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Beste Wensen 

 

Beste Vrienden 

 
Een nieuw jaar begint met de allerbeste wensen voor veel geluk en voorspoed en veel plezier.  

Wij hebben het jaar 2014 kunnen afsluiten met twee succesvolle manifestaties. Dit is alleen mogelijk ge-

weest dankzij de inzet van velen, hiervoor hartelijk dank.  

 

Wij beginnen het jaar op 10 januari met onze algemene jaarvergadering met GRATIS WORSTENBROOD, 

VOOR U EN UW PARTNER. 

OPGELET: Je moet wel inschrijven vóór 5 januari 2015. Dit kan via email, telefonisch of schriftelijk via het 

formulier in dit tijdschrift. Met vermelding van worstenbrood of appelbollen en aantal personen. 

Niet ingeschreven geen worstenbrood of appelbollen, maar wel welkom op de vergadering. 

Alle aanwezigen krijgen een klein geschenkje. Tijdens de vergadering is er de uitreiking van de aanwezig-

heidsprijzen. Wij verwachten alle leden.  

 

In dit tijdschrift vind je ook de lijst met onze bijeenkomsten, bewaar hem en schrijf de data in uw agenda. 

 
Hierboven een paar foto’s van onze quiz en ruildag met tentoonstelling over Sint- Gummarus. Ter gelegen-

heid van de Sint- Gummarusfeesten hebben de Lierse filateliekringen een mijnzegel en een briefkaart ont-

worpen. De gewone zegel en een luxevel(sheet) van 10 zegels + de briefkaart zijn verkrijgbaar tijdens onze 

bijeenkomsten. 

       Zegel  €1.0 

 
 

      Briefkaart €1.00 

Sheet €15.00 

 

Promoot mee de Sint- Gummarusfeesten in 2015 . Kijk op de speciale website . 
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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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10 januari 2015  vanaf 14 uur 
Zaterdag 14 februari  2015 vanaf 14 uur 

Zaterdag 14 maart vanaf 14 uur 
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden 

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen  bekijken 

LIDGELDEN  2014   
 * 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 BE-
TAALD WORDEN, ZE MOETEN BETAALD ZIJN TEN 

LAATSTE 
 JANUARI 2014 

 

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

ZATERDAG 10 JANUARI 2015 VANAF 14 UUR ALGE-
MENE JAARVERGADERING MET GRATIS WORSTEN-
BROOD 
ZATERDAG 14 februari 2015 vanaf 14 uur 
ZATERDAG 14 maart 2015 vanaf 14  
DONDERDAG 26 maart 2015 vanaf 19 uur Arpo+ studie-
kringen  (Lier) (Belgisch – Congo) 
ZATERDAG 11 april 2015 vanaf 14 uur 
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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 januari 2015 

 
Nieuwjaarsbeurs 

Antwerpse Postkaarten 
Club 

 

Zaal “Ars-‘t Spant” 
Wilrijk 

Van 9u00 tot 14u00 

17 januari 2015 

 
24ste Nationale Ruilbeurs 

Ingericht door de 
Koninklijke Kielse 

Postzegelkring 
 

Stedelijke feestzaal 
KIELPARK 

St Bernardsestwg 113 
Antwerpen-Kiel 

Van 9u30 tot 15u00 
toegang gratis 

7 februari 2015 

 
4de Nationale Ruildag 

Ingericht door 
Koninklijke Phillatelieclub 

Cosmos 
 

Zaal Meyer centrum 
Oosterveld 

Groenenborgerlaan 216 
Wilrijk 

Van 9u00 tot 15u00 
Toegang gratis 

14 februari 2015 

 
Grote verzamelbeurs 

Ingericht door 
Kuurse Verzamelaars 

 

Zaal Kubox (renbaan) 
Kattestraat 188 

Kuurne 

Van 7u00 tot 16u00 
Toegang gratis 

22 februari 2015 

 
Internationale 

voorjaarsbeurs ingericht 
door de Binkse Ruilclub 

 

HIVSET 
Aspotoliekenstraat  

Turnhout 
Van 8u00 tot 13u30 

1 maart 2015 

 
15de Nationale Ruilbeurs 

Ingericht door 
“De Postiljon” 

Boortmeerbeek 
 

Cafetaria van de sporthal 
Sportveldweg 6 
Boortmeerbeek 

Van 8u30 tot 15u00 
Toegang gratis 

14 maart 2015 

 
Filatelistische Beurs 

Ingericht door 
K.V.B.P.  

Koekelberg-Brussel 
 

Sporthal Victoria 
Leon Autriquestraat 4 
Koekelberg-Brussel 

Van 9u00 tot 16u00 
Toegang gratis 

14 & 15 maart 2015 
33ste internationale beurs 
Allerhande verzamelingen 

 
Centr’Expo 

Menenstraat 475 
Moeskroen 

 

Van 9u30 tot 18u00 
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BEELDEN IN HET CENTRAL PARK NEW YORK (deel 2) 

Fictieve karakters  

Een groot beeld beeldt Alice uit Lewis Carrolls klassieker Alice's 
Adventures in Wonderland uit. Het beeld is ten noorden van 
Conservatory Water te vinden, bij East 74th Street, Alice zit op een grote 
paddenstoel en reikt naar een zakhorloge die vastgehouden wordt door 
de Maartse Haas, gastheer van het theekransje. De Cheshire Cat kijkt 
over haar schouder, de Mad Hatter staat naast hem. Uitgever en 
filantroop George T. Delacorte Jr. bestelde het beeld bij José de Creeft 
ter ere van Delacortes overleden vrouw Margarito, en voor de kinderen 
van New York. Het beeld werd onthuld in 1959 en probeert John Tenniels 
Victoriaanse illustraties uit de eerste editie van het boek te kopiëren. In 

het terras rond het beeld staan enkele teksten uit boek. Ook Margaritas favoriete gedicht, "The 
Jabberwocky" staat er ook tussen, gebeiteld in een granieten cirkel om het beeld. Vele kinderen 
beklimmen het beeld, waardoor het brons glanst door alle handen die zo het beeld polijsten. 

 

 

 

 

 

 

De Bethesda-fontein The Angel of the Waters (De Waterengel) stond niet in 
het oorspronkelijke "Greensward Plan" van Frederick Law Olmsted en Calvert 
Vaux; het midden van het park werd "het waterterras" genoemd vanwege de 
plek naast The Lake, maar de plek werd bekend als Bethesda Terrace, 
genoemd naar de fontein die in 1873 werd onthuld. De brochure van de artiest 
tijdens de openingsceremonie bevatte een passage uit de Bijbel, waarin 
Bethesda genoemd werd, een bron in Jeruzalem. De fontein is ontworpen en 
gemaakt door Emma Stebbins en werd daarmee de eerste vrouw die de 
opdracht kreeg een sculptuur te maken voor New York City. De fontein is 
gemaakt in 1868 maar werd pas in 1873 onthuld toen het park officieel "af" was. 
In 1988 heeft de Central Park Conservancy de fontein schoongemaakt en 
beschermd met een beschermende laag. Sindsdien wordt de fontein elk jaar 
gewassen en in de was gezet. De fontein staat in het midden van het park, aan 
de noordkant van 72nd Street.  

 

Balto is opgedragen aan de sledehonden die diverse sledehondenteams door een 
sneeuwstorm hielpen in de winter van 1925 om medicijnen tegen difterie naar Nome, Alaska 
te brengen. Het beeld is iets groter dan de echte hond, en staat op een rots ten noorden van 
de Tisch-kinderboerderij. Het beeld is gemaakt door Frederick George Richard Roth en 
geplaatst in 1925. Zoals vele beelden in het park is het gemaakt van brons, en is gedoneerd 
door de Balto Monument Committee aan de stad New York. Onder het beeld is een klein 
plakkaat met een inscriptie die verwijst naar de tocht van de honden. 

    

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=George_T._Delacorte_Jr.&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Creeft
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Tenniel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bethesda_Terrace&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederick_Law_Olmsted
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvert_Vaux
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvert_Vaux
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bethesda_(Jeruzalem)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emma_Stebbins&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Park_Conservancy&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balto
http://nl.wikipedia.org/wiki/Difterie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nome_(Alaska)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_George_Richard_Roth&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NycCentralParkalicesculpture.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bethesda_Fountain,_Central_Park.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balto.jpg
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De Indian Hunter van John Quincy Adams Ward uit 1866[7] werd getoond op de 
Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs en bezorgde de artiest zijn reputatie. Het was 
in 1869 het eerste beeld in Central Park van een Amerikaanse beeldhouwer en staat 
op een weg ten westen van The Mall, tussen The Mall en Sheep Meadow, ongeveer op 
66th Street. 

 

Eagles and Prey, ontworpen en gemaakt door Christophe Fratin, is het oudste beeld 
in welk park in New York dan ook. Het is gemaakt van brons, gegoten in Parijs in 1850 
en in 1863 in het park geplaatst. Het beeld is gedoneerd door Gordon Webster 
Burnham, welke ook het beeld van Daniel Webster doneerde alsmede beelden in 
andere steden. Het monument beeld een geit tussen twee stenen uit, welke bijna wordt 
opgegeten door twee adelaars. Hun klauwen staan in de rug van de geit terwijl ze hun 
vleugels uitslaan. 

 

 

Andere Beelden 

Samuel Morse werd geboren in Charlestown in de Amerikaanse staat Massachusetts. 
Eerst studeerde hij rechten aan Yale College, waar hij in 1810 afstudeerde; later werd 
hij kunstschilder. Morse verwierf bekendheid met zijn portretten en zijn schilderijen van 
historische gebeurtenissen. In 1819 trouwde hij met zijn eerste echtgenote Lucretia 
Pickering Walker, die in 1825 kort na de geboorte van haar vierde kind overleed. Morse 
was op reis en ontving een brief van zijn vader met de mededeling dat zijn vrouw was 
overleden. Toen hij de brief had gelezen, vertrok hij meteen naar huis, maar bij zijn 
aankomst was zij reeds begraven. Sindsdien dacht hij na over methoden om snel over 
lange afstanden te kunnen communiceren. 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Quincy_Adams_Ward
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Central_Park#cite_note-7
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exposition_Universelle_(1867)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christophe_Fratin&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gordon_Webster_Burnham&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gordon_Webster_Burnham&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arend_(roofvogel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlestown_%28Massachusetts%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeleerdheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Yale-universiteit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eagle_and_Prey_by_Christophe_Fratin,_Central_Park,_New_York_City.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morse_statue_72_jeh.JPG
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Ter gelegenheid van 75 jaar New England Society, 

bestelde de vereniging dit standbeeld om de eerste 

kolonisten te eren.  De pelgrim grijpt de loop van 

een musket in zijn rechterhand. De sokkel bevat 4 

bas-reliefs van kruisboog en pijlen, het schip de 

Mayflower, Handel, Bijbel en Zwaard.  De inscriptie 

op de sokkel bevat volgende tekst “Ter herinnering aan de landing van de 

pelgrims op Plymouth Rock op 21 december 1620”. Het standbeeld staat 

onderaan Pilgrim Hill.  Het werd in 1979 gerestaureerd. 

 

 

 

 

Giuseppe Mazzini (Genua, 22 
juni 1805 - Pisa, 10 maart 1872) 
was een Italiaanse patriot, 
filosoof en politicus. 

Mazzini behoort samen met 
Camillo Benso di Cavour en 
Giuseppe Garibaldi tot de drie 
Italiaanse staatslieden die Italië 
in de 19e eeuw hebben 
vormgegeven. Ook de koning van Piëmont en Sardinië, en later van Italië Victor 
Emanuel II was hiervoor erg belangrijk. Mazzini was een radicaal en republikein 
die maar één doel had: Italië eenmaken als republiek. Mazzini en zijn aanhang 
waren bij iedere poging tot revolutie, opstand, iedere politieke coup en alle 
mogelijke intriges, waar dan ook in Italië, 40 jaar lang betrokken. Mazzini stond 

aan het hoofd van de beweging La Giovine Italia ("Jong Italië") die drie doelstellingen voor ogen had: het 
winnen van massa's voor de nationale staat, een nieuw en eengemaakt Italië en een overkoepelende 
samenwerking tussen alle naties in een democratische liga. 

 

Victor Herbert (Dublin 1 februari 1859 – New York 26 mei 
1924) was een cellist, dirigent en componist.  Hoewel hij 
een belangrijke carrière had als cellist en dirigent, is hij 
vooral bekend voor zijn composities o.a.Concertos from the 
New World en de muziek voor de films Babes in Toyland en 
Kiss me again. 

 

 

Volgende maal deel  3 

Thys Firmin 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genua_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/1805
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pisa_%28Itali%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/10_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1872
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaderlandsliefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso_di_Cavour
http://nl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%ABmont
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sardini%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Emanuel_II_van_Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Emanuel_II_van_Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilgrim_Father_Central_Park_NYC.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mazzini_sunny_CP_jeh.JPG
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verkoop onder leden 10 januari 2015 15 uur

Nr. Land Omschrijving Waarde Inzet € Beh. Pr.
1 België assortiment leeuwtjes waarde €23,00 ** 1,00

2 België NA31 catalogus 2015 ** 5,00

3 België Plakzegels BF 896 ** 11,50

4 België Plakzegels BF 768 ** 9,50

5 België Prinet voordruk album met restanten van zegels 2,00

6 Wereld Insteekboek:Veel België en Europese landen O 2,00

7 België /wereld King insteekboek Veel België o/** 5,00

8 Wereld Brabo insteekboek Veel thematisch o/** 4,00

9 België Briefkaarten nrs.: 28-33 ** 75,00 8,00

10 België Briefkaarten nrs.: 2-9 O 3,00 0,30

11 België Briefkaarten nrs.: 28-33 ** 75,00 8,00

12 België Kaart + Briefomslag Robland ** 0,50

13 België ATM  nr 5  Brief aangetekend  verschoven afdruk O 5,00

14 Varia Twee insteekboekjes met restanten 1,00

15 Varia Insteekboek met restanten 1,00

16 Varia Doosje met zegels 0,50

17 varia Doos met zegels veel belgië 1,00

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  per adres :Bosstraat 38 2500 Lier : 034806628

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 2015
Pagina 1
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DAGORDE 

ALGEMENE JAARVERGADERING 
ZATERDAG 10 januari 2015 om 14 uur  

 

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER 

SECRETARIAATSVERSLAG 

FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2016 

 MATERIAALMEESTER 

BESTUURSVERKIEZING 

(Zijn uittredend en herkiesbaar : (Thys Firmin – Bats Willy – Van Oosterwijck Jan –Brys Luc ) 

ALLERLEI 

UITREIKING PRIJZEN AANWEZIGHEDEN 2013 

 

GRATIS WORSTENBROOD of APPELBOLLEN 
 

 

 

De algemene vergadering is de belangrijkste vergadering van het jaar en elk lid zou aanwezig 

moeten zijn. Als moet grondig gecontroleerd worden  en de toekomst  wordt hier bepaald . 

Kandidaten voor  de bestuursverkiezing kunnen hun kandidatuur bevestigen door dit 

formulier in te vullen.. Wij doen een oproep, aan onze jongere leden, om zich 

kandidaat te stellen.   

 

 

Naam:          Voornaam:       Lidnr.: 

 

Adres: 

 

Postcode:     Plaats: 

 

Telefoon:      E-mailadres: 

 

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie 

 

 

Datum:      Handtekening: 

 

 

 

Schriftelijk te bezorgen vóór 10-01-2015 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys 

Bosstraat 38 2500 Lier of per :  firmin-thys@hotmail.com  of arpojarpolier@gmail.com 

 

 

Wij voorzien dit jaar gratis worstenbrood of appelbollen voor onze leden en hun 

partner om 16 uur. Inschrijven verplicht, zie inschrijvingsformulier verder in dit 

blad. Niet ingeschreven geen worstenbrood of appelbollen wel welkom op de 

vergadering. 

 
Vergeet uw lidgeld niet te betalen voor 31-01-2015 
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Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2015 

BIJEENKOMSTEN  2015 ARPO - JARPO 

 
 
Zaterdag 

 
10 januari 2015 

 
 Algemene jaarvergadering+ worstenbrood 

14uur worstenbrood  16 uur 

 
Arpo-Jarpo  

 
Zaterdag 

 
14 februari 2015 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
14 maart 2015 

 
vanaf  10 uur SFP Arpo 14 uur 

 
Arpo-Jarpo   

 
Donderdag 

 
26 maart 2015 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
11 april 2015 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
09 mei 2015 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
13 juni 2015 

 
vanaf 14 uur.  

 
Arpo-Jarpo   

 
Donderdag 

 
25 juni 2015 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
04 juli 2015 

 
vanaf  14 uur: Eerste zaterdag 

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
12 september 2015 

 
vanaf 14 uur  

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
26september 2015 

 
4de   zaterdag  vanaf 18 uur feest 

 
Arpo-Jarpo  

 
Zaterdag 

 
10 oktober 2015 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo  

 
Zaterdag 

 
14 november 2015 

 
vanaf  14uur.+ Quiz 20h 

 
Arpo-Jarpo 

 
Donderdag 

 
26 november 2015 

 
vanaf 19 uur     

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
12 december 2015 

 
Vanaf 14 uur Zaterdag 

 

 
Arpo-Jarpo 

Zondag 13 december 2015 NATIONALE RUILDAG + 

TENTOONSTELLIG  van 9 tot 15 

Arpo-Jarpo 

Inlichtingen : 
 

Thys Firmin    Bosstraat 38 2500   LIER   :03/4806628   gsm: 0479778337 
:  firminin.thys@telenet,be   of  firmin.thys@hotmail.com 

 

 

mailto:firminin.thys@telenet,be
mailto:firmin.thys@hotmail.com


 

Arpo-Jarpo januari - februari 2015 

 
 

 

GRATIS 
 

WORSTENBROOD 
OF 

APPELBOLLEN 
 

Tijdens de algemene jaarvergadering op zaterdag 10 januari 2015 

Om  16 uur 

In ’t Karthuizershof 

Kartuizersvest 55   2500 Lier 

 
INSCHRIJVEN VOOR 5 JANUARI 2015 

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze bijeenkom-

sten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin  Thys Bosstraat 38 2500 Lier. 

Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 034806628 of  0479778337 

 : firmin-thys@hotmail.com  of  arpojarpolier@gmail.com 

 

 
 

Naam:…………………………………………………………………………   Lidnr.:……… 

 

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op zaterdag 10 januari 2015  

 

Met : ………..  personen. 

 

Worstenbrood:………. 

 

Appelbollen:   …… …. 

     

Handtekening: 

 

 

 

 
 

mailto:arpojarpolier@gmail.com


 


