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Beste Vrienden,

'j
'

Naar jaarlijkse gewoonte wensen wij onze leden en hun familie een prettige en zonnige
vakantie toe.
Na de zomervakantie wacht ons een drukke agenda. Eerst en vooral onze algemene jaawergadering met 's avonds ons jaarlijks gezellig samenzijn. Vergeet vooral niet in te schrijven voor
ons koud buffet, het inschrijvingsformulier vindt U verder in ons blad.
Op 8 november heeft de tweede provinciale Quiz plaats in onze zaal. Wij mogen meedoen
mèt meerdere ploegen , dus geef U op om deel te nemen . Wenst U toch niet mee te quizen
wij kururen altijd helpers gebruiken, zowel voor de bediening als voor het ophalen van de
antwoorden enz.
Op 2Odecember'97 organiseren wij in het teken van het Timmermansjaar een Postzegeltentobnstelling met speciale afstempeling en de Dag van de Filatelie van K.L.B.P. Provincie
Antwerpen. Leden die wensen deel te nemen aan de tentoonstelling gelieven zich zo vlug
mogelijk kenbaar te maken.
Voo. deze tentoonstelling hebben wij wel veel helpende handen nodig, o.a. vooÍ opbouw en
afbraak tentoonstelling, bemanniíg van onze standen , tàP , inkom enz . Wij hopen ten
zeerste op uw bereidwillige en talrijke medewerking.

In memoriam
lid van
onze veÍeniging maar een trouwe bezoekster van onze bijeenkomsten samen met haar kleinzoon Bart en familie .Wij zullen Maria missen op onze bijeenkomsten maar hopen dat de
kinderen en kleinzoon haar verzameling zullen verder zetten en trouwe bezoekers zullen
blijven op onze bijeenkomslen. Zo zullen wij Maria steeds in onze herinnering blijven

Wij vernamen het plots overlijden van ons lid Maria Biezen.

Zr1 was nog niet zo lang

bewaren.

Langs deze weg willen wij namens het bestuur en de leden ons diep medevoelen aanbieden
aanhaar familieleden .

Wij vernamen ook dat ons lid Vermyle Gommaar

opgenomen is in het hospitaal . Wij wensen

Gommaar een vlugge beterschap en hopen hem vlug terug op onze bijeekomsten te kunnen
ontmoeten.
Ons lid Goetschalks August heeft eveneens problemen met de gezondheid en heeft reeds enkele malen in het hospitaal verbleven. Wij wensen hem eveneens een volledig herstel toe.

onze Jeugdleden is de volgende bdeenkomst 13 september 1997 om 14
uur. Wij hopen dat al onze jeugdleden dan op post zullen zijn en wat nog belangrijker is
breng uw vriendjes of vriendinnetjes mee. Zo kunnen zij ook eens kennis maken met het
en misschien worden zt wel lid.
verzamelen van

JARPOIVooT
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER

:

Al onze biikomsten gaan door in de zaal
't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 25{X} LIER

ruilnamiddag
Donrlerdag 2ó augustus 7997 ruilavond
Zaterdag 13 september L997 ruilnamiddag
juti

1997

Zaterdag

12

Zaterdag

27 september 1997 Algemene
Gezellig Samenz[in ( koud buffet

Jaarvergadering

)

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

uur.
19 uur,
14 uur.
14 uur.
L9 uur.
14

FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
voiledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende elub
(ruilabonnement) oftijdig opgestuurd naar het secretariaat: Haakstuk 10,2550 Kontich.
5

juli-6 juli '97

30 aug-3L aug'97
20 sept-Zl sept'97

28 september'97
4

oktober'97

"

1kÍober'97

10 okt-12

okt'97

l7 okt-26 okÍ '97
26 oktober'97

I novernber'97
9 november'97
15 dec-23 dec'97

20 december'97
24

januari'98

2 rnei-3 mei '98

\UETTERAI.I A' 97, Precompetitieve tentoonstelling
in het Seheppersinstituut te Wetteren
: Voorverkoop, veiling & ruilbeurs Studiegroep postzegels A. Buzin (SPAB)
Ruggenhof, Frans van Dijckstraat 46, Deurne, 9.00h tot 17.00h
: FILA '97, Grote postzegel- en muntenbeurs, ingericht door N.I.P.A'
Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan, Antwerpen, inkom 80 BEF
: Binkse ruilclub Turnhout, nat. ru.ildag, van 8.00h tot 16.00h
Institnut St. Victor, Kasteelplein 2A, 22AA Turnhout
:

: Speciale afstempeling in het dierenpark Pianckendael Vlechelen,
Studiegroep postzegels A. Buzin (SPAB)
: 2e Grote Roeseiaarse postzegels- en poststukkenbeurs
De Kleine Postiljon & V.R.P., van 9,30h tot i7.00h, gratis,
zaal' T enElsberge', Mandellaan I 0 l, Roeselare
: Nationale dag van de postzegel NL met internationale deelname
ROTTERDAM'97, beurs rfforld Trade Center, Coolsingel, Rotterdam
10+lli i0 van irl.00h tot 18.00h, 12170 van 10.00h tot 16.00h
'97, Internationale F.LP. tentoonstelling te Moskow (Rusland)
MOSCOIY
:
: 18e Internationale postzegelbeurs, Phila Waes, van 9.00h tot 17'00h
Stadsfeestzalen Leopold Illaan, 91 00 Sint-Niklaas
: 2e Provinsiale Quizavond KLBP Antwerpen, 4p/ploeg, i00 frlpioeg
in 't Karthuizershof, Karthuizersvest 55-57 te Lier
: Beurs "97, ae De Kruisboog, Tienen TIPOC
: INDIA '97, Internationale FIP tentoonsteliing te New Delhi (Indie)
: Dag van de Fiiatelie door Arpo inzaal "De Mol"o Aarschotsesteenweg 3 te tier
: Jaarlijkse Ruilbeurs van Kon. Kielse postzegelklub
: Dag van de Postzegei 1998 met voorverkoop Europa zegel door Arpo Lier
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DIENST NIEUWIGHE,DEN
Aan de leden met een abonnement of nieuwigheden wordt gevraagd op de laatste bijeenkomst
voor het zomerverlof -12 juli 1997 - zoveel mogelijk hun zegels af te halen.
Op 7 juli verschenen nogT zegels nl. rozen 3 ex. van l7fr.+ toerisme 3 ex. van 17fr. + een
gewone postzegel Albert II van 19fr.
Het loont dus zeker de moeite om nog eens langs te komen.

Hier vogt nogmaals een lijst met laattijdige afhalers van hun aborurement. De niet vermelde
leden worden bedankt voor hun vlugge reactie op de vorige lijst

Lidnr.:

Naam:

Bedrag op 301061972

33

Claes Frangois

-1.272fr.

48

Hendrickx Chr

-3.03Ofr

55

Heremans R.

-2.064fï

82

Bellens Ph

-1.9r8fr.

t44

Verheyden Jenny

-2.064fr

66

Baeten Nobert

-1.272fÍ

De leden die hun abonnement voor 1998 willen veranderen kururen dit reeds melden aan onze
verantwoordelij ke van de nieuwighedendienst.

* ****************

**********

*******************

* ***

BIBLIOTHEEK:

Het bestuur is volop bezig onze bibliotheek te ordenen en wij
hopen in de toekomst een lijst voor onze leden ter beschikking te hebben. Onze dank gaat
hier vooral naar onze sekretaris Mireille Vanheerentals en onze materiaalmeester Baeten
Louis die onze kasten hebben uitgemest. Onze materiaalmeester heeft ook verschillende
nieuwe uitgiften van Michel Catalogi voor zichzelf aangekocht . Een telefoontje en hij brengt
deze werken mee naat onze bijeenkomsten (e;439.22.83)
Volgende werken heeft hij nzijnbezit:
Duitsland Briefe - katalog
Duitsland
Duitsland - special
Europa - West I en II
Europa - Oost

**

{<* * * *

** ** * * * * ** * * * * * * * *** * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ê

WEETJES
Op zaterdag24 me\ L997 bezocht onze club Carolopirilex te Charleroi.
Ons licl Gustaaf Foekaert heeft cleelgenomen aan cleze nationale competitieve tentoonstelling

In Tele-Knack van 3197lazenwe naar aanleiding van het afschafren van voorafgestempeide zegeis :
Van de eenendertig vogeizegels van Buzin zijn er slechts vier niet met voorafstempeiing in omloop gebracht
7 BEF pimpeimees, I BEF ijsvogel, i6 BEF pestvogel en 15 BEF matkop.
cÍe Deurnese Postzegel krant weten we dat 1995 een rekordjaar was wat betreft nieuwe bijzondere
Rekord : Grenada en Grenadines die 458 zegels en
postzegels die werden uitgegeven -> 120i0
ó2 veiletjes uitgaven tegenover Belgie 42 zegels,l veiletje en i postzegeiboekje ...

En dankzij

!

PERS ËI{FORMATIE - f}E POST
j

Nog niet beschikbaar bij het opstelien van dit maanblad.
Wei onvingen we voigend voorproefie van de Studiegroep postzegels A.Buzin (SPAB), die de voorverkoop
van twee speciale uitgiften "Natuur" en "Ambachtelijke beroepen" organiseert op 30 en 31 augustus 1997
:
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-6BESTELBON AANVULLINGEN'96 ALBUMBLADEN

NAAM:..

Lidnr
AANTAL VOORSCH. TOTAAL

LAND

DAVO
DAVO

200
200

luxe
standaard

LINDNER
LEUCHTRI-]M

200

luxe

200
200

standaard

200
200

SAFE

EXELENT
\

luxe
EXELENT dik papier standaard .
EXELENT dun papier standaard.

200
200

BIJKOMENDE AAIWULLINGEN
DAVO
DAVO
DAVO

200

vogels Buzin
Rysselberghe
Paola

200
200

BESTELBON CATALOGI
Lidnr

NAAM:

Voorsch.

sept.'97)

745tu.
Officiële catalogus van BELGIE 1998 (17
deze 43ste uitgave heeft een nieuwe lay-out en bevat niet meer de voorafgestempelde zegels
.(nu een afzonderlijk boek)

Officiële catalogus van de voorafgestempelde zegels van België ..... 950fr.

WERT & TELLIER

1 France
deel 1 France harde kaft
deel

sepl'97
sept.'97

deel 1 bis (Andona, Europa, Monaco, Nations Unies)
deel 3.1 Europa del'Ouest A à G
deel3.2 Europa de I'Ouest H à Y
deel 7.1 Outre-mer O à S (Océan Indien à Samos )
deel7.2 Outre-mer S à Z (Seychelles à Zoulouland)

67sfr.
825fr
415fr.

rr25ft.
rr2stu.
105Ofr.
105Ofr.

TIMMERMANSJAAR

1997

DAG VAI{ DE FILATELIE

20,12

\J

T

tu

%o

IW

L

20 DECEMBER 1997 van 10 tot 17 uur

in de zaal "DE MOLoo Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier
Postzegeltentoonstelling met tijdelijk postkantoor en dag van de filatelie
van de Provincie Antwerpen K.L.B.P..
Standen van de aangesloten kringen en ruilmogelijkheden
16 uur optreden van JECOBA (Jeugd -Concertband -Antwerpen)
o.l.v.
Ronny Verfaille
Een organisatie van Arpo en Jarpo Lier en de Kon. Postzegelverzamelaarskring Lier
in samenwerking met de Kon. Landsbond der Belgische Poszegelkringen AntwerpenDe Post - De Stad Lier- TimmerÍnanscomité- Liers Cultureel Centrum - De Culturele Raad
van de stad Lier

TOEGANG GRATIS

RUIMEPARKING

E

WEETJES
Op zaterdagZ{ meï 1997 bezocht onze club Carolophiiex te Charieroi.
Ons lid Gustaaf Fockaert heeft deelgenomen aan deze nationale competitieve tentoonstelling
In Tele-Knack van 3i97 lazenwe na&r aanleiding van het afschaffen van voorafgestempeide zegeis :
Van de eenendertig vogelzegels van Buzin zrjn er siechts vier niet met voorafstempeiing in omloop gebracht
7 BEF pimpelmees, 8 BEF ijsvogei, i6 BEF pestvogei en 15 BEF matkop.
En dankzij de Deurnese Postzegei icrant weten we dat i995 een rekordjaar was wat betrert nieuwe bijzonriere
postzegels die werden uitgegeven -> 120i0
Rekord : Grenada en Grenadines die 458 zegeis en
óZ velietjes uitgaven tegenover Belgie 42 zegels, i veiietje en i postzegeiboekje ...

i

PERS IIïFORMATIE - f}E POST
Nog niet beschikbaar bij het opstellen van clit maan:uiad.
lVei onvingen we voigend voorproefie van de Studiegroep postzegeis A.Buzin (SPÁB), die de voorverkoop
van twee speciale uitgiften "Natuur" en "Àmbachtelijke beroepen ' organiseert op 30 en 31 augustus 1997 :
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BESTE VRIENDEN,
Dit is reeds het laatste clubblad van1997 en wij hebben nog een drukke agenda af te handelen.
Tijdens onze volgende bijeenkomst van 8 november'97 houden wij onze tweemaandelijkse
kleine veiling die nu toch iets groter is uitgevallen'
quiz van de K.L.B.P.
's Avonds rr.,-*.tt wij deel met twee ploegen aan de tweede provinciale
Antwerpen. Supporters en helpers zijn steeds welkom'
Op 20 d.c"-Uói 1997 is o*ó ttitrg mede organisator van de Tentoonstelling met speciale
afitempeling in het teken van het Timmermansjaar en de dag van de filatelie van de provincie
Antwerpen. fo ait blad vindt U een inschrijvingsformuliertje voor onze leden die zich willen
inzetten voor , tijdens en na deze tentoonstelling. Wij hebben helpers nodig voor de opbouw en
afbraak van de tentoonstelling . Tijdens de tentoonstelling hebben wij mensen nodig vooï onze
stand, inkom, toog en cafetaria'
rË*'1.*,k*****rF***,1.**{'****{"f

*!ktF*'l"l'**t'*tfi*************'lc**

december 1997 zou de post rolzegels en een postzegelboekje met zelfklevende zegels
uiïgeven .Dezeuitgiften zouden enkel bij de dienst der verzamelaars te Brussel verkrijgbaar zijn.
Deirolzegels zoudeá een waarde hebben van 15 fr met als afbeelding een vogel van Buzin, namelijk dó Vtattop. De zegels uit het postzegelboekje zouden de waarde hebben van 17fr; en de
bloem zijn: namelijk een "Azalia" naaÍ een ontwerp van Buzin'
ateltaing
"ótt
"orl
Leden die deze wensen te ontvangen moeten die bestellen bij onze dienst nieuwigheden. De
rolzegels zullen elke vijf zegels een nuÍrmer dragen op de achterzijde en zullen enkel kunnen
besteld worden per vijf zegels. Het postzegelboekje zou uit tien zegels bestaan'
Wij zullen deze zegels op voorhand aanrekenen omdat wij ook dit geld eerst moeten storten.
zelf willen bestellen in Brussel maken wij er attent op dat bij een
De leden die deze
"eg"l.
bestelling kleiner dan 500fr er onkosten zullen gerekend worden door de post.

Op

I

*{r******t

****,1.*.t|.***<*€*{"1'!F*:l"l"l'*{'****'*tt!Frl'*****{"f

**"******'k

NETHAFIL PROVINCIALE COMPETITIEVE POSTZE-

GELTENTOONSTELLING
LIER
*tl.*.***tl.t<t(*!t**,t

7 en 8 november 1998 te

in zaa,l "DE MOL"

***,t*tk*{'*******'l'l(**tF:t<*tk***<t<'FX*:l'**'1"'*{'**'l'***

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Bijeenkomsten:

uur
zaterdag 1.3 december 1997 vanaf 14 uur

zaterdag

8

novemberl99Tvanaf

14

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs - er is altijd materiaal en uitleg voor onze
jeugdleden ter beschikking . Breng uvy verzameling eens mee, dan kunnen wij die samen
reken.
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BIJEEIT{KOMSTBN ARPO LIER

3

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal

't Karthuizenshof Karthuizersvest

Zatcrdag

55-57 te 2500

LIER

ruilnamiddag
2e provinciale quiz
Donderdag 27 november 1997 ruilavond
Zatcrdag L3 december lW7 ruilnamiddag
Zaterdag 20 december 1997 Dag van de filatelie

!

8 november 1997

vanaf 14uur.
vanaf 20uur.
vanaf 19uur.
vanaf L4uur.
van L0 tot 1.7 uur.

FILATELISTISCIIE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen" opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bewiende club
(ruilabonnement) oftijdig opgestuurd naar het secretariaat: Haakstuk 10, 2550 Kontich.
8 november'97

9 november'97
l5 nov-16 nov
5 dec-14 dec'97

KLBP Antwerpen,4plploeg,l00 fr/ploeg
in't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te Lier
: Beurs '9'7, cc De Kruisboog, Tienen TIPOC
: 3le Postzegeltentoonstelling met ruilbeurs door Postzegelkring 't Maemsch Hooftl,
van 10 tot 17 uur, Lokaal St. Anna Centrum, Hanegraefstraat 5 te Antwerpen LO
: INDIA '97, Internationale FIP tentoonstelling te New Delhi (Indie)
: l3de Nationale Postzegelbeurs door KVBP groep Leuven, van 9 tot 17 uur,
Koninkl. Atheneum campus Redingenho{ Redingenstaat 90 te Leuven, inkom gratis
: Dag van de Filatelie door Arpo in zaal "De Mol", Aarsehotsesteenweg 3 te Lier
: Jaarlijkse Ruilbeurs van Kon. Kielse postzegelklub
: Provinciale competitieve postzegeltentoonstelling en ruilbeurs voor postzegels,
door Hamse filatelieklub, sporthal "De Wuiten", Jules Vincartpark te Hamme,
van l0 tot 17 uur, inkom gratis
: Dag van de Postzegel 1998 met voorverkoop Europa zegel,
prov. Antwerpen : door Kon. Kielse Postzegelkring in Wilrijk
: ISRAEL '98, Internationale FIP tentoonstelling in Tel-Aviv (Israel)
: GARCIA LORCA in Granada, enkel literatuur en moderne filatelie
: NAJLIBRIA' 98, Nationale tentoonstelling voor jeugdige fi latelisten
Stadthalle St. Ingbert (Duitsland)
: JTIVALUX'98, FIP tentoonstelling jeugd + postgeschiedenis (Luxemburg),
Inkom gÍatis
: PORTUGAL '98, Internationale FIP tentoonstelling in Lissabon
: ITALIA '98, Internationale FIP tentoonstelling in Milaan
: ILSAPEX '98, Internationale FIP tentoonstelling in Johannesburg - Zuid-Afrika
: Provinsiale tentoonstelling 1998 provineie Antwerperq door ARPO Lier
: 2e Provinciale Quizavond

'll

7 december'97
20 december'97

^f januari'98
/q rea-ts feb '98
2 mei-3 mei'98
12 mei-21mei '98

juni-l 1 juni '98
1l juni-14 juni '98

5

l8 juni-24 juni '98
25 juli-Z augustus '98
25 sept-3 olt'98
20 ol*-25 okt'98
7 nov-8 nov'98
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WEBTJES
- Eduard Bellekens (dienst Nieuwigheden) bemerkÍe op 6/10197 ivm DAVO bladen postzegels A. Buzin
Vergissing op blz. 3 nl. verwisseling plaats gele kwikstaart 7 BEF met kuifmees I BEF.
Gaat DAVO dit blad gratis vervangen ?

- Het jaarlijks lidgeld ARPO werd zonder onthoudingen en mede op voorstel van de leden tijdens de Algemene Jaarvergadering
(2719197) verhoogd tot 250 BEF. Onze club heeft lange tijd het lidgeld erglaagkunnen houden.
voor 1998 mo€sten we echtervolgende prijsvermeerderingen in rekening brengen :
-> SABAM auteursrechten op fotokopies
-> aankondiging door de Post i.v.m. stijging portkosten voor het verzenden van tijdschriften
-> vermeerdering lidgelden af te dragen aan Socialistisch Federatie voor Postzegelverzamelaars en
Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen
- De helft van onze leden heeft het lidgeld voor de periode sept '97-aug '98 reeds betaald.
De anderen wor.den dringend verzocht dit te doen voor 3lll2l97 bij Louis Baeten, de penningmeester.

NIET BETALEN = GESCHRAPT WORDEN VAN DE LEDENLIJST

!

- Er heben zich spijtig genoeg geen nieuwe kandidaten voor het bestuur aangemeld, zediat de
samenstelling van het bestuur ongewijzigd is geblwen / herkozen tijdens de Algemene Jaarvergadering.
Frans Mertens, onze ruilrneester, zoeft* bijgwolg nog steeds opvolging of assistentie !

- Tijdens de maand ol*óer Fernand Fierens lid van onze club, hij verzamelt onder andere België en Frankrijk.
Van harte welkom, Fernand !
- Zoals u weet, is onze club lid van de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen.
Bijgevolg heeft u toegang tot de bibliotheek van & Landsbon{ waar u misschien interessante informatie in veftand met uw
ue-rrameÍing kan vinden. De bibliotheek bezit een reeds vijftig blad tellend overzicht van haar boeken, tijdschriften en catalogi
en is open elke eerste zateÍdagvan de maandvan 10.00 u tot 12.00 uur.
Het adres : Kloosterstraat 25, 2660 Hoboken, 03/665. 16.04

BESTIJIIR ARPO Lier
:
Secretaris:
Penningrneester :

Voorzifier

THYS Firmin

VAIII{EERENTALS Mireille

BAETEN l,ouis
Materiaalmeester : BAETEN Louis
MERTENS Frans
Ruilmeester :

Nieurryighedeu;

BELLEKENSEdUaTd

Leden

BATS Willy

:

DUPONT René

WIJCKMANS Louis

Bosstraat 38, 2500 Lier
Haakstuk 10, 2550 Kontich
Antwerp,sesteenweg 319, 2500
Antwerpsesteenweg 319, 2500

03/480.66.28

oi/457.s6.e5

Liel
Lier

03/480.22.83
03t480.22.83

Tagcijstraat 30, 2500 Licr
L. Dunrortierstraat 53, 2540 Hove

03/480.28.1I
03/454.12.r2

Montystraat 34, 2590 Berlaar
Kaphaanlei 116l A4, 2640 Mortsel
Stoofstraat 17, 2500 Lier

03t482.29.66
031454.27,31

03/455,02.28

E

PERS

INFORMATIE. DE POST

27 ohoberl99T
Uitgifte van e€n speciale postzegel

w.l9

1997

:

Solidariteit

Ondemerp
Waarde
Verkoop

Multiple Sclerose
: l7+4 BEF
: vamf 27110197 tot en met

Voon'erkoop
Datumafstempeling

25 en26/10197 van 10.00 tot 17.00h
: Brussel. Manage, Peer, Zrvijnaarde, Sindelfingen @uitsland)
: Brussel. Manage, Peer : logo van de Belgische MS Liga - tueetalig
Zrijnaarde: samenstelling met logo van de Belgiqche MS Liga - NL
Sindelfingen en le deg : tekening van de zegel

Motief

datumafstempeling

:

3014198 in al de postkantoren
en van 27110197 tot en met 30l9l98 bij Direct Postzegels

Motief

datumafstcmpeling

& Filatelie

: op

27 old'ober t997
pitgifte van een speciale postzegel nr.2O 1997 : Kerstmis

Dndenrerp
Waarden
Verkoop
Voonerkoop
Datumafstempeling

I
!

: Een sneeuu'landschap

!

B

en Nieuwjaar

met kerk, van Pierre Grahame

: 15 BEF
: vanxf 27110197
: op 25 en26/10197 van 10.00

tot 17.00h

:Brussel. Manage. Peer. Zwdnaarde. Sindelfingen @uitsland)
: Zwijnaarde : tekening met btrekking tot het Kerstfeest
rest. le dag : verschillende uittreksels van het schilderij van P. Grahame

Postzweliaarmap 1997
Verschijnt op 27 oktober 1997, kost 1200 BEF
Bevat : alle postzegels, blaadje en postzegelboekje uitgegeven in 1997 , op klasseerkaarten
*Koninklijke Beeltenis" ran 17 BEF
de geu'one postzegel
de Italiaanse versie van de speciale postzegel "Paola, Koningin der Belgen'
een zwart-u'itdruk van de Europareeks 1997 met de droogstempel van De Post
Verkrijgbaar in alle postkantoren met een filatelieloket, in de Philaboetieks of per briefiiisseling

Het filatelieboek Belgie 1997
Voor 3l/10/97 intekenprijs 1500 BEF. achteraf 1650 BEF
De Post - Filatelie (rerkoop). Muntcentrum. 1000 Brussel
l

HET FILATELIEBOEK BELGIE 1997
ONS NIEUWE AANBOD

!

Een uitzonderlijk mooi album van 54 pagina's, samen met de

43 speciale en I gewone postzegels van t997 en de nodige
kristallen om ze op de overeenstemmende pagina,s te bevestigen.
Bovendien is de eerste pagina voorzien van een zwart-wit ex-tibris
van De Post in staaldiepdruk.

BELGIE-BELGIOUE

6

BIBLIOTHEEK
Deze lijst is een inventaris van de ARPO bibliotheek 10/97 wat betreft boeken en een aantal catalogi.
Al deze werken kunnen uitgeleend worden van vergadering tot vergadering aan de kleine som
van 20 BEF. Uiteraardbeschikken we ook over ander materiaal zoals tijdschriften, artikels, ...
A1

A2

AJ
A4
A5
A6

A7
A8

A9

Al0

All

ê.12

Al3
At4

Al5
Al6
Al7

Al8
Al9
A20

A2l
A22
A23
A24
A25
A26
A27

428
A29

A30

A3l
A32
AJJ

A34

A35
A36

BI
B2
B3

v
B5

B6
B7
B8
B9

Bl0

*BI
c1
C2

c3
C4

De postcheckomslagen met reklame (catalogus)
Catalog of PERFINS Belgium (caLalogus)
Postwaardeshrkken van Belgie (catalogus)
Sonderstempel (catalogus)

OÍïiciële Cát*ogut màctrá*sch voorafgestempelde zegels van België 1906-1981 (catalogus)
Great Britrain, Queen Elizabcth II Decimal Issues (catalogus)
Het gebruik vanposfwaardeshrkÍ<en en aaÍrverwanten in de thematische Íilatelie (catalogus)
Prehlatelistisuhe p<lstmerken van België (calalogus)
Luchtpostcatalogus van België (catalogus)
ks cachets a etoiles (catalogus)
Offrciele catalogus postzegelboekjes I 907-1 978 (catalogus)
Des timbres de-Belgique et du Congo Belge 1949 (cal,alogus) deel I
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) deel
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) dtrl III
Les timbres-poste illustrés I 840-1 8ó4 (catalogus)
De punlstempels vm België 1864-1873 (catalogus)
ks timbres faux de Belgique (catalogus)
Timbres'poste Russie impcriale (catalogus)
De streepstempels van België 1849-1864 (catalogus)
VadeÍnec'urn du collectiorurètr de timbres-poste de Belgique & Cohrnies (catalogus)
ks marques postales de la province d'anvers 1648-1849 (catalogus)
De purtstempels vrm Nederland en Nederlands-Indië (catalogus)
Genese des piemiers timbres-poste du Grand-Duche de Luxemborug (catalogus)
Spezialkatalog lxmbarlei-Venetien 1850 (catalogus)
Emission de timbres-poste de 1884 (catalogus)
Spezialkatalog Osterreich 1 8ó7-1 906 (catalogus)
Càtalogue deJestampilles et oblitérations allemandes (catalogus)

L

Yvert et Tellier (catalogus) I
Yvert et Tellier (catalogus) I bis
Yvert et Tellier (catalogus) tr
Yvert et Tellier (catalogus) III
Yvert et Tellier (catalogus) Itr bis
Yvert et Tellier (catalogus) IV
Yvert et Tellier (catalogus) V
Yvert et Tellier (catalogus) VI
YvErt et Tellier (catalogus) MI

Leniniana (thema - catalogus)
Conquete cle l'espace (thema - catalogus)
Motiïsammlung : Schiffe und Schiffahrt (thema - catalogus)
Die Gesohichte-der Seefahrt auf Briefmarken (therna - catalogus)
Spoor en post, in Nederland (thema - catalogus)
tetecrmmunicatie op postzegels (therÍra - catalogus)
Luchtpost, veertigjaren KLM postvluchten (thema - catalogus)
Postes Helleniques (thema - calalogus)
Oranje enNederland op postzegels (thema - catalogus)
kopold I 1790-18ó5 (theÍna - catalogus)
Freistempel mit dem Motiv Eisenbahn (thema - catalogus)
Die olympischen spiele auf den Briefmarken der welt (thema - catalogus)
Vaderneuum der Belgisuhe vulrafstempelingen (studie - catalogus)
Postgeschiedenis Herenthout (studie - catalogus)

RadJaumstempels in West-Maaruleren (studie - catalogus)
ks Brueaux Ambulants de Belgique (studie - catalogus)

7

c5
C6

c7
c8
c9

cl0

cll

c12

cl3
cl4
cl5
c16

ct7
DI
D2
D3

X DI
D5

De thematische frlatelie (lectuur)
De post voor u (lectuur)
Hoe wordt een postzegel vervaardigd (lectuur)

Motiv Philatelie (leotuur)

m2

Bloemlezing Themaphila 25 (ectuur - voorbeelden)
vrrur de thematisuhe filatelie (leotuur)
Het interessante van postshrlÍ<en (lectuur)
Prisma postzegelgids (lectuur)
Museum van posterijen en telecommunicatie, Brussel (lectuur)
Postmuseum - historis,uhe toelichtingur, Brussel (lectuur)
Mens en Taak : Sociale Aspecten van de Filatelie (lectuur)
Ken de post (ltrtuur - jeugd)
Postboden van woeger, postnan van nu (lectuur -jeugd)
Ik frankeer met cle machine (ler,tuur)
Graveren en dnrkken van postzegels (lectuur)
DE POST tkxx de eeuwen htrn (ler,tuw)
DE POST school-filatelie Qectuur - jeugd)
Postzegels verzamelen = kermis vergarql (ltx,tuur - jeugcl)
Van de "penny black" tot de moderne postzegel (lectutu)
De valstrik van de hlatelie (ler,tuur)
De posEegel, van ontwerp tot verzamelobject (ectuw)
Ontdek EUROPA met behulp van poslzegels (leutuur - jeugd)

El

De stÍjckkaart€n van de boekenlieÍhebber (hrckbesprekingen)

F1

l0 jaar V.B.P. Studiekring (tenttrunstelling)
Themabelga (tentoonstelling)
Thernatisrche revuc - Themaphila 87 Amsterdam (tentoonstelling)
Posphía 69 Rogiercenkum Brussel (tentoonstelling)

D6

)

De postgeschiedenis van Roeselare (studie - @talogrs)
Postzegels schrijven gesuhieclenis - van WOII (studie - catalogus)
Union Postale Universelle (studie - catalogus)
Na Posttrid, 1946-1971 (stuclie - catalogus)
De postzegels van België (studie - catalogus)
Rampstukken (studie - catalogus)
L'emission des timbres-poste à eÍïigie de 1865-66 (studie - catalogus)
Engelse prxtstukken gebruikl in het buitenland (studie - catalogus)
Heraldieke leeuw met overdruk (studie - catalogus)
ks entiers postaux de Belgique, Congo Belge et Luxembourg (stuclie - catalogus)
Rolzegels + uitgifte I 9 I 5 Albert (studie - catalogus)
De Duitse censuurmerken op burgerlijke briefwisseling 193945 (studie - catalogus)
Archiv fir deutsche Postgeschichte (studie - catalogus)

w
D8
D9

Dl0

Dll

Dl2
Dl3
Dl4
Dl5
Dt6
D17

Dl8
Dl9
D20

mt

F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Fl0

Fll

Fl3
F14

Fl5
GI
CÍ2
('J

G4
G5
G6

HI

IN
H3

Ilandbek

Sl.rx;khoknia 8ó ( ternt<xmstelling)

Belgica 90 (tentoonstelling)
Duss'eldorÍ' 90 (tentunstelling)
Amphilex'77 Amsterdam (tentoonstelling)
4e NVPH Show '82 'S4ravenhage (kntumstelling)
15e Verjaring - "School der Filaêlie" Jubel-Postzegeltentoonstelling (tentoonstelling)
Koninklijke poslzegelvcrzamelaarskring Lier - Postzegelknttnnstelling (tentunstelling) F12
PosEegel en posttentoonstelling Antigone - tweede lushum (tentoonstelling)

RELIFIL, tentuxutclling voor religieue filatelie (tentoonstelling)
INDIA' 89 (entoonstelling)
DUSSELDORF'90 (tr:nttnnstelling)
I 9.Brieftnarketr-auktion Stuttgart (veilingcatalogus)
S2.krternationale Briefrnarken-Auktion ldairz (veilingcatalogus)
Gran Bretana, Cartas dirigidss al extedor (veilingcatalogus)
Subasta internacional de Sellos (veilingcatalogus)
Katalog I 990, DereÍnarken (prijslijsUcatalogus)
First Postage Stamp of Spain collection (veilingcatalogus)

krterphila' M ( adresserÍij st)
The British Philatelic Federation Yearhruk (adressenhjst+jaarhrk)
25 jaar socialistische federatie voor postzegelverzamelaars (adressenlijst+jaarboek)

-8-

VEILING

08 november 1997

Nr. Land:
1

België

om

15

uur
Waarde Inzet

Omschrijving
nr.l5 op brief van YPres naar

0

400

130

nr.18 op brief van Oostende naar
Gand 1866

0

200

6s

000

350

GaÍrd 1864
2 België
J

België

nr. 28 op brief van Oostende naar
Gand 1882

0

4

België

nr.30 brief Gandnaar Gand

0

150

50

5

België

nr. 30 c op brief van Gand naar
Ledeberg 1884

0

250

80

nr.31 op brief van Ooostende naar
Gand 1890

0

600

200

0

1,500

500

6 België

1877

1

7

België

m.42 brief

8

België

nr.45 brief Gand naar Gand 1892

0

400

130

9

België

nr.46 brief van Walcourt naar
Gand 1886

0

150

50

10

België

nr.46 brief van Beveren naar Gand

0

150

50

nr.57 zonder aanhangsel van
Nazaret naar Leuven 1897

0

200

65

nr.57 brief Gand naar Gand 1893

0

150

50

3 kaarten van Lier

0

Kaart 65 met bijfrankeringl3T

0

100

30

Kaartl0

0

50

15

Kaart76

0

50

15

I7 België

Kaart met nr. 137 en 138

0

100

30

18 België

Kaart met

nr.

0

100

30

t9 België

1333 blok van 10 waarvan 8
zegels met dubbele middenlijn

XX

s00

200

20 België

niet aangenomen ontwerP nr.

xx

250

100

2l Cataloog

België 1997

100

22 Catalogen

Frankrijk Yvert 1+18 1996

100

23 Catalogen

West Europa Yvert

24 Cataloog

Oost Europa Yvert deel4 1992

100

25 Cataloog

Overzee Yvert deel 7 O-Z 1993

100

26 België

Lotje spoorwegzegels

27 Wereld

Postfrisse reeksen veel England

28 België

FDC 3 omslagen RELIFIL

29 Duitsland

B ezettingsze

30 Duitsland

Bezette gebieden

Gand naar Gand 1889

1891
11

België

t2 België
13

België

t4 België
l5 België
16

België

183

3

150

200

l+21996

gels Etappe gebied

0

8s0

xx 22OFF
0

135

50
150

40

0x 19ODM

200

0x 22ODM

250

-9Instekboek 8blz. vol met zegels

100

32 Wereld

lnsteekboek 8blz. vol met zegels

100

JJ Wereld

Insteekboeklíblz. vol met zegels

200

34 Wereld

Lotje zegels op fragment

0

20

35 Wereld

Yerz. Oostbloklanden + Arabische

0

250

31

Wereld

staten
36 Belgisch Congo 4 volledige reeksen

700

0

200

37

2 Artisboeken met prenten

38 Frankrijk

nr.4l7

XX

9OFF

160

39 Frankrijk

nr.418

XX 9OFF

160

40 Frankrijk

nrs. 593/98

XX

4l Frankrijk

nrs.612lI7

xx TOFF

125

42 Spanje

262912634 Kant in vellentje

XX

18FF

30

43 België

nr.43

xx

500

150

44 België

m.164

xx

425

130

45 België

Bezoek Paus op Luxekaart
brieven

300

75

46 België

30 folders met zegels tussen 69 en 0x

804

100

200

*

2

0

1

lOFF

200

85

47 België

120 brieven tussen 515190 en

250

0

r!9/9s
Kaarten Belgica 82 BK28l33

48 België

xx

1,950

650

'AFKORTINGEN:

XX: Postgaaf

BX''= Blok of vellentje
LP= Luchtpost
= Postgaaf met
O = Gestempeld
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5o/o ter dekking van de kosten. Het
bieden gebeurt als volgt: van 0 tot 50 +2fr - van 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr.
+10fr. - van 500 tot 1000fr. +50fr. - van 1000 tot 5000fr. +l00fr. - hoger dan 5000fr +
500fr.
I)e hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.

X

scharnier

-1_0-

K.L.B.P. ANTWERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse
P o stze g elv

erzzm ela ars -

kring Lier

Zde

PROVINCIALE K\ryIS 8 novemb:er' 97

\ryAAR: in het 't Karthuizershof
2500 Lier
Karthuizersvest 55-57
START: om 20 uur sti +?????lt ?? ???tl ?? ?l?? ???
Jo o o a a a a a a a o a a a a a a a a a a a

a

TENTOONSTELLING F'ELIX TIMMERMANSJAAR EN DAG VAN DE
FILATELIE 20 december lggT van 10 totlT uur. In dezaal " DE MOL "

voo*uu,i:::::

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

:Ï*

..Wenst te helPen oP:

vrijdag
's

19 decem

AVONDS

: tr

ber'97
's

VOORMIDDAG

NACHTS:

Zaterdag 20 decemb et' 97
Afbreken tentoonstelling
Handtekening:

tr .

: E

NAMIDDAG: tr

Opbouw en in orde maken zaal

VOORMIDDAG: tr

NAMIDDAG: tr
tr

van 9 tot 13 uur
van l3tot
vanaf 17 uur

\ryORSTENBRO OD

APPELBROOI)

)

Donderdag 22 januari 1998
Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
in t'Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

Wij vragen 150fr voor

één worstenbrood of twee appelbroden met

koffie of thee.

INSCHRIJVEN VOOR 19 JAITUARI 1997.
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze
Thys X.irmin Bosstraat 38 2500 Lier.
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter :
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 031480.66.28 .

_)

FAIVIILIELEDEN EN VRIEI\DEN ZIJN EVENEENS WELKOM AAN DEZELFDE
VOOR\ilAARDEN.

NAAM

.....LIDNR. :...........

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbroden op 23 januari 1997 met:

Worstenbrood :........x 150fi-

Appelbroden: ...... .x 150fr =

TOTAAL:

Handtekening:

BIJEENKOMSTEN 1998
ARPO - JARPO

Zaterdag

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

22 januail99S

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

14 februari 1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

26 februari 1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

14 maart 1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

26 maart 1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

11

april 1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

23 apríl1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

09 mei 1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

28 mei 1998

vanaf l9 uur

Arpo

Zaterdag

13juni

1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

25juni

1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

l1juli

1998

vanaf 14 uur

Arpo

Donderdag

27 augustus 1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

12 september 1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

26 september 1998

Algjaarverg.

14 uur.

Arpo-Jarpo

19 uur etentje

Zaterdag

l0 oktober

1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

22 oktober 1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdagen
zondag

7 en 8 november 1998

NETHAFIL in de zaal
''DE MOL''

Provinciale competitieve tentoonstelling

Zaterdag

14 november 1998

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

26 november 1998

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

12 december 1998

vanaf 10 uur

Nat. ruildag

Bewaar deze lijst als geheugensteuntje bij uw agenda.

TIMMERMANSJAAR

1997

DAG VAN DE FILATELIE

2GU

ffi

Iu'

UDN

20 DECEMBER 1997 van 10 tot 17 uur

in

_)

zaal "DE

MOL"

Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier

Postzegeltentoonstelling met tijdelijk postkantoor en dag van de Íilatelie
van de Provincie Antwerpen K.L.B.P.
standen van de aangesloten kringen en ruilmogelijkheden
16 uur optreden van JECOBA (Jeugd -concertband -Antwerpen)
o.l.Y.

Ronny Verfaille
Een organisatie van Arpo en Jarpo Lier en de Kon. Postzegelverzamelaarslaing Ligr
in samenwerking met de Kon. Landsbond der Belgische Postzegelkringen Antrverpen - De Post De Stad Lier - Timmermanscomité - Liers Cultureel Ce,lrtrum - De Lierse Culturele Raad
t

TOEGANG GRATIS
_-rl

RUIME PARKING

!
+

t

I
AANGESLOTEN BIJ DE

:

Socialistische Federatie voor Postzegelve rzamelaars vzttr
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad
AFGIFTEKANTOOR LIER

25OO

1

LIER

TWEEMAANDELIJKS

FILATELISTISCE TIJDSCERIFT
OPLAGE
150 E)(PL.
December 1997

Speciale

editie Timmermansjaar 1997

Dag van de Postzegel 1997

t
,{

I

Lokaal: tr'eestzaal il rtKarthuizershof " Karthuizersvest 55-57
Verantwoordelijke uitgever: TIIYS Firmin Bosstraat 38 2500

Lier

2500 Lier
o:03/480.66.28

UIT]YODIGI]YG

%arordt@@
nnn/{p@

*/'

/p 14" nan/ /e g/nrehb, ttr
nan/Árb
U97
3
h" zaa/ "@u,,/W" ,
en/

<-t

lrrr o{/?/ /Crutr.
uror/b@mrb
@"ru@

25OO

(ren/ o/1a'e/rn

6ffi

nan/

Kontaktadres: Firmin TIIYS Bosstraat

JECOBA éfugd

38 2500 Lier a: 03/480.66.28

K.L.B.P. AI{T\ryERPEN
DAGVAI{DE FILATELIE

20

december 1997 in zaal,, DE
MOL ?? Aarschotsesteenweg 3 )
2500 I-,IER van 10 tot 17 uur.
Postzegeltentoonstelling met speciale afstempeling en
tijdelijk postkantoor ter gelegenheid van het Tim-

mermansjaar 1997

.

Om 16 uur optreden van JECOBA

(ieugd

concertband- Antwerpen ) o.l.v. Ronny verfaille.

AANDA CHT AANI)A CITT AAND A CIIT AANI)A CHT AAI\IDACHT

Aan de ingeschreven kringen:

Er is voor de standen van de kringen

een tafel voorzien van

* 2 meter. De

standen MOETEN op 20 december lgg7 om

9.30 uur in orde zijn.
Onze medewerkers zullen U ter plaatse uw standplaats aanduiden. Wij
hebber er voor gezorgd dat alle plaatsen zoveel
-og.li;t evenwaardig zijn.
De tafels zullen in een rechthoek opgesteld worden .
Tentoonstellers kunnen hun verzameling opbouwen op vrijdag 19 december 1997 vanaf 19 uur. Alle verzamelingen moeten uiterlijt in Ae kaders
hangen vOOr 9 UUr op 20 december lggT
I

IIet organisatiecomité dankt U voor de medewerking.

Wij hopen dat alle kringen hun leden zullen warm maken om een bezoek

te

brengen aan de tentoonstelling en de dag van de filatelie, ook zij die geen
standje hebben.

TIMMER]VIAI{SJAAR 1997

FELIX TIMIVIERMANS IN DE FILATLIE

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Lierse schrijver en schilder overleed, namelijk op 24
januari 1947.
Felix TimmerÍnans verliet op 14 jarige leeftijd de Rijksmiddelbare School en niets liet een
literaire loopbaan vermoeden . Terwijl hij zrjn vader in de kanthandel hielp, volgde hij lessen
aan de LierJe tekenschool en voelde zich sterk aangetrokken tot de schilderkunst. Maar stilaan
begon de schrijver in hem sterker te worden , al heeft hij het schilderen nooit kunnen laten.
Hiiwas 17 jaar toen hij onder de pseudoniem "Polleke van Mher" zijn eerste verzen schreef
errin 1905 publiceerde hij samen met Anton Thiry zijn eerste Begijnhofsprookje.
Timmermans was ,root.i dichter,..denk maar aan verzen uit "Adagio". Zijn bekendste werk is
natuurlijk "pallieter". Zijn werken werden nagenoeg in alle Europese talen vertaald en ook in
het Chinees, Hebreeuws, Hindi, Japaris en Zuid-Afrikaans """""'

Dat Felix Timmermans iets met postzegels te maken had lang voor er een zegel van hem
verscheen bewijzen de archieven.

publiceerde het weekblad "Ons land in woord en beeld" in het eerste
n.r*tn.t van zijn lie jaargang twee postzegels voor binnen vijftig iaar, de eerste ter waarde
van 75c (centiómen) met een foto van Felix Timmermans in een lauwerkrans en een tweede
van 70c (centiemen) met het guitige gezicht van Jefke Bruyninckx, de hoofdrolspeler in de
verfilming van Ernest Claes "De Witte". Het waren de 5de en 6de postzegel van de winterprijskamp, dÉ "Ons Land" gedurende vier weken uitgeschreven had met de volgende prijsvragen:
Welke bekende figuru uit de Vlaamse kunst- en sportwereld is op de 8 postzegels afgebeeld.
De andere figuren-die werden gezocht \ /aren : Hendrik Conscience met Jef Scherens, Isidoor
Opsomer (ook Lierenaar) met Romain Maes en Louis Gerstmans met Jozef Sterkens.
Vàor Fetix Timmermans is de profetie van "Ons land " vijftig later in vervulling gegaan. Op
27 september 1986 verscheen de reeks Belgische Figuren'waarvan de 24fu gewijd was aan
Timmermans. Die werden vervaardigd naar een ontwerp van Gerard Guadaen. De andere
figuren waren Constant Permeke(schilder en beeldhouwer) M.-E. de Selys Longchamps
(gileerde) en Maurice Carême (dichter en tevens vertaler van werken van TimmerÍnans naar
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het Frans).
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Niet alleen in het weekblad "Ons Land" heeft Felix TimmeÍïnans op een postzegel gepnjkt
zoals de afbeelding ons laat aen,maar 60 jaar geleden was er de postbeambte Mil Lambrechts
die in zijn wije uurtjes de correspondentie en de agenda van de Fé verzorgde.

)

Deze postbeambte die de datumstempel van het Lierse postkantoor ter beschikking had,namwellicht ge'rnspireerd door de publikatie in "Ons Land"- op 1 april 1936 een briefomslag waar
hij een zelf geprepareerde zegel opdákte en adresseerde in sierlijke letters
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Hij nam'een postzegel van twee frank en wist er met de hulp van schaar en lijmpot een klein
passend fotootje van de geadresseerde op te bevestigen. Filatelisten kunnen en mogen nu nog
naspeuren welke kop heeft moeten wijken voor die van Timmermans. ( zie afbeelding).
Deze brief bevindt zich in het Provinciaal ArchieÊ en documentatiecentrum te Hasselt. Dat
Felix Timmermans van postzegels houdt kan men lezen uit brieven aan de bewuste Mil
Lambrechts. Zo scloriift Timmermans op 27 april1922 aan de 'Hooggeachte Heer Lambrechts
o.a. het volgende
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Op 18 augustus 193{ schrijft Timqgermans uit Oostduinkerke aan Mil lambrechts:
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Nieuwe "tembers" schijnt Ml Lambrechts erg dikwijls gekocht te hebben voor Timmermans.
Dit blijkt uit een brief van 9 oktober 1940.

" ErrrÍ,

ïfliT' l'(,*,,lrltíAr d*,rh uo.oltJ d" fe

filrbn -*r,

wol., ants

h, **1,
L,*. flf dt Al, U f*,,1,,1,/h. l,rl, í/' T .0 amr ,rl^ l"
E,U*l* h,lrf,,,l.,l"**
h k"i
Tu, J. ,*",r1" J"*,^," *
Jh
t*
Wdf
W
7W
"*tÍ,
. )furí, W "V *^Í^-t trW,
wd"
.
to u]alwnr uv *!, *? *ry *l' *,Át*
["*t*rl. ,l"*tÍ,
(*.dn^, d^C, d"l ur*
f niní, I^"f ry ouw *tl"*.

ryI

u\*o*

f*

^t

1940 was Lier enige weken een verlaten , onbewoonde stad. Alle inwoners
werden verplicht op de vlucht te slaan. Terugtrekkende geallieerde troepen hadden niet alleen
alle bruggen opgeblazen)maaÍ ook hier en daar ingebroken.

In de mei-dagen

In

1972 (zie afbeelding) verscheen een Kerstrniszegel naar een werk van Felix Timmermans,"'Waar de ster bleef stille staan" . Een kerstnislegende van Felix Timmerrrans werd ten
tonele gebracht door Eduard Veterman en Felix Timmermans. Het ontwerp van de zegel werd
getekend door Oscar Bonnevalle. De speciale afstempeling ter gelegenheid van de voorverkoop te Lier droeg de kop van Timmetmans met pijp.

De afstempeling de Kop van Timmermans met pijp zal in de toekomst nog model staan voor
afstempelingen zoals tijdens de voorverkoop van de reeks "Belgische figuren" te Mechelen op
27-09-1986 en tijdens de boekenberus van 1995 te Antwerpen in afstempeling van I2-II199s.
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Tijdens de voorverkoop te Lier van de reeks "Belgische figuren" werd er een speciale afstempeling gebruikt met als afbeelding een reliëf van de Herberg "Het beloofcle Land" (zie afbeelding.)
In 1997 kunnen wij hier de afstempeling aan toe te voegen met een verwijzing naar het
Timmermansjaar als afbeelding .

soqáulifiscl{E FEDEnallc

p6ÍzccEl.EE rEulns

ffiW
\#l
ii.ai"

.1.í14.
MoíNevr. TSïS-VERI- - r "-

A:?
-

Bo€6traat 58
A9OO LIER

BibliograÍie: Een Timmermansjaar (aarboek Timmermansgenootschap 1987) .
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catalogus België. Eigen verzameling en Documentatie

Firmin Thys.
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DAG VAN DE FILATELIE
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DECEMBER 1997 van 10 tot 17 uur

in zaal "DE MOL"

Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier

Postzegeltentoonstelling met tijdelijk postkantoor en dag van de Íilatelie
van de Provincie Antwerpen K.L.B.P.
Standen van de aangesloten kringen en ruilmogelijkheden
16 uur optreden van JECOBA (Jeugd -Concertband -Antwerpen)
o.l.v.
, Ronny Verfaille
Een organisatie van Arpo en Jarpo Lier en de Kon. Postzegelverzamelaarsking Lio
in same,nwerkingmet deKon. Landsbond derBelgischePostzegelking€nAnrwerpen - DePost De Stad Lier - Timmermanscomité - Liers Cultureel Centrum - De Lierse Culturele Raad
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RUIME PARKING

