Maandag 28 april, regionale ruilavond thema Duitsland.
Vrijdag 9 mei, (= 2 vrijdag) ledenavond.
de

Dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst.
Maandag 26 mei, regionale ruilavond thema Oostenrijk en Zwitserland.
Vrijdag 6 juni, ledenavond tevens veiling alle kavels inzet BOD. Als afsluiting van
het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een prijs
ontvangst.
Dinsdag 17 juni, middagbijeenkomst.
Maandag 23 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
14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. Op 18 januari (= 3
vrijdag), 8 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni in 2008.
de

Met Novioposta gaat het een en ander gebeuren. We stappen over naar een andere
drukker, het formaat wordt A4 en het blad zal gedeeltelijk in kleur gedrukt worden.
Ook de manier van aanleveren zal compleet veranderen. De opmaak zal via Internet
rechtstreeks bij de drukker gebeuren.
Veel veranderingen, met name voor de redaktie. We hopen dat alles vlekkeloos zal
verlopen dat begin volgend jaar Novioposta nieuwe stijl bij u in de bus valt.
Tot slot willen we onze huidige drukker, Theo Fuchten, danken voor de goede
verzorging van Novioposta en de prettige samenwerking tijdens de afgelopen jaren.
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Ledennieuws

Opgezegd
684 W. van Oostrum
764 R.J. Claassen
856 C. Borgers
911 A.C.W. Pijman
932 W.N. van den Heuvel
664 Mevr. Th. Schouten van Hassel
942 K.W. Heeren

Bijeenkomsten De Globe Wijchen
Met ingang van 1-2-2008 vinden de verenigingsavonden van De Globe niet meer
plaats in zaal "Sterrebos" maar in

Wijkgebouwcentrum OZO, Urnenveldweg 10 6603AE Wijchen-Oost
13 januari
10 februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni

2008
2008
2008
2008
2008
2008

10.00-13.00 uur
10.00-16.00 uur
10.00-13.00 uur
10.00-13.00 uur
10.00-13.00 uur
10.00-13.00 uur

In zaal "De Arend"
Extra lange clubdag.

W. Goossens

Voor onze volgende grote veiling op 5 april 2007 kunt u tot op de ledenbijeenkomst
in 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
4

Willems Wondere Wereld
Half november begint het. Broers en zussen, een half land van elkaar verwijderd,
stellen elkaar de klassieke vraag: "Waar vieren we HET dit jaar?", waarna het onderhandelen begint. Vorig jaar werd het de oudste broer in Almelo, zodat de jongste zus
midden in de nacht, met slapende kinderen en een kartonnen doos vol surprises, gedichten en aangegeten marsepeinen fruit de terugtocht naar Nijmegen moest
aanvaarden.
Almelo wil wel komen, maar dan moet er overnacht kunnen worden omdat de baby
anders overstuur raakt. En wie haalt vader en moeder op? Wanneer alles naar wens
is geregeld, en de goedheilig man nog maar nauwelijks de hielen heeft gelicht,
worden de telefonische vergaderingen hervat, intensiever dan tevoren. Dit keer valt
er méér te regelen, want hoe krijgt een normaal mens het voor elkaar om in een
tijdsbestek van twee feestdagen, te weten De Eerste en De Tweede, zowel op
bezoek te gaan als bezoek te ontvangen. Immers, eigen en schoonfamilie leven lang
niet altijd op zo'n voet van genegenheid dat men het kerstmaal gemeenschappelijk
wil nuttigen, terwijl ook de verschillende ex'en onder geen beding met elkaar aan één
tafel willen zitten. Telefoontjes volgen over en weer.
Blocnote-vellen worden volgeschreven met combinaties van namen, in een
stemming die geleidelijk aan weinig meer van doen heeft met de aardse vrede waar
het allemaal om is begonnen. Als de indeling in grote lijnen geregeld is, komen de
dagelijkse telefoontjes over wie wat van het feestmaal zal verzorgen. En als 'de
dagen' dan eindelijk zijn aangebroken, reizen grapefruitcoctails, hazeruggen en compotes over 's heren wegen in volgepropte familie-auto's naar de plaats van bestemming. Dan is het voorbij. Huisvrouwen halen diep en opgelucht adem, zijn nog een
dag bezig met de nazorg van het huishouden en vragen zich voor de zoveelste keer
af waarom vrije dagen zo oneindig veel vermoeiender zijn dan werkdagen.
Telefonisch bedankt men elkaar voor de gastvrijheid, waarna het gesprek wordt
besloten met een lichtelijk vermoeid 'tot volgende week'.
Dan is het zover: oliebollen en appelflappen
op tafel, bisschopswijn en familiespelletjes,
terwijl de salade met de uit rode bieten
gesneden wijzerplaat erop klaarstaat in de
koelkast. Buiten knalt het vuurwerk van twaalf
uur, half Nederland kust elkaar en grijpt
vervolgens naar de telefoon om dierbare
afwezigen te bellen. Ineens is niets belangrijker
dan dat simpele, maar o zo functionele
apparaat. Het bellen met Oud en Nieuw is een
ritueel dat waarschijnlijk bij velen hetzelfde
verloopt: het drukken van een nummer,
constateren dat het in gesprek is en direct erna nog maar eens bellen. In plaats van
verstandig terug te keren naar punch en oliebol en het een kwartiertje later nog eens
te proberen, blijft Nederland bellen. Zo wordt het eerste uur van het nieuwe jaar
traditioneel gevuld met het veelvuldig drukken van telefoonnummers in toestellen en
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mobiels, terwijl het vuurwerk wegsterft en overstuur geworden honden weer
kalmeren. Slechts een klein aantal mensen geniet onderuitgezakt van een borrel of
een biertje en stelt de telefonische Goede Wensen uit tot de volgende dag. Willem
doet dit nu alvast. Hij wenst alle lezers een gezond en prima filatelistisch 2008.
W. Resink

NOVIOPOSTJE
Gevraagd: Kerstzegels Oostenrijk, gaarne postfris. Jaargang 1990, 1993, 1995 en
Aquarel Wallfahrtskirche in Christkind 2006. Aanbieding met prijsopgave aan:
Wim Resink, tel. 024-3552177
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Noviopost prominent aanwezig in Kamp Lintfort (D)
Bij gelegenheid van "100 Jahre Steinkohlenbergbau in Kamp Lintfort" hebben
enkele leden van Noviopost deel genomen aan een tentoonstelling georganiseerd
door "Briefmarken- und Münzsarnmlerverein Kamp Lintfort von 1964 e.V.". De
tentoonstelling was te bewonderen in het weekend van 21/23 september jl. in de
loonhal van de mijn in die plaats.
De organisatie had de volgende leden uitgenodigd om deel te nemen:
In de Ehrenklasse:
- Jo Toussaint met
"Grubenlampe und Abbauwerkzeug Ausbünde des Fortschrittes"
In de Ehrenhof:
- Gerard Schreuder met
"Heiligen zijn helden"
"Europa van Versailles tot Straatsburg"
- Jo Toussaint met
"Glück auf mehr als nur ein Bergmannsgruss"
- Piet Vader met
"Kijk op molens"
Anke van Leeuwen met
"Leven met mijn diabetes"
Buiten mededinging:
-Jan Op den Camp met
"Kranenburg am Niederrhein, die nordwestlichste Grenzstadt Deutschlands"
Wedstrijdgedeelte:
Postwaardestukken (1 kader):
- Johan Diesveld met
"Aerogrammen van Zuid-Rhodesie" robijn 32 pnt
"Nieuwzeelanders en de Anglo-Boerenoorlog" diamant 34 pnt
Thematische filatelie (1 kader):
- Werner Driever met
"Windjammer aus der Nähe betrachtet" diamant en EP 38 pnt
„HMS Victory und Nelson im Zentrum der Seeschlacht von Trafalgar" diamant
36 pnt
Postgeschiedenis (cat. 3):
- Jan Op den camp met
"Entstehung und Entwicklung der Post in Kranenburg am Niederrhein, die
Nordwestlichste Grenzstadt Deutschlands, und seine Ortschaften" zilver 57 pnt
Thematische filatelie (cat. 3):
- Jan Op den camp met
"Portugal, land van contrasten met een glorierijk verleden" vermeil 73 pnt
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