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
12 september, 10 oktober (deze avond krijgt een feestelijk tintje i.v.m. het 10
jarig bestaan van de jeugdafdeling), 14 november en 12 december.

Gratis
lidmaatschap
In 2008 viert Noviopost het 25 jarig jubileum. In ons vorige nummer schreven we
daar al over.
Een van de zaken die we willen organiseren, is een tentoonstelling. Daar moet een
geschikte naam voor komen. De commissie die de voorbereidingen treft, heeft een
PRIJSVRAAG uitgeschreven, maar nog geen reacties ontvangen. Was het niet
opgevallen in onze vorige mededeling? We geven iedereen nog een kans op een
gratis lidmaatschap en verlengen de inzendtermijn tot 1 september 2003. U kunt dan
tijdens uw vakantie dus nog even rustig nadenken.
Stuur uw ideeën naar de secretaris van de commissie P. Grutters, Niek
Engelschmanlaan 90, 6532 CS Nijmegen.

Noviopostje
Wie heeft voor mij het Maandblad voor Filatelie 2001-02 (het nummer van februari).
Aanbiedingen aan: J. Mulder, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk, tel. 0485-314047
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Veiling
Belangrijke informatie voor inzenders van
kavels ten behoeve van de Veilingen van Noviopost.
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat leden die
kavels wensen te kopen van onze veiling uit de huidige
catalogi te weinig informatie ontvangen om zich goed
voor te kunnen bereiden op een bezoek aan de veiling.
Ook voor eventuele thuisblijvers die toch schriftelijk
wensen te bieden moet de catalogus duidelijke
uniforme informatie bevatten van waaruit je gericht
kunt zoeken.
Mede door de komst van de euro is uit de catalogusprijs in een groot aantal gevallen
niet meer vast te stellen welke catalogus door de inzender gebruikt is. In de catalogi
van de NVPH, Yvert, Philex, OCB en Michel zijn immers de prijzen al vaak in euro
vermeld. Derhalve is besloten steeds de naam van de catalogus verkort op te nemen
in het veilingboekje.
Daarnaast werd het veilingboekje steeds in Word aangemaakt. Voor het werken met
tabellen is Excel beter geschikt omdat je dan veel meer mogelijkheden hebt. Zo kun
je in Excel eenvoudig regels of bestanden tussenvoegen, de kolomindeling
aanpassen, automatisch de kavels nummeren, links en rechts uitlijnen binnen een
kolom, vaste koptekstregels gebruiken, automatisch laten tellen etc.etc.
Vandaar dat het bestuur besloten heeft vanaf heden het veilingboekje in Excel aan te
maken. Wij vragen natuurlijk graag uw medewerking daartoe en hebben dan ook
gemeend u van dienst te moeten zijn met een kleine instructie en een voorbeeld.
Deze instructie kunt u krijgen bij de veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Minister Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
Deze instructie is niet alleen bedoeld voor de computer gebruikers, maar ook voor
de andere inzenders. Wie niet in het bezit is van een computer, moet de kavellijsten
getypt en volgens een vaste indeling inleveren.
Deze regeling gaat in voor de grote veiling van 8 november. Uiterste inleverdatum is
5 september.
Wij hopen hiermee te bereiken dat we als Noviopost een nog fraaier veilingboekje
krijgen dat tevens beter aansluit bij de wensen van onze leden kopers.
Ledennieuws
Nieuwe leden:

Overleden

0939
0940
1152
1153
1154

0729 J.A. de Hartog
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T. Smeets
J.H. van Uuden
J.A.M. Arendsen
J. Poppe
M. van den Berg

Regionale ruilavonden
Vrijwel iedere maand, in principe de vierde maandag van de maand, wordt in de
Klokketoren een regionale ruilavond georganiseerd. Ieder ruilavond heeft een ander
thema. In het programma dat in Novioposta staat vermeld, zijn de juiste data
opgenomen.
Wat is de bedoeling van het thema? In vorige edities van Novioposta hebben we dat
uitgelegd, maar er zijn nog altijd (nieuwe) leden die niet op de hoogte zijn van de
gang van zaken.
De eerstvolgende ruilavond ( op maandag 23 juni) heeft als thema Engeland en
gebieden.
De leden en ook niet-leden die deze avond bijwonen en Engeland en gebieden verzamelen,
worden verzocht hun ruilmateriaal van dit gebied mee te brengen, zodat ze met verzamelgenoten
kunnen ruilen. Misschien kunnen ze ook andere afspraken maken voor op een ander tijdstip.
Leden en ook niet-leden die deze gebieden niet verzamelen, zjn vanzelfsprekend ook
welkom.
Ze ruilen of anderszins met diegenen die hun verzamelingen kunnen verbeteren.
M.a.w. de thema's zijn alleen bedoeld om mensen met eenzelfde verzamelgebied bij
elkaar te krijgen. Dat ruilt gemakkelijker.
De leiding van de avond verzorgt de normale activiteiten voor alle verzamelaars.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden

5

FEESTAVOND.
3 oktober 2003
UITNODIGING.
Op 7 oktober 2003 bestaat NOVIOPOST 20 jaar.
Het bestuur heeft besloten om een feestavond te organiseren.
Hiertoe nodigt zij alle leden met hun man, vrouw, partner, vriend,
vriendin uit om deel te nemen aan deze feestavond in wijkcentrum
"de Klokketoren".
Aanvang 20.00 uur.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een prachtig programma
voor deze avond.

Noteer deze datum vast in je agenda.
Nadere berichten volgen.
Verslag bekertoernooi 23 februari 2003.
Op een prachtige, zonnige, zondag in februari, de zon was amper uit het zaaltje te
krijgen, werd voor de tweede keer in Nijmegen het nationale bekertoernooi
gehouden als onderdeel van het evenement van NOVIOPOST " Postzegeltotaal".
Het was een goed toernooi.
Het aantal deelnemers was in elke categorie 5.
Na het welkomstwoord van de voorzitter van Noviopost, dhr. Toussaint,
memoreerde dhr. Koek, voorzitter van NBFV, dat hij erg blij was met de gestegen
animo voor het bekertoernooi, van zowel de deelnemers om de competitie aan te
gaan als van de clubs om het toernooi te organiseren.
De belangstelling voor het bekertoernooi was groter dan vorig jaar maar ook het
niveau was goed, wat blijkt uit de gegeven punten van de jury.
Om een medaille te kunnen ontvangen moet een deelnemer minstens 190
punten(van maximaal 300) toebedeeld krijgen. Er was geen enkele deelnemer onder
deze grens van 190. Klasse!!
De deelnemers hadden grondige studie gedaan van de onderwerpen en er was veel
variatie in de getoonde stukken.
Ook de moderne presentatievorm pc-beamer is heel geschikt, hoewel voor sommige
wat ingewikkeld.
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Het onderwerp van de hr. Ahlers was door deze techniek zeer verassend
gepresenteerd.
Overigens is het vermeldingswaard dat er een jeugdlid meedeed, tw. Hr. R. de Vos
uit Wijchen. Hopelijk is dat een goede stimulans en voorbeeld voor de jeugd om
zich met postzegels te gaan bezighouden.
De jury voor het algemeen gedeelte bestond uit:
Hr. L.Goofers(voorz.)-Hr. J. Spijker-Hr. J.
Spijkerman.
De uitslag:
1. W. Ahlers uit Oldenzaal met "Reconstructie"- 250 punten.
2. Hr. V. Coenen uit Willemstad met
"Montenegro-geografische dwerg, filatelistische reus"-222 punten.
3. Hr. A. Roozendaal uit Malden met "Vernietiging- en censuurstempels in gebruik
tijdens Japanse bezetting Nederlands Indie
1942-1945"-220 punten.
4. Hr. F. de Bruin uit Beuningen met "Noorfoto J.A.
wegen per trein"- 216 punten.
5. Hr. C. Post uit Oosterhout met "Zuid-Afrika"- 202 punten.

Lauret

De jury voor het thematisch gedeelte bestond uit:
Hr. W. van den Bold(voorz.)-Hr. H. Stoop-Hr. J. Diesveld.
De uitslag:
1. Hr. W. Hoogendoorn uit Leiderdorp met "Leiden, (het) hart van de randstad" 255 punten.
2. Hr. H. Suiveer uit Hoogezand met "Het hierogliefenschrift"-229 punten.
3. Hr. F. Hermse uit Sittard met "Het komt in de bus"-213 punten.
4. Hr. R. de Vos uit Wijchen met "Waar zouden we zijn zonder de trein"- 198
punten.
5. Hr. J. Hartog uit Elst met "De natuur van de Ooypolder en Millingerwaard'190 punten.
Aan het einde van elk gedeelte werd naast de bekers en de medaille's nog een met
postzegelmotief bewerkte badhanddoek aan de bekerwinnaars namens en door de
voorzitter van "Noviopost" overhandigd.
Dit om de transpiratie weg te nemen ten gevolge van de pittige strijd om de eerste
plaats.
Na het bedanken van de juryleden en overhandigen van een presentje was weer een
prachtige en zeer leerzame middag voorbij.
Conclusie: het bekertoernooi leeft en er is geweldig potentieel voorhanden.
Piet Grutters.
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