Uitzoekdozen
Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je
verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles
wat" op de veiling, haalt er de gewenste stukken uit en de rest mag weg.
Hieruit is het volgende idee geboren: stop de overtollige stukken in een doos,
neem die mee naar de verenigingsavonden en breng de restanten voor een zacht
prijsje aan de man.
Neen, niet handelen ten eigen bate. De opbrengst is voor Noviopost. Twee
vliegen in een klap. Het overtollig materiaal vindt een nieuwe eigenaar en de
club wordt gesponsord.
De eerste bijeenkomst na de zomervakantie zal de eerste uitzoekdoos (gevuld
met materiaal dat door de redactieleden beschikbaar is gesteld) voor belangstellenden doorgesnuffeld kunnen worden. Bedoeling is dat de voorraad op peil
wordt gehouden door leden die materiaal belangeloos willen afstaan, want
hiervan hangt het slagen van dit experiment af. Let wel: we vragen niet om uw
dure stukken, gewoon een leuke kaart, een mooi thematisch stempel of een
fraaie frankering, alles is welkom.

Thema avond "Zuidelijk Afrika"
Vrijdag 4 oktober staat onze jaarlijkse thema avond weer op het programma.
Dit jaar is gekozen voor Zuidelijk Afrika. Waarom Zuidelijk Afrika? Omdat dit
een prachtig verzamelgebied is. De betreffende landen geven mooie, verzamelwaardige zegels en postwaardestukken uit in beheerste aantallen. Beslist de
moeite waard om een verzameling van een van deze landen op te zetten. De
thematische verzamelaars komen zeer zeker aan hun trekken.
Enkele leden van onze vereniging hebben dit gebied al ontdekt. Misschien
volgen er na deze avond nog meer.
De landelijke vereniging FVZA (Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika) zal een
steen(tje) bijdragen aan het welslagen van de avond.
Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende verzamelingen te bezichtigen:
-FVZA:
een verzameling van postzegels en een verzameling van
poststukken, "Zuid-Afrika, een filatelistisch eldorado".
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-J. Diesveld:

"De briefkaarten van Britisch-South-Africa-Company, beide
Rhodesia's en Nyasaland."
Voor en na de pauze wordt een korte populaire dia-lezing verzorgd door FVZA:
"Posthistorie van Transvaal" (poststukken)
"Aerogrammen Zuid-Afrika"
In de pauze zal zoals gebruikelijk op de thema avond, een gratis drankje met
een Zuidelijk-Afrika-tintje worden aangeboden.
De eerste 25 kavels van de veiling bestaan uit materiaal van Zuidelijk Afrika.
De volgende kavels zijn voor elk wat wils.
Bij de verloting en de gratis presentieverloting zijn ook prijzen van het gekozen
thema te winnen.
Naast het bestuur van de 's Hertogenbosche Filatelistenvereniging zijn ook het
bestuur en de leden van FVZA uitgenodigd voor deze avond. Noteert u al vast
vrijdag 4 oktober in uw agenda. Thema avonden mag u nooit missen.
Het Bestuur
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Bijeenkomst Nederland en OG verzamelaars
In navolging van de Duitsland verzamelaars zijn nu de verzamelaars van Nederland en/of Overzeese Gebiedsdelen aan de
beurt.
Hierbij roepen we alle Nederland verzamelaars op om met ruil- of verkoopmateriaal
van Nederland en O.G. naar "De Klokketoren" te komen. Een uitgelezen gelegenheid om met verzamelaars met hetzelfde
verzamelgebied te ruilen of gezellig ervaringen en wetenswaardigheden uit te wisselen.
De organisatoren van deze avond zorgen er
voor dat de leden die hun ontbrekende
zegels niet door ruilen kunnen bemachtigen, toch aan hun trekken komen.
Verder is de rondzenddienst uitgebreid
aanwezig met Nederlandse en O.G. rondzendboekjes. Ze beschikken ook over
een ruime sortering postzegelboekjes.
In de veiling zijn kavels van Nederland en O.G. opgenomen voor iedere verzamelaar, maar op deze avond ook het betere materiaal dat u niet op iedere veiling vindt. Alles zoals altijd voor een redelijke prijs.
Vanzelfsprekend zijn bij de verloting en de gratis presentieverloting prachtige
prijzen te winnen.
Enkele leden stellen hun verzameling ten toon (o.a. falsifïcaten, plaatfouten).
Verzamelt u Nederland en/of O.G. of bent u dat van plan te gaan doen? Neem
uw ruilmateriaal mee en kom naar "De Klokketoren" op vrijdag 15 november
1996. U bent welkom vanaf 19.30.

NOVIOPOSTJE
Te koop of te ruil gevraagd: Complete series katten of treinen.
H. de Vos, Veenhof 25-13, 6604 DW Wychen, tel. 024-6417236.
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Philapost
Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen van het filatelistische postorder bedrijf Philapost? De jeugd heeft dat op 23 juni gedaan. Met
drie auto's zijn we met een aantal jeugdleden naar Berkel en Rodenrijs gereden.
Daar werden we met frisdrank, appeltaart en stroopwafels ontvangen.
Vervolgens kregen we een rondleiding door het bedrijf. Twee loodsen vol
stellingen met postzegels. Wie zou daar niet lekker in willen grasduinen. De
jeugd in ieder geval wel. Allereerst werd uitgelegd hoe alles daar werkt. Hoe
men aan het materiaal komt en hoe dozen worden samengesteld. Daarna werd
een demonstratie gegeven van Philarom. Dit is een computerprogramma met de
catalogus van Nederland. Tot slot mocht de jeugd (en begeleiders) in een stapel
zegels grasduinen. Iedereen kreeg een groot insteekblad dat gevuld mocht
worden met zegels.
Gelukkig bleef er nog wat tijd over om nog even naar het strand van Hoek van
Holland te gaan. Mede dankzij Philapost was het voor de jeugd een zeer geslaagde dag.
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Misdrukken
Iedere verzamelaar kijkt er naar uit. Misdrukken (fouten veroorzaakt tijdens het
drukproces) zijn zeer gewilde objecten omdat het unieke afwijkingen zijn met
een kleine oplage. Ook Novioposta heeft te maken met misdrukken, want in de
drukkerij gaat niet altijd alles goed. We kunnen ons voorstellen dat u misdrukken van Novioposta koestert, maar de redactie zou graag zien dat u met uw
misdruk naar de heer Furer gaat. U krijgt dan een compleet exemplaar zodat u
geen enkel stuk verenigingsnieuws of artikel hoeft te missen.
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Nieuwe penningmeester
Oplettende lezers van Novioposta nr. 52 zullen verbaasd op hebben gekeken
toen ze de laatste tekst-pagina lazen. Een fout van de redactie? Nee hoor, we
hebben een nieuwe penningmeester! Voor de leden die aanwezig waren op de
jaarvergadering op 3 mei 1996 is dit geen verrassing. Tijdens deze vergadering
werd M.P.L.C. Vermunt (Martin) tot bestuurslid gekozen in plaats van de
vertrekkende J. Ebben. Het bestuur heeft de taken (gedeeltelijk) opnieuw verdeeld. H. Pierlo is verantwoordelijk voor de Activiteiten en Veilingen, A.
Thijssen voor de administratie van de rondzenddienst en M. Vermunt wordt
penningmeester. Zodoende zijn de taken die A. Thijssen voorheen verrichtte,
verdeeld over twee personen. Gezien de enorme werkzaamheden die de administratie van de rondzenddienst met zich meebrengt, een logische verdeling.
M. Vermunt blijft voorlopig tevens de FDC-dienst bemannen. We wachten af
wat KPN met de FDC's van plan is. Volgens de laatste onbevestigde berichten
gaat KPN vanaf februari 1997 zelf kant en klare FDC's leveren. Het zelf plakken en opsturen van FDC's is dan niet meer mogelijk. Zolang we echter geen
officieel bericht van KPN ontvangen hebben, gaan we op de oude voet verder.
Het bestuur
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Grote Veiling
Velen hebben hun weg al gevonden naar de grote veiling, die twee keer per jaar
wordt gehouden. De anderen willen wij aansporen om toch ook eens een kijkje
te komen nemen. Op 2 november is het weer zover. Dan kan er weer materiaal
bemachtigd worden om de verzameling uit te breiden. Wilt u thuis op uw gemak de veilingcatalogus doorwerken, dan moet u een filatelistisch gefrankeerde
brief naar de veilingmeester sturen met uw verzoek. Doe dat voor 15 oktober
zodat hij voldoende tijd heeft om alles te versturen. Het adres van de veilingmeester is:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen, tel. 024-3225282.

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