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
9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.

Ledennieuws
Opgezegd
182 Mevr. J.CM. Meyer
851 Th. G.P. Blom
1134 Y. Coolen

Nieuwe leden
982 A.J.W. Barends

Wintersport
Of er op 21 februari sneeuw ligt, kunnen we op het tijdstip dat we dit schrijven, niet
voorspellen. Maar voor de sport waar wij aan denken is dat ook niet nodig. Op deze
dag is er een bijeenkomst van de Workshop Thematische Filatelie. Voor een deel
van ons is de filatelie een sport en als u wat meer training wil, moet u gewoon eens
naar zo'n bijeenkomst gaan. Het aantal deelnemers groeit gestaag en we horen veel
enthousiaste geluiden.
Zoals al vaker gezegd: niet ALLEEN voor mensen die thematisch verzamelen, maar
ook de verzamelaars uit de traditionele hoek kunnen frisse ideeën opdoen voor hun
verzameling.
Kom daarom eens kijken op de volgende bijeenkomst op 21 februari om 19.30 uur
in De Klokketoren. Zoals gebruikelijk is de eerste training gratis. Net als de daarop
volgenden.
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Voor onze volgende grote veiling op 7 april 2007 kunt u tot op de ledenbijeenkomst
van 2 februari bij onze veilingmeester een lijst inleveren. Deze lijst dient te worden
aangeleverd als een Exel-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.
De floppy's met Exel-sheets kunt u naar de veilingmeester sturen of op een van de
bijeenkomsten bij hem inleveren. Zijn adres is:
H. Pierlo, Oliemolen 5 , 7041 BR 's Heerenberg, tel. 0314-661433

Deelnemers tentoonstelling Postzegel Totaal 2007
1. Cees van Hoek, Zwitserland
"De kleine uurstempels van '"s-Gravenhage"

5 kaders

2. J.Ebben, Nijmegen
"Ierland"

4 kaders

3. C.W.P. Post, Oosterhout
"De Zuidelijke Landen"

4 kaders

4. P. Vader, Nijmegen
"De schipper tot oogmerk"

4 kaders

5. J. Spijkerman, Arnhem
"Nederlandse pakketzegels'

:

3 kaders

6. H. Wilderbeek, Eindhoven
'Versnipperde fascinatie: Postverkeer van het hertogdom Braunschweig
tot aan het einde van de postale zelfstandigheid in 1868".
6 kaders
7. Th. Koning, Groningen
"De arctische Vikingen, de ontdekkers van Amerika"
1 kader
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Programma Bekertoernooi 25 februari 2007
Aanvang Algemeen gedeelte 10.15 uur
O.C.G. van der Vliet (Winterswijk)
"Belastingzegels: de fiscus is zwaar gelijmd"
C.L.J. de Kaper (Assen)
"Digitale frankering in Nederland"
C. van Hoek (Aedermannsdorf)
"Mijn onderzoek van de "Kleinrond"-stempels van 's-Gravenhage"
H. Wilderbeek (Eindhoven)
'Versnipperde fascinatie: briefverkeer van het hertogdom Braunschweig tot aan het
einde van de postale zelfstandigheid in 1868"
Einde Algemeen gedeelte ca. 12.00 uur

Aanvang Thematisch gedeelte 13.30 uur
J.H.L. van den Bosch (Klimmen)
"Pesten per post"
D. Jimmink ('t Zand)
"Turnen, een poeslieve bezigheid?"
Th. Koning (Groningen)
"De arctische Vikingen, de ontdekkers van Amerika!"
C.J.W. Dekker (Capelle a/d IJssel)
"Het 4e Internationale Pooljaar 2007-2008"
M. van Ooijen (Wateringen)
"Op zoek naar de Verenigde Naties"
Einde Thematisch gedeelte ca. 15.45 uur

De volgorde van de lezingen per gedeelte worden door loting vastgesteld.
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Rondzenddienst
Het nieuwe seizoen is in september weer van start gegaan. Een periode van intensief
werken van de commissie is achter de rug en er is gelegenheid tot nadenken. Want
dat is nodig nu er van diverse zijden kritiek komt op de rondzenddienst. Aan de ene
kant is kritiek goed, dan blijven we alert; aan de andere kant moeten we dat zoveel
mogelijk zien te voorkomen, Daar gaan we dus rap wat aan doen. De commissie is al
bij elkaar geweest om ruggespraak te houden en te zorgen dat alles weer naar ieders
tevredenheid gaat functioneren.
Wij zijn het gezamenlijk eens geworden en hebben een aantal afspraken gemaakt die
we nader aan u willen voorstellen.
1. De gerichte rondzending voor wat betreft Nederland en Duitsland wordt
drastisch ingekrompen, zodat meer boekjes van beide landen in de
wijkrondzending worden opgenomen. In elk doosje behoren voortaan
enkele boekjes Nederland en Duitsland te zitten.
2. Boekjes die meerdere keren hebben gelopen (5 a 6 keer) of practisch leeg
zijn, worden direct uit de roulatie genomen en vervangen door andere
boekjes.
3. Boekjes met een waarde van minder dan € 25,- alsmede incourant materiaal
worden voortaan niet meer geaccepteerd.
4. Boekjes die eerst gericht gelopen hebben, zullen zoveel mogelijk (na
januari) nog in hetzelfde seizoen in de wijkrondzending lopen. Zodoende
kunnen de boekjes eerder terug naar de inzender.
5. Er wordt naar gestreefd een periode van twee jaar te bewerkstelligen dat de
boekjes naar de inzender teruggaan zodat er ook een vlottere afrekening
kan plaatsvinden.
6. Uw medewerking wordt gevraagd door te zorgen voor een vlotte
doorstroming zodat een ieder op tijd aan zijn trekken komt.
Wij willen u er tevens op wijzen dat de duurdere zegels steeds schaarser worden
aangeboden. De handel verschuift zich naar internet waar die zegels te koop worden
aangeboden. Dat is een tendens waar ook wij mee te maken krijgen.
Echter hopen wij door deze maatregelen met minder boekjes te kunnen werken en
dan kunnen we ook beter selecteren.
Een ander feit waar de commissie ook nu weer mee is geconfronteerd is dat
enerzijds de kritiek vanuit de leden (en zeker niet ongegrond) bij ons de vraag doet
rijzen van waar blijven onze leden om ook eens de moeite te nemen wat boekjes te
plakken en bij ons in te zenden. Laten we met zijn allen proberen de zaak weer op
de rails te krijgen. Met uw hulp moet dat zeker lukken. Nu zijn we afhankelijk van
derden en moeten we maar afwachten wat dat ons brengt.
Namens de commissie rondzendingen
J.M. Rijsdijk
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