Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten
plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel.
024-3552649).
Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Regionale ruilavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Aanvang gewone bijeenkomsten 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.
Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een
presentie, bis en gewone verloting.
De bijeenkomsten van de jeugdafdeling zijn van 19.00 tot 20.30 uur:
gewone bijeenkomst thematische tentoonstellers
12 maart
9 april
14 mei
11 juni

19 maart
16 april
21 mei
18 juni

Van de redactie
Ditmaal twee onderwerpen in deze
rubriek. Als eerste het vertrek van de
heer A.A.W. Brinkhoff uit de
redactie.
Vanwege een achteruitgaande gezondheid en daarom
zijn vertrek uit Nijmegen op
afzienbare tijd, moet hij helaas zijn
plaats in de redactie opgeven.
Hoewel hij er niet meer toe kwam
om zelf nog iets voor Novioposta te
schrijven, heeft hij in de discussies
het nodige bijgedragen. Zijn kast met
literatuur stond voor ons ter
beschikking en de verhalen over oud
Nijmegen zullen ons bijblijven. We
danken hem voor het werk dat hij
gedaan heeft en hopen dat hij nog
een tijd in redelijke gezondheid aan zijn hobby kan wijden.
Het tweede punt is de start van een artikelen reeks. De heer Hopman heeft zich bereid
verklaard om voor ons blad een aantal artikelen over zijn verzamelgebied, de Verenigde Staten van Amerika, te schrijven. Geen lid van onze vereniging, maar wel een
bekende. Op de propaganda tentoonstelling in oktober konden we zijn verzameling
Amerikaanse belastingzegels al bewonderen. Een introductie en een korte beschrijving
van de auteur vindt u in deze aflevering van Novioposta.
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Veiling
Op 3 april is het weer zover. De grote halfjaarlijkse veiling
wordt dan gehouden. De kijkdagen zijn tijdens de bijeenkomst
van 2 april en op zaterdagmorgen 3 april. Het is dan een gezellige drukte waarbij iedereen iets van zijn/haar gading probeert
te vinden. Het veilen begint dan in de loop van de middag. Zal
ik het kavel bemachtigen waar ik mijn zinnen op heb gezet?
Of zijn er mededingers die er meer geld voor over hebben.
Het zal zo als altijd een spannende aangelegenheid worden.
Een aantal mensen wil de veilingcatalogus van tevoren bekijken om thuis rustig uit te
zoeken wat van hun gading is. Dat kan als de veilingcatalogus bij de veilingmeestei
schriftelijk wordt aangevraagd. Zoals bekend drie weken voor de veiling in de bekende
filatelistisch gefrankeerde enveloppe. Het adres van de veilinghouder is:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.

NOVIOPOSTJE
Gratis af te halen: 40 jaargangen Maandblad voor Filatelie.
P. Moolenaar, Voorstadslaan 98, Nijmegen. Tel. 024-3770846.
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Duitsland- avond
Op vrijdag 16 april 1999 is het weer zover. De
inmiddels alom bekende bijeenkomst van
Duitsland-verzamelaars wordt weer gehouden.
Alle Duitsland-verzamelaars óf die het willen
worden óf die alleen interesse hebben, worden
uitgenodigd om op die avond aanwezig te zijn.
Heeft u dubbelen (zegels, poststukken, stempels),
breng ze dan mee, kunt u mooi ruilen. Heeft u
geen materiaal om te rullen? Geen nood. Er is
gezorgd dat voldoende handel met goed materiaal
aanwezig is om uw verzameling uit te breiden.
Natuurlijk is er weer een veiling met aantrekkelijke kavels.
Voor degene die voor de eerste keer komt, de avond wordt gehouden in wijkcentrum
de Klokketoren.
U kunt er terecht vanaf 19.30 tot 22.00 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.
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Agenda jaarvergadering 7 mei 1999
De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 mei 1999.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking van de overleden leden.
2. Notulen van de jaarvergadering van 1 mei 1998.
3. Jaarverslagen:
a. secretaris
b. ledenadministratie
c. commissie activiteiten
d. commissie veilingen/verlotingen
e. commissie ledenwerving
f. jeugdafdeling
g. redactie Novioposta
h. rondzenddienst
i. nieuwtjesdienst
j. Nederlandse FDC-dienst
k. penningmeester
1. kascontrolecommissie 1998
4. Benoeming kascontrolecommissie 1999.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn H.Pierlo en H.v.Rooijen.
Ze stellen zich herkiesbaar.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering melden
bij de secretaris, mits deze aanmelding is voorzien van handtekeningen van
tenminste tien leden en de bereidverklaring van de kandida(a)t(e).
6. Vaststellen van de contributie voor het komende jaar.
7. Uitreiking |an Rijsdijk-pnjs.
8. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Prijzen
Niet alleen Noviopost was succesvol met de schrijfwedstrijd van de NVPV. De
NVPV afdeling Nijmegen vergaarde ook weer de nodige prijzen. Met hun blad in
kleur behaalden ze de eerste prijs voor het beste verenigingsblad. De eerste en tweede
prijs voor een artikel in een blad van een vereniging aangesloten bij de NVPV ging
naar resp. de heer F. v.d. Harst en de heer A. Bosman. Een fraai resultaat dat onze
felicitaties verdient.
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Europa Geperforeerd
We weten dat verzamelaars van postzegels meestal geen mensen zijn die boeken lezen
op het terrein van de filatelie. Wie naast Nederland een ander Europees land verzamelt, zou echter op zijn minst de aanschaf van het boek 'Europa geperforeerd', geschreven door O. Louw, moeten overwegen. Het boek behandelt namenlijk de historische gebeurtenissen die van invloed zijn op de postzegeluitgiften van een land.
In eerste instantie lijkt het onlogisch dat de landen niet in alfabetische volgorde
worden behandeld. Al lezende blijkt dat (gewapende) geschillen tussen twee naburige
landen belangrijke historische gebeurtenissen zijn. Door deze landen vlak na elkaar te
behandelen, wordt een beter inzicht verkregen. Een groot aantal landkaarten en
afbeeldingen van postzegels verduidelijken het geheel.
Critici kunnen zeggen dat het boek niet compleet is, maar zoiets is ook gods onmogelijk. Natuurlijk had de uitvoering fraaier en luxer gekund. Een uitgave van meer dan
250 blz. A4 formaat, gebonden en gedrukt op glanzend papier had echter niet beter
aan zijn doel beantwoord maar wel heel veel meer gekost dan de fl. 59,50 waarvoor u
het boek nu thuisgestuurd krijgt. Ik hoop dat velen het boek zullen kopen en dat er
over een aantal jaren een herziene uitgave komt. Want tegen die tijd zal mijn exemplaar wel stukgelezen in de kast staan en aan vervanging toe zijn.
Het boek is te bestellen door overmaking van fl. 59,50 op gironr. 728450 t.n.v. O.
Louw te Bussum.
J. Mulder

7

Bestuursmededeling
Met ingang van 15 januari 1999 wordt de ledenadministratie van onze vereniging
verzorgd door:
J.H.A.Ebben, Jekerstraat 15, 6542 RZ Nijmegen, 024-3771648
Alle mutaties dienen dan ook vanaf deze darum te worden doorgegeven aan dit adres.

Middag Bijeenkomsten
De diehards spreken over de Soos middagen maar wij houden het op de officiële
benaming middag bijeenkomsten. Uit de bijnaam blijkt wel dat het een gezellig geheel
is, maar de laatste tijd loopt het aantal bezoekers wat terug. Het nieuwe jaar is
begonnen, dus misschien kunt u een goed voornemen waarmaken en eens een bezoek
aan de middag bijeenkomst brengen. Volgens insiders is de kans heel groot dat u dan
vaker terugkomt. Er zijn mensen die denken dat het een soort bejaardensoos is, maar
dat is een misvatting. Ook jongeren die overdag tijd hebben worden gesignaleerd. In
de agenda staat wanneer de middagbijeenkomsten zijn, maar voor wie de stap wil
zetten: de eerstvolgende is op 16 maart vanaf 14.00 uur. U zult enthousiast ontvangen
worden.

Wedstrijd tussen verenigingen
Op initiatief en onder leiding van
Noviopost is de Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen in de Regio 8
(Noord-Brabant en Nijmegen) op 1
januari 1999 gestart met een proef met
een wedstrijd tussen verenigingen. De
bedoeling van deze wedstrijd is, dat de
besturen van de verenigingen de leden
gaan stimuleren en begeleiden om deel te
nemen aan tentoonstellingen. Ieder lid dat
deelneemt
aan
een
propagandatentoonstelling krijgt een punt per
verzameling. Ieder lid dat aan een wedstrijd-tentoonstelling deelneemt, krijgt een
aantal punten toegewezen. Dit punten aantal is afhankelijk van de behaalde bekroning
(wedstrijdpunten).
De punten worden verzameld door de heer A.Maes van onze vereniging. Eens per jaar
wordt de vereniging met het hoogste puntentotaal de winnaar van dat jaar.
We vragen dan ook aan alle leden die deelnemen aan een tentoonstelling, of dat nu
een propaganda- of wedstrijd-tentoonstelling is, om dit kenbaar te maken aan de heer
A.Maes. We hopen op een grote deelname van onze leden aan tentoonstellingen,
zodat we ook op dit gebied mee blijven tellen.
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