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Beste Vrienden 

 
De vakantiemaanden zijn voorbij en de temperaturen zijn naar normale waarden gezakt. We starten het 

seizoen met een poging om onze kring uit te breiden naar andere verzamelobjecten. Dit kan het bestuur 

NIET alleen. Wij doen een oproep aan alle leden om mee propaganda te maken en vrienden en kennissen 

mee te brengen. 

 

September is ook de maand waarin wij beginnen met de hernieuwingen van de lidgelden. Wees niet 

ongerust, de lidgelden zijn nog altijd hetzelfde, 8€ of 10€ voor een gezinskaart. Voor jeugdleden onder de 

18 jaar is het lidmaatschap gratis.  

 

Beste leden, VERGEET NIET in te schrijven voor ons gezellig samenzijn op zaterdag 23 september 2017. 

Menu en inschrijvingsformulier vindt men verder in dit blad. In de prijs is alles inbegrepen: aperitief , buffet,  

alle dranken en helpende handen om de zaal terug in zijn oorspronkelijke staat af te leveren. 

 

Op 11 november 2017 organiseren wij onze jaarlijkse quiz. Hiervoor kunnen wij ook helpende handen 

gebruiken. In de namiddag hebben we onze gewone bijeenkomst, dan maken wij de zaal in orde op het 

einde van de bijeenkomst. Wij vragen eveneens dat onze leden hiervoor zoveel mogelijk propaganda 

maken. Nog beter is deel te nemen met een ploeg.  

 

Het jaar 2017 sluiten wij traditioneel af met onze jaarlijkse nationale ruildag met tentoonstelling en 

eindejaarverkoop voor leden van Arpo, KLBP en SFP “De Koerier” en Studiekring Lier 

OPGEPAST: LOTEN VOOR DEZE VERKOOP MOETEN IN SEPTEMBER BINNEN GEBRACHT 

WORDEN.  Wij vragen om geen loten onder de €1.00 te maken. Men kan wel loten binnenbrengen zonder 

inzetprijs (bod). Loten met prentkaarten, munten enz. zijn ook toegelaten. 

 

Studiekring Lier.: De leden van de studiekring Lier mogen aan dezelfde voorwaarden deelnemen aan ons 

gezellig samenzijn op 23 september.   

Volgende bijeenkomst van de studiekring is op 23 november 2017 vanaf 19.30uur; 

Bijeenkomsten 2018: 

  

Donderdag  22 maart 2018 Klein zaal vanaf 19.30 uur Studiekring Lier 

Donderdag 28 juni 2018 Klein zaal vanaf 19.30 uur Studiekring Lier 

Donderdag 22 november 2018 Klein zaal vanaf 19.30uur Studiekring Lier 
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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  “D’ OPEN POORT 
  Berlaarsesteenweg 17 2500  Lier(vanaf januari 2017) 
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 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28    0468/289239 

        
          *        Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling 

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

  
 *O-Voorzitter, ruilmeester  archief  
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Gelendel 102  2260  Westerlo 
  : 014/728604 
  
 *Penningmeester 
 BRYS Luc  :brys.willems@telenet.be 
 Blokstraat 82  B3 
 2500 LIER 
 :03/4803690         
         
   *Leden: 
  BATS Willy, willy.bats@skynet.be 
  Voortkapelseweg 8, 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    0479/778337 
 
    *Dienst Nieuwigheden 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
    : 0499/753266 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis 
vergaren is geld besparen. 
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester. 
Alle verzamelobjecten welkom!!!! 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door 
Zaal “d’Open Poort”  

Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier 
Zaterdag 01 juli 2017 vanaf 14 uur 

Zaterdag 09 september 2017 vanaf 14 uur 
 

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden 
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen  bekijken 

LIDGELDEN  2018 
 * 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 2018 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
Al DEZE bijeenkomsten gaan door in : 

Zaal “D’OPEN POORT” 
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 

ZATERDAG   9 september vanaf 14 UUR 
ZATERDAG   23 september GEZELLIG SAMENZIJN , 
 APERITIF OM 18 UUR 
ZATERDAG 7 oktober (Eerste zaterdag) vanaf 14 uur 
ZATERDAG 11 november vanaf 14 uur.  
Om 20 uur  QUIZ. 
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Themacollectie: CAR LINNAEUS, de grote plantkundige. 
 
Dat een postzegelcollectie een ware encyclopedie is hoeft geen betoog, maar het gebeurt 
ook wel eens dat een zegel herinneringen oproept. Dat overkwam mij met een Zweedse 
postzegel uit 1963 waarop afgebeeld het geboortehuis in Rashult van Carl Linnaeus. 
Herinneringen aan onze rondreis door Zuid-Zweden. In die periode was ik actief bezig met 
het bestuderen van wilde planten en stond Rashult op de verlanglijst van zeker te bezoeken 
plaatsen. Na het vinden van deze postzegel was ik benieuwd of er meer zegels over 
Linnaeus te vinden waren. Die blijken beperkt. En wat met andere grote namen uit de 
plantenkunde zoals Dodoens? Ook hiervan geen massa. Maar een nieuw thema was 
geboren : mijn passie voor plantenkunde vertalen in een postzegelverzameling. Alles over 
Linnaeus, Dodoens, Von Bingen, Treben enz. Een zoektocht kan beginnen. En wie waren 
deze monumenten? 
 

  
 
De Zweedse postzegels uit 1963 die aan de basis liggen van een nieuwe themaverzameling. 
  
Carl Linnaeus (1707 - 1778) 
(nadat hij in 1761 in de adelstand was verheven Carl von Linné) was een Zweedse arts, 
plantkundige, zoöloog en geoloog. 
 

   
 
De (voorlopig) oudste gevonden zegel met afbeelding van Linnaeus. Een Zweedse zegel uit 
1939 in de jubileumreeks Koninklijke Academie Wetenschappen waarvan Linnaeus 
medeoprichter was.  
 
Carl Linnaeus was de zoon van Nils Ingemarsson Linnaeus en Christina Brodersonia, en 
werd geboren in Råshult, in Smaland (Zweden). Carl werd vermoedelijk vernoemd naar 
Karel XII van Zweden. Zoals in die tijd gebruikelijk was, had zijn vader Nils geen 
familienaam, Ingemarsson was een patroniem. Toen Nils in Lund ging studeren, had hij 
echter een familienaam nodig om zich in te kunnen schrijven. Geïnspireerd door de grote 
Lindeboom bij zijn geboortehuis, verlatijnste hij het woord linde tot Linnaeus.  
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Carls vader, die dominee was, wilde dat zijn zoon theologie ging studeren. Carl begon 
daartoe in 1724 ook een opleiding in Grieks, Hebreeuws, theologie en wiskunde aan het 
Växjö Gymnasium. Hij had daarin echter weinig interesse en de meeste van zijn docenten 
meldden over zijn studie aan zijn vader dat Carl wel nooit een geleerde zou worden. Alleen 
de docent Rothman dacht er anders over en wist zijn vader te overreden erin toe te stemmen 
dat Carl geneeskunde ging studeren in plaats van theologie. 

Tijdens zijn studie verwierf de jonge Linnaeus een opdracht om de natuurlijke schatten van 
Lapland te inventariseren. Na zijn onderzoekingsreis door Lapland, in 1732, schreef hij zijn 
Florula Lapponica. In april 1735 vertrok hij naar Nederland om te promoveren tot doctor in de 
geneeskunde, een titel die hij nodig had om zich als arts te kunnen vestigen. Op 23 juni 
promoveerde hij aan de Universiteit van Harderwijk op het al eerder in Zweden geschreven 
proefschrift Hypothesis nova de febrium intermittentium causa.  

Na de promotie reisde hij verder naar Leiden. Daar publiceerde hij zijn Systema naturae, 
waarin hij de natuur in drie rijken verdeelde (mineralen-, planten- en dierenrijk). In Leiden 
leerde hij George Clifford kennen, een schatrijke Amsterdamse bankier die zijn passie voor 
planten uit verre streken met hem deelde. Clifford verzamelde exotische planten in zijn 
oranjerie en tuin van de Hartekamp, een landgoed in Heemstede, een zomerverblijf van 
Clifford. Clifford nam Linnaeus in dienst als lijfarts en hortulanus, en bood Linnaeus een gage 
en het gebruik van zijn uitgebreide tuin en bibliotheek aan.  

      
 

Vooral in 2007 werd filatelistisch wat aandacht besteed aan Linnaeus, zeker in Zweden. 
Toen werd zijn 300ste geboortedag herdacht. 

 

Verblijf in Heemstede 

Van 1735 tot 1737 verbleef Linnaeus op de Hartekamp. Clifford droeg 
hem op om een catalogus van zijn omvangrijke collectie planten en 
boeken samen te stellen. Het resultaat was Hortus Cliffortianus, dat 
gepubliceerd werd in 1738 en in veel opzichten een voorloper was van 
Linnaeus' latere werk. Gedurende zijn aanstelling bij Clifford reisde 
Linnaeus ook naar Engeland. Begin 1738 verbleef Linnaeus nog enige 
tijd in Nederland om te herstellen van cholera, alvorens via Frankrijk 
terug te keren naar Zweden. Bij terugkomst in Zweden vestigde 
Linnaeus zich in Stockholm, waar hij onder meer in 1739 medeoprichter 
was van de Zweedse Academie van Wetenschappen. Tot op hoge 
leeftijd bleef Linnaeus hoogleraar en vooraanstaand burger van 
Uppsala. Hij is begraven in de kathedraal van deze stad, dicht bij de 
ingang, en er worden nog regelmatig bloemen op zijn graf gelegd. 
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Enkele niet Zweedse uitgaven.  

Systema Naturae. 

In 1735 publiceerde Linnaeus de eerste druk van Systema naturae. In dit werk gaf hij een 
indeling van de drie natuurrijken mineralen, planten en dieren. Het dierenrijk was 
onderverdeeld in zes klassen: I Viervoeters (inclusief de mens), II Vogels, III Amfibieën, IV 
Vissen (inclusief Walvissen)V Insecten (geleedpotigen) en VI Wormen (alle overige 
ongewervelde), en tot slot een ongenummerde klasse Paradoxa, waarin monsters en 
fabeldieren behandeld werden. 

 
De 24 klassen van planten.        
    
Een opzienbarend aspect van Linnaeus' werk was dat hij voor het indelen van planten 
uitging van kenmerken van de voortplantingsorganen: de stampers en meeldraden. Het 
classificeren van planten op basis van de bloemen was niet nieuw, hoewel het 
voortplantingsmechanisme van planten pas aan het eind van de zeventiende eeuw was 
ontdekt. Maar Linnaeus ging verder door alleen de voortplantingsorganen te gebruiken als 
de basis van zijn systeem, en daarbij expliciete seksuele termen te gebruiken, in een tijd dat 
het spreken over seksualiteit een taboe was. Linnaeus deelde de planten naargelang het 
aantal meeldraden in 24 klassen in, en daarna verder in orden, op basis van het aantal 
stijlen. De seksuele aard van zijn indeling en het voor die tijd zeer uitgesproken gebruik van 
seksuele termen maakte zijn systeem voor sommige van zijn tijdgenoten controversieel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Carl Linnaeus in zijn Lapse kostuum met  het linnaeusklokje in de hand. Martin  Hoffman, 1737                                                

Villa Hertekamp 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Hoffman&action=edit&redlink=1
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Een opzienbarend aspect van Linnaeus' werk was dat hij voor het indelen van planten 
uitging van kenmerken van de voortplantingsorganen: de stampers en meeldraden.  

 
Species plantarum 
Linnaeus was meer plantenkenner dan zoöloog en richtte zijn aandacht vooral op de 
systematiek van het plantenrijk. Dat culmineerde uiteindelijk in 1753 tot de uitgave van 
Species plantarum. Dit is het eerste werk waarin de binominale nomenclatuur systematisch 
is doorgevoerd. Elke soort kreeg behalve een geslachtsnaam ook een toenaam 
(soortaanduiding), ook bij geslachten die uit maar één soort bestonden, een op het oog 
eenvoudige maar in de praktijk revolutionaire verandering. Het verkorte namenstelsel van 
Linnaeus werd nog voor zijn dood door de meeste botanici en zoölogen overgenomen. 
Species plantarum geldt tegenwoordig als het officiële beginpunt van de binominale 
nomenclatuur voor planten. 

Linnaeus benoemde en classificeerde gedurende zijn leven zo'n 9000 soorten planten. De 
auteursnaam 'L.' (bij planten) of 'Linnaeus' (bij dieren) betekent dat Linnaeus degene is die 
de soort een naam heeft gegeven.  

 

Walter Suys. 

Bronnen: Wikipedia. Illustraties: Catawiki, Koninklijke Plantentuin Meise. 
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GEZELLIG SAMENZIJN 23 SEPTEMBER 2017 
 ARPO –JARPO LIER  

Menu Buffet 
KOUD 

 Heilbot carpaccio met basilicum en ijsberg 

 Roze garnaal in glas met garnituur “mooi zicht” 

 Beenhesp met knolselder 

 Kalfslende en groene asperge met zoete paprika 

 Margaritasalalade   

o Compositiesalades, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter 

 

Warm 
 Dorade licht getomateerd en bintjes 

 Rigitone broccoli en lamsgehakt 

 Parelhoen en dragon met corichon 

Nagerecht 
Tiramisu 

Dranken 
 Aperitief  

 Wijnen en dranken  aan tafel 

 Alle dranken voor en na  

 

 

 

 

 

Een korte beschrijving van het gerecht. 

Item 
Een korte beschrijving van het gerecht. 
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                23 september 2017 

OM  18 UUR 

in de zaal D’ Open Poort 

Berlaarsesteenweg 17 

2500              LIER 

Gezellig samenzijn met  buffet. 
                            Arpo-Jarpo Lier 

 

 
 

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   € 40,00. 
 

 Wat krijgt U hiervoor? 

 

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

Inschrijven vóór  15 september 2017  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    0468289239 

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

  
 

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

 

 

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

 

 

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

 

Schrijft in voor het gezellig samenzijn  op 23 september 2017 om 18 uur. 

 

Aantal personen :...........  aan  € 40,00 :.................. 

Handtekening 

 

 



Nr Land Omschrijving  **/*/O Cote Inzet Prijs

1 Albanië Nrs 2169 C , D ** 100,00 8,00

2 Albanië Nrs 2169 E,F,G,H ** 130,00 10,00

3 Albanië Nrs. 2169 M,N ** 132,00 10,00

4 Albanië Nrs. 2169 L,K,J ** 65,00 5,00

5 Albanië Nrs. 2173-74 ** 60,00 5,00

6 Luxemburg Nrs 922 en 987 Bl. van 4 O 3,20 0,20

7 Luxemburg Nrs. 947 en 958 Bl van 4 O 2,45 0,20

8 Luxemburg Nrs. 967 en 1046 Bl van4 O 3,60 0,20

9 Luxemburg Nrs 1054 en 1056 Bl. Van 4 O 4,00 0,30

10 Luxemburg Nrs. 1074 en 1153 Bl van 4 O 3,60 0,20

11 Luxemburg Nrs. 1172 en 1177 Bl. van 4 O 3,60 0,20

12 Luxemburg Bl. Nr. 8 O 6,00 0,60

13 Luxemburg Bl. Nr11 O 3,00 0,30

14 Luxemburg Bl. Nr. 15 O 9,00 1,00

15 Luxemburg Boekje 2x nrs. 1106-07 ** 9,50 1,00

16 Luxemburg Nrs. 691-696 sprookjes ** 2,75 0,20

17 Senegal Expres brief (bijzonder adres Antwerpen) 0,50

18 Restanten Congo,USSR,Roemenië, Mongolië 0,50

19 Wereld Doos met 1000den zegels 5,00

20 Finland Kerstmis nrs,2023-2030 ** 14,40 1,00

21 USRR 2postwaardestukken stripfiguren O 0,20

22 België Lier Bijzondere afstemp. Fé 2  1 tent O 0,20

23 Lier twee affiches Timmermans 1972en 1986 0,50

24 Lier Fé Boek tent. Met pen en penseel 25,00

25 België Doosje met bodjes 3F Boudewijn 0,10

Verkoop onder leden van 09 juli 2017 om 15 uur

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 €. 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  pr adres :Bosstraat 38 2500 Lier : 034806628  
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Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen 
onder de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder 

aangeduide maximumprijzen. 

       
Naam :      Voornaam :   
       
Adres :      nr.: bus:   
       
Postcode :    Plaats :     
       
Tel.:      E-mail :     
       

       

Lot Nr Omschrijving Bod   Lot nr Omschrijving Bod  

             

             

 
            

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot nr. 1                                                                    Lot nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot nr. 3                                                             Lot nr. 14                                                       Lot nr. 24 



 
 

ARPO – JARPO LIER 
Vanaf 09 september van 14 tot 17 uur 

STAAN WIJ OPEN VOOR ALLE VERZAMELOBJECTEN 
In Parochiezaal D’ Open Poort 

                        Berlaarsesteenweg 17  2500 LIER 

 

 
Wij nodigen alle verzamelaars uit om kennis te maken . Het is de bedoeling dat de 

verzamelaars hun eigen materiaal mee brengen om te ruilen.  

Jullie kunnen dan kennis maken met de werking van onze kring en misschien een blijvende 

samenwerking uitbouwen naar alle verzamelgebieden. 

Inlichtingen:Thys Firmin 

Bosstraat 38 

2500 LIER       

  : 03 480 66 28    : 0468289239 : firmin.thys@telenet.be         arpojarpolier@gmail.com  

 

VERZAMELAARSCLUB ARPO-JARPO LIER 

ZAAL  D’ OPEN POORT  BERLAARSESTEENWEG 17     2500  LIER 

          

 
2017                                             BIJEENKOMSTEN                         2018                

 

 

 

 

 

Postzegels – Postkaarten – Doodsprentjes – munten  e.a. … 

Zat. 13 januari 2018  14 tot 17 uur. Algemene 

Jaarvergadering + Worstenbrood 

Zat. 10 februari 2018 vanaf 14 – 17 uur 

Zat. 10 maart 2018 vanaf 14 – 17 uur 

Zat. 14 april 2018 vanaf 14 – 17 uur 

Zat. 12 mei 2018 vanaf 14 – 17 uur 

Zat. 9 juni 2018 vanaf 14 – 17 uur  

Zat. 7 juli 2018 vanaf 14 – 17 uur 

 

Zat.  9 september 2017  vanaf  14 – 17 uur 

Zat.  7 oktober 2017        vanaf 14 – 17 uur 

Zat. 11 november 2017  vanaf  14 – 17 uur 

Quiz  om 20 uur Quiz. 

Zat.  9 december 2017   vanaf  14 – 18 uur 

Zondag 10 december 2017 van 9 tot 16 uur 

Nationale Ruildag + Tentoonstelling 

 

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


ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 

Zaterdag 11 november 2017 

WAAR:     in zaal  “D’ Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17  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   of  0468 28 92 39 of een e-mail te stu-
ren naar:    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 
 
 
 

26ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz. 

zondag  10 december 2017 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

 

13 uur grote eindejaarsverkoop  

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

 
in zaal ‘”D’ OPEN POORT 3 

Berlaarsesteenweg 17 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 -  04768 28 92 39 

 

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

 

Iedereen is welkom                   Toegang gratis 
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