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BESTE VRIBNDEN
Namens het gans bestuur van Arpo en Jarpo wensen wij U een goede gezondheid en veel

vev,anelplener in 2001 en al de volgende jaren van de nieuwe eeuw.

Op donderdag 25 januari 2001 om 19 uur bieden wii al onze

of 3.72€,.

Onze nationale ruil- en opendeurdag van 16 december jl. was znker niet slechter dan vorige

jaren. In de voormiddag waren er veel meer bezoekers dan vorige jarerU maar in de
-**iAaug 

is het aantal bezoekers snel gedaald ; het mooie winkelweer nl daaÍ wel voor iets

tussen gezntenhebben
Maar itj ,ij" de mening toegedaan dat orv-e leden nog altlid te weinig vertegenwoordigd

\ raren op aéu manifestatie. Zij díe er wel waren hebben dazr zeker geen split- van gehad en

menig tiA neeft zijn verzameling kunnen venijken met een mooie aanwinst of is zijn dubbels

kvrijtgeraakt.

40 jaar Arpo stellen wij dit jaar volledig in het teken van ouze leden. Vanaf januari vocÍcn

wij"opnieuw 
"en 

uao*èzigbeidsliist in en op het einde van het jaar zullen wii enkele mooie

pti:á uitreiken aan de leden met de meeste aanwezigheden De zaterdagen leveren I punt

àpl de donderdagen twee punten en elke aanbreng van een nieuw lid levert nog eens 2 exfia

punten op. Formulienjes om nieuwe leden aan te wenren zijn te bekomen op onze

L{eenkomsten. Ik wil er wel de aandacht op vestigen dat de bestuursleden uitgesloten zijn

van deze actie. Zij ein al blij dat nl een gans jaar voor de vereniging kunnen(moeten)

werken.

De leden die aanwezig \ilaÍen op onze nat. ruildag hebben gezien dat wii over een PC konden

beschilken. Wij willen dit jaar t[idens enkele bijeenkomsten tonen en aanleren hoe men zelf

een albumblad kan maken met de cornputer. Zeker aangenamer en vooral goedkoper dan de

dure voordrukalbuns. Een zelf gemaakt blad stelt men zelf samen en men znÍ q niet op wat

de maker van een voordnrkalbum wil.

Op de provinciale tentoonstelling hebben twee van ottz.e leden deelgenomen. Onze

ruilmeestér Frans Mertens behaatde met zijn verzameling 77% n de thematische klasse en

onze penningmeester Louis Baeten behaatde 60% in de klasse traditioneel. Hartelífk

gefeliciteerdt Onze felicitaties gaan ook nafi orr.e zustervereniging de Kon.

Éostzegelverzamelaars Lier die instonden voor de geslaagde organisatie.

Zijwarenook de winnaar van de wisselbeker 2000 van de KLBP Antwerpen.Na drie proeven

bezetten Àj de eerste twee plaatsen.

Dit jaar zijn de nieuwe opgaven maart 2001 2 verschillende gestempelde zegels uit de

nwópareeÈsen van het jaar 1958 - juni 2001 2 verschillende gestempelde zegels met als

onderwerp: Een schip of schepen. - september 200 , een luchtpoststuk met zege(s)

gefiankeerd naaÍ een ander werelddeel. Dit jaar willen wij onze kans ook eens wagen en

deelnemen. Er mogen meerdere irzendingen per kring zijn. W:rj zouden dit dan ook als

clubprijskamp bezien en de inzender met de hoogste punten van onze kring zou dan een prí1is

krijgen. Meedoen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Filablistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

AITPO Lier
(Arbeiderspos@gelverzamelaars Lier)

& JAITPO Lier
( Jeugdaft lel ing Arbei derspostzegelverzanelaars)

Secretariaat .' Haakstuk 10, 2550 Kontich, 031457.56.95

Aangesloten bij :
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaan rrzw

Koninklijke Landsbond Der Belgische Poseegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

Lokaal:
Feeseaal "'t Karthuizenhof', Karrhuizetwest 55-57, Liq

''1 Clubbijeenkomsten AMO :
-Elke2e zzlerdzgvan de maand, van 14 uur tot ló uur
uigez. augustus

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

3l mei 2001 is de 5e donderdag van de maand

Club bij eenkomsten JARPO :
- E,lke 2e aterdagvan de maand van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

VeilingenAWO:
- 2e zzlerdag vande oneven maanden, om l5 uur

Bestuur ARPO :
*VoorzitEr & Public Relations
TFIYSFirudn,
Bosstraat 38, 2500 Lier, 03 / 48O -6.?3

* Secretaris & Hulpbibliothekaris
VANHEERENTALS Mireille,
Flaakstuk 10, ?550 Kontich, 03 / 457.56.95

*BiblioÍhekaris

) VANROYLuc,
Ganzenweg 48, 2ll0 Wijnege,m,03 1354.41.19

* Penning-, Mabriaal- & Veilingmeesbr
BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,2500

Lier,OS/48O-22.83
"Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dunortierstr 53,2540 Hove,

03/288.58.94
*Ruilmeeêr
MERTENSFTans
Zagerljsfraat 30, 2500 Lier, O3/480.73.11.

"Leden_
BATS Willy
Montystraat Y, ?Jr90 Berlaar,

03/48.2.29.66

Lidseld 9/2 000-9/200 I :
* JARPO : tem I 8 jaar gra.tis, vanaf 19 jaar 250 BEF
*ARPO :250BEF

ArpeJarpo Lier januari februari 2001
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BTJEENKOMSTEN ALPO
LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag L3 ian 2(DlnutumiddagvanaÍ 14uur.

Donderdag 25 jatn 2001 worstentrooa vanaflguur.

Zaterdag 10 feb 2O0lnuilnamiddagvarnf l4uur.
Donderdag 22 feb 2001 nuitavond vanaf 19 uur.

Zatetdag 10 maart 2O0lnUnamiddagvaruÍ 14uur.

Donderdag 22maart 2001 Ruilavondvanaf 19 uur.

BIJEENKOMSTEN
JEUGDLEDEN
IARPO LIER:

Al onze biikomsten gaÍrn door in :
't Karthuizershof Karthuizersvest 5F57 te 2500
LIER
Zatetdag 13 jan 2OOl.nuilmmiddagvarnÍ 14uur.

Zatetdag 10 feb 2O0lnutuniddagvanaf 14uur.

Zatetdag 10 maa 2fi)lnumarniaaagvanaf 14uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uifleg voor onze jeugdleden ter
beschilddÍr&
Breng je verzameling mee, dan lqiÍIn€n we ze sarnen
beldikerL

WEETIES
- Op 11 november laatstleden vond weeral de 5e

editie
van de Provinciale Quiz plaats : het was een vrij

vlotte
strijd met 18 ingeschreven ploegen. Twee ploegen
eindigderr met eeÍr ex aequo en dus werd de
winnerrde ploeg bepaald aan de hand van de beste
benadering
van de totale leeftijd van de jury ...

- Intussen is onze Nationale Ruildag ook weeral
achter de

rug. In het bijzonder's ochtends was het
bezoekersaantal voor dit soort manifestatie de
moeite.
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FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnentandse filatelistisctre activiteiten en internationale tentoonstellingen,

opgesomd zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis oPgenomen indien

gà;rg"rrireerd door een beáiende club (ruilabonnementi of tijdig opgestuurd naar: Atpo/larpo,

Haakstuk 10, 2550 Kontich-

20 januari 2001 : Loe Nationale Ruilbeurs in de stedelijke feestzaal'Kielpark' te AntwerPen'
door Koninkliike Kielse Postzegelkring, toegang gratis

10 feb-L1 feb 200L : voorverkoop Promotie van de filatelie

17 maa-lïmaa 2001 : voorverkoop zênobe Gramme & KUL Leuven

1 april2001 : Hagelandie Verzameld.ag, door I(\IBP afdeling Aarschot, van 9u tot]7u,
toeganlg 40 BEF, in het Cult. Centrum (Stadsfeesaaal), Demervallei, Aarsctrot

22 april-Z3 april2001 : voorverkoop Europa & Mu,ziek en literatuur

2T ipril-z9 april 200L:PHILATELIA, internationale beurs in Keulen - Duitslanil

5 mei - 6 mei 200L : voorverkoop Treinen
2 juni-3 juni 2001 : Exphimo b1, thematische tentoonstelling in Bad Mondorf - Luxanbarg

e juni-fÉ juni 200L : fgI,ClCe 2}O'l.,Internationale FIP tentoonstelling in Plussel,
International Convention and Exhibition Center<The Heysel>

Ook genoemd : Wereldkarrrpioenschap filatelie

L aug-T aug 2001 ??: pHILA NIppoN 01., Internationale FIP tentoonstelling in Tokyo 'lapan-
M sápV21"sept 2001 : ARMENIA 01, Internationate FIP tentoonstelhngtnArmenia

6 okt-T okt 2001 : junex 2}OT,nationale competitieve voor de jeugd te Measmechelen

1.6 okt-Tlokt 2001 ??: HAFNIA 01, Internationale ffp tentoonstelling te Kopenhagen'Denmtarken

11,-74 1oli2002 : Nationale Competitieve tentoonstelling alle klassen in de Expohallen te Kortriik

l:!r"ttttvt*-:'*
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PERS INFORMATTE- DE POST

In november verhuisde de filateliedienst naar het volgend adres :

Directie Postzegels & Fiiateiie; Egide Walschaertsstra:$ 1, 2800 Mechelen

Inlichtingen Centrale :015/285700
Klantendienst Nederlandstalig : Al5 D85823-015/285829-A1 5 /285832

Franstalig :015/285821-A$1285822'A15/2858ï25
Engelstalig :015/285818
Duitstalig :015/285819

Fax:015/285816
E-mail : phil::telvíá)past.be

V/ebsite : http;/Àiwp.philalelï.post,be

Reeds uitgegeven, maar nog niet verschenen in dit tildschrift

Uitgifb van een gewone postzegel met de nieuwe Beelênis van Z.M. Koning Aibert II (tlpe Broux/MVIV)
Waarde
Kleur
Verkoop
Voorverkoop

: 50 BEF (1,24 Euro)
: blauw-vioiet
rvanaÍ2O/17/20ffi
:18en79/17/2CftA

Uitgifte van een gewone postzegel met de Beeltenis van Z.M.
Waarde : 36 BEF (Q89 Euro)

J Kleur : oranjebruin
Verkoop :vat:e.f 4112/2OC0

Koning Albeft n (gpe Broux/MW\r)

Ap a/n/z$ffi verscheen een herdruk van de Koolnees, destijds uitgegeven op 1/ 6/1992, waarde 8 BEF (O20 Euro)

t
l
I
tt,
t,t
It
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Uitgifte van speciale postzegel nr.1 2001 : Iubilaeum A.D. 20m
Onderwerp : logo van lubilaeum A.D' 2000

Waarde
Verkoop
Voorverkoop

:17 BEF (1,24 Euro)
:vanaf27/\2/2W
: 75 / 12/ 2ffiO te Koekelberg

4

I*

Nieuwe uitgiften

Uitgifte van speciale postzegels nr.2 2001 : Promotie van de filatelÍe - Het Belgische koningphuis
Onderwerp :2a blaadjeH.M. Koninginlouisa-Maria

2b H.M. Koningin Maria-Hendrika
2c H.M. Koningin Elisabeth

Waarde :2a5O+25 BEF (L,24+0,62 Euro)
2b 32+75 BEF (0,79+037 Euro)
k17+8 BEF (Q42+Q20 Euro)

Verkoop :vanaf 12/2/2ffi1
Voorverkoop : 10 en 11/2/2ffi1 b ]emappes en landen

UiQifte van speciale postzegels nr.3 2001 : I\mastie (biaadje)
Onderwerp : 1e H.M. Koningin Louisa-Maria

2€ H.M. Koningin Maria*Hendrika
3e H.M. Koningin Etisabeth
4eH.M. Koningin Astrid
5e H.M. Koningin Fabiola
6elLM. KoniningPaola

Waarde :300 3EF (7,44Euro)
Verkoop :vanafl2/2/20}1
Voowerkoop :1A enfi./2/2001 teiemappes en Landen

:

Ilt
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JARPO - LIER JEUGDKRANï

De Cullinan
door: LucVan Roy

Het verhaal van de Cullinan diamant, de beroemde steen van 3.106
karaat, die nu bijna 100 jaar geleden is gevonden in de Premier Diamond

Mine.

Deze mammoet steen werd
gevonden in the Premier
Diamond Mine, bij Pretoria,
welke is geopend in 1903.
Onder een wolkeloze hemel
op een donderdag namiddag,
Frederick Vrlells, opzichter van
de rnr.ln, deed z1n laatste
inspectieronde van zijn
werkdag. Opeens ontdekte hij
in de wand van de mrjn
temidden van de Yellowground
(gele kirnerliet-aarde die zich in
alle diamantrnijnen bevindt)

kimberlietgesteente ruwe diamant

Een blinkend voorwerp waarvan hij dacht dat het een stuk glas was.
Maar het was een diamant van meer dan een halve kilogram, de grootste die ooit gevonden
werd.
De ontdekking leverde Frederic Wells (díe als bijnaam papa Wells had) de flinke som van
2.000 pond op.

Ëigenaar Thomas Cullinan schatte de waarde van de gevonden steen, die
naar zijn eigenaar genoemd werd, op ongeveer zes miljoen Nederlandse
gulden. Dat bedrag was voor die trjd zo fabuleus dat niemand
kapitaalkrachtig genoeg was orn de steen te kopen en er een juweel van te
laten maken.
De Zuid-Afrlkaanse regering loste het probleem op en kocht de diamant voor

Arpo-Jarpo Lier januari februari 2001
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1.800.000 pond. Op 9 november 1907 schonk de Zuid-Afrikaanse regering hem aan
koning Edward VII ter gelegenheid van zijn 66ste verjaardag. Het geschenk was een teken
van dank aan de vorst voor de zojuist verworven autonomie van het Transvaal.
De steen werd langs gevvone postweg naar Londen gestuurd terwijl er een kopij langs een
andere weg - vezegeld van een spectaculair konvooi - werd gestuurd en vezekerd voor de
som van 1.250.000 $ US. De koning vertrouwde het slijpen van de diamant, samen met
nog andere belangrijke stenen, toe aan de in die tijd zeer bekende slijper l.J. Asscher,
president van de Asscher Society. Het bestuderen van de structuur en de zuiverste van de
steen nam enkele maanden in beslag. Om de beste resultaten te bekomen, oefende de
slijper eerst op nabootsingen, die hij in alle richtingen zaagde(t), kloofde{2) en sleep(3}. Op
10 februari 1908 besloot Asscher de steen in drie delen te kloven. De V-vorrnige inkeping
werd vooraÍ perfect aangebracht. ln een zeer gespannen sfeer gaf Asscher, in

aanwezigheid van een tiental personen, een finale slag. Hij plaatste een breed ijzeren mes
in de inkeping en nam een ijzeren staaf in de rechterhand, die hij hoog boven het hoofd
hield. De slag was zo fel dat het ijzeren mes aan stukken vloog zonder iets aan de steen te
veranderen. Volgens sommigen verloor Asscher het bewustzijn omdat hij dacht dat hij de
steen gebroken had. ïoen hij weer bijkwam, gag hij een definitieve slag en verdeelde de
steen een eerste en daarna een tweede keer.
Door deze kloven werden de stenen gezuiverd. Vervolgens kreeg de bekende slijper H.
Koe de stenen in handen. Koe sleep de stenen op een speciale schijf die tweemaal zo
groot was als de normaal gebruiKe schijven en draaide tegen een snelheid van 2.20A
toeren per minuut.
De voornaamst steen met de peervorm mel74 facetten{a) verliet de slijperij. De tweede
steen weegt 530.20 kt(s) en is op dit moment de tweede grootste geslepen diamant ter
wereld. Zijn naam: Cullinan I.

Cullinan I Cullinan tr

De koning liet deze uiterst witte en zuivere edelsteen in de scepter plaatsen. De steen is nu
te bewonderen in de Tower of Londen. Hij draagt ook de sierlijke naam "Grote Ster van
Keizerlijk Afrika".
De acht andere stenen worden de "Lesser Stars of Africa' (de kleinere stenen van Afrika)
genoemd.
De Cullinan tr heeft de vorm van een kussen, rechthoekig met afgeronde hoeken met 66
facetten, en weegt 317,40 kt. De steen werd in de kroon geplaatst en is eveneens te
bewonderen in de Tower of London.
De "Stuart"-saffier, die zich vroeger in het midden van de kroon bevond, werd naar achteren
gezet om plaats te maken voor de Cullinan tr.
De Cullinan Itr is een peer van 94,40 kt en bevindt zich in de kroon van koningin Mary.
De Cullinan IV heeft ook de vorm van een kussen en weegt 53,60 kt. De Zuid-Afrikaanse
regering schonk de Cullinan III en IV in juni 1910 aan de jonge koningin Mary.

Arpo-Jarpo Lier januari íebruari 2001
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Zuid-Afrika moest de stenen daarvoor welterugkopen van Asscher. Volgens een akkoord
tussen Asscher en de koning mocht de diamantair namelijk de andere stenen houden.

De Cullinan V is een peer van 18,8 kt. Hij is geplaatst ín een hanger die
ook als sierspeld gedragen kan worden. De steen was aanvankelijk
bestemd voor koningin Mary, maar werd dan als vervanging van de
Koh-I-Noor gebruikt. De Koh-I-Noor zelf werd in de kroon van Koningin
Elisabeth geplaatst.
De Cullinan VI is een markies van 11,50 kt. De koning kocht hem van
Asscher om hem aan koningin Alexandra te
schenken. De steen werd in een halssnoer gezet,
omgeven met smaragden. Hij is het lievelingsjuweel
van koningin Elisabeth IL

De Cullinan VII is een markies van 8,80 kt en is in een sierspeld
geplaatst, samen met de Cullinan VIII, een ovale kussenvorm van 6,80
kt.
De Cullinan D( is peervormig en weegt 4,39 kt, Hij is in een
gegraveerde ring geplaatst en werd geschonken aan koningin Mary. Hij
is nu eigendorn van koningin Elisabeth tr van Engeland.

(1) zassr : een diamantwrdelen in trr€ecf nffidelen, doormiddel ran een fosforbronzen za4
(2) kloen ; bdekent de stsr splijten, meestal 0{n een íneer Íegdmatige wrm te wrkrijgen.
(3) slijpen : een schittering aanbrengen op een ruvrae diamant door deze te beu,erken met venchillendewerKuigen
{4) facetten : ges@en Vakken op een dianant
(5) K of ka€at ; geurichtseenheid bii diamant (1/5 \i?n een gram of 200 milligram)

Arpo-Jarpo Lier januari februari 2001
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BELGTCA 2OO1 Y(}OR ONZE JOhIGE \rERZA}TSLAARS

It*b ;l; sin on een dcgje rref ons d<eon fe brengen íx d'e

wondere wereld vqn de Fe6freg*lg?
kon dan Ënel een b*zoekle hengen ncn 9elgácc ?SOtr te SrusËel.

r3e wsndf *r ëpg*rríaaht dory Op* Forr*. {'íij hee$f alïer"3ei

opdrach*en voor. jou in pefto. Je ïr,qg ds'elnernen *dh fql vgn

spelletle* eh €r. ei.ln heel w*t pt'i;zen fe wínnen.

b,li; venwcchfen j* fuÉsen ? en 15 juni ?SOl op Belgicc 3OO1.

Vw Ëfcrrrpíloulederr tfgdt er" eeh Speciale vennagsírrg fe rr*sshfen.

I
I oï qcn.,

gfqm * Piiou

t--gt"

Ontwerp ie zeoel

Ben jU jonger dan 12 jaar en had jij graag een tekening van jou op een postzegel zien prijken?

Kom dan snel naar Belgie 2001en ga als de blikem aan de slag!
Elke jonge bezoeker mag er een eigen zegel ontwerpen. Jouw tekening wordt dan onmiddell'lik op

de afdeling van de zegeldrukkerij verkleind tot po#egelformaat en afgedruK.

De jonge kunstenaars kijgen GRAfiS een reeks van de eigen ontworpen zegeltje.
Elke tekenaar neernt automatisdr ook deel aan de gncte kinderposEegelwedstrijd.
De winnaar zijn ontwerp wordt uitgegeven als edrte postzegel in het jaar 2002 ter gelegenheid

van'Dag van de postzegel'.

Dus breng ons een bezoe$e en teken zelf je postzqel!
Jij en je wierden kunnen dan je eigen zegel kleven op de brieven en kaartjes die je verstuutt.
De hoofdwinnaar ontvangt naast zijn eigen posEegel ook een mounbinbike.
Het hrreede beste ontwerp kiigt een playshtion van Sony.
En de derde prijs is een abonnement op onze keitoffe jeugddub voor jonge
posEegelvezamelaaÉ, Stampi lou.

Arpo-Jarpo Lier januari februari 2001
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Opdat iedereen je mooie postzegelontwerp kan
bewonderen, mag je op Belgica 2001 een kaafie
wn Sêrnpilou geírankeerd met je eigenste zegel
versturen naar een vriendje, vriendinnetje of
familielid.

Striphoekie

Na zo een vermoeiende dag doorheen de grote Heizelpaleizen kan je alvast even uitblazen in ons
striphoe$e. Je kan er zalig wegdromen in de sproo(iesacfrtige orngeving van de striphelden. Je
ontmoet er ook enkele sÍiptekenaars en ontdeK er alles over de boeiende avonturen van jouw
helden.

Animatie

Ook voor jullie is er animatie voozien op ons heuse kinderpodium.
Je vindt hier alles over op het dagprogramma.

JeuoCatelier

In ons jeugdatelier leer je alles over het sóikken, wassen van postzegels. En leer je er ook een
themablad opbouwen. Je neemt dit leuke sowenir mee naar huis en wie weet wordt dit wel het
begin van jouwe prachtige mllectie.
Je kan op Belgie 2001 tevens de veaamelingen van leeftijdsgenooges bewonderen.

Scholen

Arpo-Jarpo Lier januari februari ?00 I
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Ook voor sciolen hebben wij nog heel wat in
petto.
Voor sdrolen wordt een aargepast leuk en
educatÍef progÍamma uitgewedd.
Zo kijgen de scholen vooraf reeds de
gelegenheid deelte neÍnen aan een wedsfrijd:
"creatief met postzegels".

De winnende klas rnag in 2001-2002 gratis op
bosklas in Mariëmbourg!

Jij en je klasgenootjes worden als eregasten op
Belgica 2001 onhangen. Voel je ieb voor een ritje
met een postkoets onder begeleiding van een op
de posthoom blazende postiljon? Als winnende
klas kan je dit allemaal meemaken.

Elke leerling mag individueel een eigen postzegel

ontwerpen. Je kan wn diótbij waamemen hoe je
tekening tot zegeltje omgetoverd wordt.
De hele klas neernt automatisch deel aan de grote
postzegelwedstrijd (zie info hieÈoven)

Maar nahrurlijk vallen ook de twede en derde
winnaar in de prijzen! De tweede prijs is een
video en TV voor de klas en de derde prijs is een
gratis jaarabonrrement op Shnnpilou voor alle
klasgenoo$es.

Opa Fons en zijn animatoren nemen kleine
groepjes mee op "wereldreis", Vermits Belgica
2001 een intemationaal posEegelgebeuren !s en
er sbnds van over heel de wereld
vertegenwoordigd zijn, kunnen j ullie infomutie
over verschillende landen vezamelen. We hopen
natuurlijk dat de participerende landen een
gieschen$e voor onze jonge wereldreizigers in
petto houden...

INTERNET ADRES VAN BELGICA 2OO1

hr:Ëiiwr.r'u.v.bel gi ca20* L be

Overgenomen van de internetsite van Belgica 2001. Ook voor volwassenen geeft deze site

alle inforrnatie over tselgica 2001. Tnwelvoor jeugdleden ais voor de volwasseneg wij
organiseren een gezamenliik bezoek aan Beigica 2001. Meer informatie in ons volgend blad.

Arpo-Jarpo Uer januari februari 2001



VERI(OOPONDERLEDEN ZATERDAG 13ianuari 20In rs -
Nr Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet BEF € Beh. Pr.

1 Belqië nrs. 1255-1258 ** 48 20 0,5
2 België nrs.1293-1297 ** 60 22 0,55 2t
3 Belsië nrs.1307-1312 ** 70 25 0,62
4 Belqië nrs.1322-1326 * 62 27 0,67
5 Belsië nrs.1374-1380 ** 70 25 0,62 2i
6 Belqië nrs. 1399-1403 ** 65 30 0,74
7 Belsië nrs. 1456-1460 ** 82 35 0,87
I Cataloqi Yvert Frankrijk 2000 100 2,48 ,./sn
o Catalogi Yvert Monaco 2000 50 1,24 Z-/í

í0 Catalooi Yvert West Europa A-G í50 3,72 llrt
11 Wereld Klein insteekboekje vol zegels o 100 2,48
12 Bel.-Congo lnsteeklGart o 25 0,62
13 Bel-Conqo Nr.295 variëteit ** í000 300 7,44
14 Vatikaan 5 Maxima kaarten o 20 0,5 ^/a
15 Vatikaan 2 reeksen ** 10 0,25
16 Vatikaan Blok 4 ** DM5 25 0,62

Belqië 3 Max-kaarten Buzin 165 100 2,48 ../ )a
Belsië nr. 1293 & A ** 38 10 0,25 /o

19 België nr.1371wit papier ** 550 120 2,97 .-/Qa
20 Belsië nr. 1384 & A ** 42 10 0,25 4o
21 Belsië nr.1443 wit papier & nr. 1671 & A bl. Van 4 ** 300 50 1,24 8e
22 Belqië nr.1544 wit papier+Pol blok van 4 ** 50 1,24 3n
23 Belsië nr. 1903 P-BG-LBG-GG 1 Epacar blok van 4 ** 530 75 1,86 -.1ío
24 Belsië nr.2203 GE blok van 4 &2203 GR pl1 en 2 ** 1040 120 2,97 -.Év
25 België Kaarten Paola & Margritte o 300 250 6,2 25a
26 Belqië Studie op vel nr 3 van zegel nr 1728 WP * 500 100 2,48 -./oo
27 België 1 3' verschillende PeÉoraties op spoonveqze( o 100 2,48 )at
28 Belqië Vellentje NA 7 * 300 100 2,48 -/cla
29 Duitsland Insteekboekje Duitse post "+O 250 6,2
30 Duitsland lnsteekboekje Duitse rijk *r**T DM 1OO 400 9,92 ?da
31 Duitsland lnsteekboekje Duitse riik samendrukken *.**.o 31000 3000 74,4
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OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen ziin mogen altiid een schriftelijk oftelefonisch bod doen bii onze
veilingmeester BAETEN Louis 319 2500 Lier8: 034802283

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

ArpoJarpo Lier januari-februari 200 I



2001 apco - JARPo

L2
L4

BIJEEI\KOMSTEN

Zaterdag 13 januari 2001 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 25 januari 2001 vanaf19 uur
Worstenbrood

Arpo

Zaterdag 10 februari 2001 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 februari 2001 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 10 maart 2001 vanaf 14 utr. Arpo-Jarpo

Donderdag 22 maarJ200l vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 april2001 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 april2001 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 12 mei 2001 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 31 mei 2001 vanaf 19 uur Arpo (* donderdag)

Zaterdag 09 juni 2001 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 28 juni 2001 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 juli 2001 vanaf 14 uur Arpo

Donderdag 23 augustus 2001 vanaf 19 uur Arpo

7-aterdag 08 september 2001 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 22 september 2001 Alg jaarvergadering

40 jaar Arpo

Arpo-Jarpo+ Fed.

Viering 40 jaar

Zaterdag 13 oktober 2001 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 oktober 2001 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 10 november 2001 vanaf l4uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 22 november 2001 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 08 december 2001 vanaf l0 uur Nat. ruildag

Voorzitter:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER 8:034806628 E-mail adres firmin.thys@pi.be
BEWAAR DIT ALS GEHEUGENSTEUNTJE. Alle informatie steeds te bekomen op boven

vernoemd adres

Arpo-Jarpo Lier november- december 2000



VTORSTENBROOD
APPELBOLLEN

Donderdag 25 januarí 200I
Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur

in 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55 2500 Lier

Wij wagen 150 BEF (3.72e) voor één groot worstenbrood oftwee appelbollen met koffie ofthee
INSCHRIJVEN VOOR 22 JANUARI 2OO1

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op orze b[jeenkomsten of
bezorgen blj onze voorzitter: Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.Menkan telefonisch inschrij-
ven op zijnnumrner 034806628 ofper E-mail Íirmin.thys @pi.be

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op 25 januari 2001 met:
Worstenbrood:........... x 150Bef. = ...........

Appelbollen: x150Bef.E...........

Totaal Handtekening:

EAMILMLEDEN EN VRIEIIDEN ZIJN }VELKOM AAI\ DEZELFDE VOORWAARDEN
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ARPO-JARPO LTER België-Belgique
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2500 Lier 1
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TWEEMAAI{DELIJKS TIJDSCHRII'T
Afgifte kantoor 2500 LIER 1

Mlrrt - april 2001 nrs.:398-399 -
OPLAGE 120 expl. Jaargangr{
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09-t5 /06/2001
BRUSSEL-HEIZEL
BRUXEI-LES- H EYSEL i

Lokaal: Feestzaal "'t Krrthuizershof " Karthuizersvest 55-57 2500 LIER
Verantwoordelijke uitgever: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER B: 034806628 E-mail adres:Íirmin.thys@pi.be
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BESTE VRIENDEN
Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 10 maaït 2001. Tijdens deze bijeenkomst is ef onze
tweemaandelijkse verkoop onder leden. Niet minder dan 51 loten aanzeer lage inzetpijzen
worden U aangeboden. Kom tijdig naar onze bijeenkomst zodat U de loten rustig kunt
inkijken.

BELGICA 2OO1 F'ILATELISTISCHE }VERELDTENTOONSTELLING " 5OO JAAR
EUROPESE POST . VAN 9 TOT 15 JUNI2OOl TE BRUSSEL.

Wij bezoeken Belgica 2001 op 10 juni 2001 . Verder in dit blad vindt U alle gegevens om in
te schrijven.
Het programma van Belgica 2001 is zo samen gesteld dat er voor elk wat wils te beleven is,

ook voor rllLet verzamelaars . Zo zijn er free podiums met optredens in het teken van die dag
Wij denken ook aan de gemeenschappelijke uitgifte met China : er zal een Chinees paviljoen
zgn waar men onder meer Chinese kunstenaars Íuln het werk kan zien die Chinees porselein
beschilderen enz..

40 JAAR ARPO _ LIER OP 22 SEPTEMBER 2OO1 IN ZAAL 't KARTHUIZERSHOF

Noteer nu al deze datum in uw agenda ! Het prograÍnÍna is reeds rond. In ons volgend
tijdschrift zal dit verschijnen samen met de nodige inschriivingsformulieren.

DE PC EN ONZE HOBBY. ALBUMBLADEN MAKEN EN ZO VEEL M88R.......!!!

Vanaf l0 rrraart zaI er een computer ter beschikking zijn op onze vereniging . W! zullen U
proberen te helpen om zelf albumbladen te maken. Leden die reeds ondervinding hebben zijn
ten zeerste welkom . Wij kunnen ook nog veel bijleren. Wij verwachten natuurlijk ook onze
jeugdleden.
Wij raden al orze leden aan om toch eens een kfikje te komen nemen om te zien hoe men zelf
albumbladen kan maken. Zelfs indien men over geen PC kan beschikken, kan men toch zien
hoe men te werk moet gaan. Een alburnblad kan men altijd met de hand maken.
Een eigen ahurnblad geeft altijd een meerwaarde aan uw verzameling , men zet er op wat
men zelf wil en het is vooral stukken dan albumbladen.

RUILDIENST RUILDIENST RUILDIENST RUILDIENST RUILDIENST

VANAF NU kunnnen de nieuwe ruilboekjes ingediend worden uitsluitend in € . Er wordt
sterk aangeraden om niet met komma's te werken, maaÍ wel in Euro-Centen.
Wat bedoelen we hiermee?
Simpel: l€ : 100 Euro-Cent . Dus in plaats van te zeggen: 0,1€ kan je zeggen l0Cent of
0,01€: lCent of nog 5,36C: 536 Cent.
Dit zal in elk geval het optellen, aftrekken, kortom alle bewerkingen sterk vereenvoudigen.

Arpo - jarpo Lier maart - april 2001





33e jaargang ,Maart-April 2001 ros.39í3-399

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO Lier
(ArbeiderspostzegelverzamelaarsLier)

& IARPO Lier
(JeugdafdelingArbeiderspostzegelvevamelaars)

Secretariaat .' Haakstuk 10,2550 Kontich, 03/457.56.95

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

Lokaal:
FeesEaal "'t Karthuizershof', Karthuizersvost 55-57, Lier

Clubbijeenkomsten AWO :
- Elka 2e zaterdag van de maand, van I 4 uur tot I 6 uur
uitgez. augustus

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

3 I mei 2001 (is de 5e donderdag van de maand)

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

Veilingen ARPO :
- 2e zaterdagvande onsven maanden, om l5 uur

Bestuur AMO :
*Voorzitter & Public Relations
THYSFiÍmin,
Bosstraat 38, 2500 Liet, O3/48O.66.28

*Secretaris & Hulpbibli
VANHEERENTALS Mireille,
Haakstuk 10, 2550 Kontich, 03 / 457.56.95

*Bibliothekaris

VAN ROY Luc,
Anjerstraat 16, 2845 Niel, 0496/2 6.41.19

*Perming-, Materiaal- & Veih
BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,2500
Lier,OS/480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53, 2540

Hove,OS/288.58.94
*Ruilmeester

MERTENS Frans
Zagerijstr aat 30, 25OO Lier, O3 / 48O.28.11,

*Leden_

BATS Willy
Montystraat 34, 2590 Berlaar,

03/482.29.66

Lidgeld 9/2 000-9/2 00 I :
* JARPO : tem I 8 jaar gratis, vanaf 19 jaar 250 BEF
* ARPO : 250BEF

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2001

-J-

BIIEENKOMSTEN ARPO
LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in:
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatetdag 10 maa 2001 Ruilnamiddag vanaf -l. uur.
Donderdag 22 maa200l Ruilavond vanaf 19 uur.

Zaterdag 14 april 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.
Donderdag 26april200l Ruilavondvanaf19uur.

Zaterd.ag 12mei 200L Ruilnamiddagvanaf 14uur
Donderdag 3lmei 2001 Ruilavondvanafl9uur.

BIIEENKOMSTEN IEUGDLEDEN
IARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

Zaal 't KarthuizerchoÍ,
Karthrfizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatefi,ag

Zaterdag

Zaterdag

10 maa 2001 Ruilnamiddagvanaf L4 tur.

14 april 2001 Ruilnamiddagvanaf L4uiur.

12 mei 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal enuitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

WEETIES

- In januari werd Paul Straetmans uit Kampenhout
lid van onze club, hij verzamelt Belgie en Frankrijk
postfris.

- De bestuursgegevens hiernaast werden aangepast
met de nieuwe contactgegevens vern onze
bibliothekaris
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FILATELISTISCHE AGENDA

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

3 maart 2001 : Nationale ruilbeurs ingericht door de Fil. Kring van Dendermonde,
in de Middenschool Atheneum, Geldroplaan te Dendermonde,
postzegels en prentkaarteg gratis toegang van 9u00 tot 17u00

3 maart 2001 : 11u beurs voor alle verzamelingen in het ontmoetingscentrum
De Neerbeek, Maswaagplein (station), Bissegem, van 9u00 tot17ttlD ,
toegang gratis

4 naart2001, : Nat. Ruilbeurs voor alle ruilobjecten, door de Beverse verzamelaars,
in de Sporthal van de Broederschool, Stationsstraat te Beveren,
van 8u30 tot 16u00, inkom 20 BEF

10 maart 2001 : 11u ruilbeurs in het college Saint Augustin, Avenue Astrid 13, Gerpinnes,
van 9u00 tot 18u0O toegang gratis

17 maa-18 maa 2001 : voorverkoop Zênobe Gramme & KUL Leuven
) Postzegelbeurs in het Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen,

door NIPA, van 10u00 tot 18u0O inkom 100 BEF
24 rnaaft200'l' : 2" nationale ruilbeurs in ontmoetingscentrun De Wervel Processiestraat 6,

Bellegem, van 9u00 tot 18u00, gratis toegang
31 maart 2001 : Filatelistische ruilbeurs van 9u00 tot17u00,

Gemeenschapscentrum'Nekkerdal', G. Schildknechtstraat 26, Laken
1 april 2001 : Hagelandse Verzameldag, door KVBP afdeling Aarschot, van 9u tot17u,

toegang 40 BEF, in het Cult. Centrum (Stadsfeestzaal), Demervallei, Aarschot
7 aprrl-8 april 2001 : EUROTHEMA internationale thematische tentoonstelling, van 10u tot17u,

Scheppersinstituut, Cooppallaan 128, te Wetteren
2O aptrl-22 april 2001 : ROTTERDAM 2001, Nationale tentoonstelling cat. L, te Rotterdam - Neilerland
21 aprrT-22 april 2001 : voorverkoop Europa & Muziek en literatuur

Postzegeltentoonstelling in de Handelsbeurs in de TwaalÍmaandenstraat
te Antwerpen, georganiseerd door Koninklijke Postzegelkring Imperator,
van 10u00 tot 18u00, gratis toegang
Ruilbeurs en voorverkoop in het gemeeschapscentrum "De Kam",
Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem, van 10u00 tot 17u00

27 apttT-29 april2001 : PHILATELIA, internationale beurs in Keulen -Duitslanil
5 mei-6 mei 2001 : Voorverkoop vÉul de speciale postwegelemissie "75 jaar NMBS - treinen",

\ in zaal'Iabiglra, Noordzandstraat 46,Btugge
6 mei 2001 : Grote Nationale ruilbeurs ingericht door de Nielse Hobby- en Postzegelclub,

in de Gemeentelijke Feestzaal Vredestraat te2845 Niel, van 9u00 tot 16u00,
gratis toegang

24 nei200L : Speciale gelegenheidsafstempeling "H. Bloedprocessie",
in zaal Tabigha" Noordzandstraat 46, Brugge, van 10u00 tot 1.7u00

24nei-27 mei 2001 : NAPOSTA 2001, nationale tentoonstelling in Wuppertal-Duitsland
2 juni-3 juni 2001 : Exphimo 0L, thematische tentoonstelling in Bad Mondorf - Luxemburg

Tours 2001, Nationale tentoonstelling te Tours - Erunkrijk
9 juni 2001 : Grote Ruilbeurs in de St. Annawaaf Roklijfstraat, Aalst van 8u30 tot 17u00.
9 juni-15 iuni 2001 : BELGICA 2001, Internationale FIP tentoonstelling in Brussel,

International Convention and Exhibition CentercThe Heysel>
Ook genoemd : Wereldkampioenschap filatelie

30 juni 2001 : MIDPLEX Nationale tentoonstelling, Coventry, te Tile I*71- Groot Bretagne
27 jrlJu-29 juli 2001 : SAMOLUX, trilaterale tentoonstelling, te Schwalbach/Saar - Duitslanil
I aug-7 aug2001. of 30 juli-S aug 2001 ?? : PHILA NPPï 01, hrternationale FIP tentoonstelling in Tokyo - Iapan.

'1.4 sept-23sept 2001 : ARMENIA 0L, Internatiorrale fli tentoonstellin gin Armenia
22 september 2001 : Viering 4O jaar Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars, Lier

6 okt-7 okt 2001 : Junex 2001, nationale competitieve voor de jeugd te Maasmechelen

Arpo-Jarpo Lier maart-april 200 I





7 oktober 2001 :

'L6 okt-2], okt 2001 ??

11.-L4 juh20o2 :

-5-
2?t" Internationale Postzegelbeurs voor postzegels, brieven, poststukken en

postkaarten, in de stadsfeestzalen, Leopold Il-laan te Sint-Niklaas,
door Phila Waes, van 9u00 tot 17u00

: HAFNIA 01,, Internationale FIP tentoonstelling te Kopenhagen - Denemarken

Nationale Competitieve tentoonstelling alle klassen in de Expohallen te Kortriik

,t'FrÉrFrftF*rËrFrËrSrFrFrFrtrFrl.rl.rl.rl.)FrFrrrr rFrl.rl.rl.rí.rFrFrr**rF*rF**rFrI.*rFrFrFrrr*rFrFrl.rl.rFrl.rl.rÈfFrF*rr*rF

PERS INFORMATIE - DE POST

Sinds 15 november 2000 moet je als gewone klant bij De Post postzegels per minstens tien stuks afnemen, voor
Sommige postzegels is vijftig een minimum.

Intussen besliste De Post dat alle postzegels na de euro-introductie geldig blijver; in tegenstelling tot eerdere berichten.
De7\o/o inruiling van oudere Belgische postwegels zonder euro-frankering zou in plaats vantot30/6/ 2002, reeds begin
2001 stoppen, een maatregel die vooral de handelaars treft Maar alle oude zegels in Belgische frank, blijven dus nu
wel frankeergeldig na de inkoductíe van de euro.

Op de laatste Boekenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen werd het eerste nummer van het stripverhaal
STAMP&PILOU, De Super Speumeuzen van Studio Max aan de pers en het publiek voorgesteld. Het stripalbum
werd uitgegeven in het kader van de jeugdclub Stampilou die de Directie "Postzegels & Filatelie" in januari 2000
had opgericht en het kost 140 BEF. Voor bestellingen : Directie "Postzegels & Filatelie" te Mechelen.

Nieuwe uitgiften

Uitgifte van speciale postzegel nr.42001, :

Onderwerp : Zenobe Gramme
Waarde :17 BEF (0.42 EURO)
Verkoop : vanaf 19/03/2001.
Voorverkoop t 17 en18/03/2001, te 4540 Amay, 2020 Antwerpen (NIPA), 3000 Leuver; 1348 Louvain La

Neuve

, ) Uitgifte van speciale postzegel nr.S 2001 : 575 jaar K.U.L.
Onderwerp : De Katholieke Universiteitvan Leuven
Waarde :17 BEF (0.42 EURO)
Verkoop :vanaf19/O3/2001.
Voorverkoop :17 en18/O3/2O01, te 4540 Amay, 2020 Antwerpen (NIPA), 3000 Leuven, 1348 Louvain La

Neuve
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Nr.7a nr;7b
Uitgifte van speciale postzegel nr.6 2001, :

Onderrrr'erp :Water, natuurlijke rijkdom
Waarde : 21 BEF (0.52 EURO)
Verkoop : vanaf 23/04/2001,
Voorverkoop :21 en22/O4/2001te Antwerpen (Twaalfmaandenstraat), Wezembeek-Oppem, ..

Uitgifte van speciale postzegels nt.7 2001 : Muziek en literatuur
Onderwerp : a. Willem Elsschot

b. Albert AyguespaÍse
c. Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van Belgie

Waarde : a.17 BEF (0.42 EURO)
b.17 BEF (0.42 EURO)
c.21. BEF (0.52 EURO)

Verkoop : vanaf 23/04/2001,
Voorverkoop :21" en22/04/2OOL te Antwerpen (Twaalfmaandenstraat), Wezembeek-Oppem, ..

Uitgifte van speciale postzegel nr.8 2001 :

Onderwerp : Treinen
Waarde : strook 3x17 BEF QxO.42 EURO)
Verkoop :vanafOT/O5/2O01
Voorverkoop : 05 en 06/05/2001, te Brugge, ...

0,52
ZL

t1
\di i

\

Nr.7c
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De geschiedenis vun de brief,
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Lang geleden gaf men boodschappen aan mekaar door onder de vorm van knopen in een

touw, tekeningen op een rotswand, inkervingen in een kleitafeltje, rooksignalen van bergtop
naar bergtop of met een tamtam.

Het schriiven op papier is nog niet zo oud en het is ook nog niet zo lang geleden dat het
schrijven van brieven enkel voorbehouden was voor een zeer kleine minderheid van de

bevolking. Slechts zij die konden lezen en schrijven, konden een brief sclrljven. V/ij kunnen
ons nu niet meer voorstellen hoeveel tijd die brief nodig had om op zijn bestemming te raken
door middel van de boot of te voet. Ook koste het in die tijd veel geld om een brief te
versturen en dan was er nog steeds evenveel kans dat de brief aankwam" als dat hij niet
aankwam. Het was toen de gewoonte dat degene die de brief ontving de port betaalde. Dit
moest contant betaald worden aan de postmeester of de brenger dezes. In die tijd was het
namelijk ook vaak de gewoonte dat iemand die aan de bestemming van de brief passeerde, de

brief meenam en op bestemming afleverde tegen een vergoeding. In Nederland gebeurde dit
Door beurtvaartschippers die daarvoor een beloning van X stuivers ontvingen. Dit was de tijd
toen er nog geen postzegels bestonden.

De uitvinding van de postzegel wordt toegeschreven aÍln de Schotse boekdrukker James
Chalmers. Hij kwam op het idee om een nationale zegel uit te brengen die op de post geplakt
kon worden. In 1834 drukte hij blj wijze van proef een aarfial zegels. Het duurde nog tot 1838

eer James erin slaagde de overheid voor zijn uitvinding te interesseren. Hij bood zijn zegels

aar lret 'Mercantill-comrnittee' aar, een parlementsconrnrissie die het port-systeem
onderzocht. Op 6 mei 1840 was de postzegel geboren, de Engelsen plakten de eerste
postzegels op hun brieven. De postzegel is dus een Engelse uitvinding en dat is ook de reden
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waarom er op de Britse postzegels nooit de naam'Great Britain' gedrukt staat. De Britten
redeneren dat zij de naam van hun staat niet op hun postzegels hoeven te zetten, want een

echte postzegel is Brits.

De eerste zegels waren nog niet getand en moesten met een schaar van elkaar geknipt worden.

Pas in 1853 pasten de gebroeders Susse de eerste postzegeltanding toe. Het duurde dan nog
tot 1862 voordat de getande zegels vandeze Parijse broers officieel werden uitgegeven.

Fotobrief
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VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG l0 maart 2001 om 15 uur
Nr Land OMSGHRIJVING Waarde lnzet BEF C Beh. Pr.

1 Belsië nrs. 1255-1258 48 15 0,37
2 Belqië nrs. 1307-1312 70 20 0,5
3 Belsië nrs.1322-'1326 62 25 o,62
4 Belsië nrs. 1399-1403 65 25 0,62
5 Belsië nrs. 1456-1460 82 30 0,74
6 Wereld lnsteekboekie o 75 1,86
7 België Lot geperforeerde zegels o 25 0.62
8 Belsië nr. 2103 onqetand 400 120 2.97
I België nr.21O4 onqetand 400 120 2.97

10 Belsië 3 velleties zwartdrukken zegeldrukkerii 30 0.74
11 Nederland 20 FDC waaronder met blokken 200 4,96
12 Oostenriik nr.4764 320 80 1,98
13 Oostenriik nr.4687-4692 60 15 0,37
14 Oostenriik 5 zeqels 440 110 2,73
15 Oostenrijk nrs. 600-632 725 180 4,46
16 Oostenrijk 4 FDC 40 0,99
17 Noorwegen nr. 1 FF1000 1000 24,79
18 Vaticaan Blok nr. 4 en port nrs. 19-24 DM5 25 0,62

Luxemburq nr 61 FF 80 100 2,48
Luxemburq nrs. 399-401 FF 65 100 2,48

21 Luxemburg nrs. 559-561 FF 18 20 0,5
22 Luxemburg Assortiment 6 goede waarden FF 1OO 120 2,97
23 Roemenië Europablokken 1978 DM48 200 4,96
24 Frankriik Nrs 1235-1241 FF 120 150 3,72
25 Frankrijk nrs.1370-1375 FF65 90 2,23
26 Frankrijk nrs. 1382-1386 FF 15 20 0,5
27 Frankrijk nrs.1319-1322 FF 1OO 150 3,72
28 Frankrijk nrs.1398-1399 FF2O 30 o,74
29 Frankrijk nrs. 1366-1367 en 1400-1401 FF4O 60 1,49
30 Bel. Congo nr 29 tanding 12 o 1700 400 9,92
31 Bundespost nrs. 352-355 50 12 0,3
32 Bundespost nrs.475-478 o 160 40 0,99
33 Bundespost nrs. 501-504 o 60 25 0,62
u Bundespost nrs. 753-756 o 180 45 1,12
35 Bundespost nrs. 896-898 o 180 45 1,12
36 Bundespost nrs926-927 o 140 35 0,87
37 Bundespost nrs. 940-943 o 240 60 1,49

Bundespost nrs. 982-985 o 300 75 1,86
Bundespost nrs.1000-1003 o 360 90 2,23

40 Bundespost nrs.1129-1132 o 280 70 1,74
41 Bundespost nrs.1142-1143 o 260 65 1,61

42 Bundespost nrs.1147-1150 o 440 110 2,73
43 Bundespost nr.1'178 o 290 22 0,55
44 Bundespost nrs .1215-1218 o 280 70 1,74
45 Bundespost nrsl 31 6-1 31 9 o 300 75 1,86
46 Bundespost nrs.1445-1447 o ''20 30 0,74
47 Bundespost nrs.1471-1472 o '140 35 0,87
48 Bundespost nrs.1723-1724 o 160 40 0,99
49 Bundespost nrs 1780-1784 o 565 140 3,47
50 Bundespost nrs.'1791-1792 o 190 47 1,17

51 Bundespost Blnr.41 (812\ o 70 17 0.42

19

20

98
39
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BESTELBON AAII"YTJLLINGEN 2OOO ALBI]MBLADEN

NAAM Lidnr

LAND AANTAL VOORSCH.. TOTAAL

DAVO luxe
DAVO standaard
LINDNER
LEUCHTRUM
luxe
standaard
SAFE
E)(ELENT luxe

200
200
200

200
200
200
200
200
200

200
200
200

E)GLENT dik papier standaard
E)GLENT dun papier standaard..

BIJKOMENDE AANVULLINGEN

DAVO
DAVO
DAVO

TOTALEN

nr BESTELBON
DAVO supplementen

BELGIE

bladen
LUXE STANDAARD

LUXE

prus aantal prijs aantal

o België 2000
Basis supplement

235, 236, 237,238,239,
239a, 863,864, 865,
CN13, C8, info

840 fr 570 fr

F1 Kertsmis & Nieuwjaar 2000
facultatief blad

Om dit volledig vel van 20
zegels op te bergen

90 fr 60 fr

o België 2000
20ste eeuw (2de reeks)

4 bladen voor de 2O ahon-
derlijke zegels van dit vel

395 fr

o België 2000
Speciale BriefkaaÉen

cK41,CK42, CK43 230 fr

@
België 2000
CAROLUS QUINTUS

Gemeenschappelijke uit-
gifte België / Spanje
(kaart, 4 zegels, 2 blokken)

í80 fr

o België 2000
EURO 2000

Gemeenschappelijke uit-
gifte België / Nederland
(kaart en 4 zegels)

125 Ír

Gebruik het eerste formulier om uw bestelling te reserveren , de onderste bon is enkel ter
informatie . Het Bestuur.
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EXPOSITION PHILATELIQUE MONDIALE

WORLD PHILATELIC EXHIBITION
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POSTZEGELBEURS

17 & ï8 maart zOOi
OP ZATERDAG EN ZONDAG

van 10 u. tot'18 u. - in zaal 2 en 3

/Gl

t.;,'BOUWCENTRUM _ ANTWERPEN
JAN VAN RIJSWIJCKI AAN 191

,*p$$3il?"no
eeróisóhe zegels

lnkorn: ï Q$ r.t
**ffjïï::t,n

lnfo & secrelattaat:
l(orte Nieuwstraat 24 . 2000 Antwerpert

Tel. 03/232 22 05 . Fax 03/225 18 73

DE GROOTSTE POSTZEGELSBEURS VAN BELGIE
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ARPO JARPO LTER
België-Belgique
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Lokaal: Feesfzaal "'tKarthuizershofí Karthuizersvest55-57 2500 LIER
Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER 8: 034806628 E-mail adres:firmin.thys@pi.be
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Beste Vrienden,

Wif hopen dat als U dit maanblad ontvangt, de zon en aÍmgename temperaturen zich van
onze contreien meester hebben gemaakt.
Traditiegetrouw organiseren wij op onze volgende bijeenkomst van 12 mei een verkoop onder
leden. Er zijnweer verschillende loten die rngezet worden aanzeer gunstige prqzen.
Leden die door omstandigheden niet aarrwezig kunnen zijn, hebben altijd de mogelijkheid
schriftelijk of telefonisch te bieden bij onze veilingmeester Baeten Louis (zie veilinglijst).

In dit tijdschrift vindt U het volledig prograÍnma van Belgica 200I. Om deze internationale
terÍoonstelling rustig te kunnen bekijken is meer dan één bezoek nodig . Wii met onze kring
brengen een bezoek op zondag l0 juni 2001. Zie inschrijvingsformulier verder in dit blad.

40'tu veriaardas Arpolier op 22 september 200L. In dit tijdschrift vindt U het vol-
ledig pro gr amma van onze viering.
Wii vieren samen met de Soc. Federatie voor postzegelverzamelaars, die eveneens 40 jaar
bestaat. Wij feliciteren de federatie voor hun verjaardag en hun vlotte samenwerking. Hier-
door kunnen wij toch meer bieden Íuill onze leden.
Voor onze leden en partner vïagen wij slechts 300BEF per persoon voor deelname aan de
feestelijkheden. Wij hopen dat al onze leden samen met het bestuur zullen genieten van deze
verjaardag.

AANDACHT AANDACHTAANDACHT AANDACHT AANDACHT

ABONNEMENTENDIENST NIETIWIGHEDEN

Met het oog op de grote investering die ons te wachten staat in de maand juni (Belgica2}}l)
en de rware aankopen van postzegels de laatste maand, vragen wtj U op de eerstvolgende
bljeenkomsten uw zegels afte halen.

Aan de leden met lidnr. : 15 -23 -25-33 - 36 - 55 -79 -82: kom A.U. B.
uw zegels dringend afhalen, zoniet komen wij in fïnanciële moeilijkheden
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Onze dank aan de leden die dat wel regelmatig doen

Het Bestuur en in het bijzonder de verantwoordelijke van de nieuwighedendienst

Arpo - Jarpo Lier mei-juni 2001





33e jaargang, Mei-Juni 2001 ms.400-401

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO Lier
(Arbeiderspostzegelverzamelaars Lier)

& IARPO Lier
(Jeugdafcleling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretaríaat .' Haakstuk 10, 2550 Kontich, 03 /457.56.95

Aangesloten bij :
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninkliike Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

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

Clubbijeenkomsten ÁRPO :
- Elke 2e zaleróag van de maand, van I 4 uur tot I 6 uur
uitgez. augustus

- Elke 4e donderdag van de maand, van 1 9 uur tot 2 I uur
uitgez. juli en december

3l mei 2001 (is de 5e donderdag van de maand)

Clubbijeenkomsten JARPO :
-Elke2ezaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

Veilingen ÁRPO :
- 2e zatetdagvande oneven maanden, om l5 uur

Bestuur AfuPO :
nVoorzitter & Public Rela
THYSFiÍmin,
Bosstraat 38, 2500 Lier, 03/480.66.28

*Secretaris & Hulpbibliothecaris
VANHEERENTALS Mireille,
Haakstuk 10, 2550 Kontich, 03 / 457.56.95

*Elbliqlhee4dq

VANROYLUc,
Anjerstraat 16, 2845 Niel, 0496126.41.19

*Perming-, Materiaal- & Veilhgee
BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,2500 Lier,O3 / 480.22.83

*Drcnstf, Srsutcighedeq
BELLEKENS Eduard
L. Dumortiersfr 53, 2540 Hove,OS / 288.58.94

nBg'tlrlseglgl

MERTENS Frans
Zagefijstaat 30, 2500 Lier, O3 / 480.28.11.

*Lgden

BATSWilly
Montystraat 34,2590 Berlaar, 03/ 482.29.66

Lidgeld 9/2 000-9/2 00 I :
* JARPO : tem l8jaargratis, vanafl9jaar250 BEF
* AITPO : 250 BEF

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2001
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BIIEENKOMSTEN ARPO
LIER :

Al onze biikomsten gaan door in:
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zaterdag 72mei 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur,
Donderdag 31 mei 2001 Vanaflg uur.15d" donderdag)

Zatefi,ag 9 juni 2001 Ruilnamiddagvanaf 14 uur
Donderdag 28juni2001 Ruilavondvanaf19uur.

Zaterdag l(juli 2001 Ruilnamiddagvanaf L4uur

BIIEENKOMSTEN
IEUGDLEDEN
IARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

Zaal' t Karthuizershof,
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatefiag 12 mei 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Zatefiag 9 iuni 2001 Ruilnamiddagvanaf 14 uur.

Zaterdag 14 juli 2001 Ruilnamiddagvanaf 14uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uideg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kurrren we ze samen bekiiken

WEETIES

OPGELET ONZE BITEENKOMST VAN DONDERDAG
31. MEI2OOl. IS DE VIIFDE DONDERDAG





FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingery opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
Atpo / larpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

5 mei-6 mei2001 : Voorverkoop van de speciale postwegenemissie "75 jaar NMBS - treinen"
* in zaal Tabigha, Noordzandstuaat 46, Brugge, van 10u00 tot 17u00
* Nationale Filateliebeurs PHILABOURSE 2001, van 1Ou00 tot 1.7u00, georganiseerd in

samenw. met de Directie van het Postkantoor 6000 Charleroi 1 en filatelieclub "Cercle
royal philatelique de Chatelet",
toegang 80 BEF

: Grote Nationale ruilbeurs ingericht door de Nielse Hobby- en Postzegelclub,
in de Gemeentelijke Feestzaal, Vredestraatte2S4S Niel, van 9u00 tot 16u00,
gratis toegang

: Speciale gelegenheidsafstempeling "H. Bloedprocessie",
in zaalTabigha, Noordzandsfraat46, Brugge, van 10u00 tot 17u00

: NAPOSTA 2001, nationale tentoonstelling in Wuppertal - Duitsland
: Exphimo 0L, thematische tentoonstelling in Bad Mondorf - Luxemburg
Tours 2001, Nationale tentoonstelling te Tours - kanlerijk
: 7du Ruildag ingericht door Ertfila te Ertvelde,

inzaal "Bavo", Holskaat Z Ertvelde
: Tweedaagse ruilbeurs voor alle verzamelingen, toegang gratis,

in de Vrije Basisschool St. Lambertus, Bruggrachtstraatl A, 1930 Nossegem,
zaterd.agvan 9u00 tot 16u00 en zondag van 9u00 tot 14u00.

: Grote Ruilbeurs in de St. Annawaal, Roklijfstraat Aalsí van 8u30 tot 17u00.
: Voorverkopen tijdens het Wereldkampioenschap filatelie

* BELGICA 2001., Internationale FIP tentoonstelling in Brussel,
International Convention and Exhibition CentercThe Heysel> :

"500 jaar Europese Post" (9/6), Gemeenschappelijke uitgifte Marokko
(10/6), "Kunst in Belgie" (71/6), Gemeenschappelijke uitgifte China (12/6),
"Jeugdfilatelie - Luc Orient (13/ 6), "Sport" - wielrennen, turnen (14/ 6),
Belgische voorzitterschap van de "Europese lJnie" (15/6)

: Thematica - Groot Bretagne
: MIDPLEX Nationale tentoonstelling, Coventry, te Tile HilT - Groot Brctagne
: SAMOLUX, trilaterale tentoonstelling, te Schwalbach/Saar - Duitslanil

6 mei 2001

24nei2001.

24mei-21mei 2001
2 juni-3 juni 2001

3 juni 2001

9 juni 2001

9 juni 2001
9 juni-1s juni 2001

24iunr-zsjuni 2001
30 juni 2001 .

27 juJi-29 juli 2001
'1" aug-7 aug 2001
of 30 juli-5 aug20D1??:
4 aug-S aug 2001

'1. sept-2 sept 2001
8 sept-9 sept 2001

'1,4 sept-Z3 sept 2001

22 september 2001

-4-

PHILA NIPPON 01., Internationale FIP tentoonstelling in Tokyo - lapan.
: Voorverkoop "Toerisme" (Belforten) + "Nat! r'r"

* te Beauvechain, Bierbeek, Binche, Charleroi-Honnelles, Damme,
Diksmuide en Kermt

17u Filatelistische Prijs van de Stad Geraardsbergen (Dag van de Postzegel)
Voorverkoop "Rode Kruis"
* te Maaseik en Namur-Sal.innes
ARMENIA 01, Internationale FIP tentoonstelling in Armenia

:Viering 40 jaar Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars, !!q

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2001
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PERS INFORMATIE - DE POST

- Irrtussen mogen postkantoren niet langer afficheren dat Postzegels van 17 en van 21 BEF alleen per tien te koop
aangezien zowieso een klant niet kon worden verplicht. Loketbedienden mogen wel eventueel eerst verwijzen naar
een verdeelautomaat of lokeffrankeermachine

- Ondeelbare uitgiften van het jaar 2001 (zoals opgesomde in Info De Filatelist Aarschot)
1) 7 /5/Ol uitgifte "treinen" : reeks van 3 zegels en 2 vignetten verkocht aan 51 BEF = 1.26Euro
2) 9/6/01uitgifte "Belgica 2001"

a Postbode in de 15u eeuw 10 stuks verkocht aan l7OBEF :4.2'l,Ewto
b Postbode in de 16" eeuw 12 stuks verkocht aan 2:OABEF:5.06 Euro
c Postbode in de 17. eeuw 12 stuks verkocht aan 2O4BEF: 5.06 Euro
d Postbode in de 18. eeuw 12 stuks verkocht aan 2O4BEF: 5.06 Euro
e Postbode in de 1f ee-luw 12 stuks verkocht aan 2O4BEF: 5.06 Euro

3) 12/11/0l uitgifte "Kerstmis en Nieuwjaar" 20 stuks verkocht aan 340 BEF:8.43 Euro

,ds uitgegeven. maar nog niet vermeld in ons tiidschrift

Uitgifte v.rn gewone postzegels met de Beeltenis vanZ.M. Koning Albert II - met dubbele waardeaanduiding BEF/EURO
Waarde : 20 BEF (0.50 EURO), metbril, bruin

25 BEF (0.62 EURO), metbril, bruin-groen
34 BEF (0.84 EURO), met bril, blauw-grijs
200 BEF (4.96 EURO), met bril, aubergine

Verkoop ; vanaf26/03/2001

Herdruk van gewone postzegel met de Beeltenis vanZ.M. Koning Albert II - met dubbele waardeaanduiding BEF/EURO

Waarde
Verkoop

100 BEF (2.48 EURO), zonder bril
vanaf26/03/2001
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Herdruk van gewone postzegels van het type Vogels - met dubbele waardeaanduiding BEF/EURO
Waarde : 0.5 BEF (0.01 EURO), goudhaantje

7.5 BEF (0.19 EURO), klapekster
21 BEF (0.52 EURO), kramsvogel
150 BEF (3.72 EURO) ekster

Verkoop : vanaf26/03/2001
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Nieuwe uitsiften

Uitgifte van speciale postzegel nr.9 2C[L :

Onderwerp : Belgica 2001 - 500 jaar Europese Post
Waarde : 5 x 17 BEF (0.42 EURO) + 1 blok 150 BEF (3.72 EURO)
Verkoop :vanaf '1,8/06/2001, n de postkantoren
Voorverkoop : vanaf 09/06/2001, op Belgica 2001

Uitgifte van speciale postzegels nr.10 2001 :

Onderwerp : Gemeenschappetijke uitgifte met Marokko
Waarde ;17 BEF (0.42 EURO) + 34 BEF (0.84 EURO)
Verkoop ; vanaf 18/06/2001 tn de postkantoren
Voorverkoop :09/06/20O1 opBelgica200l

Uitgifte van speciale postzegels nr.l1200'1, :

Onderwerp : Kunstin Belgie
Waarde : Boekje 4x17BEF (4x0.42EURO)
Verkoop :vanaÍ78/06/2001. :rl.de postkantoren
Voorverkoop :11/06/20O1 op Belgica 2001

-6-
Uitgifte van speciale postzegels nr.122001, :

Onderwerp : Gemeenschappelijke urtgifte met China
waarde :77 BEF (0.42 EURO) + 34 BEF (0.84 EURO)
Verkoop :vanaf 18/O6/2001, ul.de postkantoren
Voorverkoop :12/O6/20O1, opBelgica2001

Uitgifte van speciale postzegel nr.13 2001 :

Onderwerp : Jeugdfilatelie
Waarde :17 BEF (0.112 EURO)
Verkoop :vanaf 18/06/2001nde postkantoren
Voorverkoop :13/06/20f1, op Belgica 2001

Uitgifte van speciale postzegels nr|1,42001 :

Onderwerp : Sport
Waarde ;2x17+4 BEF (2 x 0.42+0.10 EURO)
Verkoop :vanaf 78/06/20U n de postkantoren
Voorverkoop :14/06/20O'1, opBelgica2O01

\ Uitgifte van speciale postzegel nr.15 2001 :
/ Onderwerp : De Europese Unie

Waarde :17 BEF (0.42 EURO)
Verkoop : vanaf 18/06/2001 n de postkantoren
Voorverkoop :15/06/2N1, op Belgica 2001

Het volledigptogamma van Belgica 2001met afbeeldingen van de
speciale uitgiften vindt U op de volgende pagina's .

AIs U het progÍamma leest zult U vaststellen dat deze tentoonstelling
voor elk wat wils te bieden heeft .
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van lOu tot l8u
l-ofR.iele opening van Betgica ,oo, I

il Har
'Post500

Europese

t

Brilsssl
s.r5/'06400r
gÍuxelloÊ 300, 744

ffiio"rcours werd in die s00 jaor ofgetegd t

Ewffiiale sund rijk aan dwtmer,ten,ongrnele woruvetpen at uniftrms dwnpdt u in

ffi" verMertrwnhet prtf,e befin uíaan & dageroad van het3de millennium.

9Junr

r0:00

I1.00

I 1,30

I 1.45

12.00

14.00

ró.00

Openingsconcert van Belgica 2001 door een ensemble van twaalf
posthoornblazers o.l.v. Luc-BergerJeraaraan-het Consenatorium
te Brussel

Officiêle voorstelling van de posaegeluitgifte van de dag

lnterview met Désiré Roegiest, ontwerper van de zegelreeks die
wordt ultgegeven n.a.v.500 jaar Europese Post

Voorstelling ran de officiële CD van Belgica 2001 doorJos Coolen,
initiatiefnemer van dh proiect. Postbode Jos Coolen, musicus .
behaalde verschillende prijzen aan her Conserratorium ran Brussel -
koos thema's uit de klassieke muzlek waarbij de posthoorn centraal
staat. Op de CD staan werken van o.a. Beetftoven, Bach, Haêndel.
Hij is tijdens de tentoonstelling te koop in de Post Shop in paleis I
Swingconcert door ïhe Post Big Bond, uitgwoerd à la Glenn Miller:

Dit orkest, dat vrceger KoninHijke 6enre Posthsrmonie heene,
heeft sinds 1895 generaties "postiers" aan het dansen gebracht

Uiuonderlifke aanwezigheid van Anatoly Karpov die een partij
simultaanschaak zal spelen t€gen een twlntigtal tegenstanders.
Wist u ffouwêns datAnatoly Karpov een grote collectie zeldzame
postzegels bezit I Een deel van zijn collectie kan tijdens Belgica
2001 worden bewonderd. Een hele eer!Anatoly Karpov bezir niet
alleen zegels over het thema "schaken", maar ook zegels van
België en Belgisch Kongo, evenals zegels over de Olympiades van
I 896 tot I 960 (o.m. de Olympische Spelen ran I 920 te Antwerpen)

Laatste concert van deze eerste dag, uitgevoerd door het
Symfonisch Orkest yon De Posr uitVerviers 3

^-^ 
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van I Ou tot l8u
Gemeenschappelijke u itgifte

met Maroklto

íevende Á4orokkoonse gemeenschop vormL afgezien van de inwiy

uit de Europese Unie komen, de grootste graep immigranten von

Íslarn wordt in ons land in harmonie en rn goede verstnndhouding met

de ondere godsdiensten beleden. De twee zegeh von de hand van Hofida Lamarti,

een Belgische kunstenares van Morokkdanse afkomslzijn een valmoakt vaorbeeld

van deze religieuze tolerantie. Op de zegels staan de bosdiek von Koekelberg

(Brussef en de grote moskee Hcsson ll (Casoblonca, Marokko) afgebeeld.

I 1.00 Officiêle voorstelling van de gemeenschappelijke zegels

I L30 lnterview met de ionge artieste Hnfida Lamarti, ontwerpster v?n

beide gemeenschappelijl<e zegels

14.00 Marokkaanse modeshow van Nesha Marzouk van het huis Fifez

ló.30 Volksdans Ruh

f $ Jumff

I I Juni
ven lOs tot l8u

Kunst in Betgië

von 50A jaar via vier Belgriche schilders.

werlg doterend ult I 5 ó 5, W interlandschcJJl ntet scltr;clsets en voge/k

Pieter Bruegel de Oude (1527-1569).

rs van de hand van Peter Poul Rubens (l 577-1640),FriaVan den

Berglre (1883-1939),eenverÍegenlvoordigervandevermoordeLotenrseSchoo{

schilderde Zondag ortn de teie tussen 1924 en I 928.

Het meest "Belgische" van de vier op de zegels afgebeelde doeken is evenwel de

beroemde Rode Mr:sselen ín c/e Pat van Msrcel Eroodthoers (1924-1976); dlt
werk toont op ongeëvenoorde wijze één van de Eelgrsche culinoire speaoliteiten.

I 1.00 Officièle voorstelling van de reel<s zegels waarop deze vier

Belgische werken staan afgebeeld

I 2. I 5 lnterview met Myriam Voz en Thierry Martin. grafische ontwer-

pers van de reeks zegels over Kunst in Eelgië

14.00 Presentatie door de afdeling "Mode-ontwerpen" van het

Technisch lnstituut der Heilig Harten van Ninove

I {.45 lnterview met Jacques Charlier, ontwerper van de zegel

Eendracht maakt Macht uitgêgeven in ?000 als onderdeel van

de Artistieke reeks

I 5.30 Concert door het Sox Quortet van Luc Schollaert

16.30 A capella concert rond etnische polyfonie door de yrouwengroep

Mayaka o.l.v.Anita Daulne (Zap l{ama|

ons

A*^ :^-^ r:^- *^: :,,-: ?tnn 1
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ffi ffi #www#
van lOu tot l8u

[Ger".nschappelijke uitgifte met Cni*

Chins is de tweede gost yon Bel$ca 200 l. De Chinese stand zal een onverge-

teil$lc índruk nalaten door de gepresenteerde srukken en zijn prachtige opbouw.
',ln het 3àe nummer von onze brochure wijden wijeen heel hooflstuk oon dit

faseinerende land.

I 0.00 De Chinese draal< trekr door de.paleizen 3,8 en 4, mer de stand

van China als eindstation :

I 0.45 Offi.llb,'',y"ï-stelling van de gemeens5f,appefqlce ultgifte met China

I 1.30 Chfuiees zang- en'dansspektsksJ ,, '

| 3.00 De draak trekt opnieuw door de drie paleizen

r3.39

'l:r -,':l

door Pan Wen Jun, Oosterse

r 4.0q door

t5"oo Lo Mante belge

15.30 Demonstratie door Li Chan Duo

I ó.00 Nieuwe door Pan Wen Jun

ló.30 Prpa- en celloconcert door Xia Hua en XuWengoa, beiden lid
van de China Academy te Brussel
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van f Ou tot 2Ou Ínocturnef
f Fugdfitatelie

: :l..'

Êitpq1x
rde Eeljpsch

I t.00

I l.l5

t3.30

r 4.00

I ó.00

'rË 
^4ufi"

Q Eddy Paope " Le Lotnbgrd 204 I

de JeugdfÍÍ<rtelie-zegel opgedragen aan Luc Orient, geesteskind van

e tekenaar Eddy Paape.

Officiële voorstelling van de Luc Orient-zegel

lnterview met Eddy Paape en Marc Sleen - de geestellike vader

van Nero. Tevens een gesprek met De lt'larck en Dewuli de

ontwerpers van de striphelden van de Filatelie, Starn en Pilou

Sinds de iaren 40 verscltijnen de tekeningen van Ëddy Paape in

verscheidene bladen, maar vooral in Kuifie en Robbedoes' Het
personàge luc Orient, helemaal in de traditie van de Ameril<aanse

sciencefiction-striphelden uit de iaren 30, startte ziin carrière in

1965 in Kuifie. Luc Orient is niet alleen een begaafd chemicus en

fysicus, maar ool< een volleerd atleet

Overhandiging van de prijzen aan de laureaten van de Belgica

2001 scholenwedstriid

Debat over Jeugdfilatelie

Demonstraties acrobatie en iongleren door de leerlingen van de

Circusscholen van Leuven en Brussel

^-^ 
:-*^ r:^- *^: :,--: annl
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van !Ou tot l8u

Sport

De Wereldkcrnrpioenschoppen Wíelt'ennen op de boan vtncie'n van 22 tot 28

oktober h Ántwerpen p/octs. Voor de Wereldkornproenscfioppe n Turnen kan tt

van 29 o/<tober tot 4 november Ír 6enÍ terecht. Voor nieer info over deze

sportieve €veÍ)emeÍrteÍr kon u surfen nsor íespeqtievelijk www.vttc7A} I .cant en

n a d r www.wo rldch nn pgy tn.com.

t0.45

I 1.00

I t.30

r4.00

t5.00

t6.00

t 7"00

Voorstelling van het olympisch vuur op het voorplein varr Belgica 2001

Offrciële voorstelling van de zegels gewild aan de wereldkam-

pioenschappen turnen en wielrennen op de baarr. dir iaar geor-
garriseerd in Belgiê

Dcbat over de gescl"riedenis en de toel<onrst vatr lret wielrennen

en turnen in Bclgië

Denronst'aEie artistiek touwtjespringen

Sporrdemonstratie

Sportdemor-rstlatie

Acrobratisch turnen r-:nr de dag af te sluiten

ií:i kíWi?í ffi 1:i

H fe ,,,# ffi*#,ffi
van lou tot l6u

f Betgisch vooízitterschap
van de Europese Unie

3iser
doar

voonifrervon de

een Íenloonstet ing
de Europese Unie.

voor een periode von ó maanden.

met Europa ols onderwerP,

10.45 Opening door de

I 1.00 Officidle voorstelling van de

her Belgisch voorztrerschap
::,iï:;

12.00 Concert : Muziekkopet viii':'de

13.00 Debat over de toeknqrst van de filatelie

14,30 Plechtige overhandiging van de medailles van het Wereldkam-

PioenschaP Filatelie

I 5.45 OfÍicieel slnds van Belgica 2001, door de twaalí posthoornblazers

o.l,v. Luc Berger

^*^ :^--^ r :^- *^: :,,-: ann 1
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JARPO LIER JEUGDKRANT
de Afrikaanse olifant

door:Luc Van Roy, vrij naar een WWF uitgave

Op safari

We reden, langzaam manoevrerend tussen struiken en omgevallen boomstammen, met
twee terreinwagens mee met een groep olifanten. Vrij dicht op elkaar trokken ze voort,
steeds 'iets' met de slurf van de grond oprapend en in hun bek stekend, net als een
dierentuinolifant met een pinda doet. Het was een familiegroep van wijfjes met hun
kinderen van verschillende leeftijd. Plotseling stoof één van de wijfjes, met uitstaande oren
en hangende slurf, langs onze auto op de tweede wagen af. Een aanvall lneens, op een
afstand van 15 meter, stopte ze in een grote stofwolk. Al leek het er wel op, het was geen
echte aanval, maar een dreiging die betekende: ga weg en laat mijn kudde met rust. Toen
ze terugliep zagen we dat alle dieren in een kring stonden, met de koppen naar buiten
gekeerd, alert en gereed om zich te verdedigen. Waartegen wisten ze waarschijnlijk niet
eens, want de wind was in onze richting, zodat ze geen informatie kregen van één van hun
belangrijkste zintuigen: de reuk.
Onze wagens stonden stil met afgezette motor en behalve zacht gefluister, het snorren van
filmcamera's en het klikken van fototoestellen was er geen geluid. Toen maakten we iets
heel 'menselijks' mee. Daar stonden ze, gespannen, klaar voor de verdediging, zonder dat
er verder iets gebeurde. Langzaam zag je de spanning wegebben. Eerst begonnen de
kleintjes te draaien, de groep gaf zijn houding op en trok tenslotte weer verder.
Dezelfde afstand in acht nemend reden wij weer achter de groep aan. Dat was méér dan
waar de olifanten zin in hadden! Weer viel de leid-olifant aan en stormde op onze auto af,
op enige afstand gevolgd door olifant nummer twee. Gelukkig bleek het opnieuw alleen
dreiging in te houden, al stelden de overige elf dieren zich weer in slagorde op. Voor de
tweede maal trok de groep weg, nu geleid door olifant nummer twee en met de leid-olifant
als laatste.
We lieten de dieren verder met rust, na een avontuur zoals je dat als toerist maar zelden
beleeft.

Arpo - Jarpo Lier mei-juni 200í





De familieqroep
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Zo'n familiegroep, bestaande uit enkele volwassen wijfjes en hun jongen, is de sociale
eenheid van de olifantenmaatschappij. ln de droge tijd, als het voedsel schaars is, bestaat
deze gewoonlijk uit acht tot dertien dieren. in de regentijd komen verwante groepen samen,
waardoor groepen van vele tientallen dieren ontstaan. Dan voegen ook de volwassen
mannen zich bij hen en vinden paringen plaats. Dit is het schema in een gebied met een
heel duidelijk droge en natte tijd, zoals de Serengeti in Tanzania. ln Lake Manyara National
Park, eveneens in Tanzania, waar het hele jaar door voldoende water is en dus voedsel,
blijven de familiegroepjes in elkaars buurt, zij komen geregeld samen en het contact met de
mannen vindt over het hele jaar plaats. Zo'n situatie bepaalt ook het aantal olifanten in een
gebied. ln de Serengeti is dat één of minder per km2, in Manyara vijf per km2.
Olifanten zijn in hoge mate sociaal. ln zo'n groep met wijfjes en kinderen is tussen de
dieren een zéér sterke binding en is onderlinge hulp normaal. Zelfs het volledig vezorgen
van een jong door een 'tante' is waargenomen.
De leiding berust bij één van de wijfjes. Wie, wordt niet alleen bepaald door leeftijd, maar
vooral door karakter. ln het beschreven geval de leid-koe nog een jong dier -te zien aan de
kleine stoottanden- en de assistente oud, met ingevallen slapen en versleten en gebroken
stoottanden.
Als de dochters volwassen worden mogen ze in de groep blijven, maar de zonen van ca.12
jaar moeten op eigen benen staan. Ze verlaten de familie om zich aan te sluiten bij andere
mannetjes. Als de groep groter wordt te groot- splitst zich een deel af onder leiding van
één van de flinke dochters. Zo is de voedselvooziening, ook in de slechte tijd vezekerd.
Mannetjes trekken apart rond in groepjes van verschillende grootte en wisselende
samenstelling maar ook vaak alleen. Niet slechts oude stieren die niet meer meedoen aan
het sociale leven, leven op die manier solitair, maar ook flinke, ondernemende jonge
stieren.

!

-f,/dET/E' AII

Wat zo'n man doet en welke rol hij speelt in de mannenmaatschapprj, wordt vooral bepaald
door karakter, temperament en, natuurlijk, rangorde. Een stier die rustig en niet bang is,
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initiatief heeft, op gezelschap is gesteld en een beetje agressief is, zal een leidende rol
kunnen gaan spelen.
ln een grotere mannengroep bestaan allerlei regels en heeft ieder dier, al naar plaats en
leeftijd, een bepaalde rol.

Voedinq

De grote hoeveelheid voedsel die een olifant nodig heeft is uitsluitend plantaardig. Gras is
de hoofdzaak en verder takken en bladeren, boombast, vruchten , enz. Per dag besteden
ze 16 à 18 uur aan eten. Over de wijze waarop ze in dichte begroeiïng en over zelfs grote
afstanden contact houden, zijn recent belangrijke ontdekkingen gedaan, waarover verderop
in dit hoofdstuk meer. De 'rommelende' geluiden werden echter door vroegere jagers vaak
toegeschreven aan het rommelen van de ingewanden.
Onder natuurlijke omstandigheden vernielen de olifanten zoveel (of zo weinig) bomen, dat
hierdoor dichtgroeien van de savanne wordt voorkomen, zodat ook de grasvooziening
geen gevaar loopt.

Lichaamsbouw

De Afrikaanse steppe-olifant is het grootste nog levende landdier. Een stier kan zelfs wel 4
meter hoog worden en 10 à 12 ton wegen . Zo'n afmeting heeft natuurlijk allerlei gevolgen.
Het is nogal veilig en alleen jonge dieren hebben gevaar van roofdieren te duchten. Maar
er moet wel veel voedsel worden venrerkt om het lichaam in stand te houden. Hierop is het
uitzonderlijk gebit uitstekend berekend. Het bestaat uit zêér groten kiezen met
emailplooien. ln iedere korte kaakhelft is maar plaats voor één kies. ïerwijl deze afslijt en
van voren afbrokkeld schuift de volgende van achteren op; zo wordt de een na de ander
verbruikt. Het spreekt vanzelf dat in verband met het grote gewicht het skelet zwaat
gebouwd is en de poten zuilvormig zijn. Het verende voetkussen maakt geluidloos lopen
mogelijk.
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ln verhouding tot zijn afmeting heeft zo'n groot dier maar een klein oppervlak, zodat de
afkoeling gering is en weinig gevaar van overhitting bestaat. De zéêr grote oren dienen als
temperatuurregelaars. Bij koude worden ze tegen het lichaam gedrukt; bij warmte
waaierend heen en weer bewogen. De grote hoeveelheid bloed die er doorheen stroomt
wordt dan wel 5'C kouder.
De slurf -de verlengde neus inclusief onderlip- is een onmisbaar werktuig voor vele diensten
en nodig om de 'logge' bouw te compenseren. Hierdoor kan het dier zowel de grond als
hoge boomtakken bereiken; kan het grazen en takken plukken, uit diepliggende kuilen
drinken of kleine vruchtjes oprapen en zware bomen omduwen.
Ook wordt dit gevoelige orgaan gebruikt voor het onderhouden van onderling contact.
Baby's, die net als andere dieren met de bek zuigen, drinken in het begin ook knielend
water en plukken bladeren met hun bek. Ze gebruiken hun slurfje aanvankelijk wel als
fopspeen, maar gaandeweg, met het ouder worden, leren ze de normale functies.
De stoottanden -voortanden van de bovenkaak- zijn werktuig en wapen. Bomen worden
ermee geschild, grond losgemaakt om naar water te graven, enz.

Gedras

Bij het bestuderen van het gedrag van deze zéér intelligente dieren in het wild is gebleken
dat ze, in een bepaald gebied, elkaar allemaal kennen los van de vaak nauwe familierelatie.
Dat komt al in de jeugd tot stand als de jongen van verschillende groepen met elkaar
spelen en als ze tijdens de regentijd de mannen 'uit de buurt' ontmoeten.
Als kind testen de mannetjes hun kracht door de onderlinge kampspelen en wordt de basis
gelegd voor hun latere rangorde. Hierbrj valt het op dat kleinere, zwakkere door hun grotere
kameraden worden ontzien en beschermd.
We weten door het jarenlang ondezoek van verscheidene wetenschapsmensen veel van
olifanten. Zo ook dat ze per dag maar een uur of twee echt liggend slapen, naast een uur
oÍ drie staande rusten, dutten, stoÍbaden nemen, enz. Desondanks is er méér waar we
geen weet van hebben, of wat we niet begrijpen. Wat betekent de grote belangstelling voor
een dode kameraad en waarom wordt deze bedekt met takken? Wat met het sjouwen met
olifantsbeenderen?

Recente ontdekkinq van'tele'-communicatie bii olifanten
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Steeds weer blijkt hoe weinig wij weten en begrijpen van communicatie bij dieren. Tot voor
kort was het een raadsel hoe het mogelijk was dat olifantengroepen, in begroeid terrein en
kilometers van elkaar verwijderd, toch een evenwijdige koers aanhouden. Hoe kunnen
groepen van verschillende richtingen komend, vrijwel tegelijkertijd bij dezelfde drinkplaats
verschijnen? Door wat voor soort 'commando' staan alle dieren van een groep plotseling
doodstil, slurf en oren naar eenzelfde kant gericht? Het kan toch geen toeval zijn dat een
tochtig, dus paringsbereid wijfje (in oestrus) binnen de kortste keren omringd is door
verliefde mannetjes?
Nee, het is ook geen toeval: er bestaat een heel natuurlijk verklaring voor veel van de lange
onbegrepen verschijnselen, al berust de ontdekking daarvan wel op een toeval! Katharine
Payne vertelt hierover in het augustusnummer 1989 van National Geographic Magazine.
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ln 1984 voelde in de olifantenstal van de dierentuin in Portland, Oregon (USA), waarzich
drie lndische olifanten met jong bevonden, een trilling in de lucht als van een heel verre
donder, hoewel het er doodstil was. Later daarover nadenkend, herinnerde zij zich dat ze
een soortgelijke trilling had gevoeld in een kerk, toen de laagste orgelpijp werd
aangeblazen. Plotseling ging haar een lichtje op en wist ze waat ze naar moest zoeken.
Ze begon een gedurende een maand deze, voor het menselijk oor niet hoorbare geluiden
op te nemen op een bandrecorder, daarbij gebruik makend van een bestaande techniek,
die toegepast wordt om geluiden te ontleden. De in beeld gebrachte gegevens vertoonden
niet minder dan drie maal zoveel geluiden dan de ondezoekers zelf hadden kunnen horen.
Daarmee legde ze de basis voor haar voornaamste ontdekking. Nu weten wij dat de
communicatie tussen olifanten plaats vindt door met heel lage geluiden -voor de mensen
dus onhoorbaar- naar elkaar te 'roepen'. Dit voor mensen niet waarneembare geluid
bevindt zich op frequenties tussen 14 en 39 Hez. (Ter toelichting: zolang mensen jong
zijn kan het oor geluiden over een breedte van 9,5 octaaf met een frequentie tussen 30 en
18.000 Hez waarnemen).
Bij ondezoekingen in het veld bleken die lage olifantengeleuiden, ook in begroeid terrein,
kilometers ver te dragen, zodat het verklaarbaar is dat de liefdesroep van een tochtig wijfje
alle bronstige mannen uit een omtrek van minsten 5 kilometer naderbij lokt.
Het ligt voor de hand dat deze vorm van communicatie voor olifanten van heel groot belang
moet zijn.
Het ondezoek gaat door, want al is veel verklaard: er blijven nog minsten zo veel vragen
over. Nog lang niet alle geheimen van de olifanten 'tele-taal' zijn ontcijferd. Zo zouden we
graag willen weten wat de dieren elkaar op deze wijze kunnen vertellen en hóe ze dat doen.
Er staat ons nog een spannende tijd te wachten!

Arpo - Jarpo Lier mei-juni 2001
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Bedreiqinq en bescherminq

Hoewel de Afrikaanse olifant niet direct met uitroeiïng wordt bedreigd, is de toestand wel
ernstig. Zoals bij alle grote dieren is de belangrijkste oozaak daarvan het verlies van
geschikt woongebied. Er is berekend dat per jaar 2olo olifantenland door de mens in bezit
wordt genomen, wat de levensmogelijkheid van ruim 20.000 olifanten in gevaar brengt.
Tevens is, door de hoge prijs van het ivoor van de stoottanden op de wereldmarkt, het
stropen zeer toegenomen. ln de jaren zeventig kostte dit per jaar niet minder dan 40.000
dieren het leven. Niet alleen worden bij onvoldoende bescherming de aantallen bedreigd,
het verstoren van de sociale orde is mogelijk nog ernstiger. Stropers proberen veelal de
olifanten met de grootste stoottanden te doden en dat is vaak de leid-olifant. Haar groep
raakt daardoor radeloos en stuurloos, behalve als er een flinke opvolgster in de groep is of
als de groep zich weer kan aansluiten bij de moedergroep. Maar anders .....? Vandaar dat
het bestrijden van de stroperij in de wildparken zorg nummer één is. Op vele plaatsen zijn
goede successen behaald, vaak met materiaal -terrreinwagens, verbindingsappparatuur en
vliegtuigjes- verstrekt door het WWF. ln andere gevallen is dit moeilijk omdat de stroperij
zeeÍ goed is georganiseerd door op de achtergrond blijvend, kapitaalkrachtig en
invloedrijke, personen. Gelukkig is de oproep van WWF voor een internationaalverbod op
de handel in ivoor door veel landen overgenomen en is de 'omzet' inmiddels sterk gedaald.
Een bemoedigende ontwikkeling.
Andezijds: een goede bescherming kan een andere ongewenste situatie tot gevolg
hebben: een te groot aantal olifanten voor het beschikbaar gebied. Dan moet uit
natuurbeschermingsoverwegingen het aantal dieren worden beperkt om te voorkomen dat
de olifanten hun eigen milieu zouden vernielen. Wanneer zoiets nodig is gebeurt dat
zorgvuldig en zónder de sociale structuur van de groep aan te tasten. Bovendien komt dan
de opbrengst aan vlees ten goede van de bevolking.

Arpo - Jarpo Lier mei-juni 2001
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Oorspronkelijk hebben tientallen soorten olifanten de wereld bevolkt. Drie à vier miljoen
jaar geleden beleefden die hun bloeitijd en woonden ze in een reusachtig verspreidings-
gebied over Azië, Europa, Afrika en Amerika.
Van al die soorten zijn er feitelijk nog maar twee hoofdgroepen overgebleven: de
Afrikaanse (Loxodonta africana) en de lndische (Elephas maximus). De Afrikaanse soort

$ll ll:}1,(lr;0i
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valt te onderscheiden in steppe-olifant en de wat kleiner uitgevallen bosolifant, die in het
tropisch regenwoud huist. Beide soorten zijn groter dan de lndische.

B'rj grote dieren duurt het niet alleen langer eetze volwassen zijn -b'rj olifanten is dat pas na
10 à 12 jaar- ze planten zich ook veel trager voort. Zo krijgt een olifantwijfje om de 4 à 5
jaar een jong en is de draagtijd 22 maanden.
Mannetjes zijn zelfs pas na 20 à 25 jaar volgroeid.

Olifanten kunnen een hoge leeft'ljd bereiken, ook in de wildernis: 50 à 60 jaar is geen
uitzondering. Met deze gegevens is het duidelijk hoe lang het duurt vooordat verliezen door
stroperij of verkeerd beheer aangevuld worden.
Wij weten dat er in Afrika nu nog ongeveer 1 miljoen olifanten zijn. Deze zijn verdeeld over
34 Afrikaanse landen.
Congo staat aan de top met ca. 400.000 dieren. Dit gegeven is ontleend aan een door het
WWF betaalde driejarige inventarisatie, uitgevoerd door de bioloog lan Douglas Hamilton,
die jarenlang olifanten bestudeerde in Lake Manyara National Park. Hij inventariseerde niet
alleen, maar bestuurde tevens hun situatie en sociale structuur. Dankzij deze gegevens en
zijn hulp kon een elgemeen beheersplan voor de verschillende landen worden opgesteld.
Het WWF bluft bij de uitvoering van die plannen actief betrokken om zó zijn bijdrage te
kunnen leveren aan het voortbestaan van deze diersoort, die op zijn beurt weer bijdraagt
aan het in stand houden van het milieu.
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VERI(OOP ONDER LEDEN ZATERDAG 12 mei 2001 om 15 uur
Nr Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet BEF € Beh. Pr.

1 Europa 5 zegels+boekje Zweden gemeesch.Uitgifte Bel 390 100 2,48

2 België Nr. 572 blok van 4 300 90 2,23

3 België Nr. 983 200 50 1,24

4 Bel.Congo Nrs. 134-149 "+0 1 150 200 4,96

5 Bel.Congo Nr.295V 1000 250 6,2

6 Belqië 3 zwartdrukken zegeldrukkerii Mechelen 30 0,74

7 Belqië Nr. 1674 kleurnuance 50 1,24

I Belsië Nr.2396 350 80 1,98

I Belqië 4 zeqels tvpe Velqhe qele gom 770 150 3,72

10 Belsië Nr.2450 een zegel qele gombladboord gr gom 335 80 1,98

11 Belqië Nrs. 1850-1904-1960 PE papier blok van 4 780 100 2,48

12 Belqië Nuances en tandingen Heraldieke Leeuw wimpel 186 40 0,99

13 België Nr 1944 blok van 6 480 100 2,48

14 België Nr.292 C-H 0 1140 200 4,96
15 Oostenriik 17 expres + rec. Kaarten en brieven rond 1900 2000 500 12,39

16 Wereld 6 brieven en FDC sporten I 000 300 7,44

17 Duitsland Bundespost zwartdruk automaatzegel í Oph Bl 4 í00 2,48

18 England Brief met blok nr 3 0 DM 4,5 25 0,62

Belsië Kaart inhuldiging Berendrechtsluis Boudewiin 25 0,62

Belqië Herdenkinqskaart Theo Van Rvsselberghe 325 100 2,48

Belqië Heredenkinqskaart Georqes Simenon 1 100 350 8,68

22 Belsië Herdenkinqskaart Mechelen-lnnsbrUck België 650 200 4,96
23 Belqië " Oostenriik 500 150 3,72

24 Belsië il Bundespost 450 135 3,35

25 Belsië Nrs;466-470 0 365 100 2,48

26 Belqië Nrs.583-592 0 120 30 0,74
27 Belqië Nrs.674A-689A 0 320 95 2,35
28 Belqië Nrs. 716-724 0 160 50 1,24

29 Belqië Nrs. 1013-1018 0 300 90 2,23
30 Belsië Klein insteekboekie 0 50 1,24

31 Portugal Ruilboekie 0 8000 100 2,48
32 Wereld Dik en goed gevuld insteekboek 0 250 6,2
33 Wereld Schoendoos brieven en kaarten 100 1,24

Bij de volgende loten GEEN roepgeld
34 België Blok 83 -10% postprijs 300 7,44

35 België Blok 82 -10% postprijs í8 0,45

36 België Blok 84 -10% postprUs 68 1,69

België Blok 85 -10% postprijs 30 0,74

België Blok 86 -10% postprijs 33 0,82

39 België Boekje 33 -1Oo/o postprfis 150 3,72
40 België Boekje 34 -1oo/o postpriis 150 3,72
41 België Boekje 35 -1O% postprijs 150 3,72
42 Beloië 27 Spec. BrieÍkaarten 1 998-1 999-2000 specimen 0 400 9.92

19

20
21

37
38

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altiid een schriftelijk oftelefonisch bod doenb$ onze
veilingmeester BAETEN Louis Antwerpsesteenweg 319 2500 Lier@: 034802283

AFKORTTNGp{:
** = Postgáaf BL= Blok of velletje
* = Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O = Gestgmpeld PWST: Posfwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbo4 nef eon opgeld vàÍt 5o/o vaor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt : van 0 tot 50fr; *2fr-van 5p tot 100fr. *5fr -van 100 tot 500fr +10fr - van 500 tot 1000fr +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 2001





van de snecidle 2002

Datum 7'hena Aarrtal llaarde

Januari
2r.01 Sport

Wielrennen
Tennis

4 zegels (4 x 17) 4 x0,42

Februari
t1.02 Promotie van de Filatelie

"Dit mag de hele wereld
bervonderen"
Belgica 200 1 -tekenwedstrijd

De Universiteit Ànhverpen
I 50't" verjaardag

I zegel

1 zegel

(t7+4)

(t7)

0,42 + 0,10

0,42

Maart
4.03 Brugge2002

Culturele hoofdstad van Europa

Vrourv & Kunst
t.g.v. de Internationale
Vrouwendag

3 zegels

2 zegels

(3 x 17)

(34)
(17)

3 x0,42

0,84
0,42

April
22.04 Dag van de Postzegel

Filatelie in het eurotijdperk

Honden
100jaar "Kynologische
Maatschappij der Vlaanderen

1 zegel

5 zegels

(le)

(5 x 17)

0,47

5 x 0,42

Mei
13.05 Europa

Het circus

Rode Kruis
Hulp bii grote rampen

I zegel

I zegel

(21)

(34 + 5;

0,52

0,84 + 0,12

Jurti
10.06 De Abdij van Leffe

850"'verjaardag

Toerismc
Kastelen

I zegel

10 zegels
(vel)

(1 7)

(10 x l7)

0,42

10 x 0,42

Juli
r.07 Paarden

I 00 jaar "St-
Pauluspaardenprocessie Oprvi i k"

1 blaadje
2 zegels

(l x 21)
(l x 17)
í1 x 16)

X

x
X

0,52
0,42
0,40

Uiíeiften tiidens FILAKORTRIJK : I I tot l4 it,li 2002
11.07

12.07

13.07

14.07

G uldensporenslag*
700"" verjaardag

Gemeenschappelijke uitgifte
met Portugal*

Gemeenschappelij ke uitgifte
rnal Kroatië*

Jeugdfilatelie*
Rakelandt van Hec Leemans

I blaadje
2 zegels

2 zegels (blaadje)

2 zegels

I zegel

x 23)
x21)
x 17)

(l x 21)
(1 x 17)

(l x 30)
(l x 17)

(17)

1x
lx
1x

0,s7
n5?
0,42

0,52
0,42

I
I

x
x

1 x 0,74
I x 0,42

0,42

* Deze postzegels zijn vanaf 15 .07 .2002 te koop in de postkantoren

SepÍembet
2.09 De rechten van het kind

Jean Rey (1902-1983)
Pionier Europese Unie

I zegel

I zegel

(t7)

(21)

0,42

0,52

Oktober
28.10

28. I 0 Extra

Kerstmis en Nieuwjaar)

Een reis door de 20't" eeurv in
80 postzegels (deel C)

Maatschappij & Sociaal leven-
Daseliiks Leven

l0 zegels (vel)

20 zegels (vel)

(10 x l7)

(20 x 17)

l0 x 0,42

20 x 0,42
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ALLE VERZAMELINGEN:
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BINKSE
RUILCLUB
TURNHOUT

INSTITUUT ST. VICTOR

Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout
Milgn€áh^Íkmp nlBl l@g6lEts,
KkÍm rBlaumlio.
SlildBKl4n bldwn onwb mt uih*táldê Etarld lol 1430 uw.
ïhÍs{boBpÍ0ldng op qdóisláend 8dffi (trdor wrbêtnd xtlrel}'
TwgánB grÊlb.
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\MIJ BEZOEKEN BELGICA 2OO1

OP ZONDAG 10 JUNI 2001. .

Wij komen bijeen aan de ingang van het Station te Lier om
9uur stipt.

Wij vertrekken om 9.15 uur.
Leden die geen gebruik maken van eigen vervoer moeten

inschrijven

GEMEENTE NOSSEGEM

g DA.&6SE RItI.BtrUS$

aLtE VERZÀMELINGEN

OP ZATtrRDAG 9 JIIM 2OOI

vAN 9 t'(Il' t6 utrR

OP ZONDAG IO JUNI 2OO1

VAN'TOT 14UUR

ll{ OE VrulE 8À3rSSC'ÍIOOL Sl LÀMBETIUS
BT]tr(ffiRÁCHT$TITÀAï NR IA

ÍE r93r) riogsqQtsM

rwreAun^ltsrudY8 usn ffioH
rcEWGI8@ro

tsr.h dl&a hqa e @rW @d@.dó!rdiÀ
lhri$sd H{Éb$6t&& Mdbh v' l+lq

lnlhhingsn: Voldgrs BRrl.
KEStÊlEln 1Ê6
à300 lumhout
tê! (MÉ.àJ.05.71

h'*.lrGh &&E[.$! @6iÈ ta,e]$Ï:do(

Voornaam:...Naam:

Postcode

Lidnr

@Plaatsnaam:

Adres:.......

INTERNATIOÍ{ALE
NAJAARSBËURS

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2OO1

Tussen 7.00 en 15.00 uur.

Arpo-Jarpo Lier mei - juni 2001
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Beste Vriendeno

De vakantiemaanden zijn aangebroken en vele onder ons zullen verre vakantieoorden opzoe-
ken of thuis van een verdiende rust genieten. Toch wagen wii aan onze leden om in de mate
het mogelijke zoveel mogelijk een bezoek te brengen aan de twee blieenkomsten in de zo-
mermaanden namelijk op zatefiag 14 juli en donderdag 23 augustus 2001. Dan zullen de uit-
giften van Belgica 2001 voor onze abonnees ter beschikking zijn. W{i doen nogmaals een
oproep aan al onze abonnees om hun zegels zo |teelmatie mogeliik te komen afrralen.

Belgica 2001 heeft reeds enkele weken zijn deuren gesloten. Ik hoop dat vele van onze leden
deze prachtige tentoonstelling hebben bezocht. Filatelistisch gezien was het een zeer hoog-
staande tentoonstelling. Men had eige$k verschillende dagen nodig om alles grondig te be-
zoeken.
Ons lid en bestuurslid Willy Bats heeft met zijn verzameling The Omnibus (De autobus) een
zeer verdienstelijke 8lo/o der punten behaald. Proficiat Willy.

Op 14 juli om 15 uur houden wij nog een kleine verkoop onder leden (zie de lijst verder in dit
blad). De inzetprijznnajnzeer scherp gesteld , koopjes zijn er reker te doen.

De algemene jaarvergadering gaat door op 8 september om 16 uur . Znals alle jaren wagen
wij kandidaten voor het bestuur van onze vereniging. Een vereniging kan allen maar goed
functioneren als er voldoende bestuursleden z[in en de generatiewissel vlot kan verlopen.
Wii zoeken al enkele jaren mensen om onze jeugd te begeleiden en om ze te motiveren om
aanwezig teajn.

Op 22 september vieren wij feest ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan Het programma en
de inschrijvingsstrook vindt U achteraan in dit t[idschrift. Het feest is bedoeld voor al onre
leden en hun familie. Voor onze leden en hun partner draaien wii de klok 40 jaar terug wat
betreft de prijs . Dus geniet eÍvan en sclrijf in .(Zie volledig programma verder in dit blad).

Prijskampzegels KLBP Antwerpen . Onze kring had voor de eerste inzending (2 verschillen-
de zegels uit Europareeksen van 1958) ,twee deelnencrs en drie inzendingen.
lsu inzending Uenadde 93% (8't'phats) 2e :87 o/o eÍr3e :83,5 o/o.

De tweede inzending, twee zegels met een schip of schepen ziin nu ingeleverd. Wii wachten
de uitslag af .

AAI{DACHT! Vanaf de biieenkomsten van september gaan ïvij definitief van start met
onze leden de gelegenheid te geven om zelf albumbladen te leren maken met of zonder P.C..

Arpo - Jarpojuli augustus 2001





33e jaargang, ]uli-Augustue 2001 nrs.4u2-4JJJ

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO Lier
(Arbeiderspostzegelverzamelaars Lier)

& IARPO Lier
(Jougdafileling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secreturiqst .' Haakstuk 10, 2550 Kontictr, 03/457.56.95

Aangesloten bij :
Sooialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninkliike Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

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

Clubbijeenkomsten ARPO in 2001:
-Elke2ezztudzgvan de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

- Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli €n d€c€mb€r

3 I mei 200 I (is de 5e donderdag van de maand)

C lubb ij eenkomsten JÁ kPO :
-Elke 2e zatsdag van de maand van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

Alg.J
Yeilingen ARPO :
- 2e zaterdagvande oneven maanden, om l5 uur

Bestuur ÁMO :
*Voorzithr & Public Relations
THYSFirmin,
Bosstraat 38, 25(X) Lier, 03 / M.6.28

*Secretaris & Hulpbibliothecaris
VANFIEERENTAIS Mireille,
Flaakstuk lO, 2550 Kontich, 03 / 457.ffi .95

*Bibliothecaris

VANROYLUc,
Karel Oomsshaat 12 bus 1, 2018 Antwerpen,
a496/2641t9

*Penning-, Materiad- & Veilingmeesbr
BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw3l 9,2500lier
,03/4N.22.83

*DiSnEgNiegJ rlgheden
BELLEKENSEdUaTd
L. Dumortierstr53,2540Hove,O3 / 258.58.94

*RuihneesbÍ

MERTENSFTans
Zagerijstraat 30, 2500 Lier, 03/480.28.11.

*l€den_

BATS Willy
Montystraat Y, 2Ji9o Berlaar,

03/482.2e.66
Lidgeld 9/2000-9/200 I :
+ JARPO: tem lSjaargratis,

vanaf 19 jaar 250 BEF (6.20 Euro)
e ARPO:250BEF

ArpoJarpo Lier juli-augustus 2001

22 SPETEMBER 2001 4oIAAR ARPO
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BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaÍrn door in:
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatetd,ag 14 juIi2001 nutumiddagvanaÍ 14uur.

Donderdag 23 aug 2fi11 Ruilavondvanaf 19 uur.

Zatetdag 8 sept 2fi)l numamiddagvanaÍ 14 uur.

Algemene iaarvergadering om 16 uur
Zattilag 22aept2Dl 4oiARPo

BIIEENKOMSTEN
IEUGDLEDEN
IARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

Zaal 't Karthuizershoí
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zaterdag 8 sept 2fi)lnuflrunriaaagvanaÍ 14uur.
Algemene iaarvergaderlng om 16 uur
Zatefilag 22sept2ffil 4ojARrro

Alle aanwezigen lriigen steeds eenkleirc priis,
Er is nuteriaal en uitlegvoor onzeieugdleden ter beschikking,
Breng je verzameling mee, dan kurnren we ze s.unen bekiikeÍr"

WEETIES
OPGELET ONZE ALGEME ]íAARVERGADEPJNG GAAT
DOOR OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2OO1 OM 16 UUR
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FITATELISTISCHE 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/Iarpo, Haaketuk 10, 2.550 Kontich.

27 juli-Z9 juli 2001

30 juli-5 aug 2001
4 aug-S aug 2001

19 augustus 2001

19 augustus 2001

I sept-2 sept 2001

8 sept-9 sept 2001

14 sept-23 sept 2001

22 sentember2fi)l

23 september 2001

23 september 2001

6 okt-7 okt 2001 :

7 oktober 2001 :

7 oktober 2001
16 oh-21 okt 2001
20 okt-21okt 2001

: SAMOLLIX, trilaterale tentoonstelling, te Schwalbacl/Saar - Duitsland
: PHILA NIPPON 01, Internationale FIP tentoonstelling in Tokyo - fapan.
: Voorverkoop "Toerisme" (Belforten) 4 "Natuur"

* Nationale Postzegel- en Postwaardenbeurs uFilato 2001u,
ingericht door Postzegelclub Edelweiss, in De Boterhallg Grote MarlÍ,
Diksmuide, van 9u tot l7r, toegang gratis

* ook te Beauvechain, Bierbeelg Binche, Charleroi.Honnelles, Damme,
en Kermt

Grote Ruilbeurs door Hobby- en Verzamelclub Begijnendiilq
Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19, 3 I 30 Begijnendiilt
van 8 tot 15 u, toegang gatis

25s Grote Nationale Ruildag Het Centruru Grote MarkÍ 40, Sint-Niklaas,
van 9 tot 16 u

: 17u Filatelistische Prijs van de Stad Geraardsbergen (Dag van de Postzegel)
Koninklijk Technisch Atheneum, Papiermolenstraat 103, Geraardsbergerl
Van 9u30 tot 17 u

: Voorverkoop "Rode Kruis"
* te Maaseik enNamur-Salzinnes

: ARMEMA 01, Internationale FIP tentoonstelling nArnenin
: Viering 40 jaar Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars, Lier

en 4Q ianf ARPO
: Hagelandse verzamelaarsdag alle verzamelobj@ten maar vooral filatelie

in het cultureel centruÍrL stadsfeestzaal, Demervallei te Aarschot,
toegang 40 BEF

: Internationale Najaarsbeurs, Inst. St.-Victor, Kasteelplein 20, Turnhout
JLJNEX 2001, nationale competitieve voor de jeugd te lldaasmechplen

Ook voorverkoop "Dag van de Postzegel" - Stampilou - jeugdclub
te Anderlues en Braino-lAlleud

22* lntqrntionale Postzegelbeurs voor postzegels, brieveq poststukken en
postkaarten, in de stadsfeestzale4 Leopold IIJaan te Sint-Niklaas,
door Phila Waes, van 9u00 tot 17u00

: 6& postzegel- en poststukkenbeurs, Ten Elsberge, Mandellaan 101, Roeselare
: HAFNIA 01, Internationale FIP tentoonstelling te Kopenhagen - Dmenwrkcn
: Postzegeltentoonstelling met voorverkoop van de postzegelreeks

"Een reis door de 20" eeuw", Stadhuis Morsel, Liersesteenweg l, te Mortsel,
door Postzegelvoeniging Thema-Club Mortsel
Ook voorvokoop te Aalst, Enghien enNattoye-Hamois

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 200 I
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PERS INFORMATTE - DE POST

- Hert begin februari, is een herdruk van de zelfklevende Pelargonium-postzegel beschikbaaÍ ( doosj,e met 100
zelfklevende

gewone postzegels op rol). Gedrukt op fosforescent papier, in rasterdiepdruk.

Deze rryeL zonder aanduiding van de nominale waarde, blijft onbeperkt geldig en draagt, naast de afbeelding van de
bloem, het
Logo van De Post en het uitgiftejaar 2000.

De zegel van dit doosje Q7 BEF per z4ell, kunt u gebruiken voor de frankering van genormaliseerde brieven tot 20 gr.
voor het binnentand.

-Sinds kort op cd-rom verkrijgbaar :

1) Catalogus van de Belgische postzegels, met systee!Ír voor klassering en waardetaxering van al uw colleccties
2) De postzegels van Frankrijk (Yvert & Tellier), het naslagwerk voor verzamelaars wereldwijd

l. -ds uiteeeeJ€n.Jnaar nog niet v€rmeld in ons tiidschrift

Uitgifb van een gewone pos@gel van het type Vogels - met dubbele waardeaanduiding BEF/EURO :
Onderwerp : Visdief
Waarde : 16 BEF (O.rm EURO)
Verkoop : Voorverkoop op Belgica 2001 op 13-75/6/2n1,

Nieuwe uiteift€n

UitgifE van speciale postzegels nr.16 2001 : Tourisme
Onderwerp : Binche, Diksmuide
Waarde :2x17BHF (0.42EURO)
Verkoop : vanaÍ 06/08 /2/)01 in de postkantoren
Voorverkoop :Aa45/M/2ffi1,

b Beauvechain, Bierbeelq Binche, Chaderoi-Honnelles, Damme, Diksmuideen Kerrnt
)

l7
o ,42

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 200 I
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UitgifE van speciale postzegels w.77 2fr01 : Natuur
Onderwerp : Dammg Bevekom, Icuvert, Honnelles, Hasselt
Waarde :5x17BEF (0.,42EURO)
Verkoop :vanaf A6/O8/?fi1in de postkantoren
Voorverkoop :A+a5/A8/2o0l

te Beauvechain, Bierbeelq Binche, Charleroi-Honnelles, Damme, Diksmuide en Kerrnt

Uitgifb van speciale pos@gels nr.18 2001 : Rode Kruis
Onderwerp : Vrijwilligenswerk
Waarde :17+4BEF (0.42+0.10EURO)
Verkoop zvanaÍ1A/O9/2001 in de pogtlonbren
Voorverkoop :0/8-{Ji/@/?Nl te Maaseik en Namur-Salzinnes

l 7. BELGTE'gÊtGrêuE. O,42

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2001





7

JARPO -LIER JEUGDKRANT

B IIEENKOMSTEN IEUGDTEDEN
IARPO LIER:

Al onze biikomsten gaan door in :

Zaal 't Karthuizershoí
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zaterdag 8 sept 2fi)1 Ruitnamiddagvanaf 14uur. Algemene iaarvergadering om 16 uur
Zatetdag 22septàO0l 4oi ARPo

Zaterdag 13 oktober 2fi)l ruilnamiddag vanaf 14 uur . Albumbladen maken
met een PC . S(ook voor ontze volwassenen)

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.

Er is materiaal en voor onze ter
mee, dan kunnen we ze samen

Arpo - Jarpo Lier juli - augustus 2001
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Surfen, internet, e-mail en ?
a

door Luc Van Roy

Je zal je wel afrragen wat het één met het ander te malren heeft. Voor de kenners van het
internet is dit natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Voor mezelf ging er eeÍr totale
nieuwe wereld open als ik het internet leerde kennen. Maar voor de leken onder ons gÍá4g
eerst een woordje uitleg.

Functies van het Internet
e-mail (elehtroniscbe p ost)
niea usgroepen (uragen en antuoorden)
chatboxen (Internet Relay Chat)
World Wide Web (sarfen)

De vier voornaamste functies van het internet zijn momenteel:

Het versturen en ontvangen van elektronische post (e-mail) die je toelaat korte en lange
brieven via het internet te versturen van de ene abonnee nÍlar de anderen. Voorwaarde is
dat beide een aansluiting en een internet-adres hebben (vb:
luc.vanroy@diamant.provant. be).

Het lezen (en deelnemen) aan nieuwsgroepen (van Innet). Dit zijn praatgroepen, vraag- en
antwoordgroepen waaÍaan j" "ry kan deelnemen. Deze zijn ingedeeld per onderwerp en
subonderwerp ("b comp.windowsgS.beta). Er zijn momenteel meer dan 30.000
nieuwsgroepen. Ze allemaal volgen is dus onmogelijk

Het "surfen" over het'World Wide'Web. Dit is het meest gelrende onderdeel van het
internet waarbij je over de hele wereld informatie kan raadplegen van zowel commerciële
aard als andere. Het World Wide \U7'eb is vooral populair vanwege de eenvoud van gebruik
(d.m.v. een browser) en de grafische weergave van de informatie (inclusief beelden, geluid,
videor...)

Het IRC-en (of chatboxen). Hiermee kan je on-line praten met verschillende mensen oveÍ
de hele wereld (rond bepaalde thema's) of een individueel gesprek voeren. Momenteel doe
je dit nog al typende, maar hoe langer hoe meer wordt dit ook Voice-View en lran in een
aantal gevallen de gewone telefoon vervangen.?

Postzegels op het internet.
Ik zal hier niet verdergaan om uit te leggen hoe je moet werken met internet. Dat is iets dat
je zelf moet ondervinden of aanleren (door jezelf of met de hulp van een ander persoon).

Nadat ik de knepen zo wat onder de knie had, ging ik kijken (via een zoekmachine) of ik
iets kon vinden ivm postzegels. Wat was mijn verbazing groot! Honderden, duizenden sites
die allemaal iets met postzegels te doen hadden. Natuurlijk zijn deze 99o/o in het engels en
voor een aantal mensen onder ons is dit niet zo vanzelfsprekend. Maar er zíjn er ook
Belgische en onze Noorderburen laten zich niet onbetuigd.
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In het b"g.t kun je natuurlijk het bos niet door de bomen zien. Maar na een njdje kun je
gericht gaan zoeken naar je interesses over bepaalde thema's, landen enz. Ikzelf ben
vetzamelaar van het thema diamant op postzegel (hadden jullie al kunnen merken aan de
hand van vorige artikels denk ik). 7o gn1 ik gericht op diamant (diamond) zoeken. Er
wareÍr hier en daar wel sites die er aandacht aan schonlren, maar ik was toch niet bevredigd.
Door mijn werk (ben hoofdtoezichtet in het Provinciaal Diamantmuseum) kreeg ik de kans
om mee te werken aan de website "http://www.pÍovant.be/dio-ant" van het museum.
Daar heb ikzo zelf een pagina kunnen aaÍr toevoegen met'diamantpostzegels'. Deze is nog
belange niet volledig, maar ik werk eraan en heb hier en daar toch al positieve reacties
geliiregen van collega's verzamelaars. En ik moet zeggen, dat je dat toch iets doet.

Enkele interessante sites.

http://www.execpc. com/-joeluft/resource.html

Volgens mij is dit een van de beste sites die je kunt vinden. Dit is niet zo direct een site met
allemaal postzegels op over een bepaald thema mzraÍ een echte zoekmachine ivm postzegels.
Hier kun je echt gericht gaan zoeken naar jouw smaak.

http : //www.philately.post. be/

Onze Belgische post.

http : //home. prcn. org/ - pauld/atalindex. html

Een site van American Topical Association waaf,van ilc ook lid ben. Deze site is interessant
als je themaverzamelaar bent. Hebben verschillende naslagwerken die je on-line kunt
bestellen.

enz.......

Ik zou zeggen voor diegenen die nu misschien toch de stap durven te wagen : surf de wereld
rond !!

Reacties ?

Graag had ik reacties gelcegen van jullie verzamelaars!! Zoals jullie hebben kunnen merken
zijn et de laatste maanden verschillende artilrels verschenen in ons maandblad waar ik min
of meer mee te maken had,. Zíjn er onderwerpen die jullie graag aan bod zien komen ? Zo
ja, wtt ? Maak misschien ook zelf eens een artilreltje! Durf je het niet alleen aan, vra"g het
ons, wij zíjn er om jullie te helpen.
Deze reacties kun je schriftelijlc, telefonisch of per e-mail doen :

Luc Van Roy, Karel Oomssraat 12 bus 1, 2018 Antwerpen
0496 26 4t t9
luc.vanroy@ diamant. provant.be
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YERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 14 juti 2001 om L5 uur
Nr Land OMSCHRIJVING Waarde lnzet BEF € Beh. Pr.

1 Europa 5 zegels en boekie gemeenschappeliike uitgifte * 400 í00 2,48
2 België nr. 572 in blok van 4 en nr. 983 ** 500 100 2,48
3 Belg. Congr nrs.134-149 *-0 1150 100 2,48
4 Belg. Congr nr. 295 V * í000 200 4,96
5 België 2"zwartdrukken zegeld rukkerii Mechelen * 20 0,5
o Belgiê nr. SP 373 ** 2100 700 17,35
7 Ooslenrijk í0 Chrislkindl-brieven 1 980-90 o 100 2,48
8 Belg-Congo 2x B.C. nrs. 365-366 en 2x R.U. nrs. 217-218 * 108 15 0,37
I België nrs. 2892D - 2908-2910 - 2879-2880 uitspr.2O7fr * 165 4,09

10 België Blok nr. 85 uitgiftepr. 34 * 25 0,62
11 België Blok nr. 86 uitgiftepr. 37 * 30 o,74
12 België Blok nr. 82 uitgiftepr. 21 * 15 0,37
13 België Blok nr. 84 uitgiftepr.TS * 60 1.49
14 België lste dag brief antwerpen -R.u. nrs 863-867 o '1500 37,18
15 België nrs. 386-389 o 90 27 0,67
16 België nrs. 823-825 o 410 125 3,1
17 België nrs. TX 32-48 volledig met A en B nrc. o 1250 380 9,42
18 België nrs. KP 3-6-7-9-10 * 724 220 5,45

België nrs. PUl4 * Í050 320 7,93
België nrs. V 420-427 * 800 240 5,95

21 België Luxekaart SIMENON o 1 100 300 7,44
22 Belgiê Luxekaart I NNSBRUCK-MECHELEN o 650 200 4,96
23 Engeland Blok 3 op brief o 95 30 4,74
24 D.B.P Kaart automaatzegel bl. Van 4 zwartdruk o 100 2,48
25 België nrs.573-582 190 60 1,49
26 België nrs.603-6í2 * 320 100 2,48
27 België nrs.613-614 * 190 60 1,49
28 België nrs.615-622 ff 150 50 1,24
29 Spanje Leeg Davoalbum nr 100 2,48
30 Wereld Doos met zegels (af te weken) o 75 1,86
31 Belsië nr.1371wit en fosfor * 580 120 2,97
32 België 5'zegels type Velghe gele en qroene qom 120 2,97
33 Belsiê Blok 38 2 x verschillende kleur s 150 40 0,99
34 Belsië Restant BZ-SP-TX-DA o 100 2,48
35 Engeland nrs.: 153 en 199 Yvert o FF45O 300 7,44
36 DDR Roemenië en Hongarije restant Taxe o 100 2,48

I

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zlin mogen altiid een sctriftelijk of telefonisch bod doen bii onze
BAETEN Louis 319 2500 Lier8: 034802283

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BL= Blok of velletje* = Postgaaf met scharnier LF Luchtpost
0 = Gestempeld PWST= Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5%o yoor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
alsvolgt: van 0 tot 50fr; *2fr-van 50 tot 100fr. *Sfr-van 100 tot 500fr+10fr- van 500 tot 1000fr+50fr-
van 1000 tot 5000fr +100fr - hoger dan 5000fr +500fr
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

ArpoJarpo Lier juli - augustus 2001
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UTTNODIGING 4O'tU VER.IAARDAG ARPO -LIER

Hierbij nodigen wij U allen vriendelijk
uit op de feestelijkheden voor de 40't'
verjaardag van onze kring ARPO-LIER

ZATERDAG
22 SEPTEMBER 2OO1;
In ztal 't KaÉhuizershof

Karthuizersvest 55 2500 Lier

PROGRAMMA:

16u. Begeleid bezoek aan oÍv.e mooie stad
Lier voor de lieflrebber. Indien er voldoen-
de inschrijvingen zijn zorgen wij voor een
gids.

19u. Receptie ter gelegenheid van de 40s"
vedaardag

20u. Feesteliik buffet, zie het volledig buÊ
fet hiernaast.
Ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan
wagen wii aan onze leden en partner een
biidrage aan minder dan de prijs van 40
jaar terug : 300BEF alles inbegrepen wij-
nen en dranken gedurende gans de feest-
avond.
Voor niet leden en rnienden vïagen w[i een
gunstprijs van 1200BEF per persoon
Inschrtiven VOOR I8 seotemher 2001.

INSCHRIJVINGSSTROOK 40't' verjaardag ARPO LIER op 22 septem ber 2001

Lidnr.:......Naam en Voornaam:...

Adres:.....
o Ik neem deel aan het geleid bezoek n Ik neem deel aan het feestelijk buffet

Ik kom met in totaal ........personen à 300BEF . Met in totaal......per$onen à I200BEF.

Handtekening:

Ons feestelijk buffet,

Aperiti ef m et amu s e - gue ul e

Soep

In ze IJb e di e nin gsbffi t keuze :
Roze zalm

Geroolde heilbot
Geroofue zalm

Gerookte forelJilet
Tomaat gevuld met Noordze e garnal en

Paling in 't groen
Beenhesp met asperges

Kippen/ilet met verse ananas
Duo van rosbief en gebraad

Paté
Cobourgham met meloen

Broodjes assortiment
Ratmkostgroenten
Aangepaste sausen

Visserspotje

Konijn opwijze van de chef

Keuzebuffet:
Uitgebreid lrsas-en dessertbuffet

en

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2ffi1
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ARPO JARPO LTER
België-Belgique

PB
2500 Lier 1
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TTVEEMAA}DELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor 2500 LIER I
September-oktober200l nrs.:404-405
OPLAGE 120 expl, Jaargang 34

Lokaal:Feestzaal "'tKarthuizershof" Karthuizersvest55-57 2500 LIER
Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER 8: 034806628 E-mail adres:firmin.thys@pi.be
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Beste Vrienden,

Het nieuwe schooliaar is begonnen , de vakantiemaanden zijn voordi . Dit is ook de start van
het nieuwe filatelistisch seizoen. Niet onbelangriik voor onze club is dat wij op 22 september
feest vieren ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaaÍ( zie programma en inschriivingsformu-
lier verder in dit tiidschÍift). Voor de leden die nog niet ziin ingeschreven wordt het stilaan
tiid.

Tiidens de biieenkomst van 8 september houden wij om 16 uur onze algemene jaarvergade-
ring . De dagorde en inlichtingen vindt u verder in dit blad. Kandidaat - bestuursleden ziin
altiid welkom en zullen met open anrrcn ontvangen worden.
Tiidens de jaarvergadering zullen de nieuwe lidkaarten voor 2002 ter beschikking ziin. Betaal
uw lidgeld zo vlug mogelijk, dan kunnen wij ook t[idig onze aftlrachten doen aan de verschil-
lende instanties. Het lidgeld zalvoor 2002 6,20e (250 BEF)bedragen (of er zouden leden
moeten zijn die een verhoging voorstellen op de jaarvergadering).

Enkele praktische mededelingen aangaande de omschakeling naar de euro. Vanaf I septem-
ber 2001 zullen al onzp rekeningen omgeschakeld worden in €. Vanaf die datum wagen wij
eventuele stortingen enkel nog in Etro uit te voeren Dit omdat ons boekjaar van september
tot september loopt .

Vanaf de eerste bijeenkomst van januari 2002 zullen wij nog enkel € ttnvaarden.

\Medstrijd KLBP Antwerpen! vooÍ de tweede inzending ( twee zegels met een schip) heb-
ben wij drie inzendingen ingeleverd. De eerste inzending van ons lid Stommels Jozef behaal-
de de 7du plaats met 96.50% der punten de 2& en 3d' inzending van Baeten Louis behaalde
respectievelijk de 44e plaats met 89o/o en de 55e plaats met 71.50%o. In de algemene rang-
schikking bekleden wij de 7e , de 33s en de 41ft plaats.
In september moet de derde en laatste inzending ingeleverd worden . Een luchtpoststuk met
zegels van Europa naaÍ een ander werelddeel.

LEDEN\ilERVING
Ter gelegenheid yan ons 4Ojaar bestaan doen wij een extra ledenwerving. Elk lid dat U
wedt brcngt U 2 punten op. Wie de meeste leden aanwerft krijgt yan ons een prijs.

FILATELIE en COMPUTER.

Vanaf september gaaÍt wij orze jeugd- en andere leden proberen te leren hoe men de PC
gebruikt om albumbladen te rnaken . Ook ander gebruik in de filatelie komt aan bod.

Wii verwelkomen Geert Ceulemans als nieuw lid en hopen hem regelmatig op onze bí$een-
komsten te mogen ontmoeten

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2001





33e jaargang , September-oktober 2001 nrs,404-405

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO Lier
(Arbeiderspostzegelverzamelaars Lier)

& IARPO Lier
(Jeugdaftleling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretariaat .' Haakstuk 10, 2550 Kontích,03/457 .56.95

Aangesloten bij :
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklllke Landsbond Der Belgische PosEegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

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

Clubbijeenkomsten AMO in 2 00 I :
-Elke2ezaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus

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

)

Clubbijeenkomsten JAhPO :
- Elke 2e zaterdag van de maand, van I 4 uur tot I 6 uur
uitgez- augustus
Ook4' zaterdagvan september : viering 40j ARPO

Veilingen ARPO :
- 2e zaterdagvande oneven maanden, om 15 uur

Besíuur ARPO :
*Voorzitter & Public Rehfi
THYSFiÍmin,
Bosstraat 38, 2500 Liet, O3/48A.66.28

*Secretaris & Hulpbiblioftec
VANHEERENTALS Mireille,
Haakstuk 10, 2550 Kontich, Og / 457.56.95

*E!bl!qtheearis

VANROY Luc,
Karel Oomsstraat 12 bus l, 2018 Antwerpen,
04961264tt9

*Penning-, Materiaal- & Veilhgm
BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw
319,2500L1er,03 / 480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53, 2540

Hove,03/288.58.94
*Ruilmeester

MERTENS Frans
Zagefijstraat 30, 2500 Lier, O3/48O.28.1L

*Leden

BATSWilly
Montystraat U, 2590 Berlaar,

03/482.29.66

Lidgeld 9/2000-9/200 I :
* JARPO: tem lSjaargÍatis,

vantf 19 jaar 250 BEF (6.20 Euro)
r ARPO: 250BEF

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 200 I
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BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in:
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zaterd,ag

Zaterdag

Zaietdag
Donderdag

Zatetdag

Donderdag

8 sept 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur.
Algjaarvergadering 16 uur.

22sept20m  A1ARPO

13 okt 2001 Ruilnamiddag vanaf 14 uur
25 okt 2001 Ruilavond vanaf 19 uur.

10 nov 2001 Ruilnamiddagvanaf 14 uur
Quiz vanaf 20 uur.

29 nov200l Ruilavond vanaf19 uur.

(Sae donderdag)

BIIEENKOMSTEN
IEUGDLEDEN
IARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

ZaaI' t Karthu izer shoÍ,
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatetdag 8 sept 2O0lnu*ramiddag vanaf 14 uur.
Alg. jaarvergadering 16 uur.

Zaterdag 22sept200l 4ojARPo

Zaterdag 1.3 okt 200Í.numamddagvanaf 14 uur
Themamiddag : Alburnbladen maken met een PC
(ook voor onze geinteresseerde volwassenen)

Zatetdag L0 nov 200Lnu*'tamiddagvanaf 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.

WEETIES
Opgelet wijzigSng datum bijkomst:
Donderdag2g novembeÍ 200L is de
vijfde donderdag.
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FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd
zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een
bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
Arpo / Jatpo, Haakstuk L0, 2550 Kontich.

L sept-2 sept2001 :17" Filatelistische Prijs van de Stad Geraardsbergen (Dag van de Postzegel)
Koninklijk Technisch Atheneum, Papiermolenstraat l03,Geraardsbergen,
Van 9u30 totl7 u, inkom gratis

: Voorverkoop "Rode Kruis"8 sept-9 sept 2001

'1.4 sept-23 sept 2001
22 september 2001

) 23 september 2001

23 september 200L

6 okt-7 okt 2001

7 oktober 2001,

7 oktober 2001.

Postiljon,

13 okt-14 okt 2001

* te Maaseik en Namur-Salzinnes
: ARMENIA 0L,Internationale FIP tentoonstelling in Armenia
: Viering 40 jaar Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars, Lier

en 40 iaar ARPO
: Hagelandse verzamelaarsdag, alle verzamelobjecten maar vooÍal filatelie,

in het culfureel centrum, stadsfeestzaal, Demervallei te Aarschot,
toegang 40 BEF

: Internationale Najaarsbeurs,Inst. St.-Victor, Kasteelplein 20, Turnhout,
door Binkse ruilclub Turnhout

: JUNEX 2001, nationale competitieve voor de jeugd,
in het Cultureel Centrum te Maasmechelen
Ook voorverkoop "Dag van de Postzegel" - Stampilou - jeugdclub
te Anderlues en Braine-l'Alleud

2 llste Internationale Postzegelbeurs voor postzegels, brieven, postsfukken en
postkaarten, in de stadsfeestzalen, Leopold ll-laan te Sint-Niklaas,
door Phila Waes, van 9u00 tot17u00, inkom gratis

6a" postzegel- en poststukkenbeurs, ingericht dr de VRP en De Kleine

Ten Elsberge, Mandellaan L0L, Roeselare, van 9u00 tot 16u00
: NIPA Postzegelbeurs, ]an van Rijswijcklaan l9l,BoawcentÍum, Antwerpen

van 10u00 tot 18u00, inzaal2enS, inkom 100 BEF
: HAFNIA 0l,Internationale FIP tentoonstelling te Kopenhagen - Denemarken
: Postzegeltentoonstelling met voorverkoop van de postzegelreeks

"Een reis door de 20" eeuw", Stadhuis Mortsel, Liersesteenweg 1", te Mortsel,
door Postzegelvereniging Thema-Club Mortsel
Ook voorverkoop te Aalst, Enghien en Nattoye-Hamois

: Internationale postzegelbeurs, in de Messehalle te Sindelfingen - Duitsland
; lQste Internationale Postsfukkenbeurs, van 9u00 tot 1,7u00,

door Kon. Postzegelvereniging van het Land van Waas,
in de Stadsfeestzalen, Leopold II-Laan, Sint-Niklaas

: Voorverkoop "Kerstzegel"
Internat. Postzegelbeurs in stadsfeestzaal C.C. "De Kruisboog" te Tienen,
van 10u00 tot 17u00
Ook te Estaimpuis

: Grote ruilbeurs, ingericht dr Postzegelkring 't Vlaemsch Hoofd,
in zaal S.A.C., Hanegraefstraat 5, Antwerpen L-O, van L0u00 tot L7u00

1.6 0kt-210kt 2001
20 0kt-21. okt 2001

26 0kt-28 Okt 2001
4 november 200'1.

L0 nov-LL nov 2001

L7 november 2001

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 200 I
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PERS INFORMATIE - DE POST

Per uitgifte genummerde en geillustreerde enveloppen met afgestempelde postzegel(s)

First Day Covers

UTTGTFTE/FDC2q}I CODE
0l.|ubilaeum A.D.2000 FDC0101
O2.Promotie van de Filatelie (zegels) FDC0102A
02.Promotie van de Filatelie (blaadje) FDC0102B
03.Dynastie FDC0103
MZ,enobe Gramme FDCOI(X
O5.KatholiekeUniversiteitvanLeuven FDC0105
06.Europa FDC0106
OT.Muziek& Literatuur (zegels) FDC0107A
O7.Muziek & Literatuur (blaadje) FDC0107B
08.75 jaar NMBS FDC0108
09.500 Jaar Europese Post (zegels) FDC0109A
09.500 ]aar Europese Post (blaadje) FDC0109B
1 ^ ?emeenschappelijke Uitgifte met MarokkoFDcOll0

'. -.(unst in Belgie FDC0111
l2.GemeenschappelijkUitgiftemetChina FDC0112
l3.Jeugdfilatelie FDC0113
14.Sport FDC0114
15.De Europese Unie FDC0115
Albertll l00 BEF FDC01KB100
Albert II 20 BEF FDC01KB20
Albert II 200 BEF FDC01KB200
Albertll2s BEF FDC01KB25
Albert II 34 BEF FDC01KB34
Vogel - Goudhaantje 0.50 BEF FDC01VG1
Vogel - Klapekster 7.50 BEF FDC01VG2
Vogel - Kramsvogel 21 BEF FDC01VG3
Vogel - Ekster 150 BEF FDC01VG4
Vogel - Visdief 1ó BEF FDC01VG5

WAARDE (BEE/EURO)
95 BEF (2.35 EURO)
rt40 BEF (10.91 EURO)
255 BEF (6.32 EURO)
745BEE (18.47EURO)
100 BEF (2.48 EURO)
100 BEF (2.48 EURO)
110 BEF (2.73 EURO)
235 BEF (s.83 EURO)
135 BEF (3.35 EURO)
200 BEF (4.96 EURO)
330 BEF (8.18 EURO)
7rt5 BEF (18.47EURO)
190 BEF (4.71 EURO)
280 BEF (6.94 EURO)
190 BEF (4.71 EURO)
100 BEF (2.48 EURO)
180 BEF (4.46 EURO)
100 BEF (2.48 EURO)
285 BEF (7.06 EURO)
110 BEF (2.73 EURO)
500 BEF (12.39 EURO)
120BEF (2.97EURO)
140 BEF (3.47 EURO)
65 BEF (1.61EURO)
80 BEF (1.e8 EURO)
110 BEF (2.73 EURO)
390 BEF (e.67EURO)
100 BEF (2.48 EURO)

.)

Nieuwe uitgiften

Geen volledige gegeveÍrs ontvangen tot nog toe

Uitgifte van speciale postzegels nr.79 20íJ7 : Dag van de Postzegel
Onderwerp : Stampilou
Waarde : boe$e
Verkoop : vanaf 08/10 /2001, n de postkantoren
Voorverkoop :0607 /1012001 te MaasmechelerL Anderlues en Braine-l'Alleud

Vel buiten Programma : Een reis door de 2Gt" eeuw in 80 zegels
Onderwerp : 3e reeks = Techniek & Wetenschappen - Menswetenschappen
Waarde :20x17BEF (20x0.42EURO)
Verkoop :vanaf 22/10/2001 n de postkantoren
Voorverkoop :2U21,/1O/2N1 te Mortsel, Aalsf Enghien en Nattoye-Hamois

Uitgifte van speciale postzegel nr.20 2001, : Kerstnis en Nieuwjaar
Onderwerp : geboorte jezus
Waarde :17 BEF (0.42 EURO)
Verkoop :,vanaf 12/1L/2001, n de postkantoren
Voorverkoop :LU1L/1L/2001 te Tienen en Estaimpuis

Arpo-Jarpo Lier september-okÍober 200 I
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JARPO - LIER JEUGDKRANT
ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN .

De Belgische 5 frank zegel uit 1878.

Erzijn in vuerkelijkheid 2 versies van de Sfr. Een bruinrode versie met een oplage van 30.0(D exem-
plaren en een lichtbruine versie van 18.000 exemplaren.

Met dergelijke minieme oplagen is het niet venlonderlijk dat de zegel stevig vervald is. Samen met de
ÍGapse driehoeken, behoort de 5F tot de meest vervalste zegels ter rrnereld.

Er zijn niet minder dan 17 vervalsingen bekend, waarvan 2 door de meester vervalser Speratl. Toen
deze vervalserzelf beoordeelde dat zijn falsificaat nog kon verbe{erd urorden, bracht hij een tuueede
vercie op de markt.

Deze Sperati vervalsingen zijn wel gezocht door speciaal verzamelaars, ÍTtÍxr blijven natuurlijk veel
minderuraard dan de originele zegel.

De bruinrode versie heeft een catalogus rrrnarde gestempeld van ongevêer 16@ eurcr en een waarde
mqt plakker van ongeveer 170o euro. Postfris is dat ongeveêr het dubbel. Een rolvoorafdempeling
reduceert de waarde van eên gedempelde zegel tot ongeveer de helft.
De lichtbruine zegel met plakker is ongeveer 3750 euro rraard.

De roulefite stempel, of rolvoorafstempeling, treft men aan vanaf í869. Hiermee uerden de zegels
ontwaard die op een spaartas bifet gekleefd v"erdên.

The Prcsidentials.

Een heet hangiizer, al5{liaaa

Het emissie beleid van de postadmlnistraties blijkt een beladen ondenrverp. Dat het
geen nieuwfenomeen is, blijkt uit het feit dat de grootste serie langlopende reeksen in
één jaar uitgegeven, al uit 1938 dateert.

De grootste serie langlopende zegels in één jaar uitgegeven zijn de presidentials van
í938 van de Verenigde Staten. De 32 zegels, verschenen tussen 25 april en I de-
cember van dat jaar, met nominale waarden lopende van een halve cent tot vijf dol-
lars.

De waarden van 1 tot 22c tonen in chronologische vdgorde de prenridenten van de VS. Naar verluidt
vuou men op deze wijze de AmeÍikaanse postgebruikers een stukje nationale geschledenis bijbrengÊÍt.

Het ltlas alvast €ên z$€re aanslag op de beurs, í2 usd op een half jaar aan uitgifren in 1938 was in
die tijd een belporlijk bedrag.

Arpo- Jarpo sepfember - oktober 2ffi1





8

De tenn pÍesidentials is ovedgens maar ten dele onect. De 4,5c. zegel heeld geen president af,
maar het Witte Huis.

Í}E eer8te rouwzeggl

Er zfin verschillendê mêningen oyêr wie nu de eercte rouuzegêl heeft uitge-
bracht. Maar het was zeker een U$ zegel.

Over s'uêrelds eerste rouuzegel zijn de meningen verdeeld, maar zeker is dat
Amerika met de primeurgaat lopen.

ln juni 1866 verscheen in Amerika een zegel van í5 cents (alart) met het portret
van Lincoln. Die president rrerd evenwel vermoord op 14 april 1865.

Dat de zegel in een anarte kleur vverd uitgegeven als rouuzegel is vrrcinig waar-
schijnlijk, omdd hij bijna een jaar na dit tragische gebeuren in de roulatie kwam en
uit geen enkel postdocument blijkt duidelijk dat het om een uitgifte als rourazegel
ging.

Als eerste officiële rouruzegel vtord een nraarde van 2 cents venneld, die op I september 1923 ver-
scheen in de VS, gedrukt in anart, en met het portre{ van de overleden president Wanen Harding.

Hiervan bestad ook een interessante variëteit, namelijk een horizontaal paartje dat verticaal niet ge-
perforeed is.

De ttueede ofÍiëe rouwuitgifte is van het toenmalige U$SR, met portretzegels van Lenln.

Honderd jaar Ghocosubse I

ln een-tlid,waarln gepenonalleeetde postzegels on geborduurde postzegele worden ultgege.
vene, hoefr het de Íilatolist niet te verwondercn dat er opnieuw een stevige nieuwighelO-wórdt
geihtrcduceerd, de chocolade postzegel....

Zwitserland gaf op 3 maart jongstleden opnieuween nieuwe dimensie
aan de modeme filatelie. Na de grenzen van de drukprocedés te hebben
verkend met de geborduurde posEegel, is het nu de beurt aan de eerste
chocolade postzegel.

Het thema chocolade op postzegel is niet nieuw, onder andere België
gaf reeds in 1998 een postzegel uit met dit thema ( Yvert ). Heel veel
andere voorbeelden zijn er echter nog niet, misschien is dit vnel een leuk
idee voor een nieuwe thematische vezameling?

De naam ctrccolade poetzegel iswel urat misleidend, het is namelijk
vooral de geur van chocolade die gevangen zit in de postzegel. Even
an de posfizegêl krabben en de bekende zoete c{rocoladegeur konrt je
tegemoet. De bijzorder realistische afbeelding van het zilverpapier,
maakt dit vte*stu$e ook echt d, Vooral het blokje van 15 $uks is praclrtig.

Gezien de aandacht die besteed is aan deze verschijning, is het te ver-
wachten dat het met de ffis van dit uniek stukje dezelfde ureg zal opgaen
als met de geboduurde zegel : op ruilbeuzen woden voor deze zegels
ondertussen stevige ffizen betaald.

illq!. info: Lg site de la poste Suisse
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

08 SEPTEMBER 2AO1
om 16 uur

\ilELKOMST\ryOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

FINANCIEEL VERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTUURSVERKIEZING
ALLERLEI

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie van ARPO LIER 0 JARPO LIER 0
Handtekening:

Afte geven voor de algemene vergadering, op onze biieenkomsten ofop te sturen naar:
Mreille Vanheerentals secretaris Haakstuk l0 2550 Kontich @: 034575695

ALGEMENE JAARVERGADERING

Postcode: 8:

Naam:

Adres:

Gemeente:

8 september 2001

22 september 2001 40 jaor ARPO

40 jaar Soc. Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw.

Niet vergeten in te schrijven yooq 18 september 2001.
verder in dit blad

en

Zie

AÍpo - Jarpo septernber- oktober 2001
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VERKOOP OI\ÍDER LDDEN ZATERDAG I seDtember 2ffi1 om 15 uur
Nr. Land oitscHRrJvrNG Gote € lnzet BEF € Beh. Pr,

1 Belsië 6 zegels 12,5 120 2,97
2 Bel. Congo nrs.: 134-í49 '+0 18 100 2,48
3 Europa Catalogus Europese blokken í00 2,48
4 Bel. Congo nr.: V 295 25 100 2,48
5 België 2 zwartdrukken drukkerii Mechelen s 20 0,5
6 Dultsland nrs,:501-5O4 o 2,5 25 0,62
7 Duitsland nrs,:753-756 o 4,5 45 1,12
I Duitsland nrs.:940,943 o 6 60 1,49
I Duitsland nrs.:982-985 o 7,5 75 í,86

10 Duitsland nrs.:988-992 o 6,25 62 1,U
11 Duitsland nrs.:1129-1132 o 7 70 1,74
12 Duitsland nrs.:121í1218 o 7 70 1,74
13 Duitsland nrs.: 1269-1271 o 8 80 1,98
14 Duitsland nrs.:1316-1319 o 7,5 75 1,86
í5 Duitsland nrs.: í33í-1314 o 12 120 2,97
16 Duitsland nrs.: 1337-Í341 o 7 70 1,74
17 Duitsland nrs.: í373-í380 o í0 100 2,48
18 Duitsland nrs.: 139$1400 o 15 150 3,72

Duitsland nrs.:14/i5-14/-7 o 3 30 74
Duitsland nrs.: í46&1467 o 11 110 2,73

21 Duitsland nrs.: 157&Í580 o 6 60 Í,49
22 Duitsland nrs.: 1651-í655 o 12 120 2,97
23 Duitsland nrs.: Í675'1677 o 4 40 0,99
24 Duitsland nrs.:172ï1724 o 4 40 0,99
25 Duitsland nrs.: 1780'1784 o 14 140 3,47
28 Duitsland nrs.: 1&4S'1850 o 14 140 3,47
27 Duitsland nrs.: 1855-1856 o 4,65 46 1,14
28 BelSië 11 zegels Heraldieke Leeuw ** í0 0,25
29 BelSië 23 zegels Heraldieke Leeuw 75 1,86
30 België nrs.:1í4-1120 s 13 150 3,72
3í Belsië nr.1371 wit blok van 4 55 400 9,92
32 Belsië nr.:1660 2 x fosfor ** 2,5 20 0,5
33 Belsië nrs.: 169$'1698 in blok ** 1,78 20 0,5
u Belsië 6 vellentjes Themabelga í975 a, 55 1000 24,79
35 Belsië nrs.: 2559-2560 met plaatnummer * 3,5 60 1,49
36 Belsië Blok nr . I 47 300 7,4
37 Belsië Blok nr. :9 o 15 í80 4,&

België Blok nr,: 48 o 2 30 0,74
Belsië Blokken nrs.:53-54 o 3,35 40 0,99

40 Belqië 4 frankeervignetten s 80 1,98
41 Berliin Boekjes nrs.: 14-15 ** 117 500 14,38
42 Belsië Catalogus 1999 50 1,24
43 Belqië nr.: 157 12,4 100 2,48
4 Boeken Leeg insteekboek 2Obladen arart goede staat í5 120 2,97
45 Wereld Sigarenkist met afgeureekte zegels (vol) 100 2,4

í9

39

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen ziin mogen altiid een schrifte$k of telefonisch bod doen bii onze
BAETEN Louis 319 2500 Lier@: 034802283

AFKORTINGEN:il = Postgtef Bh BlohoÍvclldic* = Poctgmf mct schemlcr LF Luchtpost
O=Gcstcmpcld PWsïrPctwnrdcshk
Ile vcrftoop gccchlcdt pcr opbod nct ccn op3cld vrn 57r voor dckking vrn de kootcn. Hct bicdcn gcbcurt els volgt : vrn 0 tot í)fri +2fn vrn
$ ff lmfr. +Sfr -rnn 100 tot ính +lllfr - vrn tm Íot lfiXlfr +í)fr - vrn 10fi) tot í)00fr +llX}fr - hogcr den íX[fr +íXlfr
Ih hoogrtc bicdcr is kopcr cn dc bctdlng gcrchlcdt cmtrnt

ArpoJarpo Lier september- októer 2001
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UITNODIGING 4O't" VER.IAARDAG ARPO -LIER

Hierbij nodigen wij U allen vriendelijk
uit op de feestelijkheden voor de 40't'
verjaardag van onze kring ARPO-LIER

ZATERDAG
22 SEPTEMBER 2OO1;
In zaal't KaÉhuizershof

Karthuizercvest 55 2500 Lier

PROGRAMMA:

[6u. Begeleid bezoek aan onzÊ mooie stad
Lier voor de lieftebber. Indien er voldoen-
de inschrlivingen zlin zorgen wii voor een
gids.

19u. Receptie ter gelegenheid van de 40ft
verjaardag

20u. Feestelijk buffet, zie het volledig buÊ
fet hiernaast.
Ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan
uagen wij aan onze leden en partner een
biidrage aan minder dan de prijs van 40
jaar terug : 300BEF alles inbegrepen wij-
nen en dranken gedurende gans de feest-
avond.
Voor niet leden en wienden wagen wi een
gunstpriis van 1200BEF per persoon
Inschrtiven YOOR 18 september ?00!.

INSCHRIJVINGSSTROOK 40'tn verjaardag ARPO LIER op22 september 2001

Lidnr.:......Naam en Voornaam:.........

Adrcs:.....
tr Ik nsem deel ran het geleid bezoek n Ik neem deel ean het feestelijk buÍfet

Ik komnret intotaal ........personen à300BEF . Met intotaal......personenà 120088Í'.

llandtekeningl

Ons feestelijk bffit:
Ap er iti ef me t amus e - gue ul e

Soep

I n z e lJb e di e ni n gs b uffe t ke uz e :
Roze zalm

Geroolrte heilbot
Geroolde zalm

Gerooheforeffilet
Tomaot gevuld met Noordzee garnalen

Paling in 't groen
Beenhesp met asperges

KippenJilet met verse ansnqs
Duo van rosbief en gebraad

Paté
Cobourgham met meloen

Broodjes assortiment
Rauwlastgroenten
Aangepaste sausen

Visserspotje

Konijn op wijze van de chef

Keuzebuffet:
Uitgebreid lraas-en de ssertbuffet

en

Arpo-Jarpo Lier septemberoktóer 2fi)l
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Belgi&Belgique
PB

25fi)Lier I
a4954
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Beste Vrienden,
Dit is het eerste t[idschrift na de viering van ons veertig jarig bestaaÍl Langs dezn weg \^'il ik
alle deelnemers Manken voor hun aanweziglrcid . Ik hoop (en ik ben er van overtuigd) dat
eenieder heeft genoten van hct festiin- Wii beginnen reeds te sparen tegen 2011 om onze 50s
verjaardag te vieren

KLhP, QaizProvincie Antwerpen op l0 november 2MI om 20uw in 't Karthulzerchof,
Wii zoehen nog drlngend deelnemen om rrwe te quiun . Bel drtngend noar de voonifrer
Firmtn Thys Bosstrail 3E 25M Ltu E: 031806628 of E-nmil firntnthys@pítu.

Nationale Ruildag zaterdag 8 december 2001.

Wíf zoeken enkele mensen die zatefiagmoÍgen 8 december woeg uit de veren kunnen om
mee de zaal m orde te brengen. Het zware werk kan het bestuur niet alleen klaren, want er
moet ook een kleine tentoonstelling opgebouwd worden Zich melden t[idens onze biieen-
komsten of telefonisch b[i de besturnsleden. Vele handen maken het werk licht.

http : // www. arpo-jarpo. F2s, com
Dit is de website in opbouw van onze vereniging . Wie een internet aansluiting heeft kan
vanaf nu onze kring raadplegen via onze website. Wii wagen ook uw inbreng en opbouwen-
de kritiek omonze website verder en beter uit te bouwen
De website is het werk van onze secrptaris Mireille Vanheerentals en ons bestuurslid Luc
Van Roy . Hartelijk dank hiervoor.

Worstenbrood of Appelbollen 24 jamari 2002
Zie ons insctrÍijv'rÍrgsformulier verder in dit tiidschrift. Tiidens ons worstenbrood houden wij
ook de prijsuitreiking van de aanwezigheidslijst 2001 plus de deelnemers aan de priiskarrp
van KLBP Antwerpen Ook in 2002 zullen w[i verder gaan met onze trouwste leden te belo-
nen.

Nieuwigheden:
Onze dienst nieuwigheden (dezn dienst zal gans de dag aanwezig zijn op onze nationale ruil-
dag) waagt om voor het einde van het jaar uw zegels te komen aftralen . Dit in het voordeel
van eenieder. Geen moeiliikheden met de overschakeling van BEF naar € . Dan kunnen wii
2002 ingaanmet een propere lei . Dit zou niet alleen veel werk gespaard zijn voor deze dienst,
Ínaar de kans op vergissingen zouden tot het minimum beperkÍ blijven . tWii herhalen nog
even dat wij vanaf 2002 nog enkel Euro's aanvaarden

Jarpo
Oproep aan al onze leden om mee te werken aan onze verzameling'TIet Kind",om deze in
een nieuw kleedje te steken en om te bouwen en zo opnieuw klaar te stomen om deel te ne-
men aan

Arpo - Jarpo november - december 2{Dl





34e jaargang, November-December 2O01 we.4064g7

Filablistisch blad 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO Lier
(Arbeiderspostzegelverzamelaars Lier)

& IARPO Lier
(Jeugdafi leling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretariaat .' Haakstuk 10, 2550 Kontiolu 031457.56.95

Aangesloten bij :
Socialistische Fed€ratie voor Postsegelverzamelaarg vzw
Koninkliike Iandsbond Der Belgische Postzegelkringor vzw
De Lierse Culturele Raad

Lokaal:
FeesEaal *'t lkrthuizershof', lfurftuizerwest 55-57, Li€r

Clubbijemkomsten ÁRPO in 2001:
- Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot ló uur
uitgez. augustus

- Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli en dooember

3 I mei 2001 (is do 5e donderdag van de maand)

C lubbijemlwmsten JÁMO :
- Elke 2e zatodag van de maand, van 14 uur tot I 6 uur

uítgez. augustus

VeilingenÁMO:
- 2e zatn&gvande oneve'n maandeq om 15 uur

Bestuur ÁRPO :
*Voorzitbr & Public Relations
TFIYS Firmin, fimin.thys@pi.be
Bosstraat 38, 2500 Ljree A3/{69.65.23

@
VANHEERENTAIS Mireille,
arpo-lier@hotrrail.com,
F{aakstuk 10, 2550 Konticlr, A3 / 457,fi .95

*Webmaster & bibliothecaris
VAN ROY Luc, info@arpo-jarpo.Ps.com,
Karel Oomsstraat 12 bus l, 2018 Antwerpen,
a496lzfft19

"Perming-, Materiad- & Veilingpeesbr
BAEïEN Louis,
Antwerpsesteenw 3l9,250fÍ;ie4B / 480.U.83

*Dienst NieuwishedeÍr
BELLEKENSEduaTd
L. Dunortierstr 53, 2540 Hove,03/288.58.91

*Ruilmeesbl

MERTENSFTans
Z,ageríisfr aat 30, 2m Liey O3 / 4ffi .?8.11

"I€des-
BATS Willy, wbab@worldonline.be,
Montystraat U, ?5i9{) Berl,aar, 03 / 4812.29.6

Lidgel d 9/ 2 000-9/ 2 0 0 I :
' JARPC): tem lSjaargrotig

vanaf I 9 jaar 250 BEF (6.20 Euro)
r ARPO : 250 BEF (6.20 Euro)

Arpo-Jarpo Lier november-december 2@l
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BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze biikomsten gaan door in:
Zaal 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatetdag 10 nov 2fi)1 nuilrumiadagvanaf 14uur.
Quizvanaf 20uur.

Ilonderdag 29 nov 2001 Ruitavondvanaf 19 uur.

Opgelet 54" donderdagltlll!lltlttllll!llllt!lll!lllll
Zatudag 8 dec 2(X)1 NatimaleRuildeg

Zatr:r.dag 1:2ian?,fi02 Ruitnamiddagvanaf 14uur.

Dondedag 24ian20U2 worstenbroodvanaflguur.

BIIEENKOMSTEN
IEUGDTEDEN
IARPO LIER:

AI onze bijkometen gaan door in :

Zaal 't Karthuizershoí
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

Zatefilag

Zaterdag

Zatetdag

10 nov 2fiI1

I dec 2fi)1

t2ian2ffi2

Ruilnamiddag vanaÍ 14 uur.

Nationale Ruildag

Ruilrumiddagvanaf 14 uur,

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleirc prijs.
Er is materiaal enuitlegvoor orueieugdleden ter beschikldÍrg:
Brerqgle verzameling mee, dan kururerr we ze sarnen bekijl<elr"

WEETIES
-In september werd C'eertCeulemans lid van onze club
- Tijdens de Algemene laarvergadering werd het bestuur
herkozen. De bestuurssamenstelling is dan ook ongewii-

tigd.
- Het eFntie ter gelegenheid v. ttO jaar ARfrO was een groot
succes :Er was veel volk, lekker eten en professionele mu-
ziek dankzij di Eddy (ons jonpte lid gngwel4 keer Plop
vrageÍr, maar ja...)

opGEtET 29 NOVEMBER 20fl VUFDE DONDERDAG
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FITATETISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, oF
gesomd zonder volledigheid na b streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien geor-
ganiseerd door een bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
fu:po/Iarlpo, Haakstuk 10 2550 Kontich of arpo-lier@hohail.com

4 november 2fi)1 : 30'c Inbrnationale PoststukkenbeuÍs, van 9u00 tot 17uffi,
door Kon. Postzcgelvereniging van het Land van Waae,
in de Stadsfeestzalen, Icopold II-Laan, Sint-Niklaas

10 nov-llnov 2{D1 : Voorverkoop "Kergtzegel"
@ stadsfeestzaal c.c. "De Kruisboog" te Tienen,
Zahtdagvan 10ufi) tot 17u00, zondagvan 9u00 tot 17u00, inkom gratis.
Ook te Estaimpuis

17 november 2fi)l : Grote ruilbeurs, ingericht dr Postzegelkring 't Vlaemsch Hoof4
) in zaal S.A.C., Hanegraefstraat 5, Antrn'erpen L0, van 10u00 tot 17u00

25 november 2fi)1 : 7" Postzegel- en Poststukkenbeurs in het Amandinacollege (grote feestzaal),
SintTruidersteenweg 18 te 3540 Herk-De-Stad, inkom gratis

1 dec-2 dec 2$1 : LEDA 2001 - Provinciale Prdompetitieve Postzegeltentoonstelling voor alle
disciplines en Nationale Ruilbeurs voor postzegels en prentkaarten,
in polyvalente zaal "De BÍon", Kerkeviiverstraat 19a te 9340 Lede, inkom vrii,
van 10u00 tot 17u00

I decenrber 2fiIl : Nadonale Ruildag AFF, in 't Karthuizetshoí lGrthuizersvest 5S5Z Lier,
van 10uffi tot 17u00, inkom gratis

11 december 2001 : Ruildag ingericht door de club BBL, Bredabaan, te Merksem
19 jan-20 jan 2fi)2 : Voorverkoop "Sport'' (wielrennen, teÍtÍtis)
9 febl0 teb 2002 : Voorverkoop "Promotie van de filatelie" & "Universiteit AntweÍpen"
2 maa-3 maa 2ffi2 : Voorverkoop "Brugge zffJ,zu & "Vrouw en Kunsf'
16 maa-17 maa 2002 : NIPA Postzegelbeurs in het Bouwcentrum, Ian van Rijswiicklaan 191, Antwer-

Pen
29 maa4 aprJil2002 : INDONESI A'Oz,Intemationale FIP tentoonstelling te lakarta - Indonsia
14 mei-l.ó mei 2002 : Nationale tenbonstelling te Luik

I 11iuli-l4 iuli 2002 : Nationale Compet tentoonst alle klassen in de Expohallen te Kortrijk
7 N iaat Guldensporenslag

2 aug-l I aug 2002 : KOREA'02, Internationale FIP tentoonstelling te Seoel- Korea
28 sept-l9 sept 2ffi2 : NIPA Postzegelbeurs in het Bouwcentrum,Ian van Riiswijcklaan 191, Antweqpen
6 dec-8 d*2002 : Internationaal Postzegelsalon PHILEURO 2002, met nieuwe Officiele Belg.

postzegelcatalogus 2003 in primeur, in paleis l0 op de Heyzelte Brussel,
vrvan l3u00tot 18u00, ta*znvan l0u00tot 18u00, inkomgratis

Vermeldenswaard : nieuwe website voor postzegelverzamelaars www.europeanstamps.net
- De Europese handelaar database
- Zoekertjes van verzamelaars elr handelaars

- Forum vooÍ wagen en opmerkingen over filatelistische onderwerpen
- Liist Filatelistische evenenreNrten in Europa
- Filatelistische artikels, boeh en tiidschriftbesprekingen

ArpoJarpo Lier nove,rnber-decernber 200 I
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PERS INFORMATIE - DE POST

De laatsb uitgifb van het iaar 2frU2 (nl een Kerstzcgel) werd reeds vermeld in ons vorig tijdschrift

Thema's van de 20 zegels "EeÍr Í€is door de Ansb eeuw in 80 zegels (derde deel) :

- Pedagogie ( Ovide Decroly )
- Alternatieve energie
- Luchtvaart
- Psychologie ( Sigmund Freud )
- Ruimtevaart
- Antropologie ( Claude Levi-Strauss )
- Erfelijkheidsleer
- Theologie - ( Pierre Teilhard de Chardin )
- Sociologie - ( Max Weber )
- Relativiteitstheorie - ( AlbeÉEinsbin )
- Geneeskunde/Penicilline
- Thermodynamica (Ilya Prigogine)
- Semiotiek (Roland Bartlres)
- Vrouwenstudies (Simone de Beauvoir)
- Informatica
- Economie SohnMaynard Keynes)
- Geschiedenis (Marc Bloch)
- Atoomenergie(|uliusRobertOppenheimer)
- Radioactiviteit (Pierre & Marie Curie)
- Filosofie pudwig Josef Wittgenstein)

La::i::tiil.j atii:Ê j-r,iiiiltI )-.: :

I
I

í'.,,;jii,i^iI i.
- F q2 _ l

SpoorwqgzeÍtels uitgegevm op M/lO/?íJfIl: velletje met 11 zegels met als drema "De Moderne Spoorwd'
Totale waarde 341 BEF (8.50 Euro)
- AM Í16 (0.10 Euro)
- Station Oosbnde (0,20 Euro)
- AR41(0.30Euro)
- Locomotief type 16 (0.rt0 Euro)
- Locomotief type 13 (0.50 Euro)
- Herschilderde locomotief type 16 (0.60 Euro)
- I-11 motorstel (0.70 Euro)
- Euro star (0.80 Euro)
- Station Charleroi (0.90 Euro)
- Thalys (1 Euro)
- Station Brussel-Luxemburg (3 Euro)

Er is e€Ír nieuw stripboek verschenen : Stamp & Pilou 2'W Fons flipt !", b koop aan 141 BEF (3.50 EurQ

studio tnAZ'

DE ONVtUW[í04 ivlNTUltf vAN
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IARPO - LIER IEUGDKRANT

Postzegeldrukkerij loh. Enschedé

Door Luc Van Roy
bron: L.J.L. Clavan (Joh. Enschedé)en http://lrnrvrvjoh+nschede-stamps.com

De eerste postregel die Joh. Enschedé voor Nederland drukte was in 1866. Zij hebben
133 jaar ervaring en kennis in de posEegeldrukkerij. Zij is dan ook één van de
voomaamste postzegeldrukkerijen in de wereld. Zij is ook één van de weinige die
gespecialiseerd zijn in het drukken met ingebouwde veiligheid. De firma heeft dan ook al
voor meêr dan 60 verschillende landen postregels mogen drukken.

Geschiedenis van postzegeldrukkerii foh. Enschedé

1&40: British Penny Black
Het grote vooóeeld voor de eerste Nederlandse postregel was natuurlijk de Britse Penny
Black van í840 die het einde inluidde van het onpraktische 'brief betaald door
bestemmeling'. Voor de prijs van één penny leverde de Royal Mail brieven in de vier
hoeken van het land wat op langere termijn zelfs profijt opleverde.

1866: Eerste postzegel Srdrukt door loh. Enschedé
De eerste gedrukte postzegel voor Nederland door Joh. Enschedé met het portret van
Koning Willem lll.
1891: Wilhelmina postzegel
De eerste vrouw(meisje) op een Nederlandse postzegel was de kroonprinses Wilhelmina.
De toen elfjarige Wilhelmina wist goed wat ze wou. Wanneer B.W.F. van Riemsdiik haar
portret tekende als basis voor een nieuwe postzegel, protesteerde de prinses heftig tegen
de mysterieuze schaduwen op haar kaken. Heinrich Raedêr, een 38-jarige graveerdêr van
Enschedé, graveerde daama haar portret ven een goedgekeurde versie.

L9&4: Perzische zegel
Er is geen enkele Nederlandse uitgave vergelijkbaar met de overvloedige miljoenen zegels
geproduceerd door Joh. Enschedé vanaf het einde van de negentiende eeuw voor de
Pezische postautoriteiten. Op deze zegels stond het symbool (de Sjah) centraal. Aan de
gom kun je zien hoe oud de zegels al zijn. Aan de voorkant schittert het goud en zilver van
de tekst "l'Empire de Perse" als de dag dat ze gecrêëerd zijn.

1923: Overdrukkingen
Een tekort aan êen munteenheid kan opgelost worden door een surplus of een nieuwe
waarde, bijvoorbeeld: een opruiming van of een aanvullende uitgave. ln dat geval
overdrukte Joh. Enschedé de zegels met een nieuwe waarde, wat soms uitdraaide op een
tweede overdrukking.

1P46: Zeeels met cijfer.s
Een gewoon portret en een kleine indicatie van de waarde, in één of meestaltwee kleuren,
was het concept van eên ontwerp voor de vroegste zegels. Maar dit ideaalvan waade en
eenvoudigheid was snel overwonnen door het commerciële. Rond die tijd ontwierp J. van
Krimpen, afdeling ontwerp en $pografie, tewed<gesteld bij Enschedé, zrjn eerste
'cijfezegels' . Het Nederlandse postzegellandschap was algekenmerkt door nieuwe zegels
en uitgaven. Van Krimpen deed wat slechts enkele ontwerpers aandurÍden. ln

Arpo - Jarpo novernber - decemb€r 2mí
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overeênkomst met de vakmannen van Enschedé, kwam hij terug tot het puurste concept
van een postregel, met het ciifer als echt portret. Deze combinatie van helder denken,
elegante typografie en u/arme, volle kleuren gaf Nederlands zijn mooist attractieve
'cijfezegel'. Zii werden zelfs geapprecieerd door het Brttse parlement.

1994: Zelfklevenlíe postzege!
ln dit jaar creëerde de firma Enschedé een zelfklevende zegel waarin al de vereieten van
gezondheid, filatelistisch doel en veiligheid waren gecombineerd.

1997: De eerst 24lu zesel
De aanleiding was de Nederlandse 'Elfstedentocht', een extreme schaatsmarathon op
bevroren watenregentjes in Friesland, die (voor de enkele keren dat het kan plaatshebben)
gans de Nederlandse bevolking in zijn greep houdt. Op donderdag 2 januari 1997 werd Joh.
Enschedé aangesteld om de zegel te produceren. Twee dagen later, op de dag van het
evenemênt, was de zegelte koop.

1.997: De eerste'kraszegel'
DEze zegel was speciaal gedrukt voor Valentijnsdag. Een speciaal berichtje zoals 'l love
you' was verborgen achter een verwijderbaar laagje inkt. Deze 'krasinkt bracht geen
schade aan de zegel zodat deze zegel zijn waarde behield, ook voor niet-amourêuz€
filatelisten.

L98: 'Hans and sell' doosies voor zelfklevende rolzesels
ln í998 werden de 'hang and sell' doosjes op de markt geïntroduceerd. Dit product was
vemieuwd in de firma om de vraag van de postkantoren te kunnen beantwoorden, naar
aanleiding van hun eigen nieuw verkoopsconcept.

1.99,9; 'Mailer'
Door de introductie van de zelfklevende rolzegels kwam de vraag om een lagere
hoeveelheid van de zelfklevende zegels. Het antwoord was een ontwerp, 'mailef
genoemd, een blad met zelfklevende zegels, met een lager aantralzegels dan op de rollen.

een product van Joh. Enschedé (Finland Y&T:Cí304)
wordt vervolgd
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39

VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG l0 november 2lXll om 15 nur
Nr. Land oitscHRtJvll{G Gote € lnzst BEF e Beh. Pr.

1 Belsië Nr. 79 A 0 11,í6 110 2,73
2 België Nr.82 0 7,4 75 1,86

Belqië 03 Nr. 1í6 3,72 45 1,12

Beloië Nr, 120 0 45 1.124 3,72
5 Belqië Nr. 1069 A 0 16,36 220 5,45
6 Belsië Nr. 1070 0 17,97 240 5,95
7 Belqië Nrs. 969-970 plaatnrs. I tot 4 4,46 60 1,49

I Belsië Frankeervionetten zonder waarde met ruonr, í0,4í 130 3,22
9 Belsië Nr. 1ê4 10,54 100 2,48

10 Belsië Nrs.234-239 11,03 100 2,48
11 Belsië Nrs.249-253 8,18 85 2,11

'12 Belsië Nrs.302-3M 0 2,48 25 0,62
í3 Belsië Nrs.447484 í3,63 í40 3,47
14 Belsië Nrs.57$582 4,71 60 1,49
15 Belqië Nrs.583-592 4,96 60 1.49
í6 Belsië Nrs.593-601 ** 3,47 40 0,99
17 Belsië Nrs.603-612 7,93 95 2,3s
18 Belsië Nrs.613.614 4.71 55 1,36

Belsië Nrs.615-622 *t 3.72 45 1,12
20 Belqië Nrs.623-624 tt 9,42 115 2,85

Belsië Nrs.647-652 tt 4,21 50 1,24
22 Belsië Nrs.697-398 3,22 40 0,99
23 Belqië Nrs.71&724 5,58 65 1,61

24 Beloië Nrs. 109&1101 a* 20,45 275 6,82
25 Belsiê Nrs.1139-1146 12,il 170 4,21
26 Belqië Nrs. 131$13í7 o,74 8 0,2
27 Belqië Nrs. 1354-1358 1,49 18 0,45
28 Belsië Nr. 1509 ta 2,73 30 0,74
29 Belqië Nrs.2398-2399 ** 5,45 70 1,74
30 Belsië Nrs.2439244.2 s 6,45 85 2,11
31 Beloië Nrs.2465-2467 ** 5,95 80 1,98
32 Beloië Blok 17 ** 14,87 200 4,96
33 Belsië Luchtpost nrs. 12-13 * 1,74 20 0,5
34 Belsië Luchtpost nrs.30-35 *t 2,23 30 0,74
35 Belqië Voorafgestempeld nrs. 420-427 * 19,83 2W 4,96
36 Belsië Pubs nrs. 1.4 * 26,03 250 6,2
37 Spanie Blokkken nrs. 19-20 119,07 800 í9,83

Spanie Nrs. 198G1985 6,25 60 1,49
Vatikaan Blok nr. 2 (Michelcatalogus) * 30 250 6,2

40 Belo.Conqo Nrs. 192-Í93 tt 17,35 200 4,96
41 Belg.Congo Blok nr. 1

** 6,,20 70 1,74
42 Belg.Congo Nrs.339-340 11,77 140 3,47
43 Rua.-Urund Nrs. 92-106 met A nr en 1í 1-113 17,35 175 4,U
4 Mexico Nr. í188 (Michel) Bezoek Boudewiin-Fabiola ** 1,49 í5 0.37

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen ziin mogen altiid een schriftelijk of telefonisch bod doen bii onze

BAETEN Louis 319 2500 Lier8: 034802283

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BL= Blok of velletje
* = Postgaaf met scharnier LF Luchtpost
O = GestempeH PWST= Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 59/o voor dekking ytn de kosten. Het bieden gebeurt
ab volgt : van 0 tot 50fr; +2fr-vrn 50 tot l00fn *Sfr -van 100 tot 500fr +10fr - yan 500 tot lfl)0fr +50fr -
van 1000 tot 5000fr +l00fr - hoger dan Sfi)Ofr +500fr
De hoogste bieder is koper en de betaling gcachiedt contant
ArpoJarpo Lier november - december 2001
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BIJEENKOMS 2OO2 ARPO. JARPo

Zatedag 12 januari 2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24 ianuari}A0? vanaf 19 uur Worutenbrood Arpo

Zaterdag 9 februari 2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 februari 2002 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag 9 maart2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28maart2002 vamf 19 uur Arpo

Zatefiag 13 april2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag Teater Teater repetitie

Zatedag 11 mei 2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 23 mei2002 vanaf 19 uur Arpo

ZateÁag 8 juni 2002 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 27 iuni2002 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag 13 juli 2002 vanaf14 uur Arpo

Donderdag 22 augustus 2002 vanaf 19 uur Arpo

Z,aterdag 7 september 2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 2E september 2002 Alg jaarvergadering+ buÍfet Arpo-Jarpo

ZateÁag 12 oktober 2002 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24 oktober 2002 vanaf19 uur Arpo

Zaterdag 9 november2OO2 vanaf 14uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 28 november2002 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 december2002 vanafl0 uur Nat. ruildag
Voorzitter:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER 8:034806628 E-mail adres: lirmin.thys@pi.be

BEWAAR DIT ALS GEHEUGENSTEUNTJO. Alle informatie steeds te bekomen op boven
vernoemd adres

Arpo - Jarpo november - december 2001
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GHETTO
vqn Joshuo Sobol

ondnnks dc gruwslcn van ds oorlog besinÊt er in dc Jqlds gcmeen-
schop \rn dil gctto sn cnonnc culturele vitnlhcit. Irc tcgcnstclling
htsscn dc cxplosiL. voÍ lcvenskrocbt Ên dc constontc drciging meokl
dit sluk zo fasinarcnd.
KleinrNÍsclijkhsid cn greotrnoedigheid, hrfhcid cn hcklhnlligheirl,
zellzuclrl cn oFoffcritrg gaan aok bij dezf, mcnscn hand in hnnd. t)c
striid votr dczc gcmsnschap onr zijD bestflotl woÍdt cr nicl mirylcr
haÍoi'sch on, ollmn m*ar merwlijker.
FlÊn bcklÍvc[dc bNk lhcflleÍ. Eeo gebaurtonis in Licr.

lngÈílAqÍdm
Ksc Arcns

Uicko Bc}€ns
Morc Blmmc

Nclc Doydcn
DiÍt Cdlq)s
tlkc Chllos

Mujcl Cóme
JsÍ Cool

.Io Cooyrrnns
Gcrt CqldËÉ
Mroilel Crc

Slevqr Daewleirc
Mm De Belder
Irirk De Bmk

Rml Dc Calrrwó
Geí I> Cuyl)tr

Kqlly De C\yp!ï
Jos l)c tltrs

R0lnnd Dc ljthornv$
Eltj! lli!'hhffn
l-irh Gqlon

Jos Culix
Lon Hsi*nut

Gerl Jrn JsnsN
HffiKaol

(kErt L$Nm
tlildc Lcrscfis

Jnn Lym
Drnicllc Melms

Pieler Nyssn

ChÈlolic Pcclos
lvo Irecicf

Jdie neÊtes
frnnhl PrBÈls
Nicole lrNkltr

Ankc Rtrl
Knrln Stwl

Lmry'an Bellc
Tine \lnn den llogaert

BflnVoD deÍÀuwmaÍl
ïne \tu Mrryldcr
Hflns Vcrolmmqlr
Joris vctmnflighc

Kris(€{ VcÍrclst
Ilctcr Visrcr
Alheí v{EI

2 - 3 - g - lO - ló - l7 novenrbsr 2OOl - 20u

Strdsschouwbury'Vredeberg' Vredcberystraat 14 Lier
Inkom:300 fr. Rcservotie: lel. 03/480.48.27

tàrkings:
GNlhuiivcsl Si{tnsrcst ll}okstnmt(\l'rllchóf) RouitVcrensnsplcirStsdsschouwburg "Vredeberg"

Vredebergslroqi Lier

Pr oo in c i ale 1,re- c omp etities e

P o st segch cnto o n st c lling
ilEDA200I*

Pos?zagelkring Lcdo orguniss?r? insom?nwÊrking

met Oort-Phlll cn ondcr d? ausPiciën von K.L.B.P.

- Ooct-Vloondcren dc Provinciola Pr"a-compati-
tiava postlagsllentoomtall ing voor al la discipli-
nes op I e,n 2 dacamber 2001, von l0tol 17 uur.
Ptooïs : de Potyvolanta zool rDa Brotp nst rulna
porke€rgel"genh"id, Kerkcvijvarstroat 194 te
9340 Lede (nobij hat Dorpsplcin).

InÍo De Swocl Rolond
Eosstraat 18
9340 LEDE

v.nnr rr'3. Innr vilRq- nc \trr 1í'& ry'be re \.r r trb

\Mii gaan naar Ghetto kijken :Inlichtingen b[i de vooÍzitter Firmin Thys Bosstraat 38 2500
Lier; @:034806628 E-mail adres firmin Íhys @ pibe

nàn 9 uur tot t7 uur

AMANDINACOILEGE @rate feestraa|
St.-ïruidersteenweg 18 . 3!4o HERK-DE.STAD

Prorgssrotgrg srÁrrotru ulr B,NrvEv. EN BUrENnND.
VERKoop vAN: BENootGDHÊDË 1, IHEMÁ, ENz. ...

Voo R sr ELLING vaM sf UDLEG RaEP FN-

Gmte parlclng en cqfttcria rcolslen.

LIMEU . PHILA BEURS
H€Ík.do.Siad

zo t{DAG25
2001

Posttíi.t- on

Poststukken
.BEURS O

INI(OM GRATIS

Arpo- Jarpo november- december 2001

llrn . Tcl. otr.59 19 ?o
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BESTELBON CATALOGI

Naam Lidnr

Bestelt volgende catalogi: ( Voorschot) (Prijs)

België oÍïiciële catalogus 2002 aantal:..... x 500BEF (12.4rc) E ...,........ (20€)

Naam: Aantal:......x 500BEF(12.40€)=.

Naam: Aantal: .x500BEF(12.40€)=...

Totaal:

Handtekening:

parution
verschijnt

prix
prljs

685 frí4ro9t200íToms I 2OO2 France (cotation € & FF) @

84O Írt4to9r200íTome í 2OO2 France caftonnê - harde Raft (€ & FF) O
42O ft14to9t20íD7Tome íblr 2OO2 Monaco, Andorre, Nat. Unies, Europa (€ + FF) @

,nov.2OOíTome 2.í 2OO2 Anciennes Colonies Frangaises. Avant lndépend'
nov.2OO1 IToms 2.2 2OO2 Pays indépendants d'Afrique d'expression frang'

í365 Ír2OO1 Europe de l'Ouest (A à G) cotafion € @Tome 3.1

1365 ÍÍ2OO1 Europe de I'Ouest (H à Y) cofation € @Tome 3.2
mars 2OO2 ,'fome 4.1 2OO2 Europe de I'Est (1ère partie)

fln 2OO2 ITome 4.2 2OO2 Europe dê I'Est (2e partie)

Íí25 Ír1998 Outremer (A à Brêsil) @Tome 5.1

1125 lrTome 5.2 19_98 Outremer (Brunei à Gyrénaïque) @
1125fuTonie 5.3. 1999 Outremer (Dominicaine à Guatémala) @
1125 ÍrTome 6.1 2OOO Outremer (Guinée à Lesotho) @

íl9O ÍrTome 6.2 2000 Outremer (Liban à Nyassaland) @

1O5O ÍrTome 7.1 1998 Outremer (Océan lndien à Samoa) @

íO5O fr'fome 7.2 1998 Outremer (Seychelles à Zoulouland) @

63O frNouveautés Mondiales de I'année 1999 @

63O frNouveautés Mondiales de I'année 2OOO @

63O fr2OO1 Tome de référence. ldentification des timbrês @

268O frSpécialisé: Vol 1. Timbres de France 1849 - 19OO @

9tO fro91200íOfficieldes Télécartes de France 20O2

YVERT & TËLLIER programnre 2OA1 + 2AA2

Arpo -jarpo november - deoember 2001





K.L.B.P. ANT\ilERPEN-
Arpolier -Kon. Lierse Postze-

gelv erzam ela a rs krin g Lier

6d'PRovTNCTALE erJrz
10 november20Ol

\ryAAR: in of Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

START: om 20 uur stipt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de
quizraantal ploegen per kring onbeperkt.Minimum 3rmaximum 5
deelnemers er

Onderwerpen: Algemene kennis , Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en
T.V. o Film , Natuur , Filatelie, Actualiteit enn
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 beschikbat zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
******tí*títr**tr,ítítítírítrtrtífrtrtrtr*******títírítí*trtrfr********trtí*ítí*trrk*******tírr

Onkosten: 100fr per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg.

Alle deelnemers worden bedacht met een priis.

Naam en adres van ploegverantwoordelijke

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op relc nr.: 220-0446700-51
Terug te sturen aan: VAI\HOUTTE Johan ,

Pater l)omstraat 43
2520 Broechem

8:03/485.71.01





ARPO - JARPO LIER

llde NATIONALE RUILDAG

zaterdag 8 december 2001

POST ZjE;GF,,LS - POST\ryAARDESTUKKEN -

POSTKAARTEN EN TELEFOONKAARTEN

in zaal 't KARTIJUIZB.RSHOF
KARTHUIZERSVEST 55-57 25OO LIER

van 10 tot L7 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis

RESERVATIE VAN TAFELS IS YERPLICHT

Thfels zijn GRATIS maar er moet een waarborg betaald worden van 500BER(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

Per E-mailadres: firmin.thys@pi.be

Vrij van zegel arí198; VU. Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier




