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 o k t o b e r ( d e z e a v o n d k r i j g t e e n f e e s t e l i j k t i n t j e i.v.m. het 10
j a r i g b e s t a a n v a n de j e u g d a f d e l i n g ) ,

14 november en 12 december.

Veiling
De eerstvolgende grote veiling is op 8 november 2003.
Hier kunt u misschien leuk materiaal vinden om uw
verzameling uit te breiden. Of u koopt een van de
grote snuffeldozen om de komende winter zoet te zijn.
En dan zijn er natuurlijk nog de stockboeken met de
mogelijkheid van interessante vondsten. Al met al de
moeite waard om eens een keer te gaan kijken als u nog
nooit geweest bent. De trouwe klanten weten wel wat
er te koop is!!
Op de verenigingsavond van 7 november kunt u alvast
kavels bekijken. Dan geen tijd, dan is er op 8 november 's morgens nog gelegenheid.
De slimme vogels onder ons vragen van tevoren een catalogus aan bij de
veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Minister Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
Denkt u er wel aan om de brief filatelistisch te frankeren? Onze veilingmeester is
immers ook verzamelaar.

Ledennieuws
Opgezegd:

Overleden

335 P.A. van der Wielen
865 P. Berends
520 W. van Schoonhoven
246 C.H. Rieken
734 A.J.M. Verlaan
818 J.C.W. Hartskeerl
657 M.W.J. Tissen Janssen
646 P.F.J. van Iersel

816 M. Berkhof van Haren
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Rondzenddienst
Als hoofd rondzenddienst wil ik op de eerste
plaats mijn 45 collega medewerkers bedanken voor
het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben
verricht om de nodige zendingen bij u aan te
leveren.
En al is dit jaar niet zo gelopen als andere jaren, de
schuld ligt niet bij ons maar heeft te maken met de
invoering van de Euro.
Een jaar moeten zo'n 3000 boekjes worden
verzameld. Die moeten worden geregistreerd, geselecteerd, in dozen gedaan en
gedistribueerd, van Oss tot Millingen a/d Rijn en van Venraij tot Arnhem en alles
wat daar tussen ligt. Daarna moeten de boekjes weer worden ingenomen,
gecontroleerd, afgewikkeld, afgerekend en teruggezonden worden naar de inzenders.
Wij doen ons best om de kwaliteit te verbeteren maar daar hebben wij uw hulp bij
nodig. Als ik vertel dat van de 3000 boekjes die we per seizoen nodig hebben er nog
geen 150, dus 5%, van onze eigen leden komen. Eigenlijk moeten wij als vereniging
met ± 500 leden ons diep schamen dat er niet meer boekjes van onze leden
binnenkomen. Indien elk lid 2 a 3 boekjes (mag ook meer) bij ons inlevert, hebben
wij de helft van het benodigde aantal reeds binnen en kunnen we uit het aanbod van
buiten de vereniging alleen kwaliteit accepteren.
Zullen we daarom met elkaar afspreken dat w i j met zijn allen aan de slag gaan, zodat
we volgend seizoen voldoende voorraad hebben.
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
J.M. Rijsdijk
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Workshop thematische verzamelaars
Op 10 september is om 19.30 in "de Klokketoren" de
volgende bijeenkomst voor thematische verzamelaars.
Degenen die wat ideeën willen opdoen om hun
verzameling er wat aantrekkelijker uit te laten zien, zijn
ook van harte welkom. Denk vooral niet, dat deze
bijeenkomsten alleen zijn bedoeld voor mensen die erg
hoge ogen willen gooien op tentoonstellingen

20 jaar NOVIOPOST
3 oktober 2003-FEESTAVOND
UITNODIGING.
Op 7 oktober 2003 bestaat NOVIOPOST 20 jaar.
Zoals we in het vorige Novioposta nummer schreven, is elk lid met man, vrouw,
vriend, vriendin, partner uitgenodigd om aan de feestavond deel te nemen. Het
begint om acht uur 's avonds in de "Klokketoren".
Er is een prachtig programma samengesteld, waar we nu nog niet alles van kunnen
verklappen, maar het beloofd iets moois te worden.
Na ontvangst met de gratis kop koffie, rest moet helaas uit eigen zak betaald
worden, worden we onthaald op een prachtig programma.
Iemand zal ons betrekken in de geschiedenis van de club.
De geschiedenis van de club zal door middel van kaders gepresenteerd worden. Ook
de verzameling 20 eeuw wordt in kaders gepresenteerd zodat vooral onze
partners(etc) kunnen zien wat je zoal met postzegels kunt doen.
Er komt natuurlijk ook een loterij, maar niet met filatelistische prijzen.
Al met al belooft het een geweldige avond te worden. We hopen dat al onze leden
komen.
e

T o t 3 oktober.
Noviopostje
Ruilen. Gevraagd Ver. Europa + meelopers pf. vanaf 1992 tot heden tegen
Nederland pf vanaf 1992. Th. A. Hendriks, Galileistr. 8, 6533 LV Nijmegen, tel.
024-3563401
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