maandag 22 november
- regionale ruilavond, thema Frankrijk
vrijdag 3 december
- traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen
dinsdag 21 december, middagbijeenkomst
maandag 20 december (= 3 maandag)
- regionale ruilavond, thema Nederland en O.G.
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.
e

De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen
11 juni, 10 september, 15 oktober (= 3 vrijdag), 12 november en 10 december.
e

Ledennieuws
Opgezegd:
934 Mevr. W. Smeeman
858 G.J. van der Wilt
313 Mevr. H. Lourens
877 W. van Hoof
821 T. Becks
1055 C. de Vries
Nieuw :
0964 C.G.B.M. de Wijse
0965 W. Verbeek
0966 O.S. Hobma
0967 W. Dnever
0967 (Gezinslid) Mevr. M. Driever
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Vernieuwingen
U hebt het natuurlijk al opgemerkt: het uiterlijk van Novioposta is aan het
veranderen. Onze nieuwe illustrator is druk bezig, maar alle verandering is nog geen
verbetering. Soms pakt het niet uit zoals gewenst en is de voorkant anders dan
bedoeld. Niet alleen schrikken voor de leden en bestuur, maar ook voor de redactie
zelf.
We hebben onszelf een jaar gegeven om tot iets nieuws te komen. Er is al een nieuw
voorblad, maar ook dat is een tussenoplossing. Er komt een nieuwe manier van
versturen zodat de kaft weer anders moet worden. Heb dus nog even geduld tot dat
iedereen tevreden is.

Centerfold
Zijn onze leden zo vreselijk slim of durven ze zich niet bloot te geven? We zullen
het wel nooit weten. Het idee van de Centerfold was een 1 april grap zonder
reacties. Helaas voor de heer Furer, geen aanwinsten voor zijn 1 kader object.
Achteraf bezien was het idee eigenlijk zo slecht nog niet. Maar ja, als de leden niet
meewerken zullen we het zonder de Centerfold op de middenpagina moeten doen.
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Leesmap met filatelistische tijdschriften.
Sedert augustus 1991 bestaat er een rondzenddienst van bovengenoemde leesmap
met filatelistische tijdschriften. Welke tijdschriften komen in deze leesmap voor?

Thema
Dit is het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging voor Thematische
filatelie. Voor thematisch verzamelaars is het aan te raden lid te zijn van deze
landelijke vereniging met ca. 1000 leden. Mocht u dat niet willen, dan vindt u in onze
leesmap hun orgaan. Een vakblad op het gebied van thematisch verzamelen. Vele
voorbeelden en besprekingen van verzamelingen van hun leden. De vereniging gaat
er niet van uit dat ieder lid deelneemt aan tentoonstellingen. De leden die dat wel
willen, komen in hun vakblad ook aan hun trekken.
Uitgifte: 5 keer per jaar.
Themaphila
Het verenigingsorgaan van de Belgische zustervereniging van de hiervoor genoemde
vereniging. De Belgische gemoedelijkheid komt in hun orgaan duidelijk tot uiting.
Prachtig hoe ze hun leden begeleiden bij het opzetten en verder uitwerken van de
verzameling.
Uitgifte: 4 keer per jaar.
Michel Rundschau
Afkomstig van de bekende catalogi-uitgever met alle nieuwe uitgiften van de hele
wereld met bijbehorend Michelnummers. U bent steeds up to date met deze
nummers. U hoeft dus niet te wachten op de officiële dure catalogus van uw land.
Verder vindt u er vele filatelistische artikelen en wetenswaardigheden.
Uitgifte: maandelijks.
Deutsche Briefmarken-Zeitung
Het is onvoorstelbaar wat er op het gebied van onze hobby zoal te verhalen is.
Talloze artikelen over alle mogelijke onderdelen van de filatelie. Of het nu
plaatfouten betreft of bijzondere tijden in de filatelie, thematische of algemene
artikelen, speciale onderwerpen zoals de Bautenserie of Notopferzegels, om er
enkele te noemen, u vindt ze geregeld in dit tijdschrift.
Uitgifte: iedere 2 weken (dus 26 uitgiften per jaar !).
Filatelie
Nee niet de Nederlandse Filatelie, maar het officiële orgaan van de Duitse Bond.
Noviopost is lid van een filatelistenvereniging in Düsseldorf (Did). Uit dien hoofde
ontvangen wij dit tijdschrift. Het is een degelijk blad met, zoals in het Nederlandse
maandblad Filatelie, goede artikelen. Nu dus op Duitsland georiënteerd. Een must
voor een Duitsland verzamelaar.
Uitgifte: tien maal per jaar.
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De Postzegel
Het officiële orgaan van de Belgische Bond. Een vakblad zoals we dat van onze
Zuiderburen mogen verwachten. Voor dit blad geldt hetzelfde als wat hiervoor over
het Duitse blad is vermeld. Een België verzamelaar kan niet zonder dit blad.
Uitgifte: elf maal per jaar.
Gibbons Stamp Monthly
Het Engelse tijdschrift, uitgegeven door de uitgevers van de "Stanley Gibbons"
catalogi. U vindt hierin, naast vele artikelen over filatelistische wetenswaardigheden
op het gebied van Engeland en haar gebieden; ook worden alle postzegel uitgiften
van de betreffende S.G.-nummers voorzien. Dus ook hier niet wachten op de heel
erg dure officiële Stanley Gibbons.
Uitgifte: maandelijks.
Schweizer Briefmarken-Zeitung
Een nieuw tijdschrift in ons pakket. Vooral gericht op Zwitserland, Liechtenstein en
Oostenrijk. Kunnen we onze blik op een ander gebied richten. Dit blad is ook een
uitdaging om te lezen, er zijn enkele artikelen in het Frans en ook Italiaans
opgenomen. Maar de afbeeldingen maken veel duidelijk.
Uitgifte: 9 keer per jaar.
Bartolomeu Dias
Periodiek van de Filatelisten Vereniging Zuidelijk Afrika. Het gebied dat ze
"beheren" omvat, naast natuurlijk Zuid-Afrika, de landen Angola, Namibië,
Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi en Mocambique. Dit blad biedt u de
gelegenheid kennis te nemen van de filatelistische mogelijkheden van die streek. Een
nieuw verzamelgebied is mogelijk met de steun van dit blad. Hoe kom je normaal
gesproken aan kennis over dit gebied?
Uitgifte: 3 keer per jaar.
Naast de hiervoor genoemde tijdschriften vindt u in de leesmap ook vele die door
de leden meegebracht worden van tentoonstellingen, beurzen e.d. Een keur aan
bladen. Veder diverse verenigingbladen waarmee de redactie van Novioposta
contacten onderhoud. Zoals u ziet, wordt de leesmap gevuld met een veelvoud aan
bladen (ca. 100 stuks per jaar).
De leesmap rouleert tussen de leden die zich aanmelden voor deze map. Ze mogen
de leesmap 7 dagen in hun bezit houden voor ze deze doorgeven aan de volgende
deelnemer. U begrijpt dan ook dat het tijdstip van ontvangst van de leesmap, door
deze roulatie, enige tijd van de uitgiftedatum verwijderd is. Voor het overgrote
gedeelte van de inhoud is dat echter niet van wezenlijk belang. De artikelen blijven
hun waarde behouden.
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Wat kost het?
Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers. De abonnementskosten worden
gedeeld op het aantal deelnemers. Er zijn geen bijkomende kosten. Op dit moment
betalen de ca. 15 deelnemers € 10,50 per jaar per persoon. Gezien de hoeveelheid
aan tijdschriften en informatie moet dit geen belemmering zijn om deelnemer te
worden.
Interesse of heeft u nadere informatie nodig?
De leesmap wordt verzorgd door:
Johan Diesveld.
Wendelenkamp 42
7091 TX Dinxperlo
0315-652179
e-mail: j.diesveld@saba.nl

Voor de grote veiling op 6 november kunt u goed materiaal inleveren. Tot uiterlijk 3
september kunt u een diskette met daarop een lijst in standaard formaat bij de
veilingmeester inleveren. Hebt u geen diskette? Vraag hem dan.
Na inlevering van de diskette heeft u nog alle tijd om uw kavels klaar te maken.
Losse nummers en series in de bekende omslagen, andere kavels voorzien van een
voorkant van een omslag. Op die manier kan de veilingmeester alle aantekeningen
maken die nodig zijn. Niet goed verzorgd, niet geveild!
Het adres van de veilingmeester met wie u alles kunt regelen:
H. Pierlo, Min. Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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IJSVOGELS en G R O E N E WIJN
Wie denkt hier een wel heel apart recept te vinden heeft het natuurlijk helemaal mis.
De bezoekers aan het Bekertoernooi tijdens Postzegel Totaal weten dat het hier gaat
om de voordrachten die zijn gehouden.
Voor het Bekertoernooi om de NBFV Beker trad Noviopost voor de derde keer als
gastheer op. Zoals de andere jaren, was de organisatie weer prima verzorgd door de
heer Grutters.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter van de "Bond", dhr. Koek, dat er
met veel inzet gestreden zal worden.
De heer Jo Toussaint, voorzitter van Noviopost, sprak de hoop uit dat dit
bekertoernooi zal uitgroeien tot een vast ontmoetingspunt voor de vele filatelisten in
Nederland.
Dat de filatelist met zijn tijd meegaat blijkt wel uit het gebruik van de computer. Was
er vorig jaar 1 deelnemer met een beamer, nu waren het er al 3.
In de groep Algemene Filatelie was de uitslag als volgt:
4 plaats Dhr. F. van Gulick met "De uitdaging", 220 punten
3 plaats Dhr. R. Jochoms met "Brits India, een gebied om van te watertanden", 229 punten
2 plaats Dhr. W. Ahlers met "Kalenders& Tijdrekening", 240 punten
1 plaats Dhr. V. Coenen met "Voor filatelisten verboden", 244 punten
e

e

e

e

In de groep Thematische Filatelie werden de volgende resultaten behaald:
4 plaats De heer Op den Camp met "Portugal", 191 punten
3 plaats De heer Struik met "Schoonheid in het duister", 210 punten
2 plaats De heer de Koning met "Landbouw, de schakel in de voedselketen",
222 punten
1 plaats De heer Cools met "Ijsvogels, fascinerend mooi", 258 punten
e

e

e

e

Alle deelnemers kregen een medaille, wat getuigt van het hoge niveau. Namens
Noviopost hartelijk gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
De jury bestond uit de volgende leden:
Algemene Filatelie: de heren Goofers (vz), Stoop en Spijkerman.
Thematisch Filatelie: de heren van den Bold, Spijker en Diesveld.
Rest ons om hen hartelijk te bedanken voor hun werk.
Heeft u dit schitterende Bekertoernooi gemist, dan heeft u een nieuwe kans tijdens
de volgende Postzegel Totaal op
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27 februari 2005.

