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
8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december

Ledennieuws
Opgezegd

1126 J. van der Wielen
372 F.A. van Vliet
738 P.L.M. Grutters
604 M. Janssen Hendriks
500 A. Vos - Hendriks
688 W. Lelieveld
Nieuwe leden

980 B. van der Spoel

Voor onze volgende grote veiling in het najaar kunt u tot 2 september bij onze
veilingmeester een lijst inleveren. Deze lijst dient te worden aangeleverd als een
Excel-sheet in een door de vereniging gemaaki 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 1 september 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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Even voorstellen.
Het is al weer even geleden dat een speciaal bijeengeroepen ledenvergadering van
Noviopost (3 maart j.l) mij koos tot nieuwe voorzitter van deze vereniging. In die
bijeenkomst en in de daaraan voorafgaande bijeenkomst in De Klokketoren heb ik
me aan de daar aanwezige leden voorgesteld. Maar ik besef dat niet elk lid van
Noviopost daar aanwezig was. Daarom ook maar even voorstellen op papier:
Ik ben Ton Buitenhuis; 58 jaar, getrouwd en twee volwassen kinderen, waarvan er
een thuis woont en een in Noorwegen. In Nijmegen opgeleid tot onderwijskundig
onderzoeker. Werkzaam geweest bij het Cito in Arnhem en bij het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. Verzeild geraakt in de (Nijmeegse) politiek: 23 jaar
raadslid voor het CDA, waarvan 10 jaar als wethouder van onderwijs e.a.
werkvelden. Ik werk nu bij Marant, de schoolbegeleidingsdienst met zijn kantoor in
Elst, maar werkend voor bijna alle scholen in Arnhem, Nijmegen en het hele
Rivierengebied.
Postzegels verzamelen doe ik al zolang ik mij kan heugen. Het feit dat ik op school
steeds in klassen zat waar anderen, mijn vrienden, dat ook deden heeft dat zeker
gestimuleerd. In Nijmegen ben ik voor het eerst lid geworden van een
postzegelvereniging. Bij de oprichting van Noviopost ben ik toen ook mee over
gegaan. Toch ben ik weinig op club-bijeenkomsten geweest. Een werkkring buiten
de stad en later een (politieke) baan die je bijna 24 uur per dag in beslag nam waren
daaraan debet. Ik verzamel breed: maar oud-Oostenrijk is toch een van de favoriete
verzamelgebieden.
Het opvolgen van een voorzitter als Jo Toussaint, zal niet meevallen. Ik mis
daarvoor zijn brede filatelistische kennis en zijn vele contacten. We kunnen ons
echter gelukkig prijzen, dat hij zich niet geheel terugtrekt uit onze vereniging. Als
actief lid (erelid!!) zal hij, zo heb ik uit zijn mond gehoord, zich blijven inzetten voor
de filatelie en voor Noviopost.
Noviopost is een brede vereniging met niet alleen veel leden, maar ook met veel
activiteiten: bijeenkomsten, rondzendingen, veilingen, een nieuwtjesdienst, FDCdienst, een leesportefeuille en met een eigen blad. Van verschillende leden heb ik
begrepen, dat er diverse redenen zijn om lid te worden en te blijven van Noviopost.
De een legt meer het accent op het deelnemen aan het rondzendverkeer, de ander
prefereert de bijeenkomsten en een derde doet het voor de filatelistische informatie.
Ook het willen opzetten van een verzameling en het kunnen deelnemen aan
tentoonstellingen kan een reden zijn om je aan te sluiten bij een vereniging die
onderdeel is van een grote landelijke bond.
Ik beschouw het als mijn belangrijkste taak er aan mee te werken dat onze
vereniging in al zijn facetten een levend en aantrekkelijk geheel blijft. Ik zeg duidelijk
"er aan mee te werken", want wat is een vereniging zonder actieve leden? Voor elk
van deze en andere activiteiten zijn actieve mensen nodig die zich inzetten voor een
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of meer onderdelen van het werk van Noviopost. Wie postzegelverzamelen zijn
hobby noemt zal ervaren dat actief deelnemen aan een of meer activiteiten van
Noviopost deze hobby een extra dimensie geeft. Juist een vereniging met veel
(filatelistische) facetten kan leden binden en kan er voor zorgen dat nieuwe leden
zich aansluiten.
Tot ziens op een van de vele activiteiten van onze vereniging. En als het u bevalt,
neem dan uw postzegelverzamelende kennis of echtgenoot(-te) ook een keer mee.
Wellicht dat het hem of haar ook bevalt. Nieuwe leden zijn als altijd zeer welkom.
Een vereniging bestaat bij de gratie van zijn leden. Met z'n allen kunnen we er voor
zorgen dat Noviopost blijft wat het is: een actieve club van filatelisten in al zijn
facetten.
Ton Buitenhuis, voorzitter.

Leden werven Leden
Volgens de statistieken verzamelen in Nederland circa 1 miljoen mensen postzegels.
Met 16 miljoen inwoners betekent dat 6,25 % van de bevolking. Geprojecteerd op
Nijmegen en omgeving zijn er dus in onze regio ± 12.000 postzegel verzamelaars.
Het moet dan toch een koud kunstje zijn om in uw onmiddelijke omgeving van
familieleden, vrienden en kennissen iemand te vinden die EN postzegels verzamelt
EN nog geen lid is van onze vereniging.
In het komende seizoen gaan we daar wat aan doen. Iedereen kan een nieuw lid
aanbrengen. Aan het eind van het seizoen wordt bezien wie de meeste leden heeft
aangebracht en hem of haar wacht een beloning van € 50,-. Er zijn voldoende
argumenten om iemand lid te maken:
- een vrij lage contributie
- een prachtig maandblad
- de gezellige clubbijeenkomsten
- het rondzendverkeer
- de veilingen en verlotingen enz.
Doe eens wat voor uw vereniging en de vereniging doet wat voor u.
J.M. Rijsdijk

5

Postzegel Totaal
Het was weer een geweldige aflevering van Postzegel Totaal in maart met een heel
goed Bekertoernooi. Het uitgebreide verslag was niet van de redactie maar van ons
lid Anke van Leeuwen. Bij deze danken wij haar daar hartelijk voor.
De datum van Postzegel Totaal 2007 is al bekend. Noteer in de agenda 4-3-2007,
want u mag dat natuurlijk niet missen.

Gezocht:
I.v.m. het overlijden van onze verenigingsfotograaf de Hr. J. Rosie zoeken wij met
spoed iemand die deze taak wil voortzetten.
Het werk bestaat hierin dat belangrijke zaken op festiviteiten en jubilea worden
vastgelegd t.b.v. onze kroniek.
U kunt zich aanmelden op een verenigingsavond of bij een van de adressen van het
bestuur die achter in Novioposta staan.
Werkelijk gemaakte kosten worden uiteraard vergoed.
Het Bestuur.

Beter dan Oranje
Het voetbal van Oranje heeft ons niet veel opgeleverd. Ze lagen er snel uit. Dus
kunnen we weer met onze verzameling aan de slag. Het is mogelijk om daarmee
grotere successen te boeken. Op woensdag 27 september is er om 19.30 een
bijeenkomst van de Workshop Thematische Verzamelaars.
Het enige juiste van de naam is het woord Verzamelaars. Als je er heengaat is het
niet nodig om te werken. Daarnaast mogen verzamelaars van de klassieken filatelie
er ook komen. Iedereen die ideeën op wil doen is van harte welkom. Want wie wil
zijn verzameling nu niet aantrekkelijker maken? Dingen van een andere kant
bekijken, of op facetten ingaan waar u nog niet aan gedacht had?
Het is alles vrijheid blijheid en een keer komen kijken kost niets. En wie weet wat
voor leuke contacten u opbouwt. Dus: Gewoon een keer doen.
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