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Beste Vrienden 

IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kring heeft afscheid moeten nemen van ons erelid François Mondelaers. Hij was één van de eerste leden die 

mee onze kring heeft gesticht. Tijdens de viering van ons vijftig jaar bestaan in 2011 hebben wij hem nog samen met 

zijn echtgenote gevierd als lid van het eerste uur en hem de titel van erelid voor het leven gegeven. (zie foto.) 

In 2014 heeft hij afscheid moeten nemen van zijn echtgenote en nadien is het stilletjes bergaf gegaan.  

Langs deze weg willen wij nogmaals onze innige deelneming overbrengen aan zijn familie. Zijn broer Marcel is nog 

altijd lid van onze kring. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kring de naam Mondelaers nog alle eer zal blijven aandoen. 

 
Vergeet niet in te schrijven voor het gezellig samenzijn op 26 september 2015. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugde. Zie inschrijvingsformulier en party menu verder in dit blad.  

Doe het nu! 

Quiz: de ploeg van Arpo zoekt nog quizzers. Deelnemen met eigen ploeg mag natuurlijk ook. Kwis je niet 

graag? geen nood, helpers worden ook verwacht.  

OPROEP:  Wie wil er helpen aan een kleine verzameling van 24 bladen voor de nationale 

ruildag in december?  

Wij gaan een verzameling maken met als  werktitel “Eindejaarswensen van de Post”. 

LIDGELDEN 2016:  Wij beginnen onze lidgelden te ontvangen vanaf september. Het lidgeld is nog €8.00 en 

€10..00 voor een familiekaart. 

Heb  dubbel zegels , poststukken enz . 

Breng ze mee. Breng uw verzameling mee, 

wij zijn er om te helpen met goede raad. 

Heb je of andere verzamel objecten, of 

vrienden met andere verzamel intresse. 

Breng ze mee . 
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

ARPO – JARPO Lier 

             Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com 
       Meistraat 7 2000 Antwerpen 
       : 0496/264119  

Lokaal  : Feestzaal “’t Karthuizershof”,  
   Karthuizersvest 55  Lier 
Website : arpo-jarpo-lier.be  : arpojarpolier@gmail.com 

AANGESLOTEN BIJ : 
* SFP “DE KOERIER” vzw 
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw 

* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur 

 
 

   
BESTUUR ARPO – JARO Lier : 
*Voorzitter & Public Relations 

  THYS Firmin,:firmin.thys@telenet.be  
  firmin.thys@hotmail.com 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28   0479/778337 

        
          * Ruilmeester Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester 

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com 
Meistraat 7  2000 Antwerpen 
: 0496/264119 

  
 *O-Voorzitter archief & bibliotheek 
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Gelendel 102  2260  Westerlo 
  : 014/728604 
  
 *Penningmeester 
 BRYS Luc  :brys.willems@skynet.be 
 Blokstraat 82  B3 
 2500 LIER 
 :03/4803690         
         
   *Leden: 
  BATS Willy, willy.bats@skynet.be 
  Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals 
  : 0486/025907     014/368241 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
  : 0499/753266 

 VERMOSEN Rosette 
 : rosette.vermosen@telenet.be 

  Bosstraat 38, 2500  Lier 
  : 03/480.66.28    0479/77833 
 
    *Dienst Nieuwigheden 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
    : 0499/753266 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raad-
pleeg onze bibliotheek . Kennis vergaren is geld 
besparen. 
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester. 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door in  : 

Feestzaal ’t Karthuizershof 
 

Zaterdag 12 september 2015 vanaf 15 uur 
Zaterdag 10 oktober 2015 vanaf 15 uur 

Zaterdag 14 november 2015 vanaf 15 uur 
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden 

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen  bekijken 

LIDGELDEN  2016  
 * JARPO :  tot en met 18 jaar gratis 

vanaf 19 jaar : €8,00 

 ARPO  : Lidgeld : €8,00 

 ARPO  : Familiekaart €10,00 
 Rekeningnummer: ARPO-JARPO LIER: 

BE11 9791 3217 6548 
Bic:ARSPBE22 

De lidgelden kunnen vanaf september betaald 
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste 

 januari 2016 
 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
Al onze bijeenkomsten gaan door in : 
Feestzaal ’t Karthuizershof 
Kartuizersvest 55 2500 LIER 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 26 SEPTEMBER GEZELLIG SAMENZIJN VANAF 
18 UUR 
ZATERDAG 10 OKTOBER 2015 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015 VANAF 14 UUR 
20 UUR FAMILIALE QUIZ 
DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015 VANAF 19 UUR  
ARPO- BELGISCH-CONGO –STUDIEKRING LIER 
ZATERDAG 12 DECEMBER 2015 VANAF 14 UUR + OP-
BOUW ZAAL RUILDAG 
ZONDAG 13 DECEMBER NATIONALE RUILDAG 
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FILATELISTISCHE AGENDA 
 
 Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder  
 volledigheid na te streven.  Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club  
 (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het  secretariaatsadres.!!!! 

 
 

  

5 sept 2015 
Limbufilex 2015 

Regionale tentoonstelling 

 
OC Den Tichel 

Sint Trudostraat 76 
Wijchmaal (Peer) 

 

 

26 sept 2015 
8ste nationale 

postzegelbeurs 

 
Zaal Iseland 

Stedelijke Vismijn 
Kaai 

Oostduinkerke 
 

Van 9:00 tot 17:00 
Toegang gratis 

18 okt.2015 
37ste Postzegelbeurs 
Postzegelvrienden 

Buizingen 

Start 65 
Octaaf de Kerchove  
d’ Exaerdestr. 2014 

1501 Buizingen 

Van 10 tot 16 uur 
Veiling om 14.00uur 

24 okt 2015 

 
Voorverkoop speciale 

emissies met regionale 
tentoonstelling 

 

Salle Saint-François 
Rue Victor Libert 36 
Marche-en-Famenne 

 

14 nov 2015 Familiale Quiz 

 
Arpo-Jarpo Lier 

Karthuizersvest 53 
Lier 

 

Start om 20:00 

15 nov 2015 
28ste nationale 
postzegelbeurs 

 
Gemeentelijke Basisschool 

Bookmolenstraat 2 
Zele 

 

Van 9:00 tot 16:00 
Toegan gratis 

3-5 dec 2015 Monacophil 2015 

 
Postzegel- en 

Muntenmuseum 
Monaco 

 

 

12 dec 2015 
58ste internationale 

ruilbeurs 

 
Zaal De Brug 
Hersthage 11 

Aalst 
 

Van 9:00 tot 16:00 
Toegang gratis 

13 dec 2015 
 

24ste nationale ruilbeurs 
Arpo-Jarpo Lier 

 
Karthuizershof 

Karthuizersvest 53 
Lier 

 

Van 9:00 tot 16:00 
Toegang gratis 
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STRIPFIGUREN OP BELGISCHE BRIEFKAARTEN 

1995 

50 Jaar Suke en Wiske. 

Op 30 maart 1945 verscheen de eerste aflevering van De 

avonturen van Rikki en Wiske in De Nieuwe Standaard. In 

het verhaal treden tante Sidonia, Wiske en haar oudere 

broer Rikki op. 

 

 

 

 

1996: Lucky Luke is een Belgische stripreeks die sinds 1946 loopt. De hoofdpersoon is een cowboy die avonturen 

beleeft in het Wilde Westen. De strip werd bedacht door de Belg Maurice De Bevere onder het pseudoniem Morris. 

Twee jaar na diens overlijden in 2001 hervatte Hervé Darmenton (Achdé) het tekenwerk. 

Blake en Mortimer:  50 jaar Blake en Mortimer is een stripreeks van auteur Edgar P. Jacobs. De oorspronkelijke 

Franse naam van deze strip is Blake et Mortimer. De strip verscheen voor het eerst in het Belgische stripblad Tintin in 

1946. In Nederland verschenen de verhalen vanaf 1946 in Kuifje Weekblad en vanaf 1964 in Pep/Sjors. 

1997:50 Jaar Nero. Toen Marc Sleen in 1947 in de krant De Nieuwe Gids een stripreeks begon, speelde aanvankelijk 

Detective van Zwam de hoofdrol en heette de serie daarom "De avonturen van Detective Van Zwam". In het allereerste 

verhaal, Het Geheim van Matsuoka, maakte Nero zijn debuut. Van Zwam komt hem tegen als hij een zaak probeert op 

te lossen. Nero heet hier nog "Schoonpaard". 

Buck Danny: Buck Danny is een frankobelgische realistische stripreeks waarin het hoofdpersonage Buck Danny, een 

kolonel van de Amerikaanse luchtmacht, avonturen beleeft met zijn kompanen Jerry Tumbler en Sonny Tuckson. In de 

eerste twee albums uit de reeks speelt alleen Buck Danny zelf een rol, Tumbler en Tuckson verschijnen pas in het derde 

album. De belangrijkste antagonist is de mysterieuze Lady X. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/30_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikki_en_Wiske_in_Chocowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikki_en_Wiske_in_Chocowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Standaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tante_Sidonia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikki_%28stripfiguur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/1946
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cowboy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Westen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morris_%28striptekenaar%29
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Achd%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_P._Jacobs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_%28weekblad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_%28weekblad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjors
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Sleen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Gids_%28Belgi%C3%AB%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Detective_van_Zwam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Geheim_van_Matsuoka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankobelgische_strip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buck_Danny_%28stripfiguur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonel
https://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Tumbler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonny_Tuckson
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lady_X&action=edit&redlink=1
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1998: Alex is een Franse stripreeks die zich afspeelt in de 

klassieke oudheid (vanaf het jaar 53 v.Chr.), toen het 

Romeinse Rijk werd geregeerd door het eerste triumviraat. 

De serie werd oorspronkelijk geschreven en getekend door 

de Fransman Jacques Martin. Alex, voluit Alex Graccus, is 

de hoofdfiguur die wij als slaaf leren kennen in het door 

Crassus aangevallen rijk van de Parthen. Hij is van 

oorsprong een Galliër. In het eerste deel van de reeks, Alex 

de Onversaagde, wordt hij als zoon aangenomen door een 

Romein (Honorus Galla Graccus) die op zijn sterfbed 

opbiecht ooit Alex’ vader Astorix aan een Egyptische 

slavenhandelaar te hebben verkocht, zodat zijn moeder 

stierf van verdriet en Alex in handen van de Feniciërs viel. 

 

2000:Stampilou, In het voorjaar 1999 werd door De Post gevraagd of Studio Max! een strip kon maken rond een jongen 

en een meisje. Deze zou dan gebruikt worden als boegbeeld voor een filatelistische verzamelclub voor jongeren. Dit 

clubblad had al een naam: StamPilou. Uit deze naam ontstonden Stam en Pilou. Samen met Opa Fons beleven ze heel 

wat avonturen. Oorspronkelijk was Stam & Pilou alleen bedoeld voor het clubblad, maar wegens het succes van Stam 

& Pilou werden er ook albums van geschreven. 

 Barelli is een Belgische stripreeks die begonnen is in 1956 met Bob De Moor als schrijver en tekenaar. 

 

2001:Kaart van “Bank van de post” met afbeelding van Kuifje in Afrika. Kuifje in Afrika (Tintin au Congo) is het tweede 

album uit de reeks Kuifje-strips van de Belgische tekenaar Hergé. 

Cori, de Scheepsjongen was een Belgische historische stripreeks getekend en geschreven door Bob De Moor, en 

voornamelijk uitgegeven door Casterman. Er verschenen 5 verhalen over Cori die voor de Vereenigde Oostindische 

Compagnie werkt en met zijn zeereizen in allerlei avonturen terecht komt. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/53_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_triumviraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Martin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Licinius_Crassus_Dives
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parthen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%ABr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenici%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Post
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filatelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/1956
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_De_Moor_%28striptekenaar%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herg%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_De_Moor_%28striptekenaar%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Casterman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie
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2002:Stampilou,uitgifte blauw. Bessy: De avonturen van 

Bessy is een stripreeks gecreëerd door Wirel, een 

pseudoniem dat staat voor het samenwerkingsverband 

tussen Willy Vandersteen en Karel Verschuere. De reeks 

speelt zich af in het Wilde Westen waar de langharige collie 

Bessy en haar baasje Andy Cayoon allerlei avonturen 

beleven. 

Guy Lefranc: Lefranc is een stripreeks van schrijver en 

tekenaar Jacques Martin. Het eerste verhaal Het sein staat 

op rood verscheen in 1954. 

 

 

 

 

2003:Bob Morane: Bob Morane is een Belgische reeks avonturenromans, later uitgegeven als stripreeks genoemd 

naar het hoofdpersonage. De scenario's zijn van de hand van Henri Vernes. Oorspronkelijk was het een populaire 

boekenreeks en vanaf de vroege jaren zestig werd er ook een stripreeks van gemaakt, met verhalen die verschenen in 

het weekblad Kuifje. Verschillende striptekenaars werkten mee om albums van Bob Morane te produceren. 

Chick Bill, is een humoristische westernstrip, geschreven en getekend door de Franse tekenaar Tibet en uitgegeven 

door Le Lombard. Ook A. P. Duchâteau en Greg schreven enkele scenario's. 

De Witte Ruiter, is een Vlaamse stripreeks die zich afspeelt tijdens de 19e eeuw, in de Lage Landen en Frankrijk. De 

stripreeks is van de hand van striptekenaar Willy Vandersteen en werd later overgenomen door Ron Van Riet. 

Vandersteen inspireerde zich op de hoofdpersonages uit een 19de-eeuws toneelstuk geschreven door Benjamin Antier 

en Fréderick Lémaître en op de gelijknamige romans van Koen Ravestein. 

Pom en Teddy is een stripreeks van de Belgische tekenaar Francois Craenhals. De serie verscheen in het jeugdblad 

Kuifje van 1953 tot 1963, werd uitgegeven door Lombard en speelt zich af in een circus met de naam Tockburger. De  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Vandersteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Verschuere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Westen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotse_herdershond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Martin
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_sein_staat_op_rood&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_sein_staat_op_rood&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1954
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Avonturenromans&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Vernes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_%28weekblad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Striptekenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibet_%28stripauteur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Lombard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Paul_Duch%C3%A2teau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Greg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Vandersteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_Van_Riet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Antier&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A9derick_L%C3%A9ma%C3%AEtre&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C3%ABl_Verhulst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francois_Craenhals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_%28weekblad%29
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reeks wordt gekenmerkt door de kwaliteit van tekeningen en scenario en de sfeerschepping (met als hoogtepunten 

"De zwarte talisman" en "Het geheim van Balibach"). 

't Prinske is een Vlaamse stripserie bedacht en getekend door Willy Vandersteen. Het is Vandersteens tweede gag-
serie. De strip verscheen in het Kuifje-weekblad vanaf december 1953 tot en met oktober 1959. In totaal verschenen 
er veertien voorplaten, tien verhalen en veel gags. Deze zijn allemaal als stripboek uitgebracht. De strip draait om de 
belevenissen van een jonge prins en diens butler. 
Timor: Franstalige strips uitgegeven bij Dupuis. 

 
2004: Johan en Pirrewiet (Frans: Johan et Pirlouit) is een stripreeks van de Belgische tekenaar Peyo. De reeks 
speelt zich af in de middeleeuwen in een niet nader gespecificeerd Europees land, met centraal de figuren Johan, de 
page van de koning, en zijn vriend Pirrewiet, een relatief klein mannetje. 
Dan Cooper was een Belgisch-Franse stripreeks, geschreven en getekend door Albert Weinberg. De hoofdrolspeler 
is een Canadese militaire piloot en ruimtevaarder. De serie werd voor het eerst gepubliceerd in 1954 in het magazine 
Kuifje als antwoord op de Buck Danny reeks van het concurrerende magazine Robbedoes. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Vandersteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gag_%28strip%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/1953
https://nl.wikipedia.org/wiki/1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins
https://nl.wikipedia.org/wiki/Butler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peyo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Weinberg&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_%28weekblad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buck_Danny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_%28blad%29
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Jerry Spring: Jijé, echte naam Joseph Gillain (Gedinne, 13 januari 1914 – Versailles, 19 juni 1980) was een 
Belgisch striptekenaar, bekend als de eerste striptekenaar van Robbedoes en de reeksen Blondie en Blinkie en Jerry 
Spring. Het is de eerste realistische westernstrip van Europese origine en tekenaars als Jean Giraud en Hermann 
worden er door beïnvloed. Gillain schrijft en tekent de serie. 
De Beverpatroelje is een stripreeks, getekend door Michel Tacq. De scenario's werden geschreven door Jean-Michel 
Charlier, Tacq zelf, en een enkele keer door Marc Wasterlain. De reeks werd uitgegeven door Dupuis, maar wordt nu 
niet meer gedrukt. Het eerste album verscheen in 1954 in Robbedoes, het dertigste en laatste in 1993. Met de dood 
van Mitacq in 1994 kwam er een definitief einde aan de serie. 

 

 

2005: De guitenstreken van Kwik en Flupke (origineel: Quick et Flupke gamins de Bruxelles, vertaald: Quick en 

Flupke de Brusselse Kwajongens) is een stripreeks getekend door de Belgische tekenaar Hergé. Hoofdpersonages in 

de strip zijn twee stereotiepe straatjongens, Kwik en Flupke, die voornamelijk "kwajongensstreken" uithalen in 

verschillende korte verhalen. Na de avonturen van Kuifje vormt deze strip de langst lopende reeks die Hergé ooit 

getekend heeft. De strip speelt zich af in het Brussel van voor de Tweede Wereldoorlog, in de Marollen. De steile 

straatjes van deze buurt komen vaak voor in de strip als decor van onder meer zeepkistwedstrijden. 

Jommeke: Briefkaart 50 jaar Jommeke. Het is een personage bedacht door tekenaar Jef Nys, en tevens hoofdrolspeler 

uit de gelijknamige Vlaamse stripreeks. Hij heeft een sprekende papegaai, Flip, als huisdier. 

 

 

Chlorophyl is een Belgische stripreeks die begonnen is in 1954 met Raymond Macherot als schrijver en tekenaar. De 

serie draait rond Chlorophyl, een eikelmuis, zijn metgezel Minimum, een muis, en Witteke, een konijn. Zijn aartsvijand 

is Anthraciet, een grote zwarte rat. 

Rik Ringers (Ric Hochet) is een detectivestripreeks over het gelijknamige hoofdpersonage van scenarioschrijver André-

Paul Duchâteau en tekenaar Tibet (Gilbert Gascard). Kern van vrijwel alle afleveringen vormt een (niet zelden 

bovennatuurlijke) misdaad en de daarmee samenhangende reden voor misdaadverslaggever Rik Ringers om het 

mysterie te onderzoeken. Daarbij wordt hij bijgestaan door commissaris Baardemakers en zijn assistent, inspecteur 

Kempers. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedinne
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1914
https://nl.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://nl.wikipedia.org/wiki/19_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Striptekenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_en_Kwabbernoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blondie_en_Blinkie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Spring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerry_Spring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Giraud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Huppen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitacq
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Charlier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Charlier
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Wasterlain&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dupuis_%28uitgeverij%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_%28blad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_%28stad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herg%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_%28stad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marollen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Personage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jef_Nys
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdrol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jommeke_%28stripreeks%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papegaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flip_%28stripfiguur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Macherot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikelmuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Paul_Duch%C3%A2teau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Paul_Duch%C3%A2teau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibet_%28stripauteur%29
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissaris_Baardemakers&action=edit&redlink=1
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2006: Guus Slim is een stripreeks die begonnen is in 1958, met Maurice Tillieux als scenarist en tekenaar. Later, vanaf 

het dertiende album, heeft Roland Goossens het tekenwerk overgenomen. 

De Avonturen van Piet Fluwijn en Bolleke of De avonturen van een vader en zijn zoon was een Vlaamse stripreeks 

van Marc Sleen, auteur van onder andere De Avonturen van Nero en co. 
 

2007:Jari: een strip die in de jaren ’70 en ‘80 in ons land werd gemaakt door Raymond Reding (1920-1999). 2008: Flip 

Flink, Flip Flink (oorspronkelijk Marc Dacier) is een stripreeks over de gelijknamige stripfiguur. De serie is geschreven 

door Jean-Michel Charlier en getekend door Eddy Paape en wordt uitgegeven door Dupuis. Pechvogel .Mr Spaghetti 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/1958
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Tillieux
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Goossens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Sleen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Avonturen_van_Nero_en_co
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Charlier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eddy_Paape
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dupuis_%28uitgeverij%29
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2009: Clifton is een Belgische stripreeks die begonnen is in 1959 door Raymond Macherot, en vanaf 1970 voortgezet 

door onder anderen Bob de Groot als schrijver en Philippe Liégeois (pseudoniem: Turk) als tekenaar. De laatste twee 

albums zijn uitsluitend in het Frans verschenen. 

Bob Morane, Het hoofdpersonage Bob Morane is ingenieur en oud-legercommandant uit de Tweede Wereldoorlog, 

maar is daarnaast ook thuis op zo ongeveer alle markten. Hij munt uit in verschillende gevechtssporten, spreekt 

onnoemelijk veel levende en dode talen en zet deze talenten in voor de zaak die hij rechtvaardig acht. Zijn vaste 

kompaan is Bill Ballantine, een Schot, en de vaste tegenstander is Ming, bijgenaamd de Gele Schaduw. 

 

Bollie en Billie (Frans: Boule et Bill), ook bekend als Bas en Boef, is een Belgische stripreeks van Jean Roba over het 

jongetje Bollie (Bas), zijn hond Billie (Boef) (een cockerspaniël) en hun familie (vader, moeder en schildpad Carolien), 

vrienden (onder anderen Pim), schoolleven, de auto (een rode Citroën 2CV) en omgeving.  

De Rode Ridder is een Vlaamse stripreeks die zich merendeels afspeelt in de middeleeuwen. Deze reeks, waarvan 

het eerste deel in 1959 verscheen, is van de hand van striptekenaar Willy Vandersteen. Ze is gebaseerd op Johan de 

Rode Ridder, een karakter uit de gelijknamige jeugdboekenreeks van Leopold Vermeiren. De stripreeks wordt 

uitgegeven door Standaard Uitgeverij en is naast Suske en Wiske zonder meer één van de meest succesvolle en 

langstlopende reeksen uit de geschiedenis van Studio Vandersteen. Centraal in de reeks staat Johan, als universele 

held. Waar oorspronkelijk de verhalen zich afspeelden in een middeleeuwse ridderwereld evolueert de strip doorheen 

de reeks naar een breder tijd- en ruimtekader. 

 

 

 

2011: De Blauwbloezen (Frans: Les Tuniques Bleues) is een stripreeks van tekenaar Louis Salvérius en scenarist 
Raoul Cauvin. Na het overlijden van Salvérius (tijdens het maken van album nummer 4) werd Willy Lambil de 
tekenaar. De hoofdpersonages zijn korporaal Blutch en sergeant Cornelius Chesterfield, twee cavalariemannen die 
tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog allerlei avonturen beleven. De achtergrond waartegen de verhalen zich afspelen 
is meestal historisch correct, maar toch zit er ook veel humor in de reeks. Wel komt het vaak voor dat fictieve 
gebeurtenissen plaatsvinden, maar altijd tegen een historisch juiste achtergrond. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Macherot
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Li%C3%A9geois
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Roba
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Vandersteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rode_Ridder_%28boekenreeks%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Vermeiren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaard_Uitgeverij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suske_en_Wiske
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Vandersteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_%28De_Rode_Ridder%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Salv%C3%A9rius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raoul_Cauvin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Lambil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korporaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blutch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Chesterfield
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Burgeroorlog


Arpo-Jarpo Lier september – oktober 2015 

12 

2014: De Kleine Robbe (Frans: Le Petit Spirou) is een stripreeks van Tome en Janry.  Deze komische strip is 
gebaseerd op het personage Robbedoes uit de Robbedoes en Kwabbernoot-reeks. De Kleine Robbe gaat over 
Robbedoes' jeugd. Hij zit op de lagere school, is erg ondeugend en heeft een bijzonder rijke fantasie, vooral als het 
om "mevrouwen" gaat, en dan vooral om Juf Cijfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: catalogi, internetsites, eigen verzamelingen , website bpost. 

Het was de bedoeling om zo volledig mogelijk te zijn. Zijn er nog briefkaarten te vinden of heb je nog meer informatie, ze 

zijn allemaal welkom. 

Firmin Thys 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tome_%28stripauteur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Janry
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_%28stripfiguur%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_en_Kwabbernoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbeeldingskracht
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Verkoop onder leden 12 september 2015 om 15 uur 

Nr. land omschrijving   cote inzet Beh.pr. 

1 België  5 Zwart-wit velletjes  uit agenda   22,00 6,00   

2 België 10BL.tussen nrs. 35 - 48 ** 19,50 7,50   

3 België Boekje nr. 1267A ** 18,00 6,00   

4 België HK  nr. 2600 O 9,00 3,50   

5 België HK nr. 2627 O 8,50 3,50   

6 België HK nr. 2755 O 8,50 4,00   

7 België HK nr. 2579 O 32,50 12,00   

8 België Boekje nr. 1267A ** 18,00 6,50   

9 Nederland Nrs. 994-996 ** 6,00 2,00   

10 België Nrs. 17A-21A O 148,25 20,00   

11 België Nrs. 26-29 O 61,25 9,00   

12 België Nrs. 53-67 O 140,50 20,00   

13 België Nrs. 317-324 O 21,00 3,00   

14 België Nrs. 488-495 O 23,50 3,00   

15 België Nr. 810A O 20,00 3,00   

16 België Nrs. 955-960 O 21,00 3,00   

17 België Nrs. 411-418 ** 25,00 4,00   

18 België Nrs. 438-445 ** 30,00 4,00   

19 België Nrs. 728-736 ** 18,00 3,00   

20 België Nrs. 737-741 ** 16,00 2,00   

21 België Nrs. 743-747 ** 19,00 3,00   

22 België Nr. 742 ** 13,00 2,00   

23 België Nrs. 849-859 ** 16,00 2,00   

24 België Nrs. 987-989 ** 13,50 2,00   

25 België Nrs. 991-993 ** 10,00 1,00   

26 België Nrs. 994-995 ** 15,00 2,00   

27 België Nrs. 998-1004 ** 34,00 5,00   

28 Lot Doosje met zegels veel Oostenrijk     1,00   

29 Materiaal Insteekboek klein Delta 16 leeg     1,00   

30 Materiaal FDC Kaft     1,00   

31 Materiaal Insteekboek       1,00   

32 Wereld Dik insteekboek met zegels     10,00   

33 DDR Bl. 76-78 FL2596,2653/54,2677/82,2695/98 O 24,50 1,00   

34 Gr. Brittanië Uitgiften 1984 ** 45,00 4,00   

35 Gr. Brittanië Uitgiften 1986 ** 55,00 5,00   
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Algemene verkoopsvoorwaarden 

 De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen. 

De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling. 

Er wordt geen garantie gegeven voor de zegels op albumbladen of “restanten”. Deze zegels worden verkocht in de 

staat waarin ze zich bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven. 

Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekend verzonden op kosten van de 

koper. Alle orders worden uitgevoerd in euro. Er worden geen klachten aanvaard  na betaling van de loten. 

Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden. 

Biedingen worden vastgesteld als volgt : 

Vanaf/tot                Verhoging 

€0,10 tot  €1,00   € 0.10 - € 1,00 tot €10,00  € 0,50 - € 11,00 tot € 50,00 € 1,00 -  

€ 51,00 tot € 100,00 € 2,00 - € 101,00 tot € 200,00 € 5,00 - € 201,00 tot € 500,00 € 10,00 

 De biedingen kunnen per  Email: arpojarpolier@gmail.com of  firmin.thys@hotmail.com ;  

per adres :Bosstraat 38 2500 Lier : 034806628   0479778337 

 

Lot Nr Omschrijving Bod   Lot nr Omschrijving Bod  

             

             

             

             

             

             

             

 

 

Lot nr 10 

 

 

 

 

 

Lot nr 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot nr 35 
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26 september 2015 

OM  18 UUR  

 in de zaal 't Karthuizershof 

Karthuizersvest 55-57 

2500              LIER 

  Gezellig samenzijn met  buffet. 
 

 

 
 

Wij nodigen  U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn  met  buffet. 

Om 18 uur  schenken wij het aperitief. 

Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs   € 30,00. 
 

 Wat krijgt U hiervoor? 

Aperitief  - koud en warm buffet  tot alles op is -  Dranken gans de avond gratis.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Inschrijven vóór  16 september 2015  met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze 

bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin  Bosstraat 382500 LIER . Men kan 

eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven :03/480.66.28   0479778337 

E-mailadres   firmin.thys@telenet.be of  arpojarpolier@gmail.com 

   
 

 

Lid nr.:..........   Naam:............................................................................................. 

 

Adres:...................................................................................................................... 

 

Postnummer:................... Gemeente:........................................:.....................… 

 

Schrijft in voor het gezellig samenzijn  op 26 september 2015 om 18 uur. 

 

 

Aantal personen :...........  aan  € 30,00 :.................. 

Handtekening 
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GEZELLIG SAMENZIJN 26 SEPTEMBER 2015 

Menu Buffet 
KOUD 

 Gerookte heilbot zacht gemarineerd met roze peper en asperge 

 Melktong gepocheerd en verrijkt met peterselieroom 

 Tipsandwich gevuld met rucola, gerookte eendenborst en paprika 

 Bresaola met komkommer, radish en venkel 

 Salade van jonge gouda met pijnboom, groene krulsla en broodcouton (vegi)   

o Compositiesalades, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter 

 

Warm 
 Zalmfilet met paprika en courgette, Napolitaanse saus 

 Lamsnavarain met groentengratin 

 Canneloni met spinazie en ricotta 

Nagerecht 
 Assortiment mini soirées 

Dranken 
 Aperitief vanaf 18 uur 

 Wijnen en dranken  aan tafel 

 Alle dranken voor en na  

 

 

 

 

 

Een korte beschrijving van het gerecht. 

Item 
Een korte beschrijving van het gerecht. 



17 
 

Arpo – Jarpo Lier september - oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINT-GUMMARUSFEESTEN 2015 

€1, 00 

€1,00 

€15,00 
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SINT –GUMMARUSFEESTEN 2015 



ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 

Zaterdag 14 november 2015 

WAAR:     in zaal  ‘t Karthuizershof 

Kartuizersvest 55  2500 Lier 

START:  om 20 uur  

Iedereen kan deelnemen  
maximum 6 deelnemers per ploeg, minimum 4 

Inschrijving:  € 15,00  per ploeg 

 Alle deelnemers worden bedacht met een prijs. 

Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.  

Hoe inschrijven?  

door  telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28   0479 77 83 37 of een e-mail te sturen 
naar:   firmin.thys@hotmail.com  of  arpojarpolier@gmail.com  of    firmin.thys@telenet.be  

Kijk op de websites  “Uit in Vlaanderen” of  “Uit in Lier”  

mailto:arpojarpolier@gmail.com
mailto:firmin.thys@telenet.be


ARPO - JARPO LIER 
 
 
 

24ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN 

zondag  13 december 2015 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

JEUGDATELIER 

 

13 uur grote eindejaarsverkoop  

voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER 

 
in zaal ‘t KARTHUIZERSHOF 

KARTUIZERSVEST 55  2500  LIER 
van 9 tot 16 uur 

 

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15,00 die terugbetaald 
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt. 

Inschrijvingsgeld:  kan gestort worden op rek. nr.:BE11 9791 3217 6548  

 van ARPO-JARPO LIER 

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER  : 03/480.66.28 -  0479 77 83 37 

 

 :  firmin.thys@telenet.be   firmin.thys@hotmail.com    arpojarpolier@gmail.com 

 

Iedereen is welkom                   Toegang gratis 

 

mailto:firmin.thys@telenet.be
mailto:arpojarpolier@gmail.com

