vrijdag 7 april: ledenavond,
tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling
van zaterdag 8 april.
zaterdag 8 april: grote halfjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging van de
kavels tussen 10.30-12.00 uur, aanvang van de veiling om 13.30 uur.
dinsdag 18 april, middagbijeenkomst
maandag 24 april
regionale ruilavond, thema Duitsland
vrijdag 12 mei
ledenavond, thema-avond in het teken van Euregio verzorgd door 3 leden van
Noviopost.
dinsdag 16 mei, middagbijeenkomst
maandag 22 mei
regionale ruilavond, thema Oostenrijk en Zwitserland
vrijdag 2 juni: ledenavond
dinsdag 20 juni, middagbijeenkomst van 14.00-16.30
maandag 26 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
13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni 2006.
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Ledennieuws
Opgezegd
878 W.L. Groenendaal
300 L. ter Haar
668 M. ten Westenend
927 J. Breukers
750 J. Albers
473 H. Egberts
923 J.W.G. Christ
135 T.P.A. Vlijmen
345 M. Peters
327 P.J. Sanders
Nieuwe leden

973 W.J.J. Lauwers
975 T. Peters
976 J.A.M. Daniëls
977 A.J. Demouge
1161 A. Klein

Voor onze volgende grote veiling op 8 april kunt u een lijst met kavels inleveren.
Deze lijst dient te worden aangeleverd als een Excel-sheet in een door de vereniging
gemaakt formaat. Voor degene die voor de eerste keer een lijst wil inleveren, dient
daarvoor contact op te nemen met de veilingmeester.
Als u geen ervaring hebt met dit soort zaken of niet over een computer beschikt,
kunt u de veilingmeester om raad vragen. Wees daar wel snel mee om nog
voldoende tijd te hebben om de lijst klaar te maken.
De floppy's met Excel-sheets moeten uiterlijk 6 februari in het bezit zijn van de
veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Oliemolen 5 , 7041 BR 's Heerenberg, tel. 0314-661433
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Gedachten rondom Kerstmis
Het bijzondere van onze kalender is dat er allerlei stukjes en stukken tijd bestaan.
Wij hebben het weekend, het eind van de maand, het eind van een kwartaal en dan
tenslotte als hoogtepunt de jaarwisseling. Het einde van de maand is meer een
financiële kwestie. Men ontvangt de beloning van zijn arbeid of van gedane arbeid
door het rijk en er kunnen dan inkopen worden gedaan.
Het einde van een kwartaal is net zoiets als het einde van de maand maar dan in
groter verband. Het begrip kwartaal spreekt meer aan in de zakenwereld, wanneer
allerlei belastingen moeten worden betaald en vele bedrijven met kwartaalcijfers
komen.
Het einde van een jaar en de jaarwisseling slaan echter alle records op dit gebied.
Van jong tot oud doet ons dit iets. De jeugd oefent zich al lang tevoren in het
afsteken van vuurwerk. De banketbakkers en bloemisten werken op volle kracht en
de gehele middenstand beleeft een toptijd.
Kortom, het eind van een jaar is een economisch hoogtepunt.
Gelukkig is er naast deze economische inspanning ook een ogenblik van geestelijke
bezinning. We zouden er immers slecht aan toe zijn, wanneer er geen vriendschap en
liefde bestond. Het schouderklopje van een bestuurslid van onze filatelistische
vereniging of een welgemeende handdruk tussen twee relaties, een extra tedere blik
tussen echtgenoten en geliefden, het zijn alle gevoelsuitingen waar in feite toch
niemand buiten kan.
De St. Nicolaasweek is de aanloop naar het definitieve einde van het jaar. De
Kerstdagen zijn de dagen van het familiefeest en dan komt oud en nieuw.
Ja, dat is het ogenblik van het klinken van de glazen, het gieren van de stoomfluiten,
het luiden van de klokken en het elkaar toewensen van een alleszins voorspoedig
2006.
Dat is ook het ogenblik dat wij nog eens extra het contact waarderen dat tussen u en
onze redaktie van Novioposta bestaat.
Het is onze oprechte wens dat 2006 u alles moge brengen wat u en de uwen daarvan
verwachten.
W. Resink (redaktie)
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Workshop thematisch verzamelen
Op woensdag 11 januari 2006 om 19.30 uur vindt in de Klokketoren de volgende
workshop voor thematische verzamelaars plaats.
Wat willen we daar en wat doen we daar? Kort en goed, we helpen thematisch
verzamelaars op het pad naar een presentabele verzameling. Of dat nou gevorderde
verzamelaars zijn, beginners of diegenen die eventueel willen starten.
Met een presentabele verzameling bedoelen we, in principe, niet een verzameling die
klaar gestoomd is voor een wedstrijdtentoonstelling, maar een verzameling waar
iedereen graag naar kijkt. Ook geïnteresseerden van buiten de familiekring. In het
verleden is gebleken dat veel thematisch verzamelaars het toch een keer wagen om
samen met "lotgenoten" aan een wedstrijd deel te nemen. En met succes!!! Diverse
keren zijn er ere-prijzen aan deelnemers van de workshop toegekend.
Zoals hiervoor gezegd, het hoeft geen wedstrijdverzameling te worden. Maak er een
presentabele verzameling van en laat ze aan de medeleden zien op een clubavond.
We hebben kaders en bewonderaars genoeg in de vereniging.
Het resultaat? Men weet wat je verzamelt en men zal beslist, als men ergens stukken
tegenkomt die jij kunt gebruiken, die stukken meebrengen.
Misschien heb je nog niet gekozen voor een thema of weet je geen raad met de
hoeveelheid stukken die je in de loop der tijd over jou thema bijeen hebt verzameld.
Geen nood, op de workshop zijn gevorderde thematisch verzamelaars aanwezig om
je met raad en daad bij te staan. Niemand wordt iets opgedrongen.
Wat dacht je er van om eens te komen kijken? Gewoon niets doen of iets laten zien.
Indrukken opdoen. Vragen stellen. Ook dat kan. je hoeft ook niet iedere keer
aanwezig te zijn.
De volgende datum wordt ter plaatse in overleg vastgesteld.
Johan Diesveld-Jo Toussaint

Meurs-prijs voor Piet Vader
Op zondag 16 oktober 2005 ontving Piet Vader de
Meurs-prijs uit handen van de ere-voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor Thematische
Filatelie, de heer W.E.J. van den Bold. Deze
uitreiking vond plaats tijdens de prijsuitreiking na
afloop van de jaarlijkse postzegelshow "Postex" te
Apeldoorn.
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Piet Vader, vaste deelnemer aan de workshop van Noviopost, ontving deze prijs
voor zijn postzegelverzameling met als titel "Navigatie in zicht van land". Een
verzameling die door een deskundige jury met Groot Zilver was bekroond.
De NVTF stelt de Meurs-prijs beschikbaar als aanmoedigingsprijs voor het
thematisch verzamelen en tentoonstellen. Hiervoor komen tentoonstellers in
aanmerking die voor het eerst met hun verzameling aan een wedstrijdtentoonstelling
deelnemen en daar een goede bekroning in de wacht slepen.
Piet, alle leden van Noviopost sluiten zich aan bij het applaus en de felicitaties.
J. Toussaint

Oproep
Tot op heden heeft de redactie nog geen opvolger/ster gevonden voor de heer
Furer om de verzending van Novioposta te verzorgen.
Misschien bent u huiverig om hieraan te beginnen, maar het is niet zo dat u in uw
eentje aan de slag gaat. Allereerst zult u goed ingewerkt worden. Pas daama gaat u
zelfstandig aan de slag.
Mocht u overwegen om dit werk voor de vereniging te gaan doen, praat dan eens
met een van de redactieleden.
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Gebouwd op zeven heuvelen,
Daar ligt mijn oude Keizer stad
Rijzend uit de brede stroom,
Waaraan de Romein zijn vesting had.
Van waar het oude Valkenhof,
Door de 2000 jaar heen de Waal beziet.
Waar Karei zo goed als Trajanus,
Zijn sporen tot op heden achterliet.
En als de klokken der Sint Steven,
met zware stem of met 'n lichte toon,
ons in vreugd of leed laat delen,
voel ik me altijd blij dat ik hier woon.
Dat ik kan zwerven langs de kade,
Door mooie parken, singels en het plein.
Door zijn driftig kloppend hart mag lopen,
Dan wil ik hier, en hier alleen maar zijn.
En ben 'k terug van weg geweest,
Staak ik van pure vreug 'n diepe zucht.
Hoor en zie ik het vertrouwde,
Pas dan voel ik mij heerlijk opgelucht.
Zo is het goed, zo moet het blijven,
Hier vind ik na 'n traan toch weer 'n lach.
Heimwee zal ik niet meer kennen,
Hier wil ik zijn ook na mijn laatste dag.
En mijn liefde voor Mariken,
Die ik niet meer wil missen bovendien.
Met haar ben ik de allerrijkste,
Al zal ik nooit de gouden engel zien.
En als ik bij de blauwe steen,
De eigen sfeer van Nijmegen weer voel,
Dan moet het ieder duid'lijk zijn,
Wat ik na 2000 jaar met dit liefdeslied bedoel.
W. Resink
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Agenda Jaarvergadering 13 Januari 2006
De agenda:
1. Opening, een woord van welkom en herdenking.
2. Notulen van de Jaarvergadering van 14 januari 2005 (Novioposta nr. 862004.4)
3. Jaarverslagen
a: secretaris
b: ledenadrninistratie
c: commissie activiteiten
- interne activiteiten
- leesmap en bibliotheek
- externe activiteiten
d: commissie veilingen en commissie verlotingen
e: ledenwerving
f: jeugdafdeling
g: redactie Novioposta
h: rondzenddienst
i: nieuwtjesdienst
j: FDC-dienst
k: PR-afdeling
1: penningmeester
4. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2006-2007
Het Bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 23,00
5. Verslag Kascontrolecommissie 2004-205
6. Benoeming Kascontrolecommissie 2005-2006
7. Bestuursverkiezing
Aftredende bestuursleden zijn Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk,
L. v.d. Berg en A. Thijssen.
Ze stellen zich herkiesbaar, het bestuur stelt voor ze te herbenoemen.
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot aan de vergadering melden
bij de secretaris, mits deze aanmelding is voorzien van handtekeningen van
tenminste tien leden en de bereidverklaring van de kandidaat.
8. Mededelingen over het 25-jarig jubileum in 2008
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting.
Het Bestuur verwacht een grote opkomst.
Uw secretaris.
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