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Beste Vrienden 

 
De zomer en de vakantiemaanden zijn aangebroken en wij nemen na de vergadering van 4 juli 2015 (eer-

ste zaterdag) een break tot 12 september. Wij wensen onze leden veel zon en veel plezier tijdens deze va-

kantiemaanden.  

Het is misschien nuttig om bij wat minder zomerweer uw verzameling eens onder handen te nemen. Ook 

postzegels hebben onderhoud nodig. Albums moeten staande bewaard worden en het is nuttig om ze en-

kele keren per jaar te verluchten, dit wil zeggen blad voor blad eens omslagen en bij postfrisse zegels eens 

nagaan of ze niet kleven door ze met een pincet te luchten .Bewaar uw albums op een droge plaats met  

geen te grote temperatuurverschillen. 

 

 

VERGEET NIET IN TESCHRIJVEN VOOR ONS GEZELLIG SAMENZIJN MET BUFFET OP 26 SEPTEM-

BER 2015 OM 18 UUR. ZIE VERDER IN DIT TIJDSCHRIFT. 

 

Wij zoeken ook nog quizzers voor de ploeg Arpo  en helpers voor onze jaarlijkse quiz van 14 november. 

 

Wie gaat er graag mee naar de regionale tentoonstelling Limbufilex op zaterdag 5 september? 

 

 

 

 

Wanneer gebruikt men dit vignet? In België wordt alle 

post van bpost prior behandeld en is het gebruik van 

een priorvignet niet nodig.  

Maar als men zeker wil zijn dat uw post in het buiten-

land prior wordt behandeld, kan men dit vignet ge-

bruiken. Men dient dit nieuwe vignet te vragen in het 

postkantoor of postpunt. Het zijn zelfklevers.  

 

 

 

 

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”. 

Op onze vergadering van 4 juli gaan we eraan beginnen. Wij rekenen op jullie hulp en mede-

werking. 
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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 04 JULI  2015 vanaf 14 uur 
Zaterdag 12 september 2015 vanaf 15 uur 

Zaterdag 10 oktober 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 04 JULI 2015 (eerste zaterdag) VANAF 14 
UUR 
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 
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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.!!!! 

 
 

  

11 juli 2015 
32ste ruilbeurs Filatelie & 

Marcofilie 

 
Les Colibris 

Rue des Combattants 112 
Terhulpen 

 

Toegang gratis 

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 

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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Belgische militaire vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, vluchtten circa een miljoen Belgen de grens over naar 

Nederland. Deze vluchtelingen waren zowel burgers die vreesden voor het oorlogsgeweld en de vermeende 

wreedheden van de Duitsers, als militairen die ofwel deserteerden of van hun legereenheid waren afgesneden. 

Volgens de Vredesconferentie van Den Haag van 18 oktober 1907 moest Nederland als neutraal land in een 

tijd van oorlog alle militairen die naar het land vluchtten ontwapenen en interneren. 

De eerste soldaten werden ondergebracht in Alkmaar in een leegstaande kazerne. Later werden ook kazernes 

in Amersfoort, Harderwijk, Groningen en Oldebroek voor internering van gevluchte militairen gebruikt. De 

kazerne in Oldebroek werd op 1 september 1916 weer opgeheven. In Alkmaar werden aanvankelijk eveneens 

gevluchte Duitse militairen ondergebracht, maar omdat dit regelmatig tot conflicten leidde tussen hen en de 

Belgische militairen, werden zij overgebracht naar Kamp Bergen. Om aan internering te ontkomen, probeer-

den sommige militairen in burgerkleding door te vluchten naar Engeland. 

Omdat de meeste kazernes te klein waren voor de grote stroom militaire vluchtelingen, werden in de nabijheid 

al snel tentenkampen opgericht. Nabij Amersfoort verrees op bevel van minister van Oorlog Nicolaas Bos-

boom het Kamp Zeist, bestaande uit houten barakken. Officieel heette het kamp destijds Interneringskamp 

Amersfoort - Legerplaats bij Zeist. De geïnterneerden begonnen in 1916 aan 

de bouw van een monument, dat de waardering moest uitdrukken voor de ge-

noten gastvrijheid. Onder leiding van de Belgische architect Huib Hoste 

kwam op de Amersfoortse Berg het Belgenmonument tot stand. 

Vanaf 1917 werden aparte kampen opgericht voor deserteurs. Tevens werden 

voor getrouwde militairen speciale dorpen gebouwd nabij de kampen, zodat 

hun gezinnen in hun buurt konden blijven wonen. Enkele van deze dorpen 

waren: Alberts’ Dorp, Elizabeth-Dorp, Nieuwdorp, Leopold’s Dorp, Heide-

kamp, Boschkant en Moensdorp. 

Na verloop van tijd werden steeds meer geïnterneerde militairen te werk gesteld in Nederlandse bedrijven, 

daar de meeste Nederlandse mannen vanwege de mobilisatie dienst hadden moeten nemen in het leger. In 

totaal werd 46,2% van de militairen te werk gesteld. 

Op 11 november 1918 eindigde de oorlog, maar pas nadat Nederland de wapenstilstandsovereenkomst had 

ondertekend kon worden begonnen met het vrijlaten en terug naar huis laten keren van de militairen. 

 

Interneringszegels 

Tegen het einde van 1914 kreeg het neutrale Nederland een grote stroom van , 

Belgische vluchtelingen te verwerken. Na de beschieting van Antwerpen (7 ok-

tober 1914) groeide dit aantal tot vele honderdduizenden. Onder hen meer dan 

veertigduizend Belgische militairen. In eerste instantie werden de vluchtelingen 

ondergebracht in leegstaande en niet meer gebruikte kazernes. Toen het aantal 

bleef groeien, werd uitgeweken naar tentenkampen, maar met de naderende 

winter was dit geen definitieve oplossing. Het ministerie van oorlog, onder lei-

ding van minister Bosboom gaf de opdracht tot de bouw van semi-permanente 

barakkenkampen. Deze werden opgericht in tal van plaatsen, waarvan Zeist, 

Harderwĳk en Oldebroek wel de bekendste zĳn. In 1916 werd besloten dat ge-

interneerden twee brieven of twee briefkaarten per maand portovrĳ konden ver-

zenden. Daartoe werden zegels gedrukt zonder waardeaanduiding. Overigens 

moest men wel betalen voor deze zegels, 1 cent per twee stuks. De zegels wer-

den normaal afgestempeld, maar kregen ook een speciaal stempel met de 

tekst:¨Portvrĳ/Franc de port/Militaires étrangers internes dans les Pays-Bas¨. De 

brieven werden via Duitsland verzonden, maar al spoedig geweigerd door de Duitse censuur. Deze ging er 

van uit dat men onder de relatief grote zegels geheime boodschappen kon schrĳven. Al na enkele maanden 

werden de zegels vervangen door briefkaarten met antwoordkaart , welke zonder zegel verzonden konden 
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worden. Van deze zogenaamde ‘interneringszegels’ zĳn er twee bekend. De groene zegel is daadwerkelĳk 

gebruikt. Onderstaande afbeelding toont een brief die door de censuur terug werd gestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reeds gedrukte bruine zegel werd nooit in gebruik genomen. Deze was oorspronkelĳk bedoeld voor de 

portvrĳe verzending in de maand maart 1916. 

Vervalsingen 

De heer H.W. Van der Vlist heeft een artikel geschreven over het herkennen van de vervalsingen van de internerings-

zegels. Een bewerking van zijn artikel met de voornaamste gegevens willen wij jullie niet onthouden. 

Druktechniek 

De interneringszegels zĳn gedrukt in steendruk (vlakdruk), een druktechniek die na veel studie herkend kan 

worden. Van alle zogenoemde herdrukken, nadrukken, facsimile’s en dergelĳke, die in offset (ook een vlak-

druktechniek) of in boekdruk (hoogdruk)werden vervaardigd, is de druktechniek eveneens herkenbaar. Het 

voert in het beknopte bestek van deze rubriek echter te ver om op de wĳze van herkenning van deze druktech-

nieken in te gaan. 

 

Het origineel herkennen 

Omdat er bĳ de druktechniek van de echte zegels vocht nodig was (simpel gezegd voor het afstoten van het 

‘vette’ deel van de inkt van het drukbeeld), zĳn de afdrukken van zowel de groene als de bruine/beige zegel 

niet altĳd gelĳk van kleur. Er komen daardoor veelvuldig kleurafwĳkingen voor. De originele groene zegel 

(afbeelding 1) heeft een paar kenmerken die bĳ het merendeel van de vervalsingen niet voorkomen. De lans-

punt die de ‘maagd’ in haar rechterhand houdt, loopt door boven de G van AUG en is scherp (afbeelding 2). 

De eerste twee lĳntjes in de krulvorm onder 1914 zĳn gelĳkmatig (afbeelding 3) en niet abrupt naar beneden 

getekend, zoals bĳ de vervalsingen het geval is. De twee schuine lĳntjes vanuit de rozet, linksonder, zĳn 

gelĳkmatig (afbeelding 4). We weten dat een Nederlandse officier meerdere enveloppen met zegels beplakte, 

ermee langs postkantoren ging en ze daar liet afstempelen. Veel originele zegels kwamen later in handen van 

handelaren en verzamelaars; die waren nooit afgestempeld, wat sommigen ertoe inspireerde ze los of op en-

veloppen te laten afstempelen. Ook ‘terugdatering’(antidatering) komt voor (afbeelding 5). Dit soort materiaal 

wordt soms aangeboden op veilingen en op eBay. 

 

Vervalsingen van de groene zegel 

Omdat de groene interneringszegel lange tĳd niet opgenomen werd in de catalogus (officieel werd gezegd dat 

het een ‘etiket’ was), wilden veel verzamelaars de zegel niet in hun verzameling hebben. Toen de zegel toch 

in de catalogi werd vermeld, bleek dat er maar weinig zegels beschikbaar waren: het vervalsen begon. Er zĳn 

verschillende vervalsingen bekend. De oudst bekende is gedrukt in boekdruk (hoogdruk) en is geperforeerd 
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met lĳntanding 10¾ (afbeelding 6). De zegel vertoont een gat in de belĳning onder de letters RI van KO-

NINKRĲK (zie afbeelding 7), de lans heeft een korte stompe punt (afbeelding 8), de krul onder 1914 is ver-

keerd (afbeelding 9) en er zĳn gelĳkmatige lĳntjes bĳ de rozet (afbeelding 10). Deze vervalsing werd gedrukt 

in velletjes van zes zegels, op enigszins dun rauwig gegomd papier (afbeeldingen 11 en 12) met weinig wit-

maker in de papiermassa. Deze vervalsingen werden in de jaren zestig in grote hoeveelheden (onder andere 

op en in de buurt van de Amsterdamse postzegelmarkt) te koop aangeboden. Een van de verkopers werd 

indertĳd aangeklaagd voor deze en andere vervalsingen en vervolgens veroordeeld. De bewuste vervalsingen 

zĳn soms ook voorzien van valse afstempelingen (afbeeldingen 13 en 14). 

 

 

De zegels die gedrukt werden in bruin/beige kleur, zouden oorspronkelĳk gebruikt worden voor correspon-

dentie van geïnterneerden in de maand mei 1916.Dat toch nog een flink aantal zegels op de markt kwam, komt 

doordat er in 1949 een partĳ van 3.800 complete vellen van beide zegels uit België kwam. De vellen van de 

in bruin/beige kleuren gedrukte zegels, bestaande uit negen rĳen van acht interneringszegels, waren wat flet-

ser. Na onderzoek van het papier, de druktechniek en de inkt, bleken het vellen met originele zegels te zĳn. 

Ook in 1918 werden grotere aantallen interneringszegels te koop aangeboden. Zoals J. B. Robert in 1918 in 

het Nederlandsch Tĳdschrift voor Postzegelkunde schreef, werden ‘in Januari te ‘s-Gravenhage door één per-

soon 30.000 bruine en 10.000 groene interneringszegels aangeboden voor ½ resp. 3 cent en van twee andere 

zĳden 108 groene, geplakt op gele enveloppen, voor f 1.- per zegel. 
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Druktechniek 

De bruin/beige interneringszegel (afbeelding 1) is in twee kleuren gedrukt, in steendruk (vlakdruk). De hoofd-

kleur is bruin en als opvul- of ondergrondkleur voor sommige delen is een beige kleur gebruikt. Omdat de 

bruine kleur nogal vettig was, slaat ze enigszins door. Aan de achterzĳde van de meeste zegels is dit te zien 

(afbeelding 4). Het origineel herkennen De originele zegels zĳn onder andere herkenbaar aan de punt van de 

lans, die boven de bovenlĳn uitsteekt (afbeelding 2), de tekening is duidelĳk en ook het ‘erf ’ heeft een on-

dergrondkleur. Dat er verschillen te zien zĳn in de kleuren, in het bĳzonder van de ondergrond, is te zien bĳ 

de zegel van afbeelding 3. Zoals al werd vernoemd bĳ het bespreken van de groene zegels, was voor de 

gebruikte druktechniek vocht nodig, voor het afstoten van het ‘vette’ deel van de inkt van het drukbeeld. 

Daardoor zĳn de afdrukken niet altĳd even gelĳkmatig van kleur. Kleurafwĳkingen komen veelvuldig voor. 

Vervalsingen van de bruin/beige zegel 

Er zĳn meerdere vervalsingen bekend, zowel gedrukt in boekdruk (hoogdruk) als in offset (vlakdruk).  

De vervalsing van afbeelding 5 is gedrukt in offset (vlakdruk) en is in tegenstelling tot alle navolgende ver-

valsingen zeer fijn van tekening. De zegel heeft lĳnperforatie 11½x11½, net als het origineel. 

 De lanspunt is eveneens bĳna gelĳk aan die op de originele zegels (afbeelding 6), terwĳl de laatste ‘N’ van 

Interneringskampen beschadigd is (afbeelding 7). Deze zegel werd in 1992 gekeurd en afgekeurd omdat er 

een valse stempel Legerplaats Oldebroek 24.7.16.7-8V op geplaatst is (afbeelding 8), stempel is beter zicht-

baar gemaakt door kleurmanipulatie van de achtergrond; zie ook afbeelding 21).De volgende hier getoonde 

vervalsing (afbeelding 9) is gedrukt in boekdruk (hoogdruk) op sterk houthoudend, chamoiskleurig papier en 

met lĳntanding 10¾. De tekening is heel slecht. De lanspunt is nauwelĳks te zien (afbeelding 10), terwĳl de 

eerste ‘E’ van Interneeringskamp (zie afbeelding 11) beschadigd is. 
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Ook deze vervalsing komt ongetand op chamoiskleurig papier voor (afbeelding 12).Blĳkbaar heeft de ver-

valser of zĳn eventuele opvolger gemeend dat deze vervalsing op het chamoiskleurige papier er wel erg 

‘vuil’ uitzag. Die liet de vervalsingen drukken op spierwit papier met witmaker (afbeelding 13) en perfore-

ren met lĳntanding 10¾. De lanspunt is nauwelĳks zichtbaar (afbeelding 14) en de letter ‘E’ is gebroken (af-

beelding 15). Ook van deze vervalsing werden in de jaren zestig grote hoeveelheden in het Amsterdamse te 

koop aangeboden, onder andere in velletjes van zes ongetande zegels (afbeelding 16). 

Alle volgende vervalsingen zĳn gedrukt in offset (vlakdruk) en geperforeerd met lĳntanding 10½. De ver-

valser heeft getracht de beige ondergrondkleur zoveel mogelĳk te laten meedrukken onder de teksten (als 

een schaduwbeeld) en onder de randomlĳsting. 

De eerste is gedrukt op chamoiskleurig papier (afbeelding 17). Bĳ deze vervalsing is de lanspunt kort en 

duidelĳk (afbeelding 18). Naast de lanspunt is een wit punt, dat bĳ alle vervalsingen aanwezig is. In de rech-

terkaderlĳn, naast en net onder de ‘N’, is een schuine breuk. Van de lĳn van het ornament rechtsonder is de 

bovenzĳde gebroken (afbeelding 19). 

Op een verenigingsveiling kocht ik in 1991 een ansichtkaart (afbeelding 20) met aan de beeldzĳde de afbeel-

ding van observatietoren ‘Legerplaats Harscamp’. De kaart, met een tekst die werd geschreven in Ede op 4 

augustus 1902, is afgestempeld in Maarsen op 4 augustus. Een jaartal is niet zichtbaar. De vervalser heeft er 

eenzelfde vervalsing op geplakt als te zien is in afbeelding 17. Vervolgens plaatste hĳ/zĳ hierop een vals 

stempel LEGERPLAATS OLDEBROEK 24.7.16.7.8V (afbeelding 21). Een aantal jaren geleden werd een 

grote verzameling interneringspost geveild. Bĳ de losse kavels was een envelop afgebeeld met de groene 

zegel, die afgestempeld was met voornoemd stempel. Ik heb de veilinghouder gewaarschuwd en deze heeft 

het kavel teruggetrokken uit de veiling. 

De volgende vervalsingen komen allemaal uit één bron, namelĳk de adverteerder van de middenpagina’s van 

het maandblad Philatelie (toen nog met ‘Ph’), zoals gemeld in het vorige artikel over de groene internerings-

zegels. De vervalsingen zĳn gedrukt op papier met een bĳgemengde witmaker, te zien onder ultraviolet licht 

als witte spikkeltjes. Het papier is licht chamois gekleurd (afbeelding 22). De lanspunt is kort, duidelĳk en 

met links een witte punt (afbeelding 23). Het kader rechts heeft een breuk en het sierornament is gebroken 

(afbeelding 24). Het drukbeeld is aan de achterzĳde enigszins doorschĳnend en soms voorzien van het woord 

Facimile (sic); zie afbeelding 25. 

De laatste hier afgebeelde interneringszegel kreeg ik van een medeverzamelaar. Deze vervalsing is zowel 

aan de voor- als de achterzĳde enigszins bruinig gemaakt met oude thee om de zegel wat ouder te laten 

lĳken (afbeeldingen 26 en 27) en werd voorzien van het vervalste stempel LEGERPLAATS BĲ ZEIST met 

de onmogelĳke datum 16 XII 765 10V (afbeelding 28). Om het stempel, dat nauwelĳks zichtbaar is op het 

bruine zegelbeeld, wat beter zichtbaar te maken, heb ik de kleuren wat gemanipuleerd: bruin is nu blauwach-

tig geworden. 

Momenteel worden deze laatste vervalsingen met vervalste afstempelingen LEGERPLAATS BĲ ZEIST16 

XII 765 10V op de internetveilingsites eBay en Marktplaats aangeboden, in blokken van vier en ook als ver-

ticale paren met onder- en bovenrand! Prĳs: 125 euro. Er moeten vele tienduizenden van deze vervalsingen 

van de groene en bruin/beige interneringszegels gedrukt zĳn, want ik heb deze vervalsingen, met en zonder 

vervalste afstempelingen, op vele sites aangetroffen.  

De oorspronkelĳke bron die deze vervalsingen ‘uitgebracht’ heeft ken ik, maar namen noemen mag ik om 

juridische redenen niet. Op dezelfde sites zĳn onder andere ook postzegelboekjes met vervalste ‘opdruk’ 

ONGELDIG en vervalste ‘proefboekjes’ 12+4 cent. 
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Tentenkamp te Amersfoort eind 1914                              Gewonde Belgen in Middelburg 1914 

 

 

 

 
Bibliografie: Artikel van De heer H.W. Van der Vlist, Verschillende artikels over Belgische vluchtelingen in Nederland; artikel van de heer: Arie Rombout. 

 

 

 
Firmin Thys 
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Verkoop onder leden van zaterdag 4 juli 2015 
  

NR LAND OMSCHRIJVING   COTE INZET   

1 België Nrs. 827-831 ** 90,00 17,00   

2 België Nr. 879 ** 112,00 20,00   

3 België Nrs 1128-1130 ** 72,00 14,00   

4 België Blok nr. 67 ** 22,50 4,00   

5 België Blok nr. 67 O 22,50 4,00   

6 België Nrs. 927-929 O 45,00 7,00   

7 België Nr. 1031 O 30,00 5,00   

8 België Spoor nrs. 236-259 */O 7,00 1,00   

9 België Spoor nrs. 135-166 O 15,00 1,00   

10 België Taks nrs. 12A-16A O 225,00 30,00   

11 België FDC blok nr 32 O 75,00 14,00   

12 België Briefkaarten nrs. 46-47 ** 18,00 2,00   

13 België Briefkaarten nrs. 15-27 ** 6,50 1,00   

14 België Briefkaarten nrs. 48-49 ** 16,00 2,00   

15 België Briefkaarten nrs. 34-38 O 55,00 7,00   

16 België Briefkaarten nrs. 34-38 ** 55,00 7,00   

17 België briefkaarten nrs. 50-51 ** 7,50 1,00   

18 België Aerogrammen uitgifteprijs BF 117 **   1,70   

19 België Volledige reeksen toeslagzegels O   1,00   

20 Insteekboek King     1,00   

21 België Insteekboek 100den zegels *   10,00   

22 Berlijn 1990 volledig ** 75,25 9,00   

23 Wereld Insteekboek   O   3,00   

24 Insteekboek Klein     1,00   

25 Doos Doos met omslagen veel mooie stukken O   5,00   

 

 

Volgende Verkoop onder leden op 12 september.  Loten binnenbrengen op onze bijeen-

komst van 4 juli of vóór 1 augustus bij Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier na telefonische 

afspraak 

Op nummer 034806628   of   0479778337 

 

De volgende verkoop onder leden is dan de grote verkoop tijdens onze ruildag van 13 de-

cember 2015.  Loten binnenbrengen ten laatste tijdens onze bijeenkomst van donderdag 

26 november 2015.  Wij vragen om loten van degelijk materiaal te maken. 
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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   2                                                                 Lot nr 5                                                                                                                      Lot nr   6 

                                                 Lot nr  10 

               Lot nr   7                                                                                                                                                              Lot nr   22 
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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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    
50ste verjaardag van FILA - Limburg 

    

Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter  
van provincies Limburg en Antwerpen. 

 

Voorverkoop & tijdelijk postkantoor  
bpost. 

 

Bijzondere postzegeluitgifte 
en dagtekeningstempel. 

 

‘Ballonvaart’ - ‘Geduchte Dino’s’ 
‘De ploeg maakt macht’ + Eresalon 

 

5 september 2015 (10-18u.) 

Sint-Trudostraat, 76 B-3990 Wijchmaal-Peer 
    

           
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

V.u.  Fila-Limburg p.a. Guido Van Briel, Kersenlaan 2 - 3990 Wijchmaal-Peer  
(guido.van.briel@outlook.com) 

FFF   III   LLL   AAA   

1965 L i m b u r g 

2015 
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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”  



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 

 


