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Beste Vriendeno

Het jaar 2000 is ingezet en dit jaar zal zowel het einde als de overgang naar de volgende eeuw zin.
De milleniumgekte heeft dan ook zijn hoogtepunt bereikt. Voor de ene zal dit iets speciaals zin,
voor de andere zalhet mÍtar gewoon zijn. Wat het ook voor U moge betekenen , wij wensen U
een waardevol jaar 2000 en we hopen dat U en uw familie gespaard blijven van tegenspoed. Ik
hoop dat onze bloeiende vereniging nog mag groeiery zodat onze leden hun hobby in optimale
omstandigheden zullen kunnen blijven uitoefenen.

Op 1l december jongstleden heeft onze nationale ruildag plaatsgehad . De leden die aanwezig
waÍen hebben het zich niet beklaagd en de meesten hebben hun verzameling kunnen verijken of
zin enkele dubbels kwijt geraakt . Niet minder dan 80m. tafels waren bezet en het aarÍal
bezoekers was in stijgende lijn. Nu reeds hebben verschillende standhouders gevraagd hun plaats te
reserveren voor volgend jaar. Alleen hebben wij moeten vaststellen dat orze eigen leden zeker niet
in grote aantallen aanwezig waÍen, ondanks dat alle clubdienstenaarrwezig waren.

AANDACHT !!!!! AANDACHT !!!!! AAI\DACHT !!!!! AANDACHT !!!!! AANDACHT

Op donderdzg 27 januari 2000 houden wij traditioneel ons worstenbrood of appelbollen .

Verleden jaar waren wij met een mooie groep . Dit jaarwillen wij nog beter doen en hopen op
een volle zaaL. VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN (kan ooktelefonisch op nr.03/480.66.28
zie inschrijvingsformulier in dit tijdschrifQ . Vergeet niet : vrienden en familieleden zijn ook
welkom aan dezelfde voorwaarden.

Op Filabrugge heeft ons lid en bestuurslid Baeten Louis in de Open Klasse de gouden medaille
gewonnen met zijn verzameling "Expo '58 Brussef'. Zoals U wellicht weet worden in de open
klasse geen punten gegeven maar wordt enkel een gouden -zrlver of bronzen medaille of een

diploma toegekend. In de open klasse wordt er rekening gehouden met de mening van het publiek
en van de voltallige jury , die elk voor 50oÁ inbreng hebben.

Wij vergeten niet dat op dezelfcle tentoonstelling en ook in de open klasse ons lid Verhulsel
Maurice heeft deelgenomen met zijn verzameling over de spoorwegen en een diploma in ontvangst
heeft mogen nemen. Hartelijk gefeliciteerd.

Vft vernamen het overlijden van twee van onze leden .

Namelijk: Baeten Norbert , die overleed op 27 oktober jl. , hij was slechts 53 jaar en Frans Goris .

Beide leden overleden na een langdurige ziekte . Omdat wij geen over$densbericht hebben
ontvangen willen wij langs deze weg hun familie ons diep medevoelen aanbieden.

Wij zullen hen blijven herinneren als trouwe en minzame leden.

IN MEMORIAM

Arpo-jarpo januari -februari 2000
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal
It Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER
Zaterdag 8 januari 2000 Ruilnamiddag
Donderdag 27 januari 2000 Ruilavond worstenbrood
Zaterdag 12 februari 2000 Ruilnamiddag
Donderdag 24 februari 2000 Ruilavond
Zaterdag 11 maart 2000 Ruilnamiddag
Donderdag 23 mazrt 2000 Ruilavond

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

14 uur.
19 uur.
14 uur.
19 uur.
14 uur.
19 uur.

FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd
zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een
bewiende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo lJarpo, Haakstuk 10,2550 Kontich.

16 januari 2000 : Grote Ruilbeurs allerlei objecten, door Hobby- en Verzamelclub Beginendijk,
Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19,3130 Begijnendijk, toegang gratis
van 8u tot I 5u

22 januari2000 : Feestelijken 10 jaar Jeugdfilatelie Sint-Niklaas met interclubtreffen voor de jeugd
in Feestzaal van het College, collegestraat 3 1, Sint-Niklaas, van 10u tot 18u

22 januari2000 : 9e Nationale Ruilbeurs postzegels-poststukken-telecards, toegang gratis,
) Sted. Feestzaal Kielpark, SirÍ Bernardsesteenweg 113, 2020 Antwerpen-Kiel,

door Koninklijke Kielse Postzegelkring, van 9u tot 16.30u
22 jan-23 jan 2000 : (Gemeenschappelijke uitgifte Spanje - Exacte wetenschappetr), voorverkopen door

K. Postezegelkring K. Denckens Mechelen en Herentalse Postzegelvereniging Olen
22 jan-23 jan 2000 : <Promotie van de Filatelie) en (Brussel 2000 - Culturele hoofclstad van Europa),

voorverkoop in het mooie stadhuis op de Grote Markt van 10u tot l7u
2feb-6 feb 2000 : WEMBLEY Grote postzegeltentoonst Stamp 2000, door Stanley Gibbons - Engeland
27 februari2O}0 : Postzegelbeurs Viander Tienen met deelname TIPOC vzw
5 maart2000 : Nationale Ruildag door Kon. Rupel Hobby Club, van 9u tot 16u,

in Provinciale technische scholen Boom (invang : van Rijswficklaan)
25 maart-26 maart'00: 3Oe Nationale Postzegel- en Muntenbeurs, Bouwcentrum Antwerpen door NIPA,

millenniumbeurs 3 O-jarig bestaan NIPA
25 maart-3 april2000 : BANGKOK 2000, Internaltionale FIP tentoonstelling jeugd te Bangkok - Thailand
1 april - 2 aprt12000: Dag van de Postzegel

door Postzegelkring 't Timberke in het Cultureel Centrum <De Markthallen>
Markt2 te 3540 Herk-de-Stad, open niet-competitieve tentoonstelling voor éénkader
klasse en open klasse en jeugd

Arpo-jarpo januari - februari 2000
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18 april2000

7 mei2000

9 mei 2000
22mei-28 mei 2000
30 mei-4juni 2000
Il atg-20 aug 2000
7 okt-15 okt 2000
10 oktober 2000

12 november 2000

18 nov-19 nov 2000

9 juni-ls juni 2001

: Hagelandse verzÍrmelaarsdag door KVBP aftleling Aarschot,
in het cultureel centrum <'t Gasthuis> stadsfeestzaal, Demervalleite 3200 Aarschot,
inkom 40 BEF, alleverzamelobiecten maar vooral filatelie

: Nationale ruildag in de feestzaalvan de Vredestraat te Niel
door Nielse Hobby en Postzegelclub

: Europa 2000, voorverkoop door Postkantoor Antwerpen Groenplaats
: STAMP WORLD/SHOW ?? 2000,Internat FIP tentoonstelling London - Engeland
: WIPA 2000,Internationale FIP tentoonstelling te Wenen - Oostenrijk
: INDONESIA 2000, Internationale FIP terÍoonstelling te Bandung - Indonesië
: ESPANA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Madrid - Spanië

: Hagelandse verzamelaarsdag door KVBP aftleling Aarschot,
in het cultureel centrum <'t Gasthuis> stadsfeestzaal, Demervallei te 3200 Aarschot,
inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten Íxrar vooral filatelie

: Internationale Postzegelbeurs door de Tiense Postzegelclub TIPOC, van 9u tot l7u,
in CC <De Kruisboog), Minderbroedersstraat te Tienen

: Kerstmis en Nieuwjaar en Een reis door de 20e eeuw deel II, voorverkoop door
Koninkl Postzegelverzkr Lier, tevens organisator van LIERFILA 2000,
Provenciale Competitieve Tentoonstelling, Cultureel Centrum De Mol,
Aarschotsesteenweg 3,25A0 Lier, van 10u tot 17u, toegang gratis

: BELGICA 2lïI,Internationale FIP tentoonstelling in Brussel - België

In dit blad vindt U het vervols van de alfabetische liist van de meest voorkomende
benaminsen op postzeeels . UITNEMEN en BEWARAN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BESTELBON AAII-VULLINGEN'98 ALBUMBLADEN

NAAM: Lidnr.:...

LAND AANTAL VOORSCH.. TOTAAL

DAVO
DAVO

luxe
standaard

200
200
200

200
200
200
204
200
200

200
200

LINDNER
LEUCHTRUM
luxe
standaard
SAFE
EXELENT luxe
EXELENT dik papier standaard ..

EXELENT dun papier standaard..

BIJKOMENDE AANVULLINGEN

DAVO
DAVO
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In november werd ook de wouw van ons lid H. Van Rompuy uit Lier lid, hartelijk welkom !

Dit jaar hebben er l7 ploegen aan de Provinciale Quiz l3lll deelgenomen (tegenover vorig jaar 1l),
waaronder I ARPO ploeg die een toch wel heel mooie 3e plaats behaalde (vorig jaar 2e maar minder ploegen) !

Ziehier de ploegen met hun behaalde punten in volgorde van uitslag :

l. Interfila E3 I (133,75)

2. Antwerpen Noord (12I,75)
3. Arpo-Jarpo Lier (121)
4. Deurne I (120,25)
5. Themaclub II (113,25)
6. School der Filatelie (112,75)
7. BBL (102,5)
8. Deurne II (95)
9. Kon. Kielse Postz (94,5)

Discus (93,25)
Imperator II (91,5)
1+1:3(90,5)
K.P.V.K. Lier (87,25)
lmperator I (80,75)
Themaclub I (77,5)
Interfila E3 II (55,75)
Themaclub III

10.

11.

12.
13.

t4.
15.

16.

17.

Ultieme oproep voor vernieuwing van de lidkaarten en betalen van de lidgelden, hetgeen ongewijzigd

2s0 BEF is

Nog een bedankje voor het schenken van tombolaprijzen aan:

GTScHENKEN 5T, TOZEF
Open wo-do-vr van 14 tol 1O uur

MOLENLEI 255 O EDEEEM
ïE L. a3/449 63 52

Luc Van Roy is toegetreden tot het bestuur en heeft zich al vol enthousiasme op het klasseren van de tijdschriften
en artikels van de bibliotheek geworpen.

Hier een overzichtje van de huidige bestuurssamenstelling :

BESTUUR ARPO 2OOO

Voorzitter TF{YS Firmin Bosstraat 38,2500 Lier 031480.66.28

Secretaris & hulpbibliothekaris VANHEERENTALS Mireille Haakstuk l0,2550Kontich 031457.56.95

Penning- & materiaalmeester BAETEN Louis Antwerpsesteenw 319, 2500Lier031480.22.83

& bibliothekaris
Dienst Nieuwigheden BELLEKENS Eduard L. Dumortierstr 53,2540 Hove 031288.58.94

Ruilmeester MERTENS Frans Zagerijstraat30,250O Lier 031480.28.11

Leden BATS Willy Montystraat 34,2590 Berlaar 031482.29.66

VAN ROY Luc Ganzenweg 48,2110 Wiinegem 03/353.00.56
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PERS INFORMATIE - DE POST
Nog niet vermeld in ons vorig nummer, wel al uitgebracht intussen

Uitgifte van boekje van 10 zegels : bloemen, type zelfl<levend
Onderwerp : Pelargonium FIZonale 'Matador'rrly'aarde : geen vermelding, boekje te koop aan 170 BEF
Verkoop : vanaf 3ll0l99 (Bruphila)

Uitgifte van 10 (identieke) voorafgedrukte omslagen Euro, verkocht aan 200 BEF

Uitgifte van 2 verschillende doosjes met 100 zelfl<levende gewone rolzegels : sprintpak; het doosje geeft de inhoud weer
Onderwerp :Geranium

Tulp
: Geranium -> genormaliseerde brieven tot20 g voor binnenland

Verkoopprijs 100x17 BEF: 1700 BEF
Tulp -> genormaliseerde brieven tot20 gvoor buitenland prio zone A)

Verkoopprijs l00x2l BEF:2100 BEF
: vanaf 22llll99

Waarde

Verkoop

BEtG . BETGIË BELG - BETGIË
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Uitgifte van een speciale postzegels nr.l9 1999 : 'Het prinselijk huwelijk'
Onderwerp : Foto van de verloofden

Blok : Foto van de verloofden met hun ouders
Waarde : 17 BEF

Blok:21 BEF
Verkoop : vanaf 29llll99
Voorverkoop : geen
Speciale afstempeling : in de postkantoren van de hooftlplaats van elke provincie, alsmede in de
Motief datumafstempeling : trouwringen + kroon + monogrammen

Arpo-jarpo .januari - februari 2000
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Nieuwe uitgiften (in het jaar 2000)

Uitgifte van een speciale postzegel nr.I 2000 : 'Welcome 2000'
Onderwerp : Symbolische verwelkoming van het jaar 2000
Waarde : 17 BEF (0.42 Euro)
Verkoop : vanaf 3lIl00
Voorverkoop : op I januari 2000 van l4u tot l8u
Speciale afstempeling : in het Postmuseum, Grote Zavel 40,1000 Brussel
Motief datumafstempeling : symbolische verwelkoming van het jaar 2000

)

)

Ja.www

Uitgifte van speciale postzegels nr.22000 : 'Promotie van de filatelie'
Onderwerp : H.M. Koningin Astrid

H.M. Koningin Fabiola
H.M. Koningin Paola

Waarde : l7+8 BEF (0.42+0.20 Euro)
32+1s BEF (0.79+0.37 Euro)
50+25 BEF (1.24+0.62 Erxo)

Verkoop : vanaf 24lll00
Voorverkoop :22 en 23 ianuari 2000 van lOu tot 17 u
Speciale afstempeling : Brussel stadhuis, Zonhoven, Rocourt (Liege), le dag Muntcentrum Brussel

Uitgifte van speciale postzegels nr.3 2000 : 'Brussel2000, Europese cultuurstad van het jaar 2000'
Opgelet : deze reeks van drie speciale postzegels is samengesteld uit een ondeelbare strook van drie postzegels met twee
vignetten zonder frankeerwaarde. De zegels worden niet apart verkocht.
Onderwerp : doorlopend panorama van Brussel en zijn multiculfureel karakter, samengesteld uit 3

postzegels en 2 vignetten
Waarde : 3x17 BEF (3x0.42 Euro)
Verkoop : vanaf 24lll00
Voorverkoop :22 en23 januari 2000 van lOu tot 17 u
Speciale afstempeling : Brussel stadhuis, Zonhoven, Rocourt (!iege), le dag Muntcentrum Brussel
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Uitgifte van een gewone postzegel met de nieuwe Beeltenis van Z.M. Koning Albert II (type Broux/MVTM)Onderwerp : zie hierboven
Vy'aarde

Verkoop
Voorverkoop
Speciale afstempeling

19 BEF (0.47 Euro)
vanaf 24lll00
22 en23 januari 2000 van 10u tot l7u
Brussel stadhuis, Zonhoven, Rocourt (Liege),
le dag Muntcentrum Brussel

iÍ
T

T6
0,40

1

Uitgifte van een gewone postzegel van het type <vogels> A. Buzin
Onderwerp : grauwe klauwier
Waarde : 16 BEF (0.40 Euro)
Verkoop : vanaf 24lll00
Voorverkoop :22en23januari2000van lOutot l7u
Speciale afstempeling : Brussel stadhuis, Zonhoven, Rocourt (Liege),

le dag Muntcentrum Brussel

uitgifte van speciale postzegels nr.4 2000 : 'Gemeenschappelijke uitgifte met Spanje'
Onderwerp : Karel V als Meester van het Gulden Vlies

Karel V op leeftijd van 40 jaar
Blok : Portret van Karel v te paard en Typus orbis Terrarum (wereldkaart Abraham

Ortelius)
Waarde

Verkoop
Voorverkoop

Speciale afstempeling

l7 BEF (0.42 Ewo)
21 BEF (0.52 Euro)
Blok : 34 BEF (0.84 Euro)
vanaf 2ll2l00
19 en20 februari 2000 van 10u tot l7u
(geen voorverkoop van de Spaanse zegels en de souvenirkaart)
Gent, Mechelen, Olen en Brussel

Uitgifte van een speciale postzegel nr.5 2000 : 'Exacte wetenschappen'
Onderwerp : Wiskundige formules en been van Ishango
Waarde : 17 BEF{0.42 Euro)
Verkoop : vanaf 2l/2/00
Voorverkoop : 19 en 20 februari 2000 van 10u tot l7u
Speciale afstempeling : Gent, Mechelen, Olen en Walcourt,

àry.

WORID MAÍHEMATICAT YEAR

lo=

dat=
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le dag Muntcentrum Brussel

Uitgifte van een speciale postzegel nr.6 2000 : 'Druk je stempel op de toekomst'
Onderwerp : De wereld van de toekomst gezien door een kind
Waarde : l7 BEF (0.42 Euro)
Verkoop : vanaf21l2l00
Voorverkoop : 19 en 20 februari 2000 van lOutot 17u

Speciale afstempeling : Gent, Mechelen, Olen en Walcourt, le dag Muntcentrum Brussel
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Het is misschien nog wat vroeg om nu reeds over de Kerstzegel 2000 te spreken. Toch loont het de moeite even

aandacht te besteden aandeze bijzondere uitgifte die het resultaat is van een tekenwedstrijd georganiseerd voor

mentaal gehandicapten ( volwassenen).
Om iedereen te laten meegenieten van de prachtige creaties, organiseert het Postmuseum van l5ll2l99 tot
13/212000 een speciale tentoonstelling "Kerstmis & Nieuwjaar, Anders bekeken", met alle ingezonden

tekeningen.

Plaats van het gebeuren: Het Postmuseum
Grote zavel 40
1000 Brussel

Openingsuren: van 10 tot 16u30

Zondag en maandag geloten

In 'Het Scharnier' nr. 4 sept-okt99 lazenwe

De digitale postzegel
komt er straks aarL

Vier Amerikaanse bedrij-
ven zullen binnenkort digita-
le postzegels gaan aanbiedeí,
Neopost, E-stamp, Stamps en
Pitney Bowes kregen van de
Amerikaanse Post - de US
Postal Service - een certifi-
caat dat hen aanduidt als offi-
ciële'digitale postzegelver-
kopers'. Daardoor wordt het
voor intemetgebruikers mo-
gelijk om met een printer di-
gitale postzegels rechtstreeks

op een envelop te printen. Dat
bespaart een uitstap naar een
postkantoor, iets wat vooral
voor kleine en middelgrote
ondememingen interessant
is, aldus de aanbieders. Voor-
lopig blijft het initiatief be-
perkt tot de binnenlandse
marlt. Digitale postzegels
mogen dus niet op brieven
naar het buiienlanci.

D.Vv

,l

al

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Al onze bijkomsten gaan door in : ít Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER
Zaterdag 8 januari 2000 ruilnamiddag vanaf 14 uur.
Zaterdag 12 februari 2000 ruilnamiddag vanaf L4 uur.
Zaterdag 11 maart 2000 ruilnamiddag vanaf 14 uur.

AlIe aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg yoor onzejeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

Arpo-jarpo januari - februari 2000
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JARPO LIER JEUGDKRANT

HET SCHOTSE "ADDITIONAL HALFPENNY' POST TARIEF

Introductie
Alle postvoertuigen in de
ruimste zjn vanhet woord,
zelfs paarden die post
droegen, waren wijgesteld
van het betalen van
tolgelden voor een

doorgang door elke
slagboom, tolbrug of
tolhuis vanaf 15 juli 1785.

Helaas werd een groot
gedeelte van de opbrengst
van tolgelden gebruikt
voor het onderhoud van
de wegen, zodat de wet de
Turnpike Trusties
verontrustte. Zij wilden
dan ook dat deze wet
werd ingetrokken, maar
het duurde tot 3 juni 1813

voordat een wetswijzígng
door het Parlement
aarwaatd werd. De
intrekking van de
uitzondering voor de

Schotse post werd
geleidelijk uitgevoerd.

De wettekst luidde:
"Een wet tot intrekking
van de uitzondering om
tol te betalen voor, en met
betrekking tot, voertuigen
voorzien van meer dan
twee wielen, die post
vervoeren in Schotland:
En om het tarief te
bepalen voor frankering,
als vergoeding voor de

schade die wordt geleden

door de Posterijen voor

het betalen van dergelijke
tolgelden"

Dat is een hele mondvol
voor een titel, maar kort
samengevat betekende dit
dat de Posterijen moesten
betalen.

Op 8 juni 1813
publiceerde Binnenlandse
Zaken in Londen deze
aarrwijzng
'Yoor alle brieven naar
Schotland met
uitzondering van de steden
Coldstrearrl Kelso,
Jedburgh, Hawick,
Montrose, Gallashiels,
Greenlaw, Dunse, Lauder,
Earlstone, en Boswell's
Green moet een tarief in
rekening worden gebracht
van een extra halve penny
boven op het gebruikelijk
tarief, Bovendien moeten
brieven uit Schotland
vanaf morgenvroeg op
dezelfde wijze behandeld
worden.
U dient er rekening mee te
houden, dat voor een
pakket van een oz (Engels
ons) alleen de extra kosten
van halve penny in
rekening Ínag worden
gebraclÍ en dus niet vier
halve penny's."

Dit betekende dat de Post
het verlies enigszins kon
verliclrten door een halve

penny in rekening te
brengen voor elke brie{
die werd vervoerd over de
tolwegen in Schotland per
postkoets met meer dan
twee wielen. Er hoeftle
dus niet elke keer te
worden betaald als van
een tolweg gebruik werd
gemaakt, omdat de tol als
vaste periodieke
vergoeding werd betaald
door de gevolmachtigde
van de Post in Edinburgh.
De extra vergoeding van
een halve penny kon door
zowel de verzender als de
geadresseerde betaald
worden.
Indien de verzender
betaalde werd dit in
handschrift op de envelop
met een "l/2", dat naast

het postale tarief in rood
en voorafgegaan door de

letter'P", Íulngegeven.
Ook onbetaalde brieven
werden voorzien van een

handgeschreven "112",
maar dan inzwart.
Voor brieven waarbij het
port door de
geadresseerde werd
betaald waÍen ook
stempels in gebruik. Het
gebruik van deze
handstempels werd zelfs
geprefereerd door de Fost
en deze zienswijze werd
duidelijk gemaakt in een
publicatie op 19 iuni 1813:

Arpo-jarpo januari - februari 2000
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ooln gevallen waarbfr het
stempel niet voldoet aan
de Schotse Belastingswet
moet duidelijk worden
onderscheiden, dat de
medewerkers een nieuw
stempel dienen te plaatsen.
Er bestaat geen enkel
excuus voor het verzenden
van Schotse brieven
zonder duidelijk leesbaar
stempel."

De handstempels voor het
Additional Halfpenny
tarief kunnen worden

onderscheiden in vier
groepen:
Groep 1: "Addl" boven
'oll2" in een kader.
Groep 2: 'oAddl" boven
ooll2" zonder kader.
Groep 3: ooll2" in een
kader.
Groep 4: "I12" zonder
kader.

Deze vier groepen kunnen
weer worden
onderverdeeld in typen.
Hierb! spelen de grootte,
het ontwerp van het kader

en de plaatsing van de
deelstreep (horizontaal of
schuin) een rol Er
bestaan vele variëteiten en
verschillen in orÍwerp van
deze typen. Bovendien
bestaan er grote
verschillen in de gebruikte
letter- en cijfertypen. Ook
bestaan er
kleurverschillen, omdat
sommige stempels in
zNvaÍt, blauw of rode inkt
werden geplaatst.

Bron:
Filahome - Filatelistis ch magaztne
The Scottish Additional Haltrenny Mail Tax 1 813 - 1839.
K. Hodgson & W.A. Sedgewick. Een publicatie van de auteurs.
Copyright EARS Leisurewrite.

Homepage van de auteur: http ://www.home. gil. com. au/ ears/Adh.html

Dit is geen gemakkelijk artikel. Het onderwerp van het artikel behoort tot de
postgeschiedenis.

De postgeschiedenis is een discipline die een belangrijke functie bekleedt binnen de filatelie.
Want in alle disciplines zijn er voor filatelistische kennis veel punten te verdienen. Om die
punten te verdienen in andere disciplines kan de postgeschiedenis ons veel helpen en zelfs
elementen aanbrengen die biivoorbeeld in onze thematische of andere verzamelingen kunnen
gebruikt worden.

wry WENSEN oNZE |EUGDLEDEN 
'N 

HET |AAR 2000 |/EEL UERZAI|ELqLEZLER

Arpo-jarpo januari - februari 2000
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Het'3 BONDSNIEUWS.Í interesseeÉ U ?

Neem een individueel jaarabonnement
( 4 nummers )

Stort 5OO BEF oÍ 12r4O Euro
op rekening 21O-A5839OO-í2 van K.L.B,P.

R. Duhamel, penningmeester
Avenue des Erables í4
1420 Braine-ltt Alleud

Het Bondsnleuwe is het ofÍiciële oÍgaan van de KoninkliJke Landsbond der
Belgische Postzeoelkrlnaen of koilweo de K-L-B-tt-

ARPO: Ook ter inzage onze ruilbij eenkomsten
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VERKOOP ONDER LEDEN 08 januari 2000
Nr. Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet € Beh. Pr.

I Luxemburg postkaarten 14Fr. Postboden ** 50 1,24
) Luxemburg FDC nrs. 514/515 o IOODM 500 12,39
J Zwitserland Gravure zegel nr. 1513 {e* 50 1,24
4 Beleië Aandenken kaarl van 197 2 Belsica-Ameri. 100 2,48
5 België-Israël Bedevaart Boudewiin Israël 3 kaarten o 300 7,44
6 France-Duitsland Kaart samenwerking o t50 3,72
7 Ruanda ZakiemeL zegels o 50 1,24
8 Tisechoslowakiie Velleties met perforati e nrs 297 5 1297 6 ,F* 2ODM 100 2,48
9 Tisechoslowakiie Velleties met perforatie nrs.: 3003/3004 ** I3DM 75 1,86

l0 India Scheepsdocument o 20 0,5
ll België Nr.: 572 blok van vier *{< t40 50 1,24
t2 België Blok nr. 69 {< {< 330 110 2,73
13 België Blok nr.64 ** 375 125 3,1
t4 België Nrs. 987/989 ** 520 175 4,34
l5 België Nr. 456 Blok van 4 met bladboord {.t 100 30 0,74
t6 België Lot, hoge waarde, enkele plakker ofroest. * 50 1,24
tl7

l8
België Nrs. 987/989 * 730 180 4,46
Molukken 5 reeksen *<* 25 0,62

t9 Wereld Doosie o 30 0,74
20 Duitsland Doosie o 30 0,74
21 België Insteekboek o 75 1,86
22 Canada Postmap met zegels en velletie nr. 7 t<* FF6O 100 2,48
23 België Catalogi 1986 en 87 20 0,5
24 Cote d'or Fauna en Flora (niet volledie) 50 1,24

25 Wereld Grote doos met omslagen 2s0 6,2
26 Wereld Nieuw insteekboek met zegels thema ** 100 2,48
27 Wereld Nieuw insteekboek met zegels thema o 100 2,48
28 Wereld Nieuw insteekboek met zegels thema o 100 2,48
29 Wereld Nieuw insteekboek met zegels thema o 100 2,48
30 Beleië Nr. 18 zonder som , hersteld (na zien) (*) s00 12,39
3l Finland Ruilboekie o FF35O 200 4,96
32 NL.Antillen,Surina. Insteekboekie Voll reeksen+blokken *t( FFl000 500 12,39
JJ Beleië Europa 1970 FDC off. Genummerd o 100 30 0,74
34 Beleië Europa l97l FDC off. Genummerd o 80 25 0,62
?s!-
t6

Beleië Europa I972FDC off Genummerd o 75 25 0,62
Belsië Europa |972FDC ziide in memoriam Spaak o 75 1,86

37 Beleië Europa 1973 FDC off Genummerd o 75 25 0.62

AFKORTINGEN:

** Postgaaf BF Blok of velletje* Postgaaf met scharnier LP Luchtpost
O Gestempeld PWST Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld vrn 5%o voor de dekking van de onkosten.
Het bieden gebeurt als volgt:
Van 0 tot 50fr. +2fr. - van 50 tot 100fr. +5fr. - van100 tot 500fr. +10fr. - van 500 tot 1000fr. +50fr. - van 1000 tot
5000fr. +100fr. - hoger dan 5000fr. +500fr..

Arpo-jarpo januari -februari 2000
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First Postage Stamp of Spain

Interphila'84 (
The British Philatelic
25 jaar

(veilingcatalogus) 
_,.

Yearbook (adressenliisttaarboek)
voor postzegelverzamelaars (adressenlijst+jaarboek)



IMPERIAL BRITISH EAST AFRICA COMPANY: KENYA.

IMPERIO COLONIAL PORTUGUES: Portugees Afrika (omvat zegels die gebruikt werden in Angola, De Kaap Verdiche

eilanden, Mogambique, guinée en Sint-Thomas & Principe).

INDE, INDIE: Frans India.

INDIA:India.

INDIA met Portugees opschrift of de woorden: REIS, REAL, TANGAS of RUPIAS: Portugees India.

INDIA PORT of PORTUGTIESA: Portugees India.

INDONESIA, niet voorafgegaan door REPUBLIK: Nederlands Indië.

INDORE: India, Indore.

INLAND:Liberia.

INSTRUCAO: (met oPdruk): Timor.

INSTRUCCION: Venezuela.

r IRAN: Perzië (lran).
I

iRANIENNES : Perzië (Iran).

IRAQ (met opdruk): MesoPotamië.

IRIAN BARAT: West Nieuw-Guinea.

ISLAND: IJsland.

ISLAS GALAPAGOS: Ecuador - Gala-pagos eilanden'

ITALIA, ITALIANA: Italië.

ITALIAN SOMALILAND: Somalië'

JAFFA (met opdruk): Rusland.

JAIPIJR: Raaj sthan (Jaipur) (India).

JAMHURI ZANZIBAR TANZANIA : Zanzibat

JASDAN: Maharashtra (Bombay) (India).

JAVA (met opdruk): Nederlands Indië.

.IEENDSTATE: India - Jhind.

JERSEY: Jersey (GB).

JHALAWAR: Rajasthan (Jaipur) (India).

JIND, JHIND: Punjab (Chandigarh) (hdia)'

JOHOR, JOHORE: Malaya - Johore.

ruGOSLAVIJA: Joegoslavië.

J





GROUCH:Turkije.

GUANACASTE: Costa Rica.

GIIERCIIE: Ethiopië of Saoudi-Arabië.

GUINE of GIIINE PORTUGUESA: Portugees Guinee.

GUINEA, gevolgd door coNTINEN-TAL, CORREOS of ESPANOLA: Spaans Guinee.

GUINE BISSAU: Guinee-Bissau.

GIIY FRANC (met opdruk): Frans Guyana,

GWALIOR: India - Gwalior.

H

HAIDERABAD: Andhra Pradesh (Haïderabad) (India)'

I{AITI:Hai1i.

IIAMBLIRG: Hamburg (Duitsland).

ÍIf.JAZ & NEDJ, ÍfiDJAZ & NEDJE: Saoudi-Arabië'

FIELLAS: Griekenland.

HELVETIA: Zwitserland.

HOBA, HOBAMT: Montenegto.

HOLKAR STATE: Madhya Pradesh (Bhopal) (India).

) F{PBZilAPN-:Bulgarije.

HRVATSKA: Kroatië (Joegoslavië).

H..T.: Opper Senegal enNiger.

IIYDERABAD: India - Hyderabad.

HII EIPOX : Epirus.

IDAR: Gujarat (Ahmadabad) (India).

I.E.F. ( met opdruk): India.

LE.F.D. : Mesopotamië (met opdruk).

I





JYLOCNABNJA: Joegoslavië.

K

K (zonder naam van het land): Bosnië en Herzegovina.

KAMERUN: Kameroen.

KAMPUCIIEA: Cambodja.

KAP: Letland.

KARLFONDS: Oostenrijk en Bosnië.

zu\.nNrBN AB STIMMLING : (met op-druk) oostenrij k.

KAROLINEN: Carolinen.

KATANGA : Katanga (Zdír e).

I(EDAH: Malaya - Kedah.

KELANTAN: Malaya - Kalantan.

KEMAHKOTAAN of KETHKOTAAN (met opdruk): Malaya - Johore'

KENYA & UGANDA: Kenya, Oeganda, Tanzatia.

KENYA-TANZANiA-UGANDA: Kenya, T anzatia, Uganda.

K.G.C.A. (met opdruk): Joegoslavië.

K.G.L. of KONGELIGT; Deens West-Lrdië of Denemarken.

KIBRIS: Cyprus.

KIBzuS CUMHURIYETI: Cyprus.

KISFTA.NGARH: Rajasthan (Jaipur) (India)'

K.K. of I(AISERLICIIE, KÓNIGLICHE Ó STrnnBICHIS CHB P OST: Oosten-rijk.

KLAIPEDA: Memel.

KOH, KOII, KON: Rusland, Midden-Rusland, Republiek van het Vene Oosten, Finland, Letland of Batoumi.

KONGELIG-POST: Denemarken.

KOP: Finland.

KORCA of KORCE: Albanië.

KORONA: Hongarije.

KPAJbBCTBO C.X.C.: Joegoslavië'

KPALJEVSTVO (of KRALJEVINA) SRBA, HRVATAI SLOVENACA: Joegoslavië.

KPHTH: Kreta.

KRALb. UPTIATOPA: Montenegro.





KRLIEZER: Duitsland.

KRONE, KRONEN: Oosternijk.

K.U.K. : Oostenrijk, Bosnië, Herzegovi-na.

K.U.K. MILITÁRPOST: Bosnië en Herzegovina.

KURUS:Turkije.

K. WURT: Wiirtemberg.

KYTI POt : Cyprus.

LANDSTORMEN'. Zweden.

LA POSTE: Frankrijk.

LAS BELA: zuidelijk deel van Pakistan.

LATTAQTIIE (met opdruk): Latakië.

LATVIJA, LATWIJA: Letland.

LEI, op Oostenrijkse postzegels: Roemenië.

LEVA:Bulgarije.

EVANT: Frankrijk, bureaus in Turkije (opdruk op postzegels van Engeland) - Bureaux en Turquie: op postzegels van Polen,

Polen - bureaus in Turkije.

LIBAN, LIBANAISE: Libanon.

LIBERIA: Liberia.

LIETIJVA, LIETVOS : Litouwen.

LIRE (met opdruk): Italië, onder Oosten-

rijkse bezetting.

LISBOA: Lissabon (Portugal).

L.L.L.R.: Georgia.

LOSEN: Zweden.

L.P. (met opdruk): Letland.

LUBECK: Liibeck (Duitsland).

LUEBECK: Liibeck (Duitsland).

LUFTFELDPOST : Duitsland.

LUNDY: Lundy (eiland ten zuidwesten van Engeland) (GB).

LLDGMBOURG: Luxemburg.

LYBIA:Libië.

L
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\MORSTENBROOD
APPELBOLLEN
Donderdag 27 jznuari 2000

Tijdens onze bijeenkomst vanaf L9 uur
in t'KaÉhuizershof

Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

\ilij vragen 150fr voor één worstenbrood of twee appelbollen met koÍfie of thee.

INSCHRIWEN VOOR 23 JANUARI2OOO.
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 031480.66.28 .

Email adres: Geert.Thys @ping.be
F'AMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS WELKOM AAN DEZELF'DE
VOORWAARDEN.

NAAM:.... LIDIT[R:...

\ilenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbroden op 27 januan2000 met:

Worstenbrood:........x 150fi=

Appelbollen: ...... .x 150fr =

TOTAAL: Handtekening:
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AA].{GESLOTEN BIJ DE :

Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGII'TNXIXTOOR LIER 1

2500 r.ÍnR
TIVEEMAANI'ELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCIIRIFT
OPLAGE 120 EXPL
JAARGANG 33
Maart-April 2000 us.38É347

Inkaak Feestzaal 'r 't Karthuizershof " Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: IIIYS Fimin Bosstraat 38 2500 Lier 8:03/480.66.28
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BESTE VRIENDENO
Het tweede tijdschrift van het jaar 2000 , dit \ilil zeggen dat we reeds voor de lente staan . De

eerste bloemetjes staan al in de bloei; de maagdelijke witte sneeuwklokjes en de kleurriike
krokussen doen ons smachten naar langere dagen met veel zon.

Ons worstenbrood en appelbollen zijn amper veÍeerd of we kijken reeds uit naar de volgende

manifestaties . Ons bestuur is reeds volop met de voorbereiding trung.
Eerst willen wij een wijziging in onze kalender melden . Anz-e NATIONALE RUILDAG
gaat dit jaar door op 16 december 2000 en niet op 9 december zoals gemeld in de
jaarkalender van onze club, daarom dnrkken wii de aangepaste kalender nog eens af in dit
tlidschrift.

Op onze eerstvolgende blieenkomst van 11 maart 2000 hebben w[l traditioneel de verkoop

onder leden. De líjst van de te veilen loten vindt U verder in dit blad. U kunt ook het vervolg

van de alfabetische lijst van de meest voorkomende benamingen op postzegels terugvinden.

Het is de bedoeling dat men deze uitneemt en bewaart om hem later te kunnen gebruiken

Wii publiceren ook nog eens de aangepaste lífst van onze bibliotheek. Onze secretaris

Mireille Vanlrerentals en oÍrs nieuw bestuurslid Luc Van Roy hebben weer ette$ke uurtjes

besteed om alles te verwerken en ze zijn nog br;àg om alle niet geklasseerde artikels en

tiidschriften te ordenen . Informatie en kennis zijn de grondbeginselen om een filatelist te

worden.

De Kon. Postzegelverzamelaars Lier organiseren op 18 en 19 november 2000 de Provinciale

competitieve tentoonstelling van de prov. Antwerpen, dit ter gelegenheid van hun 90 jarrr

bestaan. Reglementen en inschrífvingsformulieren vindt U in dit tijdschrift.
$/if hopen dat verschillende leden van onze club het zullen \ilagen om deel te nemen aartdeze

tentoonstelling.
Het bestuur staat steeds ter beschikking om U met raad en daad bii te staan om een

verzameling op bouwen.

Ons bestuqrslid S/illy Bats heeft zijn tweede tentoonsteling als aspirant-jurylid achter de rug

en ÍrÍnr ik vernomen heb met rnucht. Hii maakt dan ook veel kans om als volwaardig jurylid

in de thematische klasse aanvaard te worden Hii is tevens met zijn verzameling "De omnibus
o' geselecteerd voor de internationale tentoonstelling ESPAIIA 2000 te Madrid- Spaqie van 6

toí t+ okÍober. \il/ii wensen hem veel succes en hopen zijn verzameling terug te zien op de

inten:ationale tentoonstelling te Brussel in 200 I .

Nog enkele data die een extra vermelding verdienen : 11 november 2000 de 5d'Provinciale
quiz van K.L.B.P. Antwerpen om 20 uur in orue zaal. Quizzers ,scbrijf deze datum maar al in
uw agenda.

Dan hebben wij nog onze 10de Nationale ruildag op 16 december 2000 en z-eker niet te

vergeten op 23 september 2000 onze algemene jaarvergadering gevolgd door het gezelhg

samenzijn.

Toneel: Wij organiseren een toneelbezoek aan onze wienden van Toneelkring Teater , die

een productie brengen uit eigen rangen : o'Een verrassing uit Berliin ", geschreven door hun

bestuurslid Rudy van Roy , op 31 maart enl-2-4-7 en 8 april 2000 in "Den Brif' Datum af te

spreken op onze blikomsten

Arpo-Jarpo Lier maart aPril 2000



Al onze bijkomsten gaan door in
Zaterdag ll maart 2000
Zaterdag 08 april 2000
Zaterdag L3 mei 2000

I AUe aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.

-3-

: ot Karthuizershof KaÉhuizersvest 55-57 te 2500 LIER
ruilnamiddag vanaf 14 uur.
ruilnamiddag vanaf 14 uur.
ruilnamiddag vanaf 14 uur.

)

\ryEETJES
Weinig nizuws onder de zon : ARPO heeft het jaar 2000 ingezet zonder de geweesde milenniumbugs en
het worstenbrood/appelbollen waren weer heel leltcer.

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO

.f

BIJEENKOMSTEI\ ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal
ft Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER
Zaterdag 11 maaÉ 2000 Ruilnamiddag
Donderdag 23 mazrt 2000 Ruilavond
Ztterdag 08 april2000 Ruilnamiddag
Donderdag 27 april2000 Ruilavond
Zaterdag 13 mei 2000 Ruilnamiddag

25 mei 2000 Ruilavond

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

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

BESTUUR ARPO 2OOO

Voorzitter TIryS Firmin Bosstraat 38,2500 Lier 03/480.66.28

Secretaris & hulpbibliothekaris vaNrmERENTALSMireille Haakstuk 10,2550Kontich 03/457.56.95

Penning- & materiaalmeester BAETENLouis Antwerpsesteenw3l9,2500Lier03/480.22.83

& bibliothekaris
Dienst Nieuwigheden BELLEKENS Eduard L. Dumortierstr 53,2540 Hove 03/288.58.94

Ruilmeester MERTENS Frans Zagerijstaat30,2500 Lier 03/480.28.11

Leden BATS Wilty Montyshaat 34,2590 Berlaar 03/482.29.66
VANROYLuc Ganzenweg 48,2110 Wijnegerr 03/353.00.56

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
mee, dan kunnen we ze samen

Arpo-Jarpo Lier maart april 2000

ken.
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FILATELISTISCHE AGEhIDA

Een selectie vam binnenlaulse filatelistische activiteiten en internationale tenturnstellingen, opgesomd

zontler volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen intlien georganiseerd tloor een

bewiende club (ruilabonnement) of tijrtig opgestuurd nnzr: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

19 feb-20 feb 2000 : Voorverkopen 500e verj geboorte Keizer Karel V e.a.

- I.F.S. Gent 2000 (tot24 feb), tlutr Gentse Filatelistenbontl,

Refter & Kapittelzaal Het Pand, Onderbergen 1, Gent

- Cultureel Centrum A. Spinoy, Minderbroedersgang 5, Mechelen

- Gemeentehuis, Dorp 1 te Olen
- Hall Qrnrrisports, Allée du 125ème R.I. te Warlcourt

27 februari 2000 : Postzegelbeurs Viurder Tienen met tleelname TIPOC vzw
27 februari 2000 : Internationale voorjaarsbeurs, Binkse Ruilclub Tunhout, van 7u tot 16u,

Ins"tituut St. Victor, Kasteelplein 2A,23W Turnhout, toegang gratis

5 maaÍt 2000 : Nationale Ruildag door Kon. Rupel Hobby Club, van 9u tot 16u,

in Provinciale technische scholen Boom (ingang : van Rijswtjcklaan)

25 maart-26 maart '00: 3Oe Natiomle Postzegel- en Muntenbeurs, Bouwcentrum Antwerpen door NIPA,

millenniumbeus 30-jarig bestaan NIPA
25 maart-3 april 20ffi : BANGKOK 2000, Internzrltionale FIP tentoonstelling jeugtl te Bamgkok - Thailand

l upil-2 april 2000 : Dag van de Postzegel

door Postzegelkring 't Timberke in het Cultureel Centrum (De MrulÍhallen)
Markt2 te 3540 Herk-de-Statl, opetr niet-competitieve tentoonstelling voor éénkader

klasse en open Hasse en jeugd

9 april2000 !! : Hagelandse verramelaarsdag door KVBP aftleling Aarschttt,

in het cultueel centrum ('t Gasthuis) stadsfeestzaal, Demervallei te

3200 Aauschot, inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten maar vqnal filatelie
16 april 2000 : Grote internationale beurs w verzamelzrars id sporthal van Auvelais-Sambreville,

van 9u tot 17u, inkom 40 BEF, dtxrr Cercle PHtr-atélique Auvelaisien

28 april 2000 : opening Dungelhoeff 2000, multidisciplinair Mega-kuns'tproject,

oud-Cadettenschwl Baron Opsomerlarn 51, Lier, open le 3 weken van mei

7 mei 2000 : Nationale ruildag in de feestzzral van de Vretlestraat te Niel
dtxlr Nielse Hobby en Postzegelclub

9 mei 2000 : Europa 2000, voorverkoop door Postkantoor Antwerpen Groenplaats

22mei-28 mei 2000 : STAMP WORLD/SHOTW ?? 2000, Internat FIP tentumstelling Ipndon - Engelantl

30 mei-4 juni 2000 : WIPA 2000, Internationale FIP tenturnstelling te'Wenen - Oostemijk

11 aug-20 aug 2000 : INDONESIA 2000, Internationale FIP tenttrunstelling te Bandung - Indonesië

6 okt-14 okt 2000 !! : ESPANA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Marlrid - Spanië

10 olÍober 2000 : Hagelantlse verzamelaarulag tlux KVBP afdeling Aarschot,
in het cultrueel centum ( 't Gasthuis) stadsfeesÍitfrà|, Demervallei te
3200 Aarschot, inkom 40 BEF, alle verramelobje,cten maar vooral filatelie
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PNRS.TNFORPTATTE Dg POSï
Uitgifte van speciale postzegels m.? 2000 : Ër:ropees Kampioenschap Voetbal
'Geureenschappetrif ke uitgiíïe nret Nederland'
Orider:w*erp : fase met zegevierende speters; aÍbeelding van voeíbal
1{aarde : i7 8EF (032 Euro} 2l BEF (0.52 Euro)-y'ert<oop :wr:el2'l/3íffi
'fr:orleriroop .25 enà(: maaÍ 20S0
Speciale afstempeiing :Amw*eipeil lvÍouscron, PEtit-Rechain, Sirrt-Ifutharina-Lombeek en Weiteren :

Detaii van de zegel eu slogan
IvÍotiefdatuniafsïernpeli*g :Afbeeldingvarvoetbal

ryW*á*t I'lr
Erà

UieiftÈ yaÍ Êen baeliie var-r iiei:r zelfl;Je'rrende gewoae posaegels : Ëuropees Kanrpioensc,lup Voetbal
Onderwerp : fase nret zegev'ierende spelers
ïVaarde : geenverrnelding
Verkoop . vanaf 2713ft0
:t-----l--^- . 

^? -, 11

Speciale afstenrpeliiig : Antrveqpen" ivíouscro& Fetit-Reclrain, Sírt*Kaiirarina-Lombeek enWetteren
Detail van dezegel en slog;ax

Motiefdatuniaistenipeling :AÍbeeldilgvanvoetbal

tY::-:À- -----:-l- ---ÁAMA íh^l- tt--:-turërrw vi{l €cn $}xrutëÀc lrusu€tcr ul.o zuuu raoqË .L\r,urs

Onder*erp : Yiiegers en logo's RoJe Kruis en de Rode Haive Maan
ll?---l- - lár, nnFwiltu(r€ . I /?.i D.er (u.9/-n . ru .Eul(,J
tr^-t---.- - -----t^nta|MvËIl\uup . yaxÍLLznJr\Jn

Vo,:nerkoop : 25 en ?6 maaÍl 2000
Speciale afstempeling : Antwei-pen, Mouscron, Fetit-Rechaiii" SiniKatheÍiila-Lombeek en trYeiiereir

Deiail van de postaegetr

ivíotief dahimafslempeling : Logo"s Rode Kruis en Rode Ha1rc $íaan

Uiigifte van speciale postzegels m.9 2000 : 'ï{llT - ll-orld ï/ide Fund For Nafure'
Otderwerp :Vrpera berus (Adder)

;iïïffiffif
SakmandEa salarnandra {Vuin'saiar:::aiider)

'ffaarde :4 x 17BEF (0.42 Euro)
Verkoop :vazm{27í1/ffi
'y'oorrerkoop : 25 en26 niaafi 20$0
Speciale afstempeling : Ántwerpen : ruxsalamander

Mrruscron en lto-etteren : boomkiidier
Petit Rechain : add€r
$fut-Kathari:n-Lrrnbeek : zandliagedis

Motiefdatumafsiempeling :Logo'ïïïVF

t

s
a7 u.qt

a

:ul

J
ui

uJ:
;Ë
J
LU
cc

ë
à

a

17 - 4,42

17 - 4.42
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Uitgifte var een speciale posaegel nr.10 2000 :

'Dag van de Postzegel - rtr€dsfijd 'lrzEn en scbrijvut, da's pas leven
Onderwerp : rcggeen gegevensontvangen
rl!'aarde : 17 BEF (0.42 Euro)
Verkoop : vanzf 314100

Voorv-erkoop : i en2april2000
Speciaie af$rempeling . nog geetr gegevens otrtvaugen
Motief datumafstempeling : nog geen gegevens ontvangen

Ui'rgit!€ r-an een speciaie -l.nsEegei rrr. I I 2000 : 'Belgica 200 i '
Onderwerp :500jaarEuropesePost
IWaarde : i7 BEF (0.42 Euro)
Verkrrop : vanaf 3/4/00-y'oorv-et'roop : i en2april2000
Speciale afstenrpeiirr;g : nog ge€n gegeverui ontvarrger
ir{otiefdatiunafsitempeling :noggeÊngegevensontvangen 9-t5/06/200t

gtltrl.Hca.l
3íurctl.t-tí€J6.1

Uitgifte van speciaie postzegels nr.i2 2000 : 'Gentse Floraliën'
Onderwerp : noggeengegevens ontvatrgen
lVaarde : 16 BEF (0.40 Euro), 17 BEF (0.42 Euro),21 BEF (0.52 Euro)
'y'erkoop : vanaií7i4l0}
Voorverkoop : 15 err 16 apri12000
Speciale aistempeiing : loggeengegevem ontvatrgeu

Ivío'rief datumafstempeling : nog geen gegevens ontvangen

Uitgifte van e€n speciaie pos&egel nr.13 2000 : 'Z.I(II Prins Fiiip'
Oriderw-erp : nog ge€n gegevens ontvangen
\{aarde : 17 BEF (0.42 ftro)
Verkoop : varwf l7l4l00
Voorverkoop : i5 en i6 aPrii2000
Speciale afstempeiing : nog geen gegevens ontvangen

Motief dattmafstempeiing : nog ge€n gegevens ontvangen

Naar aanleiding van de overgang naar het jaar 2000 geeft de NMBS een luxe mapje me'r- bijbehorende omslag uit
waarin een spoorwegzegei, een telefoonkaaÍt en een postkaart steken (2000 BEF). Oplage beperkt : 2000 exemplaren.

,

I

9

17

v_
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JEUGDKRANT JARPO-LIER
NATUURPARIff,N I YE,LLO\ilSTONE PARK

Ais men tentoonstellingen bezoekt zí$n er steeds veel verzamelingen die de natuur als
onderwerp hebben . Het is daarom niet altifd gemal,ke$k om een originele verzameling op te
zetten. Daarom dit artikel over het 's wereld oudste en beroemste beschermd natuurgebied
het Yellowstone Nationaal Park in de USÁ" in de staat ï/yoming, aan de grens met Montana
en Idaho.

,<íFF.;1
j.:,: l,iLq ï
ii. 'olo 

{j\s;v
. LJl NÉ'.i Ui: --.i

Het Amerikaanse Congres gaf Yeliowstone n 1872 de status van Nationaai Park , het eerste
in de wereld. Dit was vooral te danken aan de weergaloze rlikdom aan geisers en hete bronnen
in het gebied. De bekenste geiser is de hierboven aftebeelde " Old Faithful "(Oude
Getrouwe). Behalve de Old Faithful telt Yellowstone nog ruim 10000 thermale
verschljnseien.
Men kan natuurgebieden indelen in verschillende landschapstypes :

Natuurgebieden die aan de kust grenzen of binnenwateren,bossen, hoogvlakÍen erv..
Het Yellowstone park bestaat grotendeels uit een plateau dat gemiddeld 2100-2400m. boven
de zeespiegel ii$ en wordt omringd door bergen die vele honderden meters hoger reiken.
Een ander voorbeeld van een plateau àjn orze Hoge Venen, maar dan van een hele andere
orde.

Arpo-Jarpo Lier maart april 2000
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. PeoTËCïlsFl *l LÀ. 1{ÁïUftÊ
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i{e|,Ffs Fss}l*s

Het landschap in Yellowstone is het resultaat van vulkanische activiteiten van ongeveer 50

mi$oen jaar geleden. Zeshonderdduizend jaar geleden werd het landschap van het park
getroffen door een alles vernietrgende uitbarsting van de grote Yellowstone vulkaan die een

krater sloeg van 45 bij 76 km me-t,een diepte van vele honderden meters. Een natuurramp die
volgens de geleerden vandaog nog mogeliikzou ziin.
Om enigszins een beeld te kriigen.van zulke uitbarstingen , kan.men die verge$ken met de
uitbarsting in 1883 van de l(rakatau, op het vulkaaneiland ten westen van Java- Afgaande op
verhalen uit die tiid was de klap op meer dan 1500 km. afstand te horen Het wlkaanstof rees

zo hoog op en vormde zo'n dichte \ roll! dat het over de hele wereld de dampkring drie jaar

kleurde en helemaal tot in steden als Londen zogenaamde Krakateau-zonsondergangen
veroorzaakte.
Yellowstone kende ook verschillende grote branden waaronder die van 1988. Een derde van
het park werd toen door de brand aangetast, tot vandaag kan men nog altiid gevolgen van de

brand zien Ongeveer 321272 ha. , waaronder de helft bos , werden toen door de brand totaal
verwoest.
Ondanks aL deze natuurrampen heefr het park veel landelijk schoon te bieden met unieke
landschappen en typische fauna en flora .

In 8990 lan'? leven zo'n 20000 wapiti's, 3500 bizons en honderden herten al dan niet wedig
samen met elanden , dikhoornschaperg sneeuwgeiten, gaffelbokfte4 zvtarte bererl
gnrzlybercu coyotes, trompetzwanertr Canadese rwanen, kraanvogels, witte pelikanen,
zwartstipforeilen enz. en na de lang verbeide re'rntroductie van de wolf zalhet weer kunnen
bogen op een complete vertegenwoordiging van de fauna die z,o typerend is voor de Rocky
Mountains.
Het Yellowstone park mag dan ook een stuk uniek beschermd natuurgebied genoemd
worden. Dat er natuurgebieden moesten beschermd worden is het gevolg van de

Amerikaanse kolonisatie. In de begindagen van de kolonisatie waren er wilde dieren en
onbedorven landschappen te over. Maar de kolonisten hielden nch &ag met de

onderwerping van de natuur en niet met haar bescherming. Wouden werden gekapt ,

moerassen drooggelegd en dieren afgeschoten. In 1872 zagen prairiën nog zwart van de
bizons en kon niemand zich voorstellen dat nauweiijks 30 jaar later Yellowstone het laatste

toevluchtsoord zou worden voor het handjevol resterende bizons in Amerika.
Men zal destijds evenmin hebben gedacht dat aan het eind van de 20$' eeuw en het begin
van de 21$" eeuw mensen uit acht delen van de wereld naar dit park zouden komen enkel en

alieen om wilde dieren in hun natuur$ke leefomgeving te kunnen zien.

Firmin Thys
Bibliografie : Insight Guide US National Parks West + verschillende websites

Beschermde Natuurgebieden Spectrum Atlas
Michel catalogi en Officiële Belgische catalogus en eigen verzameling

?

1

Arpo-Jarpo Lisr maart april 2000



OI\DERLEDEN 11 maaÉ 2000
Waarde lnzet BEF € Beh.OiISCHRIJVINGNr. Land

730 200 4,96Nrs.:276-28841

74100 30Nr.: 456 bl. Van vier met bladboord2
75 20Nr,:5123

7900 3004 Nr,:480 Bl,van4 met vaÍ
40 10nr.;215

7900 300Nr.: 572 blok van vier6
72720 150Nrs.:98&9847

20 0reeksen dieren+bloemen8 Maluka
DM4 20 0Nr,:876I Duitsland
DM2 í0 0,25Nrs,:10$í0910 Gen. Gouvernement
FF 20 20Unesco nrs,: 36-3811 k

20 0,53 insteekkaarten12 Wereld
DM2 10 0,25Naties blok van vier13 USA

75 1,86DM 151 022- 1 04 1 I 1 U3+bl. 1 04 I 1 04714 Canada
50 1,241O FDC USA enz.15 Wereld
25 0,62Doos met16 Wereld
20 0,5Pins17
50 1,24met brieven allen met18
25Doos met

150Boeken deel 3 1992
17521 Boeken deel 1 í998
1o FF 40 6022 Fran Nr,: 14A ll mooie randen
1o FF 1OO 50k Nr,: í623

o FF6 í0k Nr,:2224
1o FF 50 75Nr,:2325 k
7o FF 270 300Nr,:2426
1o FF 150 75Nr,: 32 plooi27

o FF 275 400 92Nr,:32428
o FF 40 40 99Nr,:3829

FF 80 75 1 86Nrs,: 107-108-1 10-11 I ll A- 15730
FF 650 900 22,31Nr,: 111 llB31
FF 60 60 1,49Nrs,:172-24127232
FF +40 25 0,62ment33

20 0,5FF 15nrs,:33 +81/85u
FF1 15 100 2,48Nrs,:12351124135 Fran

20 0,5FF 18Nrs,:12731127636
120 2,97FF11ONrs,: 13í9/1322
50 1,24FF 66Nrs,:1311/131838
50 1,24FF 42Nrs,: 1366/1367 - 140011401 rood kruis39 k

100 2,48FF 80Nrs,: 1382/1386 - í3701137540 k
25 0,62FF 21Nrs,: 1398/139941

100 2,48FF165Assortiment42
50 1oAssortimenl43

o

19

20

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok of velletje
* = Postgaafmet scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5o/o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeuÉ als volgt : van 0 tot 50 fr; +2fr-van
50 tot lfi)fr. +5fr -van 100 tot 500fr +10fr - van 5(X) tot 1000fr +50fr - van 1000 tot 5000fr +l00fr - hoger dan 5000fr +Sfi)fr
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

37

Arpo-Jarpo Lier maart april 2000
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BIJEENKOMSTEN 2OOO

ARPO. JARPO

Zaterdag 08 januari 2000 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 27 jarnaÁ2000 vanaf 19 uur
Worstenbrood

Arpo

Zaterdag 12 februari 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24 februari 2000 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag l l maart 2000 vanaf14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 23 ttla Ít2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 08 april2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 apnl2000 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag 13 mei 2000 vanaf14 uw Arpo-Jarpo

Donderdag 25 mei 2000 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag l0juni 2000 vanaf14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 22Inrr2000 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag 08 juli 2000 vanaf 14 uur Arpo

Donderdag 24 augustus 2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 09 september 2000 vanaf14 uw Arpo-Jarpo

Zaterdag 23 september 2000 Algjaarverg. 18 uur
19 uur etentje

Arpo-Jarpo

Zatvdag 14 oleÍober 2000 vanaf 14 ur:r Arpo-Jarpo

Donderdag 26 oktober 2000 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag ll november 2000 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 23 november 2000 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag l6 december 1999 vanafl0 uur Nat. ruildag

Aangepaste fijst van onze bífeenkomsten: OnzeNationale ruildag heeft plaats op 16 december en
NIETop 9december 2000

BEWAAR DIT LIJSTJE ALS GEHEUGENSTET]NTJE

Arpo-jarpolier naart april 2000
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PROVINCIALE COMPETITIEVE
POSTZEGELTENTOONSTELLING LIERFILA 2OOO.

L8 & 19 november 2000 in de zaal "DE MOLtt
AARSCHOTSESTEENWEG 3 25OO LIER

BIJZONDER GLEfuTENT.

Art.I Dit reglement geldt voor LIERFILA 2000, een provinciale competitieve
tentoonstelling voor leden van bij de K.L.B.P. aangesloten verenigingen
in orde met hun lidgelden.

Art.2. Op deze tentoonstelling kunnen verzamelingen in volgende filatelistische
disciplines worden ingezonden: :

Traditionele filatelie ( met inbegrip van de fiscale filatetie )
Postgeschiedenis.
'M
Aêrofilatelie ( met inbegrip van astrofilatelie).
Thematische filatelie.
Maximafilatelie.
Jeugdfilatelie.
Open klasse ( zie bijgevoegd reglement).

Art.3. De tentoonstelling zal plaats hebben op 18 en 19 november 2000 in de zaal "De Mol"
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 Lier.

AÍÍ.4. Het algemeen tentoonstellingsreglement van de Kon.Landsbond der Belgische
Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk, het reglement voor provinciale
tentoonstellingen en dit bijzonder reglement zijn van toepassing voor Lierfila 2000.

AÍt.5. De aanvragen tot deelneming moeten, aan de hand van bijgevoegd
inschrijvingsformulier: UITERLIJK op l juti 2000 in het bezit zijn van het
sekretariaat per adres: Vanhoutte Johan, Pater Domstraat 43 2520 Broechem.
De toewijzing van het aantal kadervlakkenzaluiterlijk tegen 1 september 2000
aan de inzenders medegedeeld worden.

Art.6. De kaderhuur bedraagt 200 BEF. per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient voor
l5 oktober 2000 gestorl te worden op rekening 000-0495559-83 van KPVKIier,met
duidelijke vermelding kadergeld: 200BEF. X...........:..........Lierfila 2000.

AÍt.7. De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen van het formaat A4 voorgesteld te
worden. Op de achterzijde draagt ieder blad een volgnummeÍ en de identiteit van de
inzender. Ieder blad dient beschermd te worden met een doorzichtige beschermfolie.
zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkelee inzending gewijzigd of
weggenomen worden.



Art.8,

Art.9
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Het organisatiecomité sluit een verzekering af die ten laste valt van de Koninklijke
Lands6ond der Belgische Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk. De

organisatoren zullen eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
adluiten en zij zullen zorgen voor een degelijke bewaking van de tentoonstelling.

De organisatoren zullen de grootste zorg besteden aan de opbouw en afbraak van de

verzamelingen en de tentoonstelling.

De inzender zal de organisatoren in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen stellen

voor schade og ongevallen die niet door de verzekering gedekt worden. De risico's en

kosten'van de toezending en terugzending van de verzameling zijn volledig ten laste

van de inzender.

Art.lO.De verzamelingen zullen gemonteerd kunnen worden op vrijdag 17 november van l0
uur tot 15uur. Het demonteren van dé verzamelingen zal gebeuren op zondag 19 nov.

vanaf l7 uur na het voorlezen van het palmares.

Deelnemers die hun verzameling niet zelf monteren of demonteren, kunnen dit door
gen gevolmachtigde laten uitvo eren. Zlj kunnen hun verzamelingen ook bezorgen of
aangetekend opsturen naaiïet'sékretanaatiYanhori'ttë'Í0hati"?ater'Domstraat'?3
2520 Broechem.

Art. 1 I . De jury zal op zondag I 9 november 2000 het jurygesprek organiseren van 14 tot I 6
uur. Na het afsluiten van het jurygesprek zal het palmares voorgelezen worden.

fut12 De coódinator van de tentoonstelling is de heer Eddy Van Vaeck
Sterrenlaan 197 bus2 2650 Edegem

JEUGDFILATELIE.

Wij vegtigen er de aandacht op dat de jeugdleden GEEN kadergeld betalen, zie art.6. van het

Tentoonstellingsreglement voor Jeugdklasse dat terug te vinden is in het Vademecum onder

nummer 102.07.

GEACHTE DEELNEMER.

Het reglement voor de Provinciale en regionale tentoonstellingen van de K.L.B.P. zegt in art.

6 par.3 a: dat een kopie van het plan van de verzameling moet ingstuurd worden bij de

inschrijvingen.
Wij wagen aan de deelnemers daarop te letten bij hun inschrijving een kopie van het plan mee

op te sturen.
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B I zondere regels Klasse luitvo KLBP
L lnzendingen in de wedstrijdklasse.
l.l.De inzender is vnj in de samenstelling van zijn verzameling.
l.2.Bij de beoordeling van de inzending wordt uitsluitend rekening gehouden met het

tentoongestelde materiaal.
l.3.De inzender is niet gebonden aan vastgestelde noÍïnen op het gebied van grootte,

kleur, enz. van tentoonstellingsbladen.

2. Principes betreffendë de samenstellin_e van een inzending.
2.l.Een irzending moet tenminste uit 50% filatelistisch materiaal bestaan.
2.2.Eenirzending mag tot 50% niet filatelistisch materiaal bevatten.

Dit materiaal kan bestaan uit alle mogelijke vorÍnen ter ondersteuning van het
getoonde, zolang het kan gemonteerd worden binrien de konstruktie van de
tentoonstellingskaders.

2.3.De irzending moet voorzien zijn van een titelblad.

3 : Maatsfarren'voor dê't'eoofdëlingvaii de ïnzeíiiing.
3.l.De irzending zal beoordeeld worden door zowel de bezoekers als door een

aangestelde jury.
3.2.De aangestelde jury zal letten op volgende beoordelingsnormen :

- behandeling van de inzending
- filatelistische en aanverwante kennis, studie en onderzoek
- presentatie van de irzending

4. Jurering van de inzendingen.
4.l.Jurering door de bezoekers.

De iruichters van de tentoonstelling stellen in de tentoonstellingscatalogus een
aÈonder$k los formulier voor de bezoeker ter beschikking, v/aarop een overzicht
van de inzenders in de Open Klasse zijn vermeld. De bezoeker kan hierop, volgens
ajn oordeel de drie beste inzendingen aanknrisen.

4.2.Jurering door een jury.
Een zelfcle beoordelingsformulier als voor de bezoekers zal aan de ofrciele
juryleden overhandigd worderq die rekening houdend met punt 3.2. ook drie
verzamelingen aankruisen.

4.3.De einduitslag zal bekomen worden door samenvoeging van de beoordeling van de
bezoekers als die van de jury op basis van 50/50.

4.4.Enkel de eerste drie plaatsen worden gerangschikt. De andere worden ofwel
alfabetisch ofwel per inschrijving vermeld.

4.5.Alle deelnemingen van een provinciale competitieve tentoonstelling kunnen
inschrijven in een nationale competitieve tentoonstelling.

5.Slotbeoaline.
Verdere ontwikkelingen in de benadering en beoordeling van de Open Klasse
anllen in de Koninklijke Landsbond besproken worden.



I NS C H RI JW N G S FO RM U LIER.

PROVINCIALE COMPETITIEVE TENTOONSTELLING''LIERFILA 2OOO''

te Lier op 18 en 19 november 2000.

Naam en voornaam:.......
Staat:
Gemeente
Lid van de kring
Voor de j eugd- geboortedatum

Titel van de verzámeling:

Korte beschrijving:

Discipline

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve

tentoonstellingen

O Traditionele Filatelie
O Postgeschiedenis
O Aêrofilatelie
O Postwaardestukken
O Jeugdfilatelie

O Fiscale Filatelie
O Themaiische Filatelie
O Astofilatelie
O Maximafilie
O Open Klasse

Aantal vlakken:.............Aantal bladen: Te verzekeren waarde

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Algemeen en Bijzonder
Reglement van de tentoonstelting. Deze verzameling is mijn eigendom.

Handtekening
deelnemer

Handtekening van de
Voorzitter kring

Handtekening van de
Nationale Commissaris
voor tentoonstellingen

Tenrgsturenvoor 8juti2000aanVANHOUTTE JOHAN,PaterDomstrtat43 2520 BROECHFM



ARPO BIBLIOTHEEK
Deze lijst is een inventaris van de ARPO bibliotheek flfuwat&,tr*boeken en een aantal
caalogi. Uiteraard beschilken we ook over ander maíeriaal zoals tijdscfuifteÍL artikels, ...
Maxinrum uitleen I periode voor caulogi Áê@!39 en 2 periodes voor andere boeiken.
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De postcheckomslagen met reklame (catalogus)
Catalog of PERFINS Belgium (catalogus)
Postwaardestukken van België (catalogus)
Souderstenrpel (catalogus)
Offrciële Catalogus mechanisch voorafgestempelde zegels van België l90Gl98i (catalogus)
Great Britain, Queen Elizabeth I[ Decinral Iszues (catalogus)
Het gebruik van postwaardestuk*en en aanverwanten in de thematische Íilatelie (catalogus)
Prefitateiistische poshrcrken van België (catalogus)
Luchtpostcatalogus van België (catalogus)
Les cachets a etoiles (catalogus)
Officiele catalogus posEegelboekjes I 907-1978 (catalogus)
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) deel i
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) deel tr
Des tisbres de Belgique et du Congo Belge 19a9 (catalogus) deel Itr
Les timbres-poste illustés 1840-1 864 (catalogus)
De puntseempels van België 1864-1873 (catalogus)
Les timbres fau:i de Belgique (catalogus)
Tinrbres-poste Russie imperiale (catalogus)
De steepstempels van Belgie 1849-1864 (catalogus)
Vademecum du collectionneur de tinrbres-poste de Belgique & Colonies (catalogus)
Les marques postales de la province d'anvers 1648-1849 (catalogus)
De puntstempels vau Nederland en Nederlands-Indië (catalogus)
Genese des premiers timbres-poste du Grand-Duche de Luxembourg (catalogus)
Spezialkatalog Lombardei-Veneden 1850 (catalogus)
Emission de timbres.poste de 1884 (catalogus)
Spezialkatalog fterreich 1867-1906 (catalogus)
Catalogue des estampilles et obliterations allemandes (catalogus)

Luminescerende zegels (catalogus)
Uitgaven van de U.V.-verzarnelaar I (catalogus)
Uitgaven vau de U.V.-verzanrelaar tr (catalogus)

AI
M
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
410
Al1
At2
Al3
A14
Al5
A16
Al7
A18
Al9
A20

^21!.22
423
424
A25
A26

.t+z I

428
A29
A30

I1 (A28) Yvert et Tellier (regetn uitgegeven catalogus) I l'raukriik
D ( 29) Yvert et Tellier(regelnuitgegeven catalogus) Ibis Monaco
B (A30) Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catatogus) tr Franse kolonies tot onaft
14 (A3l) Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus) II bis Franse kolonies na onaÍh
15 (A32) Yvert et Tellier (regeln uiQegeven catalogus) III West-Europa A (Allemagrre) -G (Grece)
i6 (A33) Yvert et Tellier (regelm uiQqgeven catalogus) III bis West-Europa H (Héligoland) -Z (Yoqgoslavia)
n (ff4) Yvert et Tellier (catalogus) IV Oost-Europa
18 (A35I) Yvert et Tellier (catalogus) V.l Overzee A (Adeli) -B @resil)
i9 (A35tr) Yved et Tellier (catalogus) V.2 Overzee B (Brunei) { (Cyrénaique)
Il0(A35@Yvert et Tellier (catalogus) V.3 Ov-euee A (Adelr) - E @thiopie) = oude, vordt nog vervargen '99
I1 1 (A36)Yvert et Tellier (catalogus) VI Ovezee F (Falkland) -N (i.{yassaland) = oude, wdu er 3 eind '99
I12 (A37)Yvert et Tellier (catalogus) VII Overzee O ( Ocean Indian) -S (Saqoa)
I13 (A38)Yvert et Tellier (catalogus) MI bis Ovenee S (Seychelles) -Z (Zoulouland)
I14 (A39) Officiele Belgische PosEegelcatalogus '98 (catalogus)

Mcirelin (oude in het bezit van Fimriu Thys, nieuwe Louis Baeterq 82-83 jeugd)
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B5
B6
B7
B8
B9
Bl0
Br1
812
Bl3
814
Bl5
816
Bl7
Bl8
819
I'ZV
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Leniniana (thena)
Conqueê de lespace (thema)
lvÍotivsamurlung : Schiffe und Schiffahrt (thema)

Die Geschichte der Seefahrt auf Briefrtarken (thema)

Spoor en post, inNederland (thema)

Telecomnrunicatie op posEegels (thena)
Luchtpost veertig jaren KLM postvluchten (thema)

Postes Helléniques (theuu)
Oranje enNederland op posEegels (thema)

Leopold I 1790-1865 (thena)
Freistempel mit dem Mo'Liv Eisenbabn (thema)

Die Olympisclren Spiele auf den Briefu:arken der rWelt (therua)
Sport auf Sowjetischen BrieÊnarken (thema)
WeltaumÍltlge auf sowjetisclren Briefoarken (thena)
Deutsche Sonder-u. Wubestempel mit dem Motiv Eisenbalur (thema)

Treinendeell (tbema)
Treinen deel II (thema)
Treinen deel III (thenu)
Thematische Artikels (thema)
Theruatisch verzanelen, met voorbeelden (thema)

Vademecuur der Belgische voorafstempelingen (studie)
Postgeschiedenis Herenthout (studie)
Raddatunutempels in West-Vlaanderen (studie)

l,es Brueau:i Ambulants de Belgique (studie)

De postgeschiedenis van Roeselare (studie)

Postzegels schrijven gedschiedenis - van WOtr (studie)
Union Postale Uuiverselle (studie)
Na Posttijd" 1946-197 | (sttidie)

De postzegels van België (studie)

Rampstukken (studie)

L'emission des timbres-poste à eftrgie de 1865{6 (studie)
Eugelse poststulilien gebruiLt in het buitenland (shrdie)

Heraldieke leeuw uet overdnrk (studie)

Les entiers postaux de Belgique, Congo Belge et Lruiembourg (studie)

Rolzegels + uitgifte 1915 AlbÈrt (studie)

De Duitse censuurmErken op burgerlijke briefuisseling 1939-45 (sndie)
Archiv fur deutsche Postgeschichte (studie)

Studieverzaneling voorjonge en oudere Íilatelisten - vbn frlatelistisch materiaal (studie)

Studiedag jeugdurouitoreu - vurrbeelden filatelistisch materiaal (studie)
De Betgische afstempelingen 1 91 8-l 91 9 (shidie)
De reklame zegels van België en de evolutie van de posttarieven vataf 1930 (studie)
Belgische militaire markofiIie - bundel2 (shdie)
Die PosEensur 1745-1939 - band 1 (studie)

De telegraaf en telefoondienst in Vtlest-Maanderen (studiè) = WEFIS-STUDIE 18

De Belgische spoelbestelli4gshrkken (studie) = \trEFIS-STUDIE 19

De datuurstempeltlTe 1910 (strdie) = WEFIS-STUDIE 20

Het poítantoor Bloeruendae(e) (studie) = \{EFIS-STUDIE 2l
Oostende - Burgerpost ouder Duitse bezetting tijdens Ifr'OI (studie) = \IíEFIS-STUDIE 22

Aspecteu van de nrale post in West-Vlaanderen deel tr (studie) = WEFIS-STUDIE 23

De aangetekende en verzrkerde zendingen (studie) = WEFIS-STUDIE 24

De helikopterpostdienst vanBelgië (studie) = \{EFIS-STUDIE 25

Brievenvervoer Oos&End+Veurne 1M6 (shrdie) = WEFIS-STUDIE 26

Oostende - Raddatumstenrpels (studie) = IffEFISI-STUDIE 27
Postwissels en postbons (shrdie) = WEFIS-STUDIE 28

Posfrrerken ran Assebroek, Dudzele, Lissewege, ... (studie) = \IIEFIS-STUDIE 29

Koerier Charles-Louis van Batten (studie) = WEFIS-STUDIE 30

De naasstenpels in t*'est-\'laanderen - deel I (studie) = WEFIS-STIÏDIE 3l
Pakketbootstempels Oostende-Dover (studie) = }\IEFIS-STUDIE 32

Het Belgische stra$ort (studie) = \IBFIS-STIIDIE 33

Ostende - datr:urstempels enkele cirkel type E 18761910 (studie) = TWEFIS-STUDIE 34

Het stempeltype v. 1910 - rffestvlaanrse stempels deel l (studie) = TWEFIS-STLIDIE 35

Transatlantische postverbindingen USA-Belgiê (studie) = WEFIS-STUDIE 37

Het stempeltype v. 1910 - Westvlaanrse stempels deel tr (studie) = TWEFIS-STUDIE 38

cl

c3
c4
c5
c6
c7
c8
C9
c10
cl1
c12
cl3
\, t+
cl5
cl6
c17
c18
cr9
c2a
czt
WLL

c23
c24
c25
c26
c27
c28
c29
c30
c31
wJz
LJJ
\- J.i

c35
c36
LJ/

c38
c39
c40
c41
c42
c43



c4
c45
c46
c47
c48
c49
c50
c51
c52
c53
c54
c55
c56
c5i
c58
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Het sternpeltype v. 1910 - \ Iestvlaamse stempels deel III (studie) = \ryEFIS-STt DIE 40
Het stempeltype v. 1910 - Westvlaanrse stenrpels deel IV (studie) = \ tEFnWfiIDm 42
De dubbele cirkelsternpels van West-Maandere,n (shdie) = V/EFI$.STUDIE 43
Postgeschiedenis van Zande-Zevekote-Moere (studie) = \{EFIS-STUDIE 44
De postgeschiedenis van Koksijde (studie) = IilEFI$.STUDIE 45
Noodsituaties bij de post in Brugge tljdeus 191&1920 (studie) = \IEFIS-STUDIE 47
De spoorlijn Lichtervelde-Veume en haar postnerken (studie) = WEFIS-STUDIE 61
LusEuunummer 10 jaar WEFIS (studie)
Lushumnummer 20 jaar \IEFIS (studie)
l00e nenndblad AnÍwerpse Kring roor Stempelstudie eu postgeschiedenis (studie)
De Post te Antwerpen tijdffs de Drdtse bezetting 1914-1918 (studie)
De spoonregkautoren van Oostende enhn stempels (studie) = WEFifI-STUDIE 63
Inventaris van de Westvlaamse frankeerstempels (studie) = WEFIS-STUDIE ó4
De spoorlijn Diksmuide-Nieuulport en haar postmerken (studie) = IIEFIS-STUDIE 65
Ártikels Kempense School voor Filatelie (studie)

De thematische filatelie (lecturu)
De post voor u (lectuur)
Hoe wordt een postzegel vervaardigd (lectuur)
Motiv Philatelie (lectuur)
Bloemlezing Themaphila 25 - voorbeelden (lectuur)
Iíandbrrek voor de thematische filatelie (ectuur)
Het interessante van poststukken (ectuur)
Prisnu posEegelgids (ectuur)
Museum van posterijen en telecommunicatie, Bnrssel (lectuur)
Poshuseum - historische toelichtingen, Bnrssel (lectuur)
Mens en Taak : Sociale Aspecten van de Filatelie (lecturu)
Ken de post (lectuur - jeugd)
Postboden van vroeger, posfttan van nu (lectuur -jeugd)
Ik frankeer met de machine (lectuur)
Graveren en drukken van posEegels (lectuur)
DE POST d,ror de eeuwen heen (lectuur)
DE POST school-filatelie (lectuur - jeugd)
Postzegels verzanelen = kennis vergaren (lecflrw -jeugd)
Van de'lenny black" tot de moderne postzegel (ecturu)
De valstrik van de filatelie Qectuur)
De posEegel, van ont\r'erp tot venarnelobject (lectuur)
Ontdek EUROPA met behuip var posEegels (lectuur - jeugd)
Filatelie in klein bestek Qecturu)
Brieven uit de hel - berinnering aan gevangenscbap in koncentatiekanrpen (lectuur)
Een kleine kusus filatelie, beknopte inleid. nr het opbouwen r/e landenvez (lectuur -jeugd)
Filatelie - aspecten var het posEegelverzamelen (ectuur -jeugd)
Druktechnieken & papier (lectuur)

De steet*aarten van de boekenlieftebber ft.Iaslagrverk)
Filatete Encyclrrpedie deel I (Naslagrverk)
Filatelie Encyclopedie deel tr (Naslagrrerk)
Filatelie hfornratief deel I (f.iaslagrrerk)
Filatelie Informatief deel tr (Naslagwerk)
Filatelie Inforuatief deel IIi (Naslagwerk)
Filatelie hformatief deêl IV (Naslag*'erk)
Goed om weten - ivm reglementeu & fonnulieren (tlaslagrverk)
Cursus Íilatelie - de ware postzegelverzamelaar deel I (I.ïaslagrcrk)
Cursus filatelie - de ware posEegelverzanrelaar deel II OlaslagperD
Cursus filaêlie - de ware posEegelverzamelaar deel III (Naslagwerk)

D1
D2
D3
Dl
D5
D6
D7
D8
D9
Dl0
Dl1
D12
Dl3
D14
Dl5
Dl6
Dt7
Dl8
Dt9
D20
D2t
D22
D23
D24
m5
D26
D27

E1
E2
E3
FI
E5
E6
DI

E8
E9
E10
Ell



F1
E2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Fl1
Ft2
Fl3
F14
F15
F16
Ft7
F18
F19
F20
F21
822
r /-J

G1
G2
L'J

G4
G5
G6

H1
t12
H3
H4
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10 jaar V.B.P. Studieluing (tentmnstelting)
ïheuabelga (tentoonstelling)
Thematische revue - Theuraphila 87 Amsterdam (tentoonste[ing)
Postphila 69 Rogiercentrum Bntssel (tentoonsteliing)
StoctÍrolnira E6 (tentoonste[ing)
Belgica 90 (tentoonstelling)
Dusseldorf '90 (tentoonstelling)
Ampbilex'77 Amsterdam (tentormstellittg)
4e NVPH Shov '82 'S-Gravenhage (teutoonsteling)
15e Verjaring - "School der Filatelie" Jubel-PosEegeltentoonstellirg (tentoonstelling)
Koninklijke posEegelverzanrelaarskring Lier - PosEegeltentoonstellitrg (tentoonstelling)
PosF.egel en posttêntoonsteliitrg Antigone - tweede lustrum (tentoonstelling)
RELIFIL, tentoonstelling voor religianze filatelie (tentoonstelting)
Il,IDiA' 89 (tentoonstelling)
DUSSELDORF' 90 (tentoonstel I in g)

Oscar Bonnevalle's krurst een k\ilarteeu\r ten dienste van de Íilatelie (tentoonstelling)
BRUPHIIÁ.' 87 (te,ntoonstelling)
Intenrationale tentoonstelling "Drrrk en papiet'' (tentoonstelliug)
Sint-Niklaas, le nat.comp.tentoonst. vr posÍw'aardestrik&en en -geschiedeiris (tentoonstelling)
PIIILUCnaNCE 99 - Mondial du tinrbre - tome I (tentoonstelling)
PIIILH$RAITCE 99 - Mondial du timbre - tome 2 (tentoonstelling)
Staruplight Israel 99 - Israel in posEegels (tentoonstelling)
rtrelliom in Begijnendijk-Betekom - Befiten '99 (tentoonste[ing)

I 9.Brieftnarken-auktion SÍrttgart (veilingcatalogus)
S2.Internatiorale Briefrrarken-AtrlÍion lvÍainz (veilingcatalogus)
Gran Bretana" CaÍtas didgidas al exterior (veilingcatalogus)
Subasta internacional de Sellos (veilingcatalogus)

Katalog 1990, Denemarken (prijslijsUcatalogus)
Fint Postage $tanrF of Spain collection (veilingcatalogus)

hrterphila' 84 (adresseulij st)
The British Philatelic Federation Yearbooti (adressenlijst+jaarboek)
25 jaar socialistisclre federatie voor postzegelverzamelaars (adressenlijst+jaarboek)

Bnrisend Lier - Het Lierse verenigingsleven voor de eeuw'\trisseling (foto'srinfo Lierse verenigingen)

.l
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I\4ACAU of lvÍACAV: Macao.

MADRID: Spaqie.

MAGYAR: Hongarije.

MAGYAR POSTA: Hongarije.

MAGYARORSZAG: Hongarij e.

IvÍALACCA: Malaya - Malakka.

MALAGASY: Madagascar.

MALAYA zonder inscriptie op de afbeel-ding van de Sultan: Malaya - Kelantan, Negri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis,

Selangor of Trengganu, op afbeelding moskee, Selangor, op afbeelding wapen van de staat, Negri Sembilan.

MALAYAN POSTAL UNION: MalaYa.

MALAYAN PERLIS : Malaya-Perlis.

MALAYAN SINGAPORE: Malaya-Sin-gapore.

MALGACI{E : Madagaskar.

MALDI\IES: Maldiven.

MALI: Mali.

MAPKA: Rusland, Finland of Servië.

MARK, MARKKAA: Finland.

MAROC: Marokko of Frans MarolJco.

MAROCCO of MAROKKO: (met op-dnrk) bureaus in Marokko van Duitsland.

MARRUECOS: Spaans Marokko of de Zuid-Marokkaanse zone.

MAURITANM : MauritAnië.

M.B.D. (met opdruk): India - Nandgaon.

MBRETMJA SHQIPTARE : Albanië.

MEJICO: Mexico.

MECKLENBURG SCHWERIN: Duits-land.

MECKLENBURG STRELITZ: Duits-land.

MEMELGEBIET: Memel.

METELIN (met opdruk): Rusland'

MEXICANO: Mexico.

MEXICO: Mexico.

MN: Korea.

-)



MOQAMBIQUE: Mozambique.

MOHRON: Mongolië.

MONACO: Monaco.

MONGOLIA: Mongolië.

MONROVIA: Liberia.

MORA: Ukratne.

MOROCCO AGENCIES: Engeland - Bureaus in Marokko

MORVI STATE: Gujarat (Ahmadabad) (India).

MOYEN CONGO: Midden-Kongo.

MOE: Martinique.

M.V.I.R.: (met opdruk) Roemenië.

N

NABHA: India - Nabha.

NANDGA\@: Madhya Pradesh (Bhopal) (India).

PAPA, IIAPE: Montenegro of Servië.

N.C.E. (met opdnrk): Nieuw-Caledonië.

M.D. HRVATSKA: Kroatië (Joegosla-vië).

NED of NEDERLANDSE ANTILLEN: De Nederlandse Antillen.

NED of NEDERLANDS NIEUW-GLII-NEA: Nederlands Nieuw-Guinea.

NEDELJA CRVENOG KRSTA: Joegos-lavië.

NEDERLAND: Nederland.

NED INDIA, NEDERL. INDIË, NEDERLANDSCH INDIË: NCdCTIANdS INdië..

MGRI SEMBILAN: Malaya - Negri Sembilan.

NEPAL: Nepal.

NEïV ZEALAND : Nieuw-Zeeland.

MZAVISNA DRZAVA HRVATSKA: Kroatië.

NICARAGUA: Nicaragua.

NIEUW-GUINEA: Nederlands Nieuw-Guinea.

NIGER: Niger.

MGERLA: Nigeria.

NIPPON: JaPan.
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NOPTO IvIAPKA: Servië.

NOREG, NORGE: Noorwegen.

NOYA: Bulgarije.

NO\MANUGGUR: Maharashtra (Bom-bay) (India).

NOV/TA: Seruië.

NOYTA: Rusland.

NOYT MAPKA: (zonder naam van het land) Azabaidzjan.

NOYTOBAR MAPKA : Finland.

N. SEMBILAN: Malaya.

M.S.W. : Nieuw-Zuid-Wales.

N.Z.: Nieuw-Zeeland.

OAXACA: Mexico Oaxaca.

OCCUPATION FRANQAISE: (met op-schrift) Hongarij e.

OCEANIE: Frans Polynesië.

OFFSENRTLICH SAK: Noorwegen.

OFF. SAK: Noorwegen (of6ciële post-zegels).

olrgnnrlcH: oostenrijk.

OKCA: Rusland.

OLDENBURG: Oldenburg (Duitsland).

OIvÍAN: Oman.

ORCIIA: Madhya Pradesh (Bhopal) (India).

ORE; Denemarken, Noorwegen of Zweden.

ORTS POST: Zwitserland.

O.S.: Noorwegen (Officiële Postzegels).

ÓsrennntcH: oostenrijk.

ósrgnr.posr, ÓSTERREICHISCHE Posr: oostenrijk.

OUBANGUI - CHARI: Oubangui.

OL YN OL IMn of OL YMII AKOI: Griekenland.
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PAIIANG: Malaya - Pahang.

PAISA: Nepal.

PAPUA: Nieuw-Guinea of Papua Nieuw-Guinea.

PARAGUAY: Paraguay.

PATTAT A: lndia - Patiala.

PATMO of PATMOS (met opdruk): Italië - eilanden van de Egeïsche Zee - Patmos.

P.C.O.C.P. : Sovj etunie.

PEN, PENM, PENNIAS: Finland.

PERAK: Malaya - Perak.

PERSANE: han.

PERUANA: Peru.

PERV - AERO: Peru.

PESA (met opdruk): Duits Oost-Afrika.

PESETAS: (zonder naam van het land): Spanj e.

PERZIE: Iran.

PFENNING: Wurtemberg, Beieren of Duitsland.

PIASTER: Oostenrijk, bureaus in Turkije of Duitsland - bureaus in Turkije.

PIASTRA of PIASTRE: (met opdruk op de postzegels van ltalië): Italië - bureaus op Kreta of in Turkije, op postzegels uit

Engeland: Engeland - bureaus in Turkije; op postzegels uit Rusland: bureaus in Turkije; op postzegels uit Frankdjk:

Frankrijk - bureaus in Turkije.

PIASTRO: (met opdruk) Italië, bureaus op Kreta.

PIES: India.

PICE: Nepal.

PILIPINAS : Filipijnen.

P.M. (met opdruk): Italië, militaire postzegels.

POCCIR: Rusland of Midden-Rusland.

POCZTA POSLKA: Polen'

P.O.N.N.T. (met opdruk): Oekrathe'

POLSKA: Polen.

POLY-\IESIE FRANQAISE: Frans-Polynesië.

PORTEADO: Portugal.

PORTE DE CONDUCCION: Peru.

PORTEDEMAR: Mexico.
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GROTE INTERNATIONALE
BEURS VOOR

VERZAMELAARS

t6 APRII 2000
In de Omnisporthal van

Auvelais - SAMBREVHLLE
De 9 u à 17 u
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KPVK LIER

1911

LIERFILA 2OOO.

PROVINCIALE COMPETITIE\TE POSTZEGEL-
TENTOONSTELLING MET VOOR\rERKOOP VAN DE

BIJZO ND ERE UITGIFTEN :'' KERSTMIS-NIEIIWJAAR''

TER GELEGENHEID VAN HET 90 JAAR BESTAAN VAN DE
KONINKLIJKE POSTZEGEL\IERZAMELAARSKRING LIER.

18 en 19 november 2000 van 10 tot 1"7 uur
in de zaal"DE MOL" Aarschotsesteenweg 3

25OO LIER.
Tijdens de tentoonstelling is er een tiideliik postkantoor

met speciale afstemPelingen.

Een erehof is voorbehouden aan de Studie Groep Belgisch Congo tergelegenheid van

hun l0jaar bestaan. l

Een organisatie van de KONINKLIJI(E POSTZEGELVERZAMELAARSKRING
LmR en de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw'

Met medewerking van "DE POST", Pro Post vzw, de stad Lier, het Cultureel Centrum

en de Culturele Raad van de stad Lier.

ER IS EEN JEUGDATELIER EN GELEGENEEID TOT RUILEN.

TOEGANG GRATIS RUIME PARKING.

VriJ ven zegel lrLlgt: V.U. Vanhouíc Johan Pater Domstraat {3 2520 Brocchenu

i

I

)



België-Beígique
P,B.

2500 Lier I
8/4954

T

t

AANGESLOTEN BIJ DE :

Socialistische Federatie voor Postzegelv erzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKAIITOOR LIER 1

25OO LIER
TTVEEMAANDELIJKS

FILATNLISTISCTI TIJDSCIIRIFT
OPTAGE 120 EXPL.
JAARGAI{G 33
MeiJuni 2{Xl0 nrs,388-389

Lokaal: Feestzaal r"tKarthuizershof " KaÉhuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijla uitgever: TITYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier E:031480.66.28
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BESTE VRIENDENO

De lange zonnige zomeravond en zijn in aantocht en dan besteden we minder aandacht aan

o1g1" u-otu 
"||11g.r 

en denken we reeds aan de vakantie; Maar helemaalzijnze nooit uit onze

gedachten. Welke verzamelaar gaat tijdens zijn vakantie niet op zoek naar een postkantoor

óm misschien iets te vinden dat past n zijn verzameling of gewoon om een filatelistisch

aandenken van ziinvakarÍie te bemachtigen.

Het bestuur denkt nog niet aan vakantie maar is reeds een nieuw seizoen aan het

voorbereiden.. In dit blad vindt U reeds de aankondiging van onze algemene vergadering met

gezellig samenzijn van 23 septernber 2000. Niemand zal kunnen zeggen dat hij niet tijdig

áge6"fu was. Sónri.;f deze daium reeds in uw agenda of nog beter schrijf nu reeds in'Wlj
nÁUen de prijs van het gezelhg samenzijn nog altijd democratisch gehouden Er zal ook dit
jaar voor è"r, urttgepast wijntje gezorgd worden. Drinkt u geen win? Geen nood ,wij

serveren gans de avond alle dranken gratis.

Op 11 november 2000 zijnwij medeorganisator van de 5d'provinciale qurz van de KLBP

prov. Antwerpen. Wij hopen dat orr:e kring met meerdere ploegen kan deelnemen. U kunt

,i"h trg al opgeven ó- -"e te quizen ,uw wienden quizers zijn natuurlijk ook welkom .

Deelnemen kost U niets , wij nemen de kosten voor onze rekening.

Op 18 en 19 november 2OO0organiseert onze zustervereniging de Kon. Postzegelverzamelaars

Lilr de Provinciale competitieve postzegeltentoonstelling van de KLBP. Inschrijven kan nog

altijd. Inlichtingen kan U steeds bij de bestuursleden verkrijgen.

Op 16 december 2000 organiseren wij onze 10d" nationale ruildag in 't Karthuizershof. Een

datum om zeker wij te houden en een bezoek te brengen.

Tijdens de bijeenkomst van 13 mei 2000 houden wij onze verkoop onder de leden. Er zijn

verschillende loten van België. Maar er zijnvooral loten die met het thema muziek te maken

hebben. Wees tijdig aanweztg om de loten te bezichtigen . Leden die niet aarrwezïg kunnen

zijn , kunnen altijd via orze veilingmeester een bod doen. Zie adtes en telefoonnummer

vooraan in dit blad.

Wij publiceren in dit blad de lijst van de nieuwe uitgiften voor 2001 . Een gevarieerd maar

duur uitgifteprogramÍna, waaronder de uitgifte voor Belgica 2001 , de internationale

tentoonstelling die wordt gehouden in Brussel ter gelegenheid van 500 jaar Europese post

Arpo-Jarpo mei - juni 2000



33ste jaargang, Mei-Juni 2000 lus. 388-389

Filaieiistiscir'olad, 2qnaaruleiijkse uiigave door

ARPO Lier
(Árbeiderspos2egelverzamelaars Lier)

& JÀRPO Lier
íJeugdafdelíng Arbeiderspostzegelverzamelaars)

S ecretariaat .' Haakstuk I 0, 25 50 KonticlL 03 / 457.5 6.9 5

Áangesloten hij :
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koirfuliliike Laiidsboi-rd Der Beigisclie Pof.zegeikr'riigen vzw
De Lier:c {-\ihurcle Ëaad

Íakaai :
Feeszarl "'f KaÍthuiz€r$l6f', Karthuizem'yest 55-5t Lier

C lubbijeenkomsten ARPA :
- Elke 2e zaterdagvande rnaand, van 14 uurtot 16 uur
uitgez. augusfus

- Elke 4e doliderdag van ríe maaiid van i9 uur to1 2I uur
tiloe inli m àermll,t

)

ChbbijeenkarnsÍ*t JARPO :
- Elke 2e zderdag van de maand van 14 uur tot 16 uur
uitgez, angustus

u-;r;--.- ápprt .

- 2e zal,erdagvan de onwen maanáen,om I J uur

Bestaur,,LRPO:
*Veorzitter & Public Relatioqrs

Tï{YS Firmin,
Bosstraat 38, 2500 Li*t, Oi I 48$.66.28

* Secretaris & Hulobibliothekaris
VANI#ERENTALS Mireille,
Haakstuk 1O, 2550 Kontich, A3 / 453 .5{:.95

*Bibliothekaris

VANR-OYLuc,

; Ganzenweg 48, 2l lO Wijnegenr,O3/354.41.19
*PermjnÊ-. Materiaal- & Veilingmee$ter
BÁETENLouis,
Antwerpsesteenw 3 19,25O0 Lier,O3 / 48O.22.83

*Diqrst Njeuwigheden
BETLEKENS Eduard
L. Dumofl,ierstr 53, 2540 Hovq, 03/288.58.94

*Ruilmeester

MERTËNSFrans
Zage- nlst-nat- 3 0, 250$ Lie- r, 03/480. _28. I I

*Lg4grr

RÁTS lÁ/illrr

Monfstraet 3 4, 2590 Berlaar, A3 H82.29.66

Lidgeld 1999-2AAA:
* JARPO : tem 18 jaar gratis, vanaf 19 jaar 250 BEF
* ARPO : 250BEF

Aqlo-Jarpo Lier mei juni 2000
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER ;

Al onze bijkomstengaandoor in
Zaal ft Karthuizershcf

Karthuizersvesi 55-57 te 2500 LIER

Zzterdag 13 mei 20í[X] nuitnumiddagvanaf l4uur

Donderdag 25 mei 2$${l nuitavond vanaf 19 uur.

Zaterdag 10 juni 2000 nuilnamiddag vanaf t4 uur

Donderdag 22 juni 2O00 Ruitavond vanaf 19 uur.

Zatetdag 8 juli 20{D Ruitnamiddag vanaf t4uur

Donderdag 24 aug 20$0 nuitut'ond vanaf t9 uur.

BIJEENKOMSTEN
JETJGI}LEI}EN
JAR-PO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :
't Karthuizrrrhof Karthuizersvest 55-57 te 25fl1 LIER

Zaterdag

Zrterdag

Ta}onàon!4rvr s4É

i3 mei 2000 nuitnaxddag vanaf 14 uur.

1O juni Z{XX} nuilnamiddagvanaf l4uur

I juli 2000 Ruilnamiddag vaaaf 14 uur

Alle aanwezigen kriigen steeds een kleine prijs.

Br is materiaal en uitlcg voor orue jeugdleden ter beschikliing.

Breng je verzameling mee, dan kunnen we zë lamen bekiiken.

\ryEETJES
Werden recent lid van onze club :

. Mêïr. VanRompuyuitlier
r jeugdlid Bob Van Roy uit lVrjnegem







-4-

FILATE LISTISCHE AGEI\íT}A

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en intersatisaale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen isrdien georganiseerd door een

bewiende club (ruilabonnemen$ of tijdig opgestuurd naar: Arpo/Jar1ro, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

28 april 20S

5 rnei-7 mei 2fiI0

7 mei 2000

9 nrei 2000

12 mei-14 mei 2000

22 rnsi-28 mei 2000

30 rnsi4 juni 2000

10 juni-12 jutti 2000

16 juni-l8 juni 2000

15 aug-21 aug 2000 !!
30 sept-l okt 2000

60kt-14okr 2m !!

10 oktober 2000

2? oktober 2000

11 november 2000

12 november 2000

18 nov-19 nov 2S0

9 junil5 juai 2001

: Opening Dungelhoeff ?000, multidisciplinair Mega-kunstproject,

oud-Cadettenschool Baron Opsomerlaan 51, Lier, open le 3 weken van mei

: PHILEURO 2000, Internationaal Postzegelsalon, Heizel Paleis 10 te Brussel,

van 10 tot 18 uur, Ínet voorverkoop, gratis toegaag

: Nationale ruildag in de feestzaal van de Vredestraat te Niel

door Nielse Hobby eo Postzegelclub

: Europa 2000, voorverkoop door Postkantoor Antwerpen Groenplaats

: Gro{e Internationale Beurs voor postzegels, munten en telecards te

Essen - Duitsland, van 10.00u tot 18.S {zo 17.00u}, inkom 16 DEM

: STAMP SHOW 2000, Internat FIP tentoonstelling l.ondon - Engeland

: WIPA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Wenen - Oostenrijk

: Exphimo 2000, thematische t€ntoostelling, dit jaar therna schaken,

Parc Themal te Mondorf-les-Bains - Luxemburg

: Woluphilex 2000, KLBP Provinciale competitieve tentoonstelling,

Complex Poseidon, Square des Vaillants 2, tzídf.t_ Brussel

: INDONESIA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Bandung - Indonesië

: Fila 2000, internationale posteegel- en muntenbeurs,

Bouwcentrum, J. Van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen

: E$PANA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Madrid - Spanië

: Hagelandse verzamelaarsdag door KVBP afdeling Aarschot,

in het cultureel centrum ('t Gasthuis) stadsfrestzaal, Demervallei te

3200 Aarschot, inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten maar vooral filatelie
: 21ste Internationale postzegelbeurs, van 9u tot 17u, door Phila \Vaes,

in de Stadsfeestzalen, Leopold Il-laan, 9100 Sint-Niklaas

: 5e Provinciale Quiz van de KLBP in het Karthuizershof in Lier
: Internationale Postzegelbeurs doar de Tiense Pos9egelclub TIPOC, van 9u tot L7u,

in CC ( De Kruisboog ) , Minderbroederssfraat te Tienen

: Kerstmis en Nieuwjaar en Een reis door de 2M, eeulÀ, deel II, voorverkoop door

Koninkl Postzegelverzkr Lier, tevens organisator van LIERFILA 2m,
Provenciale Competitieve Tentoonstelling, Cultureel Centrum De Mol,
Aarschotsesteenweg 3, 25S Lier, van 10u tot t7u, twgartg gratis

: BELGICA zWL,Internationale FIP tentoonstelling in Brussel - België,

Internatio*al Convention and Exhibition Center ( The Heysel >

Arpo-Jarpo Lier mei juni 2000
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PERS II\FORMATIE. f)E POST
Reed.s verschenen-. noq niet vermeld in ons vorig nummer :

Ilitgifte van een gev/one posÍz.egel met de nieuwe Reeltenis van 2..M. Koning Albert II
Waarde : 30 BEF (0-74 Euro)
Verkoop : vanaf31412000

Voorverkoop : I enL april 2000
Speciale afstempeling : Angleur, Herk-de-Stad, Keerhergen : Koninklijk Ínonogram
Motiefdatumafstempeling :Koninklijkmonogram

BELGIË. BELqIE BELGIË BELGIQUP BELGIË BELGIQUE
zofu A

BELGIË
ZONF]v tí PRIOR v v

t t tI

oE

"t a OE

,tE

BELGIËBELGIË

tí v
I

PNOR

,7,tË

)

Ilitgifte van een hoekje van tien z.elfklevende gewone postzegels : Rloem
Onderwerp : Tulipa 1 Ttlpen varieteit << Triomf >>, sub-varieteit << KEES NELLq >>
Waarde : geen vermelding prio zone A; verkoopsprijs 210 REF
Verkoop '.vanaf l7l4l20Q0
Voorverkoop : 15 en ldapril 2000
Speciale afstempeling : Athus, Sint-Denijs-Weshem" Zellik (Asse) : Boeket van 3 tulpen
Motief datumafstempeling : Roeket van 2 tulpen

Nog niet uitgegeven

Ifi€ifte van speciale posÍz.egels nr.14 2000 : Sport
Onderwerp : a. Taekwondo + Olyrnpische ringen

h. Paralynpics
c. Triatlon + Olympische ringen en logo Olymhilex op het blaadje
d. I.ogo van het Belgian Olympic Team

Waarde : a. t7+4 BEF {0-42+0- 10 Euro)
h- 17+4 REF {0.42+0-10 F.uro)

c. 30+7 BEF (0.74+0-17 Euro)
e. 17BEF(0.42Euro)

Verkoop r vanaf815/2000 (zegels mettoeslagtot enmet3016/2000)
Voorverkoop :5,6,71512000
SpecÍale afstempeling :515/202000 op het Internationaal Postzegelsalon PHILELIRO Heizel Brussel:

Motief dahrmafstempeling

triatlon
6-7 I 5120A0 Gemblorx : taekwondo
paralynpics

-o
\7

l-ó(ILb

"?F
)

IRIOR

oÊ
BELGIË

I

pflp fltYtlplc I

Arpo-Jarpo Lier mei juni 2000
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Iiitgifte van ee.n hnekje van z.as speciale poslz.egels ar, 15 2Q00 : Muziek
Clnderwerp : Klavecimbel, Viool, ll-korige luit- Discantgamba, Drie trompetten, Beeltenis van J.S,Bach

'Naarde :. znndet nominale waatde-. verkoopspríjs 102 RF'F {2-53 F.uro)

Ve.rkoop : vanaf 8,1-512000

Voorverkonp :5,6.7t512nn0
Speciale afstempeling : 51512A0A op het Internationaal Postzegelsalon PHILEI-IRC) Heizel Bnrssel :

f)iscantgamha0
6-7 I 5|2AAA Gembloux : I l-korige luit

Moticf dahrmaf.ste.rnpeling : profiel en tekening van -r.S.Rad!

Ilitgifte van een hoekje va-n vier gewone lxr.stzegels van heÍ type Vogels

Clnde.rwe.rp : kn:isbek, boomtruipe.r,graspieper,keep
Waa.rde : 1 RFF (0 02 F.r*o),5 REF (0-05 F.uro),3 RF.F (0.0? F.uro), 5 RF"F {CI-12 F.uro)

Ve.rkr.np : vanaf 8'1-5121100

Voorverkoog :5,6,?1512000
,Sgdaleafstempeling :5J512Q0Q op het Inte.rnationaal Prr.stzegelsalon PHIL.EI"IRO Heizel Bru"*sel

e-rl 6-?1512000 Ge.rn-blol,tx : kmi.shek; hoomkruiper; gras.p:e"per; keep

Motief datuurafst-euranling : melding lsÍe DAG

Uitglfte vaÍr- een $pec.lale posÍzegel nr- 16 20tJ0 : EI-IROPA2-000
Onde.rwe.rp : de o1É-rouw v..an F.uropa

Waarde I 21 BEF {0.52 Euro)
Ve.rkenp : vanaf 91512000

Voorverkooo :p-een

Speei-a-le a-&tempel in g : in de postk-a-rrÍo!'erlr v, an de hrxrfdpla,ats v. an elke provrn-cie e:t in de hoofdslad
r1e-t ail v att r1e ze,ge7

A4o-Jaqpo Liet ureijurti 200Q



PORTEN EN ÏARIEVE PORÏS ET TARIFS
Van 70c tot en met 77 fr. Du 70c jusqu'au 1.2 fr.

Het frankeren van êen gewone brief met 17 Ír. isde doodgewoonste zaak ter wereld mits Ààt gewichten de aÍmetingen correct zijn.

Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dattarieven en tarieÍwijzigingen vastgeiteiJ worden bijwet. VanaÍ 1920 werd.en de tarieÍiijzigingen bepaaldbij Koninkljik Bestuir. tn 1992 ís be"lpost eenautonoom overheidsbedrijÍ geworden. SinOsOien Àagze zell haar tarieÍwijzigingen doorvoersn en is ergêen K. B. meer vereist. De aangepast€tarieíwijzigingen verschijnen nog *lf in hetStaatsblad onder de rubriók ,OíÍiciëlJ 
Bericnten" of'Veschillende Berichten'.

Het. hieronder aangehaalde overzicht van dezewêtlen en Koninklijk Besluiten geldt alleen voor eengenormaliseerde brief en voor binnentandse- ;ie;;;.

L'aíÍranchissement d'une lettre ordinaire au lariÍ de
1.7 fr., pour autant que les poids et les dimensions
de l'enveloppe soient corrects, est d,un usage
courant.
Nous ne devons pas perdre de vue que les tariíset leurs modiíications sont régis par 

'la 
loi.

f equls t920, ces modiÍicatiJns sont íixées par
Arrêtó Boyal. En 1922, La-poste devient une
entreprise autonome. Depuis celte date, elle peut
elle-même, ex€rcer des modiíications áe tariÍ etn'est plus soumise à un arrêté royal. Nóanmoins,
ces modiÍicalions sont toujourc prbtiO". dans le"Moniteur" sous la rubrique "Avis otÍiciei ou Rvis
divers".

Ci-dessous, un apergu de ces lois et Arrêtós
Hoyaux. Uniquement valables pour une lettre
normalisóe et en service intérieu;. -

&)fj\onA"nrouws tss - 4/ss . 27.1:.ss

Arpo-Jarpo Liel meijuai 2000

BiJ de wet van
Par la lol du

ln voege
En usage

TarieÍ
TarlÍ

Gewicht tot
Polds Jusqu'à

Opmerklngen
Remarques

Binnen een straal van 30 km
ANS U n 0km

Buiten een straal van 30 km
Au-delà d'un ra de 30 km

22.04.1849 0i.07.1849 10c 10 gr

22.04.1849 01.07.1849 2Oc 10 gr

29.04.1 868 01.05.1868 10c 15 gr Bin nen een straal van 30 km
Dans un ra nde30km29.04. 1 868 0i.05.1868 20c 15 gr

15 gr

Buite n een slraal van 30 km
Au-delà d'un r nde30km15.05.1870 01.06.1870 10c De straal van 30 km wordt niet
meer toegepast

nde30km est su imé30.05. t 879 01.1 1.1879 'l0c 15 gr l0c per doorlopende gewichtklasse van l5 gr./

10c óchelon de de 1501.0s.1909 01 .07.1909 10c 20 gr Een larieÍverlaging
Diminution de tariÍ14.11.1919 1 5.1 2.1 91 9 15c 20 gr E en verhoging van S0% t.o.v
1909 / Une augmentation de SO%
par rapport à 1909

Aard/Genre
Koninkllik BestuI
Arrêté Royal

ln voege
En usage

TarieÍ
Tarif

Gewicht tot
Poids jusqu'à

Opmerkingen
Remarques

25.09.1 920 01.1 1.1 920 20c 20
1 s.1 0.1 923 1 s.1 1.1 923 25c 20 gr

Structures des no uveaux tariÍs

Nieuwe tarieÍstructuren

24.08.192s

1 9.1
6

1926

01.10.192s

1 1.19 6

19

30c

50c

50 gr

Structures des a nciens tarifs

Oude tarieven

50 gr
1 9.1 1 .1 927
28.1 0.1 930

15.12.1927
01.1 2.1 930

60c
70c 50 gr



Aard/Genre
KoninktJik Bestuil
Arrêté Royat

ln voege
En usage

-a-
Gewicht tot
Polds Jusqu'à

Opmerklngen
Remarques

TarleÍ
TariÍ

17 0.1 3t09.1 1 7 50
01.02.1935 70c 50 gr verlaging, zie tarieÍ

01.12.1930
Dimínution de tariÍ, voir tarií
01.12.'t930

Tarief

1 5.1 0.1 938 01.1 1.1938 75c 50 gr

01.08.1941 1 .00 Ír 50 gr

ven van 09.1 1.1 991

genomen door de Secret
ris Generaal bij aÍwezigheid v
de Koning
Par arrêté du Secrétaire Génóra

Tarie
TariÍs du 09.11 1 931
Bes lu it

Roicee I'abs30.08.1 945 15.09.194s 1.50 ír 50 gr B êB s itu VU a dn ê R e nteg
P a a errêt Ud R1 8.05. 't 946 20.05. 't 946 1 ,35 ír 50 gr De maatregelen _j0ï"
Mesures -'l o%1 0.1 2.1 948 1 s.1 2.1 948 1.75 Ír 50 gr

1 9.1 1.1 9s2

B slBe ut VAij n de R egent
Pa ar órêt du R e nt1 s.1 2.1 9s2 2.QQ lr 50 r27.09.19 57 01 't0.1957

2.50 Ír 50 r27.10.1 9s9 01.'t1.1959 3.00 ír 50 r1 4.1 1 .1 963 1 9.1 1.1 963 3.00 Ír

06. 1 1.1 9 15,11 69 3.50 Ír 20 r1 5.05. 1 972

20 gr lnvoerin g van de brieÍ met

I'enveloppe aux
osóes

lntroduction de
,iinr:;'t.-ai-rns im

standaaraÍmetingen

01.06.1 972 4.50 Ír 20 r18.09.1 973 01.10.19 73 5.00 Ír 20 r21 .11 .197 4 1 5.1 2.1 974 6.50 Ír 20 r14.1 1.1 977 01 12.1977 8.00 Ír 20 r14.01.1 980 01.02.198 0 9.00 Ír 20 r02.04.1982 15.04.1982 10.00 ír 20 r08.04. 1 983 1 5.04. 1 983 1 1.00 Ír 2020.12.1983 01.02.1 984 12.00 lr 20 I26 02.1 986 01.03.1986 13.00 Ír 20 r22. 1 2.1 989 16. 01 . 't 990 14.00 lr 20 gr27 03.1 992 01 04.1 992 15.00 ír 20 gr

Aard/Genre ln voege
En

TarlaÍ
rit u'àPo s u

Gewicht tot Opmerklngen
uesa0fficleel Bericht

Arrêté oÍÍiciel

24.1 2.1 993 01.01.1994 16.00 ír 20 gr

Verschlllende
Berich ten

Avls dlvers
1 4.1 2.1 996 01.01.1997 17.00 Ír 20 gr

lnÍormatie : De post - Tarieven en Gesteldheid Brievenpost (aanvullingen) + eigen notities

De Doncker Willy

"r.aê: Nouyeiles Fédérates t39 - 4/gg - 27.10.gg

Arpo-Jarpo Lier mei jrrní 2í)00
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ÛËo#o
HoOSN
{r)U2 r!po
;Egr*
-.=rËo
aÁFr
-g uï
-hrlrt

ooo
N
o
É

:r
ltlJ
I

T
À

ír:
€F-
cÊ if

dgFl{*n
YèlFt
J c.t clEii..xx
Ë-iíÈ ca

j

ea-
Ert
t**g!'

tlÍ
F':i

dJ5
ÉB
\ÊerÍïd'

q.>(
6têN-

9-
È)4
trr5
lto Iit:
FË5g

(J
7.
{(I
tu
o
F
u
I

l-
{
Ë(t

zs
to \c

(*=co
oJ \\ @
Glll,l .o F.v--

a Ëg
OJ9-LPol(,x..
0, 5 c.,Q>Fi

é

Ua
v

-vq^:,,.: _:rci u

,nJ c: 6
..) È ! .,)

-=(J-
-vxdUC r !-il N
H!!JOY,99È>Fcn
È<< Y e*;
cÈ,.!.9 * É:!c-Êx
cl 5c-r i H.r,,

-d-H!rd!()uCC 6u!.i
è  V(!\!JÉ | |tQ re

ào

C)

o

o

-\
^v
U 9\

=(-lJX

Y 9:*
q t'7 al
^-. X-:c
-ÊJ.^

FJd-
Q-p..

k'= c,, !lÊqÉu
I ?/ 9.=A\É!
*Ê-.Jqr"^.i iv. : \J -9,ï>-:
-7V r-i

q.)

tt,

<n
à0

o

s3
s2E; 9Ë* H,

#.i Ë
Ë$.eÈr t. .i-j

t-1 .l-J -.

E-u Èt

E-i
('-

\0

o\
('l

Oc)ON

rq
lF{

à
r\
I
e
zc
N

O

&

^N
ci-
ua
-c:

(,I NS
trll .i Ë
r<l S, E
Ul .9 "tal ;.ÉJl "a.
Xl s.t t\/l d .*{Íll = {r
--l Ê r,
I.IJI !'il ^'tFil É aJ
JI or'r=
<l 3'5

;!

(J^

d!ao()
6-=

óo
q.)
N

o

O
É,

-)
rq
É
F]
F{

=)
É^

[El
F]

zo
F{
F{

z
rqf{o

É
ED

o
èo

()

A-rno-.Iarrvr Lier mei irrni ?oo0- -_r-. -_--r-







-1_0-
VERKOOP ONDERLEDEN 13 mei 2000

Nr. Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet BEI € Beh.Prijs

1 België nrs. 276-288a 730 '100 2,48

2 België Lot insteekkaart 1100 200 4,96

3 Europa lnsteekkaart 240 40 0,99

4 Belsië lnsteekboek met stempels 0 100 2,48

5 Oostenrijk Voorloper Wenen 't5 nov, 1818 100 2,48

6 Oostenrijk Wenen naar Treto 100 2,48

7 Oostenrijk Brief met nr 31 Wenen 17-9-1865 100 2,48

I Oostenrijk 694 FDC 2000 500 2,39

I Oostenriik 6 FDC Com 80 1,98

10 Zwitserland met nrs.:1142-1143 400 100 2,48

11 DDR Aangetekende brief met blok nr. 33 DM12 80 1,98

12 lsraël Nrs. 135-137 op brief met tab 300 7,44

13 Wereld 30 brieven thema muziek 300 7,44

14 USA Boekje 1993 200 50 1,24

15 Tsjechoslovakije Blok 23 200 50 1,24

16 België 21 kaarten stempels van festival Schoten 1974 en 1993 200 4,96

17 België Blok nr.: 7 0 650 200 4,96

18 Belqië Herdenki 456-457 0 100 30 o,74

19 België Herdenkingsblad 456-457 (Plooi) 0 100 20 0,5

20 België Blok nr.: 13 320 50 1,24

21 België Blokken PR 47-48 70 25 o,62

22 België Blok nr. 46 110 35 0,86

23 Belsië Nr. 1069 a n 6,50fr 0 660 200 4,96

24 België 2FDC Bou&Fab. Bedevaart Jeruzalem 1964 100 2,48

25 Wereld lnsteekboek met waarden 0 250 6,2

26 Zwitserland lnsteekboek met waarden 0 250 6,2

27 Nederland lnsteekboek met mooie 0 100 2,48

AT'KORTINGEN:
** = postgaaf BF= Blok of velletje
* = Postgaafmet scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5yo voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt : van 0 tot 50 fr; +2fr-van

50 tot l00fr. +5fr -van 100 ïot 500fr +lOfr - van 500 tot l000fr +50fr - van 1000 tot 5000fr +100fr - hoger dan 5000fr +500fr

De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant'

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2000
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PROVINCIALE COMPETITIEVE
POSTZEGELTENTOONSTELLING LIERFILA 2OOO.

18 & 19 november 2000 in de zaal "DE MOLtt
AARSCHOTSBSTBENWEG 3 25OO LIER

B IJZ O ND ER TE NTO O NS TE LLI NGS REGLEfuTENT.

Art.l Dit reglement geldt voor LIERFILA 2000, een provinciale competitieve
tentoonstelling voor leden van bij de K.L.B.P. aangesloten verenigingen
in orde met hun lidgelden.

4rt.2. Op deze tentoonstelling kunnen verzamelingen in volgende filatelistische
disciplines worden ingezonden: :

Traditionele filatelie ( met inbegrip van de fiscale filatelie )
Postgeschiedenis.,.M
Aêrofilatelie ( met inbegrip van astrofilatelie).
Thematische filatelie.
Maximafilatelie.
Jeugdfilatelie.
Open klasse ( zie bijgevoegd reglement).

Art.3. De tentoonstelling zal plaats hebben op 18 en 19 november 2000 in de zaal "De Mol"
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 Lier.

AÍ1.4. Het algemeen tentoonstellingsreglement van de Kon.Landsbond der Belgische
Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk, het reglement voor provinciale
tentoonstellingen en dit bijzonder reglement zijn van toepassing voor Lierfila 2000

Art.5. De aanvragen tot deelneming moeten, aan de hand van bijgevoegd
inschrijvingsformulier: UITERLIJK op I juli 2000 in het bezit zijnvan het
sekretariaat per adres: Vanhoutte Johan, Pater Domstraat 43 2520 Broechem.
De toewijzing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk tegen I september 2000
aan de inzenders medegedeeld worden.

kt.6. De kaderhuur bedraagÍ 200 BEF. per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient voor
15 oktober 2000 gestort te worden op rekening 000-0495559-33 van KPVKLier,met
duidelijke vermelding kadergeld: 200BEF. X ..Lierfila 2000.

Art.1. De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen van het formaat A4 voorgesteld te
worden. Op de achterzijde draagt ieder blad een volgnummer en de identiteit van de
inzender. Ieder blad dient beschermd te worden met een doorzichtige beschermfolie
zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkelee inzending gewijzigd of
weggenomen worden.
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Art.8. Het organisatiecomité sluit een verzekering af die ten laste valt van de Koninklijke
Landsbond der Belgische Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk. De

organisatoren zullen eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
afsluiten en zij zullen zorgen voor een degelijke bewaking van de tentoonstelling.

De organisatoren zullen de grootste zorg besteden aan de opbouw en aÍbraak van de

verzamelingen en de tentoonstelling.

Art.9. De inzender zal de organisatoren in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen stellen

voor schade og ongevallen die niet door de verzekering gedekt worden. De risico's en
. kosten'van de toezending en terugzending van de verzameling zijn volledig ten laste

van de inzender.

Art.10.De verzamelingen zullen gemonteerd kunnen worden op vrijdag 17 november van 10

uur tot 15uur. Het demonteren van dé verzamelingen zal gebeuren op zondag 19 nov.

vanaf 17 uur na het voorlezen van het palmares.

Deelnemers die hun verzameling niet zelf monteren of demonteren, kunnen dit door

pen gevolmachtigde laten uitvo ere_n. Zij kunnen hun verzamelingen ook bezorgen of
aàngetekend opsturen naaf het'sélffetanaiit:'Vanhou'tte Xohati"?ater'Domstraat'43
2520 Broechem.

Art.l l.De jury zal op zondag 19 november 2000 het jurygesprek organiseren van 14 tot 16

u,.r.. Na het alsluiten van het jurygesprek zal het palmares voorgelezen worden.

kt12 De coódinator van de tentoonstelling is de heer Eddy Van Vaeck
Sterrenlaan 197 bus2 2650 Edegem

"{

JEUGD TELIE.

Wij veptigen er de aandacht op dat de jeugdleden GEEN kadergeld betalen, zie art.6. van het

Tentoonsïellingsreglement voór Jeugdklasse dat terug te vinden is in het Vademecum onder

nummer 102.07.

GEAC DEE MER.

Het reglement voor de Provinciale en regionale tentoonstellingen van de K.L.B.P. zeglin art-

6 par.ia: dat een kopie van het plan van de vezameling moet ingstuurd worden bij de

inschrijvingen.
Wij vragen áan de deelnemers daarop te letten bij hun inschrijving een kopie van het plan mee

op te sturen.
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B zondere regels O Klasse esluitvorming KLBPI )
L Inzendingen in de wedstrijdklasse.
l.l.De inzender is wij in de samenstelling van zijn verzameling.
l.2.Bij de beoordeling van de inzending wordt uitsluitend rekening gehouden met het

tentoongestelde materiaal.
1.3.De inzender is niet gebonden aan vastgestelde normen op het gebied van gtrootte,

kleur, enz. van tentoonstellingsbladen.

2. Principes betreffendé de samenstelling van een inzending.
2.l.Een inzending moet tenminste uit 50% filatelistisch materiaal bestaan.
2.2.Eeninzending mag tot 50% niet filatelistisch materiaal bevatten.

Dit materiaal kan bestaan uit alle mogelijke vorïnen ter ondersteuning van het
getoonde, zolang het kan gemonteerd worden bini'en de konstruktie van de
tentoonstellingskaders.

2.3.De inzending moet voorzien zijn van een titelblad.

'3 : Maatstaven'voor ile'beoordëling'vaí'tl'e ïnzen0ing.
3.1.De inzending zal beoordeeld worden door zowel de bezoekers als door een

aangestelde jury.
3.2.De aangestelde jury zalletten op volgende beoordelingsnorÍnen :

- behandeling van de inzending
- filatelistische en aanverwante kennis, studie en onderzoek
- presentatie van de inzending

4. Jurering van de inzendingen.
4. LJurering door de bezoekers.

De inrichters van de tentoonstelling stellen in de tentoonstellingscatalogus een
afzonderlijk los formulier voor de bezoeker ter beschikking, waarop een overzicht
van de inzenders in de Open Klasse zijn vermeld. De bezoeker kan hierop, volgens
zijn oordeel de drie beste inzendingen aankruisen.

4.2.Jurering door een jury.
Een zelfcle beoordelingsformulier als voor de bezoekers zal aan de officiele
juryleden overhandigd worden, die rekening houdend met punt 3.2. ook drie
verzamelingen aankruisen.

4.3.De einduitslag zal bekomen worden door samenvoegrng van de beoordeling van de
bezoekers als die van de jury op basis van 50/50.

4.4.Enkel de eerste drie plaatsen worden gerangschikt. De andere worden ofwel
alfabetisch ofwel per inschrijving vermeld.

4.5.Alle deelnemingen van een provinciale competitieve tentoonstelling kunnen
inschdven in een nationale competitieve tentoonstelling.

5.Slotbeoalins.
Verdere ontwikkelingen in de benadering en beoordeling van de Open Klasse
zullen in de Koninklijke Landsbond besproken worden.

l
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Februari 2001

12.02

April

.04

Datum Thema Áantal llraarde

BEF Eur
December 2000

25.t2 Iubilaeum A.D.2000 I zegel t7 0,42

Promotie van de Filatelie
Het Belgische
Koningshuis: de
koninginnen Louise-
Marie, Marie-Henriette en
Elisabeth

De Dynastie
Zes koninginnen

6 zegels (blaadje)

I blaadje
2 zegels

2x50
2 x32
2x17
) verkocht

aan 300 BEF

50+25
32+15
I 7+8

verkocht aan7,44 eur

1,24+0,62
0,79+0,37
0,42+0,20

2 x 1,24
2 x 0,79
2 x 0,42

Maart

19.03 Zénobe Gramme

De Katholieke
Universiteit van Leuven
L'Université Catholique
de Louvain
575't" verjaardag

I zegel

I zegel

t7

t7

0,42

0,42

Europa
Water, natuurlijke rijkdom

Muziek & Literatuur
Albed Ayguesparse &
Willem Elsschot
50 jaar Koningin
Elisabethwedstrijd

1 zegel

2 zegels
I blaadje

2l

2x17
2t

0,52

2x0,42
0,52

Mei

7.05
75 NMBS
Treinen

3x17 3x







Datum Thema Aantal lfqude
BEF

Juni

Uitgiften op de Filatelistische Wereldtentoonstelling nBelgica 2001" - 9 tot IS juní

9.06

10.06

I 1.06

12.06

13.06

t4.06

15.06

Belgica 2001*
500jaar Europese Post

Gemeenschappelijke
uitgifte met Marokko*

Kunst in België*
200 jaar Koninklijke
Musea voor Schone
Kunsten Brussel

Gemeenschappelijke
uitgifte met China*

Jeugdfilatelie*
Luc Orient van Eddy
Paape

Sport*
Baanwielrennen
Turnen

De Europese Unie*
Het Belgische
Voorzitterschap

I blaadje

5 zegels

2 zege\s

4 zegels (boekje)

2 zegels

I zegel

2 zegels

1 zegel

150, verkocht
aan 300 BEF

5xl7

34
t7

4xl7

34
t7

l7

2 x l7+4

l7

* Deze postzegels zíjnvanaf 18.06.2001 te koop in de postkantoren

Áugustus

6.08 Toerisme
Wereldpatrimonium: de
belforten

Natuur

2 zegels

5 zegels

2x17

5x17

September

10.09 Rode Kruis
Vrijwilligerswerk

I zegel 17+4 0,42 + 0,10

Oktober

8. l0

22.10Exfra

Dag van de Postzegel
Stampilou (eugdclub)

Een reis door de 20't"
eeuw in 80 postzegels
(deel 3)
Techniek &
Wetenschappen
MenswetenschapDen

I ronde zegel
(boekje van 5)

20 zegels (blaadje)

5x17

20x17

5 x0,42

20 x0,42

November

t2.tt Kerstmis & Nieuwjaar I zegel t7 0,42

1_6

3,72, verkocht aan7,44

5 x0,42

0,84
0,42

4 x0,42

0,84
0,42

0,42

0,42

2 x 0,42+0,10

2 x 0,42

5 x0,42
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UGDKRANT JARPO LIE
VULKANEN

door Luc Van Roy

Vulkanische uitbarstingen :

Een vulkaan ligt boven een diepe haard roodgloeiend, vloeibaar gesteente, dat we
magma noemen. Door warme gassen onstaat druk, die de magma naar de oppervlakte
stuwt. Het vloeibare gesteente dat nu lava heet, smelt een gat door het gesteente
boven zich en vloeit naar buiten. Lagen gestolde lava en afgekoelde vulkanische as
vormen een kegelvormige berg rondom een centrale kraterpijp, waar de lava door naar
buiten stroomt.
Meestal werkt een vulkaan niet
voortdurend. Tussen de
uitbarstingen door zegt men dat de
levende vulkaan sluimert. Als een
vulkaan niet meer werkt, spreken
we van een dode vulkaan. Het
tegenovergestelde van een dode
vulkaan is een actióve vulkaan. Een
actieve vulkaan kan ieder ogenblik
en zonder waarschuwing uitbarsten.
Gloeiende rook en aswolken spuiten
boven uit de krater van de vulkaan
en roodgloeiende lava stroomt langs
de hellingen, waar alles verschroeit
en in brand vliegt.

Ontstaan van een vulkaan :

) Vulkanen ontstaan door breuken in de aardkorst, waardoor de losse delen, platen
genoemd kunnen bewegen. Wanneer de platen botsen of uit elkaar
getrokken worden, ontsnapt vloeibaar gesteente (magma) uit het
binnenste van de aarde op de plaats van de breuk. Er zijn ongeveer
850 actieve vulkanen op de wereld, waarvan de meeste in een halve
cirkel rond de Stille Oceaan liggen (zie de wereldkaart).
Ook in oceanen kunnen vulkanen zich onder water vormen en
uitbarsten.

Arpo-Jarpo Lier mei juni 20000
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Gevol en van vulkaanuitbarstin en

Op korte termijn kunnen de gevolgen desastreus zijn, Te denken valt hierbij aan de

uitbarsting van de Vesuvius in ltalië in het jaar 79 na Christus. Daarbij werd een groot
deel van de stad Pompeii verwoest door lavastromen, modderstromen en
vallend vulkanisch gesteente. Veel mensen konden niet meer vluchten
en werden door dit natuurgeweld overrompeld. De mensen werden als
het ware versteend.
Een vulkaan kan dus zeer bedreigend zijn voor de mens. Vooral als er
een vulkaan in de buurt ligt van een stad. Je vraagt je dan natuurlijk wel
af waarom mensen dan zo dicht bij een vulkaan gaan wonen. ln de
eerste plaats is het niet zo dat een vulkaan elk jaar een enorme
uitbarsting heeft. Dit gebeurt eens in de zoveel jaren. Mensen nemen
die gok gewoon, maar een vulkaanuitbarsting is niet te voorspellen. Er

worden wel metingen gedaan, maar er kan nooit met zekerheid gezegd
worden wanneer de vulkaan daadwerkelijk zal uitbarsten.

Zii er ook mensen blij met een uitbarstinq ?

Dan blijft de vraag waarom mensen dan toch daar
blijven wonen, Dit kan om de volgende redenen.
Bij een vulkanische uitbarsting komt ook veel
vulkanisch as vrij. Dit wordt hoog de lucht
ingeslingerd bij een uitbarsting. Het vulkanisch as

daalt in een grote straal rondom de vulkaan neer.
Dit vulkanisch as blijkt, in veel gevallen, er

vruchtbaar te zijn. En waar de grond vruchtbaar is,
gaat men akkerbouw bedrijven. De mensen
vestigen zich er en er ontstaat een dorp of een
stad. Dus een vulkaan betekent ook voor veel
mensen vruchtbare grond en dus automisch een
inkomen.

Arpo-Jarpo Lier mei iuni 20000
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Lava :

Vloeibaar gesteente dat uit de aarde ontsnapt noemt men lava. Een
borrelende lavazee vult de krater van de vulkaan en fonteinen met
roodgloeiende lava spuiten hoog in de lucht. De lava stroomt uit de
vulkaan als vuurrivieren langs de hellingen naar beneden.
De lava heeft een temperatuur van ongeveer 1 100 graden Celcius,
heet genoeg om staal te laten smelten.

Vulkaantypen :

Er zijn drie hoofdvormen van vulkanen:
De eenvoudigst is de steile kegel, de tefravulkaan. Deze vulkaan is opgebouwd uit
kleine brokjes vaste en gestolde mineralen en glas in suspensie van mengsels hete
vulkanische gassen, lucht en waterdamp.
Veel vulkanen brengen echter soms tefra en soms lava of andere producten voort. Het
resultaat is een stratovulkaan met een kegel die uit afwisselende lagen tefra en lava
bestaat.
Waar lava talrijk is en erupties geregeld voorkomen is het resultaat meestal een
schilvulkaan, Deze vulkanen hebben een doorsnede van tientallen kilometers en
geleidelijk glooiende hellingen, opgebouwd uit honderden tot duizenden opeenvolgende
lavastromen.

Arpo-Jarpo Lier mei iuni 2000





SACHSEN: Saksen (Duitsland).

SAHARA ESPANOL of SAIIARA OCCIDENTAL: Spaanse Sahara.

SANMARINO: SanMarino.

ST. CHRISTOPIIBR, NEVIS, ANGLIIL-LA: St. Kitts - Nevis.

S.A.K.: Saoudi-Arabië.

SARKARI: India - Soruth.

SAURASHTRA of SOURRASHTRA:India - Soruth.

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Schleswig-Holstein (Duitsland).

SEJM WILNIE : Midden-Litouwen.

SELANGOR: Malaya - Selangor.

SEN: Japan of de Riu Kiu eilanden.

Senegal: Senegal.

I SERBIEN (met opdruk): Servië.

SERVICIO POSTAL MEXICANA: Mexico.

SEVILLA - BARCELONA: Spanje.

SIIARJAH: Sharj a (Vereni gde Arabis che Emiraten).

SHOIPENIA of SHOIPENIE of SHOI-PERIA, SHOIPEzuJA, SHOIPERISE, SHOIPNI, SHOIPNIJA, SHOIPONIES
Albanië.

SICILIA: Koninkrijk der Twee Siliciën.

SIEGE DE La LIGUE ARABE: Marokko.

SIRMOOR: Punjab (Chandigarh) (India).

SKILLING: Noorwegen of Denemarken.

SLOVENSKA POSTA of SLOVENS-KO : Tsj echo slowakij e, Slowakij e.

\
SLOVENSKY STAT SLOVENSKENO (met op druk) : Tsj echoslowakij e.

S. MARINO: San Marino.

SN: Japan.

SOL: Peru.

SOLDI: Oostenrijk - Lombardisch Venetië.

SOLIDARITE FRANQAISE: Franse Kolonies (algemene uitgiften).

SOMALIA ITALIANA: Italiaans Soma-lië.

SONORA:Mexico.

SORUTH: Gujarat (Ahmadabad) (India).

SOURASHTRA: India - Soruth.

SOUTH AFRICA: Zuid-Afrika.

SOUTH AFRICA COMPANY: Zimbabwe (zuid-Rhodesië) en Zambia (Noord-Rhodesië).
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REPUBLIQUE DU SENEGAL: Senegal.

REPIJBLIQUE DU TCFIAD: Tsjaad.

REPUBLIQIJE FRANQAISE: Frankrijk.

REPUBLIQIIE GABONAISE: Gabon.

REPUBLIQIIE ISLAMIQUE DE MAU-RITANIE : Mauritanië.

REPUBLIQUE MALGACTIE: Madagas-kar (Malagassische Republiek).

REPLIBLIQUE POPULAIRE DU CON-GO: I(ongo.

REPUBLIQUE RWANDAISE : Rwanda.

REPUBLIQUE TOGOLAISE: Togo.

REPUBLIQLIE TUNISIENNE : Tunesië.

R.F. (zonder naam van het land): Frankrijk.

RFIEINLAND -PFALZ: Duitland - Rein-land - gebied van de Paltsgraaf, tijdens militaire bezetting.

RIAL of RIALS: Iran.

RIAU (met opdruk): Indonesië.

RIN, RN: Japan.

RIS (met opdruk): Indonesië.

ROMANIA: Roemenië.

ROMANA, ROMINA, ROMANIA: Roemenië.

ROS S DEPENDENCY: Nieuw-Zeeland.

ROYAUME DE L'ARABIE SAOLIDI-TE: Saoudi-Arabië.

ROYAUME DU MAROC: Marokko.

RP: Lichtenstein of Zwitserland.

R.P. ROMINA:Roemenië.

R.P. KAMPUCIIEA: Cambodj a.

RSA:Zuid-Afrika.

R.S.M.: SanMarino.

SAARE (met opdruk): Saargebied (Duits-land).

SAARGEBIET: Saargebied (Duitsland).

SAARLAND, SAARPOST: Saargebied (Duitsland).

S



RAS AL KIIAIMA: Ras Al Khaima (Verenigde Arabische Emiraten)

RECARGO:Spanje.

REICH, REICHSPOST: Duitsland.

REIS (zonder naam van het land): Portugal.

REP. DE GUINEA ECUATORLAL: Equatoriaal Guinea.

REP. DI S. MARINO: SanMarino.

REPOBLIKA MALAGASY: Madagas-kar.

REPLIBBLICA DI SAN MARINO: San Marino.

REPUBBLICA ITALIANA : Italië.

REPLIBBLICA SOCIALE ITALIANA: Italiaanse sociale republiek.

REPTIBLICA DA GUINE BISSAU: Guinee-Bissau.

REPUBLICA DE GLIINEA ECUATORIAL: Equatoriaal Guinea.

' 
) REPUBLICA DOMINICANA: Dominicaanse Republiek.

REPLIBLICA MOQAMBIQUE (met opdruk) : Mozambique.

REPLIBLICA ORIENTAL : Uruguay.

REPUBLICA ORIENTAL DEL ttRU-cUAY: Uruguay.

REPUBLICA PERUANA: Peru.

REPUBLICA POPULARI ROMINA: Roemenië.

REPIJBLICA PORTUGLIESA: Portugal.

REPLIBLIC OF MALDIVEN: Maldiven.

REPLIBLIC OF SOUTH AFRICA: Zuid-Afrika.

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA : Zuid-Afr ikaanse Republiek.

, REPUBLIK INDONESIA: Indonesië.
,)

REPIJBLIK INDONESIA SERIKAT: Indonesië.

REPUBLIK ÓSfgRnBtCH: Oosteruijk.

REPUBLIQUE AUTONOME DU TOGO: Togo.

REPUBLIQI.]E D'AZERBAIDJAN:

Azerbaídlan.

REPUBLIQUE DE CÓTE D'IVOIRE: Ivoorkusr.

REPLIBLIQUE D'HAITI: Haili.

REPUBLIQUE DU BURLINDI: Burundi.

REPUBLIQUE DU CONGO: Kongo of Midden-Kongo (Zaiïe).

REPIIBLIQUE DU DAHOMEY: Benin.

REPUBLIQUE DU MALI: MaIi.

REPUBLIQUE DU MGER: Niger.
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PORTUGAL: Portugal.

POSTAGE, POSTAGE & REVENUE met waarden in d (pennies), (shillings) of (ponden) en een portret van de koning of

koningin, zonder de naam van het land: Goot-Brittannië - met nominale waarden in annas: India.

POSTA ROMANA: Roemenië.

POSTE ITALIANE: Italië.

posTES: België, Frankrijk, de Franse kolonies, Benin, Kongo, Mali of Luxemburg.

P OSTES AFGHANES of AFGHIIA-NESTAN : Afghanistan.

pOSTES CENTIME met een nununer midden op de postzegels en met een gekleurde net-onderdruk: Frankrijk, Elzas

Lotharingen onder Duitse bezetting.

pOSTES EGYPTIENNES: Egypte of Rau; uit Hedjaz en Nedje, Saoudi-Arabië, uit Ottomanes, Turkije of Mesopotamië; de

afbeelding van een halve maan, Afghanistan.

POSTES PERSANES : Perzië.

POSTE VATICANE: Vatikaanstad.

P OSTFRIM,ERKE : Denemarken.

POSTGEBIET OB. OFT. (met opdruk): Litouwen onder Duitse bezetting.

POST STAMP, POST & RECEIPT, met nominale waarden in annas: lndia - Hyderabad.

POSTZEGEL (zonder naam van het land): Nederland.

POUNTCH Jammu & Kasjmir (Srinagar) (India)'

PREUSSEN: Pruisen (Duitsland).

PROTACNAYARICA: Peru.

PROTECTORAT FRANQAIS ( met op-druk): Frans Marokko.

PTO. RICO of PUERTO RICO: Porto Rico'

PUTTIALA (met opdruk): India - Patiala.

PYB of Pyb: Rusland, Midden-Rusland of Finland.

QUINDAR, QUINTAR: Albanië.

R

RAJASTIIAN (met opdruk): Rajasthan (Jaipur) (india)

RAJPEEPLA: Guj arat (Ahmadabad) (India).

RARATONGA: Cook eilanden.

a





ARPO - JARPO LIER

10de NATIONALE RUILDAG

zaterdag 16 december 2000

POST ZF;GF,LS - POSTWAARDE STUKKEN .

POSTKAARTEN EN TELEFOONKAARTEN

in zaal' t KARTHUIZERSHOF
KARTHUIZERSVBST 55.57 25OO LIER

van 10 tot 17 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis

RE,SERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Tafels zijn GRATIS maar er moet een waarborg betaald worden van 500BEf.(12.40€) die terugbetaald

wordt bij het sluiten van de ruildag.

Inlichtingen: MERTENS Frans Zagerijstraat 30 2500 LIER Tel. 03/480.28,11

Rekeningnummer Arpo-Lier 97 9-13217 65'48

Vrij van zegel arl198; V.U. Thys Finnin BosstraaÍ 38 2500 Lier
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ARPO-JARPO LTER Belgiê-Belgique
PB

2500 Lier I
8t49s4
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AANGESLOTEN BIJ DE:

Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegellcingen vzw
Socialistische Federatie Voor Postzegelverzamelaars vzw
De Lierse Culturele Raad

TWEEMAAIIDELIJXS TIJDSCIIRIFT
Afgifte kantoor 2500 LIER I
juli -augustus 2000 nrs:390-391
OPLAGE 120 expl. Jaaryang 33

/. t

I
I
{

)

Lokeel: Feestzeel €'tKerthuizcrshofí Karthuizerwest55-57 2500
Verantwoordclijkc uiQever: Firmin TIIYS Bosstrart 38 2500 LIER

LIER
I : 034806628 E-mail adres:Íirmin.thys@pi.be



Beste Vriendeno

Dit is weeral het laatste tifdschrift van het filatelistisch seizoen. Wij hebben nog bijeenkomst

op zaterdag 8 juli en de eerste blieenkomst van het nieuwe seizoen is op donderdag 24

augustus zooo. wij wensen al onze leden een zonnig zomerseizoen.

In Brussel heeft in 2001 van 9 tot 15 juni een internationale tentoonstelling plaats , ter

gelegenheid van 150 jaar Europese Post. Onze kring gaat zeker deze tentoonstelling in groep

6""o-.krn. Wij hopen dat ons bestuurslid Willy Bats zal geselecteerd worden om te mogen

deelnemen aandezetentoonstelling. Hij is onze enige kandidaat.

s

ii

De tijd vliegt snel en het z-al vlug september zijn. Vergeet niet in te schrijven voor onze

algemene jávergadering gevo[á doàr ons gezelhg samenzijn. Het inschrijvingsformulier

',riiat U aihteraan-in onsiïoschrift. Voor de vaste deelnemers is er geen reclame nodig, want

zíj zijn onze levende propáganda. Voor diegenen die nog nooit hebben deelgenomen: maak er

eéns de eerste keer van . U-zult er zeker geen spijt van hebben. De voorwaarden blijven nog

altijd dezelfden en de dranken blijven gans de avond gratis.

a
a
a
a

In 2001 is niet alleen het jaar van een internationale tentoonstelling, maar dan bestaat onze

kring 40 jaan Het bestuur is nu reeds volop met de voorbereiding bezig om dit waardig te

vierèn. In het maandblad van september komen wij hier zeker op terug .

Voor Lierfila, de provinciale Tentoonstelling ingericht door onze zusterlcring de Kon.
postzegelverzamelaarskring Lier , hebben 2 leden ingesclueven : Baeten Louis en Frans

Mertens. Wij wensen hen veel succes toe.

Op 8 juli is er geen verkoop onder leden De eerste volgende verkoop onder leden is in
september

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2000
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33stejaargang. Mei-Juni 2000 nrs. 388-389

Fiiateiistiscir biad, Z-maandelijkse uitgave door

ARPO Lier
( Arheida'spostzegelverzamelaars Lier)

& JARPO Lier
( Jeugdaf<leling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretariaat .' Haakshrk 10. 2550 Kontich- 03 /457.56.95

Aangesloten bíj :
Socialistische Federatie voor PosEegelverzamelaars rzw
Koninkiijke lanrlsbonti Der Beigisuhe PosÍzegeikringen vzw
t)a I iaxa êrrlfirrala ?aad

Lakrcl:
Feestzael "'t Kartlruizenhof', Karthuizersv'est 55-57, Lier

C lubbij e enkoms t en ÁRP O :
- Elke 2e zarerdag van de maand, van I 4 uur tot I 6 uur
uitgez. augustus

- Elke 4e donderdag van de maand van 19 uur tot 2l uur
uiÍgez. juli en december

Clubbijemkonstm JAWO :
- Elke 2e zaterdagvan ds maand. van 14 uurtot 16 uur
uítgez. augusus

tr/eílingen,4WO:
- 2e záecázgvande onev-encraandeq om [5 uur

BestuurARPO:
+Voorzitter & Public Relations
TIIYS Firmin
Bosstraat 38. 2500 Lier, 03/480.66.28

* Secretaris & Hulpbibliothekaris
VANHEERENTALS Mreille,
Haakstnk 10. 2550 Konticl-r- 03/457.56.95*@
VANROYLuc.
Ganzcnwcg 48, 2 I 10 lVijncgon,03 I 3 54.41 .19

1 lPenning-. lvlateriaal- & Veilingneester
" BAETENLouis,

Antw-erpseíeenw 3 1 9,2500 Lier,031480.22.83
*Dicnst Nicuwighcdcn
BELLEKENS Eduard
L, Dumortiersr 53, 254OHwe, 03/288.58.94

*Ruilmeester

MERTENS Frans
Tagertjsraat 30, 2500 Lier, 03/4E0.2E. I I

*Leden

BATS Willy
Montystraat 3 4, 2590 Berlaar, A3 I 482.29.66

Lidgeld 1999-2000:
* JARPO : tem 18 jaar gratis, vanaf 19 jaar 250 BEF
+ ARPO ; 250BEF

1

,l

Arpo-Jarpo Lier juli-augrrstrs 2000

Hartelijk welkom !

BIJEENKOlviSTEN
ARPO LIER :

AI onze bijkomsten gaan door in
Zaal't Karfhuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag I juli 20fi) Ruilnamiddag vaaaf 14 uur

Donderdag 24 aug2frXl Ruilavond vanaf 19 uur.

Zateróag
Zaterdrg

29 sept 20{X} n"unatniadrs vanaf 14 uur

23 sept 2000 Ng"-"a"jaarvcrgadcrilg
vanaf l8 uur + ê&aqic

vanaf 19 uur.

BIJEENKOMSTEN
JEUGDLEDEN
JARPO LIER:

Al on ze bijkomsten gaan door in :
't KaÉhuizenhof KaÉhuizersvest 55-57 te 2500 LIBR

Zaterdag 8 juli 20fl) Ruilnamiddag vanaf 14 uur

Z*erdag
Zaterdag

9 sept 2flX) Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

23 sept 2(X)0 etgcmcaejaarvergadering

vanaf 18 uur + elcn{iè
vaaaf 19 uur

Allc aamvczigcn krijgca sceds ecn klcine prijs.

Er is matctiaal cn uitlcg voor oazcjcugdledcn tcr bcschikkiag.

Breng je vcrzamcliqg mce. dan kunnen wc zc samcÍr beHjken.

\ryEETJES
Tijdens maart 2000 wetden lid van onze club :

r lVout De Rouck uit Hove fieugd)
o Tlomas De Rouck uit Hove (ieugd)

En in mei 2000 :

r Lotte Bae,vens.uit Lier (ieugd) -) thema's :

Schepen, dieren, oorlog, schilderijen en spoÍ
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FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomeo indien georganiseerd door een

bewiende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

30 mei4 juni 2000 : WIPA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Wenen - Oostenrijk

10 juni-l2 juni 2000 : Exphimo 2000, thematische tentoostelling, dit jaar thema schaken,

Parc Themal te Mondorf-les-Bains - Luxemburg

11juni 2000 : Mini verzamelaarsdag door KVBP afdeling Aarschot, van 10u tot 1.6u,

in (Parochiecentnrm), J&o van Ophemstraat 23, Aarschot, toegang wij
16 juni-l8 juni 2000 : V/oluphilex 2000, KLBP Provinciale competitieve tentoonstelling,

Complex Poseidon, Square des Vaillants 2, t200 Bnrssel

15 aug-21 aug 2000 ??: INDONESIA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Bandung - Indonesië

19 aug-27 aug 2000 : Postzegeltentoonstelling (Vogels A. Buzin en natutr) evenals

tentoonstelling van de werken, met op 19 augustrrs speciale afstempeling en

jeugdatelier, door Studiegroep Poseegels A. Buzin (S.P.A.B),
in Sport- en culnrucentrum Neerlandhof, Edenplein 26A, Wilrijk
van lfir tot 17u, inkom vrij

20 augustus 2000 ;24e Grots, Nationale Ruildag voor Postz.-Postwaardeshrkken en postkaarten,

in het Centrum, Cnote Markt 4a, Sint-Niklaas, van 9u tot 16u,

door KVBP afdeling Sint-Niklaas, toegang niet leden 25 BEF

20 augustus 2000 : Grote Ruilbeurs voor postzegels, poststul&en, prenkaarent, munten, devotalia

en Aris/Historia, door Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk, van 8u tot 15u,

Gemeentelijke Basisschool, De Bnrynlaan 19, Begijnendijk

30 sept-l okt 2000 : Fila 2000, internationale postzegel- en muntenbeurs,

Bouwcentnrm, J. Van Rijs,wijcklaan 191 te Antwerpen

6 okt-14 okt 2000 ??: ESPANA 2000, Internarionale FIP tentoonstelling te Madrid - spanië

10 oktober 2000 : Hagelandse venamelaarsdag door KVBP afdeling Aarschot,

in het culfireel centrum ('t Crasthuis> stadsfeestzaal, Demervallei te

3200 Aarschot, inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten maar vooral filatelie

22 oktober 2000 : 2lste Internationale postzegelbeurs, van 9u tot 17u, door Phila Waes,

in de Stadsfeestzalen, kopold ll-laan, 9100 Sint-Niklaas

11 november 2000 : 5e Provinciale Quiz van de KLBP in het Karttruizershof in Lier

12 november 2000 : Internationale Postzegelbeurs door de Tiense Postzegelclub TIPOC, van 9u tot 17u,

in CC <De Kruisboog>, Minderbroedersstraat te Tienen

18 nov-19 nov 2000 : Kerstmis en Nieuwjaar en Een reis door de 20e eeuw deel II, voorverkoop door

Koninkl Postzegelverdrr Lier, tevens organisator van LIERFILA 2000,

Provenciale Competitieve Tentoonstelling, Cultureel Centrum De Mol,
Aarschotsesteenweg 3,25(J0: Lier, van 10u tot 17u, toegang gratis

9 juni-ls jud 2001 : BELGICA 2001, Internationale FIP tentoonstelling in Bnrssel - Belgiê,

International Convention and Exhibition Center( The Heysel )
l wg-7 aug 2001 : PHILA NIPPON 2001, Internationale FIP tentoonstelling in Tokyo - Japan

16 okt-22 okt 2001 : HAFNIA 01, Internationale FIP tentoonstelling te Kopenhagen - Denemarken

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2000



PERS INFORMATIE - T}E POST
{"ItQifre \.an speciaie postzegelslr.l? 2000 : lilereldpabircc'irium INESCCI
&rderwerp : a. Begijnloven

tr. Grote lvíarkt Bnissel
c. De lifren van het *CasaL &r Centre"

l,Vaarde : 3 x 17 BEF {0.42 Eurc)
Verkoop : vanaf 191612000

Voorverkoop :17 eialV6í?A00
Speciale afstempeling : Bastogne, Brussels, Grimbergen, Mons, Niaole
Motief daturaafstempeling : Bastogne : tekst van de uitgiffe

Brsssel : Crole Mari<t van Brussel
Grimbergen en Ninove : Begijnhoven
Mons : detail van de zegel *Canai du Centxe"
le dag : detail vaa de zegel *Groíe h{arl:t ren Brassel"

Uigifte van vier speciale posteegels nr, i8 200$ : Toerisme "Kr.ken el kerkorgels"
Onderx.er^o : a. Abd{kerkGrimbergen

b" Sí-ïVaudru Mons
c. O.L.V. !{egelvaêítksrk Ninove
d. St-Píelerskedr te tsastrynelBastenake*

V/aarde : 4 x 17 BEF {0-42 Euro)
Verkoop : vanafl9ló/2000
Voorverkoop :17ec 1816/2000

Speciaie afstenipeling : Bestogne, Brussels" Crimbergur, Mons. Niaove
IÁotief datumafstenpeliag : Bastogne. Ctifibergen, AÁgns €nNbove : ks'k & kerkorgel

Br"assel, : gestiliseerde kerk & kerkorgel
1e dag : klokkentcr€a. €n del van eeri gestili.seerd kerkorgei
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LtitgiÊe vax: eea gewsne postzeg.etr raet de nieurte Beeltenis vaa Z.M. Koaing Albert 1I {}pe Brou'r,t"fiiTY)
Waaíde : 32 BEF {0.79 Suro}
Verkoop : vaÉf 19/6/2000
Yoorverkoop : i7 ecr 18/ó/2000
Speciale afsterapeli:rg : Bastog:re" Bzussels, Gcinbergea Mons- Ninol'e
Mo{ief datumafsteanpeli.ag : Bastogne, Brussel, Grirnbergar- Mons en Ninole : Konir$rlijk rnonogram

ie dag: meldiag *1ste dag"

Arpe-Jarpo ï-ier j*ii-auguslus zflt)G
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Ui€ifte v&r eea speciatre postzegel nr. 19 2000 : JeqgdÍlabeiie
tui--'- : KiekeboevruËr r"€{1,
IIí^^-l^ 1ï nCït /n ,'t 1:"'-^\laitalÍilc . i r l)ix'ru,*ál:slu,\r-1.-^- : ïaaaf 1119/200{}YgrWP
Voon'erkooo :9eu ]0/9/2000
Speciale afstempeli:rg : Brugge enCharleroi
Motief datumafsternpetrir:g : skipÍiguren

Lïitgifte van een speciale posgegel nr. 20 200C :lïtroralièn van Ilenegouten
&lder'veqp : Ëloemen ecPi;arÉer" aaara I'an het zet'c *Renoul'earr"

l:r^^-J^ ]t T)Í?n //\ áó ll'.-^\!ïEar(ig I j nr:,:' {{r.Íz r:utu,t
Verkoop ;1*raf1trlg/2000
Voorverkoop :9en 10/9/2000
$peciale aístearpeli*g :3mgge en Charleroi
Morief darua'mfstenrpeling : detail van de zegei

le Dag : ander detail vaa de zegel

Uitgr*e \.'ari een se\r,one postzegel xret de nieuwe Beeltenis va:r. Z.M, Konrng Aibert tr (*Fe BrcuxlL{VTV)
rl;^^-J- . a^ ï)Ï1n /1 a, r,.-^\wall'g.c . J\l l)nl \1.2* r:uu,r
Verkoop : tanaf 11i9l2fX)0
Voon'e.rkoop :9en 10/6/2000
Speciale afsternpeling : Brugge en Ch.slerai
Motief danrcrafslanpelicg : Brugge en Charleroi : Koninklijk monogram

le dag : aeidiig "'Lste ó84"

,&
t=ê^

ÀiÀ

ïJi€ffie vall eesl gswone pos?egel tan het 8?e 
*Vogeld'(À- Btlzitl)

Ondenverp : Fluiter
ïVaarde : 10 BEF (0-25 Ewo)
Verkosp : va::aftri/9i2000
Voorvakoop :9 e*1àl6l200*
Speciate afstenp€lfu€ : Bzugga ea Charleroi
Morief datuamfstempeiing : Srugge er Cherieroí : fluiter

lg dag: meidiÍÀg *trste dag"

Uitgifie van eea boekje net tien zelÍktreveade gex'oae postzegeis *BLOEM 
" {,C. BBzàx)

Ondenv*p : Viooltje
'l{aalde : 170 BEF {4.2i Earo}
Verkoop venaf 1U9i2000
Voorverkoop : 9 *'1816í2A8A
Speciale afstempeling : Brugge en Charleroi

Mofief deurn&fsteepeling : Brugge ea Charleroi : Viool$e
ie dag : nneiding *1ste dag"

j
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ARPO _LIER JEUGDKRAIVT

Het Deense'GEBYR' gebeuren.

Door H.P. Burgman AIJP

Artikel uit Het Noorderlicht, juni 1999. Het Noorderlicht is een kwartaalblad
uitgegeven door de Nederlandse Filatelisten Vereniging Skandinavië. Voor meer
inlichtingen van deze vereniging kan je contact opnemen met Luc Van Roy, 03 354
41 19, tijdens kantooruren 03 202 48 90 of e-mail adres :

I uc.van roy@d iamant. provant. be

Het Deense'Gebvr' qebeuren.

Er blijken nogal wat verzamelaars van Deense zegels te zijn die niet weten waar de
gebyrzegels voor dienden, hoe dit gebyr-gebeuren nu eigenlijk werkte en wat het
inhield. We hebben het over het'werkte'want het gebruik van gbyr-zegels werd in
1962 afgeschaft.

,.ttt4*l;t
L..

Áffesf of een bewijs van inkoop van postzegels, t.w.v.
60Kr. Een aftestwerd door de Deense post afgegeven
t.b.v. de boekhouding van bediiven, tegen een
vergoeding van 5 @e. Dit afÍesf werd uitgeschreven te
KOLDING, 02-02-1920. Het zegel werd d.m.v. een
ovaal kantoorstempel (KOLDI NG) ontwaard.

;i';.4Írr. ira i,+?rrii -, . . .. . , ri:. .. . .1r,.
,, 'rt 

.ri:"'i .. ', i41"

.i!

iË*q'.".;

.i;l{.a Áiïí'iví *,: Jit:;ï4}'c

Als we het Deense woord gebyr opzoeken in het woordenboek dan vinden we als vertaling
"heffing of kosten". In de door mij geraadpleegde Engelse literatuur spreekt men over
"Late-Fee stamps". Het Engelse woord fee wordt onder andere vertaald als honorarium,
loon of salaris. Het simpelste zou zijn om het woord toeslag te gebruiken maar om
misverstanden te voorkomen met de bekende chariatieve toeslagzegels ben ik er
persoonlijk voor om ze dienst-bijslagzegels te noemen. Echter het meest geëigende en
terechte woord is denk ik leges.

Arpo-jarpo Lier juli - augustus 2000
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Goed, wat hield deze leges in en waar moest het voor berekend en betaald worden? Laten

we beginnen met wat dé FA0|T-catalogus, losjes vertaald, hierover schrijft.:"'Loon' betaald

voor speciale service, in gebruik gedurende 1923-1962. Voor 1923 moest dit 'loon'contant

betaald worden of venekènd worden door middel van gewone zegels." Ook staat er nog de

volgende opmerking bij: "Prijzen voor covers gelden ook voor afluitsnijdsels van

adreskaarten, bewijsstrookjes etc.'

{-frr'.:1 i:..*y,. i E

Een "Postbevis" met als betalingsbewíis een
gewone postzegel, datum 19'5-1927

Dat brengt ons niet zo ver.
De AFA vermeldt het volgende, wederom losjes vertaald: Tot aan 1923 moest er voor

diverse postale diensten zoals het verzegelen van brieven, het invullen van formulieren, etc.

contant betaald worden door het plaatsen van postzegels op het item. Vanaf april 1923

werden er speciale gebyrmaerke uitgegeven, die op het behandelde stuk geplaatst en

afgestempeld moesten worden. ln 1962 stopte de Deense Post met het gebruik van deze

spéciale zegels en in plaats daarvan werden de gewone zegels die op dat moment in

roulatie waren, hiervoor gebruiK. Er was geen laatste dag van gebruik gesteld. De

postkantoren moesten hun voonaad gebyrzegels opmaken voordat ze gewone frankeer
zegels gingen gebruiken.
ln het Ooef 'me postage stamps of Denmark 1851'1951'van J. Schmidit-Andersen, wordt

eigenlijk he2elfde geschreven. Echter hier vinden we in de tekst de toevoeging
"...conêelled, often with a special handstamp." "...ontwaard, meestal door middel van een

speciale handstempel." Ook vinden we het volgende stukje tekst: "Fee stamps are also

used at certain postal offices as receipts for the special charges made for registered letters,

etc., handed in outside the normal office hours. At some of the smaller postal offices

ordinary stamps endorsed with the word gebyr (Fee), either in manuscript or by means of a

rubber 
-stamp, 

have been used instead of the proper Fee Stamps." "Dienstbiislagzegels

werden op bepaalde postkantoren gebruikt als betaalbewiis -of regu' voor de speciale

diensten die veríeend werden bÍj aangetekende stukken enzovoorts, die aangeleverd

werden buiten de normale kantooruren. Op sommige van de kleinere postkantoren werden

in plaats van de gebyr-zegels gewone postzegels gebruikt die voozien werden van het
woord gebyr. Dit Ron met de hand over het zegel geschreven worden of door middel van

een rubberstemPel."
ln het eerste deel van 'Dankse Breve' vinden we hetzelfde verhaal echter met de

toevoeging dat er niet alleen ná sluitingstijd brieven aangeboden konden worden maar dit

Arpo-jarpo Lier juli - augustus 2000



-9-

J

ook vóór de opening van het postkantoor mogel'rjk was. Ook dan moest er gebyr betaald
worden.

Een los zegel en twee paartjes, alle gewone postzegels met het met de hand (pen)

aangebrachte woord gebyr, plus een los zegel met een rubber handstempel gebyr.

Alles samengevat moest er dus een bijslag betaald worden voor bepaalde handelingen die
verricht moesten worden aan poststukken, meestal met extra diensten, die buiten de
normale openingstijden aangeboden werden. Dit gold dan voor het aanbieden van
verzendingen met extra diensten, zoals aangetekende- en verstrekken van kwitanties t.b.v.
de boekhouding, bijvoorbeeld van ingekochte postwaarden, moest er een bijslag betaald
worden.
B'rj het verstrekken van kwitanties moesten de zegels op de kwitantie of in een meegele-
verd kwitantieboekfie) geplakt worden. Bij het vezenden van pakketten werden de zegels
op de "adressekort" geplakt. Als er een pakket op het postkantoor aangeboden werd en
het was niet volgens de postwet verpakt en een postbeambte moest dit alsnog doen, dan
werd hiervoor gebyr berekend. Dit gold niet alleen voor het inpakken van pakketten maar
ook voor het verstrekken van pak- en bindmiddelen zoals papier en touw.
Gebyr moest betaald worden als extra handelingen door het loketpersoneel venicht
moesten worden of als er door de post beschikbaar gestelde hulpmiddelen werden
gebruikt. Bij het verzenden van contant geld moest er niet alleen voor het tellen van het te
verzenden bedrag betaald worden maar ook voor het vezegelen van de brief en voor het
gebruik van de zegel- of documentenlak moest 1O Are betaald worden. De hiervoor
gebruikte zegels, al dan niet provisorisch gefabriceerd, moesten op het te vezenden stuk
geplakt worden en daarna gelijk met de normale frankeerzegels afgestempeld worden.

Een aangetekende bief verzonden van Kopenhagen (212) (19-9-30) naar BelÍin Duíts-
land. Daar dit stuk na
sluitingstijd werd
aangeboden, zie de
tijdsaanduiding in het
stempel 19.05 moest er
20 Are ertra betaald
worden. Deze be-
taling werd zichtbaar
gemaakt door het
bijplak4en en
ontwaarden met het
gewone dagstempel,
van 2 x 10 Are gebyr
zegel.

,:
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lk kan nog wel enige tarieven die toentertijd golden vermelden.
Na de in gebruiknàme van de gebyr gebeuren, ergens in 1919 tot en met 30-6-1920 was

het tarief voor verleende diensten, 10 @re. Yanaf 1-7-1920 werd het tarief verhoogd naar

20 Qre.
De tarieven voor het verstrekken van inkoop bew'rjzen van postwaarden en andere door de
post verstrekte goederen bedroegen na 1-7-192O; 10 Are en voor die tijd 5 @re.
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Een aangetekende bief, binnenlands vezonden van Kopenhagen e1'z) 03-3'50) naar
Ringsted. Het stuk werd na sluitingst'tjd aangeboden, zie 17.05 in stempel. Kopenhagen

2i2 was het "Hovedbanegàrdens postkontof', het Centraal Station dus. Bii dit stempel

stond 21 voor het kantoomummer en de 2 voor loket twee.

Douanerechten

Onlangs vroeg iemand wat voor een functie deze zegels hadden bij het betalen van douane
rechten. lk moet eerlijk bekennen dat alle navragingen en naspeuringen mijnezijds niets
hebben opgeleverd. Het gebruik van deze zegels voor douanedoeleinden is niet alleen b'tj

mij onbekend maar ook bij diverse door mijgeraadpleegde Deense 'experts'.

ln de Yvert & Tellier catalogus staat weliswaar het volgende vermeld, "ll a été utilisé aussi
pour les déclarations en douane". Maar ik vermoed dat de Yvert & Tellier catalogus ergens
een noot uit een Deense of andere catalogus verkeerd vertaald, of moet ik misschien
zeggen verkeerd geïnterpreteerd heeft, en het woord "tax" gelezen heeft als belasting. Dit

kan mede veroorzaakt zijn door het feit dat het postkantoor Kopenhagen 21 het postkantoor

was dat gevestigd was, en nog steeds is, in het Centraal Station. ln dit postkantoor was

tevens het inklaÉngskantoor van de Deense douane gevestigd. Aan deze douanebalie kon

men behalve het betalen van inklaringsrechten voor per trein binnengekomen goederen ook
de bewuste le diensten/handel laten venichten

Arpe'jarpo Lier juli- augustus 2000
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SPAMSH WESTERN SAIIARA: Spaanse Sahara.

S.Q. TRSTA - VTIYA: Triëst.

SRODKOWALITVA : Midden-Litouwen.

ST of STG: Siam.

STATE OF OMAN: Oman.

STATE OF SINGAPORE: Singapore.

S.THOME (of TOME) E PRINCIPE: St. Thomas en Principe eilanden.

STOTHHKH: Bulgarije.

S.T. TRISTA - VIfYA: Triëst (met opdruk).

SUID-AFRIKA : Zuid-Afrika.

SLiIDWEST AFRIKA: 2.1W. Afrika.

SUOMi: Finland.
)

SIIRINAME: Suriname.

SVERIGE:Zweden.

S.W.A. (met opdruk): Zuid-West-Afrika.

SYRTAN ARAB REPUBLIC: Syrië.

SYRIE, SYRIENNE: Syrië.

TAKCA: Bulgarije.

TAKSE: Albanië.

TANGANYIKA KENYA UGANDA: Kenya, Oeganda en Tanzania.

TANGER met CORREO ESPANOL: Spaans Marokko - Tanger (met opdnrk) op Franse postzegels met gedateerde
frankering: Frans Marokko; op Spaanse postzegels met gedateerde frankering: Spaans Marokko - Tanger.

TANGIER: Engeland - Bureaus in Marokko.

TANZANIA OEGANDA KENYA: Kenya, Oganda en Tanzania.

TAXA DE GUERRA; Oorlogszegels met waarde in AVOS: Macao; met waarde in O$: Portugees Afrika, met waarde in
R.P.: Porugees India; met waarde in REIS: Portugees Guinee.

T.C.E.K.: Twkije.

T.C. POSTALARI: Turkije.

TE BETALEN: Nederland, Nederlands Indië, Nederiandse Antillen of Swiname; voorafgegaan door de \aroorden "A
PAYER": België.

TERRITOIRE DE IFM: (met opdruk) Itui.

TERzuTOIRE DU MGER: Niger.

T

)



TERRITORIO DE IFNI (ESPAGNE): Ifri.

TERRITORIOS DEL AFRICA OCCIDENTALE ESPAGNOLA: Spaans West-Afrika.

TERRITORIOS SPANOLES (of TRRS. ESPANOLES) DEL GOLFO DE GUINEA: Spaans Guinea.

TETUAN: Spaans Marokko - Tétouan.

THAILAND of TIIAI: Siam.

THRACE INTERALLIEE of THRACE OCCIDENTALE (met opdruk): Thracië (Zuid-Bulgarije en Noord-West-Turkije).

TIMBRE IMPERIAL JOURNAUX: Frankrijk.

TIMBRE POSTE: (met opdruk) Frans Marokko.

TJENESTEFRIMERKE: Noorwegen.

TJENESTE- FRIMARKE : Denemarken.

TOGA:Tonga.

TOLIMA: Colombia - Tolima.

TOUVA: Tannu Touva.

TRANS - JORDAN: Jordanië.

TRANSKEI: Transkei (Bantoe-Thuisland in Zuid-Afrika).

TRAVANCORE (- COCHIN): Kerala (Tirvanantapuram) (India).

TRENGGANU: Malaya-Trengganu.

TRIPOLI: Tripolitaine, voorafgegaan door "Fiera Campionar": Libië.

T. TA. C.: Turkije.

TURKIYE, CUMHURTYETI (POSTA-LARI) : Turkij e

TURKIYE KIZILAY: Turkije.

TURKfYE, TURK POSTALARI: Tur-kije.

a'

U

UAPCTBO: Bulgarije.

UAPCTBO BbALAPNR: Bulgarij e.

U.A.R. : Verenigde Arabische Republiek.

UGANDA: Uganda'

UMM AL QMAIN: Umm Al Qiwain (Verenigde Arabische Emiraten).

UNION OF SOUTHAFNCA: Zuid-Afrika.

L-INITED REPIIBLIC OF TANGAIMKA & ZANZIBAR: Tanzania.

LINITED STATES: Verenigde Staten van Amerika'



I

UNTEA: (met opdruk) West- Nieuw-Guinea.

UPHA LOPA: Montenegro, onder Italiaans bestuur

USA: Verenigde Staten van Amerika.

U.S. POSTAGE: Verenigde Staten van Amerika.

VALLES D'ANDORRA: Andona.

VATIIY: Frankrijk - bureaus in Franlaijk.

VATICANE: Vatikaanstad.

11 VENEZ, VENEZOLANA, VENOZO-LANO: Venezuela.')
VENDA: Venda (Bantoe-thuisland in Zuid-Afrika).

. \ WADHïVAN: Gujarat (Ahmadabad) (hdia).

.-./
WEST IRIAN: West-Nieuw-Guinea.

WESTERN SAMOA: Samoa.

WN: Korea.

XAPTO HMON: Griekenland.

)GNEPA: Montenegro.

)GLEPA: Montenegro.

XII CAMPIONARLA TRIPOLI: Libië.

V

W

X

VIET-NAM CONG - HOA: Viëtnam.

VIOT NAM CONG - HOA: Viëtnarn.

VUJA STT of VUJNA STT: Triëst (met opdruk), op postzegels uit joegoslavië: Triëst.
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YCA (met opdruk): Peru - Yca.

Y.C.C.P.: Oekrarne.

YCCP: (met opdruk) Oekraihe.

YCTAB: Montenegro.

YEMEN, YEMEN ARAB REPLIBLIC: Jemen.

YENN, YN: Japan, Manchuku of de Riu Kiu eilanden (K6).

WEPBEH KPZCT: Bulgarije.

YKPAIHCbKA: Oekrarne.

Z. AFR. REPUBLIEK,ZIID AFRIKAANSCIIE REPUBLIEK: Transvaal (Noord-Zuid-Afrika).

ZAIP.E:Zaire.

ZARAGOZA: Spanje.

ZEGELREGT: Transvaal.

ZEL AY A: Nicaragua - Zelay a.

ZENTRALER KURIERDIENST: Duits-Iand.

ZONA PROTECTORADO ESPANOL (met opdruk): Spaans Marokko.

ZONE FRANQAISE: Duitsland, onder Franse bezetting.

ZRACNA POSTA: Triëst.

ZUIDWEST-AFRIKA: Z.W. Afrika.

Opmerkinsen & aanvullinsen zijn steeds welkom !

This page is designed by (c) Kurt De Roeck.

Z
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K.L.B.P. ANTWERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse Post-
ze gelve rzamelaars krin g L ier

5d* PROVINCIALE
QULZ

11 november2OOO
WAAR: in 'tKarthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

\ilie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de
qanzraantal ploegen per kring onbeperkt.Minimum
3 um 5 deelnemers

Onderwerpen: Algemene kennis o Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en
T.V. , Film , Natuur, Filatelie, Actualiteit enz.
IIoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .

Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
*********************2È***********:L******************************

Onkosten: 100fr per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg. Alle
deelnemers worden bedacht met een priis.

Naam en adres van ploegverantwoordelijke
a

Inschrijvingsgeld: kan gestoÉ worden op reh nr.:
Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan ,

Postbus 10
2390 MALLE

220-0446700-51

8:03/485.71.01
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FORMULIER.

PROVINCIALE COMPETITIEVE TENTO ONS TELLING'' L IERFILA 2 OOO''

te Lier op 18 en 19 november 2000.

Naam en voornaam:....
Straat

Lid van de laing: ......KL8P m.:.........

) Voor de jeugd-geboortedatum

Titel van de verzameling

Korte beschrijving:

Discipline: O Traditionele Filatelie
O Postgeschiedenis
O Aêrofilatelie
O Postwaardestukken
O Jeugdfilatelie

O Fiscale Filatelie
C Thematische Filatelie
O Astrofilatelie
O Maximafilie
O Open Klasse

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve

) tentoonstellingen

Aantal vlakken: .Aantal bladen: Te verzekeren waarde

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Algemeen en Bijzonder
Reglement van de tentoonstelling. Deze verzameling is mrjn eigendom.

Handtekening
deelnemer

Handtekening van de

Voorzitter kring
Handtekening van de
Nationale Commissaris
voor tentoonstellingen

Temg sturen voor 8 juli 2000 aan VANHOUTTE JOHAN, Pater Domstraat 43 2520 BROECHITM



)

)

)

)

KPVK LIER

1911

LIERFILA 2OOO.

PROVINCIALE COMPETITMVE POSTZEGEI-
TENTOONSTELLING MET VOORVERKOOP VAN DE

BIJZONDERE UITGIFTEN:''KERSTMIS.NIEUWJAAR''

TER GELEGENHEID VAN HET 90 JAAR BESTAAN VAN DE
KONINKLIJKE P O STZEGE LVERZAMELAARSKRIN G LIER.

18 en 19 november 2000 van 10 tot 17 uur
in de zaalttDE MOL" Aarschotsesteenweg 3

25OO LIER.

Tijdens de tentoonstelling is er een tijdelijk postkantoor
met speciale afstemPelingen.

Een erehof is voorbehouden aan de Studie Groep Belgisch Congo tergelegenheid van

hun l0jaar bestaan.

Een organisatie van de KONINKLIJKE POSTZEGELVERZAMELAARSKRING
LIER en de Koninldijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw.

Met medewerking van "DE POST", Pro Post vzw, de stad Lier, het Cultureel Centrum
en de Culturele Raad van de stad Lier.

ER IS EEN JEUGDATELTER EN GELEGENHEID TOT RUILEN.

TOEGANG GRATIS RUIME PARKTNG.

VriJ ven zegel arL198: V.U. Vanhouíe Johan Ptter l)orstraat f3 2520 Broechenr'
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23 SEPTEMBER 2OOO

OM I8 UUR in de zuul
tt Kurthuizershof

Karthuizersvest 55-57
25OO LIER
Gezehig sumenzijn

met koud buffet.

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel
gezellig samenzijn met koud buffet.
Om 18 uur houden wij onze algemene jaarvergadering .

Om L9 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deel-
nemingsprijs 600 fr. Voor vrienden bedraagt de kostprijs 900 fr.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond
gratis.
Inschrijven voor 18 september 2000 met onderstaand formulier , af
te geven tijdens onze bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voozitter
TIIYS Firmin Bosstraat 38

2500 LIER 8:03/480.66.28 (Emait adres:firmin.thys@pi.be)

Postnummer:...................Gemeente:...................o......o.............4
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 23 september 2000 om L9 uur.

Aantal personen !........... aan 600 fr. is
Aantal personen!............ aan 900 fr. is:

Totaal:
Handtekening,

)

t
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ARPO - JARPO LIER

10de NATIONALE RUILDAG

zaterdag 16 december 2000

POST ZjF;Cil'IS - POST\ilAARDESTUKKEN -
POSTKAARTEN EN TELEFOONKAARTEN

in zaal ot KARTHAIZERSHOF
KARTI{TJIZERSVEST 55-57 25OO LIER

van 10 tot 17 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis

RE SERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Thfels zijn GRATIS maarermoet een waarborgbetaaldwordenvan 500BEF.(12.40€) die

terugbetaald wordt bij het sluiten van de mildag.

Inlichtingen: MERIENS Frans Zagerijstraat 30 2500 LIER Tel. 03/480.28.11

Rekeningnummcr Arpol.ie r 97 9 -13217 6*4E

lhij van zsgel arLI9&; VU. Thys Ftumin Bos$raa 38 2500 Lier

I
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ARPO JARPO LruR=

België-Belgique
PB

2500 Lier 1

8t4954

TIVEEMAAI\DELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor 2500 LIER I
September - oktober 2000 nrs.:392-393
OPLAGE 120 expl. Jaargang 33
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Lokeel:tr'eesÍzeel 6'tKerthuizershof* Kerthuizersvest55-57 2500 LIER
Verantwoordelijke uitgever: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIf,R E: 034806628 E-mail adres:Íirmin.thys@pi.be
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Beste Vrienden,

Onze vakantiefoto's zijn in ons album geplakt en opgeborgen . Als U dit tijdschrift ontvangt
hebben wij er reeds één bijeenkomst van het nieuwe seizoen opzitten, namelijk donderdag
24 augustus. Het bestuur is reeds lang bezig met de voorbereiding van het nieuwe sei-

zoen,want in 2001 is onze vereniging 40 jaar jong. Wrj zullen dat zeker niet onopgemerkÍ
laten voorbijgaan.
Maar de grote start van het nieuwe seizoen is in september. Op onze eerste bijeenkomst van 9
september hebben wij onze vertrouwde verkoop onder leden. Simpel uitgedrukÍ onze twee-
maandelijkse kleine veiling, er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod aanzeer LAGE
nzetprijzen
Op 23 sepember houden wij onze algemene jaarvergadering, gevolgd door een gezellig sa-

menzijn met koud buffet en de nodige dranken en dit voor de prijs van een portie mosse-

len. Wij hopen dat de thuisblijvers van vorig jaar zichzullen bedenken en oÍne vaste deel-
nemers komen vervoegen .

De algemene vergadering is voor alle leden ,ook voor diegenen die niet kunnen deelnemen
Íuln ons gezellig samenzijn. Zlj mogenzelfs meegenieten het aperitief, maar voor het koud
buffet moet men inschrijven. Wacht a.u.b niet tot het laatste moment. (zie inschrijvingsfor-
mulier in dit blad) .

QUIZERS GEVRAAGD!!!! Onze kring neemt jaarlijks traditioneel deel aantwee quizzen.
De eerstvolgende is op I I november 2000 namelijk de 5d" provinciale quiz van de KLBP
Antwerpen . Wij hebben al enkele malen de tweede plaats behaald en wij dromen een klein
beetje van de eerste plaats . Indien mogelijk zouden wij graag deelnemen met twee ploegen

één voor Arpo en één voor Jarpo.

FAMILIENIEIIWS : Op 6 juli is ons lid Eddy Bosschaerts grootvader en peter geworden
van een flinke kleindochter. Wij wensen de Fam. Bosschaerts en Ducheyne veel geluk met
hun kleine spruit; V/ij hebben reeds een lidkaart klaarliggen voor Kayra,want we zijn ervan
overtuigd dat de filatelie er door peter Eddy met de pap zal ingelepeld worden.

Ons lid en oud bestuurslid Dupont René heeft een heelkundige ingreep moeten ondergaan.

Volgens de laatste berichten is hij volledig hersteld en wij hopen dat hij op onze volgende
bijkomsten terug present is.

IN MEMORIAM
Wij hebben bericlÍ ontvangen dat op 20 mei 2000 ons erelid Reijs Maurits is overleden. On-
danks zijn hoge leeftijd heeft Maurits steeds contact met onze kring gehouden en daadwer-
kelijk gesteund. Hij was oud bestuurslid en secretaris van onze kring en een bekend filatelist
in de Provincie Antwerpen. Wij bieden zijn dochter Mevr. Van Nuffel - Reijs namens de
leden en het bestuur ons medevoelen aan.
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Filatelistisch blad,, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO Lier
(Arbeiderspos tze gelv er zanel aars Lier)

& JARPO Lier
( Jeugdaft lel ing Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secrelariaal .' Haakstuk 10,2550 Kontich, 031457.56.95

Aangesloten bij :

Socialistische Federatie voor PosEegelverzamelaars vzw
Koninkliike Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Líerse Culturele Raad

Lokaal :
Feestzaal "'t Karthuizershof', Karthuizersvest 55-57 , Lier

Clubbijeenkomsten AMO :
-Elke2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

- Elke 4e donderdag van de maand, van I 9 uur tot 2 I uur
uitgez. juli en december

Clubbijeenkomsten JARPO :
-Elke2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

VeilingenAMO:
-2ezzlerdagvan de oneven maanden, om l5 uur

Bestuur ARPO :
*Voorzitter & Public Relations

THYS Firmin,
Bosstraat 38, 2500 Lier, 03 / 480.66.28

* Secretaris & Hulpbibliothekaris
VANffiERENTALS Mireille,
Haakstuk 10, 2550 Kontich, 031457.56.95

*Bibliothekaris

VANROYLuc,
) Garrzenweg 48,zll}Wijnegem,03l354.4l.l9

* Pennine-. Materiaal- & Veilingmeester

BAETENLouis,
Antwerpsesteenw 3 I 9,2500 Lier,03/48 0.22.83

*Dienst Nieuwieheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove, 03/288.58.94

*Ruilmeester

MERTENS Frans
Zagerijstraat 3 0, 2500 Lier, 03 1 480.28.1 1

*Leden

BATS Willy
Montystraat 3 4, 2590 Berlaar, 03 I 482.29.66

Lidgeld 1999-2000:
* JARPO : tem lSjaargratis,vanaf19jaar250 BEF
* ARPO : 250 BEF

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2000
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in
Zaal 't Karthuizershof

KaÉhuizersYest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdlag 9 sept 2000
Zaterdag 23 sept2000

Zaterdag 14okt2000
Donderdag 26 otd 2000
Zaterdag 11 nov2000
Donderdag 23 nov 2000

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Algemene jaarvergadering

vanaf l8 uur+etentje
vanafl9 uur.

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Ruilavond vanaf 19 uur.

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Ruilavond vanaf 19uur-

BIJEENKOMSTEN
JEUGDLEDEN
JARPO LIER:

Al on ze bijkomsten gaan door in :

't KaÉhuizerchof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag
Zaterdag

7'aterdag
T.aterdag

9 sept 2000 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

23 sept 2000 elg"menejaarvergadering
vanaflS uur+ etentje

vanaf19 uur

14 okt 2000 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

11 nov 2000 Ruilnamiddagvanaf 14 uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter beschikking.
Brengje verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekliken.

\ryEETJES
-In het begin van 2000 werd Gaston Egels van

geschenken St. Jozef te Mortsel lid van onze club,
door een administratief foutje is ons dat nu pas

doorgedrongen, daarvoor onze excuses ...

- Nu we toch met excuses bezigzijn, we hebben er

ook nog voor de KVBP afdeling Aarschot omdat in
ons vorig nummer in de "filatelistiche agenda" er een

verkeerde datum stond bij de Hagelandse verzamelaardag,
de juiste dag is l7 september 2000 !
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FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een

bewiende club (ruilabonnement) oftiidig opgestuurd naar: ArpolJarpo, Haakstuk 10,2550 Kontich.

9 sept-l0 sept 2000 : Philabourse 2000 - Nationale Filateliebeurs in het kader van de

Floraliën van Henegouwen. Ingericht door L'Amicale hennuyère des

Cercles Philaatéliques en directie van het postkantoor Charleroi,
In de Expo Hal4, Avenue de l'Europe2l te 6000 Charleroi,

Van 10u tot 18u, toegang gratis

9 sept-l0 sept 2000 : Provinciale competitieve voor de jeugd en voorverkoop te Brugge,

van 10u tot l7u, gratis toegang
9 sept-l0 sept 2000 : Open Monumentendagen thema : tiid - van postkoets tot e-mail,

door Computerclub Monitor Niel enNielse Hobby en Postzegelclub,

Gemeentelijke Basisscho ol, Vredest r aat 3 8, te Niel,
zaterdagvan l4u tot 18u enzonvan 10u tot 18u

10 september 2000 : Postzegeltentoonstelling door Jeugdwerking Binkse Ruilclub, van 10u tot 15u,

St.Victor, Kasteelplein 20 te Turnhout
17 september 2000 : Hagelandse verzamelaarsdag door KVBP aftleling Aarschot,

in het cultureel centrum <'t GasthuiP stadsfeestzaal, Demervallei te

3200 Aarschot, inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten maar vooral filatelie
!!! Opgelet in ons vorig nummer stond een foute datum !!!

30 sept-l okt 2000 : Fila 2000, internationale postzegel- en muntenbeurs,

Bouwcentrurrl J. Van Rijswiicklaan 191 te Antwerpen
6 okt-14 okt 2000 ??: ESPANA 2000, Internationale FIP tentoonstelling te Madrid - Spanië

8 oktober 2000 : 5e Grote ruilbeurs in het clublokaal <Ten Elsberge>, Mandellaan 101, Roeselare,

van 9u tot l6u, gratis toegang
22 oktober 2000 : 21ste Internationale postzegelbeurs, van 9u tot 17u, door Phila Waes,

in de Stadsfeestzalen, Leopold Il-laan, 9100 Sint-Niklaas

1 november 2000 ;2e postzegel- en ruilbeurs v.d. V/esthoek, in de sporthal van het KTA te Diksmuide

11 november 2000 : 5e Provinciale Quiz van de KLBP in het Karthuizershof in Lier
12 november 2000 : Internationale Postzegelbeurs door de Tiense Postzegelclub TIPOC, van 9u tot l7u,

in CC <De Kruisboog>, Minderbroedersstraatte Tienen

l8 nov-19 nov 2000 : Kerstmis enNieuwjaar en Een reis door de20e eeuw deel II, voorverkoop door
Koninkl Postzegelverzkr Lier, tevens organisator van LIERFILA 2000,

Provenciale Competitieve Tentoonstelling, Cultureel Centrum De Mol,
Aarschotsesteenweg 3,2500 Lier, van 10u tot l7u, toegang gratis

19 november 2000 : 41e nationale ruildag, in de feestzalen <St.-MichieF en (Centrum),

Beukenlaan 18, te Kieldrecht, van 8.30u tot l7u
25 nov-26 nov 2000 : 33e postzegeltentoonstelling met ruilbeurs, door Postzegelkring

<'T VLAEMSCH HOOFD>, van 10u tot l7u, toegang gratis,

tnde zaal S.A.C., Hanegraefsffaat 5, te Antwerpen Linkeroever
20 januari 2001 : 10e Nationale Ruilbeurs in de stedelijke feestzaal 'Kielpark' te Antwerpen,

door Koninklijke Kielse Postzegelkring, toegang gratis

9 juni-15 juni 2001 : BELGICA 01, Internationale FIP terÍoonstelling in Brussel - België,

International Convention and Exhibition Center<The Heysel>

I aug-7 aug 2001 ??: PHILANIPPON 01, IrÍernationale FIP tentoonstelling in Tokyo - Japan

14 sept-23 sept 2001 : ARMEMA 01, Internationale FIP tentoonstelling in Armenia
6 okt-7 okt 2001 : Junex 2}}l,nationale competitieve voor de jeugd te Maasmechelen

16 ol<t-21okt 2001 ??: HAFNIA 01, Internationale FIP tentoonstelling te Kopenhagen- Denemarken

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2000
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ERRATTIM

Uitgifte van een gewone postzegel met de nieuwe Beeltenis vanZ.M. Koning Albert II (t1pe Broux/MVTV)

PERS INFORMATIE. DE POST

50 BEF (1.24 Euro)
vanaf I l/9/2000 -> VANA-F 20/11/2000
9 en1019/2000 -> 18 en l9lll12000

Waarde
Verkoop
Voorverkoop

l.:J'i

A
NIEUWE UITGtrTEN

Uitgifte van drie postzegels - elk met een verschillende waarde - op rollen
Deze postzegels op rollen worden niet te koop aangeboden in de postkantoren en zijn bestemd voor industrieel gebruik
bij grote afgifte wan Direct Mail
Onderwerp : grauwe klauzier van type "Vogels"

Speciale postzegel "Belgica 200l"
De nieuwe gewone postzegel met koninklijke beeltenis Albert tr van het type "Brou:</MVTM"

Waarde : 16 BEF (0.40 Euro)
17 BEF (0.42 Euro)
23 BEF (0.57 Euro)

Verkoop :vanaf 4/9/2000
Uitsluitend in de Philaboetiek, Tussenverdieping Muntcentrum te 1000 Brussel en bij de
Dienst Verkoop van de Directie Postzegels & Filatelie in stroken van 5 eenheden

Uitgifte van 4 speciale postzegels nr. 2l 2000 : Artistieke reeks (Geen afbeeldingter beschikking)
Onderwerp :

Waarde :4x17 BEF (4x0.42 Euro)
Verkoop :vanafl6ll0/2000
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JEUGDKRANT JARPO LIER

SCHELPEN OF MOLLUSKEN

V/ie heeft er geen schelpen gezocht aan zne? Als we aan zee komen en we zien een mooie
schelp ligge4 dan gaan we die automatisch oprapen.
Niet te verwonderen dat er veel schelpenverzamelaars zijn. Soms zijn ze zelfs een gevaar

voor de levende schelpdieren omdat zij op zaekzijn naar de zeldzaamste en mooiste schelpen.
Naast de verzamelaars heeft men de wetenschappers die onderzoek doen. Wetenschappers die
zich toeleggen op schelpdieren noemt men Conchologen.

Dat schelpdieren een grote invloed hebben gehad op het leven van de mens kan men zien als
men een etnologisch museum bezoekt; musea tonen vele voorbeelden van het gebruik van
schelpen door de mens, zowel voor decoratieve als praktische doeleinden.

We geven hier enkele voorbeelden :

VOEDSEL
Al zijn er schelpen gevonden op vuilnisbelten van prehistorische nederzettingen, de

Romeinen behoorden tot de eerste volkeren die mollusken en vooral oesters als voedsel
verbouwden.
Tegenwoordig heeft bijna elk aan zee gelegen land zijn eigen zeevnrclÍenspecialiteiten. De
Cypraea tigris, die levend wordt geroosterd op hete kolen is een Japanse lekkernij.
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Op de Filipijnen eten mensen in bepaalde streken bijna elk schelpdier dat ze vangen, zelfs de
giftige Conussoorten of kegelslakken. Zo kan men voorbeelden aanhalen van over gans de
wereld, denk maar aan orze mosselen en in Frankrijk de escargots of tuinslakken .

Mantelschelpen worden ook bij ons gegeten, de kleppen worden hierbij dan váak gebruikt als
schaaltje (zie ook onder RELIGIE).

GELD en HANDEL
Vroeger werden kauri's, met name de Cypraea annulus en de C. moneta , als betaahniddel
gebruilt tn Azië, Centraal-Afrika, de Indische Oceaan en Maleisië. Ze waren gemakkelijk te
verzamelen en er werden kettingen van geregen die geruild konden worden. Handelaars
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werden steenrijk door kauri's uit de Indische en de Grote Oceaan naar Afrika te vervoeren,
waar ze werden verhandeld voor ivoor, palmolie, en halfedelstenen.

De Noord-Amerikaanse Indianen gebruikten tweekleppige schelpen als kralen (wampoem of
wampum) voor de handel. Indiaanse handelaars reisden naar het achterland. De soorten die zij
gebruikÍen waren abalone's en oliva's als kralen; Dentalia als geld.
Bepaalde schelpen werden gebruikt en verhandeld als verf. De Murex trunculus en M. bran-
daris of de brandhoren leverden de dieppaarse kleur die woeger bekend stond als karmozijn
of Tyrisch puper, omdat Tyrus en Sidon tot de belangrijkste handelscentra behoorden dankzij
de Fenicische handelaars.

RELIGIE
Het symbool van Sint-Jacobus is de sint-jacobsschelp (ook mantelschelp of Pecten Jacobeus
genoemd, maar bij de classificatie van de weekdieren door Linnaeus in 1758 is er verwarring
opgetreden met Pecten Maximus). Vandaar dat pelgrims die zijn tombe in Santiago de
Compostella bezoclÍen een schelp mee naar huis brachten. Pelgrims gebruiken
tegenwoordig ook exemplaren van Chlamys Opercularis, maar deze zijn echter veel kleiner.
Ridders uit Engeland en Frankrijk namen een.mantelschelp op in hun wapen en ook door de

invloed van de kerk in steden en dorpen waar ze resideerden, hebben ervoor gezorgd dat er
talrijke steden en provincies in hun wapen een
mantelschelp hebben. Deze zijn dus stille getuigen van de

ridderorde van Sint Jacobus.
De Turbinella pynrm is heilig voor de Hindoegod Vishnu.
L ink s gewo nden e xemp lar en zijn ze er zeldzaam en erg gewild.
Vroeger werden ze soms bedekt met goud en ingelegd met
kostbare juwelen; tegenwoordig is de gewone en van nature
linksgewonden bliksemwulk een acceptabel alternatief voor
de Hindoestanen;

MODE en SIERADEN
Schelpen worden van oudsher gebruikÍ als versiering. Kauri's, die gezegend waren door
Venus, werden gedragen door Romeinse vrouwen en werden vaak als huwelijksgeschenk

KYNPO> CYPRUS.KIBRIS

hlrrx àrailarit 18c

t986
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gegeven. Opperhooftlen op de eilanden van Fiji en Vanuta droegen de Cypraea aurantium, en

waarschijnlijk nu nog, aan een hanger om zo hun rang aante geven.

De ontwikkóling van het verzamelen in de 18d' en l9d" eeuw ging gepaard met het feit dat
schelpen modieuze sieraden en ornamenten waren. Haarspelder5 oorbellen, broches en

kettingen werden exclusief gemaakt van het paarlemoer van bepaalde oesters. In de

victoriaanse tijd waren spiegels met schelpen, doosjes voor visitekaartjes en parfumflesjes erg
populair. Cameeën werden dan vooral van de Cypraecassis rufa.

KUNST en ARCHITECTUUR
Kunstenaars hebben zich altijd al laten inspireren door schelpen. De sint-jacobsschelp wordt
het meest gebruikt - als versiering op Romeinse loden lijkkisten, ter verfraaiiing van nissen en

portieken, uitgesneden boven kerkdeuren. Botticelli liet er zijn Venus in oprijzen uit de zee.

Ook oliemaatschapprj Shell gebruikt de schelp als logo.
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Leonardo da Vinci maakte schetsen van spiraalvormige schelpen en er wordt beweerd dat een

van deze tekeningen ten grondslag heeft gelegen aan de beroemde spiraalvormige trap in hqt
Cháteau de Blois in Frankrijk. Andere schelpen werden veel gebruilÍ voor 16o' en 17o'

eeuwse kelken en drinkbekers. In deze periode waren met name de Hollanders grote
verzamelaars van exotische schelpen" een passie die ook te zien is in Rembrandts ets De
Schelp en in Van de Asts Stilleven met schelpen.
Op een heel ander gebied kennen we tegenwoordig het Guggenheim Museum in New York,
ontworpen door Frank Lloyd Wright, die naar verluidt gernspireerd werd door de prachtige
Thatcheria mirabilis.

í

NAMI
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THATCHDRIÁ MIRABILIS
\Vrnt,ltrl.rrt hxtr' Arlgrs llll7
Jrpatr tot N(Í rrd\vcst'Atlstrilliij

Schelpen worden soms ook geassocieerd met muziekinstrumenten, in het bijzonder Charonia
Tritonis werd woeger door de lokale bevolking als krijgstrompet gebruikt.

SCHELPEN (MOLLUSKEN). MEER DAN EEN EEIYVOUDIG DIER

Evolutie en biologie van de mollusken
1. l.Onstaan (Geologische kalender)
l.2.Oritwikkeling
1.3. Anatomie

4. De invloed van schelpen
4.l Voedsel
4.2. Gelden handel
4.3. Religie
4.4. Mode en sienaden(paarlemoer)
4.5. Kunst en architectuur

2. Het phylum mollusca
2.1.Gatropoda....
2.2.8iva1via........
2.3.Cephalopoda.....
2.4.Schaphopoda...
2.5.Polyplacophora. . .

2.6.Monoplacophora.

5. Het Behoud
5.1. Bedreiging door vervuiling
5.2. Verwoesting van hun habitat
5.3. Overbevissing en schade door
verzamelaars
5.4. Bescherming

5.4.1. Organisaties en studies
5.4.2. Verantwoord
verzamelen......

3. Habitat en verspreiding over de wereld
3. LFossiele schelpen - een band met het
verleden
3. 2. Malacologische provincies

3.2.1.Arctisch
3.2.2. Oregon
3.3.3. Aushalisch en2.....

3.3. In hun milieu
3.3.1. In het water.......
3.3.2.Op vaste bodem... ...

Voorbeeldvan een planvoor een thematische
verzameling. Dit plan is een persoonliike
benadering en is vatbaar voor uitbreiding en
veranderingen

6. Schelpen verzamelen
6.1. Behandelen
6.2. Tentoonstellingen
6.3. Musea enz.

Firmin Thys met medewerking van Mireille
Vanheerentals

Arpo-Jarpo september-okÍober 2000





1- 1-

DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

23 SEPTEMBER 2OOO

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

FINAI\CIEEL VERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAI\ DE RUILDIENST

BESTT'URSVERKIEZING
ALLERLEI

)

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie van ARPO LIER 0 JARPO LIER 0

Handtekening:

Afte geven voor de algemene vergadering , op onze bijeenkomsten of op te sturen naar:
Mireille Vanheerentals secretaris Haakstuk l0 2550 Kontich @: 034575695

23 SEPTEMBER 2OOOALGEMENE JAARVERGADERING

Naam:.... ...Voornaam:....

Postcode:

Lidnr

Gemeente @

Adres:...

.)

BESTELBON CATALOGI

NAAM:....

Officiële catalogus van BELGIE 1999

Lidnr
Aantal: Voorschot:

785fr.

Andere:

Datum Handtekening:





-1"2-

23 SEPTEMBER 2OOO

OM 18 UUR in de zual
't KurthuizershoÍ

Kurthuizersvest 55-57
25OO LIER
Gezellig sumenzijn

met koud baffet.

\ilij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel
gezellig samenzijn met koud buffet.
Om 18 uur houden wij onze algemene jaarvergadering .

Om L9 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deel-
nemingsprrjs 600 fr. Voor vrienden bedraagt de kostprijs 900 fr.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond
gratis.
Inschrijven voor L8 september 2000 met onderstaand formulier , af
te geven tijdens onze bijeenkomsten of te bezorgen bij onzevoorzitter
TI{YS Firmin Bosstraat 38

2500 LIER 8:03/480.66.28 (Email adres:Íirmin.thys@pi.be)

Gemeente a
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 23 september 2000 om L9 uur.

Aantal personen :........... aan 600 fr. is :..................
Aantal personen:............ aan 900 fr. is

Totaal:
Handtekening,

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2000





VERKOOP ONDER LEDEN 9 september 2000

Nr. Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet BEF € Beh. Pr
1 België Nr. 184 variëteit 0 100 25 0,62
2 België Nr. 186 variëteit 0 100 25 o,62

3 België Nrs.496-503 0 600 150 3,72

4 België Nr. 512 bladboord S 150 50 1,24

5 België Nr. 1030 í30 40 0,99
o België Nr. 813 75 25 0,62
7 België Spoor. Nrs. 334-335 0 160 40 0,99
I België Maximumkaart Leopold 1 nr. 807 0 250 50 1,24

I België Bl 75 0 150 75 1,86

10 België Restant luchtpost 18 zeg. Nr.810A roest 3587 900 22,31

11 Wereld Verzam. Zeg.+bl. Prinses Diana **+0 300 7,44

12 België nrs 1224 +1225-1230 206 50 1,24

13 België nrs. 1255-'1258 Wielrennen 48 20 0,5

14 België nrs. 1 293-1295+ 1296-1 297 60 22 0,55
15 België nrs. í307-1312 70 25 0,62
16 België nrs.1322-1326 ASLK 62 21 0,52
17 België nrs. 1 37 2-1 373 zwem sport 38 15 0,37
18 Belsië nrs. 1374-1380 70 25 0,62

België nrs. 1399-1403 65 30 0,74
Belsië nrs.1437-1442 110 50 1,24

21 Belsië nrs. 1 454-1 455 Rood Kruis Elisabeth-Fabiola 55 24 0,59
22 Belsië nrs. 1456-1460 Olympische spelen Mexico 82 35 0,87
23 Belsië Studie Europa-zegels nrs. 1025-26var.bl van4 **+0 700 200 4,96
24 Belsië Studie Europa-zegels nrs1064-65var bl van4 **+0 275 80 1,98

25 Belsië Studie Europa-zeqels nrs.1 1 93-94 varl &3bl van4 **+0
1 080 300 7,44

26 Belsië Studie Europa-zeqels nrs1222-23 varl bl van 4 **+0 445 í30 3,22

27 Belsië Studie Eropa-zegels nrsl 260-61 var **+0 335 100 2,48

28 Belqië lste dag afstem. opEuropa-zegels bl van 4 0 790 200 4,96
29 Belqië muntstuk Huweliik Boud.-Fabiola 50fr zilver 100 2,48
30 Duitsland Reichspost nr,47 var,5 0 40DM 40 0,99
31 Duitsland Reichspost nr.42var.3 0 ,IsODM 150 3,72

32 Duitsland Oude Staten insteekboek zeer hoge cote *+0 1000 24,79
33 België lnsteekboek 0 75 1,86

34 Wereld Doos met afgeweken zegels 25 0,62

35 Wereld Doos met afgeweken zegels 25 0,62

36 Wereld Doos met brieven modern 50 1,24

37 Wereld Doos met brieven modern 50 1,24

13

19

20

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BI; Blok of velletje
* =Postgaafmetscharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5%o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt : van 0 tot 50 fr; +2fr-van
50 tot l00fr. +5fr -van 100 tot 500fr +10fr - van 500 tot l000fr +50fr - van 10fi) tot 5000fr +100fr - hoger dan Sfi)Ofr +Sfi)fr
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2000
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BESTE VRIENDEN.

Het is niet te geloven, maar dit is het laatste maandblad van het jaar 2000. Het volgend

maandblad zalhet eerste van de 21't' eeuw zqn.In 2001 is onze vereniging 40 jaar jong. Wii
hebben nu reeds de lijnen uitgetekend voor een waardige viering. Op 22 september 2001 zal

het een speciale dag zijn, hou nu reeds deze datum vnj. Vftj hopen dat de meeste van onze

leden aarrw ezig zullen.

Wrj zrjn reeds een nieuw feest aan het bouwen en onze algemene jaarvergadering met gezel-

lig samenzln is nog maar juist achter de rug. Het officiële gedeelte werd zonder problemen

afgehandeld. De verslagen werden met algemene goedkeuring afgehandeld en het voltallig
bestuur werd herverkozen (bij gebrek aan nieuwe kandidaten).
Het gezellig samenzljn met een verzorgd koud buffet en aangepaste dranken kon de algeme-

ne goedkeuring van de deelnemers wegdragen . Het was een gezellige avond (nachtje) en de

thuisblijvers hadden weeral meer dan ongelijk.

Op 11 november hebben wij onze traditionele verkoop onder leden. Er zijn verschillende

mooie loten aan minirnale rnetprijzen Aanwezig ziin is de boodschap. Indien je echt niet
aartwezig kan zijn, kan je altijd een aankoopopdracht geven aan onze veilingmeester Louis

Baeten Antwerpsesteenweg 3 19 2500 Lier 8034 802283 .

's Avonds zljn wij deelneÀer en medeorganisator van de 5d" provinciale quiz van de KLBP.
Wij hebben dringend nog een paar quuers nodig; telefoneren op nunmer 034806628 van Fir-
min Thys , supporters en helpers zijn eveneens welkom.

18 en 19 november organiseert onze zustervereniging de Kon. Lierse postzegelverzamelaars-

kring de provinciale competitieve postzegeltentoonstelling met voorverkoop en speciale aÊ

stempelingen in de feestzaal "De Mol' te Lier. Louis Baeten en Frans Mertens zijn onze deel-

nemers. Zq n;/rlenuw bezoek aan deze tentoonstelling ten zeerste waarderen.

Ons bestuurslid Bats Willy behaalde in Madrid, Spanje 82% op de Internationale Tentoon-

stelling met zijn verzameling "De Autobus" Deze verzameling zal ook te zien zijn op de

Internationale Tentoonstelling Belgica 2001 te Brussel . Wii zullen dan een gezamenlijk be-

zoek organiseren.

De vierde donderdag van januari 2001 houden wij naar jaarlijkse gewoonte onze worsten-

brood- of appelbollenavond. Wirj wagen een kleine bijdrage van 150 Bef. Hiervoor krijgt U
een groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee; een inschrijvingsformulier

vindt u verder in dit blad.

Op 16 December 2000 houden w[j onze jaarlijkse nationale ruildag tn de zaal't Karthuizers-

hof van l0 tot 17 uur. Nu al zTjnt'r ettelijke meters tafel bezet. De ganse dag zullen alle club-

diensten aarrwezig zijn. Het is tevens een enige gelegenheid om uw zegels te komen aftralen

en eens een kijkje te nemen. Misschien vindt u dan wel iets om uw verzameling uit te brei-

den !

Arpo -Jarpo lier november december 2000





33e jaargang, November-December 2000 nrs.394-395

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO Lier
(Arbeiderspos tzegeTv erzamelaars Lier)

& JARPO Lier
(JeugdaÍdeling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretariaat .' Haakstuk 10, 25 50 Kontich, 03 / 457.56.95

Aangesloten bij :
Socialistische Federalie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

Lokaal :
Feestzaal "'t Karthuizershof', Karthuizersvest 5 5-57 , Lrer

Clubbijeenkontsten ARPO :
- Eke 2e zaterdag van de maand van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augushrs

- Elke 4e donderdag van de maand van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli en december

C lubbij eenkomsten JARPO :
- Elke 2e zalerdag van de maand van 1 4 uur tot I 6 uur
uitgez. augustus

Veilingen ARPO :
- 2e zaterdagvande oneven maanderq om 15 uur

BestuurARPO:
*Voorzitter & Public Relations

THYS Firmin,
Bosstraat 38, 2500 Lier, 03/480.66.28

* Secretaris & Hulobibliothekaris
VANItrERENTALS Mireille,
Haakstuk 10, 2550 Kontich, 03i457.56.95

*Bibliothekaris

VANROYLUc,
Ganzenweg 48, 2IL0 Wijnegem,03 13 54.4LI9

*Pennine-" Materiaal- & Veilingmeester

BAETENLouis,
Antwerpsesteenw 3 1 9,2500 Lier,O3 I 480.22.83

*Dienst Nieuwigheden

BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove, 03/288.58.94

*Ruilmeester

MERTENS Frans
Zageijstraat 30, 2500 Lier, 03/480.28.11

*Leden

BATS Willy
Montystraat 3 4, 2590 Berlaar, 03 I 482.29.66

Li dgeld 9/2 000-9/200 I :
* JARPO : tern I 8 jaar gr atis, vanaf 1 9 jaar 250 BEF
* ARPO : 250 BEF

3-

BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag
Zaterdag

Donderdag 23 nov 2000

Z*erdag 16 dec 2000

Zaterdag 13 jan 2001

Donderdag 25 jan 2001

11 nov 2000 nuimamiddag vanaf 14 uur

11 nov 2000 soe Provinciale Quiz

Ruilavond vanaf 19 uur.

Nationale Ruildag 10-17 uur

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Worstenbrood vanaf 19 uur.

BIJEENKOMSTEN
JEUGDLEDEN
JARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag 11 nov 2000 nuilnamiddag vanaf 14 uur.

Zaterdag 16 dec 2000 Nationale Ruildag 10-17 uur

Z*erdag 13 jan 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

\ilEETJES
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FILATE LISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een

bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo llupo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

1 november 2000 2e postzegel- en ruilbeurs v.d. \ilesthoek, in de sporthal van het KTA
te Diksmuide
Herfstruilbeurs, ingericht door Postzegelkring Evere, van 10u tot 16u,

G.C. Everna, Sint-Vincentiussfraat 30 in Brussel @Ig), toegang gratis,

Postzegels en andere verzamelobjecten

4 november 2000

4 november 2000 : Nationale ruilbeurs, Basisschool St.-Amandsplein 31 te Strombeek-Bever

r 5 november 2000
van 9u tot 17u

: 28e Internationale Kontaktdag voor postzegelverzamelaars, ingericht

door K.V.B.P. - Brugge, Sporthal v.h. Sint-Lodewijkscollege,
Magdalenastraat 30 te Brugge, van 9.30u tot 18u, inkom 50 BEF

: 5e Provinciale Quiz van de KLBP in het Karthuizershof in Lier
: Grote Nationale Ruildag, ingericht door Vilvoordse Hobby-club,

voor allerlei, Zaal Ons Huis, Thaelstraat 18 te Vilvoorde,
van 9u tot 17u, inkom gratis

: Internationale Postzegelbeurs door de Tiense Postzegelclub TIPOC,
van 9u tot 17u, in CC (De Kruisboog>, Minderbroedersstraat te Tienen

: Kerstmis en Nieuwjaar en Een reis door de20e eeuw deel II, voorverkoop
door Koninkl Postzegelverzkr Lier, tevens organisator van LIERFILA 2000,

Provenciale Competitieve Tentoonstelling, Cultureel Centrum De Mol,
Aarschotsesteenweg 3,25W Lier, van 10u tot 17u, toegang gratis

: 41e nationale ruildag, in de feestzalen < St.-Michiel ) en ( Cenffum ) ,

Beukenlaan 18, te Kieldrecht, van 8.30u tot 17u

: 33e postzegeltentoonstelling met ruilbeurs, van 10u tot 17u,

door Postzegellaing <'T VLAEMSCH HOOFD), toegang gratis,

in de zaal S.A.C., Hanegraefsfraat 5, te Antwerpen Linkeroever

12 november 20[X)

11 november 20(X)

11 november 2000

18 nov-19 nov 2(XX)

19 november 2000

) ZS nov-26 nov 2000

9 december 2000 : Grote Ruilbeurs in de St. Arrazaal, Roklijfstraat te Aalst
10 december 2000 : 3de ruilbeurs, Parochiaal Centrum, Hoogsfraat 8 te Oudenburg, van 9u tot 17u

16 december 2(XX) : 10de Nationale Ruildag, door ARPO-JARPO Lier, van 10u tot 17u,

in zaal't Karthuizershof, Karthuizersvest 55-57, 2500 Lier,
postzegels-postwaardestukken-postkaarten en telefoonkaarten, inkom gratis

26 december 2000 : Nationale ruilbeurs, Sporthal Don Bosco te Hechtel, van 9u tot 17u

20 januari 2001 : 10e Nationale Ruilbeurs in de stedelijke feestzaal 'Kielpark' te Antwerpen,
door Koninklijke Kielse Postzegelkring, toegang gfatis

27 april-29 april 2001 : PHILATELIA, internationale beurs in Keulen - Duitsland
2 juni-3 juni 2001 : Exphimo 01, thematisc\e tentoonstelling in Bad Mondorf - Luxemburg

Arpo-Jarpo Lier november december 2000
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PERS INFORMATIE. DE POST

Er werd ons in september medegedeeld dat het Postmuseum, Grote Zavel 40,2000 Brussels vanaf 12 september tot
Nader order gesloten werd ingevolge verfraaiingswerken.

In het maandblad van Hobbyclub ERTFILA te Ertvelde lazenwe dat De Post tariefaanpassingen heeft gedaan vanaf
1 juli 2000 zowel voor de nationale expresse-zendingen (Taxipost, Taxipost stad en Multicollie) als voor de internationale
(EMS) en vanaf 1 september 2000 voor de verzendklare Express Mail omslagen. Reden zou de aanhoudende stijging van
de petroleumprijzenzijn. Voor info, zie website : www.emstaxipost.be

De NMBS heefr 3 zegels en I velletje uit (waarden 20BEF = 0.50 Euro, 30 BEF = 0.74 Euro, 50 BEF (1.24 Euro) en 150 BEF
(3.72 Eruo) uitgegeven met als thema goederentransport. Voorverkoop vond plaats op 30/9 er1l10l2Q00.

Vanaf 16 oktober 2000 zijt er ter gelegenheid van 'Brussel Europese cultuurstad van hetjaar 2000' 6 brieÍkaarten verschenen
(afzonderlijk verkrijgbaar). Op de voorzijde links staan reproducties genomen van oude prentkaarten van Bntssel, het motief
van de zegel (zonder waardeaanduiding) is een recente foto van deze plaatsen. Priis 17 BEF = 0.42 Euro per kaart.

Nieuwe uitgiften

Uitgifte van speciale postzegels (blaadje) nr.22 2000 : Kerstmis en Nieuwjaar
Onderwerp : Een postman die wenskaarten uitreikt in december

Waarde : 340 BEF (20x17 BEF, niet los verkrijgbaar) = 8.43 Euro
Verkoop : vanaf 20llll200Q
Voorverkoop : 18 en 19/11/2000
Speciale afstempeling : Brussel : kerstshrk

Lier : kerstlaars
Lommel :kerstsiersírk
Sirault : kandelaar met kaars

Motief datumafstempeling : Muntcentrum Brussel : kerstbal
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Arpo-Jarpo Lier mei juni 2000
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Uitgifte van speciale postzegels (blaadje) : Een reis door de 20ste eeuw in 80 zegels (2de deel)
Oorlog & Vrede en Kunst

Onderwerp : Oorlog & Vrede Krurst
- Yzerfront - Magritte
- Concentratiekampen - Le Corbusier
- Eerste atoombom - Bertolt Brecht
- Yalta - James Joyce
- U.N.O. - Anne Teresa De Keersmaeker
- Dekolonisatie - Bela Bartok
- Vietnam Andy Warhol
- Val Berlijnse Muur - Maria Callas
- Vredesbeweging - Henry Moore
- Midden-Oosten - Toots Thielemans / Charlie Parker

ïVaarde
Verkoop
Voorverkoop
Speciale afstempeling

Moti ef datumafstempelin g

340 BEF (20x17 BEF, riiet los verkrijgbaar) = 8.43 Euro
vanaf20/1112000
18 en 19/11/2000
Brussel : 20ste eenw (opschrift 2-talig)
Lier,Lommel : 20ste eeuw (opschrift enkel Nederlandstatig)
Sirault : 20ste eeuw (opschrift enkel Franstalig)
Mnntcentrum Bnrssel : 20ste eeuw (opschrift 2-talig)

irjrilq:rr:r' :..,1f ;1,: .:erru-,ir,rio/:r'tei' 1èlcur{i r-:}i"i: ,i:'i:s'€r-n''r'':i

Codenn :2000FllL2r

Uitgifte van een gewone postzegel met de Beeltenis van Z.M. Koning Albert II (tpe Broux/IvIVTV)
Waarde : 17 BEF (0.42 Euro)
Kleur : blauw-groen
Verkoop : vanaf 2011112000
Voorverkoop : 18 en 19111/2000

Arpo-Jarpo Lier november decernber 2000
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Wij herhalen hier de sleutelmomenten voor de Euro op de Belgische postzegels

1.10.1999
Op I oktober heeft de post haar eerste postzegel met dubbele waardeaanduiding (BEF/EURO)
uitgegeven.
Alle postzegels die de post dÍukt of uitgeeft zullen systematisch hun waarde in frank en in euro
vermelden en dit tot 31 december 2001.

1.1.2001
Vanaf I januari 2001 verkoopt De Post geen postzegels meer met uitsluitend BEF-vermelding.

1.1.2002
Opgelet! Tot 31 december 2001 is de eurovermelding louter indicatief. De volledige berekening
van de waarde gebeurt tot die datum in BEF

Vanaf I januari 2002 worden alle postzegels uitsluitend in EURO uitgegeven.

1.7.2002
Tot 30 jrm 2002 kunnen postzegels die alleen BEF vermelden, gebruikÍ worden. Tot die datum
kunt u uw postzegels in BEF omruilen tegen postzegels in EURO. Zoals dit jaren gebruikelijk
gebeurt dit in volledige vellen postzegels tegen 75Yo vanhun waarde.

Belangrijk! Na 30 jurn 2002 neemt De Post geen postzegels meer terug noch in BEF, noch in
EURO.

Vanaf I juli 2002 zijn uitsluitend de postzegels in EURO en BEF/EURO nog gelding. De
postzegels zonder waardeaanduiding blijven uiteraard ook geldig en van deze soort zullen er vanaf
nu geregeld verschijnen.

)
**.***.*****,f:F{.***rF*X*(****rf{.**rl.t*rlc***tl.****{€****,f****{.{.*tt,t*.{.*:l€*t********{.**tF{.

NIEU\ilE INFORMATIE OVER POSTZEGELS en FILATELIE VANAF 1 Oktober 2000

l. Met ingang van I oktober 2000 wordt de verkoop van een aarfiaI gewone postzegels

verminderd van 36 naar 22.De 22 in voege blijvende gewone postwaarden ziin de volgende:
O.5O BEF _ 1 BEF _2 BEF _ 3 BEF _ 5 BEF _].5OBEF_ 8 BEF_ 10 BEF_ 16 BEF_ 17

BEF _ 19 BEF -20 BEF_21 BEF_25 BEF_ 30 BEF_ 34 BEF_36 BEF_ 50 BEF_ IOO

BEF _ 150 BEF EN 2OO BEF.

2. Met ingang van I november 2000 zijn er wijzigingen in de verkoop van de gewone

postzegels.
1. De gewone postzegels verkopen per minirnale hoeveelheid van l0 zegels. De waarden

l7 en21 BEF
2. De gewone postzegels met beeltenis van Koning Albert II verkopen met volledige vellen

van 50 zegels.

3. De zelÍklevende blaadjes(boekjes) van 10 postzegels per blaadje;

Arpo- Jarpo november-december 2000
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4. De zelfldevende rolzegels per volledige rol van 100 zegels.

3. de 22 in voege blijvende gewone postwaarden zlin nog te koop tot en met 31 december

2000. Vanaf I januari 2001 wordt de verkoop van al deze gewone postzegels met waarde in
BEF definitief stopgezet. Met ingang van I januari 2001 worden alleen nog gewone en

filatelie postzegels verkocht met waarde in BEF en € .

4. Met ingang van I oktober 2000 werden de openingsuren van het filatelieloket van het
kantoor Lier 1 gewijzigd: Filatelie Loket 7 Openingsuren vanaf 1 oktober 2000.

Maandag , dinsdag en wijdag 09u30 - 13u00 , 14u00 - 15u30 en 16u00 - 18u00.
Woensdag 09u00-13u00 en 14u00 - 17u00

Zaterdagvan 09u00 tot 12u00
Donderdag gesloten

5. Definitieve stopzetting. Met ingang van I okÍober 2000 worden de volgende gewone

postzegels niet meer verkocht.

l.Vogels André Buzin: aantal?0

3.50BEF Roodborstje, 4.00Bef Blauwborst, 4.00BEF Witte Kwikstaart, 4.00BEF Bonte
vliegenvanger, 4.50BEF Roodborsttapuit, 5.50BEF Vlaamse Gaai, 6.00BEF Goudvink,
6.00BEF Waterspreew, 6.00BEF Sijsje, 6.50BEF Rietzanger, 7.00BEF Pimpelrnees, TBEF
Wielewaal, 7.00BEF Gele Kwikstaart, 9.00BEF Putter(Distelvink), 9.00BEF Zanghjster,
9.00BEF Groene Specht, ll.00BEF Winterkoning, 13.008EF Huismus, I4.00BEF Fitis,
15.008EF Matkop.

2. Koning Albert II: aantal3

40.008EF zonder bril van 20-06-1994, 28.008EF met bril van 31-08-1996, 18.00B8F met
bril van 05-04-1997.

{.rfrf{€**:f*:È*:Èrl.***:1.;t*rf,f:},f*:È*{<*<**:t:lc***,lc{.**,1.t|.,1.*:f***{€***tk{.rf*,f,f{.rf*********t&*{.{€,|({.:S

16 DECEMBER NATIONALE RUILDAG VAN 10 TO 17 t]T]R

't KARTHUIZERSHOF' KARTITUIZERSVEST 55 25OO LIER

WIJ VERWACHTEN ALLE LEDEN

DE GE\ilONE CLT]BDIENSTEN ZIJN GAI\S DE DAG AAITWEZIG

IS TIW LIDGELD AL BETAALD ?

HAAL TIJDIG TIW NIEU\ryIGHEDEN AF.

18 en 19 november 2000 Provinciale competitieve tentoonstelling in feestzaal "DE
MOL" Aarschotsesteenweg 3 , 2500 Lier. TWEE yan onze leden nemen deel aan deze

tentoonstelling , Mertens Frans en Baeten Louis. Steun onze leden en breng een bezoek
aan deze tentoonstelling.

Arpo. Jarpo november-december 2000
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JEUGDKRANTJARPO
DAGVLINDERS IN VLAANDEREN

Dagvlinders spreken tot ieders verbeelding : ze njn fraai, aarfirekkelijk en bijna spreekwoor-
delijk fragiel met hun 'ïleugels van papier". Ze fascineren ook door hun soÍN onvoorspelbare
verschijnen en verdwlinen, zoals de Citroenvlinders die het voorjaar aankondigen, of de Ata-
lanta's, de Dagpauwogen en de Kleine vossen die de late zomer komen opfleuren.
Een verzameling aanleggen over vlinders is een erg uitgebreid thema. Men kan dit thema
beperken en toch origineel en volledig zit'n. Waarom geen verzameling aanleggen over de

dagvlinders die voorkomen in Vlaanderen? U zult misschien denken dat dit toch wat te be-
perkt is . De verschillende soorten dagvlinders die in Vlaanderen voorkomen zijn er toch en-

kele honderden. Dus men kan een mooie verzameling aanleggen over hun leven .

In dit beperkÍ bestek maken w! kennis met enkele van deze vlinders die voorkomen op de

mooie reeks postzegels uit 1993 (nrs.2503-06) van André Buzin (de ontwerper van de vogel-
tjes).

De Apatura iris of Grote weerschijnvlinder

t3

t.5

Een Nederlands synoniem is Glanskapel. De Grote weerschijnvlinder
is vooral gebonden aan de open loofbossen en wilgenbroekbossen .

De vlinder vliegt in één generatie per jaar van eind juni tot begin au-
gustus.
De wfrfes zetten hun eitjes af op de bovenkant van wilgenbladeren,
voomamelijk Boswilg en Grauwe wilg, op plaatsen die niet de hele

dag in de zan staan.

De verspreiding van de Grote weerschijnvlinder strekt zich uit van
Denemarken tot de Pyreneeën en van West-Frankriik en Groot- Brit-
tannië tot China.

De vlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. Op de Vlaamse Rode Lijst staat

de soort in de categoie bedreigd. Op de Belgische Lqst Achteruitgaand, mÍur op Europese

schaal is ze niet bedreigd.

De Agglais urticae of Kleine vos

Nederlandse synoniemen zijn Kleine aurelia en Schoen-
lapper; een wetenschappelijk synoniem is xanthomelae-
na.
De kleine vos kan in allerlei biotopen waaÍgenomen
worden, ruigten, tuinen, bosranden" bermen..... De
vlinder vliegt in twee generaties per jaar waarvan de

tweede partieel is: de eerste vliegt van eind juni tot be-
gin augustus en de tweede van eind juli tot eind mei van
het volgendejaar.

De Kleine vos wordt waaÍgenomen van Noord -Scandinavië tot Zuid-Spanje en van West-
Frankrijk en Groot Brittannië tot China en Japan.

i
1
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De vlinder geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. In Vlaanderen en België is de

soort momenteel niet bedreigd.

Vanessa aÍalanta of Atalanta

Nederlandse synoniemen zijn Admiraal, Admiraalsvlin-

ls der, Nummervlinder, Schoenlapper en Schoenmaker.
De Atalanta kan als trekvlinder in allerlei biotopen
waargenomen worden: tuinen, bermen ... . De vlinder
vliegt hier in één generatie per jaar. Doordat er geduren-
de de zomer eveneens trekkers uit het zuiden bljkomen,
is het zeer moeilijk om deze generatie te onderscheiden.
De wijfes zetten de eitjes afzonder[jk af op de boven-
kant van bladeren van Grote brandnetels, op tamelijk
vochtige plaatsen, maar in de volle zon.
De vlinder is terug te vinden van Midden-Scandinavië

tot Noord-Afrika en van West-Frankrfk en Groot-Brittannië tot in West-Azië.
De Atalanta geniet geen wettelijk bescherming in Vlaanderen. Als trekvlinder is de soort niet
vermeld op de Vlaamse of Belgische Rode liist. Op Europese schaal is ze niet bedreigd.

Inachis io of Dagpauwoog

rà
Een Nederlands synoniem is Pauwoogvlinder. De dag-
pauwoog kan in allerlei biotopen waargenomen worden:
ruigten , bloemrijke bosranden, tuinen .... .

De vlinder vliegt in twee generaties per jaar: de eerste
vliegt van midden maart tot begin juni (met een piek in de

maand april) en de tweede van begin juli tot midden okÍo-
ber (met een piek tussen 10 juti en l0 augustus).
De wlifes zetten de eitjes in groepen van 300-400 af op
bladeren van voornamelijk jonge en pas uitkomende plan-
ten van Grote brandnetels.

De dagpauwoog is te vinden van Midden-Scandinavië tot Zuid-Spanje en van West-FranÍilk
en Groot-Brittannië tot Japan.

De dagpauwoog geniet geen wettelijke bescherming en ze is dan ook niet bedreigd.

Firmin Thys

JARPO BIJEENKOMSTEN

Zaterdag 11 NOVEMBER 2000 van 14 uur tot 16 uur

Zzterdrg 16DECEMBER 2000 Nationale ruildag van 10 tot l7 uur .
Onzn Jeugdleden zijn ook welkom.

Arpe.jarpo november - december 2000
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VERKOOP OI{DER LEDEN 11 november 2000

Nr Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet BEF € Beh. Pr
1 België nrs. 1224 en 1225-1230 206 50 1,24
2 België nrs. 1255-1258 48 20 0,5
3 België nrs.1293-1297 60 22 0,55
4 België nrs.'1307-1312 70 25 0,62
5 België nrs.1322-1326 62 27 o,67
6 België nrs.1372-1373 38 15 0,37
7 België nrs.1374-1380 70 25 0,62
8 België nrs.1399-1403 65 30 0,74
9 België nrs,1437-1442 110 50 1,24

10 België nrs. 1456-1460 82 35 0,87
'11 België NA7 300 100 2,48
12 België Clubcatalogus 100 2,48
13 België nr.2203 gele gom blok van 10 2300 350 8,68
14 België nr.2261 twee nuances 40 0,99
15 België nr. 1647 twwe zegels plaatnr 3 en paars 220 40 0,99
16 België nr. 2350 a 500 80 1,98
17 België SP 4OOBEF o 5000 500 12,39
18 België Boudewijn bril 16BL. Van 4 met nuances 1700 350 8,68

Solomon Zeilschepen 1987 Amerika cup lv.nrs. 554-603 FF35O 350 8,68
België nr. 916 twwemaal op brief eerste vlucht SABENA o 1400 350 8,68

21 België nr. 1193 varl 350 100 2,48
22 België nr. 1193 var3 350 100 2,48
23 België nr.1222var 350 100 2,48
24 Belsië nrs. 84-91 4600 1000 24,79
25 Duitsland Bund. Nr. 150 o DMSO 250 6,2
26 Duitsland Bund. nr. 159 o DM23O 1 000 24,79
27 Duitsland Bund. Nr. 166 o DM75 350 8,68
28 Duitsland Nooduitgave Dorpat nr2 gekeurd DMí25 500 1,98
29 Duitsland Bl. Nr2 Beethoven DM9O 500 1,98
30 Duitsland Bund. Nrs. 838-841 DM26 130 3,22
31 Duitsland Reich nrs545-553 o DM27 130 3,22
32 Duitsland Reich MHB54 H blad 102 DM150 750 18,59
33 Duitsland Deutsche Post Osten nrs. 1-13 DM4O 200 4,96
34 Duitsland Bund Berlijn nrs. 218-229 DM125 60 1,49
35 Duitsland Bund. Nrs. 1 586-91 i1 660-641 17 121 16 wapenschild o DM19 90 2,23
36 Duitsland Bund. Volledige reeksen kastelen o DM2O 100 2,48

Duitsland Bund. volledige reeksen industrie o DM26 130 3,22
B8 Duitsland Bund. Nrs.561 -6517 19-221680-83 Olym. spelen **+O DM22 90 2,23

Duitsland Bund. Ass. Volledige reeksen en blokken o DM45 150 3,72
40 Duitsland DDR nr. 287 o DM9O 400 9,92
41 Duitsland DDR volledige reeksen DM24 50 1,24
42 Duitsland DDR volledeige reeksen en blok DM56 125 3,1

43 Duitsland DDR volledige reeksen o DM48 100 2,48
44 Duitsland Nieuw Linder kaft +bladen 1980 tot 1989 4500 500 1,98

19

20

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BI; Blok of velletje
* = Postgaafmet scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt : van 0 tot 50 fr; +2fr-van
50 tot 100fr. +5fr -van 100 tot 500fr +10fr - van 500 tot 1000fr +50fr - van 1000 tot 5000fr +l00fr - hoger dan 5000fr +500fr
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

37

39

Arpo-Jarpo Lier november - december 2000





I

I

-L3-

Aangesloten: KLBP - KVBP - Tiense Cultuurraad

I
r

STAD TIENEN

De

Tiense
Postzegelclub v.z.w.

12 NOVEMBER 2OOO

MINDERBROEDERSSTRAAT

ZONDAG

STADSFEESTZAAL

Alle thema's Alle landen
Voorlopcrs en klassiekers

Brieven en postwaardestukken
Post- en zichtkaarten

Alle Íllatelistisch materiaal

ZEVENTIENDE INTERNATIONALE

POSTZEGELBEURS

Opcn: doorlopend 9-17u Ruime parking lnkom gratis
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NODIGT U UIT OP DE

lOdC NATIOI{ALE
RUILBET]RS

POST ZE,GFIS - POSTSTUKKEN - TELEKAARTEN

Op zaterdag 20 januari 2001

van 09.00 uur tot 16.30 uur

TOEGANG GRATIS

\ilaar : STEDELIJKE FEEST ZAAL KIELPARK
Sint BernardsesteenlYeg 113

8.2020 Antwerpen - Kiel

Bereikbaar : met tram 4 en 12

met bus I en 290

Inlichtingen : Luc lmpens, Frieslandstraat 4, bus 115'
8.2660 Antwerp€tr, telefoon : 03/828.78.94.

/
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SEPTEMBER 01

Bouwcentrum Antwerpen : krternationale beurs N.I.P.A.
Jan Van Rij swijckl aan, 8.2020 Antwerpen

T --l

Wat:
Organisatie van :

Waar:

ZATERDAG 28 O ER 2000
van 09.00 tot 16.00

INTERNATION RUILDAG

Postzegels - Zichtkaarten - - Telekaarten-Enz.
Ruilclub "Achter Olmen"
ZaaI teclnisch instituut Jansberg

T
Weertersteenweg te
35,. BEF

zaterdag I I november

DE E

100,- per deelnemer

't Kartuizershof,

te storten op
Alle traditionele

Vanhoutte J

WIJ DOEN
OF KOM

Wanneer
'Waar:

Onkosten

Onderwerpen
Inschrijven :

E, HEB JE TIJD? SCHRIJF'JE N
VOOR ONS SUPPORTEREN !!!

KWIS VAN D .P.

stbus 10, 2930 Malle

te 20.00 uur stipt.
55 I 57, 2500Lier

+ uiteraard filatelie

vier deelnemers per ploeg,
nummer : 220-0445084-84

-f

Wat :

ZA AG 18 EN ZONDAG 19 NOVEMBER 2OOO
van 10.00 tot 17.00 uur

LIERFILA 2OOO

Provinciale Competitieve Tentoonstelling met voorverkoop.
Ter gelegenheid van het 9O-jarig jubileum van de KoninHijke
Verzamelaarskring Lier
Zaal*DE MOL"
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 Lier
Gratis

'Waar
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K.L.B.P. ANTWERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse Post-
z e g elve rzamela ars krin g Lier

5d. PROVINCIALE
QULZ

11 november2OOO

WAAR: in of Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de
qanzraantal ploegen per kring onbeperkt.Minimum
3 maximum 5 deelnemers er lo

Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedeniso Radio en
T.V. o Film , Natuur , Filatelie, Actualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .

Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
rktt?ktk?b*rt**tÉ:k**?k*?krírí:trírÊ*tÊ**:t?trÊrÉrr*rírrrÉ****rÉ***rÉ*tírírí?k?k?k?k?k2ktttÉJÉCÊtítÉ:ktÉJ€rír€

Onkosten: 100fr per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg. Alle
deelnemers worden bedacht met een prijs.

DEELNAME VIJFDE PROVIN Ar,B, OTITZAVO]\D l1 l1l 12000.

Naam van de ploeg:.....

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:.

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek nr.:
Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan ,

Postbus 10

2390 MALLE

220-0446700-51

8:03/485.71.01





KPVK LIER

191'l

LIERFILA 2OOO.

PROVINCIALE COMPETITIEVE POSTZEGEL-
TENTOONSTELLING MET VOORVERKOOP VAN DE

BIJZOND ERE UITGIFTEN :'' KERSTMIS-NIEUW JAAR''

TER GELEGENHEID VAN HET 90 JAAR BESTAAN VAN DE
KONINKLIJKE POSTZEGELVERZAMELAARSKRING LMR.

18 en 19 november 2000 van l0 tot 17 uur
in de zaalt'DE MOL" Aarschotsesteenweg 3

25OO LIER.

Tijdens de tentoonstelling is er een tijdelijk postkantoor
met speciale afstempelingen.

Een erehof is voorbehouden aan de Studie Groep Belgisch Congo tergelegenheid van

hun 10 jaar bestaan.

Een organisatie van de KONINKLIJKE POSTZEGELVERZAMELAARSKRING
LIER en de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw.
Met medewerking van "DE POST", Pro Post vzw, de stad Lier, het Cultureel Centrum
en de Culturele Raad van de stad Lier.

ER IS EEN JEUGDATELMR EN GELEGENHEID TOT RUILEN.

TOEGANG GRATIS RUIME PARKING.

VriJ van zegel art.l98: V.U. Vanhoutte Johan Paier l)oÍnstraat {3 2520 Broechenr'




