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Beste Vriend€rr
Een nieuw jaar is aangebroken Wij wensen U en uw frmilie een vq)nipoedig €Nl gelukkig
2OO2 enwti hopen dat dit jaar u ee,n goede gezodbeid mag heng€n. Wij wensen u ook veel
plg9fu ret onre hobby en we hopen ndurn[ft onze leden tahitr te mogen begroeten op onize
bijkomsten

f:

2W2, het jatr \f,aarh wij definitief aÊcbeid neÍFn van de B€lgische fiank. W[i herhalen hier
noemaals : vanaf nu aanvatlden wii nog enkel betalingen in € (eurc). wij
willen onze mensen, die toch vrij$,ilig werken voor onze vereniging,het niet aandoen d* ?ii
ret twee munten moeten werten mfrer aangepaste lossa" W[i wagen hiewoor begrb op
te brengen
bijeenkonst rnn 12 ianuai houden wij zoals gebnrikeli$ onze verkoop
Tiidens onre
onder ledeq die voor de eerste rnaal volledig in € zal gebeuren Dt al evqr wennen zifi en
hetzaleengoedet€stzijnom tezienhoego€dwijmetdenbuwemuntkunrenomspringen

ls

Op donderdag 24 januaÍi 2002 vanaf 19 urn is er naar jaarlijkse gewoonte onze worste,nbrood
of appelbollenavond. Wij rnagen $.75 voor een grcot worstenbrrood of twee appelbollen met
thee of kofre naar keuze. Het inschijvingsformulier vindt U verder in dit blad . Vergeet ni*
dat frmilie en kennissen mogen deebrren aan dezelfile voowaarden

Aanwezigheden: Toals onze trouwe leden weten hebben wii verleden jaar gewerkt met
aanwezigheidslijsten en wij hebben daar prijzen aan verbonden Die zullen uitgereikt worden
op donderdag 24 januari 2002 tiidens ons worstenbrood. Aanwezig zijn is dus de boodschap.
gaanwli verder met dit initiatief De aanwezigheid op z*erdag brengt lpunt op
Volgend
, de aairwezigbeid op donderdag bÍengl 2prmten op. Wie tien prmten of meer veruamelt kdigt
moeten stellen
de anderenzullenhet met een
een

jw

LEDEIIVERVING:

Een vereniging moet kunnen groeien Daarom doen wij een beroep
op onze leden om nieuwe leden te werven . \ilie een nieuw lid meebnengt kdigÍ hiervoor 2
extra punten op de aanwezigheidslijst Wie viif leden aanwerfr kdigt lnolgend jaar zijn
lidloaÍt gratis. Wie tien leden aanwerft kÍijgt zlin Belgische catalogus gratis . Formulieren om
leden aan te werven z[inte bekomen b[i de voorzitter .

.

De Kon" Iándsbod der Belgische Postregelkingen rzrn'heeft op 15 december 2001 een
nfuuwe vootzitter gekozrn De heer Eddy Van Vaeck , de huidige pmvinciale voorzitter van
de provincie Antwerpen, werd met ruiÍne meerderheid verkozen tot voorzitter. Wij wensen
Eddy proficiat en lrre zijn enan overtuigd dat hij zijn taak ret volle mzÊtzÁuitoefeneo
Eddy werdverkozenalsopvolgerrandeuittredendevoorzitterl\ríaÍc€lVanDerMullen- Wij
wilhn lvÍaÍ€el bedank€n voor de vele jaren die hij aan de KLBP h€Êft beste€d. Ivfarcel was
een bekrvare vootzitter en een gedreven nran om ideeën en modzakelijke veranderingen te
veru'ezenliftingen . Hij hft de KLBP een nieuw elan hrnnen geven om de uitdagingen van
de toekomt te krrcn atin,goan. Bedankt lvfaÍc€t
Hebt U onze website al bezocht

Wlm

httn ://www.arno-i arno. F2s.com \Md zou U
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FilaElisËsch blad 2-maandelijkse uitgave door
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ARPO Lier

:

AI onze bijkomsten gaan door

(Arbeid@Lier)

in:

7*r,l'tKarthuizershof

&IARPO Lier

IGrthuizersvest 5$157 te 2500 Lier

(Jeugdaftlcling Arbeiderspctaeplverzanelaars)
'3

secretariaat .' tllaksàrk 10, 2550

Konrich, 031457.56.95

a4ro-lier@hotuuilcom
Webpge : http//www.arpo.jarpo.Els.oom

Ialíaal.'

Feestsaat''t Karthuizers&of, lftrltuizersvcs 5$57,

tkr

7ÀteÍdag 9febnrari200l

Aangesloten bij :
Sociali$ischÊ

Fderrtb vmr

PocÍzegetverrzrmdaars vznt
Postzegp[anngBn vau

lbninkliSe Lrnbbond DeÍ B€lgisóe
De

Zatedag Íl januari 2fiXl nuilnantaaagvanaf 14uur.
Ilonderdag 24 jonuari 2lX)2 worstq$Íood ranaf 19 uur.

LiencCulurelc Raad

flonderdag2Sfebruari20fil

Ruilavqrdvanaf

19uur.

Clubbijeenbmsten ín 2002 :
r Zarerdae ruilnamiddag€n ARPOI JARPO
Elk€ 2e zatcÍdag vao de 'rraan4 van 14 uur

uiÍgca Augustrs
ootc 4' zaterdagvanr4cmber

RuitnaÍÉddagvanafl4

uur.

:

bt

16

uur

maaÍt 2m2

Zaterdag

9

Ilonderdeg

28
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* Donderdag ruilavmden ARPO

Elke,lc dondcrdag von de mam4 van 19 uur tot 2l uw
uitspal luli, apnl, septobcren dcceinber
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IARPO LIER:

ARPO :

TFIYS Finnin" fininthys@pi.be
Bosstraat 38, 5(X) Lier, B/ M.6.4
*Secretaris & Hulobibliolhecaris

Al onze biikomsten gaaÍr door in :
Zaal' t Karthui.:zershoí
Karthuizersvest 5F57 te 25fi) Lier

VANHEERENTAIS Mireille,

mireille-vfficouu

Flaakstuk 10, 2550 Kontidr,
03 / 457.!56.xt of 0d,74/ USAB

Z;atel:dag

*@

VAN ROY Luc, info@arpojarpo.f 2s.cm,
faret O@sstraat 12 hrs 1,2018 Antwerpea,
0/,961264lt9

)
"

BAETENLouis,
Antwerpceeeemr 31.9,2500.Liel,B / M.?zA

*Dienst Nieuwielreden

BELLEKENSEduaTd
L. Dumofierstr 53, ?ffi }love,VJ / N.58.!N
"Bgll4.eesbr
MERTENSFTanS
Z'agelri$straat n, 7m Lit, O3 / tl80, 2,.11
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BATS Willy, w.bats@rn'orldonline.fre,

J

Montystraat %,

?5l9O B€rlaaÍ,

r

r

Tato:dag

JARPO: tÊn lEjasrgratis'
vanaf lgjlraÍ 250 BEF (620 Ettto)
ARPO: 250BEF(620EuÍo)
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januari

2[I]2

Rrxilnasdddagvanaf 14urn

ZII2

Rrdkurdddagvanafl4uur.

februari

Zahdag gmaartZn2

RuitÍrardddagvanaf 14uur.

Alle aarnvezigen lciigen sbeds een tJeiÍE ptriis.
urze ieugded€n ter bescldlddÍtg;
Er is materiaal en uideg
Brengie v€rzarding me, dan lonrur we ze samen beldlíell

vu

WEETIES
-Sinds novesrber hebben we een nietrw jeugdlid

TomPeulinclor. Hii verzanrelt BelgFë PosÉris en

B / 48229.A

Lidgeld 9/2ML9/2001:

Íl

gesHryeld
OokLuc Brys werd recentlid van

oruze

dub. Welkom

!

Wist u dat de mogeliik bestaat om (fiUelistiscne)
zoek€rties b publiceren in dittijdschrift ? Hetvolstaat om
de blsstaf te gwen aan één van de ARFO bestuursled€n

-

-4-

FITATETISTISCHE AGENDA
Een selectie vanbinnmlandse filaelistisctre activiEiten en inbrnationale tenbonsbllingeo
opgesomd zonder volledigheid na b streven. Ruildagen worden Fatis opgenomen indien
georganiseerd door een bewimde dub (nrilabonnement) of tiidig opgeshnrrd naar:
Arpo/|arpo, Haalcftk 10 25í) KonËctl of arpo-lier@hotmail.com

19

ianuari

2fi2

:

Stede$ke Feetoaal Kie$ark, Sint Bemardsesbenweg 113,

l9ianuari2fl)2
20ianuari 2(X)2
9 februari ZD2
10

februari

llde Nationale Ruildag door trC Kblse Postzcgelkring; van 9u00 tot 16u30,

2002

B februrafiZD02

2ltebruafi2ffi2

Anhuerpen-Kbl begang gratis
: Voowerkoop nSporf (wletrcnnau bnnis), Brussel
: Grob ruilbeurs, erem. Basiscchool, De Bruynlaan e Begiinendiik,
van 8ufi) tot15u00
: Voowerkoop nPromotie van de filablien & nUniversibit Antwerpenil
in het PostsorEercmtrum van Antwerpert X van 10ufi) tot 17ufi), toegang
gratisdoor K Philablic Club Cosmos
: 16de FilaElbbeurs, door postzegelkring "De Poethoorno Keerbergen,
van 9ufl) tot16ufl), Gem. IneL Keerbergen, Molenstraat 2 b 3140 l(eerbergen
: 3de Grande Bouree des Collectionneurs, van 9ufi) tot 17ufi),
Institutsaint-AÍdÉ, Rue du Parc 6 6'm0 Charlreroi
: Internationale vooriaarsbeurs door Binkse Ruildub Tumhout, toegang gratis,
2020

Íebrua,i*2, ffiHffiffi"f;i1',lifiiiïiïT#Ï

ïár,i:ff*

8un) bt
l3ufl),Parochiecentnrm Adrterbroek, Adrbrbroeksesbenweg, IGlmthout
Postzegels, sigarenbandies, munEn, prenkaarbn, doodsprentie, êle-cards enz.
A Íe!>.g naa2'ffi2 : Spring SIAMPD( 2fi)2, Business Deoign Centre Islington,Ipnden - UK
nVrouw en Kunst', Brugge
2 maa-3 naa?fr02 : Voorerkoop "Brugge 2i0fl2'&
: 28ste Nationale Ruildag door Rupel Hobby Club, van hrfi) tot 16ufl1,
3 maart
Provinciah rechnischeSclrool, Van Riiswiicklaan b Boom
Inbrnationale nrilbeurs nOL alle verzamelo$ecbn van 8u30 mt 16ufl),
:
3 maart
in de sporÉral van de broedersclrool, Stationsetraat, 9120 Beveren-Waas
l6naa-17 man?fiO2 : NIPA Pootzegelbeurs in het Bouwcentnrm,lan van Riiswiicllaan 191,
Antwerpen
D maa4 apdl2$2 : INDONESIA '02, lnbrnationale FIP terroonsblling b lakaÍta - hilonsia
4 apriló april2fi)2 : l{de inbrnationab pootzegelbeurs, Essen -Ihtibrani,
: Hagelandse verzanrelaarsdag dr K.V.B.P. Aarsclrot, in de stadsfeestzaal
7
Aarschot
:
FERFILD( 2002, inbÍnationale brrbonsElling spoorwegfiilablisbn, b Spa
april2$2
19 april-2l
: Voowerkoop "DagvandePostzegef'& "Honden",
2A
b Bnrssel, Gsrbloux en Menen
:
SPAIN'(I2,
inernationaleleugd-tentoonsetling b D$on/Burgu- Epanje
10 mei-18 mei2fi)2
: Voowerkoop'Europa (circus) en oRode Kmis" Glulp bii rarrpm),
11 mei
Ptrila Bourse 2002bCharleroien ook voowerkoop b Cr€Ítt
18 mei-20 mei 2002 : D(PHIMO trcmatische Ertoonsblling "Heraldiek", Bad Mondorf - h*tttbttrg
: Algenrene Hobby- en PootzegdU*oonstelling door Erffila, van 9uil) tot 77ut00,
2iuni
Zaal'hvd', Holshaat 7 E Ertvelde

24

2fl)2
2ÍX)2

apnl?fiV2
ayil2002
2fl)2

2002

ArpoJarpo Lier januri-fe$ruri
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PERS INFORMATIE - DE POST
Reeils aitpepeoetz- nos niet

Mrflelil in ons tiidsdtrift :

Uitgifb van een boekje met tien zelfkleveflde g€wone postzeg€ls "BLOEM"
Onderwerp ;Tulipa/ïulpenvariêbit"Darurin"
Waarde
:geenvermeldingvoor ZONEAPRIOR

Frijs
Verkoop

:2L0 BEF (= 5.21 Euro)

:varcÍ70/12/200linaldepostkantoren

UiQifb van een boekle mettien zelÍklevmde gewone postzegels "BLAEl\t{'

Onderwerp

Waarde
Prijs
Verkoop

,#

,##
1:

rrctr'r,:4

!r3'.

:

Narcis - variêbit "Trornlxtnarcis"

:

geenvermelding voor genoruraliseerde zending binnenlandse dienst (tot 209)

:l7OBEF (=4.?1 Euro)
:vazwf 70172/200l inal de posllontoren

Uitgifie van een rouwzegel een postzegel om scluiinende mom€n€n draaglijker te makerr
Onderwerp : Rouw
Waarde
: geen vemrelding voor genormaliseerde zerding binnenlandse dierut (bt 20g)

Prits

Verkoop :vamf

: 17 BEF (* O.rl2 Euro)
1O/72/2001 in de posdcanbren

Verder zalhij ook bi! de begrafmisondemerners beschilóaar z$nvoor de frankering
van uw over$densberichbn
10 geïllustreerde briefkaarên "Vroeger en

BEKTCH.lirOrÍ a[rci0]+8Êr1:ji

e"{^ &'f"'

,J*t#u* ,;4.1i4,
l

metfilatelielokettot?3/2/ 200t Verkoopsdienst

en dePhilaboetieks

Verkoop
Frijs

##

# ## ww
aiLét.irt,

*Élor0(t"3a5rÈ 3aL6rol,rilEir';à

*'l
n'g),
;nlar*" .tr/ir.*,"

nu"

;vamf 70/12/WL
:17BEF

{*O.t12

Euro) Per kaart

Briefkaart "Corie de $cheepsjongen" en 2 briefkaaren FEBIAC

Priis

:77B.W (=0.t12Eum) p€rkaart

Gemeensclnppelijke uitgifte met de Democratische Republiek Kongo nr. 21.
Onderwerp : a Detail van de eersF osrslag van "Kuife in Afrika" (zege}
b Debilvan de huidige omslag van "KuiSe in Afrilca" (b,laadp)

Waarde

Yerkoap

Voonrerkoolr

*l."oË:s

,"ïïïr.t

,fu/té,

,ko/*j{pr'

:a17BEF(.4.428uro)
b34BgF {=0'84Euo)

:vart2/7/M2inallepoalkannren
; op 91/12/ ?JOI van 1{hs0 bt 15u0} bii Directíe "Postzegels & Filablie", Egide Wakhaerbseaat

7,

W

Mechelea

Nieurrc uitsiften:

Uitgifbvan tw€e ge$'onepos?:gelsnetdenizuwe BeelHrisvanZ.il{. KoningAlbertll
: B.42Euro (rood) en0.52 Eum (blauw)
:vanaf2/1/S$2inaldepostkantor€Ít
Voorverlroop : op"l-11//xJ2van13ufr! totl7ríX} bij IXrectie "Postzegels & Fil,atelie", Fgidp Walsrhaerbehaatl,2ffi)

Wanrde
Verkoop

Mectrelgn

Arpo-Jarpo Lier januari-feberuri 2002

-6Uitgiffevanvier speciate postzegÊls nr
:

aWegwielrenert

tr :

Spo* - Wwldlompioerxchap'pen líi&ennen 2ffi2

bVeldwielmusr
c Vrcuwenternris

ï4raarde
Verkoop

dMannerrêffiris

:4x0.d2Ërllo
:vanatfr.fl/Una in al depos*antorun
Voonertoop :opt9/l/?F2van 1Ou00bt17u00 b lnkomhal Koning BoudariinStadion, Houba DeStuoperlaa* 1{n0
BrusÊel

A6bmpeiÍng : uigifeda&rn opàl./llXW2in

Uitgifb van

eerr speciale

de Philaboetidí, tussenverdieping

Mulr&Êntnln,l{m

Brusset

postzegel nr 2 : komotie vsn de dlablie - "Dit mag de hele wereld bewsnderen"

: kindertdsearing van de wedstrijd "Belgica 2t01" met als tlresra "Dit mag de le& wereld bewondeÍen''
Onderwerp
Waalde :0.{2 + 0.1O Euro (beslag voor Pro-Post)
Ver*oop :valleÍ?'ll7/5Í12 in al de postkanbren

Voorverkoop zoplg/l/?íIJ2vanl{hrfi} bt1ftrfl}b
Brurcel

AfrUrrpeling : uigifbdatrm

op

X./l/W"in

Ínlcomhaf Koning BoudewiinStadion, Houba DeStrooperharg l@0

de lhil,aboetielc" tusseererdieping Muntenbum, 1000 Bruscel

Uigifb vaneen speciate poetr:gÊt nr 3 : Rura & Uftia 1852-2frI2 - De Universibit Antwerpen
:1fl)iaarvandeRUCA&UFSlA(UniversiEitAntwerpen)
Ondenverp

Waarde
Verkoop

:O.42Euro

:varrntl1'/2/Un2 in al de poo*anbrerr
z og 9/2/M.van l(hrfi) bt 17utX} in het Postsor@centruan Artwerpen & SosbeetSrug 12, 26e Berdst
Afttedrpelturg : uiqifbdaficr ogll,/Z/W2 in de Philaboetbk, turserrverdieping Munrmtrun, l(ffi Brussel

Voon'erkoop

Degepersonaliseerde zegel is binnenkortbeschilóaarvoor hetgroe publiekviaslwn.enii*zegel.be enldaxicolor.

Naastdepootregel msthetViooltp kunleiouw eigatÍoto plaaeetr of ...
"l,liFzegrf bwat a$id 15 perroonlitfre zqgds eaman met 15 officiële pos?4g€ils iletaen fiant'eerwaarde van 0.42

Eenvel van

enkostlSEuro.
Inbtiin:0rol150.150

Ëuro

Welkc taslís

ilit

?

TTIUíBËJiE

*n#*,

SAT$MET"$N

l{lii

weten in welk Europec

Arpo-tarpo

lmd d*ze

aog gebraikl

Lia janruri-febnmri 2002

wordl Weet U het cok? In ms volgend tiid*hrift h* arlroord.

C.'
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+

taa lO tot

18 u.

Yoorverkaopvaa:

en Prornotie val

Jf

+

Á

1-

Op zaterdag 9 februari 2002

1'OCGi\NG CltÁ'l'lS

rlil"tilllL t,lJ ltli l;tiliS'l Z;\r\ 1. li l f'l
liial lkl'l$tillsosltcorrr'g M
l3.2ll2tl Álrtrrtr'pur - liiri

zffi

PssfltgÊlfertoomtelling n.s.ï. hmr 75 jarig b*taan

lluslzegtls - l'uststuirhclt -'l'elthnartetl
O1t.z:ttertl:tg l9 jlnnlri 2U02
vau 09.00 rrur to[ 16.3{J urrl'

11'rr:rr:

m
219
218
2ÍS
212
2W

[oninltijte Philatelic Club

'l&e'het

?a*tgogoïl<'rtuW
'

ffi

Tdaal

+

de Filatelie

ro*rffir;-M
Tcrgelegtnbeid wn lS0i*rkanloor "ÁntweAen X

S:

Dcssr{fr.)Jsls - hsof,.l€i 6óbi2 2r00Dsrc - l

"

03.321J$22

VERKOOP ONDER

IJDEN ZATERDAG

Nr

OTSCHRIJVING

Land

Bdsië
2 Bdsië
3 Bdoië
4 Belsië
5 Bdsië
6 Bdsiê
1

7 Belsië

I
I

Bdsiê
Belsiê

10 Bdsië
11 Belsië
12 Belsië
13 Bdsiê
11 Belsië
í5 Belsië
16 Bdsië
17 België

í8 Bdqië
í9 Belqië
20 Bdqië
21 Bdoië
22 Belsië
23 Belsië
24 Belsië
25 Belsië
26 Bdsië
27 Bdsië

12

ienueri

2lX)11

om l3 uur

Nr,:1&4 vadëteit
Nr.: 186 variëteit

Nr.:209
Nr.:210

Ë

Nr.:5í2

2,8
11,16
4,9(

3,72

2,4

2,8
2,8
9,92
3,72
1,86

Nr.: í030

Nrs.:107Èí081
Nrs.:1262-1268
Restant Luótpost

ff

13,01

ff

4,96

s

o
o
o
o
o
o
o

Nrs.:171È1722
Nrs.:2382-2335

Nrs.:238$2386
Nrs.:2477-2480

Nrs.:250$2506

Nr.:544

Ë
t

o

*

gouden zesds UNO

o
o
o

Nrs. I 50Gí 5í 3 Wert wederopbouw

lnsteekboekie met ongeveer 6(F zegds
Insteekbod< met 2fi) zegds oude staten
Bl. nr.:2

o

Nrs.:3Xl$34O
Nrs.: í9&199 Bouderviin

o

Nrs.:1í!'153

t

Ebos mef, zegpls
Doos met omslagen

42 Yvert&Tellier

Ded

Í

39,34
1,49

í,98

2.8
2.8
0.99
0.99
15.00

25,(x)
8.00

en íbis 200í

lnzot{ Beh. Pr.

2,fi

1.4'ë)
0.50 /9 6A
3.20 2. t.,t
0,35
0,40
0,75
0,75
3,60
1,60
1,20
0,60
0,60
0,75
3,20
1,20
0,60

fl"

15

n.Lp

rt.íf
0'11

.4fr
\j

í1,,

j

t

3

)
.)

3

4í

1,00

5,00
1.70 <
7.50
0,40 à
0,50 19.FO
0,60 ta lr>
0,60 r).kA

0,2s

*

0,25
5,00
3,00

F

2,51

1,O

4

2

J
)

2
.J.

1,5r

2,ffi

I,Ol

2,00
3,00
7,00

I

4,50

4so

3,97
9,17

6

n.'Il ,í

íí.00

14.13
11,77

t

b

14,00

O+*
È

41 Werdd

/B

2,23

3,22

32 Zwitserland
33 DDR
Duitse Post
35 Balkan
36 Bel. ConEo

Werdd

1.24
1.49

f

Nrs.8íí€13

4

1,86

9,92

f

3í Yemen

37 Bd. Conqo
3E Rua.-Urun.
39 Rua.-Urun.

9,92

Nr.:813

29 Surinamiê
30 N. Korea

g

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nr.:6
Nr.:27
Nr.:39
Nr.:4Ílb
Nr.:47
Nr.:77
Nr.78
Nr.:79a
Nr.:1í2
Nr.: 1í6

Nrs-:2748-2751
14O zegels met cent- #temp.+ geperf. op de 60ctHouyoux
5 niet ftankeeÍqddise vignetten uits. PTT
Nrs.: 7íS7í6 in kldne vellenties
Bl. 105a huwdiik prinses Dana

2S l,lederland

Cote €

?

é

.F

7

5

,í

1,00

{

6

2,50
3,00

J

6'

3,00
1,30
3,00

dden

tu
OPCiELET: Lede,n die niet aanwezig lornnen ziin mogen altlid een schrifte$k oftelefonisch
319 2500 Lier8: 034802283
BAETEN Louis
AFKORTINGEN:

3

o
doenb[ionze

** = psstgrtf
R=Rohegeb
BL'= Bbk of velletje BR= Brief
* = Postgrrf met schernier LÈ Luchtpost
B,7rBezettingsmgeb Flr=Fnrnkeerignetten
Postwaardestuk
ltA=Dagbhdzrgeb Tx=Sha$oreegeb
PWST=
O = GestempeH
De ver*oop gcschiedt pcr oplgd met eetr opgeld vln 57o voor dekldng vtn de kosten. Het bieden gebeurt
ab vo[t: ven O tot 1€; +l],OOp-van I tot 2€ + 0'10€ -2 tots€ +0]20€ - van 5 tot 20€ + 0]50€ - ven 20 tot
50€ +l,0ll€ - hoger den íl€ + z,We
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.
Arpo-JapoLier januai - fcbruaÍi 2002
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JARPO

- LIER JEUGT}KRAIYT

DE ZIMMERïOR3N DOOR EEN

Zimner, Louis (Geboren tE Lier
Kreeg zijn opleiding in

I

sepÉ. 1888

rILÀïELIST

- aldaar overleden

op12 dec. 1970r.

}et atelier van zijn \rader en in Zwitserlard. Door zel*tudie

bekwaade bii zich in de asÉrommie. Na de Eerste Wereldoorbg
ste geoctrooie€ndÊ stelsels toe bii verbeteringen aan uurwe,rk,

fi

GEZTEN

pasÉe

raml

hii ziineer-

en beiaard in

de toren van de St.-Gummaruskerk te Lier. Hii ontwierp verscbidene astrommi-

sclp mechanisreg mapr is vooral bekerd door de Jubelklok (13

uitbeeldtngeÍL

Gedurede vijfjaar werkte hij aan dit eigenaardig klokwerk en
'€rk en defilé),
gaf dit ten geschenke aan ?iin geboortestad ter gelegenheid ran de hoderdste verjaslagr

ring van de Belgisclre ona&aukeliil&sid" VandaaÍ de benaming Jubelklok Dank-

har

aanvaarde

kt stadsMur

dit geschenlc De klok werd geplaafst in de

taureerde middeheuwse Corneliusfroren aaa hst Wilsonplein, thurs
De benaning

geres-

Zftmrpleia

"Zirertoren'o werd spoedig bekrachtigd. ln t932 vohooide Ziffiw

de ashommísche studio in de torcn (57 voorsteningen). Zip, zgn Wonderkiok (93

w$z,erplatea 14 automaten), verraardigd voor de 'ïVereldtentoonsfelling van Brussel (1935), staat in het Lierse

Zirmrrpaviljoeu

{q'
ï
,H,ry

*rt -

Fragment m€f takszegel, afgestempeld in 1970 hetjas
dat Louis Zimn€r is overleden. Met vermelding

Zimmertcren-

Arpo.Jarpo januad-feàruari 2002
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C.{R"I ILLUS?RÊÊ
PRNNïXÁÁRT

60€.

drie

iar

uit de reeks van

.

Uitgegeven

100

onafhankeliikheid

Postwaardestukrnet opdruk 35 c. op 25 c. uitgegeven in 1935.

BE SCTTRIJVING I}ER
11

I
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AryoJspo januai-februsi 2002

1VIJZERPLATEN

ll

l.
2.
!

3.

4.
5.

6.

7.

DE TUDVEREFFENING: De ware t[id, zometilt wordt door de schaduw[in op de
aarywrqne(recherzijgevel van de toren). De wereHtiid lran nu gelijk of
voor of achter ngrn. Dezr wiizerphat duidt voor elke dag het verschil in minute,n aan
h$sen deniddelboe t[id en de zom{id.
DE Z0DIAK OF DIERENRIEI& De zon beweegt schijnbaar in één jaaÍ om de aarde
in een lcriog, dierenriou of zodiak genoem{ db in 12 vlaldren gesplitst is, elk EsÊal
een dieÍsnnaam dragend" De senenbeelden, ook de 12 hemehroningen ge,noe,md,
worde,n in 4 groepen onderverdeeld. A LedetÊk€ns (tam,stier en tweelingen). B.
Zorertekens (lxeeff, beuw en maagd). C. HerÊËekens (weegschaa[ schorpioen e'n
scbutter. D. Wintert€kem (steerfiolq wateÍman en vissen).
DE ZONNECIRKEL EN ZOI{DACSLETTER De zomecirkel is een t[idruiffie vm
28 iaar. Na die periode komen de zodagen'data in dereHle orde tenrg. De wiizer
dui<ft op de binrenkdag aan in 't hoeveelste jar van de zomecirkel we staan en op de
hritenste kenren we de zondagsletter.
DE WEEK: De wiizer duidt de 7Êtren dagen aan, door afgodsb€eHen uit de Oudhekt
ret hrm wetenschrypelifr teke,n voorgesteH. (vooóeeld ndragApolb (zon)).
DE WERELDBOL: Op zbhzrlf draait de aarde in 24 uur rod. Daaruit volgt dag en
nach.Op hstrelfile ogenblik heeft elke plaats op dÊ rryereld, nbt op de derefde leqgtegraad hgg€n{ een versshille,nd uur. Alle plaatsen die onder de verguldÊ bad (vaste
meddiam) komen, hbben op 't zelftle didstb niddag.
DE IUAAI{DEN: De Cregoriaanse kaM€r, die door Paus Gcegorius )ín ingevoerd
wer{ teh 12 naanden, hkr zimÊhHig voorgesteH. De $'ijrer ?4t U in welke
ÍÍtamd we zijn l. januaÍi of ijsmaad 2. februari of eendmad 3. maart of vismaad
4. qrit of arlekiimaand 5. mei of bloe,memamd 6. jrmi of scheemaand 7. juli of
66,simaand 8. augustus of oogstmaand g.september of vnrchmand 10. olcober of
wijnmand 1 1. november of slacfuand l2.d€cenber of nrstmaand.
DE DATA : De wijzerplaa gaat tot 31, grootste aantal dagen nan de maand. Voor de
namden mst 28 (februni 29 (febnraÍi schrikke[iaar) en 30 dagen spÍingt de wijzer automatisch op I over. Denk aan bt vernrft \ilaanan deze automatische regeling bli$.
g€eft.

De wiizeÍphat is in vier vakken verdeeld. 't ZiF de vier
1. De hnte jo4geling, die bloeren ph*t - dun 92 dage,n e,n )O(l l) rren;
2. De zorrcr:maaief, - duru 93 dagen en VIII (8) uen 3. De berÊg kffi ret fuit in
hoorn van ovendoed - duur 89 dagen en X (10) uren 4. De winter: ,ezarcre rmornn'
het nnn - dun 90 dageu De tekeningenzijnvanFelixTimermans.
DE WATERGETIJDEN: De maan db 22 maal sterkeÍ€ vloedverwekkende lfiacht
lrceft dan & mry doet een voortduende en geregeHe afiilisseling in bt q?Ên (vloed
en dalen (ebbe) van hst u'ater ontstaan (watoget[iden). Ebbc en vloed korcn hLr in

8. DE JAARGETIIDEN:
jarge{iden

[i

9.

onze gewesten twee,maal voor in ongeveer 24.50 urn.

DE OUDERI}OM VAl.l DE I{AAN: Door de wijrer wordt op de cirkel aang€duid
hoeveel dag€Nt er verlopen ziin sed€rt de laatste nieuwe naan of anders gezeg{ ho€
oud de Íraan is op deze dag.
11. DE SCHUNGESTALTEN VAÏ.ï DE lvÍAAN: Op kt ogenblik dat de zon en mqan teh
geryefiijd door de reÍidbe gam is de mean voor de aardbewoners onzichtbaar:
nieuwe rÍrro, dÊ smalle silrkel die zich na de Ze aagvertoont, dikt alh dag€Nl aan en
op de
aag is een nolledige halve cirtel zbhtbaar: eerst€ kcrartier. De hatve cirtel
gedudg
dikt
aan en op de 15* dag is het yslfu maan, Op dd ogenblik gaat de nnan
rond midderoach door de nerkliaao. Nadien vermindert het v€rlich gedeelte. Op de
229Ë dagis bet hatste kuartbr.
10.

f

Arpo.Jrpo jmud-fetruad 2(X)2

t2
12.

MAAI.ICIRKEL MET EPACTA: De maancirkel beslaat een periode van 19 jarq na
wbr verloop de vsrsshillendÊ schiingestalten ran de ?ïte,rn weÊr op dez.effile tiidsttp
pen van lret jaar vanen De Griekse astronoom Meton heefr dit natuurverschí$nsel in
432 voor Chr. bewez*n en darom wordt de rnaancirkel ook cyclus vanr Meton genoemd.

1i
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t

gebruikt door het fila*eliewinket van 2500
werd
aangernaakt naar eenontwerp ingediend
Lierl. Deze stempel
Speciale afstempeling,

door onzs vereniging.

.t\
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I

XJ

,f
a<

?\

\

LlËR /

Stadtruis fi38e)

Ggle$et &ë:r rattlanvlègiing Yên
GrotÈ e,n KleiÍ'è Nele {Píoíinclê Antrsip€n)

F.D.C. met de originele handtekening vanLouis Zimrer en vÍro Constant Spinoy ontwsrpor
en graveerder van de toeristische zegel Lier van 1966. De tentoonste[ing en voorverkoop
werd ingericlrt door onze kdng naar aanleiding van ons eerste lustrum"

FinninThys
P.S. Het vervolg ran bet artikel ov€r de postzegeldrukkoij ENSCIIEDE verschiid in ons
volgerd tiidschrift.

Árpo.Jupo januai-februad 2002
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\ryORSTENBROOT)

APPETBOTLEN
Donderdag 2a ianuari 20Az
ïijdens onita bijeenkomst vanaf 19 uur
In 't lftrthuizenhof
IfurthuizÊrsvest 55 2500 Lier
\M{i nragen 3.75 e (of 150BEF voor de
twee appelbollenmet kofre ofthee.

J

vlryge inschrlivers) voor #n groot worstenbrood of

II'$SCHRIJYEN VOOR 21 JAI\TUARI 2OO2
U kan gebruft maken van onilerstaand inscbÍiiv'rngsformulier. Afgeven op onz&
biieenkornsten of bezorgen bii onze voorzitter : Firmin Thys Bosstrmt 38 2500 Lier. Men
kan telefonisch insclu.i$ven op ztin nwniller 03480662E ofper E-maik firmin.thys @ ptbe
Ngam!......r.r.....t......rr.....r....r...........o..r..i.r....r...rtr.............'..r.r

Lidnn:..'......

Wenst deel te nemen aan het worstenbmod of appelbollen op 24 jauuari 2fi)2 met:

\Morstenbrood:..........x 3.75€ (1508f

$8............

Appelbollen: .........x 3.75€ (f 5088FF............
Totaal:

arraaaaa..aa...

Ilandtekening:

TAMILIEI,EDNN EN \MIEI\ÍDEN AJN 1VELKOM AAIII DEMLFDE VOOR}YAARDEN
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Donderdag

24 januari 2fi12

vanaf 19 uur lYorstenbrcod

Arpo

Taterdag

9 febmari 2fi)2

vanaf14 uur

Arpo-Jarpo

28 februari 2fi)2

vanaf19 uur

Arpo

9 maart 2002

vanafl4 uur

Arpo-Jarpo

2t maart 2fi)2

vanaf 19 urn

Arpo

13 april 2002

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Taterdag
Donderdag
Tater.dag

Arpo-Jarpo

Teater Teater repetitie

Donderdag

Taterdag

11 mei 2fi)2

wnaf 14 uur

Donderdag

23 mei2002

vanaf 19

uu

Arpo

vanaf 14

utr.

Arpo-Jarpo

t juni

Tatefiag

2002

Arpo-Jarpo

27 jwi20i0,2 vaoaf 19 urn

Donderdag

Arpo

juli 2ffi2

ranaf 14 uur

Arpo

Donderdag

22 augustus 2fi)2

vanaf19 uur

Arpo

TateÁag

7 september20V2

vanaf 14 uru

Arpo-Jarpo

T*,terdag

2E september 2002

Tatetdag

12 oktober2fi)2

vanaf 14

Donderdag

24 oktober2002

vanaf 19 uur

Arpo

vanaf l4uur.+ Quiz 20h

Arpo-Jarpo

vanaf 19 uur

Arpo

Taterdag

)

januari 2fi)2 vanaf 14 urn.

Tater.dag

Donderdag

")

-

13

Taterdag

9 november202

Donderdag

28 november2002

Taterdrag

14

Alg jaarvergaderingt bu

un

december2002 vanafl0 uur

Voorzitter:

fiet

Arpo-Jarpo
Arpo-Jarpo

Nat. ruildag

Ïhys Firmin Bosstnat 38 2500 LIER E:034806628 E-mail adres frmiuthys@pibe
BE\IYAAR DIT ALS GEHEUGENSTEUNTJE. Alle infornatie steeds te bekomen óp 6tn*

vernoemd adÍ€s
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BESTE \IRIENDEN
(w dqq?
t &n m 3, F*nl 2M2 g.ws.
\ \Nd ft. hi tcmo d Zc A,
M&ï4ednl

M@ Á

Elíne

Op 3l januari 2002 wefi ons secretariaat versterkt met een jonge kracht
genaamd Eline, dochter van Mireille en Werner en kleine zus van Laura.
Wli wensen Mireille en Werner van harte proficiat met hun jonge dochter,
want zij hebbenprachtig werk geleverd.

-!
)
OPGELET!!!!!!! Onze kleine veilittg van maart zal stip om 14.30 uu in plaats van l5uur
beginnen omdat onze veilingmeester nog andere verplichtingen heeft. Kom dus niet te laat
anders zoudenjullie wel eens vijgen na Paspn kunnen kopen
Op onze biieenkomsten zijn er attiid verschillende tlidschriften 1s1 inz4ge voor onze leden.
I\4aar wij hebben ook nog verschillende werken in onze bibliotheek. Dezn werken kunnen
uitgeleend worden tegen ecn kleine vergoeding. Ymag inlichtingen aan de bestuunleden. Wii
ziin altiid ter beschikking om te helpen en in de mate van het mogeliike de nodige informatie
te bezorgen
Postzegels verzamelen is veel meer dan ze in een album te steken.

Van I I tot 14 juli heeft de nationale competitieve postregeltentoonstelling *Fila Kortiik
20A2" plaats,dit naar aanleiding van 700 jam Guldensporensl4g. Wij bemeken waarschijnlijk
de tentoonstelling op rcndag 14 juli. Onze bestuurslid Louis Bapten zal q deelnemen in
*Open Klasse"
met ziin verzameling Eryo '58. Meer nieuws in ons volgend nurnmer.

Ap zaterdag 14 december organiseren wij reeds onzn l}e nationale ruildag. Dit jaar zullen
wii everrcens een kleine tentoonstelling organiseren Wii willen onze leden de gelegenheid
geven om npt hun werk naar buiten te komen. Wii vragen hier geen wondereq I vlak is al
voldoende om nree te doen Dit jaar hadden wij twee nieuwe
. Wij hopen dit

jaar op Íneer. Vraag hulp en inlichtingen aan de bestuursleden

BESTE LEDEN, VERGEET MET DE AAI{WEZIGTIEIDSLIJST IN TE

KOM REGEL}vÍATIG UW NIEIIWIGIIEDEN

WLLEN!!!!!!!!!!

AFHALEN, ZO KA}.I DEZE DIENST

woT VERLOPEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IIEBT U AL NIEUWE RINLBOEKIES GEMAAKT? VRAAG INLICTINGEN AAI{ ONZE
RIIILMEESTER.

Arpo

- Jarpo Lier maart -

april 2002

-33Seiaargmg, maart-april 2fi)2 m.41{L411

Filatelistisch blad 2-maandelijkse uitgave door

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

:

ARPO Lier
(Arbeiderspostzegelverzanrelaars

Lier)

AI onze biikomsten gaan door in :
Zaal 't KarthuizershoÍ
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

& IARPO Lier

(Jeugdafdeling ÁrbeiderqpsEegelverzamelaars)

Secretaiaat .' Haakshrk

f 0,
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Clubbijeenkomsten in 2002:
* Zaterdag ruilnamiddaeen ARPGI- JARPO
Elko 2e zatadagvan de maand van 14 uurtct 16 uur
uitgez. Augu$us
ook 4" zatedag van

sqanbe : Alg
* Donderdae ruilavondm ARPO

Zatetdag 9 maaft?frA2
Donderdag 28 maart 2fi)2

Ruilavond vanaf 19 uur.

Zaterdag

Ruilnamiddag vanaf 14 uur,
!!

Zatetilag llmei2ffi2

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Donderdag 23mei2OO2

Ruilavmd vanaf

2e zaterdagvan de oneven maanden, om

l5

@

Al onze biikomsten gaan door in :
Zaal 't Karthuizershoí
Karthuizersvest 55-57 te 2500 Lier

VANI{EERENTALS Mireille,
mireille_vanheerentals@hotmail.com,
Haakstuk 10 2.f50 Kontich,
03 / 457.56.95 ot M7 4 / 4236A8

"Webmaster & bibliothecmis

VAN ROY Luc, info@arpo-jarpo.f2s.com,
Karel Oomsstraat 12 bus l, 2018 Antwerpen,

Veil@

BAETENLouis,
Antwerpsesteenw 319,25ffiLier,$ / a8O.22.83

*Dienst Nieuwisheden

BELLEKENSEduald
L. DumortieÍstÍ 53, 2540 Hove,03/288.58.94
"Ruilmeester

*Icden

O3 I

{$6.79.11

Zaterdag

9 maart

Zaterdag

13

Zatetdag

11 mei

2fi)2

Ruilnarriddag vanaÍ

april2fi)2
2fi)2

Ruilnamiddag

Alle aanwezigen krijgen steeds

een lrJeine

vanafl9jaar:6.20 Euro (250 BEF)
ARPO

:

6.20 Euro (250 BEF)

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2OO2

uur.

prijs.

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden terbesóikking.
Breng je verzameling mee, dan kurmen we ze samen bekijkm.

WEETJES

14

vanaÍ t4

uur.

Montystraat 34, 2590 BerLaar, 03 / 482.29.ffi
Li dge ld 9/20A0-9/200 I :
* JARFO: tem lSjaargratis,

14

Ruilnamiddag vanaf

BATS Willy, w.bats@worldonline.be,

o

19 urrr.

IARPO LIER:

THYS FiÍmin, fimin.thys@pi.be
Bosstraat 3& 2500 Lier, 03 / 480.66.28

MERTENS Frans
Zager$straat 30 2500 Lie4

!!

BIIEENKOMSTEN
JEUGDLEDEN

uur

BestuurARPO:
"Voorzitter & Public Relations

04961264119

Geenbijeenkomst

2l uur

* VeilingenARPO

"Perurin&, Materiaal- &

april2fi)2

Donderdag 25 april2ffi2

Jaarvergadering an dantje

Elke rle donderdagvm demamd, van 19 uur tot
uitgez Juli, april, septernber an decvnber

)

13

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.
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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/|arpo, Haakstuk 10 2550 Kontich of arpo_lier@hobnail.com

maaàO[l2 : Spring STAMPEX 2002, Business Design Centre Islingtor; Londen - UI(
2maart2ffi2
: Nationale Ruilbeurs (postzegels en prentkaarten), v3119u00 tot L7ttffi,

27 IeW3

door de Filatelistische Kring van Dendermonde, toegang gratis
in de Middenschool Atheneum, Geldroplaan te Dendermonde
2 maart 2002
: L2. beurs voor alle verzamelingen, inkom gratis, van 9u00 tot 17uffi,
in O.C. De Neerbeek" Vl,aswaagplein (station) te Bissegem
2maart2ffi2
: Voorverkoop "Brugge 2n2u & "VrouwenKunst", Brugge
3 maart 2002
: Nationale filatelistische ruilbeurs in de cafetaria van de sporthal,
Sportveldweg 6, Boortnreerbeek, van 9u00 tot 16u00
3 maart 2002
: 28ste Nationale Ruildag door Rupel Hobby Club, van 9u00 tot 16u00,
Provinciale technische School, Van Rijswijcklaan te Boom
3 maart 2002
: Intemationale ruilbeurs 2002, alle verzamelobjecten, van 8u30 tot 16u00,
in de Sporthal van de Broederschool, Stationsstraat,9120 Beveren-Waas
9 maart2002
:8"u Grote Nationale Postwegelbeurs ingericht door de Tielse Postzegelkringin
het Vrij Technisch tnstituut, Grote Hulststraat 28, Tielt, van 9u00 tot 17u00.
9 maart2ffi2
: 12. ruilbeurs in college St. Augustin, Avenue Astrid L3 te Gerpinnes,
toegang gratis, van 9u00 tot 18u00.
16 maart 2fi)2
: 3. intemationale ruilbeurs, toegang gratis, van 9ufi) tot 18u00,
in zaal "De Chevalier", Bellegemplaats 6, te Bellegem
L6 maa-17 maa2ffiZ : NIPA Postzegelbeurs in het Bouwcentrum, van 10u00 tot 18u00,
zaa|2 en 3,Ian van Rijswijcklaan 1"91, Antwerpen, inkom 2"50 Euro
29 maa4 april 2002 : INDONESIA '02" tntemationale FIP tentoonstelling te Jakarta - lndonesia
4 apriló april2002 : 1.4de intemationale postzegelbeurs, Essen - Daitsland
7 apn72ffi2
: Hagelandse verzamelaarsdag dr K.V.B.P. Aarschot, van 9u00 tot 17u00,
in de stadsfeestzaal, Demervallei te Aarschot, toegang 1,W Euro
13 april-14 april2002 : Grote ruilbeurs en jeugdtmtoonstelling (met precompetitievg beginnersklasse
en L-kaderverzamelingen in vrije discipline), in het Cultureel Centrum
De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp
19 apnl-2l april2002 : FERFILEX2ffi2" intemationale tentoonstelling spoorwegfiilatelisten, te Spa
20 aptrl200i2
: Voorverkoop"Dagvan de Postzegef'& "Honden",

aprl2002 , liJ"H:ilfffi:ÏHtrH;J:l.""*

20
L0 mei-18 mei

2002 : SPAIN'02, intemationale jeugd-tentoonstelling"teDljon/

( ofl11 mei 2002 ??? :
18 mei-20 mei

uHarve Maan,,, van eu00 tot 16u00.

2002 :

-

Burgos
Spanje
Voorverkoop "Europa" (circus) en "Rode Kruis" (Hulp bij rampen),
Phila Bourse 2002 te Charleroi en ook voorverkoop te Gent
EXPHIMO, thematische tentoonstelling "Heraldiek",
Bad Mondort-Luxemburg
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PERS INFORMATIE - DE POST
Uitgifte van drie speciale pootzegels nr4: Brugge 2002 - Culturele hoofdstad van Europa
Onderwerp : a. Restauratie / Modernemchitectuur
b. Klassieke en hedendaagse muziek
c. Klassieke tentoonstellingen en hedendaagse kunst

Waarde
Verkoop

l3x0.42Euro
:varcÍ4/3/ffi2inaldepostkantoren
Voorverkoop : op213/N2te Brugge
Afstempeling :
ft
ÊÈt.,tl'' bu..tu
tueÉ'-íd r'#Áat:.kr

*:ë*:-iÉ

-)
BÉ1.ÊrÈ

Uitgifte van twee speciale postzegels nr 5: Vrouw & Kunst

Onderwerp : a AnnaBijns
Waarde
Verkoop

b. A. Boch
Euro en b, O.84 Euro

: a. 0.42

:vanaÍ4/3/N2inaldepostkantoren

Voorverkoop : opz/3/NZteBrugge
Afstempeling :

Uitgifte van een speciale postzegel nr 6: Dag van de Postzegel
Onderwerp : Dagvan dePostzegel

Waarde
Verkoop

,')

:

O.47Euro

:vamÍ22/4/2002 inal de postkantoren

Voorverkoop : op20/4/2$2te
Afstempeling :

Brussel, Gernblotrx en Merren

Uitgifte van vijf speciale postzegels nr 7 : Honden

Onderwerp

: a.

Sóipperke

b. Bouvier des Ardennes
c.

SÍnbHubertushond

d. Brussels Griffonnetje

Waarde
Verkoop

e.

Minderhondje

:5x0.42Euro
: vanaf 22/4/ 2002 in al de pootkantoren

Voorverkoop : op20/4/W2te
Afstempeling :

Brussel, Gembloux enMenen
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-6Uitgifte van een speciale postzeggl nr

Onderwerp
Waarde
Verkoop
Voorverkoop
Afstempeling
'

: Europa

- Wedstrijd voor kinderen

:0.52 Euro

:vanaÍ 6/5/20O2???inaldepostkantoren
: op

4/5/2ffi2???

te Charleroi en Gent

:

, ' . -: '. ' -" ..- .,-.,..

:t

o,5? i

p
I

I

: Het Circus

&
\ #mryqr

.i

;j.1

-. g1.;:,-'i;t+g

È:

I

--f
lr..
t{,

,'-.%'ff&ï,
.

Uitgifte van een speciale postzegel ru 9 : Rode Kruis

Onderwerp
Waarde
Verkoop

: Hulp bij rampen
: 0.84 + 0.12 Euro

: vmaf

6/5/2ffi2

Voorverkoop : op4/5/2ffJ2
Afstempeling :

???

??? te

in al de postkantorerr
Charleroi en Gent

MIINZEGEL
Zoals geintroduceerd tijdens Belgica 2fi)1 ...
gepersonaliseerde zegel, bestaande uit een persoonlijke zegel, die kan ingevuld worden zoals men het wil en links
geplaatst is naast de officiele postzegel.
Frankeerr,rtaarde per stuk is O,42Euro, kostprijs per 15 is 1tffi Euro (dus per stulc 1,(F Euro).
Bestelling online op u,r'r',.v.ririinze$i:i.irc, levering via de Post meestal binnen de 15 werkdagen na bevestiging van de

betaling.
r-: lí'11 I Ë

3c'

iaàï

Vlaants

Parl*ment

DUOSTAMP
Een combinatie van een officiele postzegel en een thema- of gelegenheidszegel die precies vertelt waar het op staat (voor

huwelijken, geboortes, gelukwensen en zomaar) .
Frankeerwaarde per stuk is O42 Euro, kostprijs per 15 is 15,fi) Euro (dus per stuk 1,00 Euro).
In beginfase exclusief verkrijgbaar in de Artiswinkels of via Artis Direct of rr,'i.rrrr'.artisl-ii,<tErria.i orrr, later ook te koop in de
postkantoren.

MEDIASTAMP
Enkel voor de bedrijfssector.
Het logo van een bedrijf aankondiging van een beurs of promotie voor een internetsite, links geplaatst naast de officiele
postzegel.
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IEUGDKRANT IARPO-LIER
druktechnische fila
Luc Van Roy
Rein Bakhuizen van den Brink

bron:

Dre aandacht in de filatelie gaat zeer sterk uit naar dat wat er in het productieprooss
misgaat het ontbreken van kleuren en tandingen, beschadigingen van de drukvormen,
vooÍwerpen die tijdeliik tuasen drukvorm en papier terccht ziin gekomên en dergelijke. Het
is kenmerkend dat de termen Íout en afirflking: plaatfouten, perforatiefouten, zo
ingeburgerd zijn dat alles wat ongewoon of nog niet erg bekend ie zo betiteld wordt. En
uiteraad is dan de verwachting dat zulke Íoubn geld zullen opbrengen.

Spechlbercn hêefr voor velen de betekenis van het toevoegen van afirflkingen aan de
vezameling gemne zegels. Mrjn persoonlijke visie is dat alles wat tiidens het
productieprocÊB fout ging er bij controle uitgehaald had moeten worden, en in de
papiervemietiger had moeten belanden. Als U een tiidschrift of krant, of nog maar niet te
spreken van boeken, in hand krijgt waar bladziiden ontbreken, door een vouw hele stukken
tekst niet afgedrukt zijn, dan brengt U uw exemplaar terug naar de winkel en eiet U een
onbeschadigd exemplaar op. Vezamelwaardig - en dat is zeer persoonlijk - is slechts dat
wat conform de specificaties van de opdrachtgever - de PTT - gemaakt is en dus
onbeschadigd hoort te zijn. Misbaksels misstaan in een collec{ie tenzij als illustratiE van wat
erfout gegaan is tijdens het productieproces.

De postsegelfabrikant - in Nederland is dat Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem - heeft
binnen die specificaties nog enige speelruimte. Bii langlopende cijfer- of koninginnezegels
meer dan bij kortlopende bijzondere emiseies. Tijdens de aanmaak of in de looptijd van eên
langlopende emissie worden er bii de drukker of bij de opdrachtgever beslissingen
genomen die kunnen leiden tot zegels die op bepaalde punten afrvijken van de allereerst
gedrukte.

Deze geschiedenis van de productie moet geschreven worden en wel door filatelisten,
omdat in het algemeen noch de drukker noch de PTT de geschiedenis goed genoeg
bijhoudt.

Op een aantal punten kan tijdens de canière van eên postwaarde wiizigingen op de
oorspronkelijke specificatie worden aangebracht. Welke zijn dat en hoe komen we êr achter
dat dit gebeurt?
* Tekening of
afbeelding
* Rastermeat
* Drukprocédé
* Drukvormen
* Drukrichting

'Kleur
t Papier

* Coating

'Gom
*

Perforatie of tanding

ArpoJarpo meart

- april 2002

I
Het zijn de bekende klassieke punten waar ook in de bloeitijd van de Nederlandse filatelie,
de 20-er8Ger jaren volop aandacht is besteed. Helaas bleef de systematische bestudering
van zegels beperkt tot die van de 19e eeuw. De zegels van de 20* eeuw, en zeker die van
na 1924 zijn tot de beginjaren '70 zeer verwaarloosd.
Pas de laatste 25 jaar is er systematisch onderzoek gedaan. !n de bulletins van enkele
studiegroepen maar vooral in het Maandblad voor Philatelie is dit vastgelegd voor het
nageslacht.
De hulpmiddelen zijn wat verfijnder ganvorden doch in wezen onveranderd:

.
o
o
.
.

een goed stel ogen

voldoende licht [dag- of bureau-]
een sterke loep [8-20x]
een meetlat
een UltraViolet-lamp

lk zal de punten van aanpassing met voorbeelden aanhalen, en proberen duidelijk

te

maken hoe zo'n aanpassing te herkennen is.

Tekening of afbeelding
Een betrekkelijk recent voorbeeld is de Juliana Regina serie. De NVPH catalogus weet te
melden dat bij de 25c uit de boekjes l12a en 13al de tekening vemieuwd is ten opzicht van
die uit boekjes 9. ls dat te zien? Erwordt geen omschrijMng gegeven!
Ter versterking van het beeld zijn de contouren van de beeltenis, van de tekst, en van de
waardeaanduiding omlijnd. Met een goede loep is dit duidelijk te zien. ln de beginperiode
was ook de buitenrand van het kader omlijnd. Bij volgende oplagen is deze omlijning
weggelaten. We kunnen in chronologische volgorde 3 tekeningen of typen onderscheiden:
Type

I:

ornlijning buitenrand aanwezig
t

Type

II:

{

omlijning buitenrand afweÀg, de 4 hoekpunten van het kader zijn gelijk. Schematisch
voorgesteld:

000

00000
00000
000

Arpo-Jarpo maart
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I

Typc

III:

omlijning buitenrand afirezig, de

2

hoekpunten boven anders dan de

2

hoekpunten

beneden Schenatisch voorgesteld:

00000
00000
00000
000

Type lvinden we bij

20c briefkaart

:

1969

13l{l [: F Ki\AIIT

.\i/.

20+2Oc

briefkaart

1969
1 969-7

uit boekje 9
1.25 vel zonder etsingnummer
1.25 vel met etsingnummer 1

t969

Type llvindên wê bij:
alle 1.00 en 2.50

1.96

25c

1.25 veI met etsingnunmer
1.25 rol

Type lllvinden we bij:
alle overige postwaarden

2

1

196 9

9-81
969-80
L969-'78
1

1970-84

Bij deze Juliana Regina zegels maakt het raster onderdeel uit van de tekening. Dit geldt ook
voor de Beatrix zegels van í981. Dit wordt een autotyplsch rastsr gênoemd.
In het algemeen heeft bii rasterdiepdruk het raster een functie om inkt vast te houden op de
drukvorm.

ArpoJarpo maart
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Postzegeldrukkerij loh. Enschedé
Door Luc Van Roy
bron: L.J.L. Clavan (Joh. Enschedé)
en http :/rlwwv.joh-enschede-sta mps. com

DEEL 2
Produkten van Postzegeldrukkerij ]oh. Enschedé
De verschillende produkten ziin :
posEegelvellen, postsegelrollen, postregelboekies, pakkeEegels,
luchtpoatbladen, FDG's en briEfkaarten

Produktie van postzegels
De verschillende fasen zijn :
Pre prêss (van artwork naar drukvorm, cromalin & proefdruk)
Drukvorm (offsetplaat, diepdrukcilinder)
Drukken (offset -max 6 kleuren-, diepdruk -max 7 kleuren-)
Perforeren
Controleren

r
r
r
r
r
r
r
r

Afirerken
Verpakken
Distdbueren

Graag had ik hier een verdere uiteenzetting gedaan aan de hand van informatie van
Joh. Enschedé. Helaas, na verscheidene mails naar de firma Joh. Enschedó met de
vraag om meer informatie, heb ik tot nu toe geen antwoord gekregen.
Toch had ik de firma Joh. Enschedé langs deze weg willen danken voor de vroêger
informatie en de Íirma
alle succes

9lIhD{v
N_(5.C0

Nanríbia !

ffi
q:{ej

Door dit gegeven moet ik de artikelenreeks die ik graag had gemaakt over Joh.
Enschedé vervangen door een ander. Het zal een reeks ziin over druktechnische
filatelie, aan de hand van Rein Bakhuizen van den Brink. Mag ik hopen dat dit onze
lezers mag aanspreken.

ArpoJarpo Lier maart-apil 2002

VERKOOPONITERLDDEN ZATERDAG 9mmrt 2lXl2 om 14,30uur

l{r.

I
2
3
4
5

oitscHRtJvll{G

Lend
Belsië
B€lSië

Yvert
Yvert
Duitsland
0 Gemensd
7 Gemenqd

I
I
í0

Gemenqd

Gemensd
Belsië

11 Belqië

12 Belsië
í3 Beloië
14 Belsië
15 Belqië
16 Belqië
17 Belqië
18 Belsië
19 Beloië
20 Beloië
21 Beloië

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Belsiê
Beloië
Beloië

Belsië

Beloië
Beloië
Beloië
Beloië
Beloië
3í Beloië
32 Beloië
33 BelEië

Gote €

lnzst{ Beh. Pr.
2,50

Off. Catalogus Belsië 2001
Zwart- wit blaaje uit calalogus 2002
Ded 2-1 van 1999
Drecil2-2van 1997

2,ffi
2,ffi
*+O
*+O
*+O

AssoÍiment DDR
Dik insteekboek Belqië en Gonqo
Dik insteekboek wereld boek in prima staat
Dde kleine insteekboekies wereld
38 volledioe reeksen wereld
Brief aanqetekend E:ore met nrs.556-567+567A 5678
Omslao uitqege\ren oo Expo te Seraino nrs: 438-4,45
Herdfenkinssblad Koninqin Elisabeth nrs. 456.457
Eerste dasblad nrs.: 123$í238
FDC met blok nr.: 43
FDC met blok nr.:42
FDC met blok nr.: 54
De drie herdenkingskaarten nr. í306
De drie herdenkinqskaarten nr. 15fi)
Nieuwiaarskaart van Min. Anseele nrs.161 Gí61 3
lGart met nr. 1836x4 verschil. FD afstempelingen
Herdenkingsblad nrs.: 61 &614
Herdenkingsblad nrs.: 03$640
Luxe proef nr. 1349 (í000 genummerde stuks)
Maxima kaart met nr.943
Kaart met nr. 1529 getekend gÍaveur en tekenaar
23 Luxekaarten
2 omslagen met E 10&'1(X
HerdenkingskaaÉ PR í25
í 3 verscfrillende kerstomslagen
3 arartdrukken zegddrukkerij Mechelen

2,@

í0,00

**+O

*+O
32.@
17,00

3,00
10,50

1,50

5.00
8,00
4,00
4,00
8.00
4,00
0,75
2.60

3,00

0,75

2,50

0,60
0,85

3,50
6,30
4,80
7,50
5,00
4,75
25,00

1,60
1,20
3,00
1,80
1,25
1,20
3,00

6,00

Í,00
2,50
4,00
5,00

*

E50en5í
Davo Luxe 1 99$'1 999 nieuw verkoopwaarde €86,76(3500ft)
Davo Luxe í99$1999 nieuw verkooowaarde €86.76(3500fr)

1,25
1,50

0,50
10,00

3,00
10,00
10.00

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn nngen ahiid een schrifte$k oftelefonisch bod doen bii orze
BAETEN Louis
319 2500 Lier8: 034802283
AFKORTINGEN:

** = Postgsaf

BL* Blok of velletje

BR=

Brief

R=Roh,egelr
B?rBezrltlingszegels FV=Fmnkeervlgnettcn
= Postgsaf met schamier LP=
0=
PrilST= Postwarrdstuk DA=Dagbladzrgeb TX=StrafpoÉzegels
De ver*oop geschidt per opbod met een opgeH vrn 57c yoor dekklng van de kosten. Het bieden gebeurt

*

Gestempeld

Luchtpost

alrvolgt: yrn l tot2€+0110€ -2tot 5€+0t0€-van 5tot2{l€+0150€-vrn 20tot50€+1,00€-hogerdan
50€ + 2,00€
Ile hoogste bieder is koper en de betallng geschidt contrnt
Arpo-Jarpo

Lier

maaÍt - a1ril2002

TONEELKRING TEATER LIER

Wii

ïeater Lier vzw

gaan naar *Rooms begonnen,

half

gewonnen".

ROOMS BEGONNEN, HALF GEWONNEN
Inlichtingen bii onze voorzitter , die U
kaarten kan bezorgen

Mary O'Malley

Regie: Herman Fabri
We bevinden ons in een moisJêsklas in e€n katholieke middelbare school in
dê iaren vijfrig. Dê moraal is êr stÍang, de hiërarchie strak. De ontluikende

OPGELET wegens repetitie

sêksualllêil wordt m€l zonden beladen ên zo goed mogalljk weg
geÍalionaliseerd. Maar er is ook de m]rstiek, het g€loof dat houvast moêt
blêden. Toch komt één van de leeÍlingen
opstand t6gen de
kleinge€sligheid en de schljnh€lligheid die ze er ondervindt.

van

toneelkring *TEATER" op donderdag
25 apnl is er SEN b[ieenkomst van

in

'Oncs a cátholic, zoals de ooÍspronkelijk6 tilêl van hel stuk luidt, gseft een

ot17Ê

pÍachffg tlidsbeeld ên toont ook schitterende karakters.

Al gaal dê boodschap he6l di€p, hsl is een emusante, onderhoudendè en
warme komedie.

Welke taal is dit?

Met
Kee Arens, Roelke Callens, Marc Dê Bolder, Roêl De Caluuíé, Jos De Haês,
G6srl DehsÍt€Íelt, Anouk Fraw€êI, Ans Gijs, Jeannin€ Hêns, MaÍleen
Jacobs, Liosbolh Lambrecht, Joke Nyssen, Sofie Parthoens, Charlotte
PêêteÍs, SaÍah Van Hoecke, Slefanie Van Pelt en Melissa Vets.
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TIMBERE SAMMELEN
MéCHT SPAASS

Dit is Letzenburgs
(Luxemburgs)

- 13 - 19 - 20 - 26 - 27 april 2002 om 20u
- Karthuizersvest 57 - Lier

't KaÍhuizershol

Reservatie: tel. 03/480.48.27

Kaarten: 8 euro

LEDEI\TVYERVING

ÀRPO-LIER en

HEKAPO
HEIST.OP-DEN-BERG

JARPO- LIER

U WENSTLID TE }ryORDEN?

WAT BIEDEN WIJ U?

NeTIoNALE
RUILDAG

Maandelijks twee bijeenkornsten, elke tweede zaterdag vanaf 14 uur,
en elke vierde donderdag vanaf 19 uur.

Karthuizershoi lkrthuizersvest
berlmagt 250
Jarpo

tot

Wij komen samen in zaal 't

55 te 2500 Lier. Het

lidgeld

BEf of 6,25 Ê.Onze jeugdleden zijn GRATIS lid van

lSjaar,

AIs lid ontvangt U een tweemaandelliks tijdschrift en kunt U gebruik

ZONDAG 28 APRTL

2OO2

van 8.00 tot 15.00 uur
in Parochiezaal Heist Station (grote zaal)

maken van onzÊ diensten zoals: een nieuwighedendienst,
materiaaldienst aan sterk verminderde prijzeir, een ruildienst,
bibliotlreek met uitleendienst voor de meeste werken en catalogi,
bemek en deelname aantentoonstellingen en2........... .
Wen$ U lid te worden, vul dan onderstaande strook in ofbreng eens
een bezoe$e aan één van onze bijeenkomsten,

H. Hartstraat le 222O Heist-op-den-Berg

ALLE VERZAMELINGEN

Narmr...

Voornarm:...........

GebooÉedatum:

B:,

Voor inlichtingen en tafelreservaties
Roger De Cuyper

Alfons

Arpo-

Steurs -

Jarpo maart

-

-

tel. 015.24.70.92

tel.0í5.25.13.58

april 2002

Conlrctadresl Firmin Thys BosstÍslt 3E 2$0 Lier

I

103480óó2E

t3

BESTELBON AA]\YULLINGEN

2OO1

ALBI]MBLADEN

Lidnr

NAAM
LAI\D

DAVO
DAVO

AANTAL VOORSCH.. TOTAAL

luxe

€10
€10
€10

standaard

LINDNER
LEUCHTRUM
luxe

€10
€10

standaard

SAFE

EXELENT

€10
luxe

€10
€10
€10

EXELENT dik papier standaard .
EXELENT dun papier standaard.

BIJKOMENDE AANVULLINGEN

DAVO 2
DAVO 3
DAVO 4
DAVO 5
DAVO 6
DAVO F 2OO1

...

€2
€2

...

c2

...

€2

c2
€2

TOTALEN
Bestelnummer 2001

o

Easis supplemènl
voor de zegels, blokken en de postzegelboekles van 2001
(bladen 240a Vm 244b,866 Vm 869, C9, CN14 en
infoblad) en voor de lossê zegels uit blokken en boekies

@

Supplement voor de lossc zegels uit het vel
'20ste eeuw'(3e deel)
4 bladen gêheel in kleur uitgevoerd en geïllustÍeerd, vooí
de twae thema's "ïechniek & wetênschap"
en "Menswetenschappen"
Beschreven met de oÍiciële teksten van de Belgische Post

o
@
6
@
o

in LUXE
(met klemstroken):
in STANDAARD-LUXE
(zondeÍ klêmstroken):

€

16,45

Alleen in LUXE:

e

9,79

€

9,75

Alleen in LUXE:

€

5,50

Alleen in LUXE:

€

4,45

LUXE:

e
€

4,2O

Luxe:

€ ll'60

lbladen 24a,244b)

Supplement Speciale Brleíkaarten Alleen in LUXEr
vooÍ de geïllustreeÍde brieíkaarten "vroeger en nu"
Bevat de bladen C(44 Vm CK48
Supplement EXTRA: Belgica 2001

€ 25,80

2 bladen in kleur voor de gemeenschappelijke uitgiÍten
Belgiéy'Marokko {kaart en 4 postzegels) en Belgiê/China

{kaart en 4 postzegels)
Supplement EXTRA: Kuitie
2 bladen in kleur voor de gemeenschappeliike uitgiÍten
Belgiè/Congo {kaart, 2 postzegels en 2 blaadjes)
Supplement Spoorwegzegelr
bevat de bladen CP31 en CP32 voor de spoorwegzegels
van de jaren 1999 t/m 200i
Supplement Velletje$
vooÍ de conplete blaadjes van "Belgica 2001 "
(bladen F2 Vm F6) en "KeÍstmis en Nieuwjaar 2001"
(blad F7)

in
in STANDAARD"LUXE:

in

in STANDMRD-LUXE:

€

2,50

6.50

Wegens de hogere prijzen en verschillende supplementen die niet afgehaald zijn hebben wij
het bedrag van de voorschotten verhoogd; € 10,00 voor alle basissupplementen €2,00 voor
bijkomende supplementen; €5,00 voor al het ander materiaal of ll3 van de priis. (bv. Album)

Arpo-jarpo Lier maart-april 2002

POSTZEGELBEURS
BOUWCENTRUM - ANïWERPEN

GROTE INTERNATIONALE
BEURS VOOR
VERZAIiELAARS

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191

op ZATERDAG en ZONDAG

16 &

l7 maart 2002
van 10 u. tot 18 u. " in zaal 2 en 3

,

," t,

lnkomi

i'.

' .'t

..,;

,;l

t$[n*

*ffi-'ff;
'

lnfo & secrelariaat:
Lange Koepoorlstraat 43
Tel. 03/232 22 05

t

|

:!j
ir' ;J'

:::

'i

I'ê 2t lÉrlt lo02

In de Omnisporthal van

- SAMBREVILLE
De9uàl?u

Auvclrlr
I

Arnmajghcid vrn wk lekcndc landolan'
gcryochli!€erÍt in potzsgell, slanPol4 lorrlcn mtnlcn
cllz...

20A0 Antwerpen

Fax 03/225 18 73

GrnrhlcllJlc

DE GROOTSTE POSTZEGELBEURS VAN BELGIË

Dc Postiljon

- Boortmeerbeek organiseert

haar

I't'

Nationale

Zondag 7 aprd 2002 r.m 9 tot l7 uur

(,,
#
har ruime vemieuwde clubruimte in

AARSCIIOT

Ruilheurs

(Postzegels, postslukken, postwaardestukken' posikaartcn)

in

lrl'fl lÁ&u

ryr$b,ckl4i-*tb

op

zondag 3 maart 2002

plrllÍt, br. stomtie

TocaaÍqFgcld: lEuÍ.

Stadsfeestzatrl, Demervrllei

w

Ver{ooprrrdroop Ín ru[ vE poíEg& Post}iltent

mffir

postltuldaor
zichdarrtent rigrnenbrndcq
prn*eq ír{prrcrhlcur piocr íippo'g' cna-

de cafetaria van de

oo.nion tiiden:

9

u;16

spíhal

te Boortmeerbeek.

u

voor deze ruillxrus kunnen noq bes$okc[ l$den net vermelding van het aantal gewenste
meters bij lrct clubsecÍetadaat lan De Posiljon - Boortrnecóetk op htt volgend adrcs:
Beullens -Van fuller, Kwijtvcldsftal 2ó le 3 I 90 Boortneerbêek
Plaatsen

0lnae-nrail:

HAGEIÁI\II)SE
\MRZAMELAARSDAG

ido-lanrillaeí0Jucorn.be

is bepanld op 3 € per neter. + een waa$o€som van l0 € (hdrag da inlegraal rvordt
tenrgbetarld kort voor sluitirystijd van de ruildag am de slandlrouders ttr plaatse)'
Suangeld

Voofuhondco dds EoÍ stan&ffdÊrs dt lutlÈÍd dotr
voooitbeleling vo t,{IJR per tdel

Tocgrng:

I'-EIIR

bliCUliUB: Jacq.s JAmf, Spor*cgsuaat l7 b

tel
Bealing kan door overscluijving op het rekening ru. 979-953502 I -23 ten namc van de postzegelclub
De Postiljon fla Beullens - Van Rillaer, Kwijtveldsraat26 te BoortneeÍb€€k.

Wij hopen u te mogen venvelkornen in

onze club als stlndhouder of als bemeker'

Arpo-Jarpo Lier maart - april2002

Groteprrlrccrgdcgenheid

0lí

56 07 06

vu

19 tot

3200 Áusc,hot

2l uu

ARPO J JARPO LIER
i
I

12

de

NATIONALE RIIIIDAG

zaterdag 14 december 2002
POSTZEGEI JTENTOONSTELLING
ZNGNr.;S - POSTWAARDESTUKKEN - POSTKAARTEN

TELEFOONI(AARÏEN
in zaal't KARTHAIZ,ERSHOF
KARTHUTZERS\TEST 55-57 25OO LIER
Yan 10 tot 17 uur

welkom

Toegang gratis
RESERVATIE VAIï ÏAFEI,S IS VERPTICHT

Iedereen is

ïrfels ziin GRAIIS maar er moet een wrartorg bctaald worden van
terugbetaaH wordt bij het sluiten van de rulHag.

€12150

Inlichtirgcn: MERTENS Fnns Zqcdjstnra3ll 2500 LIER. Tc[ 03/,180.2&ll
RokcnlEgnnnmcr Arpo-Lhr 979-13217 65-/lE
Por F-mrilrdrcc: fimiaÍhyr@plrncfiilcnrGbc

WwnzqdsíI9t;

Y.A.

ng* natde MlE

ziM IlG"

die

JARPO LIER

ARPO

Belgiê'Belgique
PB

25fi1Lier
u49s4

r

TïryEEMAAT{DELTJKS

I

TIJDSCEnTT

A&iftclrtoor 25011 LIERI
r*:{I2-llt
Mci-jui20ll2
Jrerfrq 33
OPIÁGE 120 crpl

TI.J

rqt

(,
r5
-t
{.LJ

.a.f
X

I

.gJ

(5
tË.J
-t

s toil-t-tt

fi*elmu$Fl

Ë{/ïo,aA

Í'tKrÍ{trbnlofÍ Kl'lbhtwctts5-S7 2500 IIER
Ë:0ir$6.2t E.nrlrdrt*6nir'Èyr@Ébc
vcnrmwordclilrcrl$cycnÍIrnbÏEYs Docrirrt38 2300 LIEn
LobhFccctz..t
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Beste Vrienden,
Het is volop lente, de dagen gaan stihan naar hun ma:rimum lengte en bii het volgend
tijdschÍifr ffi zn reeds over hrm hoogtepud heerr Traditiegetrorrw is dit e9n ne1od9 waarin
Oê portogèttjer wat op de achtergrond verzeile,n . Het beshrur is echer reeds volop beag H
nbuwe seizoen voor te bereiden

f5
a

Voor onze ruik{ag van decpmber herhalen wij onze oproep aan onze leden om deel te nemen
aan onze kleine tentoonstelling. Dit is een enige kans om mst een zefgemaakte verzareling

te starten . Een verzameling van 12 bladen (r5én kader) is voldoe,nde om deel te nercn Vraag
inlichtinge'naande bestuursleden; wij zettenu op de goede weg-

Op 9 november zijn wij opnieuw medeorganisator van de f provinciale quiz van de KLBP
eottr"tpeo . Wij neren ook deel met enkele ploegen. Schnijf deze datum reeds in uw agenda
en geef u op om deel te reren of te he@n; Verhden jaar hadden wij handen te kort.
Op 2S septe,mber 2002 houden wij ons jaarliiks chrbfeest . Dit zal zoals gebnrikelijk doorgaan
d de nodige informatie staan, zowel
m 72al 'i lftrthuizershof . In ons volgend tiidschift
voor ons feest als voor onze adninistratieve jaarvergadering-

al

Reeds dichterbij is de nationale competitieve postzegeltentoonstelling Fila Kotrijk In ons
voÍig blad bebben wij reeds gemeld dat ons lid Louis Baeten net ziin verzameling E)(PO
'58 zal deelnemen in de open ldasse. Wij gaan hem natutrlijk steuren en brengen een bezoek
oan de tentoonstelling op zondag 14 jult Meer inlichtingen vindt U verder in dit blad samen
ret het voltedig prograrma van Fila Kortrijk

U kent een postzegelverzamelaar die nog geen lid is van onze ve'Íeniging ? Brcng hem mee
voor gen kennismaking. wij aÍlen he,n de voordelen van onze chrb uitlegge'n, dan wordt hij
misschien lid en u *djgt hiervoor punten Een club kan alleen groeien als de leden levende
propaganda zijn . Een v€reniging is in de eeste plaats van en voor de leden
Wij bsben de diskette van de bibliotheek van KLBP aangekocht. Inlichtingen kunn€n altiid
bekomen worden bij het bestuur.

lid Hubert Bome, één van de eerste leden en oud bestuurslid
dringend in het ziekenhuis is opgenomen Wij wensen Hubert een volledig hsrstel toe en
hopen he,m vlug tenrg op onze bifuomsten te mog€Nr ontmoeten

Wij

hebben vernomen dat ons

'I

ll rei

niet. Er zijn weer een heleboel aanbiedingen
Vergeet onze verkoop onder leden ran
aanzaur voordelige irr.effii4an.Zie de lijst verder in dit blad.

Arpo-Juponei -jrmi

2002

-3jaaryang, E€i-iuni

35e

ZJA2

É1112413

BIJEENKOMSTEN

Filablistisch blad 2-rraandelijkse uiSave door

:

ARPO Lier
(ArbeidersposcegelveÍzamelaars

LieÍ)

&IARPO Lier
Qeugdafdeling Arbciderspostagelverzamelaars)

'I
I

Secretailaal .' Ilaakslk

10, 2550

Komidl

ARPO LIER

:

Al onze biikomsten gaan door in:
Z;aal 't Karthuizershof
Karthuizersvest 5F57 te 2500 Lier

031457 -56.95

arpo-lier@hoturail.com
Webpage : http/iwww.arpo-jarpo.F2s.om
Lakaol : Fees&aal''t lkrttuizershof , Karthuizenres

5Í57, Lioï

Aangeslotenb{:
SocialiSisáe Federatie voor Posuegdverzanelaars vzw
Koninklijke landsbod Dcr Belgírde Poogelkringen vzw
De Licrse CultreleRaad

Zatelrdag 1l mei 2ffi2
Ilonderdag 23 ffi2W2

Zatedag I iuni 2002

Donderdag n

yrlnizWz

7-atudag

iuli

Clubbijeenkomsten in 2002 :
* Zaterdas ruilnaÍfddagen ARpGt- JARPO

13
x2

2002

2W

RuilnamiddagvanaÍ
Ruilavond

vamf

14

uur

19 uur.

nuilnaaÉddag vanaÍ 14 uur.

Ruilavqdrranaf

19ur.

Ruilnamiddagvanaf

14

uur.

Ruilavodvaoaf 19uu.

Elke 2e zabrdag van de naan4 van 14 uur tot 16 uur

uigcz- Augusirs

*

ook 4o zaterdag van sepeinbcr : Alg Iaarvcrgadering eir ctenlie
Donderdag ruilavonden ARPO
Elke,íedmderdag"s4gnmn4van 19 uur toÉ21 un
uitgez.

ApÍtuuli,

scÉember cÍt dÊcember

*I&ilingqlBKl
2e zarrrdag rnrn

& otrvennaanfu, m 15 un

Bestur ARPO :

"@

TI{YS Finnin" Íimin.ftys@pi.be
Bosstraat 38, 2500 L.ier., (B / N.6623

@
VANHEERENTAIS MÍeille,
rrireille-vMcom,

BIIEENKOMSTEN
JEUGDTEDEN
IARPO LIER:
Al onze biikomsten gaan door in :
Zaal 't Karthuizershoí
IGrthuizersvest 5F57ê 25fi) Lier

Haakstuk 70, ?Sfi Kontidr,
U3 / 457.ft .9!5 oÍ 04.74/ 4n6a8

Zafuilag 11meiZD2

Ruikranriddagvanafl4uur.

VAÏ'{ ROY Luc, info@arpojarpo.fl s.con,

Zatsila9 I iuÍti 2002

Ruilnamiddagvanaf 14uur.

"@

Karel OmssEaat

12 btts

l,

2018 Antwerpe4

iuli Án2

0496n6/tD

Zateril^E

BAETENLouis,
Arrtwerpsesberrw 379,2mLieÍ,8 / M.?283

AIle aanwezigen kriigen sceds een kteine piis.
Ér is mahiaal err uideg voor urze ieugdleden ter beschilckirqg
danlqlrrt€Ír we ze samen

*Pennine-, Maêriaal- & VeilingmeesF

"Dieng!-WgbeCg

BELLEKENSEduaTd
L. Dumofierstr 8, ?flO Í{rove,B /

*Es!!trs@

WEETIES
48O.?3.17

"Iedg-

BATS Wilty, w.bae@worldonline.be,
Montystraat A, ?5190 B€rlaar, B / 82n.66

Lidgeld 9/2MI-9/2002:

.

r

JARPO: teo

lt

Ruilnamiddagwanaf 14uur.

N.8.94

MERTENSFTanS

7-agaiptraat 30, 2500 Lia, B /

13

jaargratb,

ramf l9ftar:620Euo
ÁRPO: 6.20Eum

ArpoJarpo Lier nei-juni 2002

De bibliotheek en archiefvan de Koninkl[fte Landsbod
(KLBP), mder leiding van bibliothecaris rffalter De5mcke'ns"
l€n gratis bezocht en geraadpleegd wqden doc oze leden.
Er wordt mmenteel eeir verhuis gepland van de huidige lokatie te
Hoboken naar een verwarmd eir dus minder vochtig góotw.
Een (financieel) steentje hiervoc bij<hagen, is mogelijk op
r*eningnummer 00G I 554433-08.

-4-

FITATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van birurenlandse filaElistiscfre activiEiEr esr internationale ErtoonsEllingeo opgesomd zonder
door een bevriende dub
volledigtreid na te strerrerr. Ruildagen worden gratis opgeÍromen indien
(ruilabonnerrerrt) oÍ tiidig opgestuurd naar:
Arpo/larpo, Haakstuk 1lO, ?ffi Kontidr of arpo-lier@hotmailcort

:

Phila Bourse 2002 h Charleroi Expo Hall4,
Avenue de ÍEurope 21b Charleroi,
Voowerkoop "EuÍopa" (circus) en "Rode Kruis' Glulp bii rampen),
b Charleroi tiidens Phila Bourse 2fi)2 en te Gent
inbrnationale ieugd-bntoonsbllin& b Diion/BuÍgos - Spanie
:
SPAIN'02,
2002
10 meil8 mei
: EXPHIMO thematisclre tentoonsblling "Heraldiek',
18 mei-20 mei 2002
Bad Mondort-Lumfung
:Intemationale Ruilbeurs met rommelmarkten tentoonsblling ter gelegenlreid
26mei2ffi2
vanhet40iarig betaanvan de dub uitNieL
in de gemeenblijke feestzaal en de G.B.SóooL Vredestraat b Niel
: Alg. Hobby- en Postzegelterrtoonstelling door Erffila, van 9ufi) tot 17u$,
2iuni2002
Zaal " Bav o'', Holstraat 7 te Ertvelde
"Abdii van Leffe" en "Toerisme" (kasrelen) id. abdii van Leffe
:
Voonrerkoop
2002
Siuni
: TIIEMATIC A200L in Londen - UK
29 iuni-30 iuni 2002
: Hobby- en pootzegelrer$oonstelling door Erffila, van 9u@ tot 17u00,
2itrli20f,2
zaal BAVO Holstraat 7, Ertvelde
: FILA KORTRUK 2fi)2 Nationale Compet bntoonst. alle ldasseo
1l iuli-la jdi 2002
in de Expohallen b Korhiik, 700 iaat Guldensporensla& van 10u00 tot 17ufi)
Voonrerkoop "Guldensporensliag" gU n, "Gemeensch. uitgifb Portugal"
$2/ n,"GemeeÍrsch. Uitgifb Kroatie' $U n, "]eugdfilatelie" Q4/ n
: KOREA '0? Inbmationale FIP tentoonsblling te Seoel -Ií.orct
2aug-ll aug2ffi2
: AMPHILD( 2fi)2, Internationale Poa?cgelbeurs b Amsterdasr - Neileilnrrd'
30 aug-3 sept2002
in hetHollandcomplex van de RAI hallm g:Ml,van 10ufi) tot 17ufi)'
inkom 5 Euro per dag of 10 Euro passe-partou! kinderen bm l2iaar graËs
: Naiaarbeurs alle verzanelingen door Binkse Ruildub, van 7ufi) tot15u00,
22 september 2fi)2
instituutSt Victor, KasteelPlein 20 b Turnhout
NIPA Postzcgelbeurs in het Bouwcentnrm,
:
28 sept-29 sept 2fi)2
]an van Riisw$cklaan 191, Antwerpen
: Vooruerkoop "Reclrten van het kind" en "Jean Rey' b Antwerpen en te Luik.
28 september 2fi)2
: Hagelandse verzacrelaarsdag dr K.V.B.P. Aarsóot,
6 oktober 2ffi2
in de stadsÍeestzaal Aarsdrot
: ESPANA 2fi)2, Internationale F.I.P. Tentoonstelling feugd, Salamanca - Spanie
6okt-t2okt2ffi2
: EURO6COUT2fl)2,inbrnationalebrrtoonsbllingbetreffendeScoutsfilatelieen
?sokt-tl okr2002
morabilia, van 9ufi) tot 18ufi) in het ICC Congrescrntum, Citadelpark te
G€nt
: Voonrerkoop 'Kerstsris en Nieuwiaar" en'Reis door de 20ste eeuw"
26 oktober 2fl)2
b Courcelles ecrb Tongeren

4mei-S mei2fi)2

ArpoJarpo Lier mei-iuai 2002

-5-

PERS INFORMATIE - DE POST
Nieuwe uiteift€Íl

Uitgifb van een postzegel van het type Vogelsn van Andre Buzin
: Holenduif
Onderwerp
:O.(7Euro
Waarde
Verkoop z vallrrÍ 6/5/N2 in al de postlonoren
Voorverrkoop : op 4/5/N2s5/5/N2 e Charleroi

Aftburpeling

en Gent

Charleroi: Pigeon Colomb'in; C'errt: Holenduif
Brussel : Holelrduif-Pigeon C-olombin 1se dag - 1er

:

jour EN Pigeon Colombin-holerrduif ler iour - 1sc dag

q

zondag
Naar aanteiding van de v@nrerkry zal ANté Buzin, ontwetryr van deze agel,
2002"
àin
aanwezig
Chaderci op de grote internationale filateliebeurs "Philabource

5 mei , van 13 td

vw

17u, te

een srgneersssie

.i*o"tt
2002

08.06

Uitgifevan postzegel nr. 10 nAbdiivanl*ffe'

:850 jaarAbdijvanleffe
Onderwerp
:0.42Euro
Waarde
Verkoop :vatraÍ7016/ ZXI2 in al de postkanbrert

Voorverrkoop t8/6/ZJJ2bI.efÍe

Aftbrpeling

:

nr. 11 Tourismen
Ui$iÍb van postzegel
-

kaselenAldenBieerU Corroy-le-Chatear+ Ooidonb Modave, Reinhardseio Chimay, Wissekerke, Horsl

Orden*erp

:

Waarde

:

Verkoop
Voonerlcoop

:8/6/2flJt2el'áfe

Ecaussinnes-Lalain&

Ioppert

blokl0$.4lEurc

zvanaÍ70/6/ZXI2 in al de post*anor,en

Afsbmpeling

tri

lLs

-

''-?.i. ,*,..
Í*Ëffit
ffiÈ'.
.

..

W

)

ArpoJarpo Lier nei-juni 2002

^i a

s

.

-6nr. 12 nPaardesrn
UiSifu van postzegel
: frmping m€nn€n' St-Pautus-paardmprocesie van/de Opwift
Ot áen re"p
Waarde :0.4OEuro,0.l9Euoenblok0.52Euro
Verkoop zvamÍ1/TlÏlD2inaldeeos*anbÍ€Ír
Voonrerkoop :

AÍsErpeling

:

I]Kff
:,

B

cLG IÊ

Uitgifb van een gewone postzegel met de nieuwe BeelHris van Z.M. Koning Albert tr
:O.47Ewo
Waarde
: vanaf ? inal de post*anbrert
Verkoop
Voonrerkoop

47
@

m

-o

m:
@

rr

AÊtempeling

o

ac

m

plinlc aan de tentmnstelling vanaf2O maaÍt 2002tfr'27 a{Jfil
pre{olumbiaanse meester$'Gd<€Ír uit Peru op verrass€nde wijze
waaier
2003wm& in b€t Bruss€lso JubelpaÍ*mus€Nrn waabij een brede

Er wordeÍr 5 versdrillende vellen met

Kuite- Drostamgs

uitgebra.hÊ,

enéénvelmetdepopulsiÍ€stipheldeirvan
wordeirgespiegeldaanhetwertnanHergÉ,3velle,lrmeteensutnini-stripin5Du6tmP{9
ges€lectc€Íd
zijn
vermeld.
l)rrctamp|o
wamrit
de
boeken
de
rclkÊns
velleÍr
word€Íl
HergÉ. Op de

Postzeeels we€r p€r sfuk te

kom (brm maandblad Ertfila maart 2002)

E€rder w€rd prigrit€it gegw€n aan oen vlotte mscfraketing naaf, de Ernq maar nu mog€n sinds eind fehuari 2(x)2 postzegels
van0.4zEuo en 0.52 Erno weer p€r stt k veÍ*ocht wadm.
co{ante zegels .
klacht bii de Eoonmisó Inspectie betrefiend€ het enkel per tien vertopen
De wij*ging kmt er na
neBónmisáe Inspectievolgdezijn standpmt dat diteen inbrerrk vmnt op de IVet op dehandelsprakt[iken (die
koppelvertoop v€rbie&) en die een "proces.vertaal van waarschrnringi opstelde aan het adres van DePost

m

Niernre int€mationale

El

antwocdcdndls

Sinds I januari 2fl)2 wa& het cnd model inmnatimale antwoordoopms niet meer verlroÓt (ze blijven eÓter wel onbeperh
geldig €n zijn 0.&4 Euro waard), aangaien een nieuw model in mloq wad gehaót
Er rverden allerlei veiligheidsele,menten ingebouwd. De vckoqprijs be&aagÉ 0.84 Euro.

ArpoJarpo Lier mei-juoi 2(X)2

Niet of qrvoldoende eefranke€rde zeÍldine€,Ít (bnm maandblad Ertfila april2002)
Als deaÈender gekend l$ mag de zending niet afgestempeldwaden, doch t€ruggestuurdnaar de a&endervoc aannrlling van
de frankering. Als de zending per vergissing toch werd afgesempel{ moet ze beschouwd wcden als voldoende gefrankeerd"
Als deaÊeiráerniet gdcend iq mag de zending afgestempeld €n naar debestsmmelingge$uurdwcde'n, bij wie de mtbrtkend
frankering wcdt gevqd€rd (T-ste,npel met Erno bedragen).
Valse rolzegels tramsvoeel

(bno strdiegroq poctzegels A. Buzin)

q

de nrgzijde slechts
De kramwogelzegel van 2l BEB die
4 nummers vertomde, is zeer rnldzaan€n was slechts uitzmd€rliik in de jaarmappen te vinden. Denkeliik is er ee,n hapering
in de nummeringmachine geweesL
De zeldzame strippen worden wel aan 25 Ewo verkocht ea er zijn valse nummers ge'maakt.
denrgzijdebsaanuit volle cijfers vao eett
De valse *rippen nmen een mregetnatig afgesóemdetanding en de nummers
het
waarvan
eerste cijfer voazichtig werd weggorrrtL
van
5
cijfers,
andere vcm. Er rmden ook ciginele stroken aangóode,n

q

CD,'Itqns die in trek ziin
Eindeloos verzamelen: een droom die weÍkelijkÍreid wordt met dea od-rm over Belgisclrc pctzegcls sinds hun ontstaaÍI...

MinimumwÉgrnatie:
MB RAM (aanbwole,n 6t1), 13"- SCIIERIVí 256 KLEL]REN
wINDOWS PENTILIM 16ó. OS wtNmWS 95, 98 2Ë gnrng, MNDOWSNT4, WINDOWS2000
MAC OS POWER PC l2O \ilÍíZ"MAC OS 8.1.
48

l)

Anderhalve eeur Filaelie.

Meer dan 3000 postagpls in klern op cd*orn
2) Catalogps yaÍlde Belgisóe posegpls'
met Ensteem voor klassering en waardetaxering van al uw collecÍies
o Alle quoteringeÍt met YT-nummer;
OrbepeÍld aantal collecties;
o Toevoeging van persmnliike infcmatie: aankoopprijzen,

r
.

neerste dagl, vaÍiêteit€ír,

ounmentar, aanmaak vm ruil- en aankooplijsteÍt;

Kwaliteitsillustraies.

3) Eveneens vednijgbar: de pctregels van Fradnijk en ran Monam

Pctregplvel van uigifte hurde,a, dat

bestaart

uit l0zqgels +

10

vigtrcttil nndcr fnnlncrrrrrdc

1

r"ng* i
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Donderdag: 10.00
11 juli

u

1O.30 u-

14.O0
15.30
17.00
17.30

Vrlirlao:
12 iuli

u.
u.
u.

u.

IO.OO u.

lO.3O u.
11.O0 u.
13.OO u.

14.30 u.
l6.OO u.
l7.OO u.
l7.OO u:
l7-3O u.
Zaterdag:
13 iuli

IO.OO u"

lO.l5

u.

1O.3O u.

tO.3O u.
1l.3O u.
l2.OO u.
13.3O u.
17.OO u.
17.3O u.

Zondao:
14

1O.00 u.

juli
1O.30 u,

Opening voor publiek & Opening POST
Uitgifte : Guldensporenreeks
Aanwezig : f. Doppée - Tekenaar v/d reek 'Guldensporenslag"
Officiële voorstelling v/d zegels.
Rqer Verpoort
Voordracht : De omgekeerde Dendermonde
Marcel Deneumostier
Voordracht : La série maudite.
Sluiten lokenen POST
Sluiten Hallen Xpo
Uitgifte : Gemeenschappeliike uitgifte rnet PORTUGAL
Aanwezig : MVTM - Ontwerpers v/d reeks'lvindmolens"
Officiële voortelling v/d zegels.
Doorlopende proiectie v/d W - reeks "Kapitein Zeppos'
Etienne Broem
Vergadering : Poortmanclub
Voordracht : Post- & Spoorweggeschiedenis van onbezet
Henk StabbÍnck
BelgiË tiidens W.O. I
Walter Molor
Voordracht : lnleiding tot Aêrofilatelie
Wolter Deynckens
Syrnposiurn 'Open Klasse"
R. Verpoorl / H. Slobbínck
Meeting : Belgian Study Circle ( Gruzenberg )
Sluiten loketten POST
Sluiten Hallen Xpo
Uitgifte : Gemeenschappeliike uitgifte met KROATIE
Aanwezig : Ontwerper van de reeks "Kant "
Meeting : Thematisch
Officiêle voorstelling v/d zegels.
Doorlopende demonstratie kantklossen

verzamelen

Morc Colloge

Filip Van der Hoeghen
Meeting : Aërofilatelie
'Bekendmaking & uitreiking priizen : nGrand prix de l'art philatélique"
VEILINC WILLIAME
Sluiten loketten POST
Sluiten Hallen Xpo

Uitgifte : Posuegel leugdfilatelie
Aanwezig : - StÍiptekenaar Hec Leemans - Ontwerper v/d ieugdzegel
- Studio Max : De Marck 6r De Wulf ( Stampilou )
Provinciale Clubvergadering van alle clubs van West - Vlaanderen
Onder het rroorzitterschap van de Kon. Postzegelvereniging 'De [.eie"
OfÍiciële voorstelling v/d ieugdzegel.

15.3O u

Palmares

17.OO u-

Uitreiking : "Gulden Sporen Beker" door de heer Burgemeester
Uitreiking : 2-iaarliikse priis'Frans De Troyer" door Themaphila
Uitreiking "Ereprijs Edmond Struyf door Pro Post
Sluiting FllÁ KORTRIIK 2OO2
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IEUGDKRA}W TARPO - I,IER
Druktechnische filateliê - 2
Luc VanRoy

bron: ReinBakhuizenvan denBrink

Rastermaat
een raster van elkaar onder een hoek van 90 graden
inkt
op de cilinder vast te houden en niet geheel door een
snijdend€ lijn€n aangebracht om de
De lijnen maken n€estal een hoek van 45 graden met de
rakelmes te
is het aantal (sniipunten op een lijn met lijnen van hst
De
rastermaat
zsgeL
zijden van het
andere stelsel) Ijnen per ctn

Bii rasterdiepdnrk wordt biina altiid

laten

Koningin Wilhelmina - uitgegeven 1924 - í926.
Ra$erdiepdruk - einde geldigheid 31 maart í94,4

Gangbare maten zijn 60,70,80,90,100,125 lijnen per cm. Soms kunnen weo b.v. in een portret,
rechtstreeks bt raster reten, meestal is de enige uranier een indirecte meting langs de ziiden
rnn bet beeld. We moeten dan wel reke,ning houden met een frctor vierkantswortel uit 2
vanwege de hoek van 45 gradec Meten we langs de zijde b.v. 56 punten per cm dan is de
rasteraraat 56 maal wortel2 = 80.

Oktober L979
Jeugdfilatelie
Kuifie en Bobbie

Rasterdiepdruk

8F
Oplage : 10.000.000
Voor we b[i de cm zijn aangekomen zijn we vaak de tel al krnlit. Voldoe,nde is dan ook vaak
te tellen tot en met 2 Yzmm (na enige ervaring is misschien I mm al voldoende) en geeft de
volgende tabel de rastermaten:
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l0

lmm

2%lmutrt

Rastennaat

4

11

60

5

t2
t4
t6

70
80
90

l8
,,,

100

5 t/,

6tÁ
7
9

125

Sinds 1982 (in België) en sinds 1990 inNederland worden de rasterdiepdnrkcilinders
gegraveerd nadat dir€ct ervoor de tekening is ingelezen door een sstnner. Bii dit
computermatige proces ontstaan over het algemeennrit-vormige rasters waarb[ide
hierbovengenoemde rasterrnaat niet meer te gebnriken is. De rastermaat wordt bii deze zegels
aangegeven door het aantal te tellen rasterpunten horizontaaVverticaal per millimeter, b.v.
7/10 of l0/6.5.

Pruknropédé
Mjzigingen qua drukprocédé komen t[idens de leve,nduur van een emissie weinig voor. In
Nederland is me,n voor de lebeau- ofDuiSe-serie overgegaan van oftetdruk op
rastodiepdnrk Aanders overgang wordt in de Nederlandse catalogi niet of onvoldoende
aandacht besteed- Ook als binnen een serie b€eaalde waarden ofeen bepaalde
heeft zoals bii de Tnrenngels van 1986 (oftet
verschijningworm een andere
loket-vellern, rasterdiepdnrk boekjes) verdient dat vermelding. Wat rrcg te weinig onderkend
wordt is dat biide emissie Crouwel vanl976 er sinds 1990 sprake is vaneentweede emissi€
vanwege de gegraveerde cilindes.

dnrhthde

Drukvormen
Wlizigingen in drukvormen zijn in het algemeen noeizaam te constatenen Aan de hand van
kercrken voor bepaalde posities op de drukvorm is bet mogeliik om aan te tonen dat er ee,lr
andere drulvorm in gebrtrik genorcn is. Dit zogenoemde pleten ho€ft niet beperkt te worden
tot de allennoegste emissies doch kan eenvoudig ook gedaan worden bÍ etget$iidse series
zoalsb.v. bij de Beatrix-serie ret behulp van de spiklreb.
Het materiaal, los of in vellen, is nu nog betret*elijk mkkelijk te verlrijgen, elr wel aan het
loket.

Voor de huidige in oftet gedrukte regels wordende platen zo vemaardigd dat uitgaande vm
eenfilmstrookvan l0 fo 20 rij-gewijs eendrukvelran lfi) of2fi) wordt opgebouwd.

Kercrkendie op de oorspronkelijke strook aanwezig $rar€n, zullen op de hele kolomterug
te vinden zijn. Ook krmnen deze kenmerken pas optrden vanafrij X.
Biihet makenvan eennieuwe phat komeneventueel weer andere kenmerkenvoor.
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Recent voorbeeld: de 70c

Windmleryark (1986) met e€n zutarte punt achter bet woord wind

in de l0'kolom.

Het zal duidelijk ?iF dat zo'n ondetzoek alleen maar is weggelegd, en zelÊ dat is ook ma zo
siael, vooÍ verzaÍFlaa$ inbet land zelf.
Toch kom je een beel eind bii zngels van andere landen, zonder te beschikken over zegels met
vehanden, puurmet losse zegels.

Het opmeter van de hierbovengenoemde rastermaat is zo'n techniek
Verschillen betekenen altiid een andere dnrkvorn

bï hst onderzoek.

Een verschil in drukrichting boudt ook altiid in dat er een andere dnrkvorm is gekoreu
Im€rs de zegela$eelding op de drukvorm is 90 gad€ngedraai4 en een ronde drukvom
(=ilinder) kan slechts oméén as draaien

')
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Programma van speciale pmtzegels 2003
l)ir

I rr

rtt

\rrrll:rl \\ lt:u'tlc

I ltcrn:t

Januari
27lt

Henry van de Velde (fE6&1953)

I blaadje

De wereld van Henry van de Velde

3 zegels

Ten dienste vNn...
. flebrandweer

6 zegels

6x042

I

zsgel

0,52

I

blaadje

0,84

.
.
.
r
.

De Politie
De Civiele bescherming

Verplegrng
De Post

llart ffalentiin)

Hector

Berlic

(1E03f 869)

Volkssporten

2zegels

2x0,42

2 zegels

2x0A2

Gemecnschappetijke uitgifte met de Rwsische Federatie

2zsgols

1x0,74

Rode Kruis

3 zegels

3x0A2 + 0,08

I z4el

042

Ilag van de Pootr,egel
Mail-Art

I

zegel

0,52

Jeugdfilatclie

I zegel

042

5 zegels

5x0A2

I

0,52

.'
r

duivensport
boogschieten
bolspel

Maart
Universiteiten

t713

.

r

l50s verjaaÁzgvan

de

-Assosiatisr

des Ingénierns de Mors (Faculté

Polytechnique)"
Eeun"feest

"

Solvay Business SchooP'

Aprit
2814

Bloenen
Internationale Flsaliën

lx0A2

rar Luik

Mei
t9l5

lx0A2

2x0,52

Februari
24t2

0,84

De KoeÍle Ridder van Francois Craenhals

Juni
t6t6

Natuur
Mineralen

Europo

zsgel

Affichekunst

Juli
717

Arpo

-

ThiE is Belgum
start van ee,n nizuwe langlopende reeks

l0 zegels

7x 0A2
3x 0,52

Toerisme

5T*sels

5x0,42

Japo Lier nei

-

jrmi 2002

l3

September
Gemeenscheppelijke

t519

ui$ifte met ltaliê

2 zegels

I x 0,42
I x 0,52

I zngel

0,52+0,13

5 zegels

2x0,42
1x0,52
I x 0,74
I x 0,84

Europalia ltalië

Promotie van de flatetie
Buitenlandse meesterwerken in Belgische collectic

November

3nt

í) jaar

l0/l I

HetBoek

3 zegels

3x0,42

Literatuur

2 zegels

I x 0,52

televisie

lx0AZ

Marguerite Yourcenar
lvíarnice Gilliams

lTltl

Sinterklaes
Kertsmis en Nienwjaar

I zegel

042

I zesel

0,4

\ilIJ BNZ;ONKEN F'ILA KORTRIJK OP ZONDAG 14 JT]LTaOO2
Leden die niet met eigen veryoer gaan kunnen kontact opnernen met het bestuur

.

Ons Lid Louis Baeten neemt deel in de discipline OPEN KLASSE . Dus met zoveel mogelijk aanwezig om
te steunen-

Het is ook een enige gelegenlreid om een bezoek te bnengen aan de stad Kortrijk, \ilaar ter gelegenheid van
de viering 700 jaar GuldensporeDslag verschillende manifestatie gepland zijn.

it

Op 5 mei bezoeken wij het wielemuseum van Roeselare watr onze vrienden van de Vriendenkring
Roeselaarse Postzegehegelyerzamelaan in samenwerhing met het Stadsbestuuryan Roeselare oen
tentoonstelling organisenen met als thema "FIETSEN IN DE FILATELIE .Inlichtingen te
verkrijgen bij het bestuur.
De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek op 7 en 8 mei van 13.30 uur tot 17 uur en 9 - 10 en
11 mei 2002 van 10 tot 17 uur.

Arpo
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Licr nci - juni 2fl)2

t4

(hlaseciifew van

de speciole oostïesels

Thqu

Datum

20fl
JVr

Oplage

Waude

BEF

Eur

Decenber 2000
25-12

Iubilae,,m ÀIr.2m0

I

2134050

t7

oA2

ZÁn&e Grsmme

4

2175690

l7

0A2

Ile Kattolieke
Universiteitvan Lewen
L'Université Catholiquc
deLowain

5

2727660

t7

042

Europa
rilater, nattnn[ike
rijkdom

6

2186250

2t

0,52

Muiek& Literatuur
Alb€rt Ayguesparse &

7a

2040080

7b
7c (blaadje)

21760/,0

lxlT
lxlT

20187M

I x21

I x 0,42
I x 0,42
I x 0,52

Reels

62930s5

3

xl7

3x0,42

Blaadje: depctvandaag

9

510 335

150 (verkocht
aan 300 BEF)

3,72 (verkocht aan

Poshan in
Postuan in
Poshman in
Poehan in
Poetman in

de 16" eetrw
de l7eeuw
de lt'eernv
de 19'eeuw

9a

2344s20

9b

2294136

042
042

9c

2156t36

9d

1915536

de20'eerny

9e

2227s60

t7
t7
t7
t7
t7

Gemeenschappelijke

10a

042

uiSifte metMarokko

214t280
2t29880

t7

l0b

34

souve,nirkaart

nog

0,84
3,72

Mout
r9.03

575s verjaardag

Aprtl
23.M

Willem Elsschd
50 jaar Koningin
Elisabethwedstrijd

Mei
Treinen
75 iaarNMBS

7.05

Juni
SlXl

Arpo - jarpo mei

-imi

2002

jaar Europee Pct

nie gd<end

r50

7,4€)

0,42

0A2
0,42

l5

lla
ilb
llc

042
o42
042

609910
609910
609910
609910

t7
t7
t7
t7

o42

t7

oA2

34

0,84

souvenirkaart

3423090
3514500
nog niet gekend

150

3J2

l3

232M20

t7

0,42

l5

2310180

I7

0A2

Toerisme

l6a

2138050

t7

lVereldpatrimmium:

r6b

22t3050

t7

0,42
o,42

17a

213790i}

l7

oA2

t7b

21 18050

0,42

17c

2r39850

t7
t7

t7d

2180550

L7

0A2
0A2

17e

21 10550

t7

042

19

nog niet afgewerkt

5

xl7

5x0,42

tM3304

20x17

20x0,42

t24t909

17

042

Kmstin Bolgië
2fr) jaar Kurinkliike

Museavou Schme
Krnstem Brussel

nd

Gemeenschappelijke

l2a

d$iftenetChina

L2b

Jeugdfilatelie

LucOrientwnEdd
Paape

De Europcsc Unie
Het Belgische

Voczittersóap

Áttgttsttts
)rs

de

belforten

Natuur

OMober
Dagvan de Pctzegel

8.10

Stampilon (ieugdclub)

Een

22.10Bxrra

reisdoorde2É

eeuwin &) pmlzegeh
(deel 3)
Techniek

&

Wetensóappen
Mensretenschappeir

Kersmis& Nieun'jaer

t2.tt
Brieftrarten:

164500

Belgica2(X)l:

Barelli:

145301

Stampilotr:

Csi

de

scheepsjmga:

419400
105849

Zcllklevende postzegels:
Narcis met

trmp€t:

Tirlp Danvin:

Rwzcgeh

Arpo

646500

- jarpo mei -juti 2fiD

nog niet afteuerkt
nog niet afgsrv€rkt

20

VERI(OOP ONDER LEDEI{ ZATERDAG
llr. land
OHSCHRIJVING

Bdsië

Nrc.:247í-2480

2 Belsië

Nrs.:260&2611
2832-289t

1

3 Bdoië

4

ll

mci

2lX}2 om 15

uur
Cote €

6 BdEië
7 BelEië
8 Bdoië

I

Belsië
ío Belsië
1í Beloië
12 Belsië
í3 Belsië
14 Bdsië
Í5 Belsië
16 WeÍeld
17 Zwitserland
18 België
í9 Belsië

í5,00

6.(D
3,60

4,60
7.15

í,50
2,00

30.00

12,N

fr

7.65

s

*

17,50

Ë

17,00

3.60
8,00
8,00
8,00
0,50

ff

Ë

8r.67

Bt.8í
Bl.

É
Ë

Nrs.: 191$1916 en 81.58
Nrs.: 1932-1936 en Bl; 5f

tri

8t.87
Nr.: 29{2 vellentie
4 proefdrukken van drukkerij Mecfielen

o

Bl.:78

ff

Vdlentie Bdqica 90
Nrc.: 2887 - 2888 Spaanse uitgifre
Vellenties paddestodên en voetbal

{ Beh. Pr.

1,N
í,50

*
s

-28/,g

5 Bdqië

lnzet

6,00

*

4,&

7,6

í7.00

4,00
3,50

1,30
1,00

0,50
1,00

o

NAl

í5,00
14,00
14,(x

4,(X)

21 Bdsië
22 België

NA2
NA3
Na5
NA6

0,50
4,50
4,00

17,ffi

23 BdEië

N A2002

3,50
6,00
2,50

24 DDR

Boekie SM HD 25 1í

xt

l(aft assodiment
l(afi assortiment
](aft assodiment
l(aft assortiment

20 BelSië

26
27
28
29
30

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Oost.+ ltal;

3Í

Wereld

32 Bdoië
33 Doos

g

Berliin

35 V. N.
36 Belsië
37 Belqië
38 Belqiê
39 Belsië
40 Belsië
41 Europa

42 Vatikaan
4Í! Europa

4

Beloië

Facimile 1988

20,00

s

3,00

o
o
o
o

lnsteekboek met goede reeksen
Dik senuld insteekboek
Dik sevuld insteekboek
lnsteekboek
Doos metzegds
2 grote insleekkaarten met 110 zegels alleen reeksen gerek.
10 o'Yst. Uitsifre pdis 3 dollar
Herdenkingsblad Kon. Elisabeth nrs.: 456457
F.D.C. met nrs. 112Síí27
16 verscfrillende bdeven Eleo 58
7 eerste vlucfiten Sabena
F.D.C. met Bl.4{}
20 F.D.C.
F.D.C. nrs.867-869
20 F.D.C.
F.D.G. eroo 58 nrsí047-1052

1,00

2,00
2,00

2,N
2,AO

so

4,00
4,00
7,00
4,00

o
o
o

í,00

o

14,00

4,00

o
o

3,00
4,50
50,00

0,75

Ë

í,00
1,CK)

21,N

4,00
3,00
0,80
2,50

6,00
28,00

3,CD

9.00

2,50

13,00

3,00

í,50

onze
OPGELET: Leden die niot aanwezig latnn€n zijn mogen alt[id een schriftetijk oftelefonisch bod doen bii
319 2500 Lier8: 0348U283
BAE1EN Louis
AFKORTINGEN:

** = postgeat

BIF Blok of velletie

* =postg;f metschaÍnierlFluchtpost

BR=

Brief

R=Rohegeb

B?rBerctlingszegds FV=Frenkeeryignettcn

PWST= Postweard€stuk DA=Dagblrdzegeh TX=Stra&ortzegels
O = Gc,sËmpe6
por
met oen opgeld vrn 57o yoor dekking vsn de kosten. Het bieden gebeurt
opbd
De ver{roop Leschiedt
alrvolgf vsnotot l€i+0r001€-van I tot2é+0rlll€ -2tots€+0p0€-yar 5tot20€+0]50€-Yttr 20tot
50€ +1'00€ - hogerden 5{l€ + 2'00€
De hoogpte bieder is koper en de betaling geschiedt contant.
ArpoJarpolio nei -jrmi
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NATIONALE RI]II,DAG

zaterilag 14 december 2002
POSTZEGEUTENTOONSÏEILING
TZ,NGNLS - POST}VAARDESTT]KKEN - POSTKAARTEN
TELEFOOI\TKAARTEN

in zaal 6t KARTIIUIZERSHOF
KARTH.ITfrZ,NRSVEST 55-57 25OO LIER
Yan 10 tot 17 uur

rvelkom

Toegang gratis
Iedereen is
RESERVATIE VAh[ TAFETS IS \MRPLICIIT
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Lokaal:Feestzaal
Verantwoordelijlre uitgever: Firmin

K.L.B.P.nr.183
adres:firmin.thys@planetinterneíbe
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Beste Vriendeno
De vakantiemaanden zijn aangebroken , traditiegetrouw hebben wij tijdens de zomerrnaanden
twee bijeenkomsten, zaterdag 13 juli 2002 om 14 uur en donderdag 22 augustus 2002 oml9
uur. Maak gebruik van deze bijeenkomsten om uw nieuwigheden en ander matefiaalte komen
aftralen.

Op zaterdag 13 juli hebben wrj de laatste kleine verkoop onder leden . De inzetprijzen zijn
echte soldenprijzen en er zijn enkele mooie stukjes te koop waaronder de nrs. I en2 van België. Daar orze veilingmeester afwezig is kunnen schrifte[jke of telefonische biedinger aaÍr
de voorzitter gericht worden zie adres, telefoon en E-mail hiernnast.
ALGEMEIYE JAARVERGADERING ZATERDAG 07 SEPTEMBER 2002 OM 15.30 uur.

\

GEZELLIG SAMENZIJN MET BUF'FET ZATERDAG 28 SEPTEMBER OM 19 uur
INSCHRIJVEN VOOR 23 SEPTEMBER 2002 met formulier in dit tijdschrift op onze
bijeenkomsten of afgeven bij de vooruitter of bestuursleden of telefonisch of E-mail.
Van 1l tot 14 juh2002 gaat de nationale tentoonstelling "Fila kortrlik" door te Kortrlik in de
Expohallen . Wii raden al or:r:e leden aÍm een bezoek te brengen aan deze tentoonstelling ter
gelegenheid van 700 jaar Guldensporenslag. Wrj zlin vertegenwoordigd door ons bestuurslid
Louis Baeten met zijnverzarrrcling "Expo '58" in de open klasse. Steun hem .
K.L.B.P. Provincie Antwerpen heeft vanaf drt jaar een nieuwe voorzitter in opvolging van
Eddy Van Vaeck, die nationale voorzitter is geworden.
De nieuwe voorzitter is geen onbekende voor onze vereniging namelijk V/alter Deynckens;
Walter is tevens voorzitter van de Studiekring Belgisch Kongo die enkele malen per jaar gebruik maken van ons lokaal. Walter is eveneens de drijvende kracht achter de bibliotheek van
de K.L.B.P . Hlj is ook commissaris voor de open klasse. Wij wensen Walter een'yruchtbaar
voorzitterschap.

)

GET,ELLIG SAMENZIJN MET BUFFET ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2002 OM 19uur.

ALGEMENE JAARVERGADERING ZATERDAG 07 SEPTEMBER 2OO2 OM 15.30
( na de verkoop onder leden ) . OPGELET EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND.
QIIIZ KWIS QTIIZ KWIS QTIIZ KWIS QUIZ
7d" Provinciale Quiz 9 november 2002 in 't Karthuizershof om 20 uur. Leden die graag quizen
zich melden bij het bestuur . Wii wagen ook helpers om deze quiz mee tot een goed einde te
brengen. Wij hebben mensen nodig om de dorstigen te laven en om formulieren op te halen en
uit te delen.
QUTZ KWIS QTIIZ KWIS QTIIZ KWIS

Zaterdag 12 december Nationale ruildag met dag van de filatelie. Wie doet er mee met een
éénkaderverzameling . Vraag inlichtingen aan orae voorzitter wat een éénkaderverzameling
is. Maar schrfrf deze datum reeds in het vet in uw agenda; Wij hebben dan vele handen nodig
omte helpen en het minste wat wij verwachten is een bezoek van al onze leden.

Arpo

-

Jarpo

Lierjuli -

augustus 2002

-cjtrli-augustm 20fi2 ws.413414

35e jaargang,

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

ARPO Lier
(Arbeiderspostze gelverzamelaars Lier)

& JARPO Lier

Al onze bijkomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof

(Jeugdaft leling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretariaat
Webpage

Lokaal

.'

i

Haakstuk 10, 2550 Kontich,031457.56.95

mireille-vanheerentals@hotmail.

:

com

tijdeldk onbeschikbaar
"'t Karthuizershof',

Fe€stzaal

Karthuizerwest

55

Zaterdag

13

juli

2002

RuilnamiddagvanaÍ 14 uur

Donderdag 22augustus2002

-57, Lier

Zatetdag

Aangesloten bij.'
Socialistische Federatie voor PosEegelverzamelaars vzw
Koninkliike Landsbond Der Belgische PosEegelkringen vzw (nr 183)
De Lierse Culturele Raad

7 september

Ruilavond vanaf 19 uur.

2002 Ruilnamiddagvarraf 14

uur. 15 uur verkoop onder leden +algemerrejaarvergadering.
Opgelet eerste zaterdag,

7'aterdag

28 september 2002 EtentiemetBuffet lguur

Clubbijeenkomsten in 2002.'
* Zaterdag ruilnamiddagen ARPO+ JARPO
Elke2ezaterdagvan

de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. Augustus
ook 4" zaterdag van september : etenfie

* Donderdag ruilavonden ARPO

*

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

2

I uur

Veilingen ARPO
2e zalvdzgvan de oneven maande4 om 15 uur

Bestuur ARPO :
*Voorzitter Public Relations
TFIYS FiÍmin, fimin.thys@pi.be
Bosstraat 38, 25OO Liet, O3 / 480.66.73

BIIEENKOMSTEN
IEUGDLEDEN

IARPO LIER:

I

*

Se

Hulpbibli

cr e t arí s €t

o

the c ari s

VANHEERENTALS Mireille,
mireille-vanheerentals@hotmail.com,
Haakstuk 10, 2550 Kontich"
Og

/

457.56.95 oÍ M7 4 / 4?36O8

*Webmq1ter.

VAN ROY Luc, info@arpo-jarpo.fl s.com,
Karel Oomsstraat

12

bus 1, 2018 Antwerpen,

0496t264119
*PeTtning-,

Matriaal-

en Veilingmeestu, Bibliothecaris

BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,25OOLier,Og / 480.?2.83
*DimstNieawighcilm
BELLEKENS Eduard

Al onze bijkomsten gaan door in
Feestzaal rt Karthuizershof
Zaterdag

13

juli

2002

Zatetdag

7 septembet

INHOUD:

BATS Willy, w.bab@worldonline.be,
Montystraat U, 2590 Berlaar, 03 / 482.29.66

Beste Vrienden

*kden

Filatelistische A genda
Pers informatie

r

ARPO

:

6.20 Euro

Arpo.Jarpo Lier juli-augustu s 2002

RuiJnamiddag

Alle aanwezigen lrijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal enuitlegvoor onze jeugdleden ter beschikldÍrg;
Brengie verzamelingmee, dankunnerrwe ze saÍlen bekijken.

MERTENSFTans
Z,ageríjstraat 30, 2500 Lier, O3/48O.?8.11

JARPO: tem lSjaargratis,
vanaf I 9jaar : 6.20 Euro

20012

vanaf 14 uur.

L. Dumortierstr 53, 2540 Hove,O3 /?48.58.94

*

Ruilnamiddag

vanaf 14uur

*Ruilmeester

Lidgeld 9/200 I -9/2002 :

:

Verkoop onder leden
Jeugdkrant
Mededelingen

-4-

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/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich of mireille_vanheerentals@hotmail.com

2 jluli2002
11,

julv1,4

jali2002

25fili-27 jali2002

2 aug-I1. aug2002
17 aug-18 aug2002

18 augustus2002

30 aug-3 sept 2002

21 september 2002
22 september 2002

''

28 sept-29 sept 2002
28 september 2002
6 oktober 2002

25 okt-27 okt2002
26 oktober 2002
27 oktober 2002
9 november 2002

: Hobby- en postzegeltentoonstelling

door Erffila, van 9u00 tot 17u00,
zaal BAVO, Holstraat T,Ertvelde
: FILA KORTRIJK 2002 Nationale Compet. tentoonst. alle klassery
in de Expohallen te Kortrijk, 700 jaar Guldensporenslag, van 10u00 tot 17u00
Voorverkoop "Guldensporensla g" (11 / n, " Gemeensch. uitgifte Portugal"
(12 / 7), "Gemeensch. Uitgifte Kroatie" (13 / 7), "]eugdfilatelie" (1,4 / 7)
: 39"e Europeade, mini-tentoonstelling postzegels met vooral thema
klederdrachten - volksdansery don+vrij 10u00-17u00 en za 10u00-12u00,
door AntweÍpse Postzegel Centrale en Jeugdafdeling De Sinjoorkens,
op de Groenplaats te Antwerpen, toegang gratis
: KOREA '02, Internationale FIP tentoonstelling te Seoel - Korea
: Nationale ruildag ingericht dr de Koninklijke Filatelieclub van Geraardsbergen,
in de Polyvalente zaalvanhet K.T.A., Papiermolenstraat L03,
9500 Geraardsbergery van 9u00 tot 17u00
: 26"t Nationale ruildag ingericht door K.V.B.P. afdeling Sint Niklaas,
in de Stadsfeedstzaal (voorzaal), Leopold II laan te Sint Niklaas,
van 9u00 tot 16u00, toegang 0.80 Euro met gratis tombola
: AMPHILEX 2002, Internationale Postzegelbeurs te Amsterd am - N eilerlanil,
in het Hollandcomplex van de RAI hallen 9-10-1'1., van 10u00 tot 17u00,
inkom 5 Euro per dag of 10 Euro passe-partouf kinderen tem 12 jaar gratis
: Internationale ruilbeurs in de "sporthalle", Kouterstraat, 8550 Zwevegem,
allerlei verzamelingen, toegang gratis
: Najaarbeurs alle verzamelingen door Binkse Ruilclub, van 7u00 tot L5u00,
instituut St. Victor, Kasteelplein 20 te Turnhout
: NIPA Postzegelbeurs in het Bouwcentrum,
Jan van Rijswijckla an 19L, Antwerpen
: Voorverkoop "Rechten van hetkind" en "]ean Rey" te Antwerpen en te Luik.
: Hagelandse veÍzamelaarsdag dr K.V.B.P. Aarschot,
in de stads feestzaal Aarschot
: EUROSCOUT 2002, internationale tentoonstelling betreffende Scoutsfilatelie en
morabilia, van 9u00 tot 18u00 in het ICC Congrescentrum, Citadelpark te Gent
: Voorverkoop "Kersknis en Nieuwjaar" en "Reis door de 20ste eeuw"
te Courcelles en te Tongeren
: Internationale Postzegelbeurs door Phila Waes, van 9u00 tot L7u00,
in de Stadsfeestzalen, Leopold ll-laan te Sint-Niklaas
: 7u Provinciale Kwis van de K.L.B.P. om 20u00,
't Karthuizershoí Karthuizer sv est 55 / 57, 2500 Lier

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2002
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PERS

INFORMATIE- DE POST
tijdschrift

Reeds voorbij. nog niet vermeld in ons

Ontwerp uan 2 speciale stempels naar aanleiiling aan ile Ronile aan ltalie

Afstempeling : PostkantoorAnsl,Ruedel'Yser,222,4430Ans,op13mei20O2,van9utotí2uenvan14utot17u.
Postkantoor van Verviers í, Rue du Collège, 43, 4800 Verviers, Op 14 mei 2002, van 9u tot 16u.
Achtergrond*'

' Y:lïï*ï5fi"i:ffi"*l;"ïËh:ii'#ï""#fi:i"ïa.X#ffiïiï:r"ffiff",mïï:L'ff'-

Bijhorende zegels

de karavaan uit Verviers voor de etappe Verviers-Esch-sur-Alzette.
Uitgifte Sport la en lb

:

è
ê

o

a\l

@

orr€
11-05-2002

GtÍ'O

r3-05-2002

Ontwerp van een speciale stempel Mechelen
: Naar aanleiding van de Culturele dagen van het Postpersoneel en bijhorende postzegeltentoonstelling van
7 tot 12 juni 2002.
: in het Cultureel Centrum Spinoy, Minderbroedersgang 5 te 2800 Mechelen op 9 juni 2002.
Deze stempel kan nog bekomen worden tot 30 september 2002 bij de
Directie Postzegels & Filatelie, Dienst Verkoop, Egide Walschaertsstraat l, 2800 Mechelen.
Het afgestempelde wordt teruggestuurd in een dienstenenveloppe, zodat klanten geen verzendingskosten meer hoeven te betalen,

Achtergrondinfo

Afstempeling

Nieuwe uitgiften
Uitgifte aan postzegels nr. 13 "Guldensporenslag"

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
,) Afstempeling

:

:0.428uro,0.52 Euro en blok 0.57 Euro
: vanaÍ 15/7 / 2002 in de postkantoren
:11/7/2OO2
:

1t.07-x002

l5'07-2002

Uitgifte aan postzegels nr.

Onderwerp
Waarde
Verkoop

1-4 "Gemeenschappelijke

uitgifte met Portugal"

:

Euro en 0.53 Euro
vanaf 15/7/2002inde postkantoren

: 0.42
:

Voorverkoop :12/7/2002
Afstempeling :

I

Arpo.Jarpo Lier juli-augustus 2002

000
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-6Uitgtfte ztan postzegels nr.

Onderwerp
Waarde
Verkoop

1-5

"

Gemeens&appelijke uilgifte met Kroatie"

:

Euro en 0.74 Euro
vanaf 15/7/2W2 in de postkantoren

: 0.42
:

Voorverkoop :13/7/2002
Afstempeling :

Br:r.rirQtit:

Uitgifte oan postzegel nr. 16 "leugdfilatelie"

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

Uitgifte

:

Euro
: vanaf 15/7 /2W2 in de postkantoren
: 0.42

:'1,4/7/200,2
:

'oafl een postzegel aan het

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

:

: 0.25

type " Vogels" aan Andre Buzin
Scholekster

Euro

:vanaf 15/7/20021rl de postkantoren
:11/7 /2M2, André Buzin zal van l0 tot l7u. te Fila Kortrijk aanwezig zijn voor een signeersessie.
: 1u dag Brussel: scholekster metvermelding 1e dag

Korhijk:

scholekster

o00

Aantekenstrookje:
Een aantekenstrookje "FILA KORTRIIK2OOZ' wordt gebruikt voor aangetekende zendingen.

Frankeerautomaat

fi)5965"'t'iir

:

Tijdens FILA KORTRIJK 2002 stellen we 2 frankeerautomaten op.
Beide apparaten leveren vignetten op nieuw veiligheidspapier op donderdagen zaterdag.
Op vrijdag en zandag leveren zij vigretten op oud veiligheidspapier (met het oude postJogo)

Tot 3l januari

2003, kunnen verzamelaars de sets "FILA KORTIJK 2002" (€, 0,42, e 0,52,

Oud veiligheidspapier

Nieuw veiligheidspapier

Prijs : € 2,52

Prijs:€2,52

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2002

€,

0,74, € 0,84) bestellen bij onze Verkoopdienst.

FllaKortÍlik2oo2

-7Exclusieve afstempeling in het stadhuis van

Kortrijk

Als afsluiter van het grote filatelistische topevenement "FILA KORTRIJK 2002", zal er op maandag l5 juli - dag van uitgifte van alle postwaarden
voorgesteld tijdens deze tentoonstelling - een bijzondere stempel te verkrijgen zijn in het stadhuis van Kortrijk, waarbij vooral als uitzonderlijke
dienst aan de Kortrijkzanen de kans geboden wordt om een afstempeling van hun eigen zegels en velletjes te verkrijgen. Exclusiefhierbij is dat uw
filatelistische stukken zullen afgestempeld worden met rode inkt.

Kortriikse evenementen tiidens de Nationale Filatelistische tentoonstellinq

')

Op donderdag 11juli:
- Aperitiefconcert vanaf 11u00 op de Grote Markt
- Kioskconcertvanaf 16ufi) op de Grote Markt

-

Geleide wandelingvanaf 14u00, vertrekvanop de Grote Markt
KortKant met Raymond van het Groenewoud in het Begijnhofpark vanaf

Theaterwandeling
Groeningekouter

"Z,el.rerr

1Ou00,

gratis

eeuwen Vlaanderen", vertrekpunt Schouwburgplein vanaf 18u00 met apotheose op de

Van vrijdag 12 tot zondag 14 juli :
- Buda vrijstaat op het Buda eiland
Een spetterend volksfeest met theater, dans, video, muziek, architectuur, poezie en kunsten op straat
Wijzisine uitqifteorosramma van speciale postzeeels 2003
Op 17 maart was er naast de uitgifte "Universiteiten" een gemeenschappelijke uitgifte voorzien met de postadministraties van de Russische
Federatie. Voor het partnerland was het evenwel onmogelijk om deze datum aan te houden wegens een aantal belangrijke elementen rond
de uitgifte van deze zegels. Derhalve werd er in een gezamenlijk akkoord beslist om deze prestigieuze reeks te lanceren in de tweede helft
van mei 2003. De precieze datum van uitgifte moeten wij u momenteel nog schuldig blijven.

tr

Internationaletentoonstellingen.
Wij zijn aanwezigop:
PHILAKOREA 2OO2
\ilorld Stamp Exhibition
COEX (Convention & Exhibition Center)
Seoul

KOREA
van 2 -

ll

augustus 2002

DE BELGISCHE POST IN
AMPHILEX2OO2
Internationale Postzegelbeurs
RAI (Hollandcomplex - Europaplein)
Amsterdam (Nederland)
van 30 augustus ím 3 september 2002

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2002

03

AMPHILEX

30

VERKOOP OI{DER
Nr.
Land
1 Belsië
2 Belsië
3 België
4 België
5 België
6 België
7 België
8 Tsjechoslov

12

2002 om 15 uur

Gote €

o

150,00
1,00
2,O0

Berlijn
Berlijn
Berlijn
BerlUn

Nrs Michel754-757

Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berliin

Nrs Michel 761-763
Nrs Michel 765-768
Nrs Michel529-531 en 578-580
Nrs Michel 556-559
Nrs Michel 573-576

Wereld
Wereld
Wereld
Wereld
Gr. Brittanië

í6

Berlijn
17 Berlijn
í8 Berlijn
19 Berlijn
20 Berlijn
21 BerlUn

22
23
24
25
26
27
28
29
30

juti

BL. Nr.:52

België
10 België

13
14
15

13

OMSCHRIJVING
Nrs.: 1 en 2
BL. Nr.:42 + nrs.: 1391 - 1393
25 verschillende Elstróm
45 verschl. Ciifer op heraldische leeuw waaronder dienst
11 Boudewijn met bril uit boekjes
65 zegels met toeslag
ass. tussenpaneel en bl. van 4, 90 zeg. Voll. Reeksen geteld
Reproductie Koning Albert 1
Reproductie Koning Leoplod 2
21 verschillende blokken spoÍ
12 verschillende blokken ruimtevaart
12 verschillende blokken fauna en flora
20 verschillende blokken schilderkunst
BL1
Nrs Michel529-531 en 578-580
Nrs Michel 446-451
Nrs Michel M8-491
Nrs Michel552-555
Nrs Michel510-514
Nrs Michel 524-527
Nrs Michel 556-559
Nrs Michel573-576
Nrs Michel744-747

I
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LEDEN ZATERDAG

o
o
o
o

lnzet

(

Beh. Pr.

30,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,O0

17.O0

2,OO

1,00
1,00

o
o
o
o
2,00

o
o
o

6,00
5,50
8,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,50
10,00
9,50
7,00
9,00
5,00

2,00
1,50
1,50
2,00
0,50
1,50
1,50
2,OO

1,25

1,25
1,00
1,00
1,00
2,50
2,25
1,75

2,25
1,25

4,50

1,00

4.00

1,00

SAMENZIJN 28 SEPTEMBER 2002 OM l9uur
'QE,ZELLIG
C 20 PER PERSOON (familie en vrienden zijn eveneens uitgenodigd aan dezelfcle
voorwaarden.)
Aperitief buffet met aangepaste wijnen en al de drankenzinin de prijs inbegrepen.
InschrijvingsformulieÍ, zie verder in dit blad.

OPGELET: Leden die niet aartwezigkunnen ziin mogen altfd een schriftelijk oftelefonisch bod doen bfr onze
veilingmeester BAETEN Louis
319 2500 Lier8: 034802283
AF'KORTINGEN:

** = Postgaaf

BL= Blok of velletje
BR= Brief
R=Rolzegels
Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
BZrBezettingszegels X'V=Frankeervignetten
0 = Gestempeld
PWST= Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX=Strafportzegels
geschiedt
De verkoop
per opbod met een opgeld van 5%o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeuÉ
als volgt: van €0,00 tot €.2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,20€ - van €5,00 tot €20,00 * €0,50 - van
€20,00 tot €50,00 +€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

*:

ArpoJarpo Lier juli - augustus 2002
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JEUGDKRANT JARPO LIER
WAGGEN
In dit zomeÍnummer brengen wij een kort thematisch artikeltje over vlaggen. Vlaggen

hoe

zijnzij ontstaan en is dit onderwerp wel thematisch uit te werken?
Thematisch is het znker uit te werken . Er is meer dan voldoende filatelistisch materiaal en er
ziin genoeg werken te vinden over vlaggen om zich te informeren.
EERSTE TEKENEN
Gewoonlijk denken wij bij een vlag Íurn een stuk doek dat aan een stok is bevestigd. Voordat
echter de vlag zoals wii z.e nu kennen werd uitgevonderl droeg de mens stokken met houtsnijwerk versierd boveneinde. Ze gebruikÍen deze voorwerpen op dezelftle wijze zoals wij nu
met vlaggen omgaa& als blijk van rouw Íum een leider; een land of om te seinen. Het eerste
bewijs voor deze voorlopers van de vlag is afkomstig uit het oude Egypte waar ze werden
gebruikt om de verschillende delen van het koninkrijk te onderscheiden. De Grieke4 Romeinen en de bewoners van het Midden-Oosten hebben dez.e n het verleden op dezelftle wiize
gebruikt. Het waren de Romeinen die het meest gebruik maakten van dez.e symbolen. Ék
legeronderdeel voerde zijn eigen banier. Zij waren ook diegenen die de eerste vlag van doek
,
het 'ïexillurn" genaamd, in het westen introduceerden. Dit leek niet op een moderne vlag
aangezien het doek Íuln een horizontale uitgestoken stok was bevestigd. Vlaggen zoals wii dié
thans kennen, verschenen voor het eerst in China en werden door de Arabieren in het Westen
ingevoerd. Zelfs toen werden de vlaggen meestal gemaakt van een stuk onversierd doek. Juist
tlidens de kruistochten werden vlaggen met emblemen verspreid.
VLAGONTIWERP

vlaggen komen in allerlei vorÍnen en formaten voor. Meestal bestaan
zn urt een stuk doek dat aan één zijde aande rechtopstaande vlaggenstok is bevestigd, hoewel ze soÍns aan een horizontaal uitgestoken
vlaggenstok wapperen Zo komen we niet alleen vlaggen tegen die
aan vlaggenstokken of aan vlaggenlijnen van zeilboten ziin bevestigd, maar ook aan lanserl speren of schuinstaande vlaggenstokken
wapperen alsook de zogenaamde tafelvlaggen. De meeste moderne vlaggen njn vewaardigd van polyester, maar in het verlr,
f.
leden ziin veel verschillende materialen gebruikÍ zoals zijde,
tafuijde, katoen, linnen en wol. Het patroon of het embleem in
de vlag kan worden aangebracht door langgerekte stukken
stof, uitgevoerd in gekleurde banerl aan elkaar te naaien. Ook
kan het op dundoek worden gedrukt. In het verleden werden
vaak complexe patronen op het dundoek geschilderd, een methode die thans soms nog wordt gebruikt. Sedert de Renaissance Àjr de meeste vlaggen ter
zee rechthoekig geweest; een vorm die thans gebruikelijk is voor landsvlaggen. De vlaggen
van de drie kriigsmachtonderdelen àjn echter van oudsher vierkant. Sommige door jactrten

Arpo

-

Jarpo

Lierjuli

-

augustus 2002
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vlaggen ziin zvtaluwstaartvormig of
driehoekig. Heraldieke vlaggen zlin
biina vier-

ffff*d"

ENKELE TIPS DIE KTINNEN HELPEN
MET
rMT MAKEN VAN EEN PLAN OVER
VLAGGEN.
Z\\? hrwstanrtvlag
l)r it'lrot:kigc'
!\ ililpel

(;(riinlt(\l

l.Eerste tekenen
1.1.
1.2.

1.3. eru.
2.Vlagontwerp

VIag met sclrrvtukt'l

2.l.Soorten vlaggen (scheepsvlaggen,
militaire vlaggen, seinvÉggen
in de

\\Ii nrprl

\/eriiLr

rrr

[)trbl'clc rtirnpcl zoals in

Ncpil \\'ordt gcbruiLt

RÀAL)

D[

I{ANG

l)e Eronttr.

\ritt at,ll

nricltlclcL.!trvs Iarrs-

\rrauti('\'nriai{r(lL, nlot de rang

VI,ACG!N \'ÀN AI I,I;RI.II

vol{Nt

Vroegcr lt;rrldot rlaggcn rrrt-er
verschillcnrlc ulnnt'ir clar tcgelrvoorelig. L)pullortl rvlren .lc itítt iilal !( /lri'rri{i'1, rle
.qrrl/irlrlr etr het l{rrnrlins

von <lc clragcr

l1l

k

"hgf"n

sport enz.

l.aDs\ir,Ittjc

")l t*

Bij de Egyenaren
Bij de Grieken en de Romeinen

l('lt)l jl

2.2. G ebrutkte materialen
3.De vlaggen wordt gehesen
3.1. Vlaggenstokken en onderdelen
3.2. Banieren
3.3. eru
4. De groet aan de vlag
4.1. Militaire
4.2. Godsdienstig
4.3. Bij feesten
4.4. Jeugdbeweging enz.
5. De landen
5.1. Europaet:z-.

r,,rt

, ,1,

.,

1

-

liosra RovA.ry$

Dit is ÍrÍur een kleine,greep uit mogelijkheden
die een verzameling vlaggen inhoudt.
Men kan
al alleen een verzameling maken oier
ae."d
h
nog altiid een belangrijk onderdeel zowel ',ooo, d;;p;;, De vlag is in het dagelijks leven

re"rtJ' als voor;G;barstingen. (zie
voetbal)' nuur ook voor het Íumgeven
van gevÍu*. (Strandvlagg.n rroá3
in zee.)
Een prettige vakantie aanalonze
leden, in het biizonder aan or,,e jeugdleden.

#"*.,

Firmin Thys
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WELKOMSTWOORD VAN
DE VOORZITTER

sEcRErARrAArsvERsiÀc
F,TNANcTEEL vERsiaC
vERSLA G ea rnruaaiíïbË
rrn
vERSLAG vAN on nuriírïNsr
BESTUURSVERKIE'iNG
ALLERLEI

)

ALGEMENE
7 september 2002

Naam:.....

Voornaam:

....Lidnr.:

Adres:
Postcode

Gemeente:

......

Stelt zichkandidaat voor
een besfuursfirnctie
van ARpO LIER
Handtekening:

É"\

0

JARPO

LIER

0

op onze biieenkornsten
of op te sturen naar:.
I 0 25 50 Kontich @ 03 4
5 75 695

)

GEZELLIG SAIVIENZIJN
OP 23 septem ber 2A02
oml9h.

Lidnr.:
Adres:...

Postcode:
Woonplaats:...... ....
Wenst deel te nem en
met:

Aantal:.......... Aan € 20100
per pensoon =
Slvoor krijgt U el uw familie en wienden
aangepaste
wlinen en dranken

i"b";r"p;".

een aperitief en uitgebreid
buffet met

Datum:
Handtekening:

Arpo

-

Jarpojuli - augustus 2002

IíL.B.P. ANT\ryERPEN Arpo Lier

-

K. Postzegelverzamelaarskrin g
Lier

Iil*PRovINCIALE eulz

I november 2002

\ryAAR: in 6t Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!!!!!l!!!!lllllllllll
Wie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de quiaaantal ploegen
per kring onbeperkÍ,, Minimum 3rmnximum 5 deelnemen per ploeg.

)

Onkosten: € 2150 per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs € 60100 voor de winnende ploeg.
Alle deelnemers ryorden bedacht met een prijs,
Ondenverpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en T.V. ,
Film, Natuur, F'ilatelie, Actualiteit enrz.
Hoe inschrijven: I)oor onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen. Door
telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar wacht
niet zolang (prijzen).

**********************************************************tÊ*****

Naam van de ploeg:....'.........o......................o......r......i....
Naam en adres van ploegverantwoordelijke:
aaaaaaaaa!a.

a

ataaaaaala aoaaa aaaaaaaaaa

a

aa!aroaaa

a

aaa. aaaaaaaaaaaaa aa..aaaaa aa. a a.aa aaaaaaa

a

aa

a

aaaaaaaaa

a

a. aaaa I

Inschrijvingsgeld: Inschrijvingsgelden worden ter plaatse betaald.
Terug te sturen aan: VAIIHOUTTE Johan ,
Pater Domstraat 43

2520 Broechem l:03/485.71.01
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ARPO - JARPO LIER

I2ileNATIONALE RUILDAG
Dag van de filatelie K.L.B.P. Prov. Antwerpen

z^terdag 14 decemb er 2002
POSTZEGELTENTOONSTELLING . EENKADERVERZAMELINGEN
POSTZEGELS . POST}VAARDESTUKKEN . POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zaal' t KARTHU\ZERSHOF
KARTHUTZERSVEST 55-57 25OO LIER
van 10 tot 17 uur

welkom

Toegang gratis
RESERVATIE VAN TAFETS IS VERPLICHT

Iedereen is
Tafels

zijn GRATIS maar er moet een waarborg betaald worden van €12150 die
terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag.
Inlichtingen: MERTENS Frans Zagerijstraat 30 2500 LIER Tel. 03/480.28.11
Rekeningnummer Arpel,ie r 97 9 -13217 65- 48
Per E-mailadres: fi rmin.thys@planetinternet be

Vrlj van zegel aft198; VU. Thys Fbmln BossraaÍ 38 2500 Lier

ARPO

JARPO IIER

ET

België-Betgique

PB
2500 Lier
8/4954

I

TW.EEMAANDELIJKS

TIJDSCHRIT'T
Afgiftekantoor 2500
LIER I
Sep_ternler - oktober 2002
nr.: 416
OPLAGE 120 expt.
Jaargang 3i

aaaraaaaaaaaa
Hoctrharz

À tPAR

Lokaal: f,'eestzaal ..'t Karlhulzershof
verantwoordeliike uitgever: rirmin

..

Karthuizersvest 55_57

iHvslïrli.i"iïa

2s00

2500 LItrR

K

!

HOCH}IAB

Lr-ER Ë,ïiosoouza E-mairadres:íirmin.',r.oJlln1*nnï;li;lil
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INHOUD:
Beste Vrienden

Filatelistische agenda
Pers informatie - De Post
Algemene vergadering + inschrijvingsformulier Gezellig samenzijn
Verkoop onder leden
De Spaanse Blauwe Divisie door Bart Samyn
Inschrijvingsformulieren Dag van de Filatelie & Nationale ruildag en Quiz

blz. 2
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7

blz. 8
blz. 13

BESTE VRIENDEN,
OPGELET!!! . Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 7 september 2002 EERSTE zaterdag
van de mÍuutd. Onmiddelhjk na de verkoop onder leden houden wij onze statutaire vergadering. Wij hopen op een grcte opkomst. Het is een enige gelegenheid om uw opmerkingen of
goedkeuring te geven aanonze werking.
Onze Nieuwighedendienst doet een dringende oproep
men aftralen. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

om REGELMATIG uw zegels

te ko-

Fila Kortrijk heeft zijn deuren gesloten. Onze enige deelnemer Louis Baeten werd bedacht
met een speciale prijs in de Open Klasse met zijn verzameling Expo '58. Wij danken Louis
voor zijn deelname en wensen hem proficiat met zijn resultaat.
GE,ZB,LLIG SAMENZIJN MET BUFFET OP 28 SEPTEMBER 2OO2 OM 19 UUR.
Vergeet niet tijdig in te schrijven. Wij bieden U een gezellige avond (nacht) voor een democratische prijs met inbegrepen : aperitief - uitgebreid buftet - alle dranken inbegrepen.
Op 9 november 2002 7d" provinciale quizvan KLBP Antwerpen om 20uur in 't Karthuizershof. Op dit ogenblik hebben wrj nog een paaÍ mensen nodig om twee volledige ploegen in te
schrijven. Deelnemen aan de quiz is echt niets voor U? Geen nood. Wij hebben ook mensen
nodig om een handje te helpen en U kan ondertussen onze deelnemers aanmoedigen;
Provinciale Dag van de filatelie & Nationale ruildag ingericht door onze vereniging op 14
december 2002van l0 tot 17 uur, inzaal 't Kartuizershof. Wij hebben dringend mensen nodig
om te helpen bij de opbouw en afbraak van de tentoonstelling. Geef uw nuulm op blj het besfuur.

NIPPA beurs 18 tot 20 september 2002 in het bouwcentrum te Antwerpen. Onze leden kunnen de beurs bezoeken aan 50Yo vermindering op de toegangsprijs als zij hun geldige lidkaafi
tonen van onze vereniging . Ons aansluitingsnummer bij Kon. Landsbond der Belgische
postzegelkringen vzw (KLBP) staat vermeld op onze lidkaarten (nr.183).

JARPO: In dit tijdschrift geen

speciale jeugdkrant, dat

wil niet zeggen dat wij

onze jeugd

vergeten zijn.
Onze jeugdleden zijn meer dan welkom op hun vergaderingen, maaÍ dit keer was het artikel
meer geschikÍ voor de gevorderde verzamelaar dan voor onze minder gevorderde jeugdleden.

Het artikel over "De Spaanse Blauwe Divisie" is van de hand van Bart Samyn van de Vriendenkring Roeselaarse Postzegelverzamelaars. W1j danken hem en zijn vereniging voor de
medewerking.

Arpo

-

Jarpo Lier september

-

okÍober 2002

-3Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

:

ARPO Lier
(Arbeiderspos tzegelverzamelaars Lier)

& IARPO Lier

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

(Jeugdafdeling Arbeiderspostzegelverzamelaars)

Secretariaat

Haakstuk 10, 2550 Kontich, 031457 .56.95

mireille-vanheerentals@hotmail.com
Webpage

Lokaal:

Al onze bijkomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof

tijdelijk onbeschikbaar
Feestzaal "'t KaÍthuizershof ',

ZaterdagT septembet 2ffJl2

Karthuizersvest 55-57, Lier

Om 15 uur verkoop onder leden en Alg. jaarvergadering

RuilnamiddagvanaÍ 14uur

Zaterdag 28 september 2002 Etentje met Buffet

AANGESLOTEN BIJ:
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische PosEegelkringen vzw (nr
183)

om 19 uur.

Zatetdag L2 oktober 2002 nuilnaniddagvanaÍ 14uur.
Donderdag 24 oktober 2002 Ruilavondvanaf 19 uur.

De Lierse Culturele Raad

Zaletdag 9 november 2fi)2 Ruilnamiddag vanaÍ 14 uur.
Donderdag 28 november 2002 Ruilavond vanaf 19 uur.

CLIJBBIJEENKOMSTEN IN 2OO2:

* Zaterdag ruilnamiddasen ARPO+ JARPO
Elke 2e zateÁag van de maand, van I 4 uur tot I 6 uur
uitgez. Augustus (geen vergadering op zateÍdag)
September (le zaterdag Alg. Jaarverg. + 4e zateÍdag

etentje)
* D onde rda s ruil av onde n ARP O
Elke 4e donderdag van de maand van 19 uur tot
uitgez. April, juli, september en december

2l

uur

* VeilingenARPO

2e zzterdagvan de oneven maanden, om I 5 uur

BESTT]URARPO:

"@

THYS FiÍmin, fimin.thys@pi.be
Bosstraat 38, 2500 Lier, 03/ 480.66.28

*

S e qe

t aris

& H ulpbiblio

the c aris

VANHEERENTAIS Mireille,
mireille-vanheerentals@hohnail. com,

Haakstuk 10, 2550 Kontich,
Og / 457.56.95 of M7 4 / 423608
*Webmsster.

BIIEENKOMSTEN
jeugdleden IARPO LIER:
Al onze biikomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

:

Zatetdag 7 septembeÍ 2002Ruilnamiddag vanaÍ 14 uur.
Zatetdag 1.2 oktober 2002 nuitnamiddag vanaÍ 14 uur.
Zatetdag 9 novembet 2002Ruilnamiddagvanaf 14 uur.
Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kurmen we ze samen bekijken

VAN ROY Luc, info@arpo-jarpo.2s.com,
Karel Oomsstraat 12 bus
04961264119

*PennW,MateriqaL

l, 2018 Antwerpen,

enVeilin

BELLEKENSEdUaTd
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove,03/288.58.94

*Wes!er.

MERTENSFlans
Zagefijsfraat 30, 2500 Lier" 03/ 80.28.11.
*Leden

BATS Willy, w.bats@worldonline.be,
Montystraat U, 2590 Berlaar, Og / 48.2.29.66
LTDGELD

9 t2002-9 12003 :

*

JARPO: tem lSjaargratis,

o

vanaf 19jaar : 6.20 Euro
ARPO : 6.20 Euro

WEETIES

ester,Bfu

BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,25A0Lier,03 / 480.22.83
*
Dienst_Ni euw lgfu ilen.

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2002

Tijdens de recentste N.LP.A. beurzen was het mogelijk om 50%
korting te krijgen via onze club mits bestelling en betaling vooraf:
Voor de beurs in september 2002 is het mogelijk om aan de kassa
mits het tonen van een lidkaart van een postzegelvereniging 50%
korting d.w.z. 1.50 Euro te latjgen.
De Landsbondbibliotheek is verhuisd naar de Lange Koepoortstraat
43 te Antwerpen en toegankelijk vanaf de eerste zaterdagmorgen
van de maand septembervan 10u00 tot 12u00.
Gratis te bezoeken en te raadplegen, gratis parking via het
veilinghuis Van Looy & Van Looy, ingang via deze winkel naar de
eerste verdieping

-4-

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/laryo, Haakstuk L0,2550 Kontich of mireille_vanheerentals@hotmail.com

30 aug-3 sept2002

7 september 2002
7 sept-8 sept 2002

)
8 september 2002

1.8 sept-2O

sept 2002

L9 september2002

2L september 2002
22 september 2002
28 septembet2OO2
28 september 2002

)

Zesept-29sept2002
6

oktober 2002

25 0kt-27 okt 2002
26 oktober 2002

27 oktober2002
27 oktober2002

9

november

L0

2O02

november 2002

:

AMPHILEX 2002, Intemationale Postzegelbeurs te Amsterdarn - N ederlanil,
in het Hollandcomplex van de RAI hallen 9:10-1'I.., van 10u00 tot 1,7u00,
inkom5 Euro per dag of L0 Euro passe-partout, kinderen teml2jaar gratis
: Algemene laarvergadering ARPO-JARPO,
't Karthuizershoí Karthuizersvest 55 f 57, 2500 Lier
: Le hrtemationale beurs voor poststukken en Postgeschiedenis, toegang gratis,
in het Erasmus Atheneum, Ganzendries 14 te KalmthouL
dr de "Stichtirg de Brievenbus", zavan 11u00 tot 18u00 & zo van 10u00 tot 17u00
: Tentoonstelling met thema "symbolen", van L0u00 tot L8u00,
refter Gemeentelijke basisschool, Vredestraat 38 te Niel,
door Nielse Hobby & Postzegelclub
: hirtemationale postzegel- en muntenbeurs ingericht door NIPA, inkom 2,50 Euro,
in hetbouwcentrum,I. van Ryswycklaanl9'l, te Antwerpen, van 10u00 tot 18u00
: Grote nationale ruildag ingericht door Hobby-time vzw aÍd. Antwerpen,
in stadfeestzaalSt. Bernardsesteenweg te AntwerperL vÍul10u00 tot L5.30u,
lnkom niet-leden 3 Euro
: Irrternationale ruilbeurs in de "sporthalle", Kouterstraat, 3550 Zwevegem,
allerlei verzamelingen, toegang gratis
: Najaarbeurs alle verzamelingen door Binkse Ruilclub, van 7u00 tot L5u00,
instituut St. Victor, Kasteelplein 20 te Turnhout
: Etentje met buffer ARPO-IARPO,19a00,
't Karthuizershoí Karthuizersvest 55/52 2500 Lier
: Voorverkoop "Rechten van het kind" en "Jean Rey" te Antwerpen Bouwcentrum
en te Luik.
: NIPA Postzegelbeurs in het Bouwcentrum,
jan van Rijswijckla xr 191-, Antwerpen
: Hagelandse veÍzamelaarsdag dr K.V.B.P. Aarschot, van 9u00 tot17u00,
in de stadsfeestzaal Demervallei, Aarschot, toegang L Euro
: EUROSCOUT 2002, internationale tentoonstelling betreffende Scoutsfilatelie en
morabilia van 9u00 tot 18u00 in het ICC Congrescentrum, Citadelpark te Gent
: Voorverkoop "Kerstmis en Nieuwjaar" en "Reis door de 20ste eeuw"
te Courcelles en te Tongeren
: Internationale Postzegelbeurs door Phila Waes, van 9u00 tot17u00,
in de Stadsfeestzalen, Leopold ll-laan te Sint-Niklaas
: Nationale ruilbeurs ingericht door Hekapo Heist-op-den-Berg,
in parochiezaal Heist Station; H. Hartstraat te Heist-op-den-Berg,
van 10u00 tot 17u00
: 7u Provinciale Kwis van de K.L.B.P. om 20u00,
't Karthuizershoí Karthuizersvest 55 / 57, 2500 Lier
: Internationale Postzegelbeurs stadsfeestzaal Tienen, door postzegelclub

TIPOC
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-3: Nationale ruildag, De Lispenaar, Voetbalstraat 23,teLier, van 9u00 tot L4u00

november20O2
6 dec-8 dec2002
L0

1"4

decembet2002

13

januari 2003

Internationaal Postzegelsalon PHILEURO 2002,inpaleis 10 op de Heizel,
te Brussel, vr van 13u00 tot L8u00, za et:. zo vaÍt 10u00 tot 18u00
: Dag van de Filatelie, met éénkader tentoonstelling, K.L.B.P. Prov. AntweÍpen
EN L2e Nationale Ruildag ARPO-IARPO Lier- toegang gratis,
Zaal'tKarthuizershoí Karthuizersvest 55/57 te Lier, van 10u00 tot 1.7u00
: LLe Nationale Ruilbeurs, in de stedelijke feestzaal'KielparK te Antwerpen,
toegang gratis

:

PERS INFORMATIE - DE POST
Nieuwe uitgiften

Uit7iftt oan postzegels nr.

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
AÍstempeling

Voorverkoop
Afstempeling
Aqtfte

:

:
'1.7

"De rechten aan het kindl"
'r-.,,,

:

:O.42Etlro

:vanaÍ/2002indepostkantoren
:30/9/2002

m-

17-REIN.ART

ai,42

:

aan postzegels nr. 18 "lean Rey"

Onderwerp
Waarde
Verkoop

.

:0.428uro,0.52 Euro en blok 0.57 Euro
: vanaÍ 15 / 7 / 2W2 tn de postkantoren
:11,/7/2002

UitCrftt oan postzegels nr.

Onderwerp
Waarde
Verkoop

BELGIQUE

1-3 " Gulilensporenslag"

0,52

:

Euro
: vanaÍ /z0fl2lrl. de postkantoren
: 0.52

o

E

Voorverkoop :30/9/n02
Afstempeling :

UitCrfte oan postzegel nr. 19 "Kerstmis

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

:

I

Nieuwiaar

velletje 10 x 0.42 Euro

:vanaÍ/2002indepostkantoren

Voorverkoop
Afstempeling

BEIGIOUI-BILGI

:28/1O/ /2OO2
:

VeI buiten prcgramma: "Een reis door de 20ste eeuw

Onderwerp
Waarde
Verkoop

à

:

:

s
Ê

in 80 zegels"

4de reeks (Maatschappij & Sociaal Leven - Dagelijks leven"
: velletje 20 x 0.42 Euro
:vanaÍ /2ffi2 in de postkantoren
: 28/10/2N2
:

:
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING
07 SEPTEMBER 2OO2
om L5r30 uur

(na de verkoop onder leden)

WELKOMSTWOORD VAI{ DE VOORZITTER
SECRETARIAATS\rERSLAG
F'INAI\CIEEL YERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAI\{ DE RUILDIENST
BESTWRSVERKIEZING

ALLERLEI

1

7 september 2002

ALGEMENE JAARVERGADERING

LidnÍ

Voornaam:

Naam:
Adres:

@

Gemeente:

Postcode:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie van ARPO LIER
Handtekening:

)

0 JARPO LIER

0

Af te geven voor de algemene vergadering , op onze bijeenkomsten of op te sturen
Mireille Vanheerentals secretaris Haakstuk l0 2550 Kontich @: 034575695

naar:

INSCHRIJWNGSSTROOK GEZELLIG SAMENZIJN OP 28 september 2002 om19h.

Lidnr.:

Naam:.....

Adres
Postcode:
Wenst deel te nemen met:
Aantal:.......... Aan € 20,00 per persoon =

Hiervoor krijgt

U en uw familie en wienden

aangepaste wijnen en dranken inbegrepen

Datum:.

Arpo

-

........

Jarpo september - oktober 2002

een aperitief en uitgebreid buffet met

.

Handtekening

7

)

VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 7 september 2002 om 15 uur
OMSCHRIJVING
Land
Nr
Nrs.:1205-1211
1 Belgiê
Nrs.:1216-1221
2 België
Nrs.: 1225-1230
3 België
Nrs.: 1233-1238
4 Belsië
Nrs.:1241-1242
5 Belsië
Nrs.:'1243-1245
6 België
Nrs.: 1255-1258
7 België
Nrs.: 1260-1261
8 België
Vellentie catalogus Filakortriik
9 België
Nrs.: 1374-1380
10 België
11 Belsië
Aerogram herdenkingsvlucht Thieffrie
't2 Bel.-Congo
Blok nr.: 1
Ass. tussen nrs.: 2 en 18
13 Pruisen
"t4 Duitsland
Ass. Kloniën en Levent
Duits-Oostenrijk nrs.:293-31í en Anrs. Licht spoor plakker
15 Duitsland
Duits-Oostenrijk nrs 40941 6
16 Duitsland
Duits-Oostenrijk nrs.: 93-1 01
17 Duitsland
U. P. U. blok nr.: 23
18 Egypte
Luchtpost nrs.: 169-1 75
19 Ethiopië
20 Fr. Somalië Nrs.: 377-380 vissen
22 blokken sport
21 Wereld
22 Wereld
13 blokken ruimtevaart
16 blokken fauna en flora
23 Wereld
20 blokken schilderkunst
24 Wereld
sigarenkist vol afgeweken zegels
25 Wereld
Restant blokken en zegels
26 Tanzanië
27 Wurtenberg Nrs.: 1-13
28 Baden-Bade Nrs.: 1-15

Gote €

6,50
6,00
5,00
5,00
3,00
1,00
1,20
2,OO

o
o

o

*o

lnzet € Beh. Pr.
1,60
1,50

1,30
1,30

0,80
0,25
0,30
0,50
3,00
1,00
1,00

8,00
325,00
183,00
6,00

2,00
1,00

6,00
20,00
30,00

2,O0

15,00
9,00
1,30
0,30
0,15
1,00

4,00
7,00
2,00
1,00

2,00
2,00
2,OO

2,00
2.00

3,00
0,50
0,50

GF-ZF,LLIG SAMENZIJN 28 SEPTEMBER 2002 OM 1"9uur
€ 20 PER PERSOON (familie en wienden zijn eveneens uitgenodigd aan dezelfcle voorwÍÉrden.)
Aperitief, buffet met aangepaste wijnen en al de drankenzin in de prijs inbegrepen.
, zie verder in dit blad.

OPGELET: Leden die niet aanwezigkunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze
319 2500 Lier@: 034802283
veilingmeester BAETEN Louis
AFKORTINGEN:

R=Rolzegels
BR= Brief
BL= Blok of velletje
FV=Frankeewignetten
BZrBezetlingszegels
LP=
Luchtpost
= Postgaaf met scharnier
PWST= Postwaardestuk DA:Dagbladzegels TX=Strafportzegels
O = Gestempeld
geschiedt
per
opbod
met een opgeld y^n 50Á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
verkoop
I)e
als volgt: van €0,00 tot€2100 + €0,10 yan €2100 tot €5,00 +0,2(re - yan €5,00 tot €20,00 * €0150 - van
€20100 tot €50100 {€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

** = Postgaaf

*

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2002

8

DE

9TAAN'E ELAUWE D/Wa\E
Earb2AMYN

Na de volledige overwinning op
De meesten onder ons - en zelfs het overgrote
merendeel van de historici - zijn er van overtuigd
dat sedert de Napoleontische oorlogen (waarbrj
Spanje tegen Frankrijkvocht) het Spaanse leger
geen rol van betekenis meer heeft gespeeld in om
het evenwelk groot Europees conflict. Hoewel dit
in grote lijnen uiteraard klopt, strookt dit toch niet
helemaal met de werkeliikheid.

de

republikeinen heeft Franco alles in het werk
gesteld om deze zege veilig te stellen. nog

tijdens de burgeroorlog werden in de
veroverde gebieden zuiveringen door-

gevoerd: republikeinen,

socialisten,

communisten, anarchisten
opgesloten, gemarteld en

werden

in grote

aantallen
geëxecuteerd. Na de machtsovername van de

laatste republikeinse gebieden rond
Barcelona en Madrid werden de zuiveringen op nog grotere schaal doorgezet. Niettemin bleef Franco
bevreesd voor het eventuele terug oplaaien van het verzet en de burgeroorlog. Daarbij komt nog dat
het land in het vier jaar durende conflict totaal achtergebleven was: landbouw, economie, niets draaide
naar behoren.
Toen in 1939 de wereldoorlog tr uitbrak door de inval van Duitsland in
Polen, bleef Spanje officieel aan de kant staan. Actief deelnemen aan het

oorlogsgebeuren zou immers een toestand creëren waarbij het
gezagsgetrouwe leger ver van het vaderland zou zijn en dus niet langer
toezicht zou kunnen uitoefenen op de binnenlandse ordehandhaving.
Daarbij komt nog dat het merendeel van de Westerse democratieën (o.a.
Frankrijk, Groot-Brittannië en België) inmiddels het Franco-regime
erkend hadden en economisch ook contacten onderhielden. Enkel de
Sovjet Unie had tot op het laatst het republikeinse kamp blijven steunen.
Niettemin kon Franco niet zo maar zijn kompanen van het eerste uur
teleur stellen. In
Uke
tidost
de vroege uren
van zondag 22

juni

l94l

lanceerde Hitler operatie Barbarossa: 3
miljoen Duitse troepen werden ingezet in
een schokoffensief tegen het ongeveer 5
miljoen sterke Sovjetleger. Nog dezelfde

Gulí

ol
Fi^hnd

,

maand begonnen de Falangisten (de Spaanse

Fascistische Partij) een

massale
propagandacampagne, met demonstraties en
betogingen,
de belangrijkste Spaanse

s

ê

in

)

steden ten gunste van de Duitse inval in
Rusland.
Franco wilde niet deelnemen aan de oorlog,

maar besloot wel in de plaats hiervan een

IJ"#iiiïï#:ï

iï'jïïóï#.Ïïiï:

41titg12

OGr

SIÊGE OF IÊNINGRAO
AND VOLKHOV FRONT

lgat4a

->

ffi'f,.e;

LEk!

llm!o

L

G.m

12 lrrlr

aanval!) en 2 juli 1941 werden in alle grote steden recruteringsburelen geopend. Er lavam vooral veel

uit gewezen republikeinse gebieden: de plaatselijke Falangisten hadden zich immers
gedurende de burgeroorlog gedeisd moeten houden en dus was het voor hen de eerste mogelijkheid
om actief deel te nemen aan de strijd tegen het bolsjevisme en dus aan Franco hun trouw te bewijzen.
respons
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c Generaal Agustin Munoz Grandes werd aangesteld
I als bevelhebber. Hij was een van Franco's
commandanten uit de burgeroorlog, was minister in
de periode 1939140 en zou in de periode 1962/67 de
speciale gevolmachtigde van Franco worden. De
G.
officieren van de divisie bestonden uit "uitgeleende"
officieren van het geregelde Spaanse leger. De
soldaten zelf waren allen burgervrijwilligers. Onder
hen bevonden zich ook enkele Wit-Russische vluchtelingen uit de periode van de oktoberrevolutie. In
wezen werden 2 eenheden opgericht. Enerzijds de
250e Infanterie Divisie, vooral bekend geworden onder zijn populaire nÍIam "Division Azul" @lauwe
Divisie en
ds een kleiner luchtmachteskader de 15 (Span)/JG27 (later werd dit JG51): ook

j6/q"

beter gekend onder de naam "Escaudrilla Azul"
(Blauw Eskader).
De vrijwilligers werden op diverse plaatsen in
Spanje bijeengebracht en in de periode van 13 tot
23 juli per trein overgeplaatst naaÍ een
trainingskamp bij Grafenwohr in Beieren (Zuid-

tr

,l
'i

,i

i

Duitsland). Ze werden pas daar bewapend, getraind

'E-.-" - '

t'

en voorzien van een Duits uniform. Enkel het
schouderinsigne (een rood en geel lintje met de

inscriptie "Espana" maakte hun origine duidelijk.
Op l8 augustus 1941 sloot de Divisie
aan brj de Wehrmacht en daags nadien begon de
reis naar het Oosten. Het luchtmachteskader werd ingezet, samen met de andere eenheden van de
Duitse Luftwaffe,in centraal Rusland. De blauwe divisie daarentegen werd eerst (periode van oktober
l94l tot augustus 1942) ingezet in de frontlinie tussen het Ilmen meer en Novgorod met een
,

.t

4;4'

iI

hoofdkwartier in Gri gorovo.
Nadien werden ze ingezet bij de belegering van
Leningrad. Zij namen daar deel aan de wanhopige pogingen van het Duitse leger om deze
stad in te nemen. Ondanks de Duitse doorbraak
tot de eerste uitlopers van het Ladoga meer en

feÍ0poft
* o 3*Maaue1'.EspFntqrê.àe

19 d6 Octubre ate 1.9/u.
QueriàieinÊs rrnÀ y be
nÁs, Como podrêis

het oprukken van de Finse troepen (deze

contjruo pêÍfectanilte y @

guBolgo

)
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vochten gedurende WO II een beperkte tijd aan
de zijde van de Duitsers) in de landengte tussen

de Finse Golf en het Ladoga meer, gaf de
volledig omsingelde stad zich niet over.
Bevoorrading was enkel mogelijk over het hard

bevroren water

van het meer,

onder

voortdurend vijandelijk geschut. Kort voor de

algemene terugtocht van het Duitse leger werd

de "Division Azul" vanaf 7 oktober 1943

teruggetrokken van het front. Niettemin bleef
een beperlÍ aantal ex-divisie leden (minder dan 1500) achter, deze werden door de Duitsers vanaf 20
oktober 1943 gereorganiseerd in het veel kleinere "Spaanse Legioen". Het legioen was slechts een kort
leven beschoren en werd reeds in maart 1944 naar Spanje teruggeroepen (de laatsten kwamen terug in
Spanje op 17 april 1944).
Hoeveel Spaanse wijwilligers vochten nu in de "Blauwe Divisie"? ln l94I trokken in totaal 17046
manschappen naar het Oostfront. De gebruikelijke procedure was om de troepen af te lossen na een
jaar dienst. De juiste cijfers van de volgende lichtingen zijn niet exact gekend, maar zowel in 1942 als
1943 werden ongeveer 15000 vervangingen gestuurd. Dit brengt hettotaal aantal Spanjaarden die aan
het Oostfront vochten op zo'n 47.000. Voor dergelijke aantallen bestaat al heel wat infrastructuur. Zo
had de divisie hospitalen in Kónigsberg, Vilnius (Litouwen), Hoff en Berlijn. Administratieve posten
waÍen er in Berlijn en Hoff en er waÍen ook militaire politieposten in de belangrijkste transitcentra
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tussen de Spaanse grens en het Oostfront Het is logisch dat een dergelijke militaire aanwezigheid ook
postale getuigenissen nalaat.
In de korte periode tussen 13 juli ( begin van
fcÍ0poI
het transport naar Duitsland ) en 19 augustus
qr
E
1941 (datum van het vertrek naar het Oosten)

werden verschillende postale regelingen
getroffen. Tijdens het opbouwen van de

h.
.)- )-c.*

<;J

I

van het trainingskamp gebruikt op

het

merendeel van de gekende stukken:
''AUSBILDUNGSSTABES FOERLICH''.

Een van de drie regimenten van de divisie gebruikte in deze periode een eigen ovalen
regimentsstempel
(niet bedoeld voor postaal
a 0a.!
gebruik) op de briefivisseling ( Zie Afb 3).
De stempel toont het Spaanse wapenschild en de tekst "Division Espanola de Voluntarios * Mando *
Regimiento Vierna" (Spaanse Vrijwilligersdivisie * Commando * Vierna Regiment). Van bij de aankomst aan het Oostfront werd de normale Duitse legerveldpost gebruikt. Er komen dus geen Spaanse
stempels voor op de briefivisseling van de divisie. (Ook geen filatelistische brieven!). De enige Spaanse stempel die in deze periode nog gebruikt werd in de Duitse bezettingszone is deze van de Spaanse
Ambassade op officiële briefivisseling naar de Divisie (Afb.4). Er was een
speciale wekelijkse vlucht met een vliegtuig van het type "Junkers wgg",
gevlogen door Spaans personeel vanuit Berliin, met tussenstops in Riga en

Yttv

)

I

Kónigsberg, op de hoof<lkwartieren van zowel de Divisie als het
d Luchteskader. op deze vluchten werd soms militair personeel vervoerd,
maar vooral officiële berichten en rapporten. Voor de privé-briefwisseling
werd dus gebruik gemaakt van de veldpost. volgens gegevens uit het werk
van Generaal Diaz de villegas "La Division Azul en Linea" werden
maandelijks 50.000 brieven verstuurd naar het front en lavamen er iets
meer terug. Bovendien werden er elke maand iets meer dan 30.000 brieven
per luchtpost verstuurd en vertrokken gemiddeld 20.000 postpakketten naar
het front. ondanks deze grote aantallen postzendingen is het op vandaag
_/
heel moeilijk om "Blauwe Divisie"-stukken te vinden. Als voorbeelà
hiervan vermelden we de Spaanse Generaal op rust, Villaescusa (ook een bekende filatelist), die toen
bevelhebber was van een artillerie-eenheid in de Divisie, en op vandaag er nog niet in geslaagd is om
ook maar één enkel stuk te vinden van
eenheid!!
Het merendeel van deze stukken IS lmmers verloren
gegaan, of vernietigd, tu dens de veldtocht. En de
'eil$.À',.
brieven die in Spanje aankwamen werden tn veel
,Sr
gevallen als familie-souvenir bewaard zeker waaÍ
E.
í et&'4cn h
het gesneuvelden betrof en komen dus ook niet op
de filatelistische markt terecht. Toch kan met enlg
zoekwerk, een beetje geduld en kennis een moole
collectie van dit gebied aangelegd worden. Een
belangrij ke hulp hierbij IS de toewijzing van de
aan de verschillende eenheden
van de Blauwe Divisie. Een wellicht niet compleet
overzicht werd geput uit de wehrmacht (Duits
Leger ) archieven en opgenomen tn de speciale
cataloog van een West- Berlijnse postzegeltentoonstelling van I 97 1 wij geven hierna dit overzicht,
alsmede de bekende
van het latere Spaanse Legioen. V oor het
zijn geen volledige gegevens terug te vinden, hoewel met zekerheid kan gesteld worden dat het nummer L26252 toegewezen was aan het Escaudrilla Azul.
Het
van de Divisie( met als elgen
43 700) was samengevoegd met de
staf die instond voor de verbindingen met het Duits leger en begon zrJn operaties op 1 I augustus I 94 1

/?

1
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Het postkantoor zelf bestond uit zowel Spaans als Duits personeel. Van bij de aanvang komen op de
briefiuisseling ook steevast Duitse

censuur- en transitmerken voor en
vanaf midden 1942 vaak ook Spaanse
censuurmerken. Afb.5 toont een mooi
voorbeeld van de typische postkaart
zoals verstrekt werd door het Duitse
leger, verstuurd op 19 oktober 1941dus kort na de aankomst aan het frontdoor een soldaat op het hoofdkwartier
van de Divisie, die dus het zeldzame
voorrecht had een typemachine te
kunnen gebruiken. Het kleine
kaderstempeltje 203 is een Duits
censuurmerk. De grotere cirkel (violet)
met ttAett is een censuur- en transit-stempel van Frankfurt.
Vanaf de tweede helft van 1942 vinden
we een tweede soort stempel op de
briefwisseling van de Divisie: een in twee formaten voorkomende kaderstempel (rood) met de letters
"Sp". Dit is de aÍkorting van "Spanien" (Spanje) en deze was dienstig als hulp bij het sorteren van de
veldpost en het kiezen van de correcte taalgroep voor de censuur. Zie afbeelding 6 voor de grootste
van de twee stempels. Afbeelding 7 toont een uitvergrote versie van de tweede stempel. De letters
"Sp" werden soms ook manueel aangebraoht.
Vanaf midden 1942 dragen veel van de brieven de blauwe Duitse Luchweldpostzegel. Het inleggen
van de geregelde luchtdienst, verminderde de transittijd van een brief van ongeveer 18 tot 34 dagen
naaÍ ongeveer 10 tot 12 dagen! Om het aantal stukken luchtpost binnen de perken te houden (de
Luftwaffe was toen al niet langer meer heer en meester in het luchtruim) ontving elke soldaat vanaf
mei 1943 4 luchtveldpostzegels, waarvan hij er 2 ongebruikt moest overmaken aan correspondenten in
Spanje. ln de belangrijkste Spaanse postkantoren werden ten andere de speciale postbussen
aangebracht met de vermelding "Correspondentie voor de Spaanse vrijwilligers in Rusland". Brieven
gefrankeerd met de normale Spaanse postzegels (voor de reis weg tot Duitsland) en de
Luchtveldpostzegels (voor het transport naar het front) moesten hierin gedeponeerd worden. Voor het
Spaans Legioen tot slot werd nog een speciale propaganda-veldpostkaart aangemaakt. De illustratie
legt de nadruk op de
strijd tegen het bolsjewisme (Zie Afb.g). Het mocht evenwel niet meer baten, het Duitse Rijk stond
op wankelen en enkele maanden nadien zou Franco de laatste vrijwilligers terugroepen naar Spanje.
Bibliogarfte:
J. Walker - Spain's last European Expeditionary Army - "Stamps"
S. Bofarull - Spanish Blue Division - Pochta & Yamshchik
G.L. Meyer - Voorspel Wereldbrand

lfb.l:

-

Burgeroorlog

Europa íegen het Bolsjewisne
ÁJb.2: Spaanse posities aan ha noordelijkfront / beleg van Lenlngrad
lfb.3 : Ovalen regimenlsstempel
Atb.4 : Spaanse ambassadestempel
Alb.S: Veldpostkaarl verctuurd op 19/10/11 vsnuit het divisiehoofdkwartier - veldpostnummer 0019E
Afb.6: Groot kadentempel "SP" - 27/06/42
Atb.7: IíIeinformool stempel nSP'
AJb.8: Luchtveldpost met gedruhte vermelding uDivision Espanola'
AJb.9: Tloeetalige veldposlkanrl voor het Spaans Legioen - 30/12/43

Arpo

-

Jarpo Lier september

-

oliÍober 2002

t2
LITST VAN DE VELDPOSTNUMMERS TOEGEWEZEN ÁÁN DE 'DIWSION AZUL'
GEGEWNS VAN DE WEHRMACHT

,oegettezpn nummet

Eenheid

Sappeurs/Genie Batalj on
Staf
le eenheid
2e eenheid
3e eenheid
Sappeurs colonne

Algemene diensten
Divisie hoofdkwartier
Duitse verbindingsstaf & hoofd veldpost

00r98

idemnajanuari 1944
Militaire politie

s9053
43089

Reserve bataljon
Divisie - lcant "Hoja de Campagna"
Stafl<antoren in de achterhoede

31194
23980

Inlichtingen dienst

03901

le eenheid
2e eenheid

43700

39604

Vervangingen kantoor
Kantoor disciplinaire maatregelen
Algemene diensten bureau

40545
45903

262e Infanterie regiment " Regimento Pimentel"
05896
Staftot december

1943
Stafvanafdecember 1943
le batafon
2ebataljon
3e bataljon
overige eenheden

15997

Bevoorradingscompagnie

09452

ll37l

06939 &,0'1648

& l4ll7

269e Infanterie regiment " Regimenlo EsparTat'
16937
Staftotdecember
04016
Stafvanafdecember
18125
le
18880
2e

1943
1943

bataljon
bataljon
3e bataljon
overige eenheden
250e

19101

16943

&

17451

Artillerie regiment
23863
24101
24945
25592
26341

Staf
le groep
2e groep
3e groep
4e groep

Verkenningseenheid
Staf
le eenheid

Anti-Tank eenheid
Staf

21913

le eenheid

22379

2e eenheid
3e eenheid

22800
23558

-

Jarpo Lier september

Bakterij compagnie
Slagerij compagfe
Bevoonadingskantoor

28557
28967

29341
29908
30397
30901

31949
32645
32966
33547
34339
34927

35295
35871
36501
36917

37176
37837
38457
41953
41317
42413

Medische diensten
le Medische compagnie
2e Medische compagnie
Veldhospitaal
le Ambulance colonne
2e Ambulance colonne

39887
40159

Spaans oorlogshospitaal Riga
Spaans oorlogshospitaal Vilnius

46630

Herstellings home
Veterinaire compagnie

40883

38936

39r49
39576

14105

38396

Voor de kleinere opvolger van de "DIVISION
AZUL", het SPAA|ISE LEGIOEN waren o.a.
volgende veldpostnummers toegewezen:

19798
20045
20796

2e eenheid

Arpo

Divisie bevoorrading
Staf

15303

04368
07800

13704

Inlichtingen colonne

le wachtwagen colonne
2ewachtwagen colonne
3e wachtwagen colonne
4e gemotoriseerde colonne
5e gemotoriseerde colonne
6e gemotoriseerde colonne
7 e gemotoriseerde colonne
8e gemotoriseerde colonne
9e gemotoriseerde colonne
I 0e gemotoriseerde colonne
Garage & reparatie colonne

263e Infanterie regiment "Regimenlo Vierna"
12747
14929
le

Staf
bataljon
2e bataljon
3e bataljon
overige eenheden

Staf

26994
27303
27938

-

oktober 2002

Legioen
Bataljon
2e Bataljon
3e Bataljon

Hoofdkwartier
le

24470
26611
25548
27893

De meeste algemene diensten werden waargenomen
door de S.S. of de Wehrrnacht.
Veldpostnummers 04368 &, 04016, alhoewel
toegewezen, schiinen nooit gebruikt te zijn.

Provincie Antwerpen

Zaterdag 14 december 2002 DAG v/d FILATELIE &
NATIONALE RUILDAG ARPO - LIER

Postzegeltentoonstelling éénkaderverzamelingen van 10 tot 17 uur

In zaal't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 LIER
Opqerlcht ln - Fondáe en

1890

DEELNEMINGST'ORMULIER

Elke kring aangesloten bij KLBP Antwerpen kan met een éénkaderverzameling deelnemen aan

de

tentoonstelling.
De deelname is gratis. Indien de verzameling moet verzekerd worden zullen de onkosten hiervoor
aangerekend worden aanl o/oo. Te betalen bij de opbouw van de verzameling. (Bijgevoegde lijst moet dan
wel degelijk ingevuld worden.)
De verzamelingen kunnen opgebouwd worden op zaterdag 14 december van 8uur tot 9.30uur en
afgebroken worden om 17 uur.
Bij de sluiting van de tentoonstelling zal er Íum de deelnemers een drink aangeboden worden. De
'ldeelnemers zullen een evaluatie ontvangen van hun verzameling . Het beoordelingssysteem van de open
klasse zaI toegepast worden.
De inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 15 november 2002. De formulieren moeten opgestuurd
worden naar Firmin Thys Bosstraat3S 2500 LIER 8: 03/480.66.28
E-mailadres : firmin.thys@planetinternet.be

De

kring:.

Zal deelnemen met

.....Lidnr.KLBP:.......
de verzameling:

Van de heer, mevrouwjeugdlid:...
Adres:.....
Postcode:............Woonplaats:
Korte voorstelling van de kring:

KLBP Antwerpen 14 december 2002 dagv/dfrlatelie

YERZEKERINGS FORMULIER DAG v/d FILATELIE 14 december 2002

Nr. blad Omschriiving blad:
I

aantal zegels, poststukken ewz. Waarde €

2
J

4
5

6
7

)

8

9
10
11

t2
Totale waarde van de vezameling in €
Te betalen aan lo/oo

€
€

YERZEKERINGS FORMT]LTER DAG Y/d FILATELIE 14 decEMbET

)

Nr. blad Omschriiving blad:

aantal zegelso poststukken entz. Waarde €

1

2
J

4
5

6
7
8

9
10
11

t2
Totale waarde van de velzamelinq in €
Te betalen aan lo/oo

KLBP AntweÍpen dag v/d filatelie 14-12-2002

€
€

2OO2

K.L.B.P. ANTWERPEN Arpo Lier -

K. Postzegelverzamelaarskrin g

Lier

7d" PROVINCIALE

QUTZ
9 november 2002

)

WAAR: in 6t KaÉhuizershof
Karthuizersvest

55-57

2500

Lier

START: om 20 uur stip f??

ll??

l??

? ? I ? ?? ?? t I I t
??
la a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a

\ilie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de quizraantal ploegen
per kring onbeperkt.
Minimum 3,maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten: € 2150 per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs € 60100 voor de winnende ploeg.
Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.
)

Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskundeo Geschiedenis, Radio en T.V. ,
Film o Natuur, Filatelie, Actualiteit enz.
Hoe inschrijven: I)oor onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen. Door
telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
!ttrJítítí*?t títrlí?t******:k*?t*?krt?t?t

?krt?k:&*tstÉ*?ktr*!t*!t*rk

CÍ?k*

!t* !t?t?trkrlit***t€***?k*

DE PROVINCIALE OUIZAVOND 9/11/2002.
Naam van de ploeg:......

DEELNAME

7d"

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:..

.....8:......
Inschrijvingsgeld: Inschrijvingsgelden worden ter plaatse betaald.
Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan ,
Pater Domstraat 43
2520 Broechem t:03/485.71.01

rí**

ARPO - JARPO LIER

12 de I\ATIONALE RUILDAG
Dag van de filatelie K.L.B.P. Prov. Antwerpen

r,aterdag 14 decemb er 2002
POSTZEGELTENTOONSTELLING - EENKADERVERZAMELINGEN
POSTZEGELS . POST\ilAARDESTUKKEN - POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zaal' t KARTHUIZERSHOF
KARTHUTZERSVEST 55-57 25OO LIER
van 10 tot 17 uur

Iedereen is

welkom

Toegang gratis

RESERVATIE VAN TAFEL,S /,S VERPLICHT
Tafels zijn GRATTS maar er moet een waarborg betaald worden van €r2r50 die

terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag.
Inlichtingen: MERTENS tr'rans Zagerijstraat 30 2500 LIER Tel. 03/480.28.11
Rekeningnummer Arpo.Lier 979-13217 65-48
Per E-mailadres: funti4J[Lls@pktnethÍentet. be

Inlichtingen l)ag van de Filatelie KLBP Antwerpen: TïIYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier
of E-mail: Íirmin.thys@planetinternet be
Vrij

van zegel art198; V.U. Thys Firmin Bosstraat 38 2500

Lier

8:

03/480.66.28.

JARPO I,IER

ARPO

België-Betgique
PB
2500

Lier

I

8/49s4

TWEEMAAI\DELIJKS TIJDSCHRIFT
kantoor 2500 LIER I
November - december 2002 nr.: 4Ii.
Afgifte

OPLAGE

120

expt.

Jaargang 35

{ïHrymr

fiIE- BETcIQUE
€
Ë

092.093

MEVR, VANTIEERENTALS MIREILLÊ
TIAAKSTT]K IO
2550 KONTICH

tr

fi-

E

a

c

d

Lokaar:FeesÍzaat "'tKarthuizershof"
KarÍhuizersvestss-s7 2500 LIER
verantwoordelijke uitgever: ri'min rnvs
Bos#r"iia zsoo r,rnri"

Ëiïi1806628 E-mairadres:Íirmin.rhrrorlïÍf;ï;ï;li;lii

2

INHOUD:
blz.2
blz.4

Beste Vrienden

Filatelistische agenda

blz.

De Post
filatelie
1""Ë4f,""t, Druktechnische

Pers informatie

-

5

blz.8
blz.10

Wat is WNS

blz.l3

Bestelbon catalogi

i"'
il;h"ft ;;io'Àut
leden

blz.14

w orstenbroo d

blz.l5

VerkooP onder

blz.l6

Biieenkomsten 2003

Álno.gt"f Bibliotheek Arpo-Jarpo

Beste Vrienden'

schÍeden de feestdagen'

rasse
van 2002.we naderen met
tijdschrift
raatste
het
weeral
onze materiaarmeesteÍ
is
Dit
nurt tirtirrt, cadearl te denken.
g"t"g"oËiï;;;
het bedrag dat u
een enige
""r,
,,og"ta t"iJurt"'c6'20 is
vergeet
y:ËË;iïw
Maar
r januari 2003'
kan u hierbij helpen.
nu en zeker
riïg.ra
j#.-ii;tJo*
g*.
"9::
een
wij tljdig onze verplichmoet voorbehouden voor
*ul""';il*""
,i:"
tijdig
kan onze penningmeester
dan

tingen aan afdrachten nakomen'

g novembe

r

"i"au"r*'

quiz in onze zaa,tKarthuizershof.
20020m 20 uur provinciale

wij

nemen deel

mettweeploegen'MAARwijkulne[nog..op"u,mensengebruikenommeete
OillSO.O6.Zt van onze vooÍzitter '
quizzen. Bet

dringe;ï"n;;;.,

zegers tijdig afhalen'
zegels uit..Kom a.u.b. uw
bedrag
aardig
een
voor
Er komen dit jaaÍ nog
;o# à.r" íi"tttt vlot blijven draaien'
dit is voor i.o.rr.,lïË,ïïïi"'."
in te
bijkomsten de aanwezigheidsliist
tijdens
om
ofizeleden
-onze
belangriik' want de leden
Nog eens een oproep aaÍL
óoen ' Voor
niet
dat
die
de
"";;;;i;l
vullen. Er zijn rrog.,o."t
wordt tijdens onsïorstenbrood
ijl:i.
k
'e{e1
met minimum 10 punren
zw)'".rr'p"riËài"'uitger"iLt
vanJanuan
vierde donderdag
van de
van de dag van de filatelie
meJ
grgplsatie
ruildag
nationale
áoot de kringen van de
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,""à""*tl*;;
9q"a"*9-Áïir"g"t'
om de zaat en
provincie Aff*;;."
nanoen'
h"lb:i
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*il*ï-ó*.gu'lo
,"
orde
in
van november of teletentoonste'ing iiSoig
onzebijeenko*"t"tt
tijdens
op
. Geef uw_ndii
stuur kan dit niet áuá
op nr' 03/480'66'28'
fonisch bij onze voorzitter
bibliotheeklijst 'Deze is speciaal
versie
laatste
de
u
vindt
1110nze
Bibliotheek: Als annex
h;Én jat ónze leden deze lijst
wil
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in
'
worden
'nanjgrt"*iË van zaken uit te oefenen' wij
gemaakÍ om.bewaard te kunnen
#,'ï;ïóby
-Ëi
gebruiken
in de
niet weggoolen maar
''o"tt *"o informatie oveÍ onze werken
*g
à"i
leveren
kunnen ook een diskette

**"'ËlÏ'ï;;;"';ilói'**

;l

bibliotheekenditvoordeprijsvandediskette.

*til*
Ï;o

":li*

op 23 ianuar\ 2003' Zle
ons wotstenbrood of appelbollen
voor
schrijven
te
in
vergeet niet
foniulier verder in dit blad'

december 2002
Arpo-Jarpo Lier november

-JFilatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

:

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

ARPO LrER & JARPO

(Alles ROnd POstzegels & Jeugdaftleling)
Secretariaat
Webpage

Lokaal

;

:

:

Haakstuk 10, 2550 Kontich, 03/457.56.95

Al onze bijkomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof

mireille-vanheerentals@hotmail. com
tijdelijk onbeschikbaar
Feestzaal

"'t KaÍhuizershof',

Karthuizersvest

55

-57, Lier

Zatetdag

9 november

2002

AANGESLOTEN BIJ;
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Posfzegelkringen w (nr 1 83)
De Liene Culturele Raad

RuilnamiddagvanaÍ 14uur
7du Ptov. Quiz orn 20 uur.

Donderdag
Zaterdag

28 november 2002 Ruilavond vanaf 19 uur.

L4 december

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO2;

2002

1.2a.

Nationale Ruildag en

Dag van de filatelie

* Zaterdag ruilnamiddagen ARPO+ JARPO
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot I 6 uur
uitgez. augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (4e zaterdag etentje)

Zaterdag

januari2002

Ruilnamiddag vanaf 14 uur

Donderdag 23januari2002

\Vorstenbrood vanaf 19 uur.

11

* Donderdag ruilavonden ARPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19
uitgez. juli, september en december

uur tot 2l uur

" Y-ciluceaÁB?Q

BIJEENKOMSTEN
jeugdleden JARPO LIER:

2ezaterdagvan de oneven maanden, om 15 uur

*W

BDSTIJURARPO:

*

THYS Fiïmin, fimin.thys@pi.be
Bosstraat 38 , 2500 Liet, 03 / 480.66.28

Al onze bijkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

SCue taris €r Hulpbibliothe caris

VANHEERENTAIS Mireille,

:

mireille-vanheerentals@hohnail. com,

Zatetdag

Haakstuk 10, 2550 Konticlu
03 / 457 .s6.95 ot 047 4 / 423608

9 november 2002Ruilnamiddagvanaf 14 uur.

7d" Ptov.Quiz

*WebmeÊter.

Zatetdag

VAN ROY Luc,
luc.vanroy@diamant.provant.be,
Jan Bloclodaan 2a, 2630 Aartselaar, 0496
*P_'
enning-, M ateri aaL en Veili

12d. Nationale Ruildag en

Dag van de filatelie
12641 19

BAETEN Louis,
*

14 december 2OO2

om 20 uur

Zaterdag

11

Donderdag

23 januari2002

januari2002

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.
Worstenbrood vanaf 19 uur

Antwerpsesteenw 319,2500Lier,03 / 480.22.83
Di ens!_N ieuvidhe il e n

BELLEKENSEdUaTd
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove,O3 / 288.58.94

*Wggstgl

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter besóikking.
mee, dan kunnen we ze samen

MERTENS Frans
Zagerijstraat 30, 2500 Liey 03/ 480-28.1'1"
*Aden

WEETIES

Willy, w.bats@worldonline.be,
Montystraa t U, 2590 Berlaar, 03 / 482.29.66
BATS

a

LIDGELD
a

9I

2002-9 t2003 :

JARPO : tem 18 jaar gratis,
vanaf 19 jaar : 6.20 Euro
ARPO: 6.20 Euro

Arpo-Jarpo Lier november-december 2002

Tijdens de Algemene Jaarvergadering werd het bestuur
herkozen. De sarnenstelling is ongewijzigd.

-4-

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:
Au:po/ JNpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich of mireille-vanheerentals@hotmail.com
Ruilbeurs in het Koninklijk Atheneum, Grauwe Broedersstraat, Diksmuide
7" Provinciale Kwis van de K.L.B.P. om 20u00,
't Karthuizershof, Karthuizersvest 55 / 57, 2500 Lier
: Tentoonstelling "De Schelde - van bron tot monding", van 10u00 tot 17u00,
door Postzegelkringen't Vlaemsch Hoofd (L.O), Zeeuwsch Vlaanderen
(Ierneuzen) en de Missingse Filatelisten Vereniging (Vlissingen),
zaalS.A.C. Haanegraefstraat 5 te Antwerpen L.O
: Internationale Postzegelbeurs staclsfeestzaal Tienen, door postzegelclub TIPOC
Stadsfeestzaal Minderbroedersstraat, van 9u00 tot 17u00, inkom gratis
: Nationale ruildag, De Lispenaar, Voetbalstraat23, te Lier, van 9u00 tot 14u00
:2T"Tndittonele grote ruilbeurs in het sociaal oord, Koningin Astridlaan 50,
te Lauwe, van 9u00 tot 18u00, toegang gratis
: TheManifestatie 2002 + Eurothem a 2002, Thematisch postzegelevenement,
in "Theothotne", Callunaplein 77, te Diercn - Nederland, toegang 2,5 Errro,
zavan10u00 tot 18u00 en zo viul 10u00 tot 16u00
: Internationaal Postzegelsalon PHILEURO 2002, tnpaleis 10 op de H.eizel,
te Brussel vr v€rn 13u00 tot 18u00, za en zo van 10u00 tot 18u00
: Dag van de Filatelie, met éénkader tentoonstelling, K.L.B.P. Prov. Antweïpen
EN 12e Nationale Ruildag ARPO-IARPO Lier, toegang gratis,
Zaal'tKarthuizershoí Karthuizersvest 55/57 te Lier, van 10u00 tot 17u00
: L1e Nationale Ruilbeurs, van 9u00 tot 1.6u30, postzegels + poststukken + telecards,
in de stedelijke feestzaal'Kielparx", Sint Bernardsesteenweg 113' 2020
Antwerpen-Kiel, toegang grat'ts
: Voorverkoop "Henr;r Van de Velde" & "Ten dienste van ..."
te Desselgem en Grandrieu
: Voorverkoop "Hector Berhoz" & "Volksspotten",
te Beringen Vlaams Mijnmuseum en te Lede
: Voorverkoop "Hector Berlioz" & "Volkssporten",
Prov. Comp. Tentoonstelling Luik Comblain-au-Pont
: Voorverkoop "IJniversiteiten" te Mons en Brussel
: Voorverkoop "Bloemen" te Angleur
: Voorverkoop "Bloemen" en
FILAFLORA 2003 Internationale Thematische tentoonstelling "Flora",
In het scheppersinstituut, Cooppallaanl2$, te Wetteren, van 10u00 tot 17u00
r Voorverkoop "Rode Ktuis" te Verviers
: Voorverkoop "Rode Kruis" en Prov. Comp. Tentoonst. Limburg te Leopoldsburg
: Voorverkoop "Dag van de Postzegel" & "|eugdfilatelie"
te Archennes, Hamme en Musson
: Voorverkoop "Gemeensch. Uitgifte met Russische Federatie" te Mechelen en Braine-

1 november 2002

:

9 november 2002

:

9 nov-11 nov 2002

10 november 2002
10 november2002
11 november2002

23nov-24nov 2002

6 dec-8 dec 2002
14 december2002

18

januari 2003

25

januari 2003

22februari2OO3
22feb-23 feb 2003
15 maart 2003

26 apnl2003
26-27

apil2003

26 apnl2003
2G27 apnl2003
17 mei2003
24 mei 2003

I'Alleud

Arpo-Jarpo Lier november-december 2002

5

PERS INFORMATIE - DE POST
Nieuwe uitgiften
Uitgifte oan die speciale postzegels nr. 1.8 bis "Gelukkige oerjaardag Pinses Elisabethl"
: a. Prinses Elisabeth
b. Prinselijk paar met Prinses Elisabeth
c. Prinselijk paar met Prinses Elisabeth op de zegel

Onderwerp
Waarde

Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

: a. 0.49

Euro

b. 0.59 Euro
c. 0.84 Euro blaadje

:vanaÍ 4/11"/2002n de postkantoren
:25/10/20O2 van 10 tot 16 uur Zegeldrukkerij Mechelen
: op 4/11./2002 van 10 tot 16 uur in de Philaboetiek, Muntcentrum, Brussel

)

'.r,,',,nt:'.,.,,,. 172,' 2.t,,,
. ":,',,..,', /: /-.,: ///

€'+

i.7"-::,...".--,"
. 4i,.,. / /;..14.'
'

/j,;;/,i.,;:
.

r,.", r,!,

z,;;,,, r:/.,tzt:t

UitCtfte aan oier ganone postzegels met de Beeltenis van Z.M. Koning Albert

Kleur

c.

Waarde

Il

(type

MWM)

Tweekleurendruk: donkerblauwachtig groen + rood (prior)
b. monochromie: rood (prior)

: a.

monochromie: blauw

d. Tweekleurendruk: marineblauw + rood (prior)
:

a.0.07Euro
b. 0.49 Euro
c. 0.59 Euro

Uitgifte
Verkoop

d. 0.79 Euro

:4/11,/2002
:vanaÍ7 /1L/20O21Ít de postkantoren
07

9

É,
CL

fi

,n

6
m
(D

Ín

6

o
cm

F
m

@

tD

É

É.

o
É.

È

Arpo-Jarpo Lier november-december 2002
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È

E

lft
tD
m

ó6c
m

6
UitCrftt

Trnn zes geínone postu)egels

Onderwerp

aan het type " Vogels"

I 00 lllt6J

Turkse tortel
b. Zwarte stern

: a.

c.

Tureluur

rrt

d. Tapuit
e.

Waarde

F.
o

D

Bontbekplevier

f. Kemphaan
: a.0.41 Euro
b. 0.57 Euro

ld

2,00

Euro
d.1 Euro
e. 2 Euro
f.5 Euro
:vanaÍ 4/11'/2012trr. de postkantoren
c. 0.70

Verkoop
Ilitgifte oan

een boekje en een doosie met zelftIeaende gewone postzegels

Onderwerp
Waarde
Uitgifte
Verkoop

5,00

lrt

q
D
c

-o
flt

tr
@

Fí

!!
Ét

5

rÉ

clr,

r
ó

dË

"

lÍ

tt
ld

Bloem"

Crocus Vernus
: a. Boekje met 10 zegels = 4.9 Euro
b. Doosje met 100 zegels = 49 Euro
Geen waardevermelding, kan gebruikt worden voor de frankering
van genormaliseerde prioritaire zendingen tot 50g voor het binnenland
:

:4/1L/2OO2

:vanaÍ7/11./ 2002 inde postkantoren

É

o
G

o-

É

Ic(

- PRIOR

rimbrw$bou@lhfr
<50s
rylfrm.mlÈée

o

Uitgifte

TJan een

100#ffffi;*iili:'",,
brháUnnenbnd
to# inlé{iM -

PRIOR

gcwone postzegel

: Rouwzegel
Onderwerp
Waarde : 0.49 Euro (prior)

Uitgifte
Verkoop

Geen waardevermeldin& kan gebruikt worden voor de frankering
viln genoÍmaliseerde prioritaire zendingen tot 50g voor het binnenland
:4/11./2002
: vanaf 7 / 11./ 2002 tot 31/12/ 2002 verkrijgbaar bij onze Verkoopdienst, in de Philaboetieks

en in de

postkantoren
met filatelieloket. Verder zal hij ook bij de begrafenisondernemers beschikbaar zijn voor de frankering van uw
overlij densberichten.
Spoorwegfilatelie - Brussel, 50 jam Noord-Zuidaerbinding
: a. Thalys met op de achtergrond het station Brussel-Noord

Onderwerp
Waarde
Voorverkoop

Verkoop

b. Eurostar met op de achtergrond het station Brussel-Zuid
c. Locomotief met op de achtergrond het station Brussel-Centraal

l

Euro
b. 2 Euro
c. 5 Euro

:a.

:5,6,12 en 13 oktobet 2002
vanaf 1,4/10/2002bij de Verkoopsdienst, in de Philaboetieks en stations

:

Filatelistische prijzen

Tijdens FILA KORïRIIK 2002 werd de "Grote Prijs voor Belgische Filatelistische Kunst" uitgereikt.
De prijs "Ambassadeur" ( beste zegel van 2001) werd toegekend aan Désiré Roegiest voor de speciale postzegel "Een postman in de
76d" eeuw".

De prijs voor de "beste tekening" ging naar André Buzin voor de "

Mooiste postzegel van 2001
Arpo-Jarpo Lier november-december 2002
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de Vogel-reeks

7
Dé winnaar is het schitterende blaadje Kuifte in Kongo (nr. 48), waarmee Hergé velen van ons meeneemt naar onze jeugdjaren.
Gevolgd door het blaadje Belgica 2001 (m.20) en de postzegel Een postman in de Ld" eeuw (rtr.2l), beide ontworpen door Désiré
Roegiest.

l0 ziet er als volgt uit:
& Literatuur - blaadje Koningin Elisabethwedstrijd

De rest van de top

4. Muziek

5. Kunst in België (boekje)
6. Kuifie in Kongo (postzegel)
7. Kerstmis & Nieuwjaar
8. Dag van de Postzegel - boekje Stampilou
9. Europa
10. Treinen / e.a. Iubilaeum A.D. 2000

De postzegels zijn van iedereen
Iedereen kan een voorstel doen voor de uitgifte van een postzegel.

Vrouw, man/ meisje, jongen, vereniging, bedrijí.. . hebt u een boeiend voorstel voor een uitgifte in 2004 of later
Doe het dan IrlU

!

?

Het is een unieke gelegenheid om wat u boeit te vereeuwigen!

Stuur uw voorstel vóór 30 november 2002 naar
Frank Daniëls
Directeur "Postzegels & Filatelie"
Egide WalschaeÍsstraat I

,-)

2800 Mechelen
10 geï'llustreerde briefl<aarten < Vroeger en nu

>>

Vanaf 6 december 2002 worden 10 briefl<aarten verkocht.
De voorzijde wordt aan de linkerzijde gei'llustreerd met zichten van oude prentkaaÍen
3a-2002 - Gembloux
3b-2002 - Genk
3c-2002 - Huy
3d-2002 - Lokeren
3e-2002 *Mol
3f -2002 - Mouscron
39-2002 -Nivelles

-

3h-2002

3i-2002
3j-2002

-Vielsalm

-

Waregem

Zoutleeuw

'

'

. ,)"k van de kaarten staat een postzegel met de vermelding PRIOR zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid. Het motief
ván de zegel is een recente foto van diezelfde steden.
De foto's werden gerealiseerd door J.J. Rousseau.
Deze brieflcaarten worden afzonderldk verkocht tegen de prijs van 0,49€.

Stam&Pilou4

(27 /

ll

12002)

Het vierde Stam & Pilou-album "Het mysterie van de omgekeerde zegel"

Nieuwe tarieven
Vanaf maandag 18 november vereenvoudigt De Post haar tarieven. Het aantal tarieven bij De Post zal teruggebracht worden van 195 tot
96 en het basisgewicht van een gewone brief wordt opgehokken van 20 naar 50 gram.
Bovendien zal iedereen vnj zijn om te kiezen voor een spoedige (binnen 3 dagen) of onmiddelhjke ('s anderendaags) bestelling.
De basisprijs voor binnenland wordt 0.49 Euro bij prioritaire en 0.41 Euro bij niet-prioritaire tegenover vandaag 0.42 Euro voor beide.
Voor inlichtingen : www.post.be

Arpo-Jarpo Lier november-december 2002
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JEUGDKRANT JARPO -LIER
Druktechnische filatelie - 3
Luc Van Roy
bron: Rein Bakhuizen van den Brink

Drukrichtins
Bij drukvormen bestaande uit een gebogenplaat(om een cilinder) of uit een

massieve cilinder

kunnen we vaak de drukrichting herkennen. Wat verstaan we onder drukrichting?

rotatiedruk (:druk met cilinders, niet noodzakelijk met een continue papierbaan)
ondergaat de nog niet droge drukinkt een waswringer effect, waarbij de inkt weggestuurd
wordt en ten opzichte van het bewegende papier iets achter lijkt te blijven.

Bij

Afhankelijk van het drukprocédé is deze inktverplaatsing goed te zien:
o Als een van licht naar donker verlopende druk
o Als buiten het beeld gevloeide drukinkt, met een voorkeursrichting
o Als goed zichtbare rasterpunten aan de ene, en vervloeide aan de andere zijde
(rasterdiepdruk).

N.B. Het gaat om de tegenstelling, de beide resterende zijden kunnen best heel

o
o

duidelijke rasterpunten vertonen.
Als vage druk aan de ene, scherpere druk aan de andere zijde (offset)
Als het zich in banen/golven voegen van de inkt

De kant waar de druk donkerder, vervloeid of scherper is, noemen we de druk

-

of

uiwloeiingrichting, en is het laatst met de drukcilinder in aanraking geweest. De golven lopen
in de drukrichting. Als notatie gebruiken we de letters B(oven), O(nder), L(inks)' R(echts),
alles ten opzichte van een normà leesbaar zegelbeeld. Bij rasterdiepdruk is de drukrichting
meestal goed te zien,bij offset niet tot matig, bij rotatieplaatdruk slecht, soms daarentegen
weer zeer goed (b.v. zegels van Zwitserland).

Kleur
Het benoemen van kleuren is in de filatelie niet erg ver gekomen. Waar vroeger bij

langlopende series de kleurnuances werden bijgehouden, wordt en kan nu ook vaak met één
kleíraanduiding worden volstaan. De Beatrix-serie, en vooral de waarde voor binnenlandse
wat nuances op. Het vervelende is dat de kleuren niet echt zijn: in
-brief, levert
""gA
kleurmenging vàn de70cb.v. zitzówel rvtartals rood. onder invloed van licht valt de kleur
vaak uit naar grijs zelden kdjgt rood de overhand. Zeer vewelend is dat bij bijzondere
uitgiften de kleurómschrijving meestal wordt afgedaan met meurkleurendruk. En als er dan
al kleuren worden opgrg.u"tt dan zonder onderscheid te maken tussen drukkerskleuren en
mengkleuren.

Als een zegel in vier kleuren is gedrukÍ, b;v. rwart, geel, magenta, en blauw dan is het niet
nodig ook nog bruin, paars' groen of rood te noemen.

Arpo

-
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Papier
Inleiding
De productie van postwaarden zonder papier is bijna niet mogelijk. Slechts

in

zeer

uitzonderlijke gevallen is een ander materiaal gebruikt waarop de postwaarde is gedrukt b.v.
metaalfolie, zijde of plastic.
Voor de filatelie zijn een aantal aspecten van belang die meestal ook voor de drukker een rol
spelen omdat ze van invloed zijn op de goede druk. Een enkel aspect dat voor de drukker
belangrijk is zoals hoeveel trekkracht op papier kan worden uitgeoefend voor de papierbaan
breekt (ofivel hoeveel kilogram kan aan een zegel worden gehangen) is voor de de filatelie
minder interessant.

Pap ier - Algemeen
Papier wordt gemaakt door bepaalde vezelhoudende stoffen te koken met loog*, ze te malen,
er lijm aan toe te voegen, en vervolgens in een dunne laag uit te spreiden, te laten uitlekken en
drogen. Als grondstoffen werden lompen, linnen en katoen gebruikÍ. Toen ook houtcelstof
(stro, houtslijp) gebruikt ging worden, moest ook sulfiet meegekookÍ worden, en werden er
allerlei vulstoflen toegevoegd. De grondstoffen voor het postzegelpapier moeten houtvrij zijn
omdat anders het papier snel geel wordt en veroudert, doch kunnen verder van alles zijn:
houtcelstof katoenen of linnen vezels. Voor wit papier wordt de celstof gebleekÍ, voor
pakpapier o.a. niet. Als lompen gebruikt worden en het textiel was gekleurd dan moeten de
lompen eerst gebleekÍ worden. In moeilijke economische tijden zoals tijdens en kort na beide
wereldoorlogen werd niet zo nauw gekeken. Uit 1919 is papier bekend met rode, blauwe,
1945 vinden we deze gekleurde vezels weer bij de
rwarte en bruine vezels.
postwaardestukken (briefkaarten o.a.). In enkele landen wordt het toevoegen van gekleurde
vezels gebruikt voor de bescherming tegen namaak van postzegels. tn Zwitserland werden tot
in de 70-er jaren de zegels op niet fosforescent papier voorzien van zwarte, blauwe en rode
vezels, de fosforescente zegels van violette vezels. De zegels die Couvoisier S.A. La Chaux
de Fonds voor andere landen drukken hebben alle groen met bruine vezels. In de 50-er jaren
werden de grondstoffen weliswaar gebleekt maaÍ ze bevatten ook witmakers. Aanvankelijk
onopzettelijk vermoedelijk via textiel, later zeer bewust erÍum toegevoegd om het papier
witter te doen schijnen. Onder UV-licht worden de witmakers goed zichtbaar.

In

*loog: een min of meer geconcenfieerde oplossing, meestal verkregen door as, aarde, ertsen , zoutrnassa's, enz.
met water uit te trekken.
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WAT IS WNS?
Yaak gestelde Yragen over Wl\S
Wat is wns?
Gelanceerd op I januari 2002, is wns het WADP 4ummeringgysteem waarbij elke officiële
postzegel uitgegeven door de Postbesturen aangesloten bij de UPU, gecontroleerd wordt op
àutneniiciteit, geregistreerd wordt en een uniek WNS nummer wordt toegekend door de
UpU. Het wns nrunmer omvat de internationaal erkende ISO 3166 alfa-2 code voor het land,
een serienummer en het uitgiftejaar.

BEOO3.O2 (wns nummer)
Belgium
Country / Post:
Issued:

21 January 2002

Primary Theme:

Sport

Subject:

World Cycling Championships 2002

-

Road

cycle racing

width:

27.7 mm

Height:

40.2 mm

Denomination:

0.42€

Number In Set:

4 (show set)

Sheet Layout:

sheet of 10

Issue Format:

Sheet

Perforations:

11.5

Stamp issuing
authority:

La Poste De Post Belgique

x 11.5

Click the stamp image to
display the full resolution
version

Printer:

\ilaarom

?

Het toenemend aantal illegaal gemaalÍe postzegels of vignetten die als postzegels aangeboden
worden, heeft een stijgende negatieve invloed op de posterijen en de filateliemarkt. Zegels
worden illegaal uitgegèven uit naam van landen zondeÍ dat hiervoor toelating gegeven werd,
uit naam van gebieá"n di" geen zegels mogen uitgeven of uit naam van gebieden die zelfs niet
bestaan

.

o'zogezegde

" zegels
De verkoop van die
betekent een ernstige inkomstenvermindering voor de post
ondermijnt de geloofivaardigheid en de goede naam van de afzonderlijke landen en
van de filatelie
Aast op niets vermoedende verzamelaars.

-

-

Wat is het doel van \il]\S ?
De legale postzegelmarkt aanmoedigen en de illegale markt ontmoedigen door het in leven
bonafide (betrouwbaar), centraal register van authentieke uitgiften.
to"p"tt r,.a.
""n
Arpo-Jarpo Lier november december 2002
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Het is niet de bedoeling van \ilns de nummeringsystemen van bestaande postzegelcatalogi te

vervangen.

Het vult ze aan door de herkenning van de wettelijke uitgiften

te

vergemakkelijken.

Welke zijn de voordelen van

-

')

\ill\S ?

Een referentiepunt om te controleren;
Het beter bekend maken van de illegale uitgiften.

Het vergemakkelijkt de inventarisering voor de verschillende betrokkenen zoals
Post,makers van catalogi, de postzegelpers enz......

de

Hoe en waarvind ik de WI\S zegels?
De afbeeldingen van de zegels, een korte beschrijving en hun WNS nummers zijnte vinden
op de wns wedsite , via het WADP secretariaat en de WADP partners.
De website (in het Frans en Engels) is vrij toegankelijk voor iedereen, zonder kosten of
wachtwoord.
De 5 criteria om het zoeken te vergemakkelijken zijn::
-WNS nummer
-De naam van het officieel uitgifteland, -gebied of - post
-Jaar van uitgifte vanaf 0l-01-02
-Maand van uitgifte
-Thema

l-To display a registered stamp, enter WNS Number I

s",

i

=-11_-l

To display a subset of the registered stamps, select one or more of the following
options
Belgium

January

!t

?

-

2002

Any thene --

v

Search

Waar te vinden?
http://www.wnsstamps.ch of http://www.upu.int (klik op Philately onder Partners, klik dan
op wns verbinding)

Arpo-Jarpo Lier november december 2002

ISO 3166 alpha-2 Landen code

ALAND ISLANDS/AX
ANDORRA / AD
ANGOLA / AO

ANGUTLLA/AI
ARGENTINA / AR

t2
/KZ

KIRIBATI /KI
KOREA (REP)/KR

LATVIA/LV
LIBERIA/LR
LITHUANIA/LT
LUXEMBOURG / LU

ARMENIA /AM
AUSTRALIA/AU
AUSTRIA/AT
AZERBAIJAN

KAZAKSTAN

MACAO(CHTNA) / MO

/AZ

BAHAMAS/BS
BAHRAIN / BH
BARBADOS / BB

BELGIUM/BE
BOLIVIA / BO
BOSNIA & HEMEGOVINA /BA
BRASIL/BR
BURKINAFASO/BF
BURUNDI / BI

MADAGASCAR/MG
MALDIVES / MV
MALI / ML
MAURITANIA / MR
MOROCCO / MA

CTIAD/TD
CHILE i CL
CHRISTMAS ISLAND / CX
COCOS(KEELING)ISLANDS /CC

FAUNA

3 FINE ART&ARCHTTECTURE

14 FLORA
5 FOLKLORE&HANDICRAFT
16 GAMES,TOYS,LEISURE

1

7 GEOGRAFPT{Y,METEREOLOGY

OMAN / OM

20 INFORMATIO TECI{N OLOGY
2I LITERATURE & PRESS

PANAMA / PA

22 MEDICNE,RED CROSS,WHO

PARAGUAY / PY

23 MILITARY
24 MINERALOGY,GEOLOGY
25 MUCIC & DANCE
26 NOBEL PRIZE WINNERS

POLAND/PL
PORTUGAL/PT

CONGOREP. i CG
COOK ISLANDS i CK

ROMANIA / RO

CROATIA/HR

1

I

QATAR / QA

i CI

03 AVIATION
04 CIVIENGINEERING
05 CONSTITUTION & LAW
06 ECONOMY & INDUSTRY
07 EDUCATION
08 ENERGY
09 EXHIBITIONS & FAIRS
IO EXPLORATIONS
I I FAMILY,WOMEN,CHILDREN

NIGERIA / NG
NIUE /NU

COMOROS / KM

COTE D'IVOIRE

Ol AGRICULTURE
02 ASTRONOMY & SPACE

12

NEPALi NP
NEW ZEALAND /NZ
NICARAGUA / NI
NIGER/NE

CAMBODIA / KH
CAMBROUN / CM
CANADA / CA
CENTRAL AFRICAN REP./CF

ZAMBIN ZM
ZIMBABWE / ZW
TIIEMA'S:

RUSSIAN FEDERATION / RU
RWANDA / RW

CYPRUS / CY

SAINTLUCIA/LC

18 HISTORY
19 HOLYDAYS,CELEBRATIONS,

27 OLYMPIC GAMES
28 OTIfiR Int. ORGANISATIONS
29 POST, UPU, PHILATELY
30 PREHISTORY
3

I

32
33
34
35

PROTEC. Of ENVIRONMENT

RAIL TRASPORTATION

RELIGIONS
ROAD TRANSPORTATION
SIENCE & TECHNOLOGY
36 SCOUTING

FINLAND/FI

SAN MARINA / SM
SAUDIARABIA / SA
SENEGAL/ SN
SEYCHELLES / SC
SIERRA LEONE / SL
SLOVAKTA / SK

FRANCE/FR

SOLOMAN ISLANDS / SB

40 TI{EATRE &CINEMA

FRENCH POLYNESIA / PF

SPAIN / ES

4I TOURISM

SUDAN i SD

42 UNITEDNATIONS

DENMARK / DK

ERITREA/ER
FAROE ISLANDS i FO

GABON / GA

SWAZILAND ISZ

GEORGIA/GE

SWEDEN / SE

GHANA / GH

SYRIAN ARAB REPUBLIC/SY

GREATBRITAIN/GB
GREENLAND/GL
HAITI / HT
HONGKONG / HK
HUNGARY i HU

ICELAND/IS
INDIA / IN
IRAN(ISLAMIC REP) /IR
ISRAEL/IL

TAJIKISTAN/TJ
TANZANIA/TZ
TTIAILAND / TH
TOGO/TG
TOKELAU/TK
TLTNISIA / TN
TURKS AND CAICOS / TC
UKRAINE / UA
I.]NITED ARAB EMIRATES / AE

UZBEKISTAN/UZ
JAMAICA/JM
JAPAN / JP

Arpo-Jarpo Lier november december 2002

VIETNAM / VTI

37 SHIPS &NAVIGATION
38 SPORT
39 TELECOMMUNICATIONS
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BESTELBON CATALOGI

Bestelt volgende catalog(us)i

:

België ofÍiciële catalogus 2003 aantal:..... x € 12,50 E

Andere:
Naam

(PrijO

( Voorschot)

............

aantal:......x € 12150 E..............

Totaal:
Handtekening

NU AL BESCHIKBAAR
Michel - Duitsland - in kleur 2002-2003 . . .':
Mlchel - West en Midden Europa 2002-2003
Mithel - Zuitl-Europa 2002 -2003

. € 24,00
. € 38,50
. € 38,50

PAI-LAY - France - in kleur- 2002-2003 . . .
DALLAY - Andorre, Monaco, TAAF, Europa 2002-2003

.
,

€ 22,00

- ISRAEL. ?OO2-2003
DOMFIL - Vlínders op zegels - 2002
NVPH - Speciaal Cat. Nederland en gebiedên - 2003
SAKURA - Japan 2003 in kleur

.
,

€ 4.3,50
€ 40,00

.

SCHEPS

.

.

€ 19,00
€ 19,95
€

20,65

BE5CHIKBAAR SEDERT 12 SEPTEMBER
Yvert et Tellier 2003
I FRANCE in kleur
I FRANCË in kleur - lrarde kaft
lbis Monaco - Aneiorre - CIPT
lll n" I Europede I'OUEST- rleAà G . . . .
lV n" 1 Europe de ï'EST landen A = P = kleur

ï.1*ïÀ

Arpo

-

*[i!F:

Jarpo november

ti* {ií:Ërïf ïËLË. ;]ËLGiSei{€ Pi:STXgGfL{:,q-fÁL*&iJS 3**?'
v-fff$e Hl-áf{ï *;: * ii*cen:à:sr ËL:ii*
-

december 2002

. € 18,50
. Ë ?2,00
. €t 13,50
. € 43,00
€ 38,50

\ryORSTEI{BROOt)
APPELBOLLEN
Donderdag 23 ianuari 2003
vanaf 19 uur
In 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55 2500 Lier

Tijdens

onze bijeenkomst

Wij vragen € 3.75 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 20 JAIIUARI2OO3
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op otltze
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier. Men
kan telefonisch inschrijven op zijn nummer 034806628 of per E-mail: firmin'thys @ pi.be

Lidnr':""""'

Naam:.....

'Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op 23 januari 2003 met:

Worstenbrood:.........'x € 3075 E ............
Appelbollen

..x € 3175 E

............

Totaal:
Handtekening:

FAMILIELEDEN EN VRIEI\ÍDEN ZIJN WELKOM AAII DEZELFDE VOORWAARDEN

l5
VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 9 november 2002 om 15 uur
Nr,
Land
OMSCHRIJVING
,|
België
Nr.51
2 België
3 Belsië
4 Belqië
5 Belsië
6 Belqië
7 Belqië
8 Belqië
I Belsië
10 Belsië
11 Belqië
12 Belsiê
13 Japan
14 Berliin
15 Bund. Duitsl
16 Bund. Duitsl
17 Bund. Duitsl
18 Bund. Duitsl
19 Bund. Duitsl
20 Bund. Duitsl
21 Bund. Duitsl
22 Bund. Duitsl
23 Bund. Duitsl
24 Bund. Duitsl
25 Bund. Duitsl
26 Bund. Duitsl
27 Bund. Duitsl
28 Bund. Duitsl
29 Bund. Duitsl
30 Bund. Duitsl
31 België
32 België
33 Belqië
34 Belqië
35 Belqië
36 Belsië
37 Belqië
38 Wereld
39 Catalogi
40 Materiaal

Nr.253
Nrs.293-298
Nrs. 353-355
Nrs.583-592

Nrs.807-810
Nrs.961-963
Nrs.1147-1149
Bl. Nr.33
Nr. 8488 Poortman in stríppen en BL. Met variëteit 8488V
Postfolders tussen 't 957 en 1967(cote is frankeenraarde)
Postfolders tussen 1 957 en í 979
Nrs, 2542 -2546 zeqels in motietoorm
zegels uit boekies 8 en 9

Nrs.322-325
Nrs.340-343
Nrs.416-427
Nrs.561-565
Nrs.578-581

Nrs.629-634
Nrs.660-663
Nrs.774-777

Nrs.791-794
Nrs.826-829
Nrs. 908-911

Nrs.982-985
Nrs.949-952
Nrs. 1019-1021
Nrs. 1046-1048
Nrs. 1094-1095
1 TBEF (plakzegels)(cote is frankeerwaarde)
Nr. 1'1348 zegel uit blok
Nr. 1371 wit papier
Nrs. 1397-1398 fosfor
Nr. 1660 fosfor
Nr. 1909 zesel uit blok
37 brieven met verkeerde frankering en vlagstempels
Lot brieven en losse zegels
Yvert Frankriik en Monaco 1994
lnsteekboek 24 blz.ln goede staat (cote is priis nieuw)

3S"maal

o
o

Cote €
18,50

Inzet € Beh. Pr

5,00

4,50
45,00

7,00

o
o
o
o
o

18,00

4,00

3,25
4,50
3,70
5,25
5,50

0,80

o

18,00
5,80

o
o

80,00
3,00
90,00

2,00
4,70
10,00
0,50
13,00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1,50

'1,20

0,90
1,30
1,50

1,50
1,00

8,00

6,00
4,00
3,00
4,00
2,50

0,80
0,70
0,80
0,50
0,60
0,40
0,50
0,50
0,50
0,70
0,70
0,70
0,90
0,40
13,00
0,20
4,00
0,40
0,30
0,50
2,50
2,00

3,00

2,00
2,50
2,50
2,50
3,50
3,50
3,50

4,50
3,00
14,75
1,00
14,00
1,50
1,25

2,00

bod
18,00

5,00

zijn mogen altijd een schriftelijk oftelefonisch bod doen bij onze
Antwerpsesteenweg3l9
2500 Lier8: 034802283
BAETEN Louis

OPGELET: Leden die niet aanwezigkunnen

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf

R=Rolzegels
BR= Brief
BL= Blok of velletje
* : Postgaaf met scharnier LP: Luchtpost
BZrBezettingszegels FV=Frankeervignetten
O: Gestempeld
PWST: Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX=Strafportzegels

I)e verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5o/" voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt:
van €0,00 tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +02(re - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van €20,00 tot €50,00 +€1,00
- hoger dan €50100 + €2,00
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.
Arpo-Jarpo

Lier

september - oktober 2002

t6

BIJEENKO MSTEN
januari 2003

Zaterdag

11

Donderdag

23 januari 2003

Zaterdag

8

Donderdag

2OO3 ARPO. JARPO
Arpo-Jarpo

vanaf 14 uur.

vanaf L9 uur

Worstenbrood

Arpo

februari 2003

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

27 februari 2003

vanaf 19 uur

Arpo

8 maart 2003

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

27 maart2003

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag

12

april2003

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

24 ryri12003

vanaf 19 uur

Arpo

Donderdag
Zaterdag

10 mei 2003

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

22mei2003

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

14

juni 2003

vanaf 14 uur.

Arpo-Jarpo

Donderdag

26

juni 2003 vanaf

uur

Arpo

2003

vanaf 14 uur

Arpo

28 augustus 2003

vanaf 19 uur

Arpo

12

Zaterdag
Donderdag

juli

19

Zaterdag

L3 september 2003

vanaf 14 uur +alg.jaarvergadering

Arpo-Jarpo

Zaterdag

27 september 2003

Buffet vanaf L9 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

11 oktober 2003

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

23 oktober 2003

vanaf 19 uur

Arpo

vanaf l4uur.* Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Zaterdag

8 november 2003

Donderdag

27 november 2003

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

13 december 2003
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Voorzitter:
Thys Firmin Bosstraat 38

2500 LIER 8:034806628

E-mail adres firmin.thys@pi.be
BEWAAR DIT ALS GEHEUGENSTEIINTJE. Alle informatie steeds te bekomen op boven
vernoemd adres
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Voor inlichtingen en bestellingen :
Bibliothekaris : Baeten Louis
Hulpbiblioth ekaris : Mireille Vanheerentals

03/480.22.83.
03/457.s6.95

Deze lijst is een inventaris van de ARPO bibliotheek wat betreft boeken en een
Aantal catalogi. Uiteraard beschikken we ook over ander materiaal zoals
tijdschriften, artikels ...

o Al de boeken en catalogi

kunnen uitgeleend worden van vergadering tot
vergadering (:1 periode) aan de kleine som van 0.50 Euro per werk en periode,
maximum uitleen I periode voor catalogi reeks I en2 periodes voor andere boeken.
Voor jeugdleden is uitleen gratis.

o

Een periode heeft dus een duur van ongeveer 2 weken en begint vanafde
zaterdagbijeenkomst tot de donderdagvergadering of omgekeerd vanaf de

donderdagvergaderingtotdezaterdagbijeenkomst.
Voor jeugdleden geldt dat I periode ongeveer 4 weken omvat namelijk vanaf de
zaterdagbijeenkomst tot de volgende zaterdagbqeenkomst, aangezien zij enkel
os
zaterdags clubvergadering hebben.

o

Indien men bij boeken kiest voor een uitleenperiode van2 periodes, moet dit ofivel
op voorhand gemeld en betaald worden, ofwel ten laatste op de dag van het
verstrijken van de eerste uitleenperiode (:verlenging).
Zo'n verlenging kan telefonisch gebeuren of tijdens de clubbijeenkomst,
bij Louis Baeten of eender welk ander bestuurslid.
Bij telefonische verlenging moet het aanvullende bedrag vereffend worden bij het
inleveren van de boeken.

o

Boete 1.25 Euro per werk en per periode.
Jeugdleden wordenNIET vrijgesteld van boete.
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V

AI
A2
A3

A4
A5

A6
A7
A8
A9
410

A1l
p^l2

413
414

Al5
Ar6
At7

Al8
Al9
A20

A2l
422
423

424
1'25

426

M7
1.28

I1

t2
I3

I4a
I4b
I5a
r5b

I5c
I6a
I6b

t7
I8a
I8b
I8c
I9a
I9b

Il0a
Il0b

De postcheckomslagen met reklame (catalogus)
Catalog of PEMINS Belgium (catalogus)
Postwaardestukken van België (catalogus)
Sonderstempel (catalogus)
Offïciële Catalogus mechanisch voorafgestempelde zegels van België 1906-1981 (catalogus)
Great Britain, Queen Elizabeth II Decimal Issues (catalogus)
Het gebruik van postwaardestukken sn aanverwanten in de thematische filatelie (catalogus)
Prefi latelistische posfinerken van België (catalogus)

Luchtpostcatalogus van België (catalogus)
Les cachets a etoiles (catalogus)
Officiele catalogus postzegelboekjes 1907-1 978 (catalogus)
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) deel I
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) deel II
Des timbres de Belgique et du Congo Belge 1949 (catalogus) desl III
Les timbres-poste illustrés I 840-1864 (catalogus)
De puntstempels van België 1864-1873 (catalogus)
Les timbres faux de Belgique (catalogus)
Timbres-poste Russie impériale (catalogus)
De streepstempels van België 1849-1864 (catalogus)
Vademecum du collectionneur de timbres-poste de Belgique & Colonies (catalogus)
Les marques postales de laprovince d'anvers 1648-1849 (catalogus)
De puntstempels van Nederland en Nederlands-Indië (catalogus)
Genese des premiers timbres-poste du Grand-Duche de Luxembourg (catalogus)
Spezialkatalog Lombardei-Venetien I 850 (catalogus)
Emission de timbres-poste de 1884 (catalogus)
Spezialkatalog Osterreich 1867 -1906 (catalogus)
Catalogue des estampilles et oblitérations allemandes (catalogus)
De pariteit van munten in de postgeschiedenis 1700-1875 (catalogus)
Diverse Michel (oude in het bezit van Firmin Thys, nieuwe Louis Baeten
Michel Deutschland-spezial 19821 1983 82-83 (catalogus jeugd)
Officiele Belgische Postzegelcatalogus 2000 (regelm uitgegeven catalogus)
Frankrijk
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus) I.
Monaco
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
conversion EurolFranc
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogps)
Franse kolonies
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus) II.
Franse kolonies
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
conversion Euro/Franc
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
West-Europa A (Allemagne) -€ (Grèce)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
West-Europa H (Héligoland) -Z (Yougoslavia)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Oost-Europa
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Overzes A (Aden)'B (Bresil)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Overzee B (Brunei) -C (Cyrénaique)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Overzes D (Dominicaine) - G (Guatemale)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Overzee G (Guinéé Bissau) -L (Lesotho)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Overzee F (Falkland) -N (Nyassaland)
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus)
Overzee O ( Ocean Indian) -S (Samoa)
(regelm
catalogus)
uitgegeven
Yvert et Tellier
Yvert et Tellier (regelm uitgegeven catalogus) VII.2 Overzee S (Seychelles) -Z (Zoulouland)
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I
II.2
II.3
III.I
III.2
IV
V.1
V.2
V.3
VI.1
VI.2
VII.I
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VT

B1

B2
B3
B4
B5

B6
B7
B8

B9

Bl0

Bll

Bt2
Bl3
B14

Bl5
Bl6
Bl7
Bt8
819
820

82l
B.22
C1

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C9

c10

cll

ct2
cl3

cl4
cl5
cl6
ct7
cl8
cl9
c20

czl
c22
c23
c24
c25

c26
c27
c28
c29
c30

c3l
c32
c33

c34
c35
c36
c37

c38
c39
c40

c4l
c42
c43

Leniniana (thema)
Conquete de l'esPace (thema)
Motivsammlung: Schife und Schiffahrt (thema)
Die Geschichte der Seefahrt auf Briefinarken (thema)
Spoor en posl in Nederland (thema)
TelecoÍnÍnunicatie op postzegels (thema)
Luchtpos! veertig jaren KLM postvluchten (thema)
Postes Helléniques (thema)
Oranje en Nederland op postzegels (thema)
Leopold I 1790-1865 (thema)
Freistempel mit dem Motiv Eisenbahn (thema)
Die Olympischen Spiele auf den Briefrnarken der Welt (thema)
Sport auf Sowjetischen Briefrnarken (thema)
Weluaumfliige auf sowjetischen Briefrnarken (thema)
Deutsche Sonder-u. Vy'erbestempel mit dem Motiv Eisenbahn (thema)
Treinen deel I (thema)
Treinen deel II (thema)
Treinen deel III (thema)
Thematische Artikels (thema)
Thematisch verzamelen, met voorbeelden (thema)
P.P. Rubens (thema)
J.F. Kennedy (thema)
Vademecum der Belgische voorafstempelingen (studie)
Postgeschiedenis Herenthout (studie)
Raddatumstempels in West-Vlaanderen (studie)
Les Bureaux Ambulants de Belgique (studie)
De postgeschiedenis van Roeselare (studie)
Postzegels schrijven gedschiedenis - van WOII (studie)
Union Postale Universelle (studie)
Na Posttijd, 1946-197 I (studie)
De postzegels van België (studie)
Rampstukken (studie)
L'emission des timbres-poste à effigie de 1865-66 (studie)
Engelse poststukken gebruikt in het buitenland (studie)
Heraldieke leeuw met overdruk (studie)
Les entiers postaux de Belgique, Congo Belge et Luxembourg (studie)
Rolzegels + uitgifte l9l5 Albert (studie)
De Dulitse censuurmerken op burgerlijke briefirisseling 1939-45 (studie)
Archiv fur deutsche Postgeschichte (studie)
(studie)
Studieverzameling voorj-onge en oudere filatelisten - vbn filatelistisch materiaal
(studie)
materiaal
filatelistisch
jeugdrnonitoren
voorbeelden
studiedag
De Belgische afstempelingen l9l8-l 91 9 (studie)
(studie)
De rekl'ame zegels van Beigie en de evolutie van de posttarieven vanaf 1930
(studie)
2
bundel
markofilie
Belgische militaire
Die Postzensur 1745-1939 - band I
WEFIS_STUDIE
De telegraaf en telefoondienst in West-Vlaanderen (studie)
:
WEFIS-STUDIE
spoedbestellingstukken
De Bellische
WEFIS-STUDIE
De datu'mstemiel type
:
WEFIS-STUDIE
Het postkantoór Bioemendael(e)
: WEFIS-STUDIE
wol
tijdens
bezetting
Duiiss
onder
Burgerpost
oostende
: WEFIS-ST1IDIE
Àrp."t"n van di rurale post in West-Vlaanderen deel II

(studie)

(studie)
lglOlstudie)
(studie)

(studie)
(studie)

(studie)
De aangetekende en veàkerde
(studie)
Belgie
van
helilopterpostdienst
De
Brievenvervoer oostende-veut"i tÈ+o (studie)
Oostende - Raddatumstempels (studie)
Postwissels en postbons (ÀOie)
Postrnerken van Assebroèk, Dudzele, Lissewege, "' (studie)
Koerier Charles-Louis van Batten (studie)
De naamstempels in West-Vlaanderen - deel I (studie)
Pakketbootsdmpels Oostende-Dover (studie)
Het Belgische tt ufport (studie)
Ostende - datumstempels enkeie cirkel type E 1876-1910 (studie)
Het stempeltype v. tÓtO - Westvlaamse itempels deel I (studie)
Transatlantische postverbindingen USA-Betgie lstuaie;
Het stempeltyp. u. tgtO -'Wesilaamse stempels deel II (studie)
zendingen
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l8
19

20

2l
22
23

: WEFIS-STUDIEZ4
: WEFIS-STUDIE 25
: WEFIS-STUDLE2á
WEFIS-STUDIE 27

: WEFIS-STLIDIE 28
: WEFIS-STUDIE 29
WEFIS-STI.IDIE 30

: WEFIS-STUDIE 3l
: WEFIS-STUDIE 32
: WEFIS-STUDIE 33
: WEFIS-STUDIE 34
: WEFIS-STUDIE 35
: WEFIS-STUDIE 37
: WEFIS-STUDIE 38

VII

c44
c45

c46
c47

c48
c49
c50

c5l
c52
c53

c54
c55

c56
c57

c58
c59
c60

c6l
c62.
c63.

c64.
c65.
c66.
c67.
c68.

c69.
c70
D1

D2
D3

D4
D5

D6
D7
D8

D9

Dl0

Dll

Dt2
Dl3
D14

Dl5
,)

Dl6
Dt7
Dl8
Dl9
D20

Dzt
D22
D23

D24
D25

D26
D27
D28

EI
E2
E3

E4
E5
E6
E7
E8
E9

(studie)
(studie)
De dubbele cirkelstempels van West-Vlaanderen (studie)
Postgeschiedenis van zande-zevekote-Moere (studie)
De postgeschiedenis van Koksijde (studie)
Noodsituaties bii de post in Brugge tijdens l918-1920 (studie)
De spoorlijn Lichtervelde-veurne en haar postmerken (studie)
Het stempeltype v. 1910 - westvlaamse stempels deel III
Het stempeltype v. 1910 - westvlaamse stempels deel IV

: WEFIS-STUDIE 40
: WEFIS-STUDIE 42
: WEFIS-STUDIE 43
: WEFIS-STUDIE 44
:'WEFIS-STLIDIE 45

: WEFIS-STI-IDIE 47
: WEFIS-STUDIE 6l

Lustrumnummer l0 jaar WEFIS (studie)
Lustrumnummer 20 jaar WEFIS (studie)
l00e maandblad Antwerpse Kring voor Stempelstudie en postgeschiedenis (studie)
De Post te Antwerpen tijdens de Duitse bezetting1914-1918 (studie)
: WEFIS-STLIDIE 63
De spoorwegkantoren van oostende en hun stempels
WEFIS-STUDIE 64
Inventaris van de IVestvlaamse frankeerstempels
WEFIS-STLIDIE 65
De spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort en ham postmerken
(studie)
Filatelie
voor
School
Artikels Kempense
Luminescerende zegels (studie)
Uitgaven van de U.V.-verzamelaarl (studie)
Uitgaven van de U.V.-verzamelaar II (studie)
De geschiedenis van lijn 76 : Poperinge - Adinkerke - De Panne (studie) WEFIS-STUDIE 36
De spoorlijn Gent - Eeklo - Brugge en haar stempels (studie) = FISTO-STUDIE 4 & WEFIS-STIJDIE 39
De postcode 1990 in lÍy'est-Vl. onder de marcofilistische loep (studie) WEFIS-STUDIE 57
WEFIS-STUDIE 59
De fraÍlkeerstempels te Oostende
\ryEFIS-STUDIE 60
De Belgische luchtpostaanduidingen
WEFIS-STUDIE 62
II
na
W.O.
marinepost
De Belgische
Studie van de luchtpost ontwikkeling in Belgie 1914'1919: JAARB AEROFIL 1986
Koninklijke beeltenis type Elsffom (studie)
De Elstrom reeks (studie) : V.B.P. studiekring nr. 211

(studie)
(studie)
(studie)

:
:

:

(studie)
(studie)
(studie)

:
:
:
:

De thematische filatelie (lectuur)
De post voor u (lectuur)
Hoe wordt een postzegel vervaardigd (lectuur)
Motiv Philatelie (lectuur)
Bloemlezing Themaphila 25 - voorbeolden (lectuur)
Handboek voor de thematische filatelie (lectuur)
Het interessante van poststukken (lectuur)
Prisma postzegelgids (lectuur)
Museum van posterijen en tglecommunicatie, Brussel (lectuur)
Postrnuseum - historische toelichtingen, Brussel (lectuur)
Mens en Taak : Sociale Aspecten van de Filatelie (lectuur)
Ken de post (lectuur -jeugd)
Postboden van vroeger, postmaÍl van nu (lectuur - jeugd)
Ik frankeer met de machine (lectuur)
Graveren en drukken van postzegels (lectuur)
DE POST door de eeuwen heen (lectuur)
DE POST school-filatelie (lectuur - jeugd)
Postzegels verzamelen: kennis vergaren (lectuur -jeugd)
6spenny
blacK'tot de modeme postzegel (lectuur)
Van de
De valstrik van de filatelie (lectuur)
De postzegel, van ontwerp tot verzamelobject (lectuur)
Ontdek EUROPA met behulp van postzegels (lectuur - jeugd)
Filatelie in klein bestek (lectuur)
Brieven uit de hel - herinnering aaÍt gevangenschap in koncentratiekampen (lectuur)
Een kleine kursus filatelie, beknopte inleid. vr het opbouwen v/e landenverz (lectuur - jeugd)
Filatelie - aspecten van het postzegelverzamelen (lectuur -jeugd)
Druktechnieken & papier (lectuur)
Jan De Postiljon (lectuur) D29 Luchtvaargeschiedenis : een Antwerpse pionier (lectuur)
De steekkaarten van de boekenliefrrebber (Naslagwerk)
Filatelie Encyclopedie deel I (Naslagwerk)
Filatelie Encyclopedie deel II (Naslagwerk)
Filatelie Informatief deel I (Naslagwerk)
Filatelie Informatief deel II (Naslagwerk)
Filatelie Informatief deel III (Naslagwerk)
Filatelie Informatief deel IV (Naslagwerk)
Goed om weten - ivm reglementen & formulieren (Naslagwerk)
Cursus filatelie - de ware postzegelverzamelaar deel I (Naslagwerk)
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F7
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Ft2
F13

Fl4
Ft5
Ft6
F17

Fl8
Fl9
F20

F2l
F22
F23

F24
F25
F26
F27
F28

Cursus filatelie - de ware postzegelverzamelaar deel
Cursus filatelie - de ware postzegelverzamelaar deel

II (Naslagwerk)
III (Naslagwer$

l0 jaar V.B.P. Studiekring (tentoonstelling)
Themabelga (tentoonstelling)
Thematische revue - Themaphila 87 Amsterdam (tentoonstelling)
Postphila 69 Rogiercentrum Brussel (tentoonstelling)
Stockholmia 86 (tentoonstelling)
Belgica 90 (tentoonstelling)
Dusseldorf '90 (tentoonstelling)
Amphilex'77 Amsterdam (tentoonstelling)
4e NVPH Show '82 'S-Gravenhage (tentoonstelling)
I 5e Verjaring - "school der Filatelie" Jubel-Postzegeltentoonstelling (tentoonstelling)
foninkii;te postzegelverzamelaarskring Lier - Postzegeltentoonstelling (tentoonstelling)
Postzegel en posttentoonstelling Antigone - tweede lustrum (tentoonstelling)
RELIFIL, tentoonstelling voor religieuze fi latelie (tentoonstelling)
INDIA'89 bulletin ? (tentoonstelling)
DUSSELDORF'90 (tentoonstelling)
Oscm Bonnevalle's kunst een kwarteeuw ten dienste van de filatelie (tentoonstelling)
BRUPHILA' 87 (tentoonstelling)
Internationale tentoonstelling "Druk en papier" (tentoonstelling)
Sint-Niklaas, le nationale competit. tentoonst. vr postwaardestukken en -geschiedenis (tentoonstelling)
PHILEXFRANCE 99 - Mondial du timbre - tome I (tentoonstelling)
PHILEXFRANCE 99 - Mondial du timbre - tome 2 (tentoonstelling)
Stamplight Israel 99 - Israel in postzegels (tentoonstelling)
Welkom in Begijnendijk-Betekom - Befiten '99 (tentoonstelling)
Dag van de postzegel 1978 (tentoonstelling)
lnternationaal Postzegelsalon I 979 (tentoonstelling)
GRENADA'92 wereldtentoonstelling (tentoonstelling)
TL-fNGRIFIL '85 Nationale Kompetitieve Postzegeltentoonstelling (tentoonstelling)
INDIA'89 bulletin 3 (tentoonstelling)

G6

g.Brieftnarken-auktion Stuttgart (veilingcatalogus)
S2.Internationale Briefrnarken-AukÍion Mainz (veilingcatalogus)
Gran Bretan4 Cartas dirigidas al exterior (veilingcatalogus)
Subasta internacional de Sellos (veilingcatalogus)
Katalog I 990, Denemarken (prijslijsícatalogus)
First Postage Stamp of Spain collection (veilingcatalogus)

G7

Gran Bretana, cartas dirigidas al exterior 1840-1855 (veilincatalogus)

Hl
H2
H3
H4

Interphila'84 (adressenlijst)

JI

Kwartaalblad voor filatelie I (ingebonden tijdschriften)
Kwartaalblad voor filatelie II (tijdschriften in map)
De postzegel I (ingebonden tijdschriíïen)
De postzegel II (ingebonden tijdschriften)
De postzegel II (tijdschriften in dikke map)
De postzegel III (tijdschriften in dikke map)
De postzegel IV (tijdschriften in dikke map)
Mijn stokpaardje I (tijdschriften in dikke map)
Mijn stokpaaÍdje II (tijdschriften in dunne map)
Studiegroep postzegels A. Buzin I (tÏdschriften in dunne map)
Studiegroep postzegels A. Buzin II (tijdschriften in dunne map)
Studiegroep postzegels A. Buzin III (tijdschriften in dunne map)
Studiegroep postzegels A. Buzin IV (voor aanvulling tijdschriften in dunne map)
Collector Rèvue - Van Looy & Van Looy (voor aanvulling tijdschriften in dunne map)
Bondsnieuws I (tijdschriften in dikke map)
Bondsnieuws II (tddschriften in dikke map)
Bondsnieuws III (voor aanvulling tijdschriften in dikke map)

G1

G2
G3
G4
G5

J2
J3

J4
J5
J6
J7

J8
J9

Jl0

Jll

I12
J13

il4
Jl5
Jl6
Jt7

Jl8

l

TheBritishPhilatelicFederationYearbook (adressenlijst+jaarboek)
jaar socialistische federatie voor postzegelverzamelaars (adressenlijst+jaarboek)
Bruisend Lier - Het Lierse verenigingsleven voor de eeuwwisseling (foto's+info Lierse verenigingen)
25

De Koerier (voor aanvulling tijdschriften in dunne map)

ARPO-JARPO

LIER november -december 2002 bijlage tijdschrift . Bibliotheek

Provincie Antwerpen

zaterdag 14 december 2002 DAG v/d FTLATELTE &
NATIONALE RUILDAG ARPO _ LIER
Postzegeltentoonstelling éénkaderverzamelingen van l0 tot 17
uur
ln zaal't KaÉhuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 LIER
Opqericht

in -

Fondée en 1890

DEELNEMING SF'ORMULIER

Elke kring aangesloten bij KLBP

Antwerpen kan met een éénkaderverzameling deelnemen
aan de
tentoonstelling.
De deelname is gratis. Indien de verzameling moet verzekerd worden zullen
de onkosten hiervoor
aangerekend worden aanl o/oo. Te betalen bij de opbouw van
de verzameling. (Bijgevoegde lijst moet dan
wel degelijk ingevuld worden.)
De verzamelingen kunnen opgebouwd worden op zaterdag 14 december
van guur tot 9.30uur en
afgebroken worden om l7 uur.

r'

'

Btj de sluiting van de tentoonstelling zal er Íum de deelnemers een drink

aangeboden worden. De
deelnemers zullen een evaluatie ontvangen van hun verzameling
. Het beoordelingssysteem van de open
klurr. zal toegepast worden.
De inschrijvingen worden afgesloten op wijdag 15 november 2002.
De formulieren moeten opgestuurd
worden naar Firmin Thys Bossrraat 3g 2soorÈn g: 03/4g0 .66.2g
E-mailadres : fi rmin.thys@planetinternet.be

De

.Lidnr.KLBP:.......

Zaldeelnemen met de verzameling:

Van de heer, mevrouwjeugdlid
Adres
Postcode
woonplaats:

a

.E-mailadres:...........

KoÉe voorstelling van de kring:

KLBP Antwerpen 14 december 2002 dag v/d filatelie

ARPO - JARPO LIER

LZilENATIONALE RUILDAG

K'L'B'P' Prov' Antwerpen
r'aterdag 14 decemb er 2002

Dag van de filatelie

.

PoSTZEGELTENTOONíTELLING EENKADERVERZAMELINGEN
POSTZEGELS-POSTWAARDESTUKKEN.POSTKAARTEN
CN TELEFOONKAAR'TEN

in zaal' t KART HiIJIZjF'RSHOF
KARTEIuIIZjFjRS\rEST55-572500LIER
van 10 tot 77 uur

gratis
Toegang
is
Iedereen
RESERVATIE VAN TAFELS /S VERPLICHT

welkom

rafers'u":ffi,ïiïi#iïffiil#:ïiïlxl"ffl';ïï"J#Ë.€12'50die
In|ichtingen:MERTENSFransZagerijstraat30.25^0^0LIERTel.03/480.28.11
65-48
Rekeningnummer Árpo-Lie r 979-13217

be
Per E-miiladres : íirmin'th s@p lanetinternet'

rnlichtingen Dag van de F'aterie
Vrij

KLB'

2500
Antwerpen: Trrys-Firmin Bosstraat 38

of E-mail: firmin'tnys@planetinternet'be

Bosstraat 38 2500
van zegel art'198; V'U' Thys Firmin

Lier

Lier

8:

03/480'66'28'

