Feestelijke opening "de Klokketoren"
De verbouwing van wijkcentrum tot stadsdeelcentrum "de Klokketoren" heeft
voor onze vereniging nogal wat ongemakken met zich meegebracht. Verschuivingen van data, afgelastingen en zelfs verplaatsingen naar andere lokaties zijn
voorgekomen.
Ondanks al deze strubbelingen is de verhouding met de beheerders van "de
Klokketoren" altijd goed gebleven en zijn veel problemen in goed overleg
opgelost. Voor de beheerders is het ook een zenuwslopende tijd geweest. Maar
ze hebben het, ook voor de andere tientalle gebruikers, tot een goed einde
gebracht.
Op dit moment is het stadsdeelcentrum volledig operationeel. Het beheer van
"de Klokketoren" w i l dit vieren en doet dit d.m.v. een feestelijke opening.
De plechtige officiële opening vindt plaats op vrijdag 22 september. Op zaterdag
23 september kan iedereen aan de festiviteiten deelnemen.
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's Middags worden er allerlei spelletjes georganiseerd, waaraan onze vereniging
bedraagt met een postzegel-lik-wedstrijd voor de jeugd. 's Avonds is de
feestavond voor alle gebruikers van "de Klokketoren".
Nadere bijzonderheden zullen worden bekend gemaakt in het september nummer
van Novioposta. We adviseren u genoemde data in de agenda vrij te houden.

Veiling
Op 4 november 1995 is er weer een grote vereniguigsveiling. Voor deze
veiling kan nog goed materiaal worden ingezonden tot uiterlijk 15 september.
Losse nummers en series dienen in zakjes op correspondentie kaartjes te worden
ingeleverd. De kavels dienen vergezeld te gaan van lijsten; een lijst voor losse
nummers/series en een lijst voor grote kavels. Als u zich aan deze richtlijnen
houdt, komt alles op zijn pootjes terecht. Iedereen kent natuurlijk het adres van
de veilingmeester maar voor de goede orde volgt het hier nogmaals.
H. Pierlo, Bergansiusstraat 13, Nijmegen, tel. 080-225282.
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De harde werkers
In de maand mei wordt als altijd een begin gemaakt met afsluiting van het
lopende seizoen van de algemene rondzendingen. De laatste dozen worden door
de sektiehoofden teruggebracht bij de subhoofden, de laatste lijsten worden verwerkt en gecontroleerd en de diverse uitnamen uit boekjes worden geteld en
verwerkt. Boekjes die lang genoeg in circulatie zijn geweest gaan terug naar hun
eigenaren en worden afgerekend. In de maand juni proberen we dan om al die
handelingen achter ons te laten en ons te gaan richten op het nieuwe seizoen.
Wanneer je daar zo mee bezig bent, blijkt ook weer welk een hoeveelheid werk
er weer is verricht door al die belangeloos meewerkende leden. Ik denk hier aan
de vijfendertig sektiehoofden, die jaar in jaar uit zorgen dat alles op rolletjes
loopt, de deelnemende leden steeds weer van zendingen voorzien, die naar eer
en geweten alle controles uitvoeren en als zodanig leden ook wijzen op eventueel gemaakte foutjes. Ook staan ze steeds open voor op- en aanmerkingen en
proberen ze fraude waar die voorkomt zo snel mogelijk te traceren.
Deze sektiehoofden zijn een drijvende kracht achter het goed functioneren van
de algemene rondzendingen. Samen met subhoofden zorgen ze toch voor een
belangrijke schakel in ons verzamelplezier, de maandelijkse rondzending.
Ik w i l hierbij mijn oprechte dank daar voor uitspreken en vind het op z'n plaats
om deze werkers ook eens bij naam te noemen.
U treft de op dit ogenblik actieve sektiehoofden hieronder in willekeurige
volgorde aan.
M Dederen, J Jordan, G Bol, P Verbeet, H Hendriks, A vd Ven, J Rijsdijk,
R Halsema, W Koopman, A Hansen, J v 't Zelfde, J van Kesteren, CR Bol,
A Luyendijk, J v Oorschot, J Schaminee, H ten Dam, A Piers, S Claus, C de
Greeff, H Lieskamp, C Rieken, L vd Sloot, H Cousin, J Geneste, W Oudesluijs, G Kolman, C vd Waals, B Giessen, W Nelissen, A Thijssen, W Goossens, J de Hartog, A Lamers, P Vader.
Diverse genoemde sektiehoofden beheren meerdere sekties. Ook dank aan de nu
niet meer genoemde, maar nog onlangs actieve ex-sektiehoofden.
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Nieuwe telefoonnummers
In oktober moet volgens de PTT iedereen in Nederland een tientallig telefoonnummer hebben.
Dat betekent voor de administratie van de rondzendingen dat ook voor iedereen
in elke sectie deze telefoonnummers moeten worden aangepast. Toch nog een
hele operatie, waarbij misschien wel ergens een hapering kan optreden.
Mijn verzoek aan alle deelnemers aan de rondzendingen is dan ook
om te controleren of het nieuwe nummer juist is vermeld op de in de doosjes
aanwezige lijsten (het nieuwe nummer wordt toegepast zodra dit is toegestaan).
Mocht hier onverhoopt een fout zijn gemaakt, wilt U die dan melden bij uw
sektiehoofd of bij het betreffende hoofd rondzendingen (gericht of algemeen).
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Mosaphil 95
In Maastricht vond op 12, 13 en 14
mei de Nationale Postzegeltentoonstelling Mosaphil 95 plaats. In het
MECC was een grote zaal ingericht
met kaders. Daarnaast waren er enige
postadministraties en stands van
specialistische verenigingen.
De
organisatie had zeer haar best gedaan
om van dit gebeuren een succes te
maken. Naar mijn idee is dat ook
terdege gelukt.
Er waren vele prachtige verzamelingen te zien. Niet alleen de gewone landen
verzamelingen, maar ook poststukken, plaatafwijkingen, thematisch interessante
zaken, etc. Dat alles van een hoog gehalte was, bleek wel uit de bekroningen.
Van onze vereniging had alleen onze voorzitter ingezonden. Hij ging tevreden
met een goed resultaat huiswaarts.
Naast de tentoonstelling vond het Bekertoernooi plaats. Hier kunnen mensen een
dialezing houden. Aan dit toernooi deden dit jaar 4 mensen deel, waaronder een
van de redactie leden van Novioposta. H i j , J. Mulder, was best tevreden met
het behalen van de derde plaats.

In de prijzen
De jaarlijkse schrijfwedstrijd is dit jaar gewonnen door de heer A. Bosman met
een artikel in het blad Waalzegel. Wij feliciteren hem bij deze van harte.
de Redactie

Noviopostje
Gezocht: D.D.R. gestempeld na 1975 te koop of te ruilen voor Nederland of
Bundespost Duitsland.
A.J. Scholten, Tooropstraat 48, 6521 NR Nijmegen, tel. 221315
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