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Beste Vrt.errd.elt'

jaar is weeral ten einde. Een nieuw jaar kondigt zíchl aan

íi"t aI te beste economische vooruitzichten'
Bestuur wil U en Uw Familie voor 1993 toch veelvoorspoed

en geluk toewensen.
Hát-voorbije jaar wa6 voor onze vereniging de 3f:Iuiting van
de viering- vaí ons 25 jaar bestaan met in maart de apoteose:
de voorverkoop met teítoonstelling van de reeks "Prestige
Beroepen".
Voor 1993 kondigen zich voor onze vereniging geen grote mani-
festaties."n. -Ci."g hadden wij dit jaar onze jeugdafdeling
beloond met een voórverkoop en tentoonstel I ing voor hun 5

jarig bestaan.--lrlaar het heeeft niet mogen ziJn' l'laar niet
óêiiéura. Jarpo ftijgt haar vlering en manifestatle' daar is
het bestuur reeds volop aan het werkên'
In december heeft onze kring voor de tweede maal een nationale
ruildag ingericht. Wij hebben daar zeer veel werk en propagan-
da aan besteed. In de voormiddag was het zeea_ kalm .'S namid-
ààg" *"t de opfo.tt 

-goed. 
t'taar wat ons vooral opgeviel is dat

óÁá. eigen le-den,en wii veronderstellen toch dat ziJ verzame-
Iaar ziJn, ,"hitterden- door hun afwezigheid' Het- is toch op
zulke bijeenfomsten dat men eens iets nieuws vindt , dat men

zLjn ruiÍmateriaal kan kwijtgeraken ofdat men kontakten maakt
met vrienden verzamêlaars.
tÍaar wiJ geven niet op. De derde nationale rulldag op zaterdag
if decembér vanaf 10 uur liqt reeds vast. vlii hopen op een

óiotere opkomst en dan vooral van eigen leden'
Éán andefe jaarliiks terugkerende bijeenkomst is onze jaar-
veigaaering. In tggZ was áe iaarvergadering gevolgd door een

k;uá buffel. De deelnemers zullen zLcl. dat nog herinneren en

dat in positieve zin.
In 199t ligt de Jaarvergadering reeds vast. ZLj gaat door op
zaterdag 25 ""pt.iob.t 

vánaf 17 uur en wordt eveneens gevolgd
door eei koud 

-buf fet. In on6 vorig maandblad is de jaarlalen-
der van 1993 verschenen, men zal niet kunnen 1eqgen dat de
à"iurt onbekenà-áj". WiJ ziin er dan ook van overtulgd dat
ànrà ieaen dit jaai in giote aantallen aanwezLg zullen ziin'
In 1993 is ons I{oRSTENBROOD op donderdag 2t Janrrari 1993 vanaf
19 uur. f nscfrii jven i s noodzalel i ik. Een f ormul ier vindt U in
áit maattblad; een telefoontie kan eventueel volstaan'

De voorzitter.

T)OI{TDER,DAG 2L JAN.
BR,OOI) o f APPELBR'OOD

' 9 3 I{OFISTETS-
\ra.rt a. f l- 9 rrrr r
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Zaterdaqr:
Donderdag:

09 januari
2L januari

-3-
vanaf
vanaf

1993
1993

L4
19

uur
uur }IORSTENBROOD

Zaterdag: 13 februari
Donderdag: 25 februari

1993
1993

vanaf
vanaf

9 uur
9 uur

8 uur
8 uur

uur
uur

L4
19

Verzanelaarsklub Lier-Lisp
Zonclag: 10 januari 1993 vanaf
Zonrlag: 14 februari 1993 vanaf

Kon. Post qelverzaneLaars s Lier

v.T.I.
Kruisbogenhof s traat -Lier

ZaaL Casino
Leopolclplaats Lier

INTERNÀTIONÀI,E RUILDÀG
ZaaI Forurr J.Corilestraat Beerzel

Zaterdag: 09
Zatertlag: 13

januari 1993
februari 1993

en
en

23
21

POLUSI-Beerzel
Zondagz 24 januari 1993
Zondag: 28 februari 1993

Rupel hobbv cLub
Zondag: 03 en 17 januari 93

fndao
Roclenbachstraat

Boon

voor de F.I.p. om een prijskamp invoor tentoonstellingen te bedenken.
kunnen overnemen.

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

9 uur
9 uur

P. T. S.
0? en 21 februari 93

Ruilklub "Achter Olnen"
Zaterilagz 27 februari 1993 vanaf 9 uur

INTERNÀTIONALE RUILBEURS

Hieronder geven we
1993, rlêêr dan
tentoonstellingen. '
richten om tussen de
pikken.

ZaaL Technisch Instituut
St.Jansberg Maaseik

,.* ************* ******
jurlie al een voorproefje waar wat te beleven is inwel op vlak van nationare of internationaieT is maar dat je weet waar je je vakantie naar rnoeÈzonnestraaltjes door nog wat postzeqelschoons mee te

we beginnen in eigen land waar tussen 18 en zt maart de NationaleKonpet'itieve Tentoonstelling zal- plaats hebben en waar denk net Àntwerpen'93. Het Bou!'Tcentrum zal- dan op die dagen omgeuoverd worden tot eenfilatelistisch paleis. Dat is nu eens iets waar je net je hele fanilienaar toe kan. Doen!!!!!!!!!!
nl_? volgende.is de Internationale F.I.P. Tentoonstelling van 7 tot j_6 mei/n Polen' dl"t evenement heeft plaats onder de zeer toepasselijke naamPolska '93.
!{il je de plas over oké- ll_at denk je van Brazilië, rrrêêr bepaalt Rio deJaneiro, neen niet tijdens de karnavalsdagen wel tussen 30 juJ_i enB augustus - Dan heeft Brasiliana 93 plàats onder de auJpicign van deF.I. P.
Liever naar de andere kant zeg je. Ook al geen probleen, a1s het hier aIterug stilletjes winter aan heÈ worden is kan j" nog 1ekker in Thailandterecht. Daar vind je in Bangkok de rnternatiànal-e Tentoonstelling metdezelf de naam van 1 t,ot 10 oktober.
rets dichter bij huis maar daar hebben wij nog geen datum van, heb je nogrstanbul- '93 - ook hier in Turki je is de tent,oonstel3-ing internatÍonaal enje moet nu eerlijk zijn als je aI de namen van de tenÈoonstellingen opeen rijtje zel., origineel zijn ze wel.

Misschien eens
meer originele
wij dit ook wel

iets
namen
eens

ter richten om
Misschien dat

WORSTW{BRffiD 21 JAMTAHÏ 1993 1.9 u.
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ÀLs je af en toe in de senaat of in de Kamer van voLksvertegenwoordigers
zou vertoevet, 

-á." X"" je 
"t en toe ieÈs horen dat a1s fiLatelist' van

bel-ang is. Onf anós- f as iÈ in het rnaandeli jks f il-aterj stisch bulletin van

het ministerie van openbare werken dat "p 22 juni de vol'gende vraag werd

gesteLd met een bijzonder kJ-eedje'

"De eerste briefpostkaart in ons Land werd in 1871 uitgegeven' Op 21

december Lggt werd dit tijáens het Gandae postzegelgebeuren herdacht met

een geÍllustreerde briefkaart'
Oostenrijk bevordert zi'jn toerisme met prachtige meerkleurige
briefkaarten waarop intáressante historische en toeristische gegevens

staan onder de slaàzin 'L,ernt Osterreich kennen'-'Osterreich, Ihr
Urlaubsziel' Deze Ériefkaarten vormen bovendien in kringen van
pó"t""ga1liefhebbers een waardevol verzamelobject' , = ,,- : *i +i a+i
Graag vernam ik van de geachte ninister of hij dergeLijk initiatief net
de Rógie der Posterijen wiI overLeggetl"'

Antwoord: Het huidigr programma van De Post voorziet geen uitgifte van
toeristi"èné triieft<aarten voor het jaar t992.
Momenteel wordt, de mogelijkheid onderzocht on luchtpostbladen
uit 

-iÀ-g"r.n, geillusCreerd net' "oorden" van ons land'
Op Zt décenber 1991 werd er een reeks van 5 geillustreerde
brief kaarten uj't'gegeven'
De post za1 deze r-eeks jaarlijks aanvullen met 2 bijkonende
gei]lustreerde metrokaarten. Op de kaarten staat een afbeelding
van kunstwerken van Belgische kunstenaars, die te bezichtigen
zíjn in onze metrostations '

Dus Vlaanderen (of België) zend niet zijn zonen maar zijn metromuren uit'
Toch is dii goed íi"u*" want eigerijk zij wij op gebied van

postwaardestukken toch een beetje achierop geraakt a1s je niet al1een
-rr.*, OostenrijX *"*r naar de andere ons onliggende landen kijkt''
ZoaLs gezegd wij kijken uitl ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

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

@,

RiK POOT
Belgique

'4
+,t|l

E'
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JEUGDKRANT

Poststempels (vervol e )

I

De nachine van Pearson Hill werd aangedreven door stoom of
door een voetpedaal en leverde een dubbelgtempel met datum
binnen twee uit vertikale lijnen opgebouwde cirkels. Bij een
latere versie gtond de naan Londen aan de voet. Beide types
zíjn op brieÍ zeldzaam. In 1858-1859 werd een nieuwe machine
van Hill, de zo8enaamde Parallel Motion beproefd. Deze Baf een
afdruk overeenkonstig de toennalige dubbelgtenpels. Experimen-
ten in Edinburg resulteerden in de beroemde Brunswick Star-
afstempelingen van 1863-1865.
Paral lel Motion-stempelnachines werden tot de eeuwrissel inB
overal op de Britse-ei landen gebruikt. Met ninder sukses
nerden op het einde van de jaren'50 van vorige eeuw uitvin-
dingen beproefd van Charles Rideout en van G.H. Creswell, twee
hoofdanbtenaren van de Britse Post. Al die machines werden met
de hand bediend en velen beschouwen ze dan ook als meehanische
afstempel in8en.
De eerste stempelnachine in de moderne zin van het woord werd
in 1867 uitgevonden door de Duitser Francis l{irth. Deze nachi-
ne werd in England ingevoerd door J.C. Azemar. Ze werd van
apri I tot juni 1869 door het postkantoor getest en later
opnieuw Betest van nidden 1872 tot januari 1873. De machine
leverde een afdruk bestaande uit een rond datunstempel en een
raster van zr-ate horizontale balken met een nummer. De proef-
neminten werden niet bevredigend gevonden. Albert Hoster, een
andere Duitsêr r verbeterde het model van ïirth en bouwde
stenpelnachines met voetbedienint. Zíin maehines werden in
1882-1883 in England setest en daarna tot 1893 in het digtrikt
Londen in gebruik Benomen, Deze machines leverden een afdruk
bestaande uit een troot datunstempel en een vlaB van diagonale
balken. Maar het pereentaBe Bemiste afstempelingen was te hooB
en de post dankte de nachines af toen er beter modellen ter
beschikkins kwamen.
De eertse vol ledig geautomatiseerde stempelmachine werd om-
streekg 1880 uitBevonden door Thomas en Martin Leavitt uit
Boston in Massachusetts, U.S.A.. Maar de Bebroeders Leavitt
slaatden er niet in hun nachine te perfectioneren en verkoch-
ten in 1855 hun patenten aan Frank en Martin Van Buren Ethidse
uit Boston, die de American Postal Machine Gompany oprichtten.
De eertse EthidBe-machine net stoomaandrijving werd in 1886 in
Boston geinstalleerd en eenzelfde machine werd tussen septem-
ber 1886 en april 1887 ín Londen getest.
Met stoom en later elektrisch aanBedreven machineg werden in
gebruik tenomen in Canada( 1895) en Frankrijk( 1898) r €Íl om-
streeks 1900 funktioneerden ze in de neeste landen van tlest-
Euro'a 

ErrvDE.
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Antrarerfi>êta ' 93 l.s \roor ote.ze f 1 la.tel l.s-
t l sche Jeuqrd. een d.nrk Ja'a.r - Ten eerste
Í.s er d.e rra,t Lorra.Ie tentoonstel t l-nCr
\ra,n L 9 tot 2L rre.a.rt L 993 l.n het Elorrr,rr-
cerrtrr.rrïr te .Antrarer.I>er2 - Orrze Jel;rqrtl ]<anr
d.t-e Í.rr clrrlcxzerlaa,nd. lcezzoelcerr oI> za.ter-
d^a.qlr 20 rna.a.rt ' 93 - E 1s d.e rra.t - Icorrg>e-
Ë Í. t. Í. erze terrtoorrstel I l.nqr rret .Jrrne>< ' 93
êra eerr J errgda,n Í.rna.t l. e en J errcld.a,te I I er -
tJ lca,n zl.ch l.rrsclrri Jrzerr qrr rrlee te g'a.a,rn.
oI> otlze b1 Jeerrkqrrstern -

De volgende
74 uur. Wij

bijeenkomst van Jarpo is op 9 Januari 1993 vanaf
zullen aanwezíg zLJn U toch ook?????????7????

Ter gelegenheid van Antwerpen -Culterele hoofdstad van Europa
organiseert de Jeugdkommissle van de K.L.B.P. een filatells-
tiEche wedstrijd. U vindt alle gegevens op het deelnemings-
blad.
InlÍchtingen kunt U altijd krljgen op onze bljeenkomsten of U
kunt telefoneren op nr. 03/480.29.66 van Thys Firmin.

Vergeet onze eigen viering niet. WiJ organiseren een Jeugdten-
toonstelling en hopen dat onze jeugdleden deelnemen met één
tentoonstellingskader. Kom naar onze biJeenkomsten en vraag
inlichtlngenl! M! M ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !M! ! M! ! !I I M! ! M t ! I!
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\Medstrijd

ttFreddy Nottebaerfl

Antwerpen-CuIturele hoofdstad van EuroPa

te Éleven
Europa" .

is toeElankefÍjk voor
01 januari 1993.De

inschrijvingsfornulier te richten voor

l.Ondernerp van de wedstriid

De wedstrijd bestaat erin een filatelistische voorstelling
van het opgelegd theraa: "Antwerpen-Culturele hoofdstad van

2. Voorstelling

De voorste 11ing zaI enke I u it f i late l ist ische e lenrerr ten
bestaan.Voor het terrtoonBestelde nateriaal gelden de voorwaarden
van het internationaal F. I.P. reÉlelement voor ieugdfilatelie.

3 - Deelname

De deelnane is volledig gratis.De wedstriid
alle jongeren die rninder dan 22 iaar ziin oP
leefdtijdsgroepen zÍin a1s volgt ingedeeld:

A2:
A1:
A:
B:c:
D:

jonger dan
12-73 jaar
14-15 jaar
16-17 j aar
18-19 jaar
ZO-21 jaar

12 jaar

van bijEevoegd
1993 aan

De inzending moet bestaan uit 2 bladen van het fornaat A4.De bladen
moeten in een doorschijnende beschermhoes ondergebrachb ziin en aan
de achterzijde voorzien van naan en adres van de eigenaar.Elke
deelnemer mag nlaar 1 inzendÍng binnensturen.

' 4.f nschrijvinElen

Door rniddel
15 februari

Van der reeth Ronny
Tij I Llilenspiegellaan 15
2050 Antwerpen

5. fndienen van de opg,ezette bladen

Uiterlijk op 10 naart 1993 aan
Van der reeth
PB TzO
ZOZA Antwerpen

Ronny

2

6. Teruggave van de oPgezette bladen

Na sluiting varr de tentoonstellingl op 2L maart 1993.ltiet afgehaalde
bladen worden aan de deelneners teruElbezorgd.



7. Jury

De bladen worden beoordeeld
jeugdconnissie van de K'L.B

8. OrÉanisatie

8-

door een door de Nationale
P. erkende jury.

De orÉlanisatie berust .vo11edig bii de Nationale i eugdconnissie.

9. Plaats en datun van de tentoonstelling

De tentoonstelling gaat door oP Lg,ZO'Zt naart 1993 op
jeugdstand van de Nationale tentoonstell.ing "Antwerpen

Bouwcentrun
Jan Van Rijswijcklaan 191
2O2O Antwerpen

de
93"

I NSCH RIJVINGSFORHUTIER

Naan en voornaan :.

Volledíg adres :.. ..

Geboortedatun

Ondergetekende
zijn haar/zíjn
Handtekening

verklaart zich akkoord net de regelenrenten.De bladen
eiElendon.

Datum

TeruÉisturen voor 15 februari 1993.



WORSTENBROOD

APPELBROOD

Dorrd.erd.a.gr 2L Ja.nrra.ri. L 993
Ti Jd.errs (Dnze rcl Jeenlcqrrst rza.na.f J- 9 llrr

1 n t' I(a.rthrrl. :zershofI(a.rtlrrrl- zersrzest SS-SZ ZSOO LÍ.er

Wi j vragen 100fr voor één worstenbrood ofkoffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 17 JANUARI 1993

twee appelbroden met

U_ kan gebruik maken van onderstaand inschriJvingsformulier.
Àfgeven op onze biJeenkomsten of bezorgen bij bnzó voorzitter:Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier
Men kan telefonisch ÍnschriJven op ziJn nummerz 03/490.66.2g

FAI'íILIELEDEN
VOORT{AÀRDEN.

EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS WELKOM AÀN DEZELFDE

líenst deel te nemen aan het worstenbrood ofjanuari 1993 met:

Worstenbrood:. . .... ..x 100fr=

APPelbrodens.. . .... ..x 100fr=

appelbroden op 2l

TOTAAL: Handtekenlng:
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NATIONALE
POST ZEGELT E N TO O N ST E L L I N G

ANTWERPEN 93
Vrijdag 19 tot en met zondag 21 maart 1993

Vrijdag
Zatertag

Zondag

19.03
20.03
2L.03

14u-20u
lOtr - L8 u
1Or-18u

BOUWCENTRUM
Jan Van Rijswijcklaan 191

2O2O Antwerpen

7,AN,2-2650m2
*

lngericht door de Koninkliike LanQsbond
der Belgische Postzegelkringen,
in samenwerking met Pro Post,

ter gelegenheid van
"ANTWERPEN, Culturele HooÍdstad van Europa".

*

Erehof
Belgische Akademie voor Filatelie

Eresalon
Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis

met
" De postgeschiedenis van Antwerpen"

J eu g d ani m atie en jeu g d atelier

Deelname van de Belgische Post
Voonrerkoop 5 bijzondere postzegels

)
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Social istische Federatie voor Postzegelverzanelaars vzw
Koninkl i jke Landebond Der Belglische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele raad
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NATIONALE
PO STZEGE LT E N TO O N STE L LI N G

ANTWERPEN 93
Vrijdag 19 tot en met zondag 21 maart 1993

Vrijdag 19.03
Zaterdag 2O.O3

Zondag 21.03

L4u-20u
1Ou-18u
1O:-18u

BOUWCENTRUM
Jan Van Rijswijcklaan 191

2020 Antwerpen

Z.PAL2-2650m2
*

lngericht door de Koninklijke Landsbond
der Belgische Postzegelkringen,
in samenwerking met Pro Post,

ter gelegenheid van
"ANTWERPEN, Culturele HooÍdstad van Europa".

*

Erehof
Belgische Akademie voor Filatelie

Eresalon
Antvverpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis

met
"De postgeschiedenis van Antwerpen"

Jeugdanimatie en jeugdatelier

Deelname van de Belgische Post
Voorverkoop 5 bljzondere postzegels

{



ÀRPO-JÀRPO

Zaterdag: 13 maart
Donderdag: 25 maart

Zaterdag: 10 april
Donderdag: 29 apriL

Ver z anelaarskLub Lier-Lisn

li, \, ll lI 1,, A

vanaf
vanaf

1993
1993

1993
1993

14 uur
19 uur

vanaf
vanaf

uur
uur

14
19

Zondag:
Zondag:

Rupe1 hobbv club
Zondag: 0? eu
Zondag: 04 en

PCiÍ rUS I -Beer ze i

14 naart 1993
11 april 1993

Kon. Postzeqelverzanelaarskring Lier
Zaterclag: 14 en 28 naart 1993 vanaf
Zaterdag: 10 en 24 april 1993 vanaf

v.T.I.
Kruisbogenhof s t raat-Lier

ZaaI Casino
Leopoldplaats Lier

Rodenbachstraat
Boon

ZaaI Forun .l.Cordestraat Beerzel

Parochiecentrun St. Godelieve
inkon: 20 Fr.

vanaf
vanaf

9 uur
9 uur

20
20

P. T. S.

uur
uur

uur
uur

ZL
18

naart 1993
april 1993

vanaf 9

vanaf 9

z 
. rï.ag :

Zonoag:
28 maarc
25 april

vanat
vanaf

tot

8 uur
8 uur

15 uur

1993
19 93

II{TERNÀTIONÀLE RUITDÀC
* * ** ************ * *****

V.B.P. AÀR.SCHOT

Zundag: 26 ruaart i.99.r vanaf 9 uur Stedeli3ke I'eestzaal "Denervallei"
Eagelandse verzallelaarsdag
info: te1. Arc/56.0?.06 van 19 tot 21 uur

Ruilclub P.L.Leys - lluustwezel
Zondag: 14 naart 1993 vanaf 9 uur
IITERIIATfONÀLE RUILDÀG TOT 15 uur
Verkopers streng geweicerd! M ! ! ! M !

Inf o: te1. 669 .'19 .75 Pellis Jaak

vanaf 10 uur Lokaa1 De Voorzorg

T,- .,t1s oD aanvraag: te1

CE. PHIL. À

Zondag: 18 april 1993 vanaf 10 uur Lokaal Onnisports
Eerste grote beurs zonder grenzen, alle verzamelingen te Auvelais (sanbreville)
Inkon: 30 Fr.

V gr z ame i c L ub- Ge rrnr na i
Zaterdas: Ll april

Gevestelijke ruildag

_ol _de v e] r eep*_Li$e_ng.el9!qq
E U _r__1 _cl U b _À c h_t e1b 1 o e f,
Zondag: 28 februari 1993
. l.aal "Bij de Paul"

II{TER}TÀTIOI{ÀJ,E RUII,DÀG
Voor info: teI. 666-19.29 Beylenans

l_99 3

Markt L9 Berinqen
Postzegels - munten - sigarebanden
. 011.343943 - 011 .424248

93

vanaf 9 uur tot 14 uur
Brasschaatsteenweg, l
Àchterbroek (Kalmthout)

Í5 nei een datun on nu al vrlJ te louden
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De laatste maandbladen hebben ne a1 herhaalde malen de nationale
postzegeltentoonstelling gfepromoot die ter gelegenheid van Àntwerpen '93
zal- plaats hebben.
Niet minder belangri jk is de samen!,terking tussen met de N. L P. À deze
organisatie die tweemaal per jaar de internationale ruildag in het
Bouwcentrurn organiseert. Dit jaar is er een unicum want als je de
tentoonst,elling gaat bezoeken kan je GRÀTIS naar de speciale ruildagr.
Nog even op een rijtje:

Op 20 en 21 maart 1993 van 10 tot 18 uur in het Bouwcentrum - Antwerpen

Zls_le*-SÀTIONÀI,E POS_TZEGEL- e UUrITENBEURS

********************************************************************:t

Ev.en_tje-.q _l_q_cJr,qq- . ._,- -_

In de rubriek uit de kinder- of andere monden
uitspraken.

- wil je naar rni jn bovenkamer ki-iken want die zit vo1

onze familie telt vier ledematen....

- Het ví_ifde kind is opkomst en staat voor de deur.

enkele

beesten.

opmerkelijke

- ik noet elke daq bevallen en daarorn wordt mijn woninq te klein.

Daar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft geschonken zitten we van al"les
zonder.

Ik heb zo'n last van mieren in rnijn fundamenten.

WeI ii.: zou zegoen het noet je naar overkomen.

fr***r********rr***********************)t*****tÍ************************

d*i'-t
K . r.r . I --P .,__BqI{D$UIEUT{S

In dit rnaandblad lazen wi:t dat het documentatiecentrum, Bibliotheek en
Àrchie! van de K.L.B.P. zich bevind in de Kloosterstraat,25 te Hoboken.
Dit cenrrum is toeqankelijk voor aile leden van de K.L.B.P. en aangezien
ook onze club 1id is van deze naEionale vereniqing kan --ie er terecht.
Zíe eerst echter we1 dat je -ie lldkaart van de Iandsbond op zak hebt,
anders maak je wel een verioren reis. Twijfel je vraag dan gerust aan
onze bestuursleden wat je juist nodiq hebt.
Normaal qezien kan je er terecht gedurende de eerste zaterdag van de
maancl van L0 tot t2 uur, behal,ve ti--idens de maanden juLi en augustus.
wa*" vind ie er nu terus, weI aIlerlei f ilatelistisch materiaal-,
naslaqwerken, boeken, tijdschriften. aIlerlei documentatie, erLz-
À1s je wil kan je het terplaatse nakijken ofwel ontlenen dit voor een
'"ermijn van 2 maand en voor Ce luttele som van 20 Fr.
Àls _ie wil kan je ook ginder kopies nemen maar dat is dan wel ten last,e
van de ontlener.
Dus we zu11en proberen in de volgende maandbladen de lijst van de
aanweziqe werken te publiceren.
Het voliediq re€Ílement kan je bij onze secretaris inzien-
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De eerste postzegelsverzamelaars verzamelden postzeEels zoalsgrootmoeder sigarenbandjes verzamelde. ze ptatïen áL'zegets opeen vaas of op een lanpekap oD deze mooi te maken, solts in eenschrift of op losse btáden.Door de zeEers zo te behandelen gingen miljoenen exemprarenver I oren voor 
_ 
d.e huidÍgre verzamelaars. Daardoor is het moei_lijk om de oudste postzégets van i;á;; rand in een goede staatte vinden en te verkrijgàn.

PostzeEers hebben nief arleen een verzamerwaarde, zij hebbenook nog waarde als kunstwerkje dat iets kan vertellen over degeschiedenis of de maatschapper i jk L"-"r,"r turele ontwikkel ÍnÉrvan hun land van oorsprong. Bijná alles dat in een land be_
i::ï; : 

,u , beroemd of bekená i s -sta"t- 
o-p een post zeÉ,el af ge_

Postzegrels zijn dan ook de boodschappers en berichtgevers vanhun land van uitgrifte. Het. is oa" "ái-gu.r, wonder dat er overheel de wererd zoveer miljoenen .,fiiat"elisten., (postzegerver_zame laans) zijn. zíjn wij hoogmoedig als we zeggen dat postze_
ï:1" 

verzameren 's wereids meest vLrbreide 
"n--E"tierae hobby

JEUGDKRANT

IÏET VEFI ZA'I'.EI.EN VAN PC)ST Z,EGEI.S

DE OMGANG MET POSTZEGELS

Hobbv's kosten gleldr Fotoriefhebbers gebruiken een min of meerduur fototoestel, wielrenners hebben àu"" fietsen, muziekr ief_hebbers hebben dure instal raties of instrumenten.De b"ginnende post zeg,elverzamelaars hebben daarentegen zeetweinig uit te geven en kunnen hun u1tg"*ru'spreiden in det i.yd.
Een der eerste dingen die men zich kan aanschaffen zijn eenpostzegeltangentje, een insteekboek, aiUumUladen 

"r, 
-rrog 

enkelezaken om de zegels en posstukken te'Uevestigen, €n men kan be_g i nnen.
Maar om onze zegels tot een verzamelingr om te bouwen op eengoede en deskundige wijze is een lidmaatschap van een postze_gelclub wenselijk of noodzakelijt. Dit fiamaátscnap kostgewoonl i jtt zeet weiniEl , bi j onle jLugdclud is dit zelf sgratis tot 18 jaan. rn een vereniging kan men grroeien van eengewone verzameraar tot een votwaaráigé iitrterist.
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WIE SCHREEF DE EERSTE BRIEF EN I{AS ER EEN POSTZEGEL OP?

vaaraleer men een brief kon schrijven heeft men het schrift
moeten uitvinden. Toen is men echter noE niet onmiddel I ijk net
het briefschrijven begonnnen.
IIet schrift werd eerst gebruikt om belangrijke gfebeurtenissen
te vereeuwiglen op monumenten zoals de Eraven van de Egyptische
Koningen en om de besluiten van de Koninglen en Eeersers op
stenen tabletten , zuilen en tafels af te kondigen.
Slechts zelden vervoerde men stenen tafelen on berichten ovor
te brengen. Meestal bracht men berichten mondelinÉ! over, of
door middel van tekens die men op afstand kon interpreteren,
bijvoorbeeld rook-en vlagsiElnalen. De overbrenEing van berich-
ten venbeterde toen het pa.pyrus, de voorloper van het huidiÉlepapier, werd uitgevonden.
Nu werd het voor de koningen gemakkel ijker om vlug berichten
over te laten brenEÍen daar het papyrus veel minder omvangrijk
was dan de stenen, veel minder zwa,at woog en minder breekbaar
was.
Een postzegel zaL er niet op omdat de "postbodes" de ijlboden
waren in dienst van hun heersers en door hen betaald werden.
Het papyrus of de boodschap op papier werd later wel verzegeld
door de afzender, dit wil zegEen dat het opÉlevouwde papier met
was op enkele plaatsen werd aaneengesmolten en hierin werd dan
het zegel of stempel van de afzender of heer gedrukt in de noE
weke was.
op die manier kon de bestemmeling zíen of de boodschap on
geopend bij hem toekwam. Met wat goede wil kunnen wij het
zegel van de heer beschouwen als een verre voorloper van de
postzegel.

HOE ONTSTOND DE NAAM POST?

Reeds 2000 jaar geleden kon er naar de toen bekende plaatsen
op de wereld post verzonden worden. Dit geschiedde meestal
door ijlboden, te paard of al lopend, êlkaar aflossend of
verwisselend van paard.
Cyrus, de grondlegger van het Perzische rijk, richtte in de
zesde eeuw voor christus de eerste staatspost op. Koeriers
legfden de "Koningsweg" van sardes naar soesa (2500 km.met 111poststations) af in vijf tot zeven dagen. Daar en later ook in
Gallië (onze streken) onstond de eertse telegramdienst. Mannen
stonden op roepafstand van elkaar en de berichten werden van
mond tot mond doorgeven.
omstreeks het begin van onze jaartel I ingl riep Keizer Augustus
in het Romeinse Rijk een staatspost in het leven met de La-
tijnse naam "cursus publicus" dat wiI zeg,g,en "openbare rond-
brengdienst".De postwagens namen reíziglers en brieven mee; de
kosten berekende men aan de hand van een tijd- en afstandme-
ter, die in het postvoertuig was aangebracht.

wordt vervolfd
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Beste Vrienden,

Onze Kring heeft een groot verlies geleden; Op 10 april is ons
I id René Ceulemans, echtgenoot van t'Íaria Bequet, ons ontval-
Ien.
Het bericht van zijn heengaan was voor ons een donderslag bii
heldere hemel. René was wel geen bestuurslid maar soms was hij
meer, samen met l'Íaria was hii steeds bereid te helpen waar het
kon. Zo was hij op 3 april nog de helpende hand bii onze open
deur van 5 jaar JarPo.
VeIe vrienden hebben samen met zijn familie afscheid genomen
van René, maar ik wil langs deze weg nogrmaals het diep mede-
voelen van het bestuur en onze leden aan de familie aanbieden.
Op het aandenken Iazen wij dat René gekenmerkt werd door zlin
wilskracht en onvermoeide werklust, zíJn dienstvaardigheid ên
optimisme, zijn menslievendheid en zín voor humor. Ik zou René
niet beter kunnen verwoorden.

Wij hebben ook het overlijden van de vader van ons bestuurslid
René Dupont ontvangen. Langs deze weg wÍllen we René en zLSn
familie nogmaals onze innige deelneming aanbieden.

**** ** ****** * ****)k**** ***** **

Wij wiIlen onze Ieden vragen zoveel mogelijk VOOR het verlof
hun nieuwigheden te komen afhalen. De kring heeft niet de
nodige middelen als men niet regelmatig zijn nieuwe zegels
komt af halen. l'Íaandel i jks zou het ideaal zi jn. Wi j wi I Ien erop
wijzen dat de waarborgen aI vele jaren hetzelfde zijn geble-
ven, ondanks de stijgende postwaarden. VeIe andere clubs
hebben reeds maatregelen moeten nemen. Het hangt van U af of
wij aan deze gunstige voorwaarden kunnen blijven werken.
Bijeenkomsten mei- juni :

OPGELET Zaterdag 15 mei vanaf t4 uur. (derde zaterdag)
donderdag 27 mei vanaf L9 uur.
zaterdag 12 juni vanaf L4 uur.
donderdag 24 juni vanaf 19 uur.
zaterdag 10 juli vanaf 14 uur.

*** ***********rl***********
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02.05 vanaf 9 uur

02.05 vanaf 9 uur

15.05 vanaf 14 uur

15.05 vanaf 14 uur
15.05 vanaf 09 uur
20.05 vanaf 09 uur

23.05 vanaf 08 uur

27.05 vanaf 19 uur

i..)s vanaf o9 uur

^4. G E I\ï D .4, -3-
Onze postzak was ook nu 1feer goed gevuld. De ruildaqen
die wè vroeger per klub noteerden zullen we voortaan per
datum zetten zodat je echt een chronologisch lijstje
krijgt, wat misschien toch handiger is' Vind je van niet,
geef dan een seintje.

Lier Lisp V.T.I. Kruisbogenhofstraat Lier
Nationale ruiïdag
Rupel Hobbyclub P.T.S Rodenbachstraat Boom

ARPO-IIER KARTHUIZERSHOF
Ruiïniddag KARTHUIZESVEST 53 LIER

V.H.C. S.P.Kassei Gemeenteschool Vlierkensstraat Vilvoorde
Rupelhobbyclub P.T.S. Rodenbachstraat Boom
V.H.C. Ons Huis Thaelstraat Vi lvoorde
l{ationale rui ldag
Polusirama Zaal Forum J.De Cordestraat Beerzel

ARPO.LIER IGRTHUIZERSHOF
Ruilavond IGRTHUIZERSVEST 53 LIER

l4eerhoutse hobbyclub ZaalSportcentrum Lissenviiver Geel
llationale rui I tafel s :Tessens 014/30. 16.40

06.06 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub P.T.S. Rodenbachstraat Boonr

12.06 vanaf 14 uur ARPO-LIER IGRTHUIZERSHOF
Ruilniddag IGRTHUIZERSYEST 53 LIER

13.06 vanaf 09uur Lier-Lisp V.T.I. Kruisbogenhofstraat Lier
20.06 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub P.T.S. Rodenbachstraat Boom

24.06 vanaf 19 uur ARP0-LIER IGRïHUIZERSH0F
Ruilavond KARïHUIZERSVESï 53 LIER

27.06 vanaf 08 uur Polusirama *******tilJ_I:III_*_****** J.De Cordestraat Beerzel

10.07 vanaf 14 uur ARP0-LIER KARTHUIZERSHOF
Ru i lniddag ******ÍHJH*t*t*tI:I*':l::* LIER

t-/08 vanaf 09uur Lier-Lisp V.T.I. Kruisbogenhofstraat Lier
22.08 vanaf 08 uur Polusirama Zaal Forun J.De Cordestraat Beerzel

26.08 vanaf 19 uur ARPO-IIER IGRTHUIZERSH0F
Ruilavond .--..-XSJïyI.t-'I:J.ïJ-fi. LIER

Nu nog een brokje buitenland. l,lochten jullie binnenkort op reis vertrekken en een stukje
filatelie mee willen terug brengen, dan hebben we hier nog een paar aanraders.
In Zwitserland,meer bepaald in llinterthur,loopt van 6 tot 9 mei een drielanden tentoon-
stelling onder de naam TIBRA 93.Deze drie landen zijn Oostenrijk, Duits'land en Zwitser-

^ land.
Tegeïijk, namelijk van 7 tot 16 mei, heeft in Polen de Internationale F.I.P. tentoon-
stelling pïaats en dit in Poznam.

'Nog meer internationale tentoonstellingen. In Rio de Janeiro, loopt van 30 juli tot 8
augustus een tentoonstelling onder de naam Brasiliana 93.
Later op het jaar en langs de andere kant van de wereldbol gaat vanaf I tot l0 oktober
de tentoonstelling Bangkok 93 door, dit is natuurlijk in Thailand.
Tenslotte kunnen we in Italië nog een internationale thematische postzegel- en litera-
tuurtentoonstelling melden onder de naam t'l0PHIL van 17 tot 24 oktober in Cinisello
Bel samo.
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Met deze rubriek willen we jullie op de hoogte houden van wat er in het
bestuur reilt en zeiIt.

Tijdens de voorbije bestuursvergadering hebben !tê besloten om terug een
klíbveiling te hóuden. Omdat ait toch nogal wat organisatie - in zijn
voeten neeft willen we niet aI te groot beginnen. Daarom volgende richt-
lijnen voor kandidaat kopers of verkopers-

Oe veilingrneester is Louis Baeten. Onder zí1n leiding zaI de hele organi-
satie plaats hebben.

Dê veiling zel-f is om de twee maanden, te beginnen 09 oktober 1-993, dê
volgende op LL december.
De loten kunnen vanaf 1,4 uur ingekeken worden, dus ook binnenbrengen om
L4 uur, en de veiting zeJ,f begint om L5 uur stipt.

om het aant,al loten te beperken hebben we afgesproken dat elk lid nax. 5
loten mag binnen leveren. De lijst hiervan noet ten laatste op 26 augus-
tus in oás bezit zí1n voor de veiling van oktober, zodaE de loten in het
rnaandblad kunnen opgenomen worden.
Het aantal loten is bePerkt tot 40.

víij vragen ook de inzet niet te hoog te nemen, het is en blijft een,
flubveiling. Het opgeld is vastgelegd op 5Z zowel voor koper als verko-
per.

Tot daar de richtlijnen, een echt reglement is er niet. l{ij hopen dat
alles vlot verloopt zodat dit nieuw, of eigenlijk terug gekomen' evene-
ment een lang leven beschoren is.

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

Hoewel het nog geen zomer is hebben we ook al eens gedacht aan de algeme-
ne jaarvergadering.
ondér het rnotto: waarom veranderen als het een succes is, hebben we
besloten om de formule van verleden jaar aan te houden.
In 't kort gezegd op 25 septeurber is het weer zover.
Na de algenene vergadering die om l-8 uur begint zullen we terug de benen
onder tafel kunnen steken voor een prachtig koud buffet. Ik denk dat de
leden, êr daar was ik ook bij êrvan genoten hebben. Dus schrijf deze
datum alvast in jullie agenda.
P.S. De prijs zaL ondanks alles behouden blijven.

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

Tijdens diezelfde bestuursvergadering hebben we ook nog eens nagedacht
ovér de werking van onze klub. Zoals het nu gaat begint het stilaan
vierkant te draaien wegens te weinig man of vrouwkracht, daaron vragen
wij: als je mee wil helpen aan de groei, maar zeker de bloei van onze
klub geef dan een seintje. We zullen je net alle plezier uitleg geven en
het iJ echt geen zware job, maar veel handen maken het werk licht.
Zelfs indien-er een taak is die nu iemand anders doet en waarvan je denkt
dat zou wel iets voor mij zíjn, wel daar is altijd over te spreken.
De wtekortenrt ga ik hier niet opnoemen maar nogrmaals als je zín hebt korn
er bij.

AICEMENE 
'AARVERGADERING 

25 SEPTEMBER. 93.
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JEUGDKRANT

I{ET V ER..ZAMEL EN VAÀT POS:TZ EGEL S ( IZC TVO 1 g )

De postr,ragens reden van poststation tot poststation, ríaar de
pr"id"n verwisseld nerden. Deze halten heten in het latijn
i'po"ita". Van dit woord stant het huidiee Nederlandse woord
ttpost tt 

'
In de Middeleeuwen verplaatste het pol itieke en culturele
zwaartepunt van de wereld zieh naar Midden-Europa.
Hier bemerkte men ook al snel dat postvervoer een nuttige
instelling was waarmee ook veel geld kon verdiend norden.
De middeleeuwse oprichter van de post in onze streken was de
fanilie Thurn en Tassis.
Maar ook steden, bisdommen, kloosters en universiteiten
hadden een eigen postdienst. Reizende bedelmonniken funBeerden
als postbode om zo in hun eiSen onderhoud te voorzien.
In een later stadium werden deze diensten overBenomen door de
fanilie Thurn en Tassis die hier heel rijk mee teworden is.
Het versturen van een brief gebeurde dan niet aan een demokra-
tisehe prijs zoals nu maar het prijsetiketje Hasr olDE€rekend'
ongeveer een weekloon van een arbeider. De arbeiders uit die
tijd lraren echter geen briefschrijvers, zelts de edel lieden
konden niet al lemaal lezen en schrijven. Dit was meestal het
voorrecht van de monniken in de abdijen.

Waar lcornt de posttroorrr rzarrd.aa'r.t?

De enige "gewone " burBera die in de Middeleeuwen een paard en
een Hagen bezaten lraren beenhoulrer-slagera. Deze karren werden
gebruikt om vee dat ze gekocht hadden af. te hal en en het
geslaehte vee daarna naar het kasteel of de ríoonst van een
Heer te brengen.
Als bi jverdienste namen ook slagers Post mee. De "glaBerspostrl
genoot veel vertroulfen bij de mensen. Alg de slager een dorp
binnenreed, blies hij krachtie op een hoorn. Dit betekende dan
niet alleen: de slager is €1'r maar ook dat de post er was.
Zo onstond uit de slaBershoorn de posthoorn'
De posthoorn is nu het symbool van de post over heel de we-
re 1d.

. rà:')= '{ - .lV.',-:: ::-:\ ( -,E-
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Sede rt
forrnerr?

r^ranneer draÊ3en boderr postr-rrri-

De eerste postuniformen kwamen al rond 1200 in Duitsland voor'
De boden van de Duitse ridderorden hadden niet al 1 leen een
strenge ranEorde maar ook een keurig uniform'
Het posttarief was ook verschi I lend naarBelanE de draSer een
uni form droeg of een monnik was '
Een brief van MarienburB naar Rome kostte zelts tien keer meer
als hi j besteld werd door een geiini f ormeerde '
De uit leg voor dit grote verschi I was dat een brief vervoerd
door een gewapende bode in uni form en te paard, vee I sne I I er
en zekerder in Rome ging aankomen dan wanneer hij vervoerd
werd door een weerloze monnik die de weB te voet moest afleg-
gen en alzo meer bloot stond aan overval len'
De portokosten werden toen achteraf door de ontvanBer betaald.
Dit had twee redeD€Ílr ten eertse Has het toen de gewoonte om

een dienst pas te betalen als hij Beleverd was' en ten tweede
was het vertrouwen in het toenural ig postwezen niet erB 8root.
Pas wannneer een brief op de plaats van bestemming betaald
werd, zov de postbode zich meer moeite Eetroosten, dat dacht
men toenr orn het poststuk naar de bestemmeling te brenS,en en
daar af. te I everen.
In een brief van een Franse edelman uit de jaren 1600 aan
vriend staat Beschreven: "Aarzel niet, êls het U bel ieft, mi j
te schrijven en de vervoerskosten bij mij te laten incasseren'
opdat de postboden bereidwilliBet z!11en zijn de brief bij nij
af te leveren."

Se{.ert 1lgaÍlÍteer rrordt het port rzoorrri t
be t aa1 d.?

Op 18 jul i 1653 verpachtte de Franse koning Lodewijk XIV (de
Zonnekonine )de stadspost van Pari js aan een I id van de staats-
raad, Jean Jacques Renouard de Valayer. Deze nijnheer voerde
iets heel nieuws in: hij verlanBde het port vooruit. De afzen-
der betaalde en ontving als bewijs van betalinBen een papier-
strookje, waarop naast de datum en het betaalde bedrag de

woorden "PORT PAYE" (port betaald) stonden. Het papierstrookje
werd aan de brief Sehecht en Sing mee naar de ontvanter' Op

grote plakaten wees dr Valayer op de voordelen van zíin sys-
teern.
l. De bezorSinS ging snel 1er, ondat de boden niet op het

betalen van de portokosten moesten wachten'
2, Het is al leen maar juist en orde, dat diegene die een

brief wenst te schrijven daarvan ook de kosten draagt.
3. Met deze post kunnen de lieden aan personen schrijvenr vêÍl

wie zí j uit bí jzondere hoffe I i jkheid niet durven verlanSen dat
zij de portokosten zouden dragen of betalen'
Itei deze "Billets de port payé" eías het principe van de post-
zegel geboren, terwijl ïe nu de Frama-vignetten en andere viC-
netten kunnen beschouwen al s het moderne bi l jet van "port
payé".
ln 1780 naren er al leen al in Pari js 541 brievenbussen. Deze
stonden in die winkels, waarvan het personeel ook de port-
kwitanties verkoeht.

l{ordt vervol Sd
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Wat verzamel je zoal? Dat vroegen we jultie op een clubrniddag, hier volgt
het resultaat.
Be1giëverzanelaars zí1n Tamara en Sven.
Àndt daarentegen verzanelt eigenlijk alle landen maar in het bijzonder de
therna's sport en vervoer.
Tin heeff een landenverzameling van België en Duitsland, dieren is zí1n
themaonderwerp.
Bert vindt dierenr êD dan speciaal vlinders, het interessantst.
BeJgië als landenverzameling en als theraatische verzameling mieren, dat
is het object van Raf.
Mark heeft een hoofdverzameling van Koning Boudewijn en ook van vissen.
Terwijl Marleen haar thenatische verzaneling uit vogels en vlinders
bestaat.
Zo dat is onze eerste kennismaking. Kom je niet in bovenstaande opsonming
voor, geef je gewoon de volgende keer de informatie door en dan kunnen we
die in het volgend naandblad opnemen.

9$$$$$S$$SS$$$$9$$$$9$$$S$S$$$$9S$$$$$$$S$$$$
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op deze dag gaan vrij de winnaars van de aanwezigrheidsprijzen bekend
pken. We gaan jullie hiervoor ook nog persoonlijk uitnodigen maar we
-illen jutlie zeker vragen aanwezig te zíjn, want de prijzen naar huis
dragen doen wij niet.
!{at staat er nog te gebeuren? Jeugdatelier niet, maar als jullie zeLf
bladen willen maken, zullen wij u zo goed nogetijk op weg helpen.
Verder is ruilen het grote motto die dag, dus breng alles nee, dan kunnenjullie je verzaneling vergroten met nnieuwerr postzegels.

$s$$$$$$$$$9$9$$$$99$$$$9$$99$$$$S$SS$SS9$$$9

^a, N 1r w E tÈ P E D[ 93-
Misschien zijn jullie naar het Bouwcentrun in Àntwerpen geweest en wetenjullie het al. ltlaar voor de anderen willen we nog eventjes vertellen dat
de natinale jeugdtentoonstelling die daar liep onder de naau Junex 93
voor de organisatoren een succes rÍas. Ook onze klub heeft met haar
verzameling rr Het Kindrt meegedaan en behaalde in de kategorie Groepsver-
zanelingen maar liefst 71t. De jury had een paar opmerkingen genoteerd enwij hopen aan deze verzameling binnenkort terug met zíjn allen te kunnen
werken om te trachten het resultaat te verbeteren.

) ERIETXAART

Aízender

lÈtianrlo Kompaidovl htuaolarrocutolliq
Erporitim Philrtcliquc l{rtiootlc Comgctitivc

Beste vrienden,J
U

N

E

X

ANTWERPEN '93
l9-21 maarl 1993

Proficiat
inzending
DoIIé.

met de onderscheiding voor jullie groeps-(Zilver ?L%) en de ereprijs van A.

Itlel bedankt ook voor Jullie deelname aan de natlo_nale tentoonetellÍng JUNEX 93 in het kader van
ANTI{ERPEN, culturele hoofdstad van Europa.

trltí:rll

lí t.ll p

i Í ií

GELIEVE HIERON

Het organisatiecomité
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NATÏONALE
POSTZE GELTENTO ONSTELTING

ANTV/ERPEN 93

De laatste tijd is er veel gezegd en geschreven over dit evenement. Enterecht, de organisatie van de nationalè tentoonstelling, de samenwerringnet de handelaars, het liep alleuraal op wieltjes.
De tentoonstell.ing zeJ-f was echt ieÈs-on naai .te .kijken , spijtig genoegzagen we te weinig mensen tussen de kaders. Dit is -echter een euvel datwe kennen en wat we alreen maar kunnen betreuren.
want-.ars jg als filatelist iet_s wiL opbouwen, in gelijk welke klasse vande filaterie, kan je echt v.egr opstelien van de béstaánde verzamelingen.Daarorn als je kunt ga dan kijken. Niet alleen naar het onaerwerjï..t jemee bezíg bent maar ook naar andere waar je. op gé-biéá van utaas-ctrikking,planuitboult, enz. dingen kunt halen on - je '"ígà"- r""".rering --nee 

teverrijken.
In elk geval nu wat cijfermateriaal:
D9 jury heeft 101 verzàrnelingen beoordeeld.listen die goud (+9Ot) of groot verguld
hebben.

I{e geven hieronder de filate-
zilver (85 en 9Ot) behaald

't

Postgeschiedenis: 30 inzendingen
928 goud Goofers L.tt.
89t van Vucht H.

150 jaar Nederlandse postgeschiedenis
Postgeschiedenis rondom de Belgische
onafhankelijkheid
Spoorwegfilatelie

Àerofilatelie: 8 inzendingen
908 goud Fronville R.
898 Joiris V.
858 Bauduin p.

Sélection de poste Àérienne Suisse
Courier transporté par Ie Graaf Zeppelin
De voorgeschiedenis van de ruirnteváàrt

Postwaardestukken: 3 inzendingen

Traditionele filatelie: 14 inzendingen
92t goud Hans M. Bg_rg.ique- Les tinbres postes au type

I*íédaillon 1863-186690t goud courcerles J. postzeger nr.3o - loc groen85t lÍarfriet w. studie van de uitgifie.l894
Maxinafilie: 11 inzendingen
888 Dewolf À. Beroemde personen

Thematische filatelie: 35 inzendingen
87* De Laender F. HeÈ West Roneinse RiJk868 Rasson tÍ. L'indispensable...teÍtite
86* CoIIage t{. Oe spoorueg en zíjn taak868 De Moor Roeland o zón, jij zondef wie de dingen niet

zouden zíjn zoals ze zí)n
Literatuur: 40 inzendingen
87t Burlet P. La poste rurale dans la province de Nanur

1836-1900

ook onze club was vertegenwoordigd en wel door twee van onze doorwinterdefilatelisten, Frans lríertens beháalde met rrZeilvaartr got wat staat voorverguld zilver en t{illy Bats behaalde 77* of Groot zilver nàt zijnverzameling nDe autobusrr. Beiden wensên wij van harte proticiàt en we
kunnen er maar één ding aan toevoegen: doe zo voort!



U ITNODIGING

ALGEMENE JAARVERGADERING

25 september 1gg3 om LT uur

1 I uur KOUD BUFFET

In ons I okaa I
t Kar t hu Lzer sho f "

I(a"rtl:r: Lzersrzest 55 ZSOO I-IEFI

op onze jaarvergfadering zijn aLLE LEDEN urrcENoDrcD. Net alsverleden jaar zul len wi j het of f iciele giedeelte laten volgen
door een koud buffet waarvoor u en uw gezinsleden kunneninschrijven voor een democratische prijs van 600 fr. per
persoon.
uw vrienden buiten het gezin zijn eveneens welkom maar zij
betalen 950 fr. per persoon
tíat kri jgt U voor uw geld:
aperitief uitgfebreid en zeer verzorgd koud buffet (vraag! het
aan de deelnemers van verleden jaar) - drank tijdens het koud
buf fet Een Eloed humeur en een glezelliÉle avond daar zorglen we
zelf voor.
U kunt nu reeds inschrijven, maar zeker voor 20 SEPTEMBER 1993
vul onderstaand formulier in en bezorg het ons op onze bijeen-
komsten of bij onze voorzitter Thys Firmin Bosstraat 38 25OO
Lier Tel.: o3/48o.66.28. of bij onze sekretaris chris Andries
St. Jozefstraat 15 2500 Lier TeI. : 03/4BO.G0.BZ.
rnlichtingen of inschrijvingen kan men via de telefoon beko-
men.
rlrt**rl**rt**'t*****rt**rtrt***rl*fr*rtrlrÈ******r**rt*******rr*****rr,r**,r***
Lidnr. :....... Naam:....

Ir t

Wenst deel
te 19 uur
LÍer.

te nenen aan het koud buffet op 25 september
in het 't Karthuizershof Kerthuizersvest 55

I 993
2500

AANTAL PERSONEN: . . . . . . . .aan 600fr=
AANTAL PERSONEN: . . . . . . . .aan g5ofr=

Totaal: EandtekeninÉ:
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ARPO - LTER

JEUGDAFDELING JARPO LIER
AANGESI-OTEN E}IJ DE:
social istische Federatie voor postzegelverzanelaars vzwKoninkl i jke Landsbond Der Belgieche Fostzeglelkringfen vzwDe Lierse Culturele raad

ltrlrTmlmfi un I

2500 IIE
tïut0rDtrIIIs

FILATELISÏISClt TIJDSCI{RIFT

TIEEI'IAAl{DEL T JK S

0PLAGE: 150 expl,
Jaargang 26 ,1uli - augustus lgg3
nrs. : 308-309

I^oiul: Fccstarl ' 't brt[uizcrrhoí' Irttuircrncd 55.5? 2100 UE
ïerrntroordclijie uitfcvcr: Gril lllDBIE $t. JozcÍrtrut t5 ht 6 2s00 uE Icl.:01/tt0.00.E1
seirehriut: orir lllD[IE $t. JozcÍrtnrt 15 hu 6 zt00 Licr ïcl.: 6/tt0.00.12
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BESTE VRIENDEN,

Als U dit maandb'lad ontvangt zijn de vakantiemaanden reeds
volop bezig. wij brensen U en Uw familie êen zonnige en pretti-
ge vakantie. Komkommermaanden voor de filatelie maar niet voor
de posterijen. In juli en augustus zijn er nog uitgiften
zodanig dat h/'ij met een pak zegels tijdens de vakantieperiode
zu I 'l en z i t ten . WIJ DOEN NOG EEN OPROEP OM OP DE BIJEENKOMST
VAN ZATERDAG 10 JULI EN VAN DONDERDAG 26 AUGUSTUS ZOVEEL
MOGELTJK TJW ZFGtrI S TE KOMEN AFHALEN. Er zijn nog enkele leden
waarvan het meer dan zes maandcn geleden is dat zij hun zegels
hebben afgehaa'ld. Wij doen hier nogmaals een opnoep aan deze
mensen kom uw zegels afhalen a.u.b.. l.rij proberen onze leden
een zo goed mogefijke service te geven maar wat baat het als
sommige leden zelf niet dat k'lein bectje stipheid en vooral
respect hebben voor de mensên die het werk doen en de leden
d'ie we'l regelmatig hun zegels komen afhalen; want als er
maatregelen moeten genomen worden om deze dienst leefbaar te
houden betalen zij evenveel als de minder regelmatigen

op 25 september houden b/'ij onze algemene jaarvergader ing. Na
het off iciele gedee'lte is er gelegenhe'id om deel te nemen aan
een zee? verzorgd koud buffet. Vraag het aan de deelnemers van
ver I eden jaar zi j zu'l 'len het u bevest i gen . Maak er samen met
uw f ami I ie en eventue'le vr ienden of kennisen er een avondje
uit van. Voor u en ub/ gezinleden is de prijs 6oofr , niet
gez'in'leden beta'len 95Of r.
Voor dit bedrag serveren wij u een aperitief daarna genieten
w'i j van het, koud buf f et en serveren w'i j de drank er grat i s
biJ.ER IS DUS GEEN ENKELE REDEN OM NIET DEEL NEMEN SCHRIJF
TIJDIG IN TEN LAATSTE OP 20 SEPTEMBER TELEFONTSCHE IN-
SCHRIJVNGEN AANVAARDEN WIJ EVENNEENS.
TOT 25 SEPTEMBE R WACHT NIET TE LANG OM TN TF SCHRIJVEN! ! ! ! ! !

xxxtïtt!txx,ttxrxt!ttttttxt t xïxrxtx 'trx!Í
Ter ge'legenheid van de algemne vergadering is op de dagor-de
een vast punt BESTUURSVERKfEZING. Ons bestuur is aan uitbrei-
d'ing toe zodanig dat onze taak verlicht wordt en de opvolging
verzekerd 'is .

Bestuur'l id zijn van een vereniging brengt natuur'l ijk een
zekere verantwoordelijk mee. Maar is het'leven niet vol van
veran twoor de'l i jkheden?
Een taak a]s bestuurs I i d i s ook een aangename taak , omdat mêndit u'it vrije wi I doet. Men heef t kontakt met veel verschi l-
lende mensen al len met andene ideeën
Probeer het eens, wij hebben taken naar ieders mogelijkheden.

:: t !l ï x x x x x x x :l rt rt !t rt ï 
'l 

!t t n t t ,; r t I t t t,t * :t :l t x t
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10.07 vanaf l,l uur

26.8 vanaf 19 uur

ll.Ír9 vanaf ltl um

,25.09 vanaf 19 uur

i)07 tot 27.07

08.08 vanaf 9 uur

22.08 vanaf 08 uur

04.09 vanaf l0 uur

Lier Lisp V.T.I.

Polusirama Zaal Forum

***************ffi**

Cercle Philatelic de l,larcinelle

voorryer*oop en nri lbeurs

Rupelhobbyclub P.T.S.

Lier-Lisp V.T.I.

Europhila '93 Bouwcentrum
internationale rt i lbeurs

Rupelhobbyclub P.T.S.

Kruisbogenhofstraat Lier

J.De Cordestraat Beerzel

Sale des pas perdus de la
maison
Avenue ilascaux,l00 l,larcinel le

Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat Lier

J.Yan Ri jswi jcklaan Antwerpen

Rodenbachstraat Boom

-à,GE\rD.à.
Ruildagen en ruilbeurzen, in de vakantieperiode kan je
weL van lcornlconnertiJd spreken. Toch hebben we nog wat -}.
data kunnen bijeen sprokkelen. Laat ons
eigen ruildagen, o ja niet te nissen het
jaarvergadering. Dus inschrijvenl M !

beginnen
dineetJe

bij onze
na de

ARPO-IIER KMNil'IZERS}NF
Ruihiddag KtRïIt IZERSUEST 53

ARPO-LIER Ruilavond

ARPO-IIER Ruihiddag

ARPO-LIER
KARNilIZERSflIF

ilNRYERGAIIERI]IG IORIIT'IZERSYEST 53

**********ffiffi

LIER

tIER

20'Grote internationale rui lbeurs
Hobbyclub l{ieuwpoort StedeliJke vismijn

ffi*ffi*#ffiS*

05.09

12.09

18.09
I' .09

.)
19.09

vanaf

vanaf

vanaf
vanaf

vanaf

09 uur

09 uur

l0 uur
l0 uur

09 uur

)
)

26.09 vanaf 08 uur

26.09 vanaf l0 uur

Polusirama

Binkse ruiïklub

Zaal Forum

St.Viktorinstituut

J.De Cordestraat

Kasteelplein,20

Beerzel

Turnhout

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

Nu nog wat buitenlands nieuws. Zoals geneld in het laatste klubblad gaatBrasiliana 93 door van 30 juli tot I augrustus. Niets nieuws hoof ikjullie aI zeggen, maar ons klublid l{illy BaÈs stuurt zijn autobussen daarnaar toe. of hij zijn bladen zeJ-,f gaat opzetten zullen we zien als uijzijn kaartje ontvangen. rn erk geval wensen wij hem veel succes.

A-reE''TE NE .7AA-M7E.RGA-DE.R,.T A7G

25 seg>tern.ber 9 3
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KLTtBt[rttrwl[Jrts
over wat ging de bestuursvergadering alweer?

1.De alcremene ledenvergadering.
Het progratnma verschijnt in het volgend clubblad, tocb aI een oproep oD
kandidaat-bestuursleden. Diegenen die ons willen konen versterken r*iÍt
kunnen de strook die je verder vindt innrLlen en afgreven aan een roudn
bestuurslid.

2.De Lierse cuLturele raad.
De culturele raad heeft op haar laatste bijeenkonst 5 nieuwe verenigingen
op haar lijst kunnen bijschrijven. Postzegelklubs waren er echter niet
bij.
Verder werden er een aantal adviezen uitgebracht, gevraagd door de
gemeenteraad. Deze waren zeer uiteenlopend, gaande van het plaatsen van
condoomapparaten in geneentefiJke lokalen, het aanbrengen van een op-schrift op de muur van de bibliotheek, het aanduiden van personen j.n
conmissies, het aanwerven van een cultuurfunctionaris.
Voor de culturele uitwisseling met Polen loopt nog steeds de actie net
postkaarten. Deze kaart kost 500 fr. en is de prijs van eên overnachting
in de jeugdherberg te Nijlen.
De prograilhtie voor de 11 juli-viering is niet zo klassiek als de vorigejaren, wel het Te Derrm dat on 10 u 30 plaats heeft in de Sint-Gunmarus-
kerk. Tijdens de naniddag zullen verscheidene Lierse en PooLse groepen
optreden op de vestconcertweide. Hier heeft ook om 20 uur het vestconcertplaats van Ed Koolnnan en Herman Van Haeren. Voor elk wat wils zou ik
zeggen.
Tijdens allertei werd ook de datun van de volgende guiz van de cultuur-
raad vermeld, even noteren, 27 november. Wij zoeken nu al kwiskandidaten.

3 .Jarpo.
f,ijdens de bestuursvergadering werden de jeugdbijeenkomsten geëvalueerd,
lla onze deelname aan de week van de jeugd btijken deze zeer succesvol te
zí3n.

4.ÀIlerlei.
Makro heeft ons laten weten dat aI de leden die het wensen een kaart
kunnen bekomen.
Het enige wat je noet doen is tijdens de volgende clubdagen )e naam,adres, geboortedatum en telefoon doorgeven aan de sekretaris, Chris'
Àndries, zodat deze een fijst kan opstellen.
Er zijn we1 e9n paar regeltjes: de kaart is strikt persoonlijk en als je
geen lid van de club blijft dan noet je de kaart terug inlevefen.
Inschrijvingsdatun tot en met 1O jufi 1993

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

Vergeet niet dat we vanaf oktober met een clubveiling beginnen.
Loten worden door onze veilingrneester, Louis Baeten, Dog steeds aanvaard,
maar eens de eerste 20 loten binnen, dan is het wachten tot de volgendeveiling in december.

a5
E.B]E

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

3oPÈerl>e.r gg
D 5 Itf .E -lS ]P .7 -IB

29 llrt.l-
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W E T E N S N A A R D T G H E D E N.

Beter laat dan nooit hoor ik jullie aI zeggen en eigenlijk
het opronmelen van nijn maandbladschulf vond ik de uitslag
prijzen die verleden jaar (921 uitgereikt werden.

terecht, bij
van de grote

De grote prijs nÀmbassadeurn:
Deze ging naar de speciale postzegel nGeschiedenistr, ter waarde van
1,5 F., gewi jd aan de Brabantse Omsenteling.
Het betreft een creatie van Eric Daniels en de staaldiepdruk werd gegra-
veerd door Paul Huybrechts.

De grote prijs rrBeste tekeningtr:
t{as voor de veelvuldig gebruikte postzegel van 11 Fr. het winterkoninkje
van de hand van Àndré Buzin .

De grote prijs |tBeste gravure:
Werd de speciale postzegel uitgegeven naar aanleiding van de tt Dag van de
postzegelrr, waarde t5 Fr., met de beel.tenis van Jean Van Noten, kunste-
naar en zegelontwerper.
De,staaldiepdruk van deze zegel werd door Paul Huybrechts gerealiseerd.

)

De grote prijs nEuroparr3
Deze hras weggelegd voor de door het Eiland l,lan uitgegeven zegel van 28 p.
waarop het schip de l,tayflower afgebeeld staat.

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

Denemarken en Rusland gaan saDen een postzegel uitgeven. Dit jaar is het
namelijk 500 jaar geleden dat de Deense Koning Hans en Groothertog ïvan
de Derde van Rusland het eerste Verbond en Vriendschapsverdrag tussen
deze twee landen ondertekenden.
De huidige samenwerking tussen deze twee landen uit zich onder andere op
het vlak van telecoumunicat,ie.
Twee bedrijven nanelijk Telecom A/S en cN Store Nord A/S hebben de
communicatieniddelen gemoderniseerd, in co-operatie met het Russisch
bedrijt A/O fntertelecom.
Er werd een 12Oo kn lange onderwater kabel geplaatst. Deze kabel met
optische vezels dient om de nieuwe digitale installaties voor zowel
te efoon, fax en video transmissie te optinaliaeren.1

)

,

De F.D.C. getekend door M.Stiirup
stelt een gedigit,aliseerde foto
van de kabel voor.

ZeqeL getekend door Niels Í{inkel.
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3<Je NATIONALE RTJ]ELDAG

=é tercjag 11 deccttnber lggg
i n <Je zaa 'l

' È }<ARTHUT ZF-RSHOF
t(a.rthur i zcrt^srzest 55 2SOO LfEFi

van 1O t'ot' 17 LtLtr
A'l le postzegelverzamelaars en f i latel isten zi jn welkom

Reservatie tafels 'is verpl icht
Tafels z'ijn gratis maar er moet een waarborg gestort worden
van 50Ofr d'ie terugbetaald wordt bij innemen van de tafels.

Inlichtingen Mertens Frans Zagerijstraat 30 25OO Lier
Tel. 03/48O.28.11

Rek. nrs. Arpo Lier
870-0439577-36 000-1615568-33

x x x * r x x x x tl x I x !tI ll :x I x x,i x x r r r I rI xtIt I x t r x !tït It,rtt x ; I t x x x I t tr t r

op
bij

rttt

Ni
Bi
z. le

eLr\^/e ]<a,t'a,'lo€ti l<urnt' uj een l<'otns t' en Bes t' e 'l 'l en
Ma.t'eria,a,'lrneester! ! ! !

ot1 :ze!
o1-r-

!!!!

x r|< r|< r|< t< r|< r|< rr r< t|< t< x r|< rx x r|< r|( x< x< tft x t< r|< )a< x< t< t< tl< * t( *

L'id nr. : Naam:

Adres:....

Geboor tedatum: Te] .:. . .

wenst z i ch kand i daat te ste I 'len voor een Bestuursf unct i e

Kandidaturen opsturen of afgeven
Adries Chris St. Jozefsstraat 1S
Tel.: O3/48O.60.82 of afgeven op

bi j het sekretar iaat:
bus 6 25OO LIER

onze b'i jeenkomsten .

Handteken i ng:
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HET VERZAN,ELEN VAN rcSTZEGELS (vervolg)

WIE VOND DE POSTZEGEL UIT?

In 1836 ging Rowland Hi 1'l , eên onderwi jzer, bi j de Britse
d'irecteur der posterijen, Sir william Lichfield. Hij stelde
voor om de portokosten niet meer bij de ontvanger te inkasse-
ren, maar de zending reeds op voorhand door de verstuurder te'laten betalen. Als bew'ijs moest men nieÈ zoals in pari js eenpapieren strookje toevoegen , maar êen voorgedrukt, gegomd
stuk je papier op de omslag aanbrengen. Derge'l i jke ideeën brarenal eerder voorgelegd geworden, maar werden nu eerst aanvaard
en zouden st i 'laan a l gemeen opgevo 1gd worden .

In 1823 had de Zweedse of f i c'ier Gabr i e l Cur ry Tref f enberg eenvoorstel tot hervorm'ing van het postwezen6 ingediend: eensoort gestempeld papiertje met verschi'l lende fnankeringen, dattegen directe betaling gekocht zou kunnen worden. Het hoofd-postkantoorin Stokholm oordeelde "ONZIN" ! ! ! I !

Een jaar of t i en 'later had ook een oostenr i jker , Ludw i g Ko-scher, zi jn regering voorgesteld voorgedrukte "port-kw.itan-
t 'ies " 'in te voeren .

James cha'lmers tenslotte, boekdrukker en u.itgever in lerland,vervaardigde in 1837 de eerste opp'lakbare postzegels, we'l is-
waar s'lechts a I s proef druk en voor e i gen reken i ng .

WANNEER WERD DE EERSTE POSTZEGEL VERKOCHT?

op 6 me'i 1840, vier jaar na Hi'l ls bezoek aan de directeur derposterijen werden de eerste officiële postzegels ter wereldverkocht aan de Br i t,se post'loketten. V.ijf t ien jaar 'later nam
Rowland Hi'l 'l de plaats 'in van sir wi l'l .iam ; nu was hi j post-
mast.er-Genera'l van Hare Ma jeste i t .

Een ade'l i jke t'ite'l , een geschenk van 33 . ooo pond en een pen-
s'ioen van 2 . ooo pond waren de be 1on i ng van de jonge Kon.ing i nVictoria voor de vader van de postzege'l .
De geschiedenis van het moderne postwezen was begonnen. Striktgenomen i s deze gesch i eden 'is echter nog v i er dagen ouder : eenLondense postbeambte had of de dienstorder over de nieuwstepostzegel niet goed gelezen, of hij kon de tiJd niet afwach-ten. want op 2 mei 1B4o verkocht h.ij reeds eán postzegel en
stempe 1de de zege 'l af . Deze zege 'l werd, hog op br .ief , i n 1977door een verzamelaar ontdekt.
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De geschiedenis van het moderne postwezen begon met éón der
mooiste postzege'ls die ooit verschenen zijn. In een wedstrijd
uitgeschreven door de Britse staat, wêrd het volk uitgenodigd
ontwerpen in te zenden voor de eerste zegel.
In een oogwenk werd de staat overspoeld met voorstellen. Er
moesten 27OO ontwerpen bekeken en gekeurd worden. ER bleef na
schif ting één ontwerp over, dit van de bee'ltenis van de jonge
Kon'ingin Victiria, gemaakt door Wi I I iam Wyons. De staalgravure
werd vervaardigd door twee beroemde kunstzinnige graveurs,
vader en zoon Heath.

HOEVEEL ZEGELS WERDEN ER DE EERSTE KEER GEDRUKT?

De eerste zegeis verschenen in twee waarden de "one penny" en
de " two pence" . Maar de druktechn iek r.ras i n 1840 nog n iet ver
gevorderd, zodan'ig dat de zwarte "one penny" nu eens zvrart was
en dan eens donkerzwart, dan hreer l ichtgri js met a'l le moge'l 'ij-
ke variaties daar tussen'in. Met de bIauwe "two pence" vras het
niet beter gesteld. De k'leur varieerde tussen donkerblauw en
zacht u I tramar i jn . In totaa'l werden deze zege'ls op 25 mi I joen
exemp'laren gedrukt. Voor die ti jd een ongekende hoeveelheid,
de zegels zijn dan ook jaren gebnuikt geworden. IN 1847 ver-
scheen pas de derde zege'l van Eng I and , terw i j 1 de vor i ge nog
gangbaar bleven.
Nu worden er meer dan 30 miljoen zegels per dag verkocht in
Groot-Br i ttann ië

IA/IENS BEELTENIS STAAT TEDERE BRITSE ZEGEL?

op deze eerste twee zegels van de wereld werden tevens twee
Britse tradit'ies vastgelegd, waaraan het Verenigd Koninkrijk
nog steeds vasthoudt . Er komt geen postzege'l van Enge'land ui t
zonder de bee'lten i s van het regerend staatshoof d , en op de
Engelse postzegels worden de staatshoofden niet ouder. Toen
Konrngin Victoria in 1901 stierf waren ondertussen op het
ei'land 101 postzegels verschenen, maar op a'l le postzege'ls was
de vorst'in het aardige jonge meisje u'it 1B4o gebleven. Het
schijnt dat de tijd voor koninginnen althans op postzegels
st'i 'lstaat . Dat i s tot op de dag van vandaag zo geb'leven .

Verge'l 'i jkt men de hu i d i ge Br i tse zege 1s met de u i tgave van
1952 waarop voor het eerst de kop van Elizabeth gedrukt werd
dan 'l i jkt de kon i ng i n eerder jonger geworden te z i jn .

De Enge l se zege 1s kregen navo 1g'ing .

rn 1842 verscheen in de u s A de eerste zegels, een jaar rater
vo'lgden Zwi tser land en Braz'i 'l ië. op 1 ju'l 'i 1B4g werden in
Be 1g i ë de bef aamde en tot de f raa'iste ter were'ld gerekende"Epau'lettes"u'itgegeven. Neder'land volgde in januari 18s2 met
een serie van 3 waarden met de afbeelding van Koning wi'l lem.

wordt vervolgd
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OSCAR BONNEVALLE ÏS NÏET MEER.

W'ij bieden zijn echtgenote, die zijn trouwste medewerkster
in goede en kwade dagen en die hem steeds liefdevol, met
onwanke'lbaar geloof in zijn kunnen, Lerzijde stond,
innigste bl'ijken van medeleven aan.

Henrianne van Zurpele
Journa'l iste (OMPP-AIJP)

BELGIQUE-BELGIE

BELCIE.BTLGIQL'E

I5
u Ht ut tuHLut\

BELGIE.BÊ,LGIQUE

I a

Op zaterdag 20 februari, in de vroege ochtend, ging Oscar
Bonneva'l le van ons heen. Hi j is nu bi j zi jn beroemde leermees-
ters Jeroen Bosch, Bruegel, Dal i, Magritte. . .

oscar Bonnevalle, die op 16 februari 1g2o het levenslicht zag
te Gent , hras 'landmeter van beroep , maar h i j was bovena I een
kunstenaar in hart en nieren.
Deze grote, sterke, maar zo teergevoe'l ige man proefde van alle
stijlen, maar hij trad vooral naar voor met arch'itectuurteke-
n'ingen, poFtretten en genneschi lderi jen.

In 1963 kwam hij bij toeval terecht in de kleine ploeg postze-
gelontwerpers. Hij tekende 25OO postzegelontwerpen b/aanvan er
ru'im 7OO werden uitgegeven in België, Afrika en Dominica.
Hii behaalde ta'l van prijzen en bras de eerste Belg'ische kun-
stenaar d'ie in 1967 de "Europapr i js" wegkaapte,

Dankzij zijn laatste ontwerpen hebben de kaste'len van Beveren,
Jehay en Raeren een p'laats gekregen in de Belgische F'i 'latel ie.
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U ITNODIGING

ALGEMENE JAARVERGADERING

25 september 1993 om LT uur

1 I uur KOUD BUFFET

In ons I okaa I
t Karthu Lzershof "

I(a"rtlrrr ízer srzest 55 25OO I-ïEFI

Op onze jaarvergladering zijn ÀLLE LEDEN UITGENODIGD. Net als
verleden jaar zullen wÍj het officiele gedeelte laten volgen
door een koud buffet waarvoor U en Uw glezinsleden kunnen
inschr i jven voor een denocrat i sche pr i js van 600 fr . per
persoon.
Uw vrienden buiten het gfezin zijn eveneens welkon naar zij
betalen 950 fr. per persoon.
hrat kriigt U voor uw geld:
Aperitief Uitgebreid en zeer verzorgd koud buffet (vraag het
aan de deelneners van verleden jaar) - drank tijdens het koud
buffet Een toed humeur en een gezel I ige avond daar zorglen we
zelf voor.
U kunt nu reeds inschrijven, naar zeker voor 20 SEPTEMBER 1993
Vul onderstaand formul ier in en bezorg het ons op onze bijeen-
komsten of bij onze voorzitter Thys Firnin Bosstraat 38 25OO
Lier Tel.: 03/480.66.28. of bij onze Sekretaris Chris Andries
St . Jozef straat 15 2500 Lier Tel . : 03/480.60.82.
rnl Ícht ingen of inschri jvinElen kan nen via de telef oon beko-
men.
********ttt******tl***********rt*rl**rt*******t********rl**1.*******

tt t

Lidnr.

l{ens t
te 19
Lier.

Naan:

deel te nenen aan het koud buffet op 25 september
uur in het 't Karthuizershof Kerthuizerevest 55

ÀANTAL PERSONEN: . . . . . . . .aan 600fr=.
AANTÀL PERSONEN: . . . . . . . .aan 950fr=. . .

1 993
2500

Totaal: Eandtekening:



ARPO LTER

JEUGDAFDELTNG JARPO LIER
AAIIIGESI.OTIEN E}Ï J DE :

social istische Federatie voor postzegelverzanelaars vzwKoninkl iJke Landsbond Der Belgische Fo"tr"E"lkringfen vzwDe Lierse Culturele raad

Itut'frllT0m um t

2500 [In
ïflEuurotrIJIS

FITATETISTISCH TIJDSCHRIFT
THEEMAANDEIIJKS
OPtAcE 150 expt.
Jaargang_26 september - oktober 1993nrs. ! 310-3ll

I^olul: Fccrtul ' 't b,rthuizcrrhol' bthuizcrryort 55-5? 2500 UE
lerrntroordclijle uittevcr: Orir lllDBIE $t. JozcÍrtrut l5 hr 0 2500 UE lcl.:03/{E0.00.E2
$elrehriut: Orir lllDlIN $t. Jozcírtnrt 15 h! 0 2500 Licr Tct.: 03/1E0.60.E2
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Terwijl wij deze regels schrijven is het nog volop vakantiepe-
riode. Als U dit blad ontvangt zal voor de meesten onder ons
de vakantie voorbij zijn.Wij hopen dat U een geslaagde vakan-
tie hebt gehad.
Tijdens de vakantie werd het nieuws in ons land beheerst door
het overlijden van Koning Boudewijn en de kroning van Albert
II.
Dit zal voor ons f Í latel isten niet zonder gevolgien bl i jven.
Een nieuwe frankeerreeks staat ons te wachten.Niet te vergleten
een bijkomende rouwzeEel van 15fr. Boudewijn.
WIJ VRAGEN DAAROM NOGMAALS, KOM A.U.B REGELMATIG UW ZEGELS
AFHALEN Er zijn noE enkele achterblijvers die dringend hun
zegels moeten komen afhalen. In september zul len zij een
laatste verwittiginÉl krij$en en dan zal het bestuur maatrege-
len nemen.

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

September is voor onze verenislinEl traditioneel de maand van de
jaarvergadering!. Dit is de bijeenkomst waar in principe alle
leden zouden moeten aanwezig zijn. Hier besl ist U over de
werking van de vereniÉing.
De dagforde van de algemene vergiadering op 25 september 1993:

vanaf 17 uur zijn de deuren open.

Welkomstwoord door de voorzitter
Sekretar iaatsvers I ag
Financieel verslag
Verslag rui lmeester
Vers I agi mater iaa lmeester
Bes tuur sverk i ez i nÉi
Al lerlei

Aansluitend
VEN VOOR 20

om 19 uur koud buffet (VERGEET NIET IN TE SCHRIJ-
SEPTEMBER 1993)

Zíj die hun abonnement willen veranderen moeten dit doen voor
12 december 1993, zodaniEl dat wij tijdig onze leveranciers
kunnen inl ichten

Lid nr

wens t

Naam:

zijn abonnement voor nieuwigheden aan te passen.
Ë

Land: x inplaats
x inplaats
x inplaats

v4n......x
van......x
van. ....x

Land

2

Land

Handtekening,
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l{el je mag wel zeggen dat het vakant,ie was tot hiertoe
hebben vre nog niet te veel post gehad van manifestaties.
toch hebben we er een paar gevonden zodat jullie met
frisse moed terug kunnen beginnen.

l'i.09 vanaf 14 uur ARPO-LIER
Rui lmiddag

09.10 vanaf 14 uur ARPO-LIER

ARPO-LIER28.10 vanaf 19 uur
,-)

04.09 vanaf 10 uur

Karthuizershof
Karthuizersvest 53

Rui lmiddag

Rui lavond

Zaal Forum

St.Viktorinstituut

Lier

Sale des pas perdus de la maison
Avenue Mascaux,l00 Marcinelle

Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat Lier

J.Van Ri jswi jcklaan Antwerpen

Rodenbachstraat Boom

05.09

12.09

18.09
19.09

r9.09

26.09

26.09

)
02. 10

10. 10

10.10

vanaf

vanaf

vanaf
vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

09 uur

09 uur

l0 uur
l0 uur

09 uur

08 uur

l0 uur

09 uur

09 uur

09 uur

)
)

Cercle Philatelic de Marcinelle
voorverkoop en ruilbeurs

Rupelhobbyclub P.T.S.

Lier-Lisp V.T.I.

Europhila '93 Bouwcentrum
internationale rui lbeurs

Rupelhobbyclub P.T.S.

Polusirama

Binkse rui lklub

J.De Cordestraat

Kasteeïplein,20

Beerzel

Turnhout

Boom

l4aase i k

Rupelhobbyclub P.T.S.

Lier-Lisp V.T.I.

Phi lawaes Stadsfeestzaal
l4de Internatioale rui lbeurs

tlase Rui lklub te1.776.32.28
l{ationale rui ldag

Rupelhobbyclub P.T.S.

Maaseik T. I. St.Jansberg
Internationale rui ldag

Berchemse postz. Sporthal
postzegelkring Schijnpoort

Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat L jer

Leopold II laan St.Niklaas

Gladiolenstrat,5l St.Niklaas10.10 vanaf 09 uur

17.10 vanaf 09 uur

23"10 vanaf 09 uur

30.10 vanaf l0 uur
3r .10

Rodenbachstraat

l{eertersteenweg
tel. 56.47.46

Sch i jnpoortweg,55

A.T.GE IUTE NE JAA.-F|ÍZE.RG A.DE.R.T NG,,
25 se5>tezn_be.r 93

3

ALGEIIE]IE JAARVERG/IDERI NG
HET DIIIEETJE

25.09 vanaf 17 uur
19 uur

Antwerpen
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2.Yvert deel 1
deel
deel

3. Zumstein land

4. Michel land:....

Ï<T-(JBN.TE(JWTJES

1.Het nieuwe seizoen.

of je kan zeggen het afsluiten van het oude. Je kijkt weer naar een jaar
vol activiteiten zel- ze op papier en denkt, dat hebben we toch weer óoedgedaan.
De voorbereiding van de algemene jaarvergadering werd tijdens de be-
stuursvergadering op punt gezet. Het programma lees je ook in dit blad.
spijtig genoeg hebben wij op onze oproep voor nieuwe kandidaat-bestuurs-
leden geen enkele respons gehad.
Verder werd natuurlijk het dineet,je besproken en het water kwam al in
onze mond. Í{e verraden niet veel, maar het zal- zo goed zijn als verledenjaar dat beloven wij wel.
wat het nieuwe seizoen betreft, hebben we aI enkele gedachten, maartijdens de algemene jaarvergadering zullen we julIie zêker vragen ofjullie ideeën hebben. De activiteiten die we beogen kunnen iets met defilatelie te maken hebben, het inrichten van een tentoonstelling ze1f,
bezoek aan filatelistische manifestaties, maar ook bezoeken aan theater,geleide stadsbezoeken enz.... Ik zou zeggen laat jullie fantasie maarzijn gang gaan.

2.Nieuwe uitqiften.
Hiermee bedoel ik niet de lijst van nieuwe uitgiften, maar de leden die
hun postzegels bij ons komen afhalen.
Ik raak nisschien een oud zeer, maar het kan toch niet dat iemand ditjaar nog niet op de club geweest is. we raden dan ook iedereen die doorallerlei redenen ons nog geen bezoekje is kunnen komen brengen dit zovlug nogelijk te doen. De leden die !{ij hiermee bedoelen zullên nogt eenkaartje van ons krijgen. Maar toch ar een oproep aan deze.

3.Nieuwe catalogi.
Ze zijn in het verschiet,, hieronder vinden jullie een inschrijvingsformu-
Iierr êtr neen wij weten de kostprijs nog niét. Maar onze rnateiiaaÍmeester
zaL jultie hierover zeker uitsluitsel geven.
De Yvert catalogi zullen ook deze keer maar gedeeltelijk vernieuwd
worden. I{elke delen men nu in gedachte heeft weten wij ook nog niet, maarik -wil jultie er wel doen aan herinneren dat dezé kunneri uitgeleendworden, mits een kleine vergoeding. Frans Mertens is de man die u hier-voor moet aanspreken.

1.Be19ië L994

$$$$9$$$$9$$$$$$$9$$$$$$$$

BESTELFORMULIER KATALOGI .

....ex X 2OO FR.

.,..ex

....ex

....ex

....ex

....ex

....ex

....ex

x 200 FR
x 400 FR
x 400 FR

x 400 FR.
x 400 FR.

x
x

400 FR. =
400 FR. =

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

NATIONALE RUILDÀG 1.1- DECEI,ÍBER VÀNAF 10 UUR

tt
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ÏIET \IERZAIVÍELEN VAI\T POSTZEGELS (vervo I gi )

WELKE ZEGEL IS DE DUURSTE TER WERELD?

De duurste zeg,el ter wereld is momenteel waarschijnl ijk de"Britse Guayana rood". Deze zegel heeft een waarde van veIe
mi I joenen. ïn het kort de geschiedenis van deze zeg,el ,

rn 1873 vond een jongen in Georgetown (Gr. Brittannië) een
oude br i ef met een zeer vervu i I de zeg,e I op , op de zeg,e I stond
een zeilschip.De jongen verkocht de zegel voor 42 fr. (toen).
Vervolgens ÉinÉ hij voor 18.000fr. over naar Liverpool. Toen
men vaststelde dat er van deze zeg,el geen tweede te vinden
was' en dat hij dus een unicum was, werd hij steeds meer
waard.
rn wiens bezi t de zeg,e I thans i s weet men niet zeker . vakmen-
sen vermoeden echter dat hij zich in de kluis van de ameri-
kaanse nylonkoning Dupont bevindt( geen familÍe van ons be-
stuursl id Dupont). Er zijn echter postzeg,elexperts die de
echtheid van deze ze{,el bestrijden. De Britse postzeÉleldeskun-
digen hebben tot op heden geweigerd om aan de "Britse Guayana
rood" het predikaat echt toe te voegen.
Echt of niet: feit is dat hij de duurste zegel ter wereld is.
NoÉ sterker uitgedrukt, wanneer men het gewicht van een
waardevolle postzeg,el neemt en zijn prijs met het zelfdegewicht van een ander kostbaar materiaal verEel ijkt, dan komt
nen tot de konklusie dat postzegels het duurste materiaal zijn
dat er bestaat.
Het bewijs hiervoor: een postzeíel weegt ongeveer 0.0s gram.
Van de eerste Belglische ze€el gaan er 20.0o0 in een kilo. Deze
zeg,e I kost rru , (Éloedkoop gerekend voor een goed gestempe I d en
van goede randen voorziene zegel) 1500 fr. Een kilo is dus
20.000 x 1500fr. is 30.000.000 en we kunnen voor deze bereke-
nin$ nog duurder zegels nemen.

WAAROM KOST EEN 50 MTLJARD 7.F.G EL NU NOG SLECHTS ENKELE FRAN-
KEN?

Het hoogste bedrag voor een postzeg,el betaalde men in Lg23 in
Duitsland. Wie ze kopen wilde moest per zegel 50 miljard mark
betalen. Voor deze enorme som kon men juist een briefkaart
versturen i zo enorm was de gleldontwaardingi ( inf lat.ie) toeEleno-
men van l92l tot 1923. I{i I de men deze zeg,e I beta I en had men
een kruiwagen vol gleld nodig. Enige tijd later was de inflatie
ten einde door invoerin$ van een niewe munt.

s



Tegenwoordig kan
wereld vermeldt,
bruikte staat.

men deze zeg,el die het hoogste
aanschaffen voor ongleveer ZOfr, ,

bedragf
dit in

ter
Ee-

1{AT K-VNNEN POSTZEGELS_VERTELLEN?

Postzegels zijn niet al leen verzamelobjecten, ze ziin ook
documenten voor de geschiedenis van allle landen. Postze$els
breiden de kennis over de landen uit. Van postzegels kan men
aflezen en afleiden wie Amerika heeft ondekt, wanneer Thomas
l'|ann, Goethe of Mercator $eboren werden of over I eden z i in '
wa.nneer een land gest icht werd, of veroverd door oorloÉlzucht i-
ge buur, wanneer een land zich terugf bevr.iidde enz. Ook vele
grote sportmanifestaties en sportbeoefenaars vinden we op ze-
gels, evenals de fauna en flora van een land, (b.v. de reeks
vl inders welke j I . in Bel$ië ziin verschenen. ). Biina elke
belangfri jke $ebeurtenis kan men op postzegiel s terugvinden.

HEEFT IEDER LAND ZIJN EIGEN POSTWEZEN?

Er is Sieen Iand zonder postzegels, maar er zijn wel postze$eIs
zonder Iand.
De Postzegels van Thurn en Taxis bijvoorbeeld ziin bii Duits-
land verzamelaars zeel. gleliefd. l{ie echter op de landkaart het
land Thurn en Taxis zoekt, zàl dit tevergeefs zoeken. Er ziin
weliswaar vorsten van Thurn en Taxis eleweest, maar zii waren
altijd vprsten zonder land.
In het begin van de l6de eeuw werden door de vorsten Thurn en
Taxis, een gleslacht afkomstig uit Italië, de eertse postver-
bindingen in grote delen van Europa in het leven gleroepen.
Aanvankelijk vervoerde men slechts poststukken van vorstenhui-
zetr, kerken en hogiescholen, naar spoedi$ werd ook het vervoer
van zakenpost en privépost aanElenomen. Slechts 100 iaar later
kreeg Lamoral 1 van Thurn en Taxis het postmonopol ie -toen nog
"Generalpostmeisteramt" $enoemd- over het Eiehele Duitse riik
en de Nederlanden.
Eet wijdvertakte net van deze posterijen werd in de volgfende
eeuwen nog uitgebreid en bleef tot 1867 bestaan, want toen
kocht de Pruisische koning van vorst Maximiliaan von Thurn en
TaxÍs zijn "post-privi IeBie af.
In het jaar 1874 werd op initiatief van Heinrich von Stephan
de l{ereldpostvereniÉinEf (U.P.u) opElericht, die als hoo$ste in-
stantie het internationale postwezerl zorJ beheren en re$elen.

R
l;
L
G
I
Ë
ri
E
L
G
I
a
U
E

R
E
L
G
I
Ë

It
E
L
G
I
a
U
ll

6

APdtsÍo rtrJ lncciit io



ó.09- 93

LOT LÀND

CT-(JBÍ7E.T.T,.TNG

cÀT. OI.{SCHRïJVING

ï
)()(

0

0

il(
x)(

l(ï

01.

02.
03.

04.
Í)5.
06.

07.
98.
09.

10.

11.

L2,
13.

14.

15.

16.
13.

)
19.

20.

BEI,GiÉ

BEIfIÉ
BEI,GIi

BEI,GIi

BETGIÉ

BEI.Cfi

BEIfIE
BELGIi

BETGIÊ

ISRÀËt

RUÀIIDU.URIilDI

FRÀI{KRIJK

BBLGIË

BEtGiÈ

BEI,GIÉ

UÀÏRE

ZÀÏRE

ZÀiRE

IIEREI,D

BTOK VN 4

BI,OK VN 20

BIOK VN 4

BI,OK VN 4

COTE INZET

Fr 60

850

10000

2000

1750

650

1060

647152

691

6e9 100

711

8t.10

927 129

s3167

160162

126147

B[.2{
918126

928135

xr
Ï)(
)()(

)(x

ï)(

110

40

16

40

i50
75

50

400

1000

500

60

270

500

600

150

150

350

100

200

50

440

200

6l
160

550

1900

4100

KÀÀRT VIÀGST.GffTSE TMR.22
KÀÀRT VIÀGST.NTITIRII{G 26

PRÀCITIG

GROOI ilSTEEKBOK 1 2OOO ZEGEIS

IET TÀ8

RUI[8OEK'E

RUII,3OEKJE

11 POSTI{ÀÀRDESTI'KB{

15 BRÏEVEII GELEGffIEIDSTEI{PEIS

KERSTTIIS

I{ET BIO(
nET Br0KHr 26127

UÀK ZEGEIS

0

0

$$$$9$$$$$$$9$9$$S$$$$9$$$$$$$$$$$$9$$S$

Vanuit Syrië kregen wij volgend verzoekje:

I offer to any collector
issue, including all newl
I want the same fron the

a mint 2 x 2 (block of'4), from every new Syriany issued miniature sheet(s).
interested collector

Please write to M.Z. Moudarres PO Box 9894 ALEppO Syria.

Met deze wil ik u eraan herinneren dat zoekertjes nog steeds kunnen,het enige wat je er voor moet doen is alles op een briefje zetten en
nvermaken aan de sekretaris. Het verschijnen is maximum Z keer van de
. -)ttae tekst,maar is wel volledig gratis
RekLane is echter niet toegelaten.

$$9$9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9$$$

oP 6 september brengt De Post een reeks speciale postzegel,s uit. Dezezijn zoals de laatste jaren de uitgifte van de natuur in postzegelboekje
verkrijgbaar.
Hieronder een voorproefje van het kaft van het boekje.

7
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ALGEI'{ENE JAARVERGADERING
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1 I uur KOUD BUFFET
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ilt

NielJ\^re lca,ta-logi kurnt lJ
Bi ;ie€rnl<orrtsÈen Best'e-l -lerr
=e Ma,t'eria,a,'lrne€rster! ! ! ! !
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Lid nn.: Naam:

Adres:....

Geboor tedatum : Tel. :

Wenst z i ch kand'idaat te ste 1 I en voor een Bestuursf unct i e

Kand i daturen
Adries Chris
Tel. z O3/48O

opstunen of afgeven bij het sekretariaat:
St. Jozefsstraat 15 bus 6 25OO LIER
60.82 of afgeven op onze bijeenkomsten.

Q

Handteken i ng :
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De Heer Guy Coëme, Minister van Verkeersbtezen en Overheidsbedrijven,
deelde ons mee welke speciale postzegels DE POST in de loop van L994 zal-
uitgeven:

31.01 Kunstreeks 2 X 15 F. Orjginele werken van Belgjsche
kunstenaars

fg.oz Sport

16.05 Bezoek van Z.H. de Paus 15 F.
15 F.

13.06 Toeristische

27.06 Culturele

Pers

Handvest van Quaregnon

Dag van de postzegel

Geschiedenis

Europa

Jeugdf i latel ie

S imenon

Solidariteit

Kerstmjs en Nieuwiaar

100 jaar 0lympisch Comité
t'lere ldkamp'i oenschap voetba'l
01ympi sche wi nterspe'len

Hanriot-Dupont HDI
Spad XIII
Schreck FBA-H
Stampe-Vertongen SV 48

100 Jaar Le Jour- Le Courier
75 Jaar La }íallonie

Schilderij van Fernand Allard l'0ljvier
Koninkijjke beeltenis Albert I van l9l2

Gewjjd aan Hertog Jan I van Brabant

Cartograaf Mercator
Expantie van het universum (G. Lemaïtre)

Zaligverklaring van Pater Damiaan
Hei 1 igverklaring Broeder Multien-Marie

Bertem
Kanegem
Schaarbeek
Aubech i es
Sa i nt - Séver i n -en- Condroz

Doorniks porselein
Etterbeeks porselein
Delftse aardepotten

G. Lekeu
H. Memling

A'llegorie

Caltha palustris
Céphalantére pále
Calystegia soldanel la
Epipactis hel leborjne

Dommel,stripf iguur van Dupa

Beeltenis

S I echthorenden

Kerstman

ll F.
14 F.
28 t.
30 F.

t5
15
15

15 F.
15 F.

15 F.
15 F.

+ 3 F.
+ 3 F.
+ 3 F.

3 F.
3 F.
I F.

28.02 0ude vliegtu'igen

21.03

'^)03

1t .04

25.04

09.05

It. t0

17. l0

14. 11

05.12

l5
28

15 F.

15 F.

il-15-28 F.

15+
15+
50+l

F.
F.

15 F.
15 F.
15 F.
15 F.
15 F.

16.08 Herdenkingen

05.09 50ste verjaardag van de
bevrijdjng van Belgiê

26.09 Natuur

15 F.

4X15F
boekje

15 F.

15 F.

15 + 3 F.

1l F.

q



tHET BESTTJT]R VAIT ÀRPO-LIER HEHT ÀIÀE POSTZEGELVERZAI,ÍEÏ,ÀÀRS EN
FIIÀTEITSTEN IIÀRTELÏJI( TÍET,KOU OP DE3

3de NATIONALE RUILDAG

z.a.l-erdag 11 december 1993

i n de za.a. I
't Karthu i z.el^shof

l(arthu i z-erswest 55 25OO L I ER

wan 10 tot L7 Ltur

Reservatie tafels is verplicht
Tafels zí1n gratis maar er moet een waarborg gestort worden

van 500 F. die terugbetaald wordt bij het innemen van de tafels.
Inlichtingen Mertens Frans Zagerijstraat 30 25OO Lier

TeI. 03/48o.28.1-1-

Namens het bestuur,

Thys Firnin
voorzitter

Andries Chris
sekretaris

Rek.nrs. ÀRPO LIERz 870-0439577-36 000-1,6L5568-33



ARPO LIER

JEUGDAFDELING JARPO LIER
AANGESI-OTEN BIJ DE:
social istische Federatie voor postzeEelverzameraars vzwKoninkl ijke Landebond Der Àelgische ËoÀtrrg"lkringen vzwDe Lieree Culturele raad

ffiIrffiffmm un I
?5OO I,IB
flEilUIOE,IJI$

FIIJ\ÏELISTISCE TTJDSCMIFT
TWEts{AA}.IDELIJKS
OPIÁGE 15O e:rpl.
Jaarga.rrE 26 novenber-deoember lgg3nrs.: 312-313

Lolul: Fccrtul ' 't luthuirorrhoÍ' Ltluizcrncrt i5-5? 2500 UE
ïcnntnordclijle uitfcvcr: Orir lllDlIE $t. Jorcírtnrt 15 tu 6 2500 UE lct.:03/1t0.00.E2
sclrchriut: orir lllDllE st. JorcÍrtnrt t5 hr 6 25{t0 Lior ïcl.: 6/tt0.80.t2
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BESTE V:FtIEl\IDF.-t\l''

De JaarvergaderÍng met koud buffet is weeral achter de rug.De
deeiname aan het koud buffet was tegenover vorig jaar in
stijgende lijn. Het koud buffet was weer zeer goed en iedereen
was levreden over deze gezellige avond. De opkomst voor de
algemene jaarvergadering was volgens het aantal leden aan de
taóe kant. Wi j hopen in de toekomst meer van onze leden op
onàe jaarvergaáering te mogen ontmoeten. Ondanks de vrij lage
opkomÀt was het een zeer goede jaarvergadering Er waren
nieuwe kandidaat'bestuursleden, wat ons toelaat een betere
verdeling van de bestuurfunkties door te voeren Dit zal de
werking van onze vereniging bevorderen.
Dit is weerat het Iaatste maandblad van 1993.1994 komt met
rasse schreden naderbiJ. In dit tiidschrift vindt U de kalen-
der van onze bijeenkomsten in L994. Bewaar hem, het is een
gemakkelijke gids.
Op donderdag 27 januari 1994 houden wiJ traditiegetrouw on6
wórstenbrood. Een inschrijvingsformulier met de nodige in-
lichtinqen vÍndt U verder in dit maandblad.
VERGEET ONZE NATIONALE RUILDAG VAN 11 DECEI{BER NIET! ! ! ! ! ! ! !

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

Wij ontvingen een overlijdensbericht van de moeder van ons lid
t'taurice veihulsel. I{ij wiIlen langs deze weg nogrmaals ons diep
medevoelen aanbieden voor het verlies dat hem getroffen heeft.

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

Op onze jongste bi Jeenkomst mochten wi j
komen, DêrÍrêI i jk Vanherentals tlirei I le
heeft een thematische verzameling over
kompet i tief tentoonstel len.

Vanaf éên
br i efport
zegel zal
Albert II.
reeks r wi j

een nieuw tid verwel-
uit Edegem. I-{ireiIIe
schelpen en zou graag

** *** *r( * ** ** * ** *** * * *** * ** * * *

januari 1994 gaan de posttarieven de hoogte in. De
zaL dan waarschijnliik 16fr worden. Deze nieuwe
ook de eerste postzegel zijn met de afbeelding van

Dit zaL de eerste ziin van een nieuwe frankeer-
hopen dat dit met mondjesmaat zal gebeuren.

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

De Post brengt andermaal 2 speciale briefkaarten uit met
afbeeldingen van kunstwerken uit de Brusselse l'letro.
Op een eeiste prachtlge kaart ziJn de bekende stripfiguren van
Hèrqé te bewonderen (Station Stokkel). Dit naar aanleiding van
de 10de verjaardag van zlin overliJden.
Ook een twelde efemplaar is erg mooi: één van de bas-reliëfs
van Octave Landuyt uit "Het uiteindeliik verkeer" (Staion
Naamsepoort ) werd hiervoor uitgekozen.
De optàge is beperkt tot 50.O0O exemplaren. De priis is 15fr
per kaart. De kaarten zi jn te bekomen op elk postkantoor met
èen filatelieloket. Leden kunnen deze kaarten ook bestellen
bi j onze nieuwighedendienst.
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undbl.d it.93 AGENDA

05.12 vanaf 09 uur Rupelhobbydub

12.12 vanaf 09 uur Lier-Lisp

' 19.12 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub

' 26.12 vanaf 08 uur Polisurama

= = = = = = ==== = = = = ==

***+ffi*rH*ffi*****Èt***

P.T.S.

v.T.t.

P.T.S.

Zaal Forum

Rodenbachstraat Boom
info tel. 03.888.95.59 Van Camp

KruisbogenhoÍstraat Lier

Rodenbachstraat Boom

Thaelstraat Vilvoorde

J.DeCordestraat Beezel

Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat Lier

Rodenbachstraat Boom

J.De Cordestraat Beezel

ï3.11

25.11

,' '\1.12

23.12

lier zíin we dan ureer met onze kalender. víi j proberenjurtie zo goed te informeren of de felateliËtËisctre
wereld rond ons. Maar voor je ver van huis gaat vergeetniet dat onze crub normaar árre tweede zaceidagen eíwierde donderdag'ên van de maand zíjn deuren opén houdvoor jullie.

KarthuizershoÍ Karthuizersvest sa Lier

vanaf 14 uur ARPO-LIER Ruilmiddag

vanaÍ 19 uur ARPGLIER Ruilavond

vanaf 10 uur ARPO-LIER Nationale ruildag

vanaÍ 19 uur ARPO-LIER Laatste ruilavond van het jaar !!!
**$$**$$**$$**$$**$$*$$*$$**$$**$$**$ 

$**$ $**$$**

07.11 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub p.T.S
Natbnale ruildag

14.11 vanaf 09 uur Lier-Lisp V.T.l
Nationab ruildag

21.11 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub p.T.S.

; ,)11 vanaf 09 uur V.H.C. Ons Huis

28.11 vanaf 08 uur Polusirama Zaal Forum

8,, Ek!/i! ,o*,.rr pn 'to,,), ofo'rTglo 
Wo 1fto]ac 

o*"/o" 
lll.tfTl4'to'flpí'rnrroo li1ai"T,Jí*/ / I / tl
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De algemene ledenvergadering heeft wel wat stof doen opwaaien.
Het regelement van de nieuwighedendienst wordt. op punÈ gesÈe1d zodat we
op 01.01.1995 met een zeer schone lei kunnen beginnen.
Ik zeg weI degelijk 1995 wanE L994 is een overgangsjaar zodat we allemaal
kunnen wennen aan het idee.
Hieronder vind u deze nieuwe regelementering waar zowel un ideeên als de
haalbaarheid ervan in verwerkt, zít.

ReslementerLnq van de aÍeuwÍ.qhedea.

i,. Betgiê:
*Vanaf 01.01.L994 wordt, een waarborg van 400 Fr. gevraagd per reeks.
*Veranderingen of stopzetting dient te gebeuren ten laatste in november.

*De afhaling gebeurt minsÈens 1 X per 3 maanden, tenzij voorafgaandelijke
vraag voor uitstel.

*Als de terrnijn van 3 maanden verstreken is zal- heÈ lid verwiÈÈigd worden
om zijn postzegels te komen afhalen.

Administ,ratiekosten ten belope van 25 Fr. wordt opgelegd.

*Indien er 3 maanden na de verwittiging geen react,ie komt wordt het
abonnement stollgezet, de posÈzegels worden eigendom van de club en de
waarborg verbeurd verklaarts.

2.Buitenland:
*Vanaf 01.01 .í-994 wordt, een uraarborg van 600 Fr. gewraagd per reeks.

*Veranderingen of stopzet,ting dienE tê gebeuren cen laatste in september.
deze kan enkel jaarlijks, indien het lid zí1n veranderingen of st,opzeÈ-
ting na september meld zaI hij het jaar daarop volgend zijn buitenlandse
postzegels moeten komen afhalen.

*De afhaling gebeurÈ minst,ens 1 x per 3 maanden, Èenzij voorafgaandelijke
vraag1 voor uitstel.

*AIs de termijn van 3 maanden verstreken is zaL heÈ lid verwittigd worden
om zijn posÈzegels te komen afhalen.

AdministratiekosÈen ten belope van 25 Fr. wordt, opgelegd.

*rndien er 3 maanden na de verwittiging geen reactie komt wordt het
abonnement st,opgezet, de post,zegels worden eígendom van de club en de
waarborg verbeurd verklaart.

v{ij hopen dat dit. voor ieder een gunsLig compromis is. Indien er veran-
deringen moeten aangebrachÈ worden aan uw nieuwigheden vergeet dat nieÈ
Èe verwit.tigen. voor België tenlaaÈste in november, voor het buitenland
t,enlaatste in sept.eÍÍiber als men het volgend jaar geen of andere zegels
wensÈ.



E

Tijdens de algemene vergadering werd een nieuw bestuur gekozen.
Aangenaam nieuwg voor het rtoude.tr bestuur, dat vol1eáig"*"td herko-zerr' wanÈ er bleken zích twee nieuwe kandídaten aan tJmelden. Dezewerden dan ook onder spontaan handgeklap gekozen zoda! het bestuurnu uit 9 leden_ bestaat. Tíjdens d; beËtíursvergadering werden defunkties verdeeld, het resurtaat reest u hieronde-r.wat nog wer moet, gebeuren is een vaste t,aakomschrijving, tijdens debestuurswe_rgadering_zijn we er ar wel mee begonnen naar een-inloop-perÍode hebben we allemaal we1 nodig.
Zoals u kunt lezen is er nu esn piguwe specifieke taak bij namerijkde nieuwíghedendiensÈ. war de juist,e 

"àa* 
-is ;;;-a;; runkÈie?misschien hebt u ideeën. rn e1k- ggvaf zal- l,ouis wi3"fr*an= blijveninstaan voor de.verdelílg van jurÍÍe zegels zodat iuiriè zeter áiindat, ze bij jullie terechÉ komen.

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

BESTUUR
I Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Nieuwigheden:

Ruilmeester:

Uateriaalmeester:

Leden:

TIIYS Firmin

AT{DRIES Chris

WOTIfERS Ludo

BELTEKBNS Eduard

IIIERTENS Frans

BÀETEN Louis

BATS lvilly
DIIPOMT R.ené

T{IiTCKMANS Iouis

Bosstraat,3S
2500 Lier
St. ilozef sstraat, 15
2500 Lier
PannenhuiEÊtraaÈ, 194
2500 Lier
L . DumorÈierstraat,, 53
2540 Hove
Zageri j at,raat, 3 0
2500 r,ier
AÍrtrerysesteennêg, 3 19
2500 Lier
Uonty8t,raaE,34
2590 Berlaar
Kaphaan1ei, l16
2540 Mortsel
Stoofstraax,tT
2500 Lier

480.66.28

480.50. 82

480. 78.36

454 .L2.L2

480.28.11

480 -22.83

482 .29 .66

454.27 .3L

455.02.28

************************************************************************
$9$$$SS$9$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$s$$$$$$ss$$s$

3ile tlATt0ll[tE nUtl.IItrG

rderdag lt dommbq tm
uen I0 ffi l7 uru

teeD ï tnf,rf,uËnsH0F

ttarthulrarrwt lU

8in Hsr

reservatie: Frans Mertens tel. 03/ 4A0.2A.11
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B l_ iee t 199 4.
iIAIiIUARI
JAIVUARI

FEBRUARI
FEBRUARI

IT4AART
!,ÍAART

APRIL
APRIL

MEI
MEI

,JIINI
iII'NI

SEPTEMBER
SEPTEMBER

OKTOBER
OKTOBER

NOVEMBER
NO\rEMBER

ZATERDAG
DONDERDAG

ZATERDAG
DOITDERDAG

ZATERDAG
DOIIDERDÀG

ZATERDAG
DONDERDAG

ZATERDAG
DOIIDERDAG

ZATERDAG
DO!ilDERDAG

ZATERDAG
ZATERDAG

ZATERDAG
DOIIDERDAG

ZATERDAG
DOITDERDAG

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

vanaf
vanaf

14 uur
19 uur

14 uur
19 uur

L4 uur
19 uur

14 uur
19 uur

08
27 Worst,enbrood

lste zaterdag

t2
24

05
24

09
28

10
t7

L4
26

11
23

vanaf 14 uurvanaf 19 uur

,JUI-,I ZATERDAG 09 vanaf 14 uur
AUGUSTUS DONDERDAG 25 vanaf 19 uur

14 uur
19 uur

14 uur
17 uur

ALGEMENE TAARVERGADERING
14 uur
19 uur

14 uur
19 uur

08
27

L2
24

DECEMBER ZATERDAG 10 vanaf 10 uur riIÀTToNALE RUrr,DAe

a Itr
e

4

I

ë

I.IAAK KENNIS MET DE FTIATELISTISCHE I{ERELD BI,J oNzE CLitB
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JEUGDKRANT

HET VERZLMELEN VAN POSTZEGELS(vervorE!)

I{AAR STARTTE DE EERSTE LUCETPOST?

Ook de eerste luchtpostbrieven zijn documenten van de gleschie-
denis, dokumenten uit de Frans-Duitse oorlog van 187O-71, De
Duitse troepen hadden een ondoordringlbare belegleringsgordel
rond de vi jandel i jke hoofdstad Pari js Éielegd. De Franse regle-
ring wag van het onbezette deel van Frankrijk vol ledigl afge-
sneden.De Fransen wisten raad. Van september 1870 tot januari
1871 stegen in de omsingelde stad in totaal 55 hete luchtbal-
lons oF, gfenoend naar hun uitvinders "Montgolf ieren". Zi j
vervoerden zowel mensen als post en in de hoofdstad Eledruktekranten, Deze eerste luchtpostbrieven droegen het opschrift"
PAR BALLON MONTE"(door benande ballonnen) en behoren nu tot de
pronkstukken van iedere luchtpost of Frankrijk verzamelaar.
Zo verstuurde men post vanuit Parijs. !íaar hoe kwam de post
binnen? Ook daar hadden de Fransen iets op gevonden. Men
verstuurde vanuit Parijs postsduiven per bal lon, die bij hun
terugkeer als postbode dienst deden. De brieven werden ver-
stopt in kleine hulsen, die aan de hals van de duiven werden
vastgemaakt. On per vlucht zoveel mogelijk post over te bren-
Éen, werden de teksten voor de vlucht eerst verkleind en in
Parijs weer op ware grootte gobracht. Ook de Seine werd als
transportwegf gebruikt. Eolle, zinken bollen werden zo met post
en bal last voltlestopt, dat ze een neter onder het wateropper-
vlak bl i jven dri jven. Aldus werden ze in de Seine Eleworpen, oD
met de stroon te worden neegevoerd. Op deze nanier kwamen ze
ongezien in handen van bondgenoten, terwijl ze dwars door de
Duitse belegeringsl inies heen glingen. Eet idee was zeer gloed,
maar het resultaat was zeer pover. Van de 55 ballonnen bereik-
ten er nog 53 hun doel, naar slechts één op zea duiven kwam
terug! op haar duivenhok en van de onderwaterpost kwam er niets
aan I

De eerste Nederlandse luchtpostzegels -oen meeuw vl iegend
boven de zee- werden in l92L uitgegeven. De eerste BelÉiische
luchtpostzegel s werden in 1930 uitgfegfeven en steldeneen vl ieg-
tuiEl voor, achtereenvolglens vl iegend over Oostende , Saint-
Hubert, Namen en Brussel. Op drie van deze vier zegels vinden
de variëteitzoekers wolken,witte vlekken en bommen terug als
ze geluk hebben. r}r< it

1 952 polln 1 956

.'?r'.'..
: tl 't.'.

/è-*l< 0cl4

E z nrrl *c)
\PÀgs

ahrt

- t l^,_Érry A,

G#qtr" . Orahèn C. Tbonron

Roolo 1621, 140
i- l' tr

ffi

iIIT LUFTPOST
PÀR ÀVION

/r"

iler York Clty,
'rrf7

-{/
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JET]GDF TT-ATEI-T E

I-EEFT ! !
KONINKLIJKE LANDSBOND DER
BELGISCHE POSTZEGELKRINGEN

JEUGDcoMMlsslE 
Dat dit niet enkel in onze provincie zo is, bewijst het

Fnovgno1e ANTUGFtptrDS BRTN jeugdprogramma n Sleutet-', een aktualiteits-

magazine, dat we elke donderdagavond om 17.30h

kunnen bekijken.

Op ll november 1993, zullen we kennis maken met een programma over de Jeugdfila-

t"fi", in samenwerking met onze Provinciale jeugdcommissie en de Jeugdafdeling van

de Herentalse Postzegelvereniging-
Gelieve dit dan ook aá Uw leden te willen bekendmaken, opdat ook zij, die weinig met

Jeugdfilatelie begaan zijn, ook eens kennis zouden kunnen maken met wat er allemaal

omgaat bij onze jeugdige filatelisten.

Dus niet vergeten- donderdag l1 november op 17.30h afstemmen oF BRTN !!!!

Namens het Provinciaal comité,
de sekreHris Eddy Van Vaeck.

JARPO

op zaterdag 13 november worden al onze ieuEldiSle verzamelaars
uïtEenodigA op orrze ruilnaniddag vanaf 14 uurll I lt t lltlll I I I I

Eebt U viienden of vriendinnen die ook postzegels verzamelen
of die dit ook gfraa$ zouden doen, zíi ziin altiid welkout'
Vergeet, uw ruilíateiiaat niet nee te brengenlllIlllllllIllIll
De lorige keer hebben wii 8!eleerd hoe we poststukken kunnen
inwerken op onze albumbladen. Nu Eaan wii leren hoe wii oy1ze

,àguf" op àeskundige wíize in kristal kunnen steken.Natuurliik
neinalen wi j voor àe niéuwkoners wat wii reeds lleleerd hebben.
Tot zaterda$ 13 november'93 om 14 uur wÍi zullen er ziin lll
Jul I ie toch ook???????????
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a

VÍORSTENBROOD

APPELBROOD

Dcrrad.erdag 27 Ja.nrra.rÍ. L99-4
Tl. Jd.errs olnze fDl- JeerrJ<ornst rzanra.f L 9 utlr

l.rr t 'I(a.rtlrrrl. zershof
I(a.rtlrrr1 zersrzest 55-57 25OO LÍ er

t{iJ vragen 150fr voor één worstenbrood of
koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 24 .]ANUARI 1994.

twee appelbroden met

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier.
Afgeven op onze biJeenkomEten of bezorgen biJ onze voorzitter
:Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrlJven op zlJn nummerz 03/480.65.28

FAI'{ILIELEDEN
VOORT{AÀRDEN.

EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS WELKOM AÀN DEZELFDE

NAÀt'íi.... .LIDNR.:...

I{enst deel te nemen aan het worEtenbrood of appelbroden
Januart 1994 met:

Worstenbrood:.... ....x 150fr=

Appelbroden:. . . .... ..x l50fr=

op 27

TOTAÀL: Handteken i ng



ARPO tI ER

HET BESTT'I'R VÀI{ ÀRPO-LIER HEET AI,LE POSTZEGELVERZAI,IEI,AÀRS EN
FIIÀTELISTEN HÀRTELI.IK WELKOIi OP DE:

3de NATIONALE RUILDAG

z.a.l.erdag 11 december 1993

i n de z,a.a. -l

't Karthu i zeYshof
l(a.rthu i z.eYswest 55 25OO L I ER

van 1() tot 17 Lt ur

Reservatie tafels is verplicht
Tafe1s zí1n gratis maar er moet een waarborg gestort worden

van 500 F. die terugbetaald wordt bij het innenen van de tafels.
Inlichtingen Mertens Frans Zagerijstraat 30 25oo Lier

Tel. 03/48o.28.l-L

Namens het bestuur,

c
(

c
i

Thys Firnin
voorzitter

Àndries Chris
sekretaris

Rek.nrs. ÀRPO LIER: 870-0439577-36 000-L6l-5568-33


