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 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december.

Bekertoumooi N B F V tijdens Postzegel-totaal
In samenwerking met de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen
organiseert Noviopost het Bekertoumooi NBFV tijdens Postzegel-totaal op zondag
24 februari 2002. Dit tournooi bestaat uit 2 voordrachtwedstrijden, zowel voor
thematische als voor Algemene Filatelie. Deelname staat open voor alle leden van bij
de Bond aangesloten verenigingen.
Dus ook voor alle leden van Noviopost.
Wat wordt van de deelnemer verwacht? In een ca. 20 minuten durende voordracht
(meestal aan de hand van dia's) dient de deelnemer zijn verhaal te presenteren. Aan
zijn presentatie wordt door een deskundige jury, voor de diverse onderdelen, punten
toegekend.
De deelnemer met het hoogste aantal punten is winnaar van het betreffende
tournooi. Adspirant-deelnemers kunnen voor de vervaardiging van tot de
voordracht behorende dia's gebruik maken van de faciliteiten van het Audio Visueel
Centrum van de Bond. In zo'n geval vevaardigt de fotograaf van het AVC gratis de
dia's. Momenteel is de heer Frits de Bruin uit Beuningen de fotograaf. Heeft u
interesse in eventuele deelname, neemt u dan kontakt op met onze voorzitter
J.Toussamt. (024-6841851) Hij kan een en ander toelichten en u ook een reglement
ter hand stellen.
Aan deelname aan dit tournooi zijn geen kosten verbonden.
We hopen op een ruime deelname vanuit onze vereniging!! Zeker weten!!

Noviopostje
Aangeboden gebruikt materiaal West Duitsland en Berlijn periode 1950-1955 en
blokken DDR nr. 8-9 ongetand. Ruilen met zonodig bijbetaling tegen zelfde
materiaal postfris. B. Scholten, Tooropstraat 48, Nijmegen, tel. 024 3221315.
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Veiling
Voor de volgende grote veiling op 3 november is er, zoals
gebruikelijk, een interessant aanbod aan kavels. Uit nalatenschappen komt er prachtig materiaal in de veiling wat niet vaak
wordt aangeboden. Om in het bezit te komen van de veilingcatalogus is alleen een verzoek aan de veilingmeester
voldoende. Geen bedrag storten op een girorekening wat bij
grote veilingen tegenwoordig vaak het geval is. Wel een
filatelistisch gefrankeerde brief en de veilingcatalogus valt bij u in de bus. Daardoor
kunt u rustig van tevoren thuis in een gemakkelijke stoel uitzoeken wat u op de
kijkdagen wilt zien.
De kosten voor de veiling zijn gestegen (er moet nu bijvoorbeeld zaalhuur worden
betaald) en op de ledenvergadering is besloten dat daarom de koper 5% kosten moet
betalen. Dat is een schijntje in vergelijking tot wat ik laatst tegenkwam in een Duitse
veilingcatalogus. Tafelgeld 1,- DM per kavel, kosten voor de koper 17% plus BTW
over her totale bedrag.
Tenslotte het adres van de veilingmeester waar de filatelistisch gefrankeerde brieven
heen moeten:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen.
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"Maak zelf uw postzegelalbum"
Uw immer actieve bestuur van "Noviopost" is erin geslaagd een CD te kopen met
daarop alle landen van de wereld die postzegels uitgeven.
De periode loopt van nr. 1 tot nu (bij alle landen), ook supplementen daarop zijn in
de toekomst verkrijgbaar. De zegels zijn d.m.v. een passend kader afgebeeld, dus
geen afbeelding. Dit is een prachtige en voordelige gelegenheid om zelf een album te
maken van een (exotisch) land waarvan u al veel zegels hebt, of dat u van plan bent
om te gaan verzamelen.
De bladen moeten worden uitgeprint, en de kaders moeten voorzien worden van
een passend hoesje waar u dan de zegel in kan doen. De prijs van de CD is 15,Heeft u belangstelling, bel, schrijf of mail naar W. Goossens.
w.j.m.goossens@chello.nl

Bijen
Op 5 oktober is onze gebruikelijke avond met een thema. Dit
jaar is dat BIJEN. Het gonst al enige tijd van de geruchten
over wat er nu precies gaat gebeuren. Nog niet alle details zijn ingevuld op het
moment dat we dit schrijven, maar een paar zaken kunnen we hier al wel vermelden.
De dia lezing zal worden verzorgd door mevr. van Os. De try-out op de middag
bijeenkomst in juni was een groot succes. Daarnaast laat zij een deel van haar
verzameling zien op de tentoonstellingskaders.
Voor de mensen die naast het filatelistische aspect meer over bijen willen weten,
komt ook behoorlijk aan zijn trekken. Daarvoor komt de Nijmeegse
Imkervereniging met materiaal dat door imkers wordt gebruikt. De tentoonstelling is
behoorlijk uitgebreid omdat men ook materiaal van vroeger zal laten zien.
Over de invulling van hapje en drankje wordt nog gediscussieerd. In elk geval een
avond om naar toe te gaan. Zet dus nu in uw agenda 5 oktober 2001 als een
verplichte avond om naar toe te gaan.

Les Amis
Bij het ter perse gaan van dit nummer kregen wij enige
aanvulling van het Musée d'Histoire de PTT d'Alsace.
Allereerst is de naam gewijzigd van "Les Amis de l'histoire des
P.T.T. d'Alsace" in "Société d'Histoire de La Poste et de
France Télécom en Alsace". Het documentatie centrum van
de vereniging is gevestigd in Strassbourg, 5 rue des Clarisses. Voor de Internetters

hebben we de homepage:

www.shpta.com
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B E T U W E P O S T IV
Op 24 en 25 maart 2002 is het weer zover. Dan houdt de afdeling Elst van
filatelistenvereniging De Globe haar 4 lustrumtentoonstelling ter gelegenheid van
haar 40 jarig bestaan. Traditioneel wordt deze tentoonstelling gevuld met
verzamelingen van de leden van de afdeling Elst. De opzet van de tentoonstelling is
altijd geweest om zoveel mogelijk beginnende verzamelaars uit de eigen regio hun
verzamelingen tentoon te laten stellen. Omdat het waarschijnlijk niet zal lukken om
de tentoonstelling geheel door eigen leden te vullen nodigt de afdeling Elst de leden
van Noviopost uit om hun verzamelingen op de tentoonstelling te komen tonen.
Zeker voor de mensen die in het verleden de cursus BBF hebben gevolgd is het een
mooie gelegenheid om hun verzameling te laten beoordelen door een vakkundige
jury. De tentoonstelling wordt gehouden in klasse I I I en omvat 150 kaders. Ook is
er ruimte gereserveerd voor een kader verzamelingen en er zal ook een aantal kaders
ter beschikking van de jeugd worden gesteld. Het is niet perse noodzakelijk om uw
verzameling te laten beoordelen, ook meedoen zonder aan regels gebonden te zijn, is
mogelijk. Voor informatie en inschrijving kunt u terecht bij Rinie Jochoms. Meestal
ben ik op de Noviopost avonden aanwezig anders, anders kunt u mij bellen op tel:
024-3241542.
Namens het bestuur Globe, afd. Elst.
e

Internationale postzegelbeurs "Erica"
Hotel Erica is sinds enige tijd opgenomen in een hotel-keten. Dit houdt in dat ieder
evenement dat er gehouden wordt financieel aantrekkelijk moet zijn voor het
management.
Het gevolg is dat de organisatie-kosten voor de postzegelbeurs, die georganiseerd
wordt door de Stichting Filatelie Rijk van Nijmegen, daardoor zijn toegenomen. In
de toekomst zullen de kosten op diverse gebieden alleen nog verder toenemen. Een
en ander heeft er toe geleid dat het bestuur van genoemde Stichting heeft besloten
de beurs nog maar lx per jaar te organiseren, nl. in het najaar.
De volgende beurs is op 11 november 2001. Vanzelfsprekend zullen maatregelen
worden genomen om deze beurs weer financieel aantrekkelijk te maken voor de
Stichting.
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Rondzending
Er is zo het een en ander te melden over de
rondzenddienst. Sinds 1 maart worden de boekjes bij
een nieuwe man binnen de organisatie ingeleverd. De
heer Meeuwsen heeft dit deel van het werk van de
heer Rijsdijk overgenomen. Het adres staat wel op de
laatste pagina van Novioposta, maar hier toch even
in een groot lettertype:

M.C. Meeuwsen, Diamantstraat 46,
6534 WZ Nijmegen, tel. 024-3561965.

Voor wie niet zo bekend is in Nijmegen, het is in de wijk Winkelsteeg vlak bij de
Hatertseweg. Er zijn geen vragen en klachten binnengekomen, waaruit blijkt dat dit
deel van de rondzending vlekkeloos is overgenomen.
De invoering van de Euro zorgt voor de nodige problemen bij de rondzenddienst.
Vanaf de start van het nieuwe seizoen mogen er alleen nog maar boekjes geprijsd in
Euro's worden ingeleverd. Vanaf november zullen alle rondzendboekjes (geprijsd in
guldens) worden ingenomen, zodat ze met de inzenders kunnen worden afgerekend.
Daarna gaan alleen de boekjes geprijsd in Euro's in roulatie. Dus tot 1 januari 2002
kan nog in guldens worden afgerekend, daarna alleen in euro's.
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Jeugpostzegelclub 'De Klokketoren'
Het is tijd u op de hoogte te stellen van het "reilen en
zeilen" van onze Jeugdpostzegelclub. Voor mensen die op de
schijnbaar simpele vraag "hoe gaat het ermee"een even
helder antwoord willen: het gaat best goed met onze jeugd.
Punt. En meteen erachteraan: We willen nog zo veel ! Maar
eerst even wat gegevens, wat nieuws:

ledenaantal
De Jeugdpostzegelclub heeft 27 aktieve leden en 32 "slapende" leden. Van de
aktieve leden komen de meesten regelmatig op de clubavonden. Gemiddeld 6 à 7
keer op de 10 clubavonden in een heel jaar. "Slapende" leden zien we zelden of
nooit. Door allerlei omstandigheden weliswaar. Het sterk geslonken aktieve
ledenbestand is het afgelopen kwartaal met 10 leden gegroeid.

Clubavonden
In het afgelopen jaar (september 2000 - juni 2001) organiseerden we 10 clubavonden die in zijn totaal door 170 leden bezocht werden. Een gemiddelde van 17
dus. Tendens is stijgend. De laatste twee bijeenkomsten laten dat zien.: mei 23 leden,
juni 21 leden. En dat op 27 aktieve jeugdleden is geen gekke score.

Veilingen
Gemiddeld om de 2 maanden houden we een veiling. De kavels daarvoor worden
door de leden zelf samengesteld en betaald wordt er met bonuspunten. Een
vergelijking tussen de veiling van 12 mei 2000 en 11 mei 2001 laat het navolgende
zien: Aanbieders van kavels 7-7. Aantal kavels 42-55, aantal "kopers" 15-15.
Opbrengst van de kavels 480 punten in 2000, een jaar later 2585 bonuspunten. Een
verviervoudiging van het aantal bonuspunten per kavel!

Rondzendverkeer
Per september start het rondzendverkeer voor de jeugd. Hierover stond al eerder
een oproep in Novioposta.

Computercursus
Dit is wat we willen gaan opzetten. Een cursus zelf albumbladen maken op de
computer. Compleet met een beetje huiswerk, een taak, een examenwerkstuk en een
officieel diploma met een feestelijke uitreiking ervan. We willen dat in de herfst
opstarten en voor de zomervakantie afronden.
Hoewel we met weinig menskracht redelijk wat van de grond krijgen is uw filatelistische steun hard nodig en van harte welkom. Een goed florerende jeugdclub is
alleen mogelijk met aktieve steun van de volwassenen, de senioren. Onze sponsors
van het afgelopen jaar hartelijk bedankt.
H. van Rooijen
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