Nieuwe leiding van Nieuwtjes- en FDC-dienst
Zoals u wellicht is opgevallen op de laatste tekst pagina, of misschien heeft u
het vernomen op de clubavonden, er zijn nieuwe leiders van zowel de Nieuwtjesdienst als de FDC-dienst. De heer Hilgers van de Nieuwtjesdienst vond dat
de tijd gekomen was dat jongere leden zijn taak, die hij vanaf de oprichting van
de vereniging vervulde, moeten overnemen. De nieuwe leider is Rene Verhoeven uit Malden.
De heer Melsinga van de FDC-dienst zocht een opvolger omdat zijn werk en
gezin teveel tijd vereisten om de FDC-dienst goed te kunnen blijven bemannen.
Zijn opvolger is Martin Vermunt uit Nijmegen.
De adressen en verdere gegevens vindt u op de laatste tekst-pagina van dit blad.
We hopen dat beiden, maar ook alle leden die van deze diensten gebruik maken,
veel plezier zullen beleven aan de verzorging van de diensten.
het bestuur

Service aan onze leden
- Postzegelhandelaren
De leden van Noviopost ontvangen op vertoon van de lidmaatschapskaart 10%
korting bij de aankoop van postzegelaccessoires (geen postzegels) bij alle Nijmeegse postzegelhandelaren:
H. Arendzen, Kelfkensbos 32-33;
Nijmeegse Postzegel en Muntenhandel, v. Welderenstraat 16;
Postzegelhandel T.P. Verbrug, Paul Krugerstraat 74-78;
- Nijmegen Pas
Noviopost heeft met de gemeente Nijmegen een contract gesloten voor deelname
aan de Nijmegen Pas.
De Nijmegen Pas is er voor alle Nijmegenaren. Wanneer het gezinsinkomen
beneden een bepaald bedrag ligt of wanneer u 65 jaar of ouder bent, krijgt u de
Nijmegen Pas gratis. Ze wordt automatisch door de gemeente Nijmegen toegestuurd. Voldoet u, als Nijmegenaar, niet aan deze voorwaarden, dan kunt u de
Nijmegen Pas kopen voor ƒ 80,-.
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De Nijmegen Pas geeft toegang tot aantrekkelijke voordeelaanbiedingen van
deelnemende Nijmeegse bedrijven en instellingen.
Bij de Nijmegen Pas is ook een boekje met coupons gevoegd. Een van deze
coupons geeft recht op 25% korting op de contributie van een vereniging die
een contract met de gemeente Nijmegen heeft gesloten. Wij dus.
De leden met een Nijmegen Pas krijgen ƒ 8,75 korting op de contributie van
Noviopost. Aangezien iedereen de contributie over 1996 reeds heeft voldaan,
kan de coupon worden gebruikt bij de betalingen van de rondzenddienst. Ook op
de clubavonden bij de heer Rijsdijk. Bij de betaling van de contributie over
1997 kan bij inlevering van de coupon ƒ 8,75 in mindering worden gebracht.
Deze service aan de leden kost de vereniging alleen wat meer werk, want de
korting die de vereniging aan de leden verstrekt, wordt bij inlevering van de
coupons door de gemeente Nijmegen vergoed.
Helaas geldt deze service alleen voor de leden die in Nijmegen wonen.

Voor al uw bouwaktiviteiten
eerlijk en degelijk vakwerk
Henny van Rooijen
024-3234447

Geert Arnts
0481-433487
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PR-afdeling Noviopost
Sinds geruime tijd functioneerd bij onze vereniging een PR-afdeling. Deze
afdeling is (nog) minimaal bezet, maar we denken deze in de komende jaren te
gaan uitbreiden als dit nodig mocht blijken. De leiding van de PR-afdeling heeft
Jos v.d. Klei. Zijn gegevens vindt u eveneens op de laatste tekst-pagina. We
wensen hem veel succes.
het bestuur

NOVIOPOSTJE
Verzamelaarster in China zoekt een ruilrelatie in Nederland. Correspondentie in
het Engels. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
R. Gouw, v. Santstraat 114, Nijmegen.
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Veiling
Het gaat steeds beter met de veiling. Het geweldige idee van de veilingmeester
om kavels in omslagen te laten inleveren en gescheiden lijsten voor losse nummers en overig materiaal te verlangen, heeft er toe geleid dat de laatste grote
veiling zeer goed is verlopen. Voor de volgende grote veiling op 2 november
1996 kan tot 21 september goed materiaal ingeleverd worden. Zoals gezegd in
omslagen die bij de veilingmeester verkrijgbaar zijn. En gescheiden lijsten voor
losse nummers/series en overig materiaal. Bedenk dat modern postfris materiaal
van Nederland nauwelijks verkocht wordt. Gezien het grote aanbod van materiaal voor de veiling is de uiterste inzenddatum 21 september 1996. De veilingmeester heeft geen mogelijkheden om kavels te verwerken voor de veiling van 2
november die later worden ingeleverd. Dus snel aan de slag voor de zomer echt
begint en u van het mooie weer w i l gaan genieten.

NOVIOPOSTJE
Te koop gevraagd: Filatelistische literatuur.
Aanbiedingen aan: H. Geurts, tel. 0486-476111.

7

Nijmegen in de prijzen
In het westen van het land w i l men nog wel eens neerkijken op "de provincie"
maar na 27 april zal men zich toch eens achter het oor moeten krabben. Op die
dag werd op de Nationale postzegeltentoonstelling Alphilia 96 in Alphen aan de
Rijn de uitslag bekend gemaakt van de schrijfwedstrijd van de NVPV (Nederlandse Verenigng van Postzegel Verzamelaars). In de eerste categorie, beste
artikel in een afdelingsblad van de NVPV, won de heer v.d. Harst de eerste
prijs. Het blad Waalzegel, onder redactie van de heer Bosman, won een derde
prijs in de categorie jaargang verenigings tijdschriften. Beide genoemde heren
zijn bij Noviopost geen onbekenden. In de categorie artikelen in tijdschriften
van niet-NVPV verenigingen ging de eerste prijs naar J. Spijkerman met het
artikel "Waar gaat het heen?". Tenslotte behaalde in dezelfde categorie het
artikel "Het Poolse VN detachement in het Nabije Oosten 1973-1984" van J.
Mulder de derde plaats. Twee prijzen voor de 'Nederlandse Vereniging' uit
Nijmegen en twee prijzen voor Noviopost is naar onze mening een uitstekend
resultaat. Alle winnaars worden bij deze van harte gefeliciteerd.
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NOVIOPOSTJE
Veel mensen reageerden op mijn Noviopostje waarin ik om Roodstempels van
bedrijven en gemeentes vroeg. Bij deze w i l ik hen hartelijk danken.
P. Samson,
de Kluyskamp 11-27
6545 BE Nijmegen
telefoon 024-3786609

NOVIOPOSTJE
Te Koop: Postzegels gehele wereld, waarbij veel motief
Tonnie Willems, Tolhuis 22-32, Tel. 024-3450627
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