Veiling
De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten
en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst.
Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het
geweld los, zoals dat zo mooi heet. Naast exclusieve stukken
zijn er natuurlijk kavels voor de verzamelaars die daar nog
niet aan toe zijn. Leuke series/losse nummers. Voor de
snuffelaars onder ons (en welke filatelist is dat nu met) zijn er
de stockboeken en dozen.
Op de ongeregelde veiling niets te pakken gekregen? Grijp dan uw kans op deze
veiling. Het wordt op de grote veilingen steeds drukker, maar er kunnen nog altijd
wat kopers bij.
Een aantal mensen willen de kavellijst op hun gemak thuis bekijken. Dat kan als u
hem ruim van te voren aanvraagt bij de veilingmeester. Naam en adres moeten
eigenlijk bekend zijn, maar voor de nieuwkomers:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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Extra algemene ledenvergadering op 9 juni
Omdat de heer Rademaker op niet al te lange termijn gaat verhuizen, heeft het
bestuur een nieuwe secretaris gezocht. Op de algemene ledenvergadering van 7
januari 2000 heeft het bestuur al een kandidaat gevonden. Om mogelijke tegenkandidaten een kans te geven is er een algemene ledenvergadering uitgeschreven.
Agenda extra algemene ledenvergadering 9 juni 2000
1. Opening
2. Bestuursverkiezing.
De heer J . G . M . Rademaker treedt af als bestuurslid. Het bestuur stelt de heer W.
Goossens voor als kandidaat voor de functie van secretaris. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor de vergadering melden bij de
secretaris. De aanmelding dient vergezeld te gaan met de handtekeningen van
tenminste 10 leden en de bereidverklaring van de kandid(a)at(e).
3. Sluiting

Rondzending
Betaalt u nog steeds direct alle aankopen uit de rondzending?
O o k kleine bedragen van 25 cent of iets meer? Als u een
bedrag van minder dan fl. 10,- overmaakt kost dit de
vereniging geld. Het lijkt vreemd, maar de vereniging moet
de giro voor iedere storting op haar rekening betalen. Wacht
met betalen dus tot het bedrag boven de tien gulden uitkomt. Vermeld dan op de
overschrijving wel alle zendingsnummers en uw lidnummer. De penningmeester en
de vereniging zijn u dankbaar.

De Catalogus en de Euro
Veel mensen denken dat het een hele dure grap wordt als de euro ingevoerd gaat
worden. Alle prijzen veranderen van gulden naar euro en de prijzen in de catalogi
wijzigen mee. Dat betekent nieuwe catalogi kopen. Een nieuwe Nederland catalogus
kopen veel verzamelaars toch wel ieder jaar. Maar een Michel en dan niet alleen West
Europa gaat een paar grijpstuivers kosten.
Voor dit probleem is een eenvoudige oplossing. Niet allemaal naar mevr. Dassel
lopen, maar rustig even nadenken. De Euro "kost" ongeveer fl. 2,20. Als u voor een
land 40 cent per Michel-Mark berekent komt dat neer op 0,20 Euro per MichelMark. Dat is niet helemaal correct, maar door er een mooie naar boven afgeronde
prijs van te maken, zit u gewoon goed. U ziet dat het allemaal best meevalt en dat
een complete nieuwe set catalogi op 1 januari 2002 helemaal niet nodig is.
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B B F - cursus
Op 15 oktober zijn we gestart met bovengenoemde cursus. Het aantal deelnemers
was buiten verwachting groot, 32 leden hebben de start gemaakt. D i t grote aantal is
natuurlijk niet in een avond te verwerken. De cursusleiding gaat uit van een
minimum van 6 en een maximum van 12 cursisten per avond. We hebben ze
verdeeld over 3 avonden: 15 oktober 1999, 28 oktober 1999 en 18 november 1999.
De voortzetting volgt op 21 januari 2000, 27 januari 2000, en 10 februari.
D o o r de cursisten zijn diverse onderwerpen gekozen voor het uitwerken van de
opdracht. Het wordt beslist geen gemakkelijke klus. Dat weten ze nu reeds. Mocht u
tot de ontdekking zijn gekomen dat u feitelijk ook aan de cursus had willen
deelnemen, dan is dat spijtig. Het is nu te laat. We denken echter erover om in de
tweede helft van 2000 eventueel (bij voldoende aanmeldingen) een nieuwe ronde te
starten. Geduld dus.

NOVIOPOSTJE
De Redactie is in verband met een aantal artikelen op zoek naar de volgende
nummers van het blad "Deutsche Briefmarken Zeitung" uit 1993:
Nr 8 (artikel over Oberschlesien), Nr. 12 (artikelen over Berlijn en Rusland) en
Nr. 16 (artikel over Rusland).
Wie heeft een of meerdere van deze bladen of een goede fotokopie?
Graag reacties aan J. Mulder, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk. Tel. 0485-314047.
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Ruilavond voor Thema Verzamelaars
Sinds een paar jaar organiseert Noviopost in het
voorjaar
een
specifieke
avond
voor
thema
verzamelaars. D i t jaar is deze thema-avond voor het
eerst gecombineerd met de ruilavond van maandag 21
februari. D i t biedt aan alle thema verzamelaars een
extra gelegenheid om iets te laten zien van hun
verzameling in wording, en tegelijkertijd bij collega
verzamelaars uit te kijken naar eventuele aanvullingen.
Juist dit voorjaar, nu Noviopost een cursus
"Begeleiding bij filatelie" heeft opgezet, die door
docent Bert Langhorst wordt gegeven en door niet
minder dan 30 leden van Noviopost wordt gevolgd, zal
deze avond een aantal cursisten iets van hun eigen
verzameling laten zien en aan belangstellenden er iets over vertellen. Een uitstekende
gelegenheid om iets op te steken van andere verzamelaars en natuurlijk om te ruilen
uit eigen voorraad.
Een greep uit de thema's die aan bod (kunnen) komen:
De vier jaargetijden
Jo Furer
Andre Maes
Vlaamse literatuur
Lars van den Berg
Reis door Nederland
Pieter Vader
Molens
Gerard Schreuder
Oorlog en vrede
Johan Diesveld
Chemie
W i m Jaakke
Met de heiligen het jaar rond
W i m ten Haaf
Landbouw in Nederland
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Jeugd
Het afgelopen jaar heeft de jeugdclub het nodige mogen ontvangen van diverse
leden. De leiding, en met name de jeugdleden, danken hen daarvoor hartelijk.
De jeugd kan heel veel gebruiken. Niet alleen grote stockboeken, maar ook kleine
dingen als prijzen van de loterij waar u niet goed raad mee weet zijn van harte
welkom. Daarnaast zijn zakjes, insteekkaarten e.d. ook van harte welkom. Op dit
moment heeft de jeugdclub ongeveer 50 leden, waarvan er toch minimaal 25 in
wisselende samenstelling op de avonden voor de jeugd aanwezig zijn. Dan heb je
voor zo'n avond heel wat nodig. Iedereen gaat altijd met een prijs naar huis, en dat
hoeft echt geen duur materiaal te zijn.
Op dit ogenblik zoeken we voor de jeugd met name oude catalogi Nederland. U
weet wel, die dingen die u na aanschaf van een nieuwe nog een tijdje laat liggen en
vervolgens bij het oud-papier gooit. Want wie kan daar wat mee? De jeugd is er
hartstikke blij mee.
Begin deze eeuw eens goed door een keer kritisch door uw materiaal. Neem het mee
naar de verenigingsavond en geef het aan de jeugdleider. Gaat u daar nooit naar toe?
Breng het bij hem thuis of bel hem op. In het laatste geval komt hij het bij u thuis
ophalen. V o o r wie het niet weet:
H. van Rooijen, Heydenrijckstraat 74, 6521 LD Nijmegen, tel 024-3234447
Is gelukkig met alles voor de jeugd.

Bijeenkomst Duitsland-verzamelaars
Op maandag 17 april 2000 organiseren we weer een
bijeenkomst voor Duitsland-verzamelaars.
V o o r deze verzamelaars hebben we eveneens gekozen
voor een regionale ruilavond omdat deze avond ook
toegankelijk wordt gemaakt voor niet-leden van
Noviopost. In het verleden is gebleken dat niet-leden via
deze avonden de weg naar Noviopost hebben gevonden.
Alle Duitslandverzamelaars of zij die het willen worden,
worden uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. Breng uw dubbelen mee
(zegels, poststukken,stempels enz.) om met anderen te ruilen. Geen ruilmateriaal?
Niets aan de hand! Er is voldoende handel met goed materiaal aanwezig om uw
verzameling uit te breiden. En wat dacht u van de veiling met zeer interessante
kavels.
De Duitsland-avond wordt gehouden in wijkcentrum de Klokketoren van 19.30 uur
tot 22.00 uur.
O o k niet-leden zijn van harte welkom, vanzelfsprekend gratis.
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Jan Rijsdijkprijs
Omdat er maar eenmaal per jaar een Jan Rijsdijkprijs uitgereikt kan worden, viel hij
vorig jaar buiten de boot. Het bestuur had toen een tegenkandidaat die net iets
hogere ogen gooide. Maar dit jaar kon niemand om hem heen.
De heer Molenaar krijgt dit jaar de prijs. Volledig verdient, want als er wat gedaan
moet worden staat hij altijd klaar om te helpen. Het is een man van praktisch
aanpakken, want vergaderen is iets waar hij een grote hekel aan heeft. Commissies
zijn niets voor hem.
Niet alleen werken, maar op zijn tijd gezellig een praatje hoort er ook bij. Na afloop
van een verenigingsavond met een borrel erbij kan hij gezellig vertellen. Niet over
postzegels maar over vroeger en Nijmegen, dat hij als zijn broekzak kent.
De prijs heeft hij zeer zeker verdient. Dat deze prijs voor hem nog lang een
blijvende herinnering moge zijn.
De Noviopost hoffotograaf, Johan Rozie, heeft de overhandiging uiteraard op de
gevoelige plaat vastgelegd zoals u op bijgaande foto kunt zien.

A. Bosman
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer, bereikte ons het nieuws van het
plotselinge overlijden van de heer A. Bosman. Voor een man die een zo duidelijk
stempel gezet heeft op onze vereniging, zal in het volgende nummer een passend " I n
Memoriam" komen. Nu kunnen wij slechts zijn kinderen en naaste familie alle
sterkte toewensen.
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