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 september, 15 oktober (= 3 vrijdag), 12 november en 10 december.
e

Ledennieuws
Opgezegd:
39 J. Langendam
119 A.H.G. van de Weijer
410 H. Kant
718 C.M. Hoogeboom
647 H.D. Koeslag
23 B. van Buuren
836 P.H.W.P. Kappen
390 H.W. de Bie
862 T. Wilbers
149 Mevr. Hendriks Lourens
585 A.T.G.M. Aalbers
485 H.F.P. Joosten
873 W. Hendriks
204 J. de Jager
681 Mevr. Vasseur

Voor de grote veiling op 6 november kunt u natuurlijk de veilingcatalogus
aanvragen. Het is altijd weer spannend wat u daarin aantreft. Ditmaal is er weer
interessant materiaal aangeboden waarmee u uw verzameling kunt aanvullen. Nog
nooit op onze grote veiling voor leden geweest? Dan ZEKER de catalogus
aanvragen. Er zitten altijd ongekende vondsten in de stockboeken, kistjes en dozen.
Het enige dat u nog nodig heeft, is het adres van de veilingmeester.
Het adres van de veilingmeester is:
H. Pierlo, Min. Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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Data bijeenkomsten De Globe in Wijchen
I.v.m. de goede contacten die er bestaan tussen de secretaris van de afdeling van De
Globe uit Wijchen en die van onze vereniging is er afgesproken om in de beide
verenigingsorganen de data te vermelden waarop de verschillende verenigingsactiviteiten plaatsvinden.
Dit wordt gedaan om elkaar niet te overlappen en als service aan onze leden die de
beurs in Wijchen een keertje willen bezoeken, en andersom.
Dus onderstaand de data van De Globe afdeling Wijchen in het seizoen 2004-2005!

Alle activiteiten van De Globe vinden plaats bij zaal "Sterrebos", Kasteellaan 4-6 te
Wijchen.
W. Goossens

Resultaten Tentoonstelling
Hier de resultaten van Noviopostleden op de Nationale Postzegelshow 2004 (Cat. 1)
te Rosmalen op 7/8/9 mei 2004.
R. Jochems, "Olifantelogy", 88 pt, Goud.
W. Driever, "Die Segelschiffahrt", 81 pt, Groot Vermeil.
J. Toussaint, "The Zambezi river", 77 pt, Vermeil.

Bibliotheek Noviopost
Een gedeelte van onze bibliotheek is i.v.m. verbouwing overgeplaatst naar een
andere locatie.
Dit betekent echter niet dat de boeken niet meer beschikbaar zijn.
Neemt u wanneer u een boek of tijdschrift wil lezen even kontact op dan komt alles
in orde.
W. Goossens, telefoon 024-3974654
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Portugal als thema op 1 oktober
Op vrijdag 1 oktober a.s. zal er in "de Klokketoren" een
thematische avond plaatsvinden met als thema
Portugal.
Portugal, een van de oudste naties van Europa, een land
van contrasten met een glorierijk verleden. De
Portugese ontdekkingsreizigers (wie kent ze niet; Vasco
da Gama, Cabral, Magelhaes etc.) brachten een grote
welvaart en nieuwe gebieden voor grootscheepse handel. De welvaart gaf ook
interne conflicten, leidende tot grote instabiliteit, anarchie en chaos, uitmondend in
de omverwerping van de monarchie, vestiging van een republiek (1910) en 48 jaar
dictatuur (1910 - 1974). De Anjerrevolutie (1974) maakt een einde aan de dictatuur,
Portugal beleeft een wedergeboorte met als bekroning toetreding tot de Europese
Gemeenschap.
Tijdens deze thema-avond zal ons lid Jan Op den Camp zjjn thematische
verzameling over Portugal, waarmee hij in een korte tijd zeer goede resultaten heeft
behaald, tentoonstellen. Tevens houdt hij op die avond de dia-presentatie waarmee
hij onze vereniging heeft vertegenwoordigd tijdens Postzegeltotaal 2004.
Op deze avond, die ook wat
betreft drankjes en hapjes geheel
in het teken van Portugal staat,
worden we vereerd met een
afvaardiging van de Portugese
Ambassade uit Den Haag. De
directeur, de heer Miguel Garcia,
heeft laten weten deze avond
zeker aanwezig te willen zijn.

Ook leden van de Briefmarkensammlerverein Kleve, waarmee we sinds vorig
seizoen goede kontakten onderhouden, zullen deze avond acte de présence geven.
Voor onze leden een mooie gelegenheid om kennis te maken met de leden van over
de grens.
We hopen dan ook dat deze avond de grote zaal in "de Klokketoren" veel te klein
zal zijn.
Zaal open om 19.00 uur, aanvang 20.00 uur, einde ?????
Commissie Activiteiten.
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