maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond
dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst
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 jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de
vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

Van de Redactie
Al sinds onheugelijke tijden worden alle
illustraties voor Novioposta gemaakt door
de heer Straten. Maar het zijn met alleen de
kleine illustraties die hij gemaakt heeft.
Iedereen kent de jaarlijkse Kersttekening
die in het december nummer staat.
Daarnaast werkte hij mee aan alle uitgaven
naast Novioposta. Iedereen kent zijn meest
bekende werk dat de voorkant van
Novioposta siert en dat overal in de
vereniging is doorgedrongen.
De heer Straten stopt met zijn werk als
illustrator voor de vereniging. Hij wil zich
bezig gaan houden met andere dingen. De
redactie ziet hem node vertrekken maar
wenst hem veel succes en dankt hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan.
Iedereen moet tenslotte de kans krijgen om nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan.
Er ligt nog een stapel illustraties op de plank, maar desondanks doet de redactie bij
deze een oproep voor een nieuwe illustrator. Zij/hij die over een sprankje creativiteit
beschikt en op zijn minst een poging wil wagen, kan zich melden bij een van de
redactieleden. Wij wachten geduldig bij de brievenbus en de telefoon op de
aanmeldingen.
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Veiling
Op 4 november is de volgende Grote Veiling alleen voor
leden van Noviopost. Het aantal kopers neemt gestaag toe,
maar dat hoeft niemand te weerhouden om eens een kijkje te
komen nemen. Wie goed kijkt vindt beslist iets voor zijn
verzameling. Op vrijdag 3 november kunt u tijdens de
maandelijkse bijeenkomst al een blik werpen in de kavels.
De oude rotten in het veilingvak zoeken een aantal zaken
reeds van tevoren thuis uit. Dat kan als u de bekende filatelistisch gefrankeerde brief
naar de veilingmeester stuurt. Per omgaande ontvangt u de veilingcatalogus dan thuis.
Bij grote veilingen moet u porto kosten e.d. betalen voor zo'n service, maar bij ons is
dat niet nodig. Wij zijn geen Rietdijk of van Dieten hoewel er een groot aanbod aan
fraaie kavels is. En voor wie het adres van de veilingmeester even ontschoten is:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.

Attentie !!!
De bijeenkomst van 6 oktober is i.v.m. uitvoeringen van toneelvereniging "Ernst en
Luim" verplaatst naar 13 oktober (= 2e vrijdag).
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Ruilavond Benelux-verzamelaars
De Regionale ruilavond van 27 november
2000 heeft als thema Benelux. Dit houdt
niet in dat andere verzamelaars niet aan bod
komen, maar dat het accent van de avond
op de Benelux ligt. We verwachten dat de
leden en niet-leden die de avond bezoeken
en een van deze landen verzamelen of dit
van plan zijn dit te gaan doen, voldoende
materiaal meebrengen om het aan de man te brengen. Ruilen, het kenmerk van de
postzegel-verzamelaar, behoort zeker tot de mogelijkheden. Geen ruilmateriaal? Geen
nood, we zorgen voor voldoende handel, die kan zorgen voor de aanvulling van uw
verzameling.
De veiling heeft, zoals altijd, een gevarieerd aanbod van alle landen (dus zeker van de
Benelux).
Heeft u vrienden of kennissen die postzegels verzamelen en geen lid zijn van onze
vereniging, breng ze mee. Ze zijn van harte welkom en vanzelfsprekend gratis en
zonder enige verplichting.
De avond start om 19.30 uur.
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Rondzendingen en de E U R O
Zoals in ons vorige nummer beloofd, treft u hierbij de omrekentabel tussen Euro's en
Guldens aan. Dan kunt u vast wennen en misschien een start maken met in Euro's
geprijsde boekjes.

OMREKENTABEL GULDENS IN EURO'S

Te gebruiken bij het prijzen van rondzendboekjes.
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Thema-avond Indonesië
Zoals ieder jaar is de oktobermaand een themaavond. Dit jaar (op 13 oktober = 2 vrijdag) is
gekozen voor het thema Indonesië. Filatelistisch zit
Indonesië in de lift, maar op politiek gebied is het
tegendeel waar. Hopelijk komt er spoedig meer rust.
Welliswaar zijn dit jaar geen Indonesische schonen
uitgenodigd, maar de avond zal beslist een succes
worden.
We hebben de heer G.A.M. van Marrewijk uit
Wageningen bereid gevonden om zijn verzameling
over Indonesië, waarmee hij nationaal hoge punten
scoort, op deze avond te presenteren. Verder houdt
hij een dia-lezing over dit onderwerp. Onze verwachtingen zijn
groot.
Zoals u van ons gewend bent, zal tijdens de pauze een hapje en
een drankje in de sfeer van het land worden gepresenteerd.
Noteert u de datum van deze avond in uw agenda. Dit doen ook
de leden van de NVPV afdeling Nijmegen, die door ons zijn
uitgenodigd om als gast op onze avond aanwezig te zijn.
e
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BBF-cursus
Op donderdag 12 oktober 2000 om 19.30 uur starten we in
de Klokketoren een nieuwe cursus B(egeleiding) B(ij)
F(ilatelie). Ook deze cursus wordt verzorgd door het duo
Bert Langhorst uit Helmond en ons lid Gerard Kolman uit
Escharen.

Het is dezelfde cursus als die van oktober
1999.
In deze cursus laten ze u kennismaken met de 12 filatelistische elementen, die in
iedere verzameling aangebracht kunnen worden, daarin thuis horen en er zeker in
passen.
De cursus laat u zien dat er meer is dan alleen maar de nieuwe uitgiften, die u via uw
leverancier of het postkantoor heeft verkregen, in het voordrukalbum te plaatsen. Met
de nieuwe methode heeft u meer dan een complete postzegelverzameling.
Tijdens de cursus zal er een werkstuk gemaakt moeten worden. Het is dus niet alleen
maar zitten en luisteren. De duur van de cursus is 4 avonden van ongeveer 2 uur,
steeds met enkele maanden tussenruimte.
De kosten van de cursus worden door de Bond en Noviopost betaald. De cursisten
betalen f 25,- voor het cursusmateriaal: 120 pagina's naslagwerk op A-4 formaat.
U kunt zich opgeven bij onze voorzitter J.Toussaint, schriftelijk: Waterstraat 43, 6573
AB Beek-Ubbergen of telefonisch: 024-6841851 of gewoon op een van onze
bijeenkomsten.

Schrijfwedstrijd
Schreven we in de vorige Novioposta over goede
gewoontes die verloren dreigen te gaan, er is weer
hoop. Van het hoofdbestuur van de NVPV
ontvingen we een aantal afleveringen van hun
bestuursblad, waaronder het nummer met het artikel
over buizenpost. In de daarop volgende
correspondentie werd een ruilabonnement en een
afspraak voor overname van artikelen geregeld.
Onze Nijmeegse collega's vielen bij de schrijfwedstrijd ook in de prijzen. Met de
artikelen reeks over portzegels van de heer A. Bosman behaalden zij de eerste plaats.
Bij deze van harte gefeliciteerd.
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Propaganda-tentoonstelling "250 jaar Berg en Dal"
Op 4 en 5 november 2000 organiseren we bij gelegenheid van het 250 jarig bestaan
van Berg en Dal een propaganda-tentoonstelling in hotel "Val Monte" in die plaats.
Het gehele jaar 2000 worden door de Stichting Heemkunde Berg en Dal evenementen
georganiseerd. Deze evenementen hebben een groot raakvlak met Berg en Dal.
Noviopost is ook uitgenodigd voor de organisatie van een evenement. Natuurlijk
wordt dit een postzegeltentoonstelling. We zijn erin geslaagd om, met hulp van
bevriende relaties, passende verzamelingen bijeen te krijgen. Verzamelingen o.a.
betrekking hebbende op de Vierdaagse, het Afrika-museum,het Bijbels Openluchtmuseum, de plaats zelf en de naaste omgeving.
De opening, in het bijzijn van genodigden, vindt plaats op zaterdag 4 november om
11.00 uur door de burgemeester van Ubbergen.
Op beide dagen is de tentoonstelling in "De Herberg" geopend van 10.00 tot 17.00
uur. "De Herberg" is een vrijstaand gebouw naast hotel "Val Monte", met een eigen
ingang. Op zondag 5 november rijdt tussen hotel "Erica", waar dan onze
internationale ruilbeurs plaats vindt, en hotel "Val Monte" een paardenkoets. Een
bezoek aan de tentoonstelling is een must, alleen al vanwege dit "openbaar vervoer".
Tijdens de beurs in hotel "Erica" is een envelop met speciaal stempel van 250 jaar
Berg en Dal verkrijgbaar.
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