dinsdag 17 december, middagbijeenkomst
Alle bijeenkomsten vinden 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 jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen
13 september - 11 oktober - 6 november - 13 december.

Veiling
Voor de volgende grote veiling op 2 november kunt u zoals
vanouds bij de veilingmeester een catalogus aanvragen. Dit
verzoek wordt uiteraard verstuurd in een filatelistisch
gefrankeerde envelop.
Nog even het adres van de veilingmeester waar uw verzoek
naar toe moet:
H. Pierlo, Bergansiusstr. 13, 6523 BV Nijmegen
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W. D. Koopman overleden
Op dinsdag 11 juni bereikte ons het droevige bericht dat Wim Koopman plotseling
was overleden.
Zonder afscheid te kunnen nemen van zijn vader, familie, vrienden en kennissen is
hij van ons heengegaan.
Wim kwam niet vaak op onze bijeenkomsten, omdat hij nogal gehandicapt was door
het ontbreken van beide heupgewrichten. Juist toen hij door de aanschaf van een
auto mobieler geworden was, kwam een einde aan zijn leven. Hij heeft het de laatste
jaren niet gemakkelijk gehad door diverse operaties aan zijn heupen en de daarop
volgende moeilijke revalidaties.
Wim verzorgde sinds jaren onze bibliotheek. Hij deed dat op een correcte manier.
Stagnaties in de uitleen van boeken of tijdschriften ontstonden alleen als Wim weer
geopereerd en gerevalideerd moest worden.
Op woensdag 13 juni 2002 hebben we in het crematorium Jonkerbos definitief
afscheid van Wim genomen.
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.
Het bestuur

Wisseling van de wacht
Twee trouwe medewerkers Annie Pierlo en Ger Purmer stoppen met ingang van 1
september 2002 met hun taak voor Noviopost.
Annie stopt omdat het werk voor de nieuwtjesdienst van een grotere omvang is dan
aanvankelijk werd aangenomen. Allemaal weten we hoeveel goedbedoelde
postzegels de diverse landen uitgeven.
Samen met de FDC-dienst is dit niet te doen. Annie heeft al meer dan anderhalf jaar
geleden gevraagd om voor een opvolger te zorgen. Begin dit jaar was dit nog niet
gelukt. Net toen het bestuur had besloten om de dienst eventueel commercieel te
maken, kwam de verlossende e-mail van Gerard Kolman uit Escharen.
Namens alle leden danken we Annie heel hartelijk voor het vele werk dat ze in de
achter ons liggende jaren voor onze verenging heeft gedaan. Ze blijft voor de
vereniging de FDC-dienst verzogen.
Gerard wordt nu al bedankt, omdat hij toen de nood het hoogst was, als reddende
engel optrad.
Veel succes en veel plezier met deze zware taak, Gerard.
Ger moet helaas wegens gezondheidsredenen zijn taak ook neerleggen. Jarenlang
verzorgde hij de "Overige Gerichte Rondzendingen". Hij deed dat op een manier
die respect afdwingt. Keurig verzorgd, precies en met nooit aflatende ijver. Hij viel
niet op, omdat alles gladjes verliep.
Namens alle leden danken we Ger ook heel hartelijk voor het immense werk dat hij
heeft verricht.
Ger we wensen je veel sterkte en beterschap met je gezondheid.
Het bestuur
4

Thema-avond Oijpolder
Dit jaar staat de oktoberbijeenkomst in het teken van de Ooijpolder.
De hoofdmoot van de avond wordt verzorgd door J.Hartog uit Elst. Zijn
verzameling over de Ooijpolder wordt tentoongesteld op het podium. Tevens zal hij
aan de hand van dia's nadere uitleg geven over zijn verzameling en de polder.
Zijn er dan zegels uitgegeven over de Ooijpolder? Nee, maar met zegels uit de hele
wereld heeft hij zijn collectie samengesteld. Een collectie die een prachtige indruk
geeft van de Ooijpolder.
We proberen het geheel een beetje aan te kleden met gegevens e.d. van het gebied.
Wat is het drankje en hapje in de sfeer van het onderwerp in de pauze? Weten we
nog niet, maar het is er beslist.

Mededelingen
- De volgende bijeenkomst (workshop) voor de thematisch verzamelaars is
vastgesteld op woensdag 9 oktober 2002 om 19.30 uur in de Klokketoren. Iedereen
die interesse heeft is van harte welkom. Ook beginners!!
- De internationale postzegelbeurs op zondag 3 november 2002 vindt plaats in
Gemeenschapshuis "Kerstendal", Kerstendalseweg 17, 6571 BM Berg en Dal, 0246842964.
Vanuit de richting Nijmegen in Berg en Dal vóór Hotel/Restaurant/Casino
"Hamer" rechtsaf.
Vanuit de richting Duitsland/Groesbeek in Berg en Dal na Hotel/Restaurant/ Casino "Hamer" linksaf.

Catalogus op Internet
De firma Postbeeld introduceert tijdens de Amphilex 2002 een catalogus op Internet. Deze catalogus zal alle zegels vanaf 1920 afbeelden. Nieuwe uitgaven zullen zo
snel als mogelijk worden toegevoegd. Voor landen met een extreem uitgifte beleid
geldt dat laatste niet.
Op dit moment is men nog druk bezig met het gigantische werk van het scannen
van alle afbeeldingen. Men heeft niet de illusie dat alles bij de introductie klaar is.
Er is ook gedacht aan de motiefverzamelaars. U kunt via motief onderwerpen meer
gedetailleerd op zoek naar bijvoorbeeld slangen. Het is de bedoeling dat met een
motief zoekmachine gezocht kan worden.
De site is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar nieuwe uitgiften van zijn
verzamelgebied, maar ook voor degene die oudere uitgaven uit zijn/haar motiefgebied op het spoor wil komen.
Tot slot het belangrijkste, het Internet adres: www.freestampcatalogue.com
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