Martien Vermunt
* 3 december 1937 - Nijmegen - † 31 maart 1998
Toen eind 1995 duidelijk werd dat onze vereniging een nieuwe penningmeester nodig had, was Martien Vermunt vrijwel direct bereid die functie
te aanvaarden.
Tijdens de jaarvergadering van 3 mei 1996 werd hij als penningmeester
gekozen in het bestuur.
H i j begon v o l energie aan zijn taak als penningmeester en werkte volgens
zijn ideeën. Zo was hij. Dat wordt goed verwoord op het rouwprentje van
Martien Vermunt. " H i j voelde zich het gelukkigst als hij kon leven en
werken in door hem zelf opgezette plannen en structuren. H i j zette zich
daar dan voor meer dan 100 % voor i n . "
Martien Vermunt was een goede penningmeester van onze vereniging. H i j
had de zaken steeds goed voor elkaar. Vlak voor zijn overlijden had hij de
financiële afrekening voor 1998 voor het jaarverslag bij de secretaris ingeleverd. H i j liet alles compleet afgewerkt achter.
Het bericht van het overlijden van Martien Vermunt sloeg bij onze vereniging in als een bom. Er waren van tevoren geen tekenen die wezen op een
mogelijk afscheid. Het was een enorme dreun die we allen te verwerken
kregen. Je zult op zo'n manier een goede, opgewekte vriend en uitstekende
penningmeester verliezen. Dat gaat niet in je kouwe kleren zitten, dat
dreunt nog een hele tijd na.
Noviopost verliest in Martien Vermunt een echte postzegelvriend. Op
vrijdag 3 april hebben we in de Pauluskerk te Nijmegen definitief afscheid
van hem genomen.
Noviopost treurt samen met zijn familie en zijn vele vrienden. We wensen
zijn moeder, v r o u w en kinderen de kracht toe om dit verlies te dragen en
we zullen Martien Vermunt steeds in ons eervol aandenken bewaren.
J. Toussaint
(voorzitter)

Veiling
Op 6 november w o r d t de grote halfjaarlijkse veiling
gehouden. Wij verzoeken de inzenders om voor 4 september h u n lijsten in te leveren. Lijsten die later binnenkomen worden geacht ingeleverd te zijn voor de veiling
begin 1999.
Voor de goede gang van zaken nog even de regels.
Graag de lijsten met kavels gescheiden inleveren voor
losse nummers/series en overig materiaal. Losse nummers en series
moeten ingeleverd worden in de standaard omslagen verkrijgbaar bij de
veilingmeester. De m i n i m u m inzet voor een kavel is fl. 5,-. Kavels met een
lagere inzet worden samengevoegd. Het inlever adres is:
Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.

Tentoonstelling 15-jarig bestaan
Op d i t ogenblik zijn de voorbereidingen al in een vergevorderd stadium.
De organisatie verzoekt iedereen die deel w i l nemen om voor 31 augustus
het inschrijf formulier in te leveren bij de heer Furer. Dan kan er voor een
goede indeling gezorgd worden.
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Te gast in Thailand
Gezien het succes van de Belgie-avond, die de
activiteitencommissie vorig jaar organiseerde, is er
op 4 september a.s. een avond gepland, waarop
Thailand centraal zal staan. Ook die avond zal er
weer heel w a t te beleven zijn op filatelistisch
gebied, en w e l in de sfeer van het land.
Andre Maes, die verschillende keren in Thailand is
geweest en ook die kanten van het land heeft leren
kennen, die meestal niet op TV komen, zal een
kort overzicht geven van de rijke geschiedenis van
het land aan de hand van een stereoscopische dia-serie. Met een projector
worden Thaise zegels getoond en tegelijkertijd met een tweede projector
foto's, die hierop aansluiten en beelden tonen u i t de historie van het land.
Daarnaast hebben we de heer S. Marijne uit Breda
bereid gevonden een selectie te laten zien van zijn
rijke collectie Thaise zegels, waarmee hij in 1995
op een internationale tentoonstelling in Bangkok
zilver behaalde.

Thailand is een Boeddhistisch land, met tradities aan klederdracht, dansen en
decoratie. Op de rechter zegel licht koning Bhumibol, tweede van links, één van
zijn meer dan duizend projecten toe.

De Ambassadeur van Thailand in Nederland heeft een uitnodiging
ontvangen om op die avond als eregast aanwezig te zijn. Er is ons bovendien toegezegd dat de avond zal worden opgeluisterd met Thaise gastdames in traditionele klederdracht. Zij zullen ongetwijfeld wel iets moois
en iets lekkers uit hun land aan te bieden hebben. Kortom, een avond om
niet te missen en om nu vast te noteren: 4 september, 20 uur, in de
Klokketoren.
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