoals o.a. het lezen van filatelistische
bladen en het bezoeken van tentoonstellingen is hiervoor echter altijd vereist.
Als de voortekenen ons niet bedriegen, dan wordt het een goed jaar voor ons
filatelisten en zal het ledenaantal de stijgende lijn van 1993 blijven volgen.
Het allerbeste voor het komende nieuwe jaar.
Het bestuur

Jan Rijsdijkprijs
Tijdens de voorbereidingen voor het tienjarig bestaan van onze vereniging kwam
het voorstel dat we eens iets moesten doen voor leden die zich uitzonderlijk
inzetten voor de vereniging. Er zou een Noviopostprijs in het leven geroepen
worden voor dit doel. De naam van de prijs wilde men verbinden aan een van
de harde werkers die onze vereniging rijk is. Over de eerste naam die naar
voren kwam, was iedereen het direct eens. Geen discussie. Het werd de "Jan
Rijsdijk prijs". Omdat het voor hem een verrassing moest zijn, sprak iedereen
over de "Novioprijs" en kon aan Jan Rijsdijk geen advies worden gevraagd aan
wie hij voor het eerst moest worden toegekend. Ook over wie hem voor het
eerst zou moeten krijgen was geen discussie: Jan Reerink. Dat op de avond van
de "onthulling" aan Jan Rijsdijk tevens de zilveren Bondsspeld werd uitgereikt,
verhoogde de feestvreugde nog eens extra. Het ligt niet in de bedoeling deze
prijs jaarlijks uit te reiken en het spreekt vanzelf dat bij de volgende toekenning
Jan Rijsdijk om advies zal worden gevraagd. Zo heeft de heer Rijsdijk er weer
een taak bij gekregen, maar we denken dat hij die met plezier zal vervullen.
Beide Jannen, nogmaals van harte gefeliciteerd.
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Dialezing door mevr. Hernandez-Sala
De in Nijmegen wonende Montse Hernandez-Sala is de ontwerpster van het
velletje wenszegels van 70 cent van februari 1993 en van het velletje wenszegels
van 80 cent van september 1993. N.a.v. het ontwerpen van de februari wenszegels heeft het bestuur haar toentertijd uitgenodigd om als gast aanwezig te zijn
op onze februari bijeenkomst.
Na deze avond zijn we steeds in contact gebleven met de ontwerpster. Dit had
als resultaat dat ze zitting nam in de jury van de tekenwedstrijd van de Nijmeegse scholen t.g.v. ons 10 jarig jubileum. Ze reikte persoonlijk de prijzen uit aan
de jeugdige winnaars.
Nu heeft ze aangeboden om tijdens de bijeenkomst van 7 januari 1994 ons te
laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat bij het ontwerpen van postzegels.
Ze zal ons vertellen hoe de opdracht van de PTT luidde, hoe ze die uitwerkte,
welke voor-ontwerpen het niet haalden, het uiteindelijke resultaat, kortom alles
wat ze meemaakte bij haar werk.
Ze zal zoveel mogelijk materiaal tentoonstellen dat niet in de dia's is opgenomen. Wellicht ten overvloede vermelden we dat de in Manresa (Barcelona)
geboren Montse Hernandez-Sala de Nederlandse taal perfect spreekt. Mocht u
prijs stellen op een handtekening, dan is er die avond volop gelegenheid voor.
Als bijzonderheid vermelden wij dat tijdens deze avond de WFM (lokale
omroep Beek) radio opnamen zal maken. De opnamen zullen worden uitgezonden op zondag 23 januari 1994 (FM 107,1 mHz, kabel 93,4 mHz) in het
programma "Op pad met Thé" van 9.00 tot 10.00 uur.

Het was een feest !!
Het 10 jarig jubileum is ten einde. Alle onderdelen zijn geslaagd en hebben die
aandacht gekregen die ze verdiend hebben.
Het was een feest !!
Het was een feest om te zien hoe enkele leden de loodzware klus op zich namen
om een driedaags feest te organiseren.
Het was ook een feest om te zien hoe deze groep tijdens de drie dagen uitgroeide tot een uit tientallen leden bestaande werkploeg en tot een grote groep
medewerkers die zorgde dat alle geplande activiteiten een groot succes werden.
Het is jammer dat het voorbij is. Het voor mij nog dagen mogen duren. Ik heb
er van genoten.
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Bedankt alle werkers van het eerste uur, maar ook van het laatste uur. Op
maandagmorgen, als iedereen na geniet van het succes van de georganiseerde
activiteiten, is er nog een ploeg leden paraat om te zorgen dat alle gebruikte
spullen weer netjes bij de betreffende eigenaren terug komen.
In zo'n situatie is het heerlijk om voorzitter te zijn van zo'n vereniging.
Iedereen die een steentje, al was het ook maar een kleintje, heeft bijgedragen,
heel hartelijk bedankt!
J. Toussaint

Bibliotheek / Rondzending tijdschriften
In het oktober nummer van 1992 hebben we u een lijst van boeken van onze
bibliotheek gegeven. Geregeld worden boeken en tijdschriften uitgeleend. Mocht
u ook belangstelling hebben voor een of ander boek/tijdschrift, neem dan eens
contact op met onze bibliothecaris:
H. Janssen, Esdoornstraat 9, 6573 WV Beek-Ubbergen
tel. 08895 - 42703
Op dit zelfde adres kunt u ook terecht als u wilt deelnemen aan de rondzending
van tijdschriften. De kosten bedragen ƒ 15,- per jaar. In een jaar ontvangt de
deelnemer ca. 90 tijdschriften. Iedere deelnemer heeft de leesmap 7 dagen ter
beschikking (dus altijd een weekend erbij). Het is logisch dat de deelnemers niet
altijd op de dag van uitgifte de leesmap thuis bezorgd krijgen. Als extra service
aan de deelnemers van deze rondzending kunnen na het verschijnen van een
blad kopieën gemaakt worden (tegen kostprijs) van artikelen, stempels en andere
bijzonderheden die betrekking hebben op het verzamelgebied van de deelnemer.
Welke tijdschriften zitten momenteel in de leesmap?
Themaphila
Michel Rundschau
Postvak
Deutsche Briefmarken Zeitung (DBZ)
De Postzegel
Stamp-Montly
Verder zullen in de leesmap tijdschriften worden opgenomen die gratis (op
grote filatelie beurzen) worden verkregen. Een tiental per jaar.
Het is beslist de moeite waard om deel te nemen aan deze rondzending, al was
het alleen al voor de aanvullingen (met nummering) op de grote catalogi als
Michel en Stanley Gibbons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
bovenstaand adres.
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Nijmegen,
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Tekenwedstrijd grandioos succes
Drie weken voor ons 10 jarig jubileum ontvingen alle basisscholen en bijzondere scholen uit Nijmegen en omgeving een verzoek om de hoogste groepen deel
te laten nemen aan een tekenwedstrijd ter gelegenheid van ons jubileum.
Opdracht: teken een jubileumzegel. Hoewel er in de 80 scholen werden aangeschreven, deden er uiteindelijk 5 mee met 119 tekeningen en ontwerpen. Al
deze tekeningen moesten de kritische blikken passeren van een zeskoppige jury.
De jury, met als voorzitster Montse Hernandez Sala, stond voor een moeilijke
taak. Er waren zoveel mooie tekeningen ! Tientallen kinderen hadden heel hun
ziel en zalighgeid in de tekening gelegd. Zovelen hadden hun uiterste best
gedaan om een zo origineel mogelijk ontwerp te maken. Drie klassen kwamen
bovendien met diverse variaties aan tandingen, hetgeen helemaal een apart effect
aan de tekeningen gaf. Bijzonder opvallend waren de tekeningen van de
Christelijke Basisschool Adelbrecht-Windekind uit Groesbeek en de Mgr
Ruttenschool voor LOM-onderwijs aan de Slotemaker de Bruïneweg.

ontwerp van winnares Leonie Berteler
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Na schiften en nog eens schiften, discusies en nog eens schuiven werd unaniem
als winnares uitgeroepen Leonie Berteler van de Adelbertusschool. De jury was
van oordeel dat naast een kleurrijke en originele opbouw, de tekening vooral
vreugde en feest uitstraalde. Hetzelfde gold voor de derde prijs, van Patrick
Latumahina (Groot Nijeveld) die een mierzoete slagroomtaart maakte met 10
kaarsjes erop. Mathijs van der Molen (Mgr Ruttenschool) behaalde de tweede
prijs met een wel zeer originele en gedurfde compositie. De jury vond dit een
"te maffe" tekening!
Zaterdagmiddag 2 oktober zijn alle prijzen uitgereikt door de voorzitster van de
jury in een bomvolle zaal. Immers alle prijswinnaars (50) waren van tevoren
telefonisch uitgenodigd. Voor haar deskundige medewerking ontving de voorzitster een prachtig boeket bloemen.
Alle kinderen die aan de wedstrijd hebben deelgenomen hebben via hun leerkracht een filatelistisch prijsje ontvangen. Dank zij onze 'sponsor-van-de-maand'
Tonnie Willems konden circa 30 kinderen met een mooie doos postzegels
huiswaarts keren. De eerste en tweede prijs werden beschikbaar gesteld door
Dhr van Doorn: Een luxe Nederland IV en een FDC album, beide nieuw van
DAVO. Davo had bovendien kleine postzegelboekjes, loupes en pincetten
geschonken als prijs. Het Postmuseum sponsorde met een groot aantal gratis
toegangbewijzen. Voor het grootste deel zijn deze naar de Mgr. Ruttenschool
gegaan.
Tot nu toe melden zich uit deze leerlingen 4 nieuwe leden aan en werd er
herhaaldelijk geïnformeerd naar het lidmaatschap van onze Jeugdpostzegelclub.
Al met al kunnen we terugzien op een geslaagde jubileumaktiviteit, waardoor
ca. 150 mensen hun weg naar de Klokketoren vonden.
Henny van Rooijen

NOVIOPOSTJE
Voor tentoonstellingsobjekt 4daagse Nijmegen
Handstempels-machinestempels en roodfrankeringen van de vierdaagse en
zomerfeesten.
Goed leesbaar en complete poststukken met prijsopgave aan J Rutten 080606571.
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Publieksprijs
Ter gelegenheid van ons 10 jarig jubileum was er op 2 en 3 oktober een
propagandatentoonstelling te bewonderen van maar liefst 70 kaders. Vijftien
inzenders met zestien inzendingen toonden ons hoe de kwaliteit binnen onze
vereniging gegroeid is. En zoals altijd verschillen de smaken van het publiek.
Vandaar dat het ons een goed idee leek om eens aan de bezoekers de vraag voor
te leggen welke verzameling hen het meeste aansprak. De publieksprijs dus.
Aan zoveel mogelijk bezoekers werd bij binnenkomst een formuliertje uitgereikt
met het verzoek dit bij het verlaten van de tentoonstelling in een speciaal
daarvoor bestemde doos te stoppen. Ondanks het feit dat velen zoiets toch
vergeten hebben 74 bezoekers hun stem uitgebracht. Met als resultaat: niet 1
winnaar, maar liefst 3 tegelijk. De 3 prijswinnaars zijn : Jo Toussaint met
Zambezi, Dick Lorenz met Nobelprijswinnaars en Paul van der Grijp met
Polynesië. Wij feliciteren hen van harte!
Henny van Rooijen
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Middagbijeenkomsten
In het najaar worden de middagbijeenkomsten gehouden op:
18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
Deze bijeenkomsten zijn voor velen een welkome aanvulling op de bijeenkomsten die in de avonduren worden gehouden. Vanaf 14.00 uur is de zaal open.
De eigenlijke aanvang is om 14.30 uur. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting Filatelie "Rijk van Nijmegen" en zijn toegankelijk voor
alle leden van Noviopost.

Rondzending
De huidige ontwikkelingen in de filatelie laten zien dat er meer en meer
verzamelaars komen, die naast postzegels belangstelling hebben voor brieven,
kaarten, FDC's etc. Deze behoren allen tot het begrip poststukken. De vereniging ziet hier al jaren het belang van in en heeft een speciale rondzending
poststukken. Zij die hun verzamelgebied willen uitdiepen, raden wij ten zeerste
aan om aan deze rondzending deel te nemen. Ook zij die nog geen goede
voorstelling van het begrip poststuk hebben, kunnen eens een jaartje meedraaien
met deze rondzending. Gegarandeerd dat u daarna spijt heeft er niet eerder aan
te zijn begonnen. Geef u daarom voor deze rondzending op bij mevr. Th. van
Hoogstraten. Haar adres en telefoonnummer zijn:
Zebrastraat 18, tel. 080-550895

Rondzending
Niet alleen onze vereniging heeft te maken met personen die zegels verwisselen
in de rondzenddienst. In het blad verenigingsblad Philapoldro werd een ernstig
betoog gehouden over dit soort zaken. Degenen die zegels verwisselen benadelen ernstig de verzamelaars die voor de nodige boekjes zorgen. En als zij geen
boekjes meer inzenden is er geen rondzenddienst meer. Philapoldro stelt dat
"leden" die zegels verwisselen de eer aan zichzelf zouden moeten houden en
hun lidmaatschap zouden moeten opzeggen. Wij wachten daar niet op, maar zijn
al aardig op weg om daders op te sporen. Zij die betrapt worden (en wij hebben
daar een aantal middelen voor), kunnen er op rekenen dat er via de politie
passende maatregelen getroffen worden. Wij hebben daar al ervaring mee.
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Rondzending
Elders in dit blad vindt u de resultaten van de rondzenddienst. Deze liegen er
weer niet om. Maar zo'n goed resultaat bereiken we alleen door een goede
organisatie en de inzet van een groot aantal sektiehoofden. Zij stoppen een deel
van hun vrije tijd in het goed laten lopen van de rondzenddienst. Ook de
hoofden van de rondzenddienst hebben veel werk met het indelen van boekjes in
de diverse zendingen, de controle en wat er verder nog bij komt kijken. Daarom
danken wij bij deze iedereen die bij de organisatie van de rondzenddienst
betrokken is voor al het werk dat zij daarvoor doen.
het bestuur
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