maandag 27 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
11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.

Wij zijn zeer gespannen. Onze laatste grote veiling bracht een record bedrag op. Zal
het lukken om deze keer een nog hogere opbrengst te realiseren?
De veilingmeester heeft er in elk geval alle vertrouwen in. We hebben een stijgende
lijn, niet alleen in opbrengst maar ook in kwalitatief goed materiaal.
Op 1 april (geen grap) kunt u de kavels bekijken. De ervaring leert dat de
stockboeken en dozen zeer geliefd zijn. Menige vondst is daar al uit tevoorschijn
gekomen. Maar u kunt natuurlijk ook kijken of dat ene losse nummer dat u mist,
deze keer wordt aangeboden. Wij hadden al eens een Nederland nr. 80 en 101 op de
veiling. Voorwaar geen kleine jongens. Wat het dit keer wordt, is nog niet bekend,
maar altijd de moeite waard.
Op zaterdag 2 april is er 's morgens ook nog gelegenheid tot kijken. Vanaf 13.30 uur
barst het geweld los.
Het is verstandig om voor u de kavels gaat bekijken, de veilingcatalogus door te
worstelen. Dan kunt u effectiever aan de slag. Het aanvragen kunt u doen bij de
veilingmeester. Als goede filatelist zorgt u uiteraard voor een filatelistisch
gefrankeerde enveloppe. Eventueel belt u even.
Iedereen weet het wel, maar voor de zekerheid toch nog maar even het adres van
onze veilingmeester:
H. Pierlo, Min. Veldkampstraat 33, 7041 BN 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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Postzegel Totaal 2005
Op deze Postzegel Totaal valt ontstellend veel te beleven zoals op de grote
advertentie al in het kort te lezen valt. Een drietal zaken verdienen wat meer in de
schijnwerpers te staan. Het zijn het Bekertoernooi, de tentoonstelling en de stand
van Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie
Zoals alle gespecialiseerde verenigingen heeft zij haar eigen tijdschrift, veilingen,
rondzending en bijeenkomsten.
Een uniek onderdeel is de vertaalservice. Daarnaast beschikt zij over een
bibliotheek. Hun tijdschrift Thema (bekroond met de Filatelieprijs 2004) verschijnt 5
keer per jaar op A4-formaat.
De vereniging bestrijkt een groot gebied van de filatelie dat steeds meer terrein wint.
Binnen deze vereniging zult u bijna zeker leden aantreffen met een zelfde interesse
gebied. Bij hen kunt u met vragen terecht. Bij hun stand kunt u kennis maken met
enkele leden van deze vereniging en nadere informatie krijgen.

Tentoonstelling
1. J. Ellenbroek
2. W. Cools
3. J. Arendsen
4. W. Driever
5. J. Diesveld
6. B. van Oort
7. B. Visser
8. P. van Nies
9. J. Furer
10. P. Vader
11. H. van Zutphen
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"Veni, vidi vici"
De erfenis van de Romeinen
Sciurus vulgaris: de gewone (of Europese) eekhoorn
De Lage Landen in de "Vaart der volkeren"
Hollands wel"varen"
Die Gewürzroute oder Der Seeweg nach Indien
Windjammer "aus de Nähe betrachtet"
Chemie is overal
Tijdmeting in ontwikkeling
Gewoon, steen..!.. ?
Carnaval, méér dan drie dwaze dagen
Nicolaus Copernicus
Kustnavigatie
Spookzegels, over verstopte informatie in postzegels
Honden lusten en lasten, lief en leed

BEKERTOERNOOI
10.00 uur:

"NBFV".
Opening door de voorzitter van de "NBFV", de Hr. T.J.
Koek. Welkomstwoord door de voorzitter van de
organiserende vereniging "Noviopost", de Hr. J.
Toussaint. Daarna aanvang gedeelte "Algemene filatelie".

In beide categorieën (Algemene en Thematische filatelie) wordt de volgorde bepaald
door loting.

Algemene filatelie.
1. Hr. W. Ahlers
2. Hr. V. Coenen

"De adreszijde van de brief".
"Duitsland of Polen, Filatelie rondom stemgebied
"Allenstein".
3. Hr. C.J. v.d. Horst "Het correspondentiebureau van het Nederlandse Rode
Kruis".
4. Hr. A . H . Roozendaal "Geschiedenis Canada t/m Koningin Victoria".
Jurylid namens "NBFV"(Voorzitter):
Jurylid namens FV "Noviopost":
Jurylid namens "AVC":

Hr.L.M. Goofers
Hr. J.F.G. Spijkerman
Hr. F.J. de Bruin

Ca. 12.00: Einde toernooi "Algemene Filatelie" met aansluitend prijsuitreiking.

Thematische filatelie.
13.30 uur:

Opening en aansluitend aanvang "Thematisch filatelie".

1. Hr. J.P. Boots
2. Hr. W.J. Cools
3. Hr. R. Dijksman
4. T.P.J.
Loorij
5. Hr. Peter van Nies

"Schrijven is monnikenwerk".
"Sporen van de Romeinen".
"Walvisvaart".
"Vogels in de natuur, bedreigd en beschermd".
"De Wadden, tussen land en water".

Jurylid namens "NBFV"(Voorzitter): Hr. D. Koelewijn
Jurylid namens FV "Noviopost":
Hr. J.W. Diesveld
Jurylid namens "AVC":
Hr. Drs. H.C. Stoop
Ca. 15.45 einde toernooi "Thematische Filatelie" en aansluitend prijsuitreiking.
De winnaar van de categorie "Thematische Filatelie" mag zelfs tijdens de Algemene
bondsvergadering van zaterdag 21 mei 2005 in Kerkrade zijn winnende voordracht
presenteren.
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Ledennieuws
Opgezegd
936 E. Westerdiep
940 J. van Uuden
894 H. Haberrnehl
396 H.J. Honk
468 R. Klaassen,
937 M. Kersten

Nieuwe leden
1158 H.J. van Delden

Homepage Noviopost
Op de jaarvergadering werd de vraag gesteld of wij ook "op Internet" zitten. Nou,
dat is zeker het geval. Sinds 11 juli 1997 is de site al in de lucht. Waarschijnlijk zijn
wij de eerste vereniging geweest die een eigen site hadden. Misschien zelfs wel
eerder dan de Bond en het Maandblad.
Op deze site kunt u alle informatie over onze vereniging vinden. Het programma
voor het komend halfjaar hoort daar uiteraard bij. Daarnaast staan nadat Novioposta
bij u in de bus is gevallen, na een paar weken de artikelen met kleuren afbeeldingen
op de homepage.
De homepage gaat al hard naar zijn 10-jarig bestaan en dat geeft meteen aan dat het
wenselijk is om eens naar de inhoud, maar vooral vormgeving te kijken. Met de
toenmalige middelen is de homepage gebouwd, maar een face-lift is eigenlijk nodig.
Wie wil er eens naar kijken?
Belangstellenden kunnen contact opnemen met mij via internet:
jalma@home.nl
of gewoon via de post:
J. Mulder, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk, tel. 0485-314047
En nu vergeet ik bijna nog het belangrijkste, de URL van de homepage voor wie
eens een keer wil kijken:
//noviopost.xrs.net
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Arie Bosman: Filatelie en Film
Vijf jaar naar het overlijden van Arie Bosman (1919-2000) heeft onze
zustervereniging NVPV Afdeling Nijmegen een mooi digitaal monument voor hem
opgericht.
Velen zullen zich herinneren dat oud-Noviopost-voorzitter Bosman niet alleen een
fervente filatelist, maar ook een verdienstelijke amateur-filmer was. Enkele van zijn
films uit de jaren '70 en '80 zijn nu op een D V D gezet en blijken nog zeer de moeite
waard. Vier van de films hebben een duidelijk filatelistische inslag: Postzegels
verzamelen (1977), 10 Jaar automaatboekjes (1975), Natuurmonumenten 1975 (1976) en
Rotterdam (1984). De vijfde film, Vierdaagse (1982) biedt een originele blik op het
Nijmeegse wandelfestijn.
Het feit dat zijn Super-8films nu overgezet zijn op
een
modern
digitaal
medium zou de heer
Bosman - die tot op hoge
leeftijd een liefhebber van
moderne techniek was veel plezier hebben gedaan.
Een compliment aan de
initiatiefnemers
en
uitvoerders is zeker op zijn
plaats.
De D V D bevat ongeveer
anderhalf uur beelden en
wordt voorafgegaan door
een
korte
biografische
schets van Arie Bosman. Leden van de NVPV Afd. Nijmegen konden de schijf
aanschaffen voor 10 euro; vermoedelijk zijn er voor andere geïnteresseerden nog
enkele exemplaren beschikbaar. Voor informatie kunt u zich wenden tot R.P. van
Bruggen, Sophiaweg 125, Heilig Landstichting.
J. Spijkerman
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