Opnieuw thematische verzamelaars
Op 31 oktober was er een bijeenkomst voor thematische verzamelaars. Deze
avond was volgens de deelnemers een groot succes. Van diverse zijden heeft het
bestuur vernomen dat er verzamelaars waren die helaas niet konden komen. Wij
willen iedereen in de gelegenheid stellen om zo'n avond te bezoeken en vragen
om belangstellenden die niet zijn geweest om contact op te nemen met de
voorzitter. Hij zal een bijeenkomst organiseren waar u dan een uitnodiging voor
krijgt. We hopen dat het net zo druk zal worden als de vorige keer, toen we
maar net in het zaaltje pasten.

Waar zitten we ?
In verband met de verbouwing van "de Klokketoren", ons vaste onderkomen, is
er weieens verwarring waar het een en ander plaatsvindt. De gewone bijeenkomsten vinden tot en met de maart plaats in stadsdeelcentrum "Hatert". Als de
verbouwing volgens planning verloopt, zijn we in april weer terug op onze oude
stek, "de Klokketoren".
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Een voorspoedig nieuwjaar
Nog enkele dagen en het jaar 1994 is ten einde. We hopen dat voor u dit jaar
een goed jaar is geweest. Niet alleen op het gebied van onze hobby, de filatelie,
maar zeker wat de gezondheid betreft. Tegenslagen komen in ieder jaar voor,
alleen hopen we dat ze niet onoverkomelijk zijn.
Voor het komende jaar wensen we u en uw verwanten veel voorspoed en geluk,
maar vooral een goede gezondheid en voor de leden en/of hun huisgenoten die
een baan hebben, dat ze verschoond blijven van reorganisaties en inkrimpingen
op het werk. Tenslotte wensen we u allen veel, zeer veel plezier met onze
gezamelijke hobby. Het bestuur en de diverse commissies van Noviopost staan
klaar om u te helpen bij de verdere opbouw en verbeteringen van uw verzamelingen. Ze zullen beslist bijdragen aan het plezier dat u in het verzamelen heeft.
We verwachten ook omgekeerd, dat u ons zult helpen als uw hulp gevraagd
wordt. Wij vertrouwen erop. Het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Het Bestuur

Ongeregelde veiling
Misschien weet u het nog niet, maar onze ongeregelde veiling is al ver buiten
onze vereniging bekend. Ieder lid mag voor deze veiling materiaal meenemen.
Geen losse zegels maar filatelistisch materiaal in grote hoeveelheden, zoals:
stapels tijdschriften
insteekboeken vol postzegels
zakken of dozen postzegels (al of niet afgeweekt)
dozen of stapels poststukken
pakketten rondzendboekjes
andere filatelistische zaken, als het maar veel is
Ga dus in de Kerstvakantie aan de slag en ruim de kasten uit. Misschien is uw
echtgeno(o)t(e) wel blij dat er eens wat opgeruimd wordt. Op de avond van de
veiling dient u wel voor 20.00 uur het materiaal bij de veilingmeester in te
leveren. Daarnaast dient uw inzending vergezeld te gaan van een lijst met
daarop, behalve een omschrijving van de kavels, uw naam en adres. Succes
verzekerd. Als u de ongeregelde veiling nog niet heeft meegemaakt, moet u in
elk geval komen. Dit moet u een keer meegemaakt hebben.
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Verkoop rondzendingen
Dit seizoen mag er wat betreft de rondzending weer wezen. De hoge opbrengst
zorgt er ieder jaar weer voor dat de vereniging veel voor u kan organiseren,
zonder dat de contributie omhoog gaat. Bedenk dat dit het werk is van velen die
in de organisatie van de rondzenddienst zitten. Hoofd rondzendingen, plaatselijke verdelers, sektiehoofden en anderen; door hun tomeloze inzet draait de
rondzending feilloos. Bekijk het resultaat op nevenstaande pagina maar eens
goed, het mag er zijn.
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S E I Z O E N S O V E R Z I C H T VERKOOP RONDZENDINGEN
I s e p t e m b e r 1993
t/m
31 a u g u s t u s 1994

Totaal
A l deze c i j f e r s z i j n v o o r l o p i g
vinden in het j a a r v e r s l a g .

ƒ
en

afgerond.

Een

Nijmegen,

75603,-

definitief
augustus

overzicht

is

te

1994.
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Bibliotheek
Het is al weer even geleden dat u iets heeft gelezen over de bibliotheek.
Misschien dat sommigen onder u gedacht hebben dat het een stille dood was
gestorven, maar niets is minder waar. Als bewijs publiceren we hier een lijst
van aanwinsten van de laatste tijd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met de bibliothecaris H. Jansen.
Boeken
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25

Prisma postzegelgids
Filatelie in klein bestek
Filatelie deel 1 en 2, Samsom
500 jaar Thurn und Taxis, 1990
Berliner post historie
Limphila '89 catalogus
Diverse boekjes en artikelen 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
De 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 1, 1948
Ned. 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 postzegelplak machine
Het groot postzegelboek
De vervalsingen van Ned. en O.G.

(vervolg op pagina 15)
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B26
B27
B28
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50

Notities van de Nederlandse Academie v. Filatelie deel I en II
Handboek van de thematische filatelie
Perfins van NederlandB29
Schweiz UPU 1900
Thurn und Taxis vier eeuwen postvervoer, 1991
Bedeutende Frauen de Deutschen Geschichte
Isle of Man Stamps and postal history, 1978
Op het spoor van Oost-Europa
Die älteste Luftpost der Welt
Handboek/Catalogus postzegelboekjes Ned. en O.G.
Jaarverslag 1992 Nederlandse PTT Museum
Het briefpostwezen te 's Hertogenbosch
Poststamps, modern history in the mail, 1972
Van postkoets tot postkode postgeschidenis van Amsterdam
Postmerken '86
Postkroniek van de stad Rotterdam
Binnenlandse en internationale posttarieven van Nederland
Naamlijst van postale etiketten
Reclamehandstempels en gelegenheidsstempels
De poststempels van Nederland Machinestempels
Overzicht van de indexpatronen en de indexsleutels van lineaire indexeringen
De Rotterdamse plaatsnaamcode
PTT-post begeeft zich op het zebrapad
Postcode in Nederland
De kinderpostzegel akties van 1924

Tijdschriften
TO 1
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08

Maandblad Philatelie 1948-1991 per jaargang
St. Gabriel febr. '51-dec. '56
De Postzegel België 1971-1972
De Amsterdamse Philatelist sept. '58- nov. '74
De Nedertlandse Postzegels 1970-1991
Mijn 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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