vrijdag 2 mei
- Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse
bezetting Nederlands Indië 1942-1945".
dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst.
maandag 26 mei, regionale ruilavond.
- Thema Oostenrijk/Zwitserland.
vrijdag 6 juni
- Veiling met alle kavels als inzet BOD.
- Als afsluiting van het seizoen: gratis presentie-verloting. Iedere aanwezige heeft
prijs.
dinsdag 17 juni, middagbijeenkomst.
maandag 23 juni, regionale ruilavond.
- Thema Engeland en gebieden.
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
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni.

Van de Redactie
Allereerst wenst de redactie alle leden van Noviopost het allerbeste voor het nieuwe
jaar. Belangrijk is een goede gezondheid. Helaas heeft ons redactielid Wim Goossens
daar op het ogenblik nogal wat problemen mee. Om die reden stapt hij op dit
moment uit de redactie. Wij bedanken Wim voor zijn bijdragen in de (helaas korte)
tijd dat hij in de redactie heeft gezeten.
Dat betekent dat er een zeer lucratieve functie binnen de redactie is vrijgekomen.
Gegadigden kunnen zich melden bij een van de redactieleden. Creativiteit schijnt
dun gezaaid binnen de Vereniging: er heeft zich nog geen nieuwe illustrator gemeld!
Wie heeft een dusdanige kennis van het engels dat hij de artikelen uit Novioposta
voor de homepage op professioneel niveau kan vertalen?
Wordt nu lid van het dynamische deel van Noviopost dat Redactie heet.
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Veiling
De volgende grote veiling vindt plaats op zaterdag 5 april.
Voor deze veiling kunnen lijsten met kavels tot uiterlijk 1
februari 2003 bij de veilingmeester worden ingeleverd. Later
ingeleverde lijsten worden geacht te zijn ingeleverd voor de
veiling van november 2003.
Voor de duidelijkheid nog even de eisen waaraan een en ander
aan moet voldoen. Er moeten gescheiden lijsten gemaakt
worden voor "losse nummers" en kavels als stockboeken en dozen. De inzet per
kavel moet minimaal 3 Euro zijn. Zo niet, dan voegt de veilingmeester kavels naar
eigen inzicht samen. Alle kavels "losse nummers" moeten worden ingeleverd in de
bekende omslagen. Stockboeken e.d. moeten voorzien zijn van de voorzijde van
zo'n omslag.
Nog even het adres van de veilingmeester waar uw lijsten naar toe moeten:
H. Pierlo, Minister Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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Een voorspoedig 2003
Het bestuur van Noviopost wenst u en uw huisgenoten een voorspoedig nieuwjaar.
Wij wensen u voor het komende jaar een goede gezondheid. Mocht dat bij u op dit
moment niet zo zijn, dan hopen we dat de goede gezondheid weer snel terug zal
keren.
Voor uw hobby hopen we dat u dé vondst van uw leven zult vinden. Iets minder
kan natuurlijk ook. In ieder geval hopen we dat u heel veel plezier en gezelligheid
zult beleven aan de activiteiten van onze vereniging.
Een vurige wens van het bestuur is dat de leden massaal een bezoek brengen aan
Postzegel-totaal in februari. Laat u daar zien, blijf niet aan de zijlijn staan en doe
mee. Als bestuur zullen we proberen om weer nieuwe activiteiten te ontwikkelen en
zodoende onze hobby levendig te houden.
Tot slot nogmaals het allerbeste voor het komende jaar.

Succes op Tentoonstellingen!
Op de Multilaterale Tentoonstelling Categorie 1, die van 8 tot 11 Augustus gehouden werd in Vaduz (Liechtenstein), heeft onze voorzitter de Hr. Jo Toussaint met
zijn verzameling "Grubenlampe und Abbauwerkzeug, Ausbünde des Fortschrittes"
met 75 punten verguld zilver behaald.
Dit resultaat houdt in dat Jo met deze verzameling vanaf nu aan tentoonstellingen
onder FIP-patronaat mag deelnemen.
Jo proficiat met het behaalde resultaat en wij wensen je in de toekomst, met deze
maar ook met jouw andere verzamelingen, veel succes.
Op de onlangs in Helmond gehouden tentoonstelling "Pro-Phil 2002" zag ons lid
de Hr. P. Vader zijn 1-kader inzending "Kijk op Molens" bekroond met Robijn en
Ereprijs.
Tevens kreeg hij de extra aantekening van de jury "Pracht verzameling".
Wij feliciteren de Hr. Vader met dit prachtige resultaat en wensen hem in de
toekomst met zijn verzameling veel succes.
Beste leden, heeft een van u als deelnemer op een tentoonstelling een resultaat
behaald, of meegedaan, schrijf of mail even naar uw secretaris en
die zal er voor zorgen dat het bekend wordt gemaakt in Novioposta.
W. Goossens.

Mededelingen
- In februari 2003 is er geen ruilbeurs op de laatste maandagavond. Dit in verband
met het feit dat de dag er voor Postzegel totaal georganiseerd is.
- De familie Pierlo is verhuisd naar 's Heerenberg. Annie is daarom noodgedwongen
gestopt met de FDC-dienst. Haar taak wordt overgenomen Henk de Vos uit
Wijchen. Het nieuwe adres van Annie en Henk Pierlo, evenals het adres van Henk
de Vos vindt u achterin deze uitgave.
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Agenda jaarvergadering 3 januari 2003
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen van de jaarvergadering van 4 januari 2002 (Novioposta nr. 75-2002-1)
3. Jaarverslagen
a. secretaris
b. ledenadministratie
c. commissie activiteiten
1. interne activiteiten
2. leesmap en bibliotheek
3. externe activiteiten
d. commissie veilingen /verlotingen
e. ledenwerving
f. jeugdafdeling
g. redactie Novioposta
h. rondzenddienst
i.
nieuwtjesdienst
j. FDC-dienst
k. penningmeester
4. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2003/2004.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 23,00.
5. Verslag kascontrolecommissie 2001/2002.
6. Benoeming kascontrolecommissie 2002/2003.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredende bestuursleden zijn mevr. Th. van Hoogstraaten, L. van den Berg en
A. Thijssen. Ze stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor ze te herbenoemen. 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).
8. Uitreiking van de Jan Rijsdijkprijs.
9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Voorstellen bestuursleden.
In navolging van het maandblad "Filatelie" lijkt het me een goede gedachte om eens
wat aandacht te besteden aan de bestuursleden van onze club. Zij geven veel tijd en
aandacht aan de club om het geheel goed te laten draaien en het de leden naar de zin
te maken, zodat die zich gelukkig voelen bij hun club. Ook het thuisfront staat er
achter, anders zou het niet kunnen.
Het werk wat ze doen mag niet onderschat worden. Soms heb ik wel eens het idee
dat er leden zijn die denken dat alleen de bestuursleden er voor zijn om alle zaken te
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regelen en afwachten tot de bestuursleden de zaken geregeld hebben. Met name daar
waar een bijgestoken handje erg welkom is, moeten werkers van het bestuur het
alleen opknappen.
Wat te denken van de het gereedmaken en afbreken van de zaal voor de
clubavonden, soos etc. Dan kunnen vele handen licht werk maken.
Echt het bestuur doet al heel veel, kan best een beetje hulp gebruiken.
Wat ze zoal doen zal ik in de komende nummers van Novioposta proberen duidelijk
te maken.
P. Grutters.

Postzegel-totaal
Zo gezellig is het op
Postzegel-totaal.
Kom ook eens kijken
op 3 februari 2003

Bibliotheek
Voor enige tijd terug heb ik de aanwezige boeken uit de bibliotheek van
"Noviopost" overgenomen van ons helaas veel te vroeg overleden lid Wim
Koopman.
Ik heb inmiddels van alle boeken en tijdschriften die voorradig zijn lijsten gemaakt
die u op de volgende 2 bladzijden aantreft.
Mochten er onder u zijn die belangstelling hebben om een of meerdere boeken of
tijdschriften te lezen dan is dit mogelijk.
U moet mij vooraf even bellen zodat ik het door u aangevraagde exemplaar klaar
kan leggen.
De boeken of tijdschriften moeten altijd op mijn thuisadres opgehaald worden.
Ik hoop dat velen onder u gebruik zullen maken van deze nieuwe service van
"Noviopost".
W. Goossens, secretaris
Vendelierstraat 15
6562 NA Groesbeek
024-3974654
w.j.m.goossens@chello.nl
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Roken Verboden
Wie de dag en weekbladen in Nijmegen
leest, zal wel gezien hebben dat er wat
veranderd is in de Klokketoren. Vanaf
1 november is het niet langer toegestaan om binnen te roken.
De gemeente heeft daartoe besloten.
Er mag alleen nog gerookt worden in
speciale ruimtes. De Klokketoren
beschikt niet over zo'n ruimte.
De slagzin is: Wie niet buiten roken
kan, moet buiten roken.
We hopen dat dit voor onze leden geen
belemmering is om te komen. Uiteindelijk komen we voor onze hobby: de postzegels.
Volgens de gemeente zal er in elk wijkcentrum in de eerste helft van 2003 een
ruimte ingericht worden voor rokers. We hopen dat in de Klokketoren snel zo'n
ruimte komt Geen discriminatie en ieder zijn genot.
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