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Bijeenkomsten De Globe 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.
Onderstaand de data van De Globe afdeling Wijchen in het seizoen 2007-2008!
TIJD:
Datum:
10.00-13.00 uur
9 september 2007
10.00-16.00 uur Extra lange clubdag.
14 oktober
2007
10.00-13.00 uur
11 november 2007
10.00-14.00 uur
9 december 2007
10.00-13.00 uur In zaal "De Arend"
13 januari
2008
10.00-16.00 uur Extra lange clubdag.
10 februari
2008
10.00-13.00 uur
9 maart
2008
10.00-13.00 uur
13 april
2008
10.00-13.00 uur
11 mei
2008
10.00-13.00 uur
8 juni
2008
Alle activiteiten van De Globe vinden plaats bij zaal "Sterrebos", Kasteellaan 4-6 te
Wijchen.
W. Goossens
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Invoering Ledenpas.
Iedereen die in Nederland lid is van een postzegelvereniging krijgt een Ledenpas die
voor diverse doelen gebruikt kan worden.
Dus ook bij onze vereniging wordt de pas ingevoerd, dit gaat gebeuren m.i.v. 01-092007.
De pas is gratis, ziet eruit als een bankpasje en hoofdsponsor is T N T Post, andere
sponsoren zijn veilinghuis Van Dieten en de firma Present Company uit
Damwoude.
De voordelen op dit moment zijn:
•

forse korting op de Michel-Online-Katalog, abonnement kost normaal €
4,90 per maand, voor ledenpashouders is dat € 3 euro, een korting van
bijna 40%!

•

de firma Present Company geeft belangrijke kortingen op allerlei artikelen
zoals relatiegeschenken, kleding enz. Te bereiken op internet op het adres
http://www.presentcompany.nl

•

Kortingen op de toegangsprijs van GSE-evenementen zoals "Postex".

•

korting van 10% op het "Bomenboek" waar de nieuw uit te geven zegels
met het thema bomen in kunnen.

•

over kortingen bij T N T voor leden van de Collect Club worden op dit
moment nog gesprekken gevoerd.

De passen worden op de verenigingsavond uitgereikt of toegestuurd.
Hopenlijk kunnen wij als leden nog veel plezier beleven aan de nieuwe Ledenpas,
succes ermee!
Het Bestuur

NOVIOPOSTJE
Ik ben in het gelukkige bezit van al onze "clubbladen" Nimposta en Novioposta.
Alleen nummer 79 (2003 - 1) ontbreekt. Ik wil die reeks laten inbinden, en daarom
zou ik graag in het bezit komen van dat ontbrekende nummer. Wie helpt? Graag tot
wederdienst bereid.
Jos M.A.G. Stroom, Laan van Meerdervoort 156, 2517 BG
Den Haag
(stroom@wiz.nl).
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Vanaf augustus 2007 zal Novioposta een nieuw adres voor de verzending krijgen en
wel de heer F. Piers, Tolhuis 3547, 6537 NN Nijmegen, tel. 024-3444208. De heer
Piers zal dan mijn plaats in de redactie innemen.
Dan neem ik na 18 jaar afscheid van de redactie van Novioposta.
Ik wens de heer Piers met zijn functie veel succes toe.
J.H.M. Furer

Met deze woorden neemt Jo Furer na 18 jaar
trouwe dienst afscheid van de redactie. Dat het zo
simpel en eenvoudig gaat, kan natuurlijk niet.
Iemand die zich 18 jaar heeft ingezet voor ons blad,
verdient meer.
Toen Jo begon met zijn taak van verzending van
Novioposta, was er nauwelijks iets. De erfenis was
niet veel meer dan een adreslijst. Hier heb je alles
en zoek het verder maar uit waren de woorden van
zijn voorganger. Hij heeft het uitgezocht en alles tot
in de kleinste details geregeld. In de loop der jaren
is er zo het een en ander veranderd en Jo heeft
daarop altijd goed ingespeeld. Altijd viel Novioposta op tijd bij de leden in de bus.
Maar het was niet alleen de verzending. Bijna alle redactie vergaderingen werden bij
hem thuis gehouden, want hij woonde zo centraal. Nooit was dat een probleem en
we werden altijd gastvrij ontvangen. Er waren momenten dat we even geen ideeën
hadden voor artikelen en vaak kwam hij dan met iets aanzetten. De ene keer werd
het een artikel van zijn hand, de andere keer werd het door een ander lid van de
redactie uitgewerkt. Een van de laatste artikelen waar hij bij betrokken was, "Kijk
daar gaat een ballon", heeft behoorlijk veel belangstelling gehad.
De redactie dankt Jo voor alles dat hij in deze functie voor de vereniging heeft
gedaan, maar nog meer voor alles dat hij voor de redactie deed. Jo, je mag verdiend
opnieuw met pensioen.
Als er iemand met pensioen gaat, behoort er een opvolger te komen. Die is er in de
persoon van Frans Piers en Jo Furer heeft hem al goed ingewerkt. De laatste paar
keer heeft hij samen met Jo Furer de verzending geregeld. Vanaf nu gaat hij alleen
aan de slag en we hebben er alle vertrouwen in. We wensen hem veel succes en
hopen dat hij zich binnen de redactie thuisvoelt.
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Voor onze volgende grote veiling op 3 november kunt u een catalogus aanvragen.
Vooraf al kijken wat er zoal te koop wordt aangeboden, loont zich altijd. Thuis
uitzoeken of er interessante zaken bij zijn, bespaart een hoop tijd tijdens het kijken.
De veilingmeester heeft weer zijn uiterste best gedaan om een aantal interessante
kavels aan te bieden. Daarbij zijn de nodige koopjes die u niet mag missen. En als u
nog nooit op de grote veiling bent geweest, is dit DE gelegenheid.
Aanvragen van de catalogus kan bij de veilingmeester. Zijn adres is:
H. Pierlo, Oliemolen 5 , 7041 BR 's Heerenberg, tel. 0314-661433

Prijzen behaald door onze leden op tentoonstellingen.
Op de Wereldtentoostelling Belgica '06 gehouden in November 2006 in Brussel
hebben 3 leden van Noviopost uitstekende resultaten behaald.
Zij ontvingen voor hun inzending de volgende prijzen:
W. Driever met 86 punten: Groot Vermeil;
J. Toussaint met 83 punten: Vermeil en
R. Jochoms met 82 punten eveneens Vermeil.
Tijdens de Pinksterdagen in 2006 heeft J. Toussaint tentoongesteld in Mondorf les
Bains in Luxemburg en heeft daar met zijn verzameling "Grubenlampe
und Abbauwerzeug Ausbünde des Fortschrittes" de volgende prijs behaald:
Met 81 punten: Groot Vermeil en de Ereprijs, de officiële aankondiging in het Frans
was "Medaille Grande Vermeille".
Wij feliciteren hen met het behaalde resultaat, en wensen ze in de toekomst nog
veel prijzen en plezier in de filatelie toe.
Tevens bedanken wij hen omdat ze onze vereniging op een positieve manier naar
buiten toe uitdragen.
Het Bestuur.
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