Postzegel ruil- en informatie-dag een GROOT succes
De op 16 maart j . l . gehouden Postzegel ruil- en informatie-dag in "de Klokketoren" is een groot succes geworden. Deze dag was bedoeld als een tussenstation
in een campagne om de naam en de doelstelling van Noviopost aan het grote
publiek bekend te maken.
Begin 1997 werd gestart met de benadering van de diverse media. Via televisie,
radio (waaronder live-gesprekken) en krant maakte Nijmegen en omgeving
kennis met het fenomeen Noviopost. Ze hoorden en lazen hoe leuk postzegelverzamelen is en wat een lidmaatschap van Noviopost meer biedt dan een
lidmaatschap bij de gebruikelijke postzegelverenigingen. D.m.v. folders op
beurzen, op diverse tentoonstellingsdagen in den lande, alsmede door affiches in
Nijmegen en omgeving werd deze dag bekend gemaakt.
Men kon er terecht voor informatie over Noviopost, terwijl voor de verzamelaars ook voldoende handel en ruilmogelijkheid aanwezig was. Vele bezoekers
waren verbaasd over het tentoongestelde. Men wist niet dat men zoveel met
postzegels kon doen. Hoofddoel was echter de informatie. Tijdens de dag meldden zich reeds een zevental nieuwe leden aan.
Onze jeugdafdeling was prominent aanwezig met hun spelen. Deze spelen
genieten reeds ruime landelijke bekendheid. Ze waren n.l. 2 dagen ingezet op
de landelijke dag voor Jeugdfilatelie in Beuningen. Resultaat voor de jeugd: vier
nieuwe leden en een jeugdleidster.
Het gevolg van deze eerste Postzegel ruil- en informatie-dag is dat nog steeds
postzegelverzamelaars informatie inwinnen over Noviopost en vrijwel steeds
direct lid worden. De commissie ledenwerving heeft het er maar druk mee.
Op 20 april 1997 werd de informatie over Noviopost voortgezet tijdens de
"Open Dag" in wijkcentrum "de Klokketoren". Ook hier werd getoond, dat men
met postzegels meer kan doen dan alleen maar vakjes vullen. Er was veel
interesse voor onze stand. Conclusie: Na de zomervakantie wordt de organisatie
weer opgestart voor de volgende Postzegel ruil- en informatie-dag op 8 maart
1998. Wij zouden graag een betere en originele naam voor dit gebeuren willen
hebben. Geef de commissie een overvloed waaruit zij kunnen kiezen.
Commissie activiteiten

Nieuwe wijze van afrekenen
Onder deze kop verscheen in het vorige nummer van Novioposta een kort
bericht. Onze leden zijn zo langzamerhand wijs geworden want er kwam slechts
een brief binnen bij de redactie met als tekst: 1 APRIL. Goed gezien dus.
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Veiling
Voor de grote veiling op 8 november verwacht onze veilingmeester een groot
aantal inzendingen. Om alles in goede banen te kunnen leiden dienen alle ingezonden kavels van een omslag te zijn voorzien. Tevens moet bij iedere inzending een gescheiden lijst voor losse nummers/series en overig materiaal worden
ingeleverd. De laatste datum waarop u uw kavels kunt inleveren is 14 september. Na die datum worden geen kavels meer aangenomen voor de veiling van 8
november. Het inleveradres is bekend:
Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.

Prijswinnaars Schrijfwedstrijd
Het is dit jaar weer gelukt: een prijs in de schrijfwedstrijd. H. Geurts won met
zijn artikel "Rood, Roder, Roodfrankering" de eerste prijs in de categorie
artikelen in een blad van een algemene Nederlandse filatelisten vereniging. In
twee andere categorieën behaalde de Nijmeegse NVPV, in de persoon van de
heer Bosman, twee eerste prijzen. Wij wensen de winnaars bij deze van harte
geluk met het behaalde resultaat.

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

0481-433487

Groot succes voor thematisch verzamelaars
Op de onlangs in Aalsmeer gehouden postzegeltentoonstelling "Jub-Postaal 97"
behaalden een 6-tal leden van onze vereniging heel goede resultaten. De getoonde verzamelingen waren deels het resultaat van de workshop in "de Klokketoren" die het afgelopen jaar werd gehouden.
Onze leden scoorden als volgt:
1 kader-verzamelingen (maximaal 40 punten)
J. Spaargaren: "Zintuigen van mens en dier", brons, 21 punten.
"De stem van het water", brons, 24 punten.
G. Schreuder: "Profane kerstbeleving", brons, 25 punten.
P.v.d. Grijp: "Handel en wandel van tabak", zilver, 27 punten.
J. Furer:
"Churchill", zilver, 28 punten.
J. Toussaint: "Glück auf", zilver, 33 punten.
'Normale' verzamelingen
A. Maes:
"Thailand, Boeddhistisch Koninkrijk", verzilverd brons, 52 p.
J. Toussaint: "Brandenburger Tor", verguld zilver, 72 p.
Een resultaat, waar niet alleen de begeleiders, maar ook de hele vereniging trots
op kan zijn.
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JAN RIJSDIJK PRIJS
Enkele jaren geleden werd, zoals U wel zult weten, een prijs in het leven geroepen om leden van Noviopost te eren die zich jarenlang bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de club. Het ging daarbij niet om bestuursleden maar
veeleer om werkers achter de schermen die voor verenigingen als de onze
absoluut onmisbaar zijn. Zo af en toe wilde het bestuur daar eens iemand van in
het zonnetje zetten. De prijs werd genoemd naar ook zo'n harde werker,
Jan Rijsdijk.
Besloten werd dat de prijs deze keer naar een vrouw moest gaan die al meer
dan 30 jaar sektiehoofd is van de rondzenddienst, en wel juffrouw A v.d. Ven.
Juffr. v.d. Ven, lid sinds het begin van de jaren zestig, verzorgt ondanks haar
gevorderde leeftijd (ze is 89 jaar) nog steeds de rondzending voor de secties Ooi
en Leuth, waarbij ze tegenwoordig de mensen bij haar thuis ontvangt om de
zendingen te halen. Dat levert ook steeds weer een praatje op want het is een
gezellig mens.
Begin april zochten we haar op aan de Hezelstraat op een van de mooiste plekjes van Ooi, om haar te verrassen, want we wisten dat ze moeilijk naar onze
clubavond kon komen. Voorzitter J. Toussaint legde uit waarvoor we kwamen
en Jan Rijsdijk overhandigde het bij de prijs horende Mariekenbeeldje, vergezeld van een bloemetje. Natuurlijk op de foto en nog lekker koffie gedronken.
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Ik denk dat we hebben kunnen overbrengen dat een dergelijk soort trouwe inzet
door alle leden erg wordt gewaardeerd en dat is per slot van rekening de bedoeling van deze prijs.
De Jan Rijsdijk prijs werd in de voorafgaande jaren ook al uitgereikt aan
L. v.d. Sloot en J. Reerink.
J Reerink

Zegels uitgegeven als "grote" aantallen
Om ervoor te zorgen dat onze leden niet voor al te grote uitgaven komen te
staan, is er een nieuwe service in het leven geroepen. De heer Vermunt heeft op
de verenigingsavonden zegels voor grootverbruikers, losse rolzegels en zegels
uit de velletjes van 10 of 20 stuks in de losse verkoop. Om teleurstelling te
voorkomen is het verstandig deze uitgaven van de Nederlandse PTT van tevoren
bij de heer Vermunt te bestellen. De zegels kunnen alleen op de verenigingsavond worden afgehaald.
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- B i j het a r t i k e l betreffende Jan R i j s d i j k p r i j s Na het t e r perse gaan van d i t nummer van Novioposta werd bekend
dat de winnares van de Jan R i j s d i j k p r i j s , Juffrouw A vd Ven, op
20 mei i s o v e r l e d e n . Ze werd 89 j a a r . We b l i j v e n haar gedenken
a l s trouwe kracht voor Noviopost.
Soms a c h t e r h a a l t de w e r k e l i j k h e i d de i l l u s i e . Rust i n vrede Tante
Ton.

In memoriam WIM ENGELEN
Per September 1996 was Wim Engelen toegetreden tot de groep die de rondzendingen verzorgt. Het was de bedoeling van ons dat Wim vanaf het seizoen
1997/98 de wijkrondzendingen zou gaan verzorgen en om daar al vast in ingewerkt te raken heeft Wim vanaf oktober deze doosjes ook samengesteld. Zorgvuldig, zoals hij zelf ook wilde zijn.
Begin januari werd duidelijk dat de inzet van Wim slechts tijdelijk zou kunnen
zijn want rond Kerst had Wim te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was.
We hoopten allemaal dat hem toch nog wat tijd gegund zou zijn maar al op 18
maart maakte zijn dood een eind aan onze samenwerking. Wat voor de vereniging zo hoopvol begon, was weer te snel voorbij. En we hebben Wim niet eens
echt kunnen bedanken voor zijn inzet. Laat dat dan bij deze alsnog gebeuren.
Bedankt Wim. Je dierbaren wensen we veel sterkte toe.
Namens de leden van de Rondzenddienst
J Reerink
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