Van de redactie
In het tijdperk van de computer gaat alles heel snel. Dit nummer ziet er misschien iets
minder vertrouwd uit dan anders. Dat komt omdat we zijn overgestapt op een andere
tekstverwerker. Nog niet alle in's en out's zijn bekend, maar dat komt nog wel. Een
tweede punt is dat de redactie een tweede taak heeft gekregen. Naast de redactie van
Novioposta verzorgt zij ook de verenigingspagina's op Internet. Want als eerste van
bij de Bond aangesloten verenigingen beschikken we over een eigen homepage. Er
wordt momenteel nog aan gewerkt, maar de basis is er. Voor wie eens een kijkje wil
nemen is hier het adres:
http://baserv.uci.kun.nl/~jmulder
Alle suggesties en opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom. Het is mogelijk om
rechtstreeks een boodschap naar de redactie te sturen. Uw artikelen behoeven niet
meer in een enveloppe met postzegel naar de redactie, maar kunnen rechtstreeks naar
het volgende computeradres:
J.Mulder@mie.kun.nl.
Een gewone brief naar de redactie kan natuurlijk ook nog steeds. Wij wachten rustig
uw reacties af.
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Bijeenkomst Nederland
verzamelaars

en

O.G.

Op 14 november 1997 wordt in de Klokketoren vanaf
19.00 uur de tweede bijeenkomst van verzamelaars van
Nederland en O.G. georganiseerd. De succesvolle
bijeenkomst van vorig jaar krijgt dus een vervolg. U
kunt weer volop ruilen met mede-leden die eveneens
Nederland en O.G. als verzamelgebied hebben. Mocht
u niet slagen met uw ruilmateriaal, dan is er toch nog
volop gelegenheid uw verzameling uit te breiden. De
organisatoren zorgen voor voldoende aanvoer van
materiaal. Tevens zal onze veilingmeester ervoor
zorgen dat interessant materiaal in de veiling is opgenomen. Voldoende reden om een
bezoek te brengen aan deze speciale avond. Was u er de vorige keer niet? Dan moet u
deze keer beslist komen. Bent u van plan Nederland en/of O.G. tot uw verzamelgebied te maken? Een ideale gelegenheid voor deze start.
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Veiling
Op 8 november is er weer een grote veiling. Onze veilingmeester heeft een groot aantal inzendingen ontvangen.
Daarbij zitten naast de vertrouwde losse nummers van
Nederland en O.G. en andere Europese landen natuurlijk
de nodige snuffel partijen. Een grote hoeveelheid
stockboeken, kistjes, dozen en brieven maken het geheel
compleet.
Velen deden op deze veilingen al de koop van hun leven.
Wilt u daar ook bij horen, zorg dan dat u verzekerd bent
van een veilingcatalogus. Als u deze nu reeds bij de veilingmeester aanvraagt, kunt u
thuis op uw gemak de voor u interessante kavels selecteren. Zoals u weet, doet een
filatelistisch gefrankeerd verzoek wonderen. Zijn adres is:
Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Thema-avond België
Op vrijdag 3 oktober a.s. organiseert Noviopost een themaavond, waarop de Belgische filatelie centraal staat. Wat is er
die avond zoal te doen?
Vanuit België komt een professioneel opgezette verzameling
van Patrick Govaert uit Oostende over 'de vogeltjes van Andre
Buzin'. De heer R. Daenens van 'De Postzegel', maandblad
van de Vlaamse Bond van postzegelverzamelaars, zal die avond aanwezig zijn met
promotiemateriaal, ter beschikking gesteld door de 'Directie Postzegels en Filatelie'
uit Brussel. Zo zal er doorlopend een video worden vertoond over de postzegeldrukkerij in Mechelen en het Postmuseum in Brussel. Vanuit de Postzegelklub 'Orval' uit
het Belgische Maasmechelen zal een dialezing worden verzorgd over een onderwerp
uit de Belgische filatelie.
Een aantal leden van Noviopost zal kaders vullen met interessante delen uit hun
België collectie. Er zijn echter voor belangstellenden nog kaders beschikbaar. Neem
in dat geval, contact op met Andre Maes (thuis of op de verenigingsavond op 5
september).
Mr Chr. de Bouter, Consul van België in Gelderland en Directeur van ABN-AMRO,
regio Nijmegen, zal op
die avond aanwezig
zijn en heeft toegezegd in het kort iets te
vertellen over de aanwezigheid van Belgen
in het Rijk van Nijmegen.
En om dit alles in een
echte Belgische sfeer
te laten verlopen zal
'Chocola Belga' de
ambachtelijke
Belgische
chocolaterie,
op die avond een
demonstratie
geven
over het vervaardigen
van Belgische truffels. Er is ons verzekerd dat het niet bij een demonstratie zal
blijven. Als u dan nog weet dat er ook Belgisch bier aan te pas zal komen, dan zijn we
overtuigd dat op die avond de Belgische filatelie bij Noviopost-leden een flinke
injectie zal krijgen.
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