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BESTE VRIENDEN
Het jaar 2003 schiet uit zijn startblokken! Wij wensen u en uw familie het allerbeste. Mogen
we met zijn allen van tegenspoed gespaard blijven. Voor onze leden on onze kring wensen wij
aangename bijeenkomsten en veel verzamelplezier.
Onze nationale ruildag en dag van de filatelie heeft met succes zijn deuren gesloten. Wij
danken al de medewerkers die zich ingezet hebben om alles zo vlol mogelijk te laten
verlopen. De beperkte tijd om zaterdagmorgen de zaal tljdig in orde te maken is altijd een
klein huzarenstukje en de stress doet de spanning altijd wat stijgen. Maar het eindresultaat
was als de kaviaar op een toastje.
Onze kring heeft deelgenomen met een éénkaderverzameling, "De automobiel in de
landboud' van ons lid Willy Bats. We behaalden het beste resultaat in de thematische
verzamelingen. Proficiat Willy!
Ik hoop dat dit een aamporing voor de leden is om zelf met een verzameling te beginnen . De
tentoonstelling van éénkaderverzamelingen heeft bewezen dat men geen wonderen moet
verrichten om iets meer te doen dan postzegels in een album steken. Wij staan altijd ter uwer
beschikking om u te helpen brj uw verzameling. Wij hebben toch een redelijke bibliotheek
met catalogi en veel andere werken en tijdschriften die altijd ter itz;age zijn op onze
bijeenkomsten.
Op 11 januari 2003 starten wij het nieuwe filateliejaar. Eerst en vooral doen wij een oproep
om uw nieuwe zegels zo regelmatig mogelijk te komen aftralen, zodat deze dienst zo vlot
mogelijk kan verlopen en wij geen wonderen moeten verrichten om de financiële zijde
draaiende te houden.
Verkoop onder leden: Wij proberen altijd aafl zeeÍ gunstige voorwaarden onze leden de
gelegenheid te bieden hun verzameling uit te breiden of ruilmateriaal aan te schaffen om
bijvoorbeeld ruilbodes te maken. Vraag inlichtingen hierover aan de bestuursleden of in het
bijzonder aan onze ruilmeester.

Donderdag 23 januari 2003 vanaf 1.9 uur worstenbrood of appelbollen! lnschrijven is
noodzakelijk, zie inschrijvingsformulier op blz. 1 1.
Tijdens ons worstenbrood wordt de uitslag met prijsuiheiking van de aanwezigheidslijst
georganiseerd. Dus met zijn allen aanwezig .
Wij gaan in 2003 verder met de aanwezigheidslijst; zo kunnen wij onze trouwe leden blijven
hem niet in te vullen wat naar onze mening nog veel te veel gebeurt.
belonen. Maar
Tot slot : maak reclame voor onze kring en breng een nieuw lid aan, zo blijven wij groeien.
Uw Lidgeld nog niet betaald? Maak het vlug in orde, onze penningmeester zalugraaghelpen.
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mireille-vanheerentals@hotmail.com
tijdelijk onbeschikbaar
FeesEaal "'t Karthuizershof',

Al onze bijkomsten gaan door in:
F eestzaal't Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57, Lier

AANGESLOTENBIJ:
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen w
(nr 183) en De Lierse Culturele Raad

CLUBBIJEEIIKOMSTEN IN

2OO3 :
* Zaterdag ruilnaniddagen ARPO+ JÁRPO

'

Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. augustus (geen vergaderin g op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdag ruilavonden ARPO

*

Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)
september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

Yeilingen ARPO
2ezalerdagvan

de oneven maanden,

TFf YSFiïmin firmin. thys@planetinternet. be
Bosshaat 38, 2500 Lier,
03/480.66.28
S e cr e t aris

€t HulpbiWio

Zatetdag 8 februari 2003 RuilnamiddagvanaÍ14 uur.
Donderdag 27 febtaaÍi 2003 Ruilavond vanaÍ 19 uur.

Zaterdag
Donderdag

Ruilnamiddagvanaf 14 uur.
8 maart 2003
27 maart}O03 Ruilavondvanaf 19uur.

om 15 uur

BESTUITRARPO:
*W

*

Zaterdag L1. januari 2003 RuilnamiddagvanaÍ 14uur.
Donderdag 23 januari 2003 Worstenbrood vanaf 19 uur.

BIIEENKOMSTEN
jeugdleden JARPO LIER:

the cari s

Al onze bijkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

VANFffiERENTALS Mireille,
mireille-vanheerentals@hotmail. com,

Haakstuk 10, 2550 Kontich,
03/ 457.56.95 oÍ 0474/4236A8

*Aebmaster.

Zatetdag ll

januari

BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,2500Lier,
03/480.22.83
*Dj.ens!.Nieuw jsheilen
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53,2540 Hove,
03/288.58.94

Ruilnamiddag vanaÍ

1,4

uur.

VAN ROY Luc,
luc.vanroy@diamant.provant. be,
Pieter Coomansstraat. 32a, 2880 Hingene
(Bornem), 04961264119
*Penning-, MateríaaL en Veilingmeestr, B

2003

:

Zaterdag I februari 2003

RuilnamiddagvanaÍ14

uur

Zaterdag

8 maart

2003

Ruilnamiddag vanaf 14 uur

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

WEETIES

*WgÊler.

MERTENSFTanS

Zagenjstaat 30, 2500 Lier,

a

03/480.28.11,
*Leden
BATS

Willy, w.bats@worldonline.be,

Montystraa t 34, 2590 Berlaar,

tijdschrift.

a3/ 482.29.66
LTDGELD

9 t2002-9 t2003 :
* JARPO : tem 18 jaar gratis
vanaf 19jaar: 6.20 Euro

* ARPO: 6.20 Euro
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Tijdens de KLBP Quiz op zaterdag 9 november 2002,
behaalde de ARPO ploeg de l" plaats !
Ook een mooie 10" plaats voor de JARPO ploeg.
Er deden in het totaal 19 ploegen mee.
De volledige rangschikking vindt u verder verder in dit

a

Website KLBP (Landsbond) : www.klbp.be

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

4 jarruai2003

j

Opendeurdag Landsbond bibliotheek, van 10u00 tot 16u00 (receptie 1Lu00),
Lange Koepoortstraat 43, 1"t verdieping, 2000 Antwerpen
januari
2003
:
l"1e Nationale Ruilbeurs, vÉu:r 9u00 tot 16u30,
L8
postzegels + poststukken + telecards, in de stedelijke feestzaal'KielparK,
Sint Bernardsesteenwe g 113, 2020 Antwerpen-Kief toegang gratis
Ruilbeurs in de gemeentehjke basisschoof De Bruynlaanl9, te Begijnendijk,
19 januari 2003 :
van 8u00 tot 15u0O toegang gratis
9 februari 2003
: 17u filateliebeurs in de gemeentelijke jongensschool, Molenstraat 2,
te Keerbergen, van 9u00 tot 1,6u00, toegang gratis
25 januari 2003
: Voorverkoop "Henry Van de Velde" & "Ten dienste vaÍI ..."
te Desselgem en Grandrieu
: Voorverkoop "Hector Berlioz" & "Volkssporten",
22febrtafi2003
te Beringen (Vlaams Mijnmuseum- Clubviering 40jGerminal Beveren) en
te Lede
22feb-23 feb 2003
: Voorverkoop "Hector Berlioz" & "Volkssporten",
Prov. Comp. Tentoonstelling Luik Comblain-au-Pont
1 maart 2003
: 13" beurs voor alle verzamelinger; van 9u00 tot 17u00, toegang gtatis,
in O.C. "De Neerbeek", Vlaswaagplein (station) te Bissegem
1"5 maart 2003
: Voorverkoop "Universiteiten" te Mons en Brussel
29-30 maart 2003
: 33" nationale Postzegel en muntenbeurs, inkom 3 Euro, van 10u00 tot 18u00,
door NIPA, in het Bouwcentrum te Antwerpen
: Hagelandse Verzamelaarsdag, door K.V.B.P. afdeling Aarschot
6 april2003
: Voorverkoop "Bloemen" te Angleur
26 apr[20A3
26-27 april2003
: Voorverkoop "Bloemen" en
FILAFLORA 2003 lnternationale Thematische tentoonstelling "Floïa",
In het scheppersinstituut, Cooppallaarrl?S, te Wetteren, van 10u00 tot 17u00
26 apn72003
: Voorverkoop "Rode Kruis" te Verviers
26-27 april2003
: Voorverkoop "Rode Kïuis" en Prov. Comp. Tentoonst. Limburg te Leopoldsburg
17 rnei2003
: Voorverkoop "Dag van de Postzegel" & "JeugdÍilatelie"
te Archennes, Hatrrtrre en Musson
24nei2003
: Voorverkoop "Gemeensch. Uitgifte met Russische Federatie"
te Mechelen (door ARPHI Mechelen) en Braine-l'Alleud
28-29juni 2003
: Provinciale competitieve tentoonstelling Proboten 2003, toegang gratis,
door De Postiljon in de Sporthal, Sportveldweg te Boorheerbeek,
van 10u00 tot 17u00
1"3 september 2003
: Voorverkoop "Promotie van de Filatelie" te Antwerpen
(MPA-beurs - Bouwcentrum)
13-1,4 september 2003 : Fila 2003, Intemationale Postzegel en muntenbeurs, inkom 3 Euro,
van L0u00 tot 18u00, door NIP& in het Bouwcentrum te Antwerpen
5 oktober 2003
: Hagelandse Verzamelaarsdag, door K.V.B.P. afdeling Aarschot
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PERS INFORMATIE - DE POST
uitgifte aan

een speciale postzegel en een blaailje nr. 20 ,,Marc sleen g0
: a. Nero en zijn geniale zoon Adhemar

Onderwerp

jaail,,

b. Wafelenbak

Waarde

Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
Euro (blaadje)
:vanaf A2/01/20O2 nde postkantoren
:30/12/2003 van L0 tot 16 uur in het Belgisch Centrum van het Beeldverha al, Zandsfraat 20
1000 Brussel
: op 02/01'/2003 van 10 tot 16 uur in de Philaboetiek, tussenverdieping,
Munkentrum, 1000 Brussel
: a. 0-49

b. 0.82

Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

U'
rn
m

r

e
3$-'t2
2A02

PRIOR

tooo

tlitS-iÍte ztan die speciale postzegels en een blaailje nr. (II "De uterelil ztan Henry
aan ile Velde"
: a. ',La nouvelle maison'iTervuren
b. Paviljoen wereldtentoonstelling parijs

Onderwerp

c. "Boekentoren" Gent
d. Henry van de Velde & Art nouveau

waarde'

ï;Z;?,Ëiï:

[Ë:Ë:::ïïïÍil::lï:iï:ïni3]

0.59 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
d. 0.84 Euro (blaadje)
c,.

Verkoop
'1 Voorverkoop

AÍstempeling

:vanaÍ27/01/2003indepostkantoren
?3/01'/20CB van 10 tot 19 uur op de 30ste editie van het internationaal stripfestival
van Angouleme
Chamn de Mars Nord, F - 16000 Angouleme _ Frankrijk
!gc_1Re
E/01/2003 van L0 tot 17 uur te Zaal Iso, Sint-Jorisstraat 6O 8-820 Izegem en
te
{$9ne9 royal, Avenue des Sporb, 17,6460 Chimay
: op 27 /01/2003 van 10 tot 16 uui in de Philaboetiek, ássenverdieping,
Muntcentrum, 1000 Brussel
:

Fffi!Í irilt;Irnt
g

I

cË

ê-

&

s
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UitgÍtr

l)an zes speciale postzegels nr.

Onderwerp:

02 "Eenhart

aoor '.."

a, Brandweerman
b. Politie
c. De civiele bescherming

d. Verpleging
e. De postbode

Waarde
Verkoop

Voorverkoop

f. Sint-Valentijn
a.+b.+c.+d.+e.+f. 10 x 0.49 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
:vanaf T7/O1/20CErn. de postkantoren
:23/0L/2003 van 10 tot 19 uur op de 30ste editie van het intemationaal stripfestival van Angouleme
Escape Cha-p de Mars Nord, F - 16000 Angouleme - Frankrijk
25/01,/2003 van 10 tot 17 uur teZaal Iso, Sint-Jorisshaat 6O 8870 Izegem en
te Athenee Íoyal, Avenue des Sports, 17,6460 Chimay
op 27 / O1,/ 2O03 van 10 tot 16 uur in de Philaboetiek, tussenverdieping, Muntcentrum, 1000 Brussel
:

r'' f *c..

Uttgifte oan em speciale postzegel nr. 03 "Hector Berlioz"
: Hector Berlttoz
Onderwerp
: 0.59 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
Waarde

Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

n de postkantoren
:22/02/2003 van 10 tot 17 uur te Katholiek Secundair Onderwijs, Tongersesteenweg%,3840 Borgloon
En te Polyvalente zaal "De Bron", KerkevijverstÍaat, 19A,9340 Lede
En te Complexe communale de Comblain au Pont, Rue du Grand Pre,25,4170 Comblain au Pont
: op 24/02/2003 van 10 tot 16 uur in de Philaboetiek, tussenverdieping, Muntcentrum, 1.000 Brussel
:vanaÍ24/02/2003

Uitgifte van twee speciale postzegels en een blaadje nr. 4 "Volkssporten"

Onderwerp

: a.

Bolspel

b. Boogschieten
c.

Waarde
Verkoop

Voowerkoop
Afstempeling

:

DuivensPort

a.0.49 Ewo (gepresenteerd in een velletje van 10)
b. 0.49 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
c. 0.82 Euro (blaadje)

:vanaf.24/02/2003 in de postkantoren
:22/02/2003 van 10 tot 17 uur te Katholiek SecundaiÍ Onderwijs, Tongersesteenweg 84, 3840 Borgloon
En te Polyvalente zaal'tDe Bton", Kerkeviiverstraat, 19A,934OLede
En te Complexe coÍrmunale de Comblain au Pont, Rue du Grand Pte,25,4170 Comblain au Pont
: op2410212003 van 10 tot 16 uur in de Philaboetiek, tussenverdieping, Muntcentrum, 1000 Brussel

Urtgifte oan die gele briefkaarten

Onderwerpen

:

a. "Bessy" van Willy Vandersteen
b. "Guy Leftanc" vanJacques Martin

door de 2Sb eeuw in 80 postzegels" met slogan "80 goede redenen om dit boek te kopen"
met rode opdruk en een PRlOR-postzegel "Koninklijke Beeltenis Albert II" (type MVTM)
: geen waardevermelding, pemanent geldig
c. "Een reis

Waarde
Uitgifte
Verkoop

:06/12/2002
:

in de postkantoren, bij Verkoopdienst De Post en in de Philaboetieks
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JEUGDKRANT
Eénkaderverzamelingen : Wat is dat?

Dit

artikeltje is niet alleen rot oruejeugdleden gericht maaï aan al onze leden. De meeste
onder jullie zullen wel een bezoek gebracht hebben aan onze nationale ruildag
en de dag van
de filatelie op 14 december laatstleden. Zij nillenal enkele indrukken opgedàm
hebben over

een éénkaderverzameling.

De bedoeling van éértkadewerzamelingen is de drempel te verlagen om een verzameling
beginnen op te bouwen volgens een welbepaald plan. Men heeft niét zoveel
materiaal nodi!
en men kan al vlug aan een tentoonstelling deelnemen. Het voordeel van deze
discipline i!
eveneens dat men een onderwerp kan verzamelen 'waaï zeet weinig materiaal
van bestaat.
Op onze tentoonstelling waren verschillende verzamelingen diJ opgebouwd waren als
een

verzameling

voor de open klasse.

Zij

horen eigenlijk

"i;

echt thuis

bij

de

éénkaderverzamelingen, omdat de open klásse geen miirimum aantal
vlakken oplegt. Die
verzamelingen kunnen rechtstreeks deelnemen bij de open klasse. Nog eens
herhalen: in de
open klasse mag men niet filatelistisch materiaal gebruiken
tTln verzameling op te
bouwen.

o^

De éénkaderverzamelingen worden beoordeeld volgens twee disciplines, namelijk
"Thematisch" en "lrliet-thematisch,,.
Voorbeeld van de puntenindeling zoals de verzamelingen werden beoordeeld
op Amphilex te
Amsterdam en bij de dag van de filatelie.
Thematisch

Niet-thematisch

Titel / plan

9

6

Behandeling

t0

8

onderzoek

7

10

Kwaliteit en zeldzaamheid

6

I

Presentatie

8

8

Totaal

40

40

Filatelistische belangrijkheid,
kennis, persoonlijke studie en

Als u de puntenindeling bekijkt, zal u zeker één groot verschil opmerken met
de open klasse, die
beoordeeld wordt voor.50%o door het publiek
uooi 50% door de juryleden van alle disciplines.
"n
Bij de traditionele indeling van verzamelingen
heeft men de verschillende klassen zoals:

Postgeschiedenis, Thematische, Traditionele fi latèlie enz..
de éénkaderverzamelingen heeft men het eenvoudig gehouden en zich beperkt
tot Thematisch en

Bij

Niet-thematisch.

Arpo
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Zoals je kan zien is het mogelijk om elke soort verzameling te starten als éénkaderverzameling . Maar
een verzameling open klasse stelt men rechtstreeks tentoon in de open klasse.

Hoe start men een éénkaderverzamelíngverzameling ?
Je houdt van sport en je wilt een verzameling starten over sport . Maar

je interesseert je vooral aan
"Triathlon", een jonge tak van de sport waarover je weinig materiaal gaat vinden. Ideaal voor een
éénkaderverzameling. Aan de hand van een klein artikel geven wij een voorbeeld van eenthematisch
plan.

TRIATHLON
Geschiedenis

De triathlon is ontstaan in de USA in 1977 op Hawaï. Toen enkele leden van de Waikiki Swim Club
aan de borrel waren? vroegen ze zich af welke van de drie belangrijke sportevenementen op het eiland
Oahu het zwaarst was: de Waikiki Rough Water Swim, een zwemwedstrijd in de oceaan over een
afstand van 3,8 kilometer, de Around-Oahu Bicycle Race, een wielerwedstrijd over 180 kilmeter
rondom het eilend Oahu of de Honolulu Marathon, over de bekende afstand van 42kilometer en 195
meter. Was de zwentmer, defietser of de loper nu de beste duuratleet? Nadat de specifieke
moeilijkheden van de drie verschillende evenementen uitgebreid met elkaar vergeleken waren, kwam
de ex-marine-officier John Collins met de onverwachte vraag of het niet mogelijk was de drie
onderdelen te combineren tot een nieuw sportevenement. Hoewel zijn toehoorders het als een aardige
grap opvatten liet het idee Collins niet los. Het lukÍe hem om elf mensen, mariniers en een paar
studenten, zover te krrjgen dat ze het wilden proberen.
De Hawaï Ironman Triathlon was geboren.
Uiteindelijk verschenen er vijftien dappere deelnemers aan de start van de eerste Ironman Triathlon.
Op 18 februari 1978 begonnen ze aan de onmogelijk geachte uitputtingsslag van zweÍlmen, fietsen en
hardlopen . Het verhaal gaat dat John Collins zelf de trofeeën voor de winnaars had gemaakt, door een
aantal prjpen en bouten aan ekaar te solderen. Zijn vrouw borduurde eigenhandig de T-shirts en de
plaatselijke krant schreef een artikel over het op handen zijnde evenement en maakte daarin o.a. de
woordspeling met "ironman" en de" iron-lung"(stalen long) die vast klaar moest staan bij de finish van
deze sportverdwazing.
Aan het einde van een lange dag bewezen veertien van de

vijftien deelnemers dat het idee van Collins
niet onmogelijk was. Beroepsmilitair Gordon Haller werd 's wereld eerste "ironman" en won in de tijd
van 11 uur 46minten en 58 seconden.
In januari 1979 werd onder bijzonder slechte weersomstandigheden voor de tweede maal de triathlon
gehouden. Nadat de start een dag was opgeschoven, begonnen vijftien deelnemers aan het TwaÍe
karwei. Twaalf van hen haalden de finish en winnnar werd Tom Warren in 11.15.56 uur. Lyn Lemaire
werd de eerste "ironwoman" met een tijd van 12.55.38 uur.
Ondanks het kleine deelnemersveld begonnen verschillende Amerikaanse sportbladen artikelen te
wijden aan de "lunatic competition". Dankzij deze artikelen verschenen tot verrassing van de
organisatoren in 1980 meer deelnemers dan werd verwacht, namelijk 108. De wedstrijd werd
gewonnen door Dave Scott en voor het eerst besteedde de Amerikaanse televisie aandacht aan de
wedstrijd. Scott was bijna twee uur sneller dan het oude record en finishte in de tijd van 9.24.33uur.
Robin Beck won bij de dames, met als tijd 7L2l.24uur.
De wedstrijdorganisatie, onder leiding van Valerie Silk, besloot na de race op zoek te gaan naar een
andere locatie. De deelnemers hadden last van het drukke verkeer op Oahu, en andersom, en de
wedstrijd werd verplaatst naar het minder dichtbevolkte eiland Kona.
De triathlon kende steeds meer bekendheid .
1981 in Den Haag had de eerste triathlon buiten de
Verenigde Staten plaats. Het was een bescheiden begin met welgeteld tien deelnemers. Twee
Nederlanders en twee Zweden zagen kans om de wedstrijd uit te lopen. De winnaar Gregor Stam deed
er 11uur en l lminuten over.

h
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De Europese Triathlon Unie (ET[I) werd op 17 augustus 1984 in Almere Nederland opgericht met als
doel de belangen van de trialeten in Europa te behartigen. Bijna alle Europese landeniijn nu aangesloten.

De ETU organiseert jaarlijks Europese kampioenschappen over verschillende afstanden. Samen met
de lTU(krternationale Triathlon Unie) worden er een aantaltopwedstrijden georganiseerd.
De triathlon wordt nu, na een aarzelend begin, in vele landen als een unieke,zelfstandige sport erkend.
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Plan voor een verzameling over Triathlon

TRIATHLON
l.Ontstaan
1.1. Hawaï

2.Disciplines
2.1. zwemmen
2.2. ftetsen
2.3. lopen
3.Ontwikkeling
3.1.triathlon
3.2. duathlon enz.

-

4.Organisatie
4.1. Wererld
4.2. Europese
4.3. Belgische
5.Wedstrijden

5.l.Ironman
5.2.. \Mereldkampioenschappen
5.2. Europese kampioenschappen
5.3. Belgische kampioenschappen
Firmin Thys
Bibliografie:
Basisboek Trialhlon Henk van der Sluis
Triathlon training, Techniek, taktiek Bart de Ruyter

Arpo

-

Jarpo Lier januari

-

februari 2003

-

Britanica - intemet

-J\

,*4Q?

10
VERKOOP O|ÍDER LEDEN ZATERDAG ll ianuari 2003 om 15 uur
Nr
Land
OMSCHRIJVING
1 België
Nrs.: 1246-1248
2 Belsië
Nrs.: 125$1258
Nrs.: 1262-1268
3 België
4 België
Nrs.:1272-1277
Nr.: 1944
5 België
Nrs.:2006-2007
6 Belqiê
Nrs.:2031-2003
7 Belqië
Nrs.: 2170-2173 met plaatnrs.
Belgiê
Nrs.: 221 3-221 6 met plaatnrs.
I Belsië
Nr s. 221 7 -2222 me| plaatnrs.
10 België

I

België
België
België
België
België
België
België
18 België
19 Belsië
20 Belsië
11

12
13
14
15
16
17

21 Wereld

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Berliin
Berliin
Berliin
Berliin
Berliin
Berliin
Belsië
Belqiê
België

31

Belsië

32
33
34
35
36
37
38
39
40

België
Belsië
Belsië
Belsië
België

Belsië
Belsië
Belsië
België

41 Belsië

42
43
44
45

Belqië
Belqië

Belsië
Belqië

Nrs.: 2225-2228 met plaatnrs.
Nrs.: 2241 -2242 met plaatnrs.

Nrs.:22442246
Nrs.: 2288-2296
Nrs.: 23í2-2314 met drukdatum
Nrs.: 23&2343 met plaatnrs.
Nrs.: 2406-2407 met plaatnrs.
Nrs. : 2468-247 2 mel plaatnrs.
niet aangomen ontwerp 2003
Off. Catalosus2002
Twee vigneften Koning Boudewijn
Jaargang 1980

Jaargang 1981
Jaargang í983
Jaargang 1984
Jaargang 1985
Jaargang 1986
Blok 34
Blok 35
Blok 36
Blok 37
Blok 38
Blok 39
Blokken 4041
Blok 42
Blok 43
Blok 44
Blok 45
Blok 46
Blok 47
Blok 48
Blok 49
Blokken 50-51
Blok 53
Blok 54

Gote €
1,25
1,50
6,00
3,00
2,00
2,50
6,00
4,75
5,50
5,00
5,00
3,25
5,00
3,75
4,40
6,25
4,00
4,25

lnzet € Beh. Pr
0,40
0,50
2,50
1,25

0,80
0,75
2,50
2,00
2,40
2,20
2,00
1,50

2,50
2,OO
2,OO

3,00
1,80

2,00
2,50
2,50
1,00

31,00
30,00
43,00
52,00
44,00
45,00
8,00
2,75
4,25
4,00
1,50
1,00
2,80
1,00
1,00
1,00
1,10
2,75
2,00
3,60
2,25

6,50
2,00
2,AO

8,00
7,50
10,00
13,00
11,00
11,00

2,50
0,90
1,30
1,20

0,45
0,30
0,90
0,30
0,30
0,30
0,30
0,90
0,60
1,20

0,75
2,10
0,60
0,60

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altijd een scbriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester BAETEN Louis
Antwerpsesteenweg 3 19 2500 Lier8: 034802283
AFKORTINGEN:

** = Postgaaf
BR: Brief
R:Rolzegels
BL: Blok of velletje
* =Postgaafmetscharnier LP=Luchtpost
BZ,=Bezettingszegels FV=Frankeervignettetr
0 = Gestempeld
PWST= PostwaardestukDA=Dagbladzegels TX=StrafporEegels
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00 tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot
€5,00 +0r(re - 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

Arpo-Jarpo januari-februari 2003

WORSTENBROOT)

APPELBOLLEN

1

Donderdag 23 fanuari 2003
Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
In of Karthuizershof
Karthuizersvest 55 2500 Lier
Wij wagen e3.75 voor één gtoot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 20 JAFIUARI 2OO3
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsfonnulier. Afgeven op onze
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin Thys Boss traat 3í 2500 Lier. Men
kan telefonisch inschrijven op zijn nummer 034806628 of per E-mail: firmin.thys
@ pi.be

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

Worstenbrood:..........x € 3n75 E ............

Appelbollen: ...... ....x €.3,75 s ............
Totaal:
Handtekening:

FAMILMLEDEN EN VRIENDEN ZIJN WELKOM AAI\I DEZELX'DE VOORWAARDEN
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België-Belgique
PB
2500 Lier
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TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
2500 LIER 1
Afgifte kantoor
nr.: 419
Maart - april 2003
Jaargang 36
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K,L.B.P. nr. 183
Lokaal: Feestzaal "'t Karthuizershof" Karthuizersvest 55-57 2500 LIER
Verrntwoordelijke uitgever: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER 8: 034806628 E-mailadres:Íirmin.thys@planetinternet.be
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Inhoud:
Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Persinformatie - De Post
Belangrijke mededelingen
Verkoop onder leden
Jeugdkrant Jarpo Druktechnische filatelie (a)
Tháatische informatie (nieuwe reglementen)

blz.: 2
blz.; 3
blz.: 4
blz.: 5
blz.: 7
blz.: 8
bIz.: 9
blz.: 10

Beste Vrienden
Het bestuur heeft geen
Maart is de lentemaand, de natuur is reeds volop uit zijn winterslaap.
zoveel mogelijk de
winterslaap gehouden. zij zijnaltijd volop aan het werken om onze leden
uitoefenen.
kunnen
te
g"t"g"nh"íOi" g.urn o*-h* hobby in de beste omstandigheden
materiaal errE'.,
Naast onze vaste rubrieken zoals onze verkoop onder leden , de ruildienst ,
Lier het idee
hebben wrj met onze zustervereniging de Kon. Postzegelverzamelaarskring
wijze proberen te starten met, we zullen het maar
opgevat om op een gezellige
-ot'"t
à11"t wat met LIER te maken heeft in de filatelie of
,toái"Uil".nkomsten ,roJ-"rr,
de vierde
rechtstreekse aanverwanten. Wij zouden dit doen tijdens onze bijeenkomsten
is.
donderdag van de maand. \Mij nodigen iedereen uit die ge'tnteresseerd
aan onze leden : als u vrienden vetzamelaars of kandidaat
maak ze gewoon lid. Dit is de
verzame\aars kent, laat ze àan Èennis maken met onze kring of
enige manier om onze vereniging te laten groeien'

Wij doen nogmaals een oproep

en onze lijsten aznte
Het bestuur heeft veel werk verzet om onze bibliotheek terug te ordenen
Hoe
die reeds verschenen zijn in ons tijdschrift. Maak gebruik van onze bibliotheek'
purr"n
-meer ,
informatie u heeft , hoe meer kennis u heeft , hoe beter.

u a\Ie
Ruildienst : Hebt u dubbels? Maak er ruilboekjes van onze ruilmeester zal
In uw
inlichtingen verschaffen . Lege ruilboekjes zrjntg verkrijgen bij onze materiaaldienst.
zijn.
voordeel
zalinuw
eigen voórdeel maak goede en verzorgde ruilboekjes, de uitname
in te vullen
Aanwezigheidslijst Er zijnnog altijd leden die vergeten om de aanwezigheidslijst
prijs
opleveren
mooie
een
kan
u
ii3o.r* oi,,e bijeenkomsten. Zij hêbben ongelijk want dit
: zaterdag
;;;. wie regelmatig aanwe"ig ir . Wrj herhalen nog eens het reglementbestuur
moet
het
punten
2
;
bijeenkomsten levereri 1 punt op, de donderdag bijeenkomsten
aanwezig zijnmaw krijgt geen punten.
Tentoonstellingen: Bezoek regelmatig tentoonstellingen
scherpt uw kennis aan.

of filatelistische manifestaties. Het

onze kring
Nippa beurs 29 en 30 maart 2003 in Bouwcentrum Antwerpen: De lidkaart van
kassa.
de
geàft recht op S}oÁkorting; U moet ze wel kunnen tonen aan

Arpo

-

Jarpo Lier maart aPril 2003

J

Filatelistisch blad, 2-mazndelijkse uitgave door

:

ARPO - JARPO LlER(.reugdafdeling)
Secretariaat : Haakstuk
Webpage

Lokaal

.'

:

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

10, 2550 KonticlU 031457.56.95

mireille_vanheerentals@hotmail. com
tijdelijk onbeschikbaar
Feestzaal "'t Karthuizershof',
Karthuizersvest

5 5

-57, Lier

AÁNGESLOTENBIJ:
Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars

Al onze bijkomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof

vzw

Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkingen vzw
(m 183) en De Lierse Culturele Raad

CLI]BBIJI ENKOMSTEN IN 2OO3;

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

* Donderdas ruilavonden ÁkPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)
september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

*

Yeílineen ARPO
2ezaterdagtran de oneven maanden, om 15 uur

)

Zatetdag

8 maart 2003

Ruilnamiddag vanaÍ

Donderdag 27 maart2003

Zaterdag l2apnl2003
Donderdag 24apnil2003
Zaterdag

10 mei 2003

Donderdag 22mei2003

1.4

uur.

Ruilavond vanaf 19 uur.

Ruilnamiddag vanaÍ 14 uur
Ruilavond vanaÍ 19 uur.
Ruilnamiddag vanaf 14 uur
Ruilavond vanaf 19 uur.

BESTUURARPO:

*Voorzitter

€s

Public Relatíons

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

Se

tais €t Hulpbiblio the cais
VANHEERENTALS Mireille,

cre

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

mireille_vanheeÍentals@hotrnail. com,

Haakstuk 10, 2550 Kontich,
03 / 457 .s6.e5 of 047 4 / 423608

*Webmaster.

VANROYLuc,
luc.vanroy@diamant.provant.be.
Pieter Coomansstraat. 32a, 2880 Hingene
(Bornem), 0496/264119

*P_'enning-,MateriqqL

enVeilin

estq

BAETENLouis,
Antwerpsesteenw 319,2500Lier,
03/480.22.83
*

Di enst ï,{ieuwishe ilgtt

Zatetdag

8 maart 2003 nuhamiddagvanaÍ 14 uur.

Zatetdag

12 april2003 RuilnamiddagvanaÍl4uur.

Zaterdag

10mei2003

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter besdrikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekiiken.

WEETIES
.

Zagefijsfraat 3O 2500 Lier,
03/480.28.11,

BATS Wilty, w.bats@worldonline.be,
Montystraat 34, 2590 Berlaar,
03/482.29.66

LIDGELD 9/2002-9/2003

* ARPO

:

Website voor thematische verzamelaars met veel
interessante links nam andere webpages :

www.themaphila.be

*kden

* JARPO : tem l8 jaar gratis vanaf

nuilnamiddagvanafl4 uur-

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs,

BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove,
03/288.58.94
*MlmeeAter.
MERTENS Frans

:

19

jaar : ó.20 Euro

6.20 Euro

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2003

Laatste update zijn de nieuwste postograÍnrnen.

o

Trjdens de "worstenbrood en appelbollen"
Bijeenkomst,werden de helpende handen van onze
Nationale Ruildag en de meest aanwezige leden in de
bloemetjes gezet

4

FILATETISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingery
opgesomd zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien
góórganiseerd door een bevriende club (ruilabonnement) of tiidig opgestuurd naar:
Arpo/Jarpo, Haakstuk 1.0,2550 Kontich of mireille-vanheerentals@hotmail.com
: L3" beurs voor alle verzamelingeru van 9u00 tot 17u00, toegang gratis,
inO.C. "De Neerbeek", Maswaagplein (station) te Bissegem
Nationale ruilbeurs, van 9u00 tot L6u00,
:
2003
L maart
Middenschool Atheneum, Geldroplaan, Dendermonde
: lnternationale ruilbeuÍs, van 9u00 tot L6u00,
2 maart 2003
Sporthal Broedersschool Stationstraat, Beveren-Waas
: Voorverkoop "Universiteiten" te Mons en Brussel
1.5 maart 2003
: Verzamelbeurs, iedereen is welkom, toegang 1.50 Euro inclusief L drank,
22maart2003
van 9u00 tot 1,7u00, kosteloze parking, door Philatelie club de Hesbaye,
in de overdekte markt te Hannut
:
Voorverkoop
29 maaft2003??
"Rode Kruis" te Verviers
: Voorverkoop "Rode l(ruis" en Prov. Comp. Tentoonst. Limburg te Leopoldsburg
29-30maart2003 !!
: 33" nationale Postzegel en muntenbeurs, inkom 3 Euro, van 10u00 tot L8u00,
29-30 maart 2003
door NIPA, inhet Bouwcentrum te Antwerpen
: Hagelandse Verzamelaarsdag, door K.V.B.P. afdeling Aarschot, toegang L Euro
6 april2003
Stadsfeestzaal, Demerv allei 1.4 te 3200 Aarschot
: Voorverkoop "Bloemen" te Angleur
26 apnl2003
: Voorverkoop "Bloemen" en
26-27 april2003
FILAFLORA 2003 Intemationale Thematische tentoonstelling "Flora",
In het scheppersinstituut, Cooppallaan 128, te Wetteren, van 10u00 tot 17u00
: NAIUBRIA, FEPA Exhibitioru Oberhausen - Duitslanil
01-05 mei 2003
: Voorverkoop "Dag van de Postzegel" & "jeugdfilatelie"
mei
2003
17
te Archennes, Ffamme en Musson
: Voorverkoop "Gemeensch. Uitgifte met Russische Federatie"
12 mei 2003??
te Mechelen (door ARPHI Mechelen) en Braine-l'Alleud
: Provinciale competitieve tentoonstelling Proboten 2003, toegang gratis,
28-29 juni 2003
door De Postiljon in de Sporthal, Sportveldweg te Boortmeerbeek,
van 10u00 tot 17u00
: Voorverkoop "Ptomotie van de Filatelie" te Antwerpen
1"3 september 2003
(NIPA-beurs - Bouwcentrum)
13-14 september 2003 : Fila 2003, brtemationale Postzegel en muntenbeurs, inkom 3 Euro,
van 10u00 tot 18u00, door NIPA, in het Bouwcentrum te Antwerpen
Austria Youth, FEPA Exhibition,Graz- Oostenrtjk
2003
:
25-28 september
: Hagelandse Verzamelaarsdag, door K.V.B.P. aÍdeling Aarschot, toegang L
5 oktober 2003
Euro,StadsÍeestzaal, Demervallei 14 te 3200 Aarschot
: BANGKOK 03, FIP Exhibitioru Bangkok -Thailand
4-13 oktober 2003
: Internationale ruildag alle objecten,
25 oktober 2003
Zaal Technisch Instifuut, Sint-Jansberg, Weertersteenweg, Maaseik

1.

maart 2003

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2003
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PERS INFORMATIE - DE POST
Uiteiftedatum 77 maaft

2OO3

Uitgrfr, aan fuee speciale postzegels nr. S "Volkssporten"
: a. 15(Fb verjaardaagvan de "Association des Ingenieurs de Mons"
b. Eeuwfeest van de "Solvay Business School"
Waarde
: a. 0.49 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
b. 0.49Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
Verkoop
: vanaÍ 17/03/2003 in de postkantoren

Onderwerp

Voorverkoop :15/03/2003 te Mons
Afstempeling i W 17/0312003

en te Brussel

tm*Ëi

Hffii

Solia,Í

Asmiation
dcs Ingónicm

Busine:s
Sohool
r9o5-2oo3

de Mons
rB5g-2mg

PRIOR

PRIOR
SporÍ
Universiteilen

Uitgiftedatum
UitSrÍh, aan

31

die

maart 2003

speciale postzegels nr.

Onderwerp

:

6 "Rode Kruis"

a.??
b. ??

Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

c. ??
:

a.0.41 + 0.09 Euro
b. 0.41 + 0.09 Euro
c. 0.41 + 0.09 Euro

:vanaÍ3-1,/03/2Affi rndepostkantoren
:29/03/2003 te Verviers en Leopoldsburg
: op 3110312003

Uitgiftedatum 28 april 2003
Uitgifie aan een speciale postzegel nr. T "Bloemen
: Internationale Floralien van Luik
: 0.49 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)
: vanaÍ 28 / 03 / 2W3 n de postkantoren
Voorverkoop : 26 / 04 / 2003 te Angleur en Wetteren

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Afstempeling :op28/04/2003

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2003

Bloemen
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Uitgiftedatum 12 mei 2003
Uitgifte

postzegel nr. I "Gemeenschappelijke uitgifre met de Russische Federatie"
Mechelse beiaard in de kathedraal van Sint-Petersburg

z)an een speciale duo

Onderwerp
Waarde

:2x0.59Euro

Verkoop

:vanaÍ12/05/20Bndepostkantoren

:

(gepresenteerd in een velletje van 10 = 5x elk)

Voorverkoop
Afstempeling

:1O/A5/2OOZ te Mechelen en Braine-l'Alleud
: op 7210512003

Gemeenschappe lijke uitg ift e
rneÍ de Russsclte federatie

Dag van de Postzegel

Uitgiftedatum 19 mei 2003

Uitgtft

l)an eeÍt speciale postzegel

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

:

nr.

9 "Dag van de Postzegel"

Mail-Art

0.49 Euro (gepresenteerd in een velletje van 1.0)
vanaf 19/05 /2OOZ n de postkantoren
:17/05/20O3 te Archennes, Hamme en Musson
: op 79105/2003
:
:

Jeugdfilatelie

Uitgiftedatum 19 mei 2003
Wtgifte oan een speciale postzegel nr. 10 "leugdflatelie"
: De Koene Ridder
: 0.49 Euro (gepresenteerd in een velletje van 10)

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

: vanaf 19/05/2003 in de postkantoren
:17 /05/2O03 te Archennes, Hamme en Musson

: op 19/05/2003

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2003
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LANDSBOND BIBLIOTHEEK
Nieuwe openingsuren van de Landsbond bibliotheek
Eerste zaterdagvan de maand 10-16 uur
14-16 uur
Elke woensdag namiddag
10-16 uur
en
4d'dinsdag
Elke eerste, 3d"

:

Lange Koepoortstraat 43-45 - 2000 Antwerpen
Programma tentoonstellingen Landsbond bibliotheek :
:Scheepvaart naar Afrika, Compagnie Maritime Belge (CMB), Scheepvaart in de Congo,
Scheepvaart naar West-Afrika, Scheepvaart naar Oost-Afrika
:Gewestverzamelingen
:Groepstentoonstelling Studiegroep Belgisch Kongo
November :Groepstentoonstelling Koninklijke Antwerpse Kring voor stempelstudie en Postgeschiedenis

Maart
April
Juni

Onze vrienden van de Kon. Postzegelverzamelaarskring Lier organiseren op donderdag 4
december 2003 een bezoek aan de zegeldrukkerij te Mechelen. Zljhebben nog enkele plaatsen vrij.
Leden die willen inschrijven voor dit bezoek moeten dit zo vlug mogelijk doen gezien het
beperkt aantal personen die kunnen deelnemen . Alle nuttige in{ormatie zal later medegedeeld
worden

LIER LIER LIER LIER LIER LIER LIER
Postzegelverzamelaarskring Lier doen wij een oproep aan alle
filatelisten die interesse hebben om zich samen met ons te verdiepen in alles wat op frlatelistisch
gebied te maken heeft met Lier.

In samenwerking met de Kon .

Wij

zouden dat doen op de 4d' donderdag tijdens onze bijkomsten
Karthuizersvest 55 2500 Lier vanaf 20 uur .
Hebt u interesse, neemt kontakt op met Firmin Thys Bosstraat 38 2500

in het 't

Lier I

Karthuizershof

03/480.66.28

E-mail firmin.thys@planetinternet.beofkomgewooneenskijken !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2003
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VERI(OOP ONDER
Land
Nr
1 Belsië
2 België
3 België

4 Belsië
5 België
6 België
7 België

8 Bel0ië
I Belgiê
10 Belqië
1'1 Belqië
't2 Belqië
13 Belqië
14 Belqië
15 Belsië

16 Belsië
17 Belsië
18 Belsië

19 België
20 België
2'l België
22 België
23 Belgiê
24 België
25 België
26 België
27 Belqië
28 Belsië
29 Belqiè
30 Belsië
31 België
32 België
33 België
België
35 België
36 Belqië
37 Belsië
38 Belsië
39 België
40 Frankriik

u

LEDEN ZATERDAG 8 maart 2003 om 15 uur
OMSCHRIJVING
Herdenkingsblad nrs; : 456-457
F.D.C. met blok nr.:42
21 verschillende F.D,C. tussen 1957 en 1964
Nr. 1776 brief vezonden met

o

Cote €
3,00
2,50
50,00
8,00
2.75
1,50
1,00
1,00
1,10

Blok nr.: 34
Blok nr.: 35
Blok nr.: 38
Blok nr.: 39
Blok nr.: 44
Blok nr.: 45
blok nr.: 46
blok nr.: 48
blok nr.: 55
Blok nr.: 56
Blok nr.: 57
Blok nr.: 58
Blok nr.: 60

2.,75

3,60
4,50
2,00
2,00
7,50

2,25

14 zegels niet bestellen op zondag prachtige stempels
Nr.: 51 prachtige centrage
Nr.: 253 hoekstuk
Nrs.:1153-1158

o
o
o

35,00
18,50

4,50

Nrs.1169-1'171
Nrs.: 1205-1211

12,50
3,50
9,50

Nrs.:1182-1187

6,50

Nrs.:2022-2024

17,50

Nrs.:2039-2042
Tussen Nrs.: 1243 en 1398 Volledige reeksen
Tussen Nrs.: 1125 en 1195 Volledige reeksen
Tussen Nrs.: 1660 en2120
Nr.: 1371 wit papier
Nr.: 1075 wit papier
24 zeqels Boudewiin met bril (Pl)
33 zeqels Heraldieke Leeuw
19 zegels Elmstrom (pl)
lnsteekboekie met mooie stempels en relais
lnsteekboek veel roeslagzegels en volledige reeeksen
Lege insteekboek 16 blz. Nieuw
Niet aangenomen ontwerp N
CD-rom Off. Catalogus

6,50
6,50
14,40

20,00

lnzet € Beh. Pr.
0,80
0,60
2,50
2,50
2,OO

o,70
0,40
0,25
0,25
o;30
0,70
0,90
1,20
0,50

0,50
2;oo
0,80
8,00
5,00
1,10

4,00
1,00

3,00
2,00
5,50

2ioo
2,00
4,00
6,00

15,00
15,00
10,40

5,00

5,50

5,00

8,00
10,00

7,50
2,50
2,50
2,00

5,00
9,00
1,00

o
o"

1,50

1,00

Doos met brieven

OPGELET: Leden die niet aanwezigkunnen zijn mogen altijd een schÍiftelijk of telefonisch bod doen bij onze
319 2500 Lier8: 034802283
BAETEN Louis
AFKORTINGEN:

: Postgaaf
BL: Blok of velletje
scharnier LP: Luchtpost
PWST: Postwaardestuk
O : Gestempeld

**

*

= Postgaaf met

R:Rolzegels
BR= Brief
BZ= Bezettingszegels FV:Frankeervignetten

DA:Dagbladzegels TX:Strafportzegels

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5o/o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt 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.
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JEUGDKRANT IARPO -LIER
Druktechnische filatehe - 4
Luc Van Roy
bron: Rein Bakhuizen van den Brink

Handeeschept Dapier
Papier werd (en wordt soms nog) handmatig vervaardigd door de papierpulp op een houten
schepraam uit te spreiden, uit te laten lekken en te laten drogen. Het patroon van de zeef van
het schepraam kan zich aftekenen op het uiteindelijke papier, maar veel vaker werden op de
zeef extra patronen toegevoegd die de zogenoemde watermerken veroorzaakten.
Papiervezels bij handgeschept papier worden volkomen willekeurig gericht. Dit in
tegenstelling tot het hierna te bespreken machinale papier. Handgeschept papier is voor
Nederlandse zegels slechts gebruikt bij emissie 1852.

Machinaal vervaardied Dapier
Alle Nederlandse zegels vanaf 1864 zijn gedrukt op machinaal vervaardigd papier. De
papierpulp kan in de machine gelijkmatiger over de zeef worden verdeeld, de
wateronttrekking kan beter geregeld worden, waardoor er een constante kwaliteit optreedt die
voor het drukken in grote oplagen noodzakelijk is. Machinaal vervaardigd papier is
goedkoper en sneller in grote hoeveelheden te leveren dan handgeschept papier. Het papier
dat de machine uitkomt had een breedte van circa 3000m, en werd tot rollen opgerold.
Voordat het papier door de postzegeldrukker bedrukt zou worden, vonden nog onder meer
volgende stappen plaats: het coaten, het gommen, controle bij de PTT op de hoeveelheden
afgegeven papier, op formaat snijden. Tot 1957 zijn de papierleveranciers, op enkele
uitzonderingen na, onbekend en is het papier ongecoat.

Papierrichting
Hebben bij de handmatige papierfabricage de vezels in de papierpulp geen duidelijke
voorkeursrichting, bij het machinaal vervaardigde papier stroomt de nog vloeibare papierpulp
over de zeef van de papiermachine, en voegen de vezels zich in de richting waarin de pulp
zich beweegt: de papierrichting. Het kunnen vaststellen van een papierrichting is dan ook
kenmerkend voor machinaal vervaardigd papier. Papier heeft altijd twee kanten, de kant waar
het zeef heeft gezeten: de zeefzijde en de andere kant: de keerzijde of de viltzijde. Onder de
loupe zijn de vezels (of opengevallen ruimte als vezels onderweg op de zeef zijn blijven
hangen) goed te zien aan de zeefzryde van het papier. De papierrichting is meestal op deze
wíjze te bepalen. Een iets lastiger methode komt in het hoofdstuk over doorzicht ter sprake
waarbij gebruik wordt gemaakt van te herkennen weefpatronen van de zeef.
Eenvoudig daarentegen is de wijze waarop papier omkrult: bij vochtopname (of afgifte) zal de
dikÍe van de vezels toe (of af) nemen, en omdat de vezels gericht zqnzal dit overwegend in de
richting dwars op de papierrichting gebeuren. Het papier gaat hierdoor krullen en het zegel
vormt een 'koker' waarvan de lengleas evenwijdig loopt met de papierrichting.
'We

noteren de papierrichting, gezien ten opzichte van een leesbaar beeld, als volgt:
o Staande vezels off
. Liggende vezels of *t

Bij druk van een continue papierbaan lopen papier- en drukrichting evenwijdig, bij druk met
velinleg staan papier- en drukrichting meestal loodrecht op elkaar.
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Papiereewicht en - dikte
Papier heeft zowel een dikte als een gewicht. De dikte van papier varieert van 0.02 tot 0.10
mm, het gewicht wordt meestal uitgedrukÍ in gram per m2 en ligt voor postzegelpapier tussen
de 60 en 100 grlm2.
Voor geheel andere toepassingen kan het papier een categorie gewicht hebben, zoals bijvoorbeeld:
o Bijbelpapier 3ïgrlm'

o
o
o

Krantenpapier50g/rn?

BakpapierTSgrlm'
Karton >150gr/m"

Er is geen l-l-duidig verband tussen het gewicht en dikte. Papier van gelijk gewicht kan verschillende dik zijn afhankelijk van de opdikking: van de samenstelling, de toevoeging van
vulstoffen, de maling (en dus de fijnheid van de vezels) en het satineren (het naderhand oppoetsen van het papieroppervlak). Espartocelstof bijvoorbeeld bevordert de opdikking, eveneens een grove maling van de vezels.
Nog twee andere papiereigenschappen beihvloeden sterk het idee van met dik of dun papier te
doen te hebben:

o

Gladheid: in een aantal gevallen is de zeefafdruk niet alleen zichtbaar doch ook voelbaar. Ook maakÍ
het uit of de zeefzqde of de keerzijde is bedrukt.

o

Zachtheid: hoe zacht of hoe soepel het papier is, of hoe stevig of stijf.

oruwe'
de Nederlandse peÍmanente zegels uit de periode 1935-37 vinden we eerste een
gomzijde, daarna een 'gladde'. De ruwe heeft de zeefzqde aan de gomzijde, de gladde heeft
de zeefzijde Íxm de beeldzijde. Ook later zaI de gladheid aan de gomzijde een indicatie blijken te zijn voor het gegeven dat de gomzijde de viltzijde is.
Bij postzegels die nog gom dragen (postfris maar ook soms nog gebruikte zegels) moet rekening worden gehouden met het effect van de gom. Ook de coating speelt mee.

Bij

I50 JMR

HARLI

s\á_-/
rq#\
/&
!#

qs

'YMCO regiopost', gedrukt bij Flevodrukharlingen, in
Harlingen. Deze zegels kunnen enkel gebruikÍ worden
voor verzending van poststukken in de Nederlandse provincies Friesland, Groningen en Drenthe via
YMCO REGIOPOST.
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Thematische I nformatie
Algemene Regels van de FIP voor de beoordeling van inzendingen
op FlPtentoonstellingen (GREV)
Onderstaande tekst is een vertaling van Koenraad Bracke gebaseerd op reglementen uitgevaardigd door de FlP. De originele Enqelse tekst is te vinden op de FIP
website.
Artikel

l.l

í

Tentoonstellin gen met wedstr-rjdka rakter

ln overeenstemming met haar statuten (art. 5 en 43-45) en met het Algemene Reglement van
de FIP voor tentoonstellingen (GREX), bevordert de FIP de organisatie van internationale
filatelistische tentoonstellingen. De FIP kan haar patronaat verlenen aan
wereldtentoonstellingen, internationale tentoonstellingen onder haar auspiciën plaatsen en haar
steun verlenen aan andere tentoonstellingen.
De regels, zoals ze zijn neergelegd in dit Algemene Reglement van de FIP voor de beoordeling
van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP-tentoonstellingen (GREV), zijn van toepassing
op alle tentoonstellingen met wedstrijdkarakter. Ze zijn bestemd voor de jury als verplichte
voorschriften en tegelijkertijd voor de verzamelaar om hem van dienst te zijn bij de uitwerking

1.2

van zijn inzending.
Onderhavig Algemeen Reglement (GREV) is van toepassing op alle wedstrijdklassen van FIPtentoonstellingen.

1.3.

1.4.

De bijzondere reglementen van de FIP voor de beoordeling van inzendingen met
wedstrijdkarakter op FIP{entoonstellingen (SREV) zijn in elke wedstrijdklasse gebaseerd op en
ontwikkeld vanuit de GREV.

1.5.

De commissies van de FIP kunnen deze reglementen aanvullen of aanpassen, rekening
houdend met de eigen kenmerken in hun respectieve klassen.

Artikel 2 lnzendingen in de wedstrijdklasse
Het beperkte aantal kaders dat op tentoonstellingen wordt toegewezen op grond van art. 6 van
de GREX, maakt het de inzender gewoonlijk niet mogelijk zijn gehele collectie te tonen. Daarom
moet hij juist dat materiaal uitkiezen, waardoor hij begrip voor zijn onderwerp bereikt, zonder dat
daardoor de samenhang in dit ondenuerp verloren gaat. Tevens moet het materiaal de
belangrijkste aspecten van kennis en kwaliteit naar voren halen.

2.1

2.2.

Bij de beoordeling van de inzending wordt uitsluitend rekening gehouden met het
tentoongestelde materiaal.

2.3.

De samenstelling van een inzending in de diverse klassen wordt omschreven in de Bijzondere
Regels (SREV).

AÉikel3 Principes betreÍfende de samenstelling van een inzending

3.1.

Een inzending mag uitsluitend bestaan uit geschikt filatelistisch materiaal, ondersteunende
documentatie en tekst, anders dan in de Open Klasse.

3.2.

Geschikt filatelistisch materiaal is voor elke klasse beschreven in de SREV van die klasse.

3.3.

De inzending moet duidel'tjk aantonen hoe het onderwerp is opgezet en uitgewerkt volgens de
kenmerken van de desbetreffende wedstrijdklassen, zoals deze in de SREV voor die klassen
zijn beschreven. De titel moet overeenkomen met de inhoud van de inzending. De opzet moet
worden toeoelicht in een korte inleidinq. Deze dient te ziin oeschreven in één van de officiële
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Flp-talen. De tekst van de inzending dient ook in één van de officiële FIP{alen geschreven te
worden.
3.4.

3.5

Het getoonde materiaal moet geheel in overeenstemmíng zijn met het gekozen.onderwerp.
Dezè keuze moet op de meest geëÍgende manier de opzet laten zien en daarbij het niveau van
kennis over het onderwerp en nèt persoonlijk ondezoek van de inzender tot uiting laten komen.
Bovendien moet de seleciie zoveel mogelijk belangr'rjk filatelistisch materiaal bevatten in de best
verkrijgbare kwaliteit.
De presentatie van de inzending en de begeleidende tekst behoren eenvoudig, smaakvolen
evenwichtig te zijn. Een korte toelichting kan noodzakelijk zijn als het materiaal niet voor
zichzelf spreekt of als de behoefte bestaat speciaal ondezoek toe te lichten'

Artikel4 Maatstaven voor de beoordeling van de inzendingen
4.1

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een Jury. Deze jury zal worden samengesteld
en zal haar werk verrichten overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5 van de GREX.

4.2.

De algemene beoordelingsnormen voor inzendingen in de wedstrijdklasse op FIPtentoonstellingen zijn de volgende:

- behandeling van de inzending en filatelistisch belang
- filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en onderzoek
- kwaliteit en zeldzaamheid van het materiaal
- presentatie van de inzending.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6

4.7

4.8.

Voor inzendingen in de klassen Thematische, Jeugd en Literatuur zijn er speciale normen (zie
art. 5.3)
De beoordelingscriteria voor inzendingen in de Open Klasse zullen in de IREX van de
Tentoonstelling vermeld worden.
De norm "behandeling" van de inzending vereist een beoordeling van de volledigheid en de
juistheid van het materiaal dat de inzender geselecteerd heeft ter illustratie van het gekozen
onderwerp.
De norm "belangrijkheid op filatelistisch vlak" vereist een beoordeling van de algemene
betekenis van het onderwerp dat de inzender heeft gekozen, met betrekking tot de omvang van
het gebied en de moeilijkheidsgraad van het gekozen onderwerp'
De norm "filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en ondezoek" vereist de
volgende beoordeling:
- dè kennis van de inzender komt tot uiting in zijn inzending door middel van de getoonde
stukken en het daarbij behorende beschrijving
- de persoonlijke studie is zichtbaar in de analyse van de stukken die in de inzending getoond
worden
- het ondezoek komt tot uiting in de wijze waarop de feiten die in relatie staan tot het gekozen
onderwerp, behandeld en uitgewerkt worden.
De norm "kwaliteit en zeldzaamheid" vereist een onderzoek naar de kwaliteit van het getoonde
materiaal, waarbij rekening moet worden gehouden met het standaardmateriaal dat voor het
gekozen onderwerp bestaat en naar de zeldzaamheid en de relatieve moeilijkheid om het
gekozen materiaal te verkrijgen.
De norm "presentatie" vereist een beoordeling van de duidelijkheid van het getoonde, van de
teksten en het algemeen esthetisch evenwicht van de inzending.

4.9

Artikel 5 Jurering van de inzendingen
De jurering van een inzending wordt verricht in algemene overeenstemming met hoofdstuk 5

5.1.

van de GREX.
De jurering van de inzendingen is gebaseerd op de maatstaven zoals die hiervoor in art. 4 zijn

5,2,
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gegeven
1. Behandeling en filatelistische belangrijkheid 30
2, Filatelistische en aanverwante kennis, persoonlijke studie en ondezoek 3s
3. Kwaliteit en zeldzaamheid 30
4. Presentatie 5

Totaal100
lnzendingen worden beoordeeld door middel van punten voor elk van de hierboven vermelde
criteria. Zij dienen genoteerd te worden op evaluatiebladen van een aanvaard formaat.

5'3.

^)

De criteria die gebruikt worden voor de beoordeling van inzendingen Literatuur, Thematische en
Jeugd zullen tot uiting komen in de SREV van de betreffende klaósen.

5.4.

De prijzen worden toegekend in overeenstemming met art. g van de GREX.

S.5.

Gebaseerd op het totaal aantal punten dat de inzending heeft behaald worden medailles toegekend volgens de puntenschaal in 5.2. hierboven:
- groot goud 95
- goud 90
- groot verguld zilver 85
- verguld zílver 80
- groot zilverTS
- zilver 7O
- vezilverd brons 65

- brons 60

5.6.

De "Grand Prix" worden gekozen tussen de Ínzendingen die minstens 96 punten behalen en die
in een geheime stemming de meeste stemmen van de jury krijgen (zie art. 44 van de GREX).

5.7

De jury kan bij die inzendingen die zich onderscheiden door bijzonder filatelistisch ondezoek of
originalireit-'de gelukwensen van de jury" aan de toegekende medaille toevoegen (zie art. g.b.

van de GREX).

ln overeenstemming met art. 8.. van de GREX kunnen speciale prijzen ter beschikking van de
jury staan.

5.8

Artikel 6 Slotbepalingen
6.1.

Bij tegenskijdigheden in de tekst als gevolg van de vertaling, geldt alleen de Enqelse tekst.

6.2.

Dit Algemene Reglement van de FIP voor de beoordelÍng van inzendingen in de wedstrijdklassen op FIP{entoonstellingen is door het 66ste FIP-Congres op 14 okto-ber 2000 in UaOiiO
goedgekeurd, Het treedt in werking onmiddellijk na de sluiting van het congres.

Dit reglement werd

overgenomen

van de website van

Themaphila:

http ://www.themaphila. belindex2.htm

Alle informatie over reglementen, ontwikkelingen van reglementen, kan men zich altijd wenden tot onze voorzitter Firmin Thys , die u graag de nodige informatie zal verstrekken.
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Beste Vrienden'
LIER

om samen Lier rn de
hebben de eerste bij eenkomst met enkele mensen achter de rug
zqn ervan overtuigd
wij
filatelie ln de kij ker te zetten. Het was een positieve bijeenkomst.
kunnen gebruiken wij doen
dat we nog veel kunnen leren ovef Lier en dat we nog veel hulp
helpen en zelf uw kennis uit te
no gmaals een oproep aaÍl al de geïnteresseerden om ons te
breiden op een aangename maruer
maanden bij elkaar te komen; onze volgende
wij zrJ n oveÍeen gekomen om de drie
tt
55 2500 Lier
eenkomst 1S op 22 mel 2003 ln zaal Kartuizershof Karthuizersvest

wij

Nieuwigheden

staan
b" t"ntJu"gint zich op te maken om over te gaan naar dezomer en de vakantiemaanden
uw zegels

om regelmatig
voor de aeur. Wi3 verzoeken al ot:v:eleden dió nieuwigheden hebben
leden'
te komen afhalen, dit is in uw eigen belang en in dat van de andere

voor het bestuur traditioneel nog wii ar*n9 maanden' Het bestuur
jarlijks etentje. Onze
moet dan de algemáe vergadering voorbereiden en later is.ons
en
Jut"tuit"\o"rgudËriog grf}t àoor op 14 septembet 2003, na de veiling. opmerkingen
nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom'
in uw
óp 2s september 2003 ïanaf 19 uur houden wij ons jaarlijks etentje. Schrijf dit reeds
aanzeet democratischepnjzen.
ajenda. Wi5
De zomermaanden

zijn

"org.nvoordenodigedrankenenspijzen
van om uw kennis aan te
Onze bibliotheek is nu up-to-date, maak er dan ook gebruik
als gevorderden. Vraag
scherpen. Er zijn werken voor alle verzamelaars, zowel beginners
eens inlichtingen aan de bestuursleden.

onze
Ik dank al de bestuursleden die meegewerkt hebben aan het beheren en aanpassen van
z4
want
bedanken,
bibliotheek, maaÍ ik wil vooral onze secretaris Mireille Vanheerentals

heeft alles gecoórdineerd en digitaal opgeslagen'
zoals voor
In dit tijdschrift vindt U verschillende aankondigingen en inschrijvingsformulieren,
provinciale Qlz op 8 november
de Provinciale tentoonstelling op 15 en 16 november en de
en Jarpo een verdienstelijke uitslag behaald .)
i.,r.rt"a"tr ju* heeft Arpo gewonnen
IS?
HEEFT EEN VRIEND DIE POSTZEGELS VERZAMELT OF GEINTERESSEERD
MAAK TIEM LID EN BRENG HEM EENS MEE OM KENNIS TE MAKEN !!!!!!!!!!!!

U
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:

ARPO - IARPO Lier
(JeugdaÍdeling)
Secretariaat : Haakstuk

10, 2550 Kontich,031457.56.95

mireille-vanheerentals@hotmail.com
tijdelijk onbeschikbaar
Feestzaal "'t Karthuizershof ',

Webpage

Lokaal

.'

KaÍhuizersvest 5 5-57, Lier
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:

6,20 Euro

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :
Al onze bijkomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof

AANGESLOTEN BIJ:
SFP "De Koerier" vzw

Koninklijke Landsbond Der Belgische PosEegelkringen vzw
(nr 183) en De Lierse Culturele Raad
CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO3;

* Zaterdas ruilnamiddaeen
Elke 2e zaterdagvan

de

Í*l"rurr

L0

mei 2003

Ruilnamiddag vanaf L4

Donderdag 22 mei2003

Ruilavond vanaf 19 uur.

AMO+

JARPO
maand, van 14 uur tot I 6 uur

uitgez. augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zat€rdag etentje)

* Donderdag ruilavonden ÁRPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)
september (twee keer vergadering op zaterdag)

Zaterdag

L4

juni 2ffi3

Donderdag 26 iuni

Zaterdag

Ruilnamiddag vanaÍ 14

2(X)3

Ruilavond vanaÍ 19 uur.

12juIi2003

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

december (geen vergadering op donderdag)

*

Veílingen ARPO
2e zaterdagvan de oneven maanden, om 15 uur

BESTUI]RARPO:

*@

THYS FiÍmin, fimin.thys@pi.be

Bosskaat38,2500 Lier,
03/480.66.28
*

Se

getaris €t Hulpbiblio

the cnri s

VANÉIEERENTALS Mireille,

BIJEENKOMSTEN
jeugdleden IARPO LIER:
Al onze bijkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

:

mireille_vanheerentals@hotmail. com,

Haakstuk 10, 2550 Kontich,

/ 457 .56.95
*Webmcgtel
03

ot M7 4 / 423608

1,0

mei 2003

Zatetdag 14 juni

VAN ROY Luc,

*

Zatetdag

luc.vanroy@diamant.provant.be,
Europaplein 2, 2340 Beerse,
0496/264119

BAETENLouis,
Antwerpsesteenw 319,2500Lier,

Zaterdag

12

nuitnarniddag vanaf 14 uur.

2003 numamiddagvanaÍ14uur

juti 2003

Ruilnamiddag vanaf 14 uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds em kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
mee, dankunnenwe ze samen

03/480.22.83
*DienstNieuwicheilen
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove,
03/288.58.94
*Mlmeggter.
MERTENSFTans
Zagerijsfr aat 3Q 2500 Lier,
03/480.28.11
*Aden.
BATS Willy, w.bab@worldonline.be,
Montystraat U, 2590 Berlaar,
03/482.29.66

LIDGELD

9 t2002 -9 12003 :
* JARPO : tem 18 jaar gratis
* vanaf l9jaar: 6.20 Euro

Arpo

-

Jarpo Lier mei

- juni

2003

WEETIES
Op 4 december 2003 organiseert de Koninklijke
Postzegelverzamelaarskring Lier een bezoek aan de
zegeldrukkerij te Mechelen en de leden van andere
kringen zijn hierop ook uitgenodigd.
Duurtijd 2u30, deelname 2 Euro per peÍsoon.
Geinteresseerd ? Stuur dan een email naar
iohan.vanhoutte@tijd.com of een briefje naar
secretariaat Pater Dornstaat43 2520 Broechem
met vermelding van naam, adres en aantal deelnemers.

-4-

FILATETISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingery
opgesomd zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien
gèórganiseerd door een bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
ÁtpoTJutpo, Haakstuk 10,2550 Kontich of mireille-vanheerentals@hotmail.com

: gewijzigd

!!

**<

:

sldgl voorbehoud

01.-05 mei 2003

0418 mei 2003 **

Musee de la porte, Rue de Bruxelles 64,'l'480 Tubize
: Voorverkoop "Gemeensch. Uitgifte met Russische Federatie"
Belgische uitgifte, van 1.0u00 tot 17u00,
in de Postzegeldrukkerij te 2800 Mechelen
: Voowerkoop "Gemeensch Uitgifte metRussische Federatie"
Russische uitgifte en Belgisch herdenkingskaart,
van 10u00 tot 17u00, in het Beiaardmuseum te Machelen
: Voorverkoop "Dag van de Postzegel" & "Jeugdfilatelie"
te Archennes, Hamme en Musson
te Mechelen (door ARPHI Mechelen) en Braine-l'Alleud
: Traditionele dag van de filatelist, ingericht door de
West Vlaamse Verstandhouding in zaal Ten Elsberge te Roeselare

L0 mei 2003 !!

15 mei 2003 !!

17 mei 2003

17 mei 2003

l juni

ruildag door Erffitra, van 09u00 tot 17u00, inkom gratr,
in zaalBavo, Holstr aat 7 te Ertvelde
: EXPHIMO, internationale thematische tentoonstelling auto's,
Feestzaal Kurpark - Parc Thermal, Bad Mondofi - Luxemburg
: Voowerkoop emissies "Natuur" en "Europa",
te Ath en Boortuneerbeek
: PROBOTEN 2004 Provinciale competitieve tentoonstelling,
door De Postiljon, van 10u00 tot 17u00, toegang gÍatis,
in de Sporthal, Sportveldweg te Boortmeerbeek
: Voorverkoop emissies "This is Belgium" en "Toeïisme",

:

2003

7-9 |ur:u2003

28iuni 2003
28-29 jant2003

5

juli

: NAJUBRIA, FEPA Exhibitioru Oberhausen -Duitslanil
: Tentoonstelling Andre Buzin,

2003

8"

te Ronse, Aarschot en Marche-en-Famenne
2003, Provinciale Competitieve tentoonstelling,
inzaaLC.O.C., Nieuwebrugstraat 1 te Ronse

F6 juli 2003

: ROTHNACLIM

17 augustus 2003

: Grote ruilbeurs, door Hobby-

en Verzamelclub Begijnendijk,

Gemeentelijke Basissschool, De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk,

13 september 2003

13-14 september 2003

13-14 september 2003
25-28 september 2003

Arpo

-

Jarpo Lier mei

- juni 2003

allerlei ruilobjecten en Artis/Historia, van 08u00 tot 15u00,
toegang gratis
: Voorverkoop "Promotie van de Filatelie" en "Ewopalia"
tijdens de NIPA-beurs in Antwerpen en te Brugge
: FILA BRUGGE 2003, Provinciale competitieve tentoonstelling,
in de refter van het St. Lodewijkscollege, Magdalenastaat 30,
St. Andries-Brugge
: Fila 2003, Internationale Postzegel en muntenbeurs, inkom 3 Euro,
van 1"0u00 tot 18u0O door NIPA, in het Bouwcentrum te Antwerpen
: Austria Youth, FEPA Exhibition, Graz - Oosteniik

-5-

PERS INFORMATIE - DE POST
Infonnatie of gratis infobrochures ter ere van nieuwe uitgiften kunnen aangewaagd worden op volgend adres
Af<leling 1.1.4.2.,Filatelistische documentatie, Egide Walschaertstraat l, B 2800 Mechelen

Nos niet vermeld in vorie tiidschrift - uiteiftedatum 31 maaÉ 2003
Uit7ifu oan een geu)one

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Uitgiftedatum

:

postzegel A. Buzin
Grote bonte specht

:

Euro
vanaÍ 31/03 /ZJl03

:

op29/03/2003 te Leopoldsburg en Petit-Rechain

:

Muncentrum Brussel

: 0.35

n

de postkantoren

Nos niet vermeld in voris tiidschrift - uiteiftedatum 28 april 2003
Uitgrfrt van

speciale postzegels

Onderwerp

: 1.

nr 7bis "Georges Simenon"

Affiche "Maigret tend un piege"

AÍfiche "De Kat"
quai des Orfewes
:1.0.49 Euro
2.0.59 Euro
3. blaadje 0.84 Euro
:vanaÍ 28/M/2W tn de postkantoren
2.

3. Le

Waarde
Verkoop
Voorverkoop
Uitgiftedatum

:

op 26/M/2O03 te Luik en Wetteren

:

Muncentrum Brussel

Correctie - uitgiftedatum 12 mei 2003

Uitgtfe van

een speciale duo postzegel

Onderwerp
Waarde
Verkoop

:

nr.

I

uitgifie met de Russische Federatie"

"C,emeenschappeLijke

Mechelse beiaard in de kathedraal van Sint-Petersburg

:2x0.59Euro
(gepresenteerd in een velletje van L0 = 5x elk)
Belgische uitgifte : vanaf 12/05/ 2003 in de postkantoren
Russische uitgifte & Belgische herdenkingskaart : vanaÍ 19/05/2003 in de postkantoren
: Belgische uitgifte :10/05/2ffi3 in de Postzegeldrukkerij te Mechelen
Russische uitgifte & Belgische herdenkingskaart:75/05/2003 in het Beiaardmuseum te Mechelen
:

Voorverkoop

É

9
É,

o-

Ge mee n sch a ppe I ijke u it g ine

met de Russische federatie

Uitgiftedatum 19 mei 2fi)3

Uit4rft oan een speciale postzegel nr. 9 "Dag van íle Postzegel"
En uitgifte aan een speciale postzegel nr. 10 " leugdflatelie"
=> zie vorig tijdschrift

Arpo

-

Jarpo Lier mei

- juni 2003

Jêugdlilalelie

Dag van de Pogzegel

PRIOR

-6Uitqiftedatum

30

iuni

2003

UitCtfr, oan speciale postzegels

Onderwerp : Quartz
Calciet
Bariet

nnll

Galeniet
Turkoois

Waarde
Verkoop

"Natuur" - Mineralm

SiOz
Ca CO3

BaS04
Pb S

Cu AL6 (P O4)4 (O l{)8

:5 x 0.49 Euro

:vanaÍ30/06/2ffi3

Voorverkoop
Afstempeling

:

n

.4Í120

de postkantoren

op28/06/2003

:

Uitgifte aan postzegels "Europa" - Affchekunst
: Strandtafereel

Onderwerp
Waarde
Verkoop

: 0.59
:

Euro

vanaf30/06/2003 in depostkantoren

Voorverkoop :op28/06/2003
Afstempeling :
Uiteifte FDC 2003
1.

Henry van de Velde

FDCO3Ol

2. Een hart Yoor ...

FDCO3O2

3. Hector Berlioz

FDC0303

4. Sport
5. Universiteiten

FDCO304
FDCO305
FDCO306

-a

6. Rode Kruis
FDCO3OT
7. Bloemen
7bis. Georges Simenon FDCO3OTBIS
FDCO3VGO35
8. Grote bonte specht

,0,

Prijs per FDC : 3 Euro

Strips
Er is een nieuwe Philastrip verschenen op 31./03/2003: Hulppost. Prijs 20 Euro.
Er is ook een nieuwe strip in de reeks Stam & Pilou srnds1:g/02/ 2003 : nr.S De Bloedbroeders. Prijs 4 Euro.

Postwaardestukken
Gele NRF-kaart met de nieuwe Koninklijke Beeltenis Albert II PRIOR postzegel
Zonder waardeaanduiding en met permanente geldigheid
Per 5 exemplaren verkocht aan 0.49 Euro per stuk

Witte NRF-verhuiskaart met de nieuwe Koninklijke Beeltenis Albert II PRIOR postzegel
Bedrukking voorkant en achterkant
Per l0 exemplaren verkocht aan0.49 Euro per stuk
i;faïi.j,,.fouon""-',

o*Arpo
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JEUGDKRANTJARPO LIER
ZEGELS MET STRIPFIGIIREN IN BELGIE
Jeugdfilatelie : Werken van bekende overleden striptekenaars
OBC: Blok 8l zegels 2841t.e.m.2849
HerkentU ze

:

Van links naar rechts
Corentin @aul Cuvelier), Jerry Spring (Jijé), Guus Slim (Maurice Tillieux), De Beverpatroelje (Mitacq), de
inkomhall van het stripmuseum, Hassan en Daddour (Jacques Laudy), Buck Danny (Victor Hubinon), Baard en
Kale (Fernand Dineur), Timoer (Sirius)

Uitgifte :0211011999

,,,1

Kalender "DE POST - 1995. : met afbeeldingen van stripzegels - Jeugdfilatelie
De jaarlijkse postkalender van 1995 werd gesierd met

afbeeldingen van strippostzegels nl.

:

u

I

Kaft : Nero, zegel2339 van 1989

2

JanlFeb : Guust Flater, zegel2484 van 1992

J

MríApr : Kuifie, zegel1944 van 1979

4

Mei/Jnn: Smurfen, zegel2l5O van 1984

5

JuVAug : Natasja, zegel2528 van 1993
Sep/Okt : Bollie en Billie, zegel243l van 1991

6
7

th

U

1
u

Íu

u

Il!
kI
=
c

u
fu

NovlDec : Suske en Wiske, zegel2264 van 1987

J

tr

ó
o
a
u
5

Deze postkalender kan men aanwenden voor een
verzameling in open klasse. Ik eveneens aan de de
stripalbums uitgeven door de Post.
t

Als men wil kan men met enige verbeelding een mooie
verzameling samenstellen met als onderwerp stripfiguren in
België.

BELGIË

.

BELGIQUE

t

K\I,HiDER

I995

Kom naar onze bijeenkomsten wij helpen U met het maken en ontwikkelen van uw
verzameling.
Firmin Thys

Arpo

-

Jarpo mei

- juni

2003

8
VERKOOP OI\DER LEDEN ZATERDAG 10 mei 2003 om 15 uur
G
Nr
Land

I Belsië
2 België
3 België
4 België
5 België
6 België
7 Belqië
Belqië
Belqië
10 Belqië
11 Belqië

I
I

'12

Belsië

13 Belsië
14 Belsië
15 Belsië
16 Belsië
17 Wereld
18 Oostenrijk
19 Gibraltar

20 Joegoslavië
21 ljsland
22 Zweden
23 Zaire

24 Wereld
25 Wereld
26 Wereld
27 Wereld
28 DDR
29 Man
30 België

Nr.51
Nrs.404-406

Nrs.407409

Cote €

o
o
o

18,00
7,00

Nr.1371 wit
Nrs.2O22-2O24
Assortiment
Spoor nrs. 128-134
Spoor nrs.28-47
Blok nr.35
Blok nr. 39
Blok nr.44

F.D.C. Huwelijk Boudewijn
F.D.C. Zuidpool
-bezet. Ea
Restant in prinet album 1858tot1954
6 omslagen kertsmis
7 omslagen Kristkindl
3 reeksen + blok verjaardag Elizabeth 75
Nrs. 656-659 blok van 4
Blok 16
BL. Camet C625 schip wasa spec. Afstemp. + 3 vignetten uitgegeven staat voor restauratie schip
Drukproef nr. 970 Diamant 14x onget. Veldeel of drukatual
lnsteekboek met landen van Amerika
lnsteekboek met landen van Oostblok
lnsteekboek met landen Afrika
lnsteekboek met lande Scandinavië
Nrs. 1351-1356
50ste verjaardag Koningin Elizabeth
Nr. 12678 Boekie 100i. Rood Kruis Albert en Paola

6,00

1,80

15,00
17,50
16,00

5,00
5,00
3,00
2,00
2,50
0,90
0,25
0,25
0,50

o

7,50
8,00
2,75
1,00
1,00

Blok nr.46
Blok nr. 55

o
o
o
o
o

2,75
4,50
6,00
2,50
575,00

1,25

2,00
0,50
25,00
1,00
1,00

f5
o

lnzet € Beh. Pr.
5,00
2,00

2,00

180,00

15,00

9,00

2,00

8,00

2,00
15,00
10,00

o
o
o
o

5,00
15,00

5,00
6,00

1,50
1,00

18,00

6,00

t3

OPGELET: Leden die niet aanwezigkunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze
319 2500 Lier8: 034802283
veilingmeester BAETEN Louis
AFKORTINGEN:

: Postgaaf
R=Rolzegels
BR: Brief
BL= Blok of velletje
* : Postgaaf met scharnier LP: Luchtpost
Bz=Bezetlingszegels FV=f,'rankeervignetten
O: Gestempeld PWST= Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX:Strafportzegels
**

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld v^n 50Á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt: van €0,00 tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0r20C - 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.

a.po-r+pp&_Uà

rpsmêf r 1 OhtolOtH02
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BESTELBON AAI\'YT]LLIN GEN

NAAM:.

2OO1

ALBTJMBLADEN

Lidnr.:...
AANTAL

LANI)

VOORSCH..

luxe
DAVO
DAVO
standaard
LINDNER
LEUCHTRUM

€1 0,00

luxe

€10,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,00

€l 0,00
€t 0,00

standaard

SAFE

E)GLENT

luxe

EXELENT dik papier standaard

E)(ELENT dun papier standaard......

)

TOTAAL

BIJKOMENDE AANVT]LLINGEN
DAVO 2
DAVO 3
DAVO 4
DAVO 4a
DAVO 5
DAVO 6
DAVO 7

c2,00
c2,00
92,00

g),00
g,2,00

e,00
9,,00

TOTALEN
Wegens de hogere prijzen en verschillende supplementen die niet afgehaald z4n hebben wij
het bedrag van de vooÍschotten verhoog@ 10,00 voor alle basissupplementen €2,00 voor
bijkomende supplementen; €5,00 voor al het ander materiaal of ll3 van de prijs. (bv. Album)
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Wat is de Koninklijke Landsbond der Belgisehe Postzegelkringen

-

kortweg K-L.B.P. ?

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw. is een landelijke federatie
die meer dan 400 postzegelkringen verenigt met +/- 40.000 teden. Behalve de landelijke en
plaatselijke verenigingei zijn ook gespecialiseerde verenigingen lid van de K.L.B.P.. De
k.f.g.p.i* lid van ae p.p,.p.e. (Federation of European PhilatelicAssociations), het europees

wereld
overkoepelend orgaan en van de F.I.P. (Federation Internationale de la Philatelie), de
overkoepelende organisatie.
De aangestoten clirbs zijn onderverdeeld per provincie en elke provincie heeft zijn eigen
provinciaal bestuur
en
àat de mededelingen van de raad van bestuur overbrengt in de provincies en ook de vïagen
als
treden
Zij
noden van die prwincies en hun kringen aankaart bij de Raad van Bestuur.
dusdanig 1,,oo, 'rrerr"hillende zaken co-órdinerend op en hebben voor bepaalde punten ook
beslissingsrecht.
Zij, de È.f.g.p vertegenwoordigt de aangesloten verenigingen en hun leden in de contacten
-ót De Post, de handelaren en de diverse buitenlandse federaties.
De K.L.B.p. vormt samen met De Post, Pro Post en de handelaren een stichting die op alle
gebied de Íilatelie promoot, zoals de inrichting van de tentoonstellingen, lezingen, sponsoring
van de lokale clubbladen en publicaties
en die bovendien financiële steun verleent aan alle aangesloten clubs en hun leden, dit onder

allerlei voïïnen.

Wat biedt de K.L.B.P.

?

Bondsbibliotheelc De K.L.B.P

. beziteen grote bibliotheek met enkele duizenden

boeken,

tijdschriften, catalogi en andere publicaties. Deze staan gratis ter beschikking van de kringen
en hun aangesloten leden.

Bondskeuringsdienst. De K.L.B.P. heeft een team van specialisten die samen de
keuringsdienri b"*-n"n. Alle Belgische postzegels, postwaardesfukken, stempels enz-..
kunnen door de aangesloten leden ter keuring worden aangeboden.

Tentoonstellingen. De K.L.B.P.steunt, stimuleert en verleent haar medewerking aaÍL
provinciale, naii,onale en Internationale tentoonstellingen. Samen met Pro Post zorgt zij ook
voor de tentoonstellingskaders en ander tentoonstellingsmateriaal. Bovendien zorgt zij, voor
maar
de competitieve tentoànstellingen, voor een vakbekwame jury, die niet enkel en België
in de ganse wereld zijnnaan en faam heeft.
K.L.B.p. zorgt ooh voor de verzending van de verzamelingen naar het buitentand in
samenwerking met Pro Post.

Verzekeringen. De kringen en al de individuele leden kunnen gebruik maken van een zeer
gunstige 10"á"k tingspolii, die al dan niet gratis is in sommige gevallen, naargelang de aard
ïan de-organisatie.Deie verzekering kan worden aangesproken zowel voor België als voor het
buitentaná. Zelfs de eigen verzamelingen thuis kunnen worden verzekerd.

Voordrachten. De K.L.B.p. houdt geregeld voordrachten, per discipline, in de verschillende
regio in het land. Hiervoor zijn de respectievelijke commissarissen van elke discipline
verantwoordelijk.
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- juni

2003
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Jeugd. De K. L. B. P. heeft een zeer goede en intens werkende jeugdcommissie, waar de
gebrevetteerde monitoren de jeugd op een verantwoorde manier begeleiden in de opbouw en
,ritbo.rw van hun verzameling. Zij verzory!. dan ook jaarlijks of tweejaarlijks de Nationale
Jeugdtentoonstelling -JLINEX-, dit om beurten in de verschillende regio.

Communicatie. De K.L.B.P. bezit haar eigen Bondsblad, dat de schakel is tussen de
verenigingen en de Landsbond. Alle verenigingen kunnen gratis gebruik maken van dit
Bondsnieuws voor de aankondiging van hun activiteiten en dergelijke.

Dag van de Postzegel. Een jaarlijks weerkerend initiatief ter bevordering van de filatelie en
dat wordt ingericht volgens een beurtrolsysteem in alle regio's van het land. Het is een
samenwerking met Pro Post.

Statutaire vergadering. Een jaarlijks gebeuren wÍnrop alle verenigingen worden
uitgenodigd. Hier worden dan de beslissingen genomen die noodzakelijk zijn en die werden
voorbereid door het Dagelijks Bestuur, dat belast is met dagelijks beheer van de vzvr.

Verenigingen. Zowel de klassieke postzegelverenigingen, de gespecialiseerde verenigingen
en de jeugdverenigingen vinden we terug in alle regio's. Zij vormen met zijn allen de zeer
brede basis van de K. L. B. P.

Onderscheidingen. Jaarlijks deelt de Landsbond verschillende onderscheidingen uit, zowel
op provinciaal als op nationaal vlak, aan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten
aanzien van uiteenlopende aspecten van de frlatelie.

Lidgeld. Het Lidgeld wordt betaald per Ímngestoten lid en gebeurt via de vereniging. Op dit

og"nblik bedraagt het Lidgeld 1 EUR (euro) per aangestoten lid. Deze Lidgelden worden
gèitta door de aangesloten clubs en worden doorgestort aan de nationale penningmeester.
Deze lidgelden worden besteed aan de werking van de Landsbond.

Samengevat. De K.L.B.P. is onontbeerlijk voor ALLE verenigingen die hun leden net iets
meer willen bieden.

Vademecum.

ALLE nodige inlichtingen, statuten, huishoudelijk reglement en

tentoonstellingsreglementen vinden
beschikking werd gesteld.

we terug in het Vademecum dat aan elke club ter

De K.L.B.P. stelt aan alle aangesloten kringen enkele vïagen in vorm van een enquête
waarvan de twee voornaamste

:

WAT VERWACHT DE KRING VAN DE K.L.B.P.? OF WAT ZOU DE K.L.B.P. VOOR
DE KRINGEN MOETEN DOEN?

WAT VERWACHT EEN INDTVIDUEEL LID VAN UW KRING VAN DE KLBP? V/AT
ZOU DEK.L.B.P. VOOR EEN INDIVIDUEEL LID MOETEN DOEN?

Al onze leden mogen hun

Arpo

-

Jarpo Lier mei

- juni

2003

suggesties of opmerkingen overmaken aan het bestuur
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PROFILANT

2OO3

Za í5 en Zo í6 november 2003

FRCFÊ

Provinciale Competitieve Postzegeltentoonstelling
lngericht door de
Koninklijke School der Filatelie van Antwerpen
nLIl

P

BTIZONDER RCCLEMENT
Art, 1 Aard van de tentoonstelling
profilant is een provinciale competitieve tentoonstelling georganiseerd dog1_d.e Koninklijke
School der Filatelie van Antwerpen (R. Soebert) in samenwerking met de KBLP en de
dienst Directie postzegels & Filatelie.
De tentoonstelling woiOt ingedeeld in een wedstrijdgedeelte en een erehof gereserveerd
voor verzamelingén die om hun vroeger behaalde bekroning worden getoo_nd.
Wij nodigen u uit u aan te melden in één of meerdere van volgende disciplines:
- Traditionele fllatelie
- Postgeschiedenis
- Aërofilatelie / AstroÍilatelie
- Thematische filatelie
- Postwaardestukken

- Fiscale filatelie
- Maximafilie
- Open klasse
- Jeugdfilatelie
- Eénvlakverzamelingen

Voor de tentoonstelling geldt het'Algemeen reglement van de tentoonstellingen" van de
KLBp, het reglement voór provinciale tentoonstellingen met wedstrijdklasse én de
bepalingen vastgelegd in dit bijzonder competitiereglement-

Aft.2

Plaats en datum

De tentoonstelling vindt plaats in de feestzaal Kielpark, Sint-Bernardsesteenweg 113 te
2O2O ANTWERPEN 2.

AÉ.3 lnschriivingen
Het aantal inschrijvingen per deelnemer is onbeperkt, evenwel dient elke verzameling aan
de hand van het áaaitoe'bestemde inschrijvingsformulier (kopieën toegestaan) én
ondertekend door de voorzitter van uw kring, ingezonden te worden.
De inschr'rjvingen moeten uiterliik op í0 september 2003 toekomen bij het
organisatiecomité oP adres:
PROFILANT 2OO3
Sylvain Verdijck
Van Maerlantstraat 47 bus 5
2060 ANTWERPEN 6
Tel.: 03 233 44 42

waar u ook eventuele inlichten kan opvragen.
Zoals bepaald in het reglement voor provinciale en regionale tentoonstellingen van de
KLBp verwachten wij eveneens een plan van uw venzameling en, na aanvaarding van
uw aanvraag, een ingevulde inventarisliist.
Voor stukken met een waarde van meer dan € 250,00 per stuk moet een fotokopie bij de
inventarislijst gevoegd worden.
De toew'rjzíng van hèt aantal kadervlakken zalzo spoedig mogel'rjk aan de inzenders
meegedée6-worden. lndien het vooropgestelde quotum aan vlakken overschreden wordt,
behoudt de organisatie het recht om verzamelingen te weigeren-
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De kaderhuur bedraagt € 5,00 per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient uiterlijk op 15
Okt 2003 te worden gestort op rekening nr.4'12-7160861-11 van de KSdF - Nieuwdreef
127 b32 le 2170 MERKEM ( Antwerpen) met duidelijke vermelding: PROFILANT: ...
kaderulakken = ... EUR.
Jeugdleden zijn geen kadergelden verschuldigd.

Art.4 Voorstelling
De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen van formaat A4 (of eventueelA3 in Open
klasse) voorgesteld te worden. De achterzijde van elk blad vermeldt de identiteit van de
inzender en het volgnummer van het blad.
Elk blad dient beschermd te worden d.m.v. een doorzichtige beschermingsfolie.
Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of meegenomen
worden.

AÉ.5 lnzendingen
ledere deelnemer, of een gevolmachtigd persoon, kan de inzending opzetten op vrijdag 14
november tussen 14 en 19 uur. U kan uw vezameling ook per aangetekende zending of
tegen ontvangstbewijs overhandigen aan het organisatiecomité (adres, zie boven) tot
uiterlijk 5 november 2003. Wel altijd eerst afspreken via tel. 03 233 44 42.
De risico's en kosten van de toezending van de verzameling zrjn ten laste van de inzender.
iedere deelnemer of gevolmachtigde kan de verzameling demonteren op zondag 16
november 2003 na de officiële prijsuitreiking én met toelating van de organisatoren
omstreeks 17 u.
Niet-afgehaalde inzendingen worden binnen 14 dagen na de tentoonstelling aan de
eigenaar bezorgd op diens kosten.

Art.

6 Veiligheid

en venzekering

Het organisatiecomité sluit een verzekering af via de KLBP.
De organisatoren nemen alle maatregelen teneinde de beveiliging van verzamelingen en
tentoonstellingsvlakken te verzekeren.
De inzender zal het organisatiecomité in geen geval verantwoordelijk kunnen stellen voor
eventuele schade of ongevallen, die niet door de verzekering gedekt worden.

Art.7 Aanvaarding van het reglement
lndien het noodzakelijk blijkt, behoudt het organisatiecomité zich het recht voor dit
reglement te wijzigen en in overleg met het provinciaalComité en de Raad van Bestuur
van de KLBP de passende maatregelen te treffen voor alle gevallen die er niet in bepaald
zijn. Die beslissingen zijn definitief en niet voor verhaal vatbaarDoor het ondertekenen van het inschrijvingsformulier bevestigt de deelnemer de
onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

Art.

I

Bijzondere bepalingen JeugdÍilatelie

1. De deelname aan de tentoonstelling "PROFILANT 2003" is toegelaten voor alle jonge

2.
3.

filatelisten, jonger danZ?jaar en lid van een kring aangesloten blj de KLBP. De
verzameling(en) moet(en) eigendom zijn van de inzender.
Zijn uitgesloten van deelname aan de tentoonstelling: alle verzamelingen die op een
vorige tentoonstelling 75 % of meer behaalden. De verzameling is beperkt tot
maximum vijf vlakken.
De inschrijvingen moeten door bemiddeling van de postzegelkring bij het
organisatiecomité voor 10 september 2003 toekomen.
Het inschrijvingsformulier, duidelijke en volledig ingevuld, dient ondertekend te zijn door
de voorzitter van de kring. De inschrijving is gratis.
De deelnemers worden onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepenGroep A: tot 15 jaar - Groep B: tot 18 jaa4- Groep C: tot 22 jaar
De in aanmerking genomen leeftijd is deze die bereikt is op 10 september 2003.
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PROFILANT
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Za í5 en Zo í6 november 2003
provi ncia le Gompetitieve PosEegeltentoonste I I i n g
lngericht door de
Koninklijke School der Filatelie van Antwerpen
I IrI
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NAAM, voornaam'.......

Adres
Kring & Nr. KLBP

Voor de jeugd - geboortedatum.-....."

Titelvan de vezameling ..-....Korte beschr'ljving

Klasse
Traditionele filatelie
Postgeschiedenis
Aërofilatelie / Astrofilatelie
Thematische filatelie

fl
fl
I
fl
f]

I
fl
fl
I
fl

Postwaardestukken

Fiscale filatelie
Maximafilie
Open klasse
Jeugdfilatelie
Eénvlakverzamelingen

Vroeger behaalde resultaten

Aantalvlakken

..... euro

Te verzekeren waarde

Aantal bladen

en bijzonder reglement van
ondergetekende verklaart akkoord te gaan met hetalgemeen
de tenioonstetling. Deze verzameling is mijn eigendom'

Handtekeningen

Deelnemer

Datum.

Nationaal commissaris voor

tentoonstellingen

Voorzitter kring

Terugzenden vóór 10 september 2003
6
sylvain verdijck - van-Maerlantstraat 47 bus 5 te 2060 ANTWERPEN

K.L.B.P. ANT\ryERPEN
Arpo - Jarpo Lier
K. Postzegelverzamelaarskring

Lier

Sste

PROVTNCTALE QULZ

8 november 2003
WAAR: in 6t Karthuizershof

:")

Karthuizersvest

55-57

2500

Lier

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

Onkosten: € 3100 per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs € 60100 yoor de winnende ploeg.
Alle deelnemers rryorden bedacht met een priis.
Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedeniso Radio en T.V.
Film, Natuur, Filatelie, Actualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen. Door
telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
*****rÉ:k****!t:t2k?t:t*rtrt*rt*tt?k?k?t2tt:t*títr**?k****?b:t!Èt tr:tt *r.********?krr:t*rrtr**
o

DEELNAME

Sste DE

PROVINCIALE OUIZAVO|ID

811112003.

Naam van de ploeg:...
Naam en adres van ploegverantwoordelijke:......

a

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

ARPO - JARPO LIER

NATIONALE RUILDAG
zaterdag 13 december 2003

13de

POSTZE GELTENTOONSTELLING

POSTZEGELS

. POSTWAARDESTT]KKEN' POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zaal' t KARTHUIZFRSHOF
KART}JiUIZF'RSVEST 55.57 25OO LIER
van 10 tot L7 uur

welkom

Toegang gratis
Iedereen is
RESERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
van €12'50 die
Tafels € 1150 per meter en er moet een waarborg betaald worden
terugbetaaldwordt bij het sluitenvan de ruildag'
Inlichtingen: Firmin TI{YS Bosstraat 38 2500 LIER Tel.03/480'66.28
Rekeningnummer Arpo-Lier 000-1615568-33

Per E-mailadres: Íirmin.thys@planetinternet'be
2500 Lier
Vrtj van zegel art198; V(I- ThYs Fbmin Bossfiaat i8

ARPO

JARPO I,IER
België-Belgique

PB
2500 Lier
8/4954

$

I

t
I

t

TIVEEMAAI{DELIJI(S TTJDSCHRIFT
Afgifte kantoor
2500 LIER I
Juli - augustus 2003
nr.:421

OPLAGE

120

expl.

Jaargang 36

\
í

rI
{

-t

Lokaal:Feestzaal í"tKarthuizershof" Karthuizersvestss-s7 2500 LIER
IíL.B.p.nr.lE3
Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER 8: 034806628 E-mailadres:firmin.thys@planetinternet be
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Inhoud:
Beste Vrienden
Weetjes
Filatelistische agenda
Persinformatie
Jeugdkrant - De orang-oetan
Verkoop onder leden
Dagorde en Gezellig samenzijn
8't" Provinciale quiz

blz.: 2
blz.: 3
blz.: 4
blz.; 5
blz.: 6
blz.: 9
blz.:
blz.:

10
11

Beste Vrienden,
De vakantiemaanden zijn aangebroken en wij wensen al onze leden en hun familie een zonnige en prettige vakantie toe, zowel de thuisblijvers als de reizigers en vakantiegangers.
Íi;d"ns de maanden juli en augustus hebben wij twee bijeenkomsten, ééntje op zaterdag 12
juli en ééntje op donderdag2S augustus 2003. Wij vïagen aan de leden die gebruik maken van
àe nieuwighedendienst om van deze ruildagen gebruik te maken om hun zegels te komen afhalen. Enkele leden hebben weer te lang gewacht om hun zegels te komen afhalen. Doe het
vlug, zodat onze nieuwighedendienst kan blijven werken, want wij krijgen bij de post geen
uitstel van betaling.

Op 12 juli sluiten wij voor dit seizoen onze verkoop onder leden af met verschillende loten
nètgie die verkocht worden aan speciale voorwaÍrden. Zeker een reden om ÍËnwezigÍe z4n.
Op 13 september 2003 starten wij het nieuwe seizoen met onze algemene ledenvergadering.
téden die zich kandidaat wensen te stellen voor het bestuin kunnen dit schriftelijk doen bij
onze secretaris of voorzitter of zij kunnen zich melden op onze bijeenkomsten. Zij zullen in
ieder geval van harte welkom zijn. Maar ook anderen zullen van harte welkom zijn op deze
vergadering die gevolgd wordt door onze gewone clubbijeenkomst.

Op donderdag 28 augustus 2003 tijdens onze normale bijeenkomst houden wij om 20 uur studiekring over Lier in de Filatelie,dit in samenwerking met onze zustewereniging de Kon.
Postzegelverzamelaarskring Lier. ALLE geïnteresseerden zijn welkom.

ons vorig tijdschrift verschenen de inschrijvingsformulieren voor de competitieve
provinciale tentoonstelling van de provincie Antwerpen genaamd PROFILANT . Wlj maken
attent dat inschrijvingen VOOR 10 september moeten teruggezonden zijn. Alle
o
"rop
inlichtingen te bekomen bij onze voorziter.

In

Ons lid en bestuurslid Willy Bats heeft op de internationale tentoonstelling EXPHIMO te Bad
Mondorf Luxemburg, een internationale thematische competitieve tentoonstelling met als
onderwerp vervoer, een gouden medaille behaald met 86% van de punten. Proficiat Willy.

houden wij ons jaarlijks gezellig samenzijn Een
inschrijvingsformulier vindt U verder in dit blad. Dit jaar zorgen wij weer vooÍ een All-in
formule en het buffet is dit jaar een verrassing.

Op zaterdag 13 september 2003

Arpo-Jmpo Lier juli-augustus 2003

-JFilatelistisch blad,, 2 -maandelij kse uitgave

ARPO - JARPO Lier

do

or

(]eugd#deling)

Secretariaat

Haakstuk 10, 2550 Kontich ,03/457 .56.95

Webpage

tij delijk onbeschikbaar
Feestzaal "'t Karthuizershof ',
Karthuizersvest 55-57, Lier

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

mireille vanheerentals@hotnail.com
Lokaal:

Al onze bijkomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof

AAIT{GESLOTEN BIJ:
SFP "De Koerier'ïzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
(nr 183) en De Liene Culturele Raad

Zaterdag

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO3;

juli 2003

RuilnamiddagvanaÍ 14uur.

Donderdag 28 augustus 2003

* Zaterdag ruílnamiddagen ARPO+ JÁRPO
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uurtot 16 uur

Zaterdag

uitgez. augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

Ruilavond vanaÍ 19 uur.

14 september 2003 Ruilnamiddagvanal 14 uur.
Veiling

* Donderdag ruilavonden ARP O

*

L2

Zaterdag

Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)
september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

28 september 2003

en jaarvergadering.

Etentje vanaÍ 19 uur.

Verkoop onder leden ARPO
2e zaterdagvan de oneven maanden, om 15 uur

BIIEENKOMSTEN
jeugdleden IARPO LIER:

*W

BESTUTJRÀRPO:

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

*Segetaris

€s

Hulpbibli

Al onze biikomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

cmis

VANHEERENTALS Mireille,
mireille-vanheerentals@hotmail.com,
Haakstuk 10, 2550 Konticlu
03 / 457.56.95 oÍ 047 4 / 423608

*WebmgÊter.

VANROYLUc,

jali

:

Zatetdag

12

ZaterdaS

L4 september 2fi)3 nulnamiddag vanaf

2O03nulnamiddagvanaÍ

14 uur.
14

luc.vanroy@diamant.provant.be,

Belgiëlei 55 bus 21 2018 Antwerpen

Alle aanwezigen hijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze 1'eugdleden ter beschikking.

04961264t19
*P enning-,

MateriaaL en Veilingmeesten

Bíiliofue

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekiiken.

BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 31.9,2500lier,
03/M0.22.83

*Djenst$iewplgfu4en

WEETIES

BELLEKENSEdUaTd

L. Dunortierstr 53, 2540 Hove,
03/288.58.94

*BailmceÊter,

MERTENSFTans

Zagerijstraat 30, 2500 Lier,
03/480.28.11,
*Leden

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

LIDGELD

9

t2002-8t2003 :

* JARPO : tem l8jaargratis
vanaf l9jaar : 6.20 Euro

* ARPO: 6.20 Euro

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2003

Tentoonstellingen Landbond Bibliotheek :
6 juni'O3Groepstentoonstelling Studiegroep Belg. Congo
6 september'03 HetKoningshuis - Kon. Postzegelverz. Lier
4 oktober'03 Maamse Schaak Filatelisten
6 december'03 Dag van de Filatelie

verdiep Veilinghuis Van Looy en Van Looy,
Lange Koepoortstraat(S te 2000 Antwepen
Open elke lu zavarr de maand van 10u00 tot 16u00
En elke 1e, 3e en 4" dinsdag van 10u00 tot 16u00 en elke woe
van 14u00 tot 16u00
L"

-4-

FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen,
opgesomd zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien
gààrgattiseerd door een bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
etp"7 J*po, Haakstuk 10, 2550 Kontich of mireille-vanheerentals@hotmail.com
: Voorverkoop emissies "This is Belgium" en "Toerisme",
1) Postzegeltentoonstelling door KVBP aÍdeling Aarschot,
in de Gemeentelijke basisschool L, Diestsesteenweg 326, Rillaar (Aarschot)
2) za+zo: ROTHNACUM 2003, Provinciale Competitieve tentoonstelling
met voorverkoop, van L0u00 tot L7u00,
in zaal C.O.C., Nieuwebrugstraat 1 te Ronse,
3) te March-en-Famenne
"Maanderen in postzegelvoÍfrí' , Postzegeltentoonstelling rond Vlaanderen,
:
2003
5-11juli
in de wandelgang van het stadhuis van Mortsel, za er:r zo vaÍr L0u00 tot
16u00 en werkdagen van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00 oPen,
samengesteld iloór de Anwerpse Postzegelcentrale i.s.m. Themaclub Mortsel
: 60't" Nátionale ruilbeurs voor postzegels en andere verzamelobjecten,
12 juli 2003
Lokaal "Den l/rol', Gildenhuis, Hendrik Heymanpl ein 7, te Sint-Niklaas,
inkom leden Wase Ruilclub gratis en niet-leden 0.80 Euro,
van 09u00 tot 16u00
: Grote ruilbeurs, door Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk,
L7 augustus 2003
Gemeentelijke Basissschool, De Bruynlaan 19, 31"30 Begijnendijk,
allerlei ruilobjecten en Artis/Historia, van 08u00 tot 15u00,
toegang Satis
:
27"n Cróte Nationale Ruildag voor postzegels, postwaardestukken en
L7 augustus 2003
postkaarteno van 09u00 tot 16u00, door K.V.B.P. Sint-Niklaas,
in Sport- en Kultuurcentrum De Klavers, Sint-Andriesstraat 1, Belsele
: 4d" postzegelbeurs, van 9u00 tot 16u00,
23 augustus 2003
Centrum Reinaert, Reinaertstr aat 26, Gent
: 19" filatelistische prijs Stad GeraardsbeÍgen en grote ruilbeurs.
30 augustus 2003
Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103. Toegang gratis.
Open rrna 9u30 tot 17u. Omstreeks 18u : 11'ballonkoerierpost
2d" Brievenbeurs, internationale poststukkenbeuts,
:
2003
6-7 september
in het Erasmus Atheneum, Ganzendries L4 te Kalmthout
13 september 2003 : Voorverkoop "Promotie van de Filatelieu en "Europalia"
!\ za + zo : Fila 2003, hrtemationale Postzegel en muntenbeurs,
inkom 3 Euro, van 1.0u00 tot 18u00, door NIPA,
inhet Bouwcentrum te AntwerPen
2) za+ zo : FILA BRUGGE 2003, Provinciale competitieve
tentoonstelling, io de refter van het St Lodewijkscollege,
Magdalenastaat 30, St. Andries-Brugge
25-28 september 2003 : Austria Youth, FEPA ExhibitiorU Graz - Oostmriik
: Hagelandse Verzamelaarsdag, door K.V.B.P. afdeling Aarschot,
5 oktober 2003
Stadsfeestzaal, Demervallei 14 te 3200 Aarschot, toegang L Euro
+10oktober2003 : BANGKOK03,FIPExhibitioruBangkok -Thailanil

5

juli

2003
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PERS INFORMATIE - DE POST
Uitgiftedatum

7

juli

2003

Uitgtftt oan speciale postzegels nr.13 "This is Belgium" (Route langs minder bekende histoische steden aan Belgíe)
: La Louviere, Braine-LÁleud Eigenbrakel, Dinant, Bastogne BastenakerL SanktVi*t Koksijde,
Oudenaarde, Vilvoorde Vilvorde, Tumhout, Tongeren Tongres
: Blok (7 x 0.41 Euro, 2 x 0'52 Euro en L x 0.57 Euro)
Waarde
: vanaf 07 / 07 / 2003 in de postkantoren
Verkoop

Onáerwerp

Voorverkoop :op05/07/2003
Afstempeling : Rillaar (Aarschot), Ronse en March-en-Famenne
Uiteiftedatum

7

iuli

2003

Urtgrftt aan speciale postzegels nr.L4 "Toerisme" (Populaire standbeelden)
: Steven Wilsens te Rill,aar, Treignes, Hamont-Achel, Bruxelles-Brussel, Wawe-Waver

Onàerwerp
Waarde
\ Verkoop

:5 x 0.49 Euro
:vanaÍ07/07/200Sindepostkantoren

Voorverkoop : opOS/O7/2003
Afstempeling : Rillaar (Aarschot), Ronse en March-en-Famenne
Uiteiftedafum 15 seutember 2fi)3
UitCtfte aan speciale postzegels nr.15 Gemeenschappeliike uitgifte met ltalie (Europalia ltalie)

Onderwerp
Waarde
Verkoop

:

Giorgio Morandi,

CISIALIA 202 PininFarina 1947
:1x0.49Euroen1x0.59Euro
:vanaÍ15/09/200Stndepostkantoren

Voorverkoop : op13/O9/2N3
Afstempeling : Bouwcentrum Antwerpen en St. Andries-Brugge
Uiteiftedatum 15 september 2003
de filatelie (Buitenlandse
Manet
:'1x0.49 Euro + 0,11 Euro
: vanaÍ 15/09 /2003 irade postkantoren

Uitgrfre oan een speciale postzegel nr.16 Promotie oan

Onderwerp
Waarde
.) Verkoop

meesterwerl<en

in Belgische mllecties)

: ed.

Voorverkoop : op13/09/2003
Afstempeling : Bouwcentrum Antwerpen

en St. Andries-Brugge

www.europeanstamps.net is een van de grootste postzegel websites van Europa.
Er is informatie over vele postzegelclubs, handelaren en links naar andere postzegelwebsites
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Door : Luc Van Roy
Bron: WWF, internet
Orang-oetan is een toepasselijke naÍlm voor de grote roodharige mensaap die op de eilanden
Sumatra en Borneo in de Indo-Maleise archipel thuishoort. De Maleise naam Orang-oetan
betekent namelijk "bosmens" en deze mensaap houdt zich in zijn natuurlijk woongebied dan
ook uitsluitend op in het tropisch regenwoud.
Ongeveer tweehondefi jaar geleden werd de orang-oetang door de wetenschappers uit de
westerse wereld ontdekt. Bewezen kennis over zijn leefirijze in de vrije natuur bleef echter tot
voor kort uiterst gebrekkig. Pas in'de afgelopen twintig jaar werd uitvoerig veldonderzoek
verricht, waardoor de orang-oetang tegenwoordig tot de apensoorten behoort waarvan relatief
veel bekend is.

Het grootste in de bonen levende dier.
De orang-oetan @onto pygmaeus) is de grootste Aziatische aap en zelfs het grootste in bomen
levende dier ter wereld. Volwassen mannetjes bereiken rechtopstaand een hoogte tot 1.37
meter, hun gewicht bedraagt tussen de 60 en 90 kilo. De wouwtjes zijnaamienlijk kleiner en
wegen slechts ongeveer de helft.
Interessant is dat de orang-oetan de enige onder de mensapen is die zich overwegend ophoudt
in het bovenste gedeelte van de bomen. Zijn Afrikaanse neven, de gorilla, de chimpansee en
grond.
de
voornamelijk op
dwergchimpansee, leven
de
Met zijn lange armen en zijn haakvormige grijphanden en -voeten is de orang-oetan
uitstekend toegerust om zich te verplaatsen tussen de takken. Op zijn gemak, bijna traag
beweegt hij zich, als viervoeter, met zwaaiende klimbewegingen door de boomkruinen van
het regenwoud. Om de afstand tussen de twee bomen te overbruggen, maakt hij goed gebruik
van zijn flinke gewicht: hij brengÍ de boomkruin waar hij in zrt zo aan het rwaaien dat hij
uiteindelijk een tak van de volgende boom kan grijpen. Dan zwaat hij er elegant naar toe.
Naarmate ze ouder worden krijgen volwassen orang-oetan mannetjes steeds meer moeite met
deze manier van voortbeweging. Op de trekÍochten door hun woongebied klimmen ze daarom
vaak naar de bosbodem en leggen daar korte stukken te voet af.
Jong en oud, mannetje en wouwtje, brengt de nacht in de kronen van de oerwoudbomen door.
Als de schemering zich over het oerwoud uitbreidt en de cicaden hun klagende concert
inzetten, bouwt iedere "bosmens" hoog in een boom voor zichzelf een slaapnest. Hij buigt en
breekÍ met zijn sterke annen bebladerde twijgen naar elkaar toe en maakt zo eefi verend
kussen klaar waarop hij tot de volgende ochtend goed kan uitrusten.

Voeding.
De orang-oetan voedt zich voornamelijk met vruchten: ongeveer 60Yo van zijn voedsel bestaat
uit deze voedzame, sappige plantenproducten. Tot zqn favoriete bosvruchten horen bekende
tropische soorten als mango's, vijgen, doerians, lychees en zuurzakken die ook de mens
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lekker vindt. Daarnaast eet de orang-oetan gre.a;g zachte,jonge bladeren en loten, en ook
regelmatig insecten, mineraalhoudende aarde, boombast en lianen; af en toe zelfs eieren en
kleine, in de bomen levende gewervelde dieren.
Zijn tanden zijn sterk en heel geschikt om taaie, stekelige schillen, harde noten en boombast
open te breken en die achtereenvolgens af te schillen en fijn te malen.
Op zoek naar voedsel verplaatst de orang-oetan zichlangzaam door de boomkruinen van zijn
woongebied. Met de zekerheid van een slaapwandelaar vindt hij daarbij de rijkst dragende
vruchtbomen. Hij kent nauwkeurig de standplaats van de afzonderlijke bomen in het door
hem bewoonde oerwoudgedeelte en weet ook precies hoever de vruchten van die bomen
genjpt zijn. Bovendien kan hij uit het gedrag van andere vruchteneters van het regenwoud,
zoals gibbons, neushoornvogels en duiven, uitstekend afleiden waar hij voorraden vruchten,
die de moeite lonen, kan vinden.
W'ater drinkt de orang-oetan uit holten in de bomen. Hij doopt zijnhandinzo'nholte en zuigt
het water op dat van zijn behaarde pols aftlruipt.
Goede hersenen in dienst van het oriënteringsvermogen
De schedel van de orang-oetan heeft een even grote herseninhoud als die van de chimpansee
en de gorilla. Tamme exemplaren bereiken bij intelligentietests een ongeveeÍ even hoge score
als de beide andere soorten. Zeer waarschijnlijk dankt de orang-oetan zijn nauwkeurige
oriëntatieveÍmogen en goede geheugen voor de vruchtcyclus van de verschillende
oerwoudbomen, rechtstreeks aan deze grote hersencapaciteit.

Él

Orang-oetanjongen hebben geen speelkameraadjes
De orang-oetan leeft, in tegenstelling tot zijn Afrikaanse verwanten, voornzrmelijk solitair. Dat
geldt zowel voor mannetjes als voor vrouwtjes. Alleen tijdens de paartijd bezoekt het
mannetje een aantal vrouwtjes die min of meer aan hem 'oonderhorig" zrjn en die tot paren
bereid zijn.
Het orang-oetanjong komt na een draagtijd van ruim acht maanden als een volslagen
hulpeloos wezen ter wereld; het weegt dan ca 1,5 kg.
De moeder zoogf, haar kind gedurende de eerste drie levensjaren, maar ze kauwt reeds zeer
woeg voedsel voor het jong en stopt de grondig gekauwde voedselbrei met haar lippen inzíjn
mond. Ongeveer vanaf het vierde levensjaar wordt het jong gespeend en moet het voor zijn
eigen voedsel zorgeÍr. De jongen blijven ongeveer tot hun zevende jaar bij hun moeder.
Elk volwassen dier heeft een vast woongebied waarin het ieder hoekje kent. Dit woongebied
kan een aarÍal vierkante kilometers groot zijn en voor een deel het territorium van
verscheidene andere soortgenoten overlappen. Deze geisoleerde leefwijze heeft tot gevolg dat
orang-oetankinderen in hun eerste levensjaren nauwelijks speelkameraadjes hebben, afgezien
van hun moeder en mogelijk een broer of 2s.
Rond hun zevende jaat worden de jonge dieren onaftrankelijk van hun moeder en gaan hun
eigen weg. Zulke halfinasdieren voegen zich vaak bij leeftijdgenoten. Ze trekken dan enige
tijd met elkaar op en spelen dan ook uitvoerig met elkaar.
Na het bereiken van de geslachtsrijpheid, omstreeks het tiende jaar, stelt de orang-oetan echter
steeds minder pnjs op gezelschap en ontwikkelt hij zích tot een echte solitair. Zelfs wanneer
verscheidene volwassen orang-oetans elkaar op dezelftle voedselbron ontmoeten,
bekommeren zij zich niet om elkaar. Ieder eet op zicl:zelf en gaat, wanneer hij voldaan is,
weer zijns weegs.
Ondanks deze klaarblijkelijke ongeinteresseerdheid in elkaar, kent de orang-oetan iq de
natuur elke soortgenoot wiens woongebied het zijne overlapt en weet ook precies waar de
andere zich ophoudt. In het bijzonder de mannetjes die hoog in de rangorde staan, zijn over en
weer goed op de hoogte van de plaatsen waar zij zich bevinden, doordat zij van tijd tot tijd
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met hun zogenaamde "lange roep" laten weten waaÍ ze zich ophouden. Daarbrj gaat het om
een luid brullen, dat tot een soort blaffend geluid aanzstrelt en met een zacht grommen
wegsterft. De gehele reeks geluiden duurt één tot twee minuten. De biologen zijnhet nog niet
eens over de precieze firnctie van deze roep. Verjaagt de orang-oetanman daarmee andere
mannetjes uit zijn woongebied? Wil hrj er willige wouwtjes mee lokken? Of informeert hij
simpelweg de andere leden van de gemeenschap over de verblijfplaats van de "pasja"?
Vermoedelijk bevat de "lange roep" elementen van alle drie genoemde functies.
Mannetjes die hoog in de rangorde staan, gaan elkaar zo veel mogelijk uit de weg. Wanneer
oobosmannen"
elkaar echter toch ontmoeten, dan vindt er eerst een
twee van deze imposante
pogrng tot intimidatie op afstand plaats: de beide dieren kijken elkaar kwaadaardig aan, zetten
hun keelzak op, rukken aan de takken, breken ze af en roepen toe dat één van de beide
mannetjes zich opeens terugtekt en er via de grond te voet vandoor gaat.
Soms komt het echter tot een gevecht. Daarbij gnjpen en bijten de rivalen elkaar zolang tot
een van hen er genoeg van heeft en zich terugtrekt. Als gevolg van dergelijke gevechten
hebben de meeste volwassen mannetjes littekens in hun gezícht of gebroken vingers.
De orang-oetan heeft in de wije natuur een levensverwachting van ongeveer 35 jaar. In
gevangenschap zijn individuele dieren al wel vijftig jaar oud geworden. Het wouwtje is tot
ongeveer haar dertigste jaar rmrchtbaar. Omdat ze, radat ze geslachtsrijp is geworden,
gemiddeld maff ongeveer eens in de zes jaar een jong ter wereld brengt, kan elk wouwtje in
de loop van het leven ten hoogste vier of vijfjongen grootbrengen.
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VERI(OOP ONDER LEDEN ZATERDAG 12 juli 2003 om 15 uur
Nr.
Land
OMSCHRIJVING
1 Belsië
Velletie 20ste eeuw 2002
Velletie 20ste eeuw 2002
2 Belsië
3 Belsië
Velletie toerisme 2002
Velletje Kerstmis 2002
4 Belsië
Velletje Kerstmis 2002
5 België
Velletje"Een hart voor " 2003 prior
6 België
7 België
Velletje"Een hart voor" 2003 prior
Boekje zelfklevers "Tulpen" 2002 prior
België
Boekie zelfklevers "Tulpen" 2002 prior
I België

Cote €

4,10
4,90

4,90
4,90
4,90

I

10 Belqië
11 Belqië

Blok "Paardenprocessie Opwijk"
Blok "Paardenprocessie Opwijk"

12 Belsië

Blok "Henri v/d Velde"
Blok "Henri v/d Velde"
Blok "Duivensport"
Blok "Duivensport"
Blok " Kortrijk 2002"
Blok " Kortrijk 2002"
Reeks "Honden" met vignet
Voselties Buzin
Koning Albert ll
Losse zegels + reeksen 2OO2 -2OO3 lmaal
Losse zegels + reeksen 2002 -2003 lmaal

13
14
15
16
17
18
19

Belqië
België
België
België

België
België
Belqië

20 Belsië
21 Belsië
22 België

lnzet € Beh. Pr,

8,20
8,20
4,20
4,10

0,52
0,52
0,84
0,84
0,82
0,82
0,57
0,57

2,10
12,50
6,56
13,27
13,27

7,40
7,40
3,80
3,70
3,70

4,40
4,40
4,40
4,40

'I'ito
'I.t,,,
't.

3
3

)

ríL

Qqa
Lr.tr,,;

c 9"t
o,47
0,47
U.0'i
0,76
0,76
0,74
0,74
0,52
0,52
1,90 4;(tv
11,25
5,90
11,95 /íí"/1'
11,95 /í4'r/1-

I
f',
5

J
3
3

Loten België van nns.í tot22 nieuwigheden 200203 aan plakwaarden min í0% en geen roepgeld
23
24
25
26
27
28
29
30

DDR

'Vreemde zegels gezamelijke uitgifte
nrs. 1351-1356

Europa
Burundi
Bosnië Hez
ljsland
Bundespost
Bundespost

Europazegels
Gouden zesels 146154 + LP 17124
nrs 29-44
Blok 16
Blok Adenauer nr. 4
Blok Adenauer nr. 4

België

**o

5,00
6,00
3,30
21,00

2,50
1,50
1,00
5,00

o

27,O0

9,00

o

4,00
4,00

,F

-í

-r'

4,00

q

5-

2,00
1,00
1,00

I

I

GF,,ZELLIG SAMENZIJN 27 SEPTEMBER 2003 OM l9uur
€ 20 PER PERSOON (familie en vrienden zijn eveneens uitgenodigd aan dezelftle voorwaarden.)
Aperitief, buffet met aangepaste wijnen en al de dranken zijn in de prijs inbegrepen.
Inschrijvingsforrnulier, zie verder in dit blad.

zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester
2500 Lier@: 034802283

OPGELET: Leden die nietaanwezigkunnen

BAETENLoUis

319

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf

BL= Blok of vetletje
BR= Brief
R=Rolzegels
LP= Luchtpost
BZ,= Bezettingszegels FV=Frankeervignetten
O = Gestempeld
PrilST: Postwaardestuk DA:Dagbladzegels tX:StrafpoÉzegels
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5%o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00
tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,2(re - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van €10000 tot €50,00 +€1,00 - hoger dan €50,00 +

* = Postgaaf met scharnier

€2,00
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.
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DAGORDE
AL GEMENE JAARVERGADERING
13 SEPTEMBER 2OO3
om 1,4.30 uur
IVELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

FINAIICMELVERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAIT DE RT'ILDIENST
BESTUT]RSVERIilEZING

ALLERLEI

27 SEPTEMBER 2OO3

OM 19 UUR
in de zaal tt Karthuizershof
Karthuizersvest 55'57

25OO

LIER

Gezellig samenziin met koud buffet.
Wij nodigen U

en

Uw familie en wienden uit op ons Íaditioneel gezellig samenzijn met koud

buffet.
Om 19 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs € 20. Wat kdjgt U
hiervoor?
Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.
Aperitief
Inschrijven voor 22 september 2003 met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze
bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
ZSOO ffBn . Men kan eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven 8:03/480.66.28

-

E-mailadres

Lid nr

Naam:
Gemeente:

a

Schrijft in voor het gezellig samenzïtt op 27 september 2003 om 19 uur.
Aantal personen

aan €20
Handtekening,

fupo-Jarpo Lier juli-augustus 2003

K.L.B.P. ANT1ryERPEN
Arpo - Jarpo Lier
K. Postzegelverza melaarskrin g

Lier

gste

PRovrh{cIALE eurz

8 november 2003
\ryAAR: in 6t Karthuizershof
Karthuizersvèst

55-57

2500

Lier

START: om 20 uur stipt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de quiz,aantal ploegen
per kring onbeperkt.
Minimum 3,maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten: € 3100 per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs € 60100 voor de winnende ploeg.
Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.
Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en T.V. ,
Film , Natuur, Filatelie, Actualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen. Door
telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
** * * *Cí* * ik* *rklíJÉ * ** *** ***tí**** * ***** ****:k*ib * tr !k * t6 **** * * *** *rk *rk?t** rtJr

Naam en adres van
..............t.

ploegverantwoordelijke:.,

.r....t.........

.r............r...........r......

..............r.r..o.r..r......r..............ÍÊ:.............

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

2520

Broechem

Ê:03/485.71.01

ARPO - JARPO LIER

13

de

|{ATIOI\AIE RUILDAG

zaterdag 13 december 2003
P

POSTZEGELS

OSTZE GELTENTO ONSTELLING

. POSTWAARDESTUKKEN . POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zaal ot KARTHUIZERSHOF'
T,q.RTHUIZERSVEST 55.57 25OO LIER
van 10 tot

1"7

uur

welkom

Toegang gratis
Iedereen is
RESERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Tafels € lr50 per meter en er moet oen waarborg betaald worden van €12'50 die
terugbetaald wordt bij het sluitenvan de ruildag.
Inlichtingen: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER Tel. 03i480'66'28

-*'$:ilfi ïiiïïffi'-il:bïïÍ.ïi:.iï-":,'"Vrij van zegel

arLI9|;

V,U. Thys

Firmin Bossnaat 38 2500 Lier

JARPO LIER

ARPO

Betgië-Belgique
PB
2500

Lier

1

814954

'TWEEMAANDELIJKS TUDSCHRTT
2500 LIER I
Afgifte kantoor
September -

OPLAGE

oktober

2003

ll0 expl.

nr.z 422

Jaargang 36

=.?
:'

Lokarl:Feestzaal *'tKarthuizershof" Karthuizersvest55-S7 2500
THYS Bosstraat 38 2500 LIER

Verantwoordelijke uitgever: Firmin

LIER

8:

ICL.B,P.nr,l83

.

034806628 E-mailrdres:firmin.thys@planetinternetbe

2

INHOUD:

NATIONALE

Clubinformatie
Filatelistische agenda
Persinformatie
Jeugdkrant (Mineralen)
Verkoop onder leden
Dagorde alg. iaaw . +Etentje
Quiz KLBP Antwerpen

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 7
blz. 9
blz 10

blzll

I
J

ic

;]
Ë

z

I
d

MAt 1f -t6
urlÉr.rÀa.

MEI

2004

BESTE VRIENDEN

De vakantiemaanden zijn weeral voorbij en het nieuwe seizoen voor onze vereniging staat
voor de deur. Wij beginnen op 13 septernber 2003 met orze algemene jaarvergadering om
14,30 uur, vóór onzJtraditionele verkoop onder leden. Kandidaten voor het bestuur kunnen
zich nog altijd melden bij onze secretaris Mireille VanheererÍals - zie adres of telefoon op blz.
3. Wlj Lnváarden zelfs kandidaturen tot bij de aanvang van onze vergadering.Wij hopen op
lideen giote opkomst van onze leden. Bij het nieuwe seizoen ontvangen wij traditioneel de
aan
bijdrage
gehén; die zullen €,7.00 bedragen . Een kleine opslag die de meerkost van onze
f1gp en ruildiensten moet opvangen. Betaal zo vlug mogelijk uw lidgeld,zodat wij ook onze
verplichtingen kunnen nakomen.

SAMENZIJN op 27 september 2003 om 19 uur. Dit jaar hebben wij gekozen
voor een iets ander buffet, mair dat is een kleine verrassing. Wij hebben de prijs voor de ganse avond op €20 gehouden. Alles is in de prlis inbegrepen. Zie inschrijvingformulier in dit

CfZflliC
blad.

13 december 2003. Wij wagen nu reeds medewerkers om de
zaal die zaterdagmee op te bouwen en 's avonds weer in orde te maken. Het bestuur kan dit
niet alleen bolwerken en vele handen maken het werk lichter. De zaal moet om Suur 's morgens in orde zijn. Wij zijn in de zaal om 6.30uur. en om 17 uur moet de zaalterug in orde
worden. Wij wágen ook mensen om tijdens de dag een handje uit te steken voor in-

NATIONALE RUILDAG op

lemaatt
korg dranken , tombola etu.U kunt zich melden b{ het bestuur.
g'," íROVINCIALE QAIZ op 8 november 2003. Wij zoeken deelnemers aan de quiz en
helpers voor deze avond. Het bestuur zal uw hulp of deelname ten zeerste waarderen' Even
opfritr.tt, verleden jaar heeft onze kring voor de eerste maal deze quiz gewonnen en onze
piorg van Jarpo behaalde een mooie uitslag. Wii hebben dus iets te verdedigen. Maar deelnemen vinden wii nog alti$d belangrijker dan winnen.
LIER STUDIEKIINC : De studiekring krjgt een officiële start met een bestuur en een
aÍrpraag om erkenning, dit met dank aan onze zustervereniging van K9n. Po-stzegelverzame'
laarskriig Lier die zicÉ mede achter dit initiatief hebben gezet. Wij hebben al heel wat documentatie opgezocht en kunnen nu met het echte werk beginnen . U wilt ook iets meer te weten komen óver de postgeschiedenis van Lier? Vraag inlichtingen aan het bestuur'
DAG VAN DE FIiATELIE op 6 december 2003 met postzegeltentoonstelling eenkaderverzamelingen van 10 tot 17 uur in de bibliotheek van de Landsbond, Lange Koepoortstraat
2000 Antwerpen. Onze kring zal deelnemen aan deze manifestatie en dit is een enige gelegenheid om kennis te maken met de bibliotheek.

15 en 16 novernber 2003. Ons lid
Louis Baeten heeft zich ingeschreven met zírjn verzameting Expo '58 in de open klasse. In ons
volgend blad meer nieuws.
2004 Nationale tentoonstelling te LUIK van 13 tot 16 mei. Wli brengen zeker een bezoek

ÍnOpU,^lXT: Provinciale competitieve tentoonstelling op
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Filateli stisch blad,

2 -maandel

ijkse uitgave door

* ARPO : ,ranaf 22 jaar : wordt bepaald tijdens de statutaire
jaarvergadering

:

ARPO - JARPO Lier
(Jarpo Jeugdaftleling)
Haakstuk
Secretariaat I

BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

10, 2550 Kontich,031457.56.95

mireille_vanheerentals@hotmail.com
Lokaal

.'

Feestzaal

"'t Karthuizershof',

Kaíhuizersvest 55-57, Lier

Al
AAIT{GESLOTEN BIJ :

SFP'DE KOERIER'vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
(nr 183) en De Lierse Culturele Raad

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO3;
de maand, van 14 uur tot 16
uitgez. augushts (geen vergaderin g op zzletdag)

Zaterdag

13 sept 2003 vanart4 uur:

È#d"nJio,

27 sept t

Zaterdag

11 oktober

le,f

* Zaterdag ruilnamiddasen AMO+ JAMO
Elke2ezaterdagvan

in :
Feestzaal't Karthuizershof
onze bijkomsten gaan door

uur

september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdag ruilavonden AMO

statutairejaaÍvergadering en ruilnamiddag

oot'.""r

ïïï.;f;"1i1:"n,,

2003

Donderdag 23 oktober 2003

Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)
september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

t

Ruilnamiddagvanaf 14 uur.
Ruilavondvanaf

19

uur

* Yeilinoen AMO

2e zatetdagtan de oneven maanden, om 15 uur

BIJEENKOMSTEN
jeugdleden JARPO LIER:

BESTTJTJRARPO:
*Voorzitter & Public Relations
TIIYS Firmin, fimin.thys@pi.be
Bosstraat 38, 2500 Lier,

AI onze bijkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

031480.66.28
*

Secretaris & Hulpb ibl iot hecar í s

VANÍIEERENTALS Mireille,
mireille_vanheerentals@hotmai l.com,
Haakstuk I 0, 2550 Kontich,
03 I 457 .56.95 of 047 4 / 423608

Zaterdag

*Webmaster
Belgielei 55 bus 21, 2018 Antwerpen,
Pennins-, Msteriaal- en Veilinsmeester. Bibliothecafis
BAETEN touis,
3I

14 uur:ruilnamiddag

steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Brengje verzameling mee, dan kunnen we ze samen bek{jken.

Alle aanwezigen krijgen

04961264119

Antwerpsesteenw

1+ uur:ruilnamiddag

Zaterdag 1l oktober 2003vanaf

VAN ROY Luc, luc.vanroy@diamant.provant.be,

*

13 sept 2003vanaf

:

9,2500lier,

031480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr 53,2540 Hove,

\ryEETJES

03/288.58.94
*Ruilmeester.

woe l6- do 17/07/03 :
Op de eilandengroep Vanuatu ten oosten van Australie is 's wereldt
eerste onderwater postkantoor geopend. Het kantoor bevindt zich o
de zeebodem, drie meter onder het wateroppervlak, en wordt

- Voor u gelezen in Metro

MERTENS Frans
Zagerijstraat 30, 2500 Lier,
03/480.28. I I
*

Leden

BATS Willy, w.bats@worldonline.be,
Montystraat 3 4, 2590 Berlaar,
031482.29.66

LTDGELD

9 12003-81200 4 :
tem l8 jaar gratis vanaf 19
tUdens de statutaire jaarvergadering
* JARPO

:

tem2l jaar: wordt

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2003

bepaald

bemand door vier postbeambten.
Zij stempelen de waterbestendige brieven af met een waterproof
postzegel in relief, \ryaarna ze in de bus naast het kantoor
gedeponeerd kunnen worden.
Voor m eer in form atie : http :i/www.hideaway. com.vu/postoffi ce.htn

4

FILATELISTISCHE AGENDA
opgesomd
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingerl
georganiseerd door een
zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien
bewiende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich of mireille-vanheerentals@hotmail.com
6-7 september 2003
13-14 september 2003

25-28 september 2003
28 september 2003

4-10 oktober 2003
5 oktober 2003
5 oktober 2003
19 oktober 2003

24-26 oklober 2003
25 oktober 2003

25 oktober 2003

25-26 oktober 2003

I

november 2003

8-9 november2003

Brievenbeurs, internationale poststukkenbeurs,
in het Erasmus Atheneum, Ganzendries 14 te Kalmthout
: za : Voorverkoop "Promotie van de Filatelie" en "Europalia"
l) za + zo : Fila 2003, Internationale Postzegel en muntenbeurs,
inkom 3 Euro, van 10u00 tot 18u00, door NIPA,
in het Bouwcentrum te AntwerPen
2) za+ zo: FILA BRUGGE 2003, Provinciale competitieve
tentoonstelling, in de refter van het St. Lodewijkscollege,
Magdalenastaat 30, St. Andries-Brugge
3) za+zo: IIERLAIPIL 2003, Prov.Comp. Tent. Henegouwen,
Place de l'Hotel de Ville, Chapelle-lez-Herlaimont
: Austria Youth, FEPA Exhibition, Graz - Oostenriik
: Internationale najaarsbeurs, ingericht door de Binkse Ruilclub Turnhout,
in het instituut St.Victor, Kasteelplein 20 te23A0 Turnhout,
alle verzamelingen, van 7u00 tot 15u00, inkom gratis
: BANGKOK 03, FIP Exhibition, Bangkok - Thailsnd
: Hagelandse Verzamelaarsdag, door K.V.B.P. afdeling Aarschot,
Stadsfeestzaal, Demervallei 14 te 3200 Aarschot, toegang I Euro
: 32't" Internationale poststukkenbeurs, van 9u00 tot 17u00, inkom 1.25 Euro,

:

2d"

Stadszalen, Leopold ll-laan, 9600 Sint-Niklaas
24st Internationale postzegelbeurs, van 9u00 tot 17u00, inkom 1 Euro,
o'De
Klavers", Sint Andriesstraat I te
in de Sport en Kultuurcentrum
91 I I Belsele (deelgemeente van Sint Niklaas),
georganiseerd door de Waaslandse Postzegelvereniging Phila Waes
, phil"* Jeunes, Franse nationale tentoonstelling voor dejeugd,
in de Salle des Stades de France, Duinkerken - Ftankriik

:

: VoorverkooD "Sinterklaas"

l) Sint-Niklaas
2) te St-Nicolas (Luik)
: Internationale ruildag alle objecten, van 9u00 tot 16u00,
Zaal Technisch Instituut, Sint-Jansberg, Weertersteenweg, Maaseik
: Nationale ruildag ingericht door Hobby-Time v.z.w. aftleling Antwerpen,
in de stadsfee stzaal, St.Bernardsesteenweg, Antwerpen,
van 10u00 tot 15u30, inkom leden gratis, inkom niet'leden 2 Euro
: Voorverkoop "50jaar televisie", te Brussel
: za Voolverkoop "Het Boek" en "Literatuur"
l) tijdens de Boekenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen
2) za + zo Prov. Comp' Tentoonstelling Namen, van 10u00 tot 17u00,
door Cercle Royal Philatelique Couvin, jongeren en volwassenen alle klassen,
Salle des Fetes de I'Athenee Royal "Jean Rey",
ook open klassá en
rue du Bercet 6, te 5660 Couvin
: COWIPHIL 2003, Competitieve provinciale tentoonstelling Namen,
: F" Provinciale Quiz om 20a00 stipt, georganiseerd door
K.L.B.P. Antwerpen, ARPO-JARPO Lier en K- Postzverz. Lier,
ín \ Karthuizerchof, Kailhuizersverst 55'57' 2500 Lier
: Europese tentoonstelling FEPA, St.-Petersburg - Rasland
: Internation ale Postzegelbeurs stadsfe estzaal Tienen
: 12d'nationale ruilbeurs, Festival aan Donkmer, Berlare,

l-kader,

8-9 november 2003
november 2003

8-14 november. 2003
9 november 2003
9 november 2003

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2003
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van 08u00 tot 17u00
Nationale en devotiebeurs, Gemeenteschool Gorrebeeckstraat, Kruibeke,

9 november 2003

van 09u00 tot 16u00
1

za : Voorverkoop "Kerstmis en Nieuwjaar"
I) za + zo : PROFILANT 2003, Provinciaal Competitieve Tentoonstelling,
van 10u00 tot 17u00, door School der Filatelie van A'pen R. Soebert,
stedelijke feestzaal Kielpark, Sint-B ernardsesteenweg I I 3,
2020 Anwerpen-Kiel
2) te Herbeumont
3) te Nieuwpoort
4) te Peruwelz
't Vlaemsch Hoofd, S.P.A.B., Wilrijk
47't" Nationale Ruildag, van 8u30 tot l6u,
Ontmoetingscentrum Ermenrike, Tuinwijkstraat 66, Kieldrecht
Dag van de filatelie, Landsbond bibliotheek te Antwerpen
13d" Notionale Ruitdag, toegung gratis, vun 10a00 tot 17u00,
in zaal 1 Karthuizershof 55-57,2500 Lier

5-16 november 2003

22 november 2003
30 november 2003

6 december 2003
13 december 2003

FEPA

:

Federation of European Philatelic Associations

PERS II{FORMATIE - DE POST
Reeds verschenen, maar nog niet vermeld in vorig tijdschrift

Uitsiftedatum 1l ausustus 2003
Uitgiíte van speciale postzegels nr. I 4bis "Hulde"
Onderwerp : l4bis a: Koning Boudewijn en Koning Albert II
l4bis b Koning Boudewijn

:

l4bis c: Koning Albert II
: l4bis a: 0.49 Euro
l4bis b:0.59 (blaadje)
l4bis c:0.84 (blaadje)
De postzegels l4bis b en c maken deel uit van hetzelfde blaadje

Waarde
Verkoop

:

vanaf I l/08/2003 in de postkantoren

Voorverkoop :09/0812003
Afstempeling : Koninklijke Embleems - van l0u tot l7u - Bellevue Museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
l" dag - van lOu tot l6u - in de Philaboetiek, tussenverdieping, Muntcentrum, 1000 Brussel
Uiteiftedatum

11 aueustus 2003

Uitgifte van ganone posízegels type "lrogel" (4. Buzin)
Onderwerp : a- Watersnip
b' HoP
: a. 0.02 Euro
b. 0.52 Euro
:vanaflll08l2003 in de postkantoren

Waarde

Verkoop

Voorverkoop :09/08/2003
Afstempeling : Koninklijke Embleems - van lOu tot l7u - Bellevue Museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
l" dag - van 10u tot 16u * in de Philaboetiek, tussenverdieping, Muntcentrum, 1000 Brussel
Uitqiftedatum 11 ausustus 2003
Uitgifte van een gewone postzegelBeelíenis van Koníng Albert II type "MWM"
: Koninklijke Beeltenis Albert II (met bril) - Prior
:4.21 Euro

Onderwerp
Waarde
Verkoop

:vanaflll08l2003 in de postkantoren

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2003
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Voorverkoop

Afstempeling

:0910812003
7, 1000 Brussel
: Koninklijke Embleems - van 10u tot 17u - Bellevue Museum, Paleizenplein
1000 Brussel
Muntcentrum,
tussenverdieping,
Philaboetiek,
in
de
l6u
tot
lOu
1" dag - van
-

Nieuwe aitglÍten, nog nlel vermeld in vorig tiitlschríft

Uiteiftedatum 27 olíober 2003
Uitgiíte van een speciale postzegel "SinterHaas"
Onderwerp : Sinterklaas
: 0.49 Euro
;vanaf 2'711012003 in de postkantoren

Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

:2511012003
:

Nieurye nhilnstrin
Toerisme, 0710712003,prijs22 Euro of luxe-editie 55 Euro
Album..postzegels in Beeld",64 pagina's, gelinkt aan de uitgifte
-Euro
of luxe-editie 25 Euro, voor stampilou clubleden 3 Euro
Album,.stampilou - De g',".rfg"nu;'*',32*pagina's, prijs 4

4,

&

I

É.

À

&
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JEUGDKRAI{T JARPO _ LIER
B BELGISCHB UITGIFTB
Gesteenten en mineralen zijn de fundamentele bouwstenen
van de aardkorst. Het verzamelen en het bestuderen ervan
coco3
kan zowel een inspirerende als tiidrovende hobby \ilorden.
Men kan mineralen bij manier van spreken naast je deur vinden , Maar er komen ook reizen naÍtr vene oorden aan te pas.
Of men kan zich wenden tot handelaars in mineralen.
Maar onze hobby biedt een oplossing voor al deze problemen.
Wif kunnen een verzameling aanleggen naaÍ eigen inziclrt en
mogeliikheden.
Een verzameling beginnen over mineralen (of een gedeelte
van de mineralen of zelfs over een bepaald mineraal is mogelijk) waagt wel wat inspanning en opzoeking. Maar er bestaan
wel veel goede en wetenschappelijke werken die ons op een
begriipbare wijze inwijden in de mineralogie en het internet
CoCOr
biedt heel veel informatie aan.
Terug naaÍ onze mooie reeks mineralen. Om de mineralen te
beschrljven moeten wij toch enkele basisgegevens meegeven.
Mineraal of gesteente?
ililililrilrililililfrtil
x412885,008517tr
Gesteenten zijn aggregaten van mineralen, meestal van verschillende mineralen rnÍ13r soms van slechts een of twee. Mineralen zijn op een paar uitzonderingen na (kwik) vaste , anorganische elementen of verbindingen. Ze hebben een vaste atoomstrictuur en chemische samenstelling, die binnen nauwe grenzen kunnen variëren. Elk
kwartskristal , of het nu uitgekristalliseerd is in een zandsteenader of in vulkanische lava, bezit altijd dezelftle chemische en ffsische eigenschappen.
Hoe gebeurt de vorming van mineralen? De aardkost is opgebouwd uit gesteenten die zelf
*.rrággr"gaten zijn van mineralen. De mooiste mineralen komen gewoonlijk voor in hydrothermaie gangen. Dit zijn breuken in de aardkorst waardoorheen zeer heet, vloeibaar ÍnagÍna
stroomt. bit vloeibaar materiaal bevat de elementen waaruit mineralen worden opgebouwd;
Mineralen treden ook op in magmatisch gesteente, waar ze direct uitkristalliseren in de afkoelende magma(vloeibaar gesteente onder het aardoppervlak) of in lava (vloeibaar gesteente op
het aardoppervlak). Een aantal mineralen is ontstaan in metamorf gesteente, tijdens de omvorming van reeds bestaand gesteente. In sommige sedimentgesteenten zoals kalk, zoutgesteenten en ijzergesteenten kristalliseren bf lage temperaturen uit oplossingen nieuwe mineralen uit, vaak zeer dicht aan het aardoppervlak.
Mineralen worden beschreven volgens hun kenmerken Kristalstelsels: De geometrische
vonnen waarin mineralen uitkristalliseren.(Kubisch enz.) . Habitus: De habitus is de kenmerkende uiterlijke verschijningsvorn van een kristal die wordt bepaald door de overheersende
kristalvorm; (Prismatisch, naaldvormig enz.) Splijtbaarheid: Sp$tbaarheid geeft de wijze
weer waaÍop een mineraal slijt langs duidelijke s$tvlakken. Vaak bevinden deze vlakken zich
tussen atoomlagen of andere plaatsen waar atoomverbindingen het zwakst zijn. Hardheid: De
hardheid van een mineraal is de weerstand tegen bekrassen. De hardheidschaal, lopend van
l(talk) tot 10 (diamant) werd ontworpen door Fiedrich Mohs.
NIaTLIUR
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Bij het erkennen van mineralen wordt ook de" Kleur", gezien in natuurlijk licht, gebruikt'

..doorzichtigheid": deze term refereert aan de manier waaÍop mineraal liclrt doorlaat. Als laat.GhÁ', Glans beschrijft de manier waarop licht door het oppervlak van een mineraal
ste de
wordt weerkaatst.
a.
ta
aa

iaa ruaruuR o riii;l

Calciet: Kleur(K) - Kleurloos, wit, grlis, geel, bruin, roze,
rood, blauw, groen, rvtat| Glans(G) - glas- tot parelachtig.
Doorzichtigheid- doorzichtig tot opaak . Soortelijk gewicht(SG)
-2.7.Hadheid (H)- 3. Splijting (SpL)- perfect.

r:.trll:l'i I
CaCO:l

Een van de meest algemene mineralen, ontstaan door een breed
scala van processen. Calciet is magmatisch, hydrothermaalo
sedimentair en metamorf. Wordt op vele plaatsen gevonden.
Toepassing: bouwnijverheid, optische industrie .

a

I

a
a

I

Kwarts: Er bestaan vele soorten kwarts zoals: bergkristal, citrien, rookkwarts, morion, amethist, rozenkwarts,chrysopraas,
jaspis, chalcedoon" agaat, otrYx, sardonyx, aventurien, heliotroopo tiigeroog, valkenoog. K. Vele kleuren. SG. 2'6 . H.
T.Toepassing: glasindustrie, vele gekleurde variëteiten worden
geslepen tot edelstenen.
Bariet: Behoort tot de groep sulfaten' Het is een orthorombisch
mineraal dat gevormd wordt bij lage temperaturen in hydrothermale gangen samen met andere mineralen. Het is zeldzaarrt.
K.-wit, geel,blauw, rood, bruin, nvart. G.- glasglans. SG.-4,34,'ï. H.-3,5; Toepassing: een ingrediënt voor boorspoelingen,
chemische-, papier- en rubberindustrie.

Galeniet: Dit kubisch ertsvormend mineraal wordt gevormd in
verschillende gesteenten zoals magmatisclr" hydrothermaal, metamorf K.- loodedis. G.- metaal. SG.-7,6. H.'2,5 Spl.- perfect.
Toepassing: het belangriikste looderts.
t
a
Io)
lD)

lr

i

t(

Turkoois: Dit mineraal behoort

gevormd in

tot de Fosfaten en wordt

magmatische
gesteenten die

sedimentaire,

aluminiumrijke

sterk zijn veranderd, vaak
blauwgroen, groen; G.doorschijnend of opaak.

door oppervla}cewater.K.- blauw,

Toepassing: populaire edel-

a
i

wasachtig. Doorzichtig tot
SG.- 2,9. H.- 5-6 Spl.- goed.
steen.

BibliografieJvlineralen en Gesteenten Chris Pellant Bosch &Keuning. Mineralen Encyclopedie Pert ko1lel & Milan Novak.
Gids vá Edel- enSierstenen Walter Schumann Tirion. Verschillende intemetsites. Informatie "De Post"
Firmin Thys
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VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 13 september 2003 om 15 uur
OMSCHRIJVING
Nr
Land
Nrs. 1351 - 1356
1 DDR
Luxekaart met nrs. 1354 - 1358
2 Belsië
Luxekaart met nrs. 1399 - 1403
3 Belqië
FDC nrs. 1391 - 1394 en blok nr 42
4 België
5 Belqië
6 Scandinavië

7 Gr. Brittanië
Oostenrijk
9 Griekenland
10 Frankrijk

I

Burundi
12 EXPO
11

13 Belsië
14 Belsiê
15 Bel. Congo
16 Congo
17 Congo
18 Materiaal
19 Gr^ Brittanië

20 Gr. Brittanië
21 Gr. Brittanië
22 Zwitserland
23 Cataloqi
24 Cataloqi
25 Catalosi

FDC nrs. 1182 - 1187
10 FDC
11 FDC met volledige reeksen
4 FDC
,13
FDC
9 Maximumk. En 6 FDC
Gouden zegels nrs. í46 - 154 en LP 17 -24
33 verschillende kaarten en brieven
ïnsteekboek nieuw met zegels
Nr. 1371 wit
Opdruk Detatchement USA op zegels inheemse type
3 kopstaande opdrukken
Blauwe opdr. ALBERTVILLE Sfr niet in cataloog cote veilingen
Kuxe insteekboek met 16 zwarte bladen leeg

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15,00

**o
o

o

Michel Duitsland 1998-99 nieuw
Michel Oost Europa 1998 - 99 nieuw
Michel West-Europa 1 en 2 1996 - 97

40,00
45,00
18,00

*o

lnzet

{ Beh. Pr.

1,00
1,00
1,00
1,50
5,00
3,00

2,50

3

-r'

r

1ca

1,00

4,00
7,00
5,00

4,00

**o

o
o

lnsteekboek met zegels
lnsteekboek met zegels
Voordrukalbum met zegels
Dik goed gevuld insteekboek

Gote €
6,00
4,00
4,00
7,50
27,50
28,00
25,00
7,00
43,50
74,50
21,04

7,50
3,50
1,00
8,0q
15,00
4,00
4,00
5,00
7,00
25,00
5,00
5,00
5,00

./
'), r Í
1,mt

'r

-ír,Io

6;{

€

r

{
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GF,ZELLIG SAMENZIJN 27 SEPTEMBER 2003 OM l9uur
€ 20 PER PERSOON (familie en vrienden zijn eveneens uitgenodigd aan dezelfde voorwaarden.)
Aperitief, buffet met aangepaste wijnen en al de drankenzijnin de prijs inbegrepen.
Inschrijvingsformulier, zie verder in dit blad.

OPGELET: Leden die niet Íumwezig kunnen
BAETEN Louis
AFKORTINGEN:

zln

mogen altiid een schriftelijk of telefonisch bod doen bli onze
319 2500 Lier8: 034802283

R=Rolzegels
BR= Brief
BZnBezettingszegels FV=Frankeervignetten
= Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
P\ilST= Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX=Strafportzegels
O = Gestempeld
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld v^n 5o/o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt: van €0,00 tot €2,00 + €0110 van €2,00 tot €5,00 +0120€ - van €5000 tot €20,00 + €0,50 - van
€20n00 tot €50100 {€1,00 - hoger dan €50000 + €2'00
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

** = Postgaaf

*
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BL= Blok of velletje
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING
13 SEPTEMBER 2OO3
om 14.30 uur
WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG
FINANCIEEL VERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST
BESTUURSVERKIEZING

ALLERLEI

27 SEPTEMBER 2OO3

OM 19 UUR
in de z,aul 't KsrthuizershoJ
Karthuizersvest 5 5-57
LIER
2s00
Gezellig sumenziin met koud bu.ífeí
Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met koud
buffet.
Om 19

uur schenken wij het aperitief.
Voor U en u\il familie of levensgeze(lin) bedraagt de deelnemingsprfrs
hiervoor?

€,20. Wat krijgt U

Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.
Inschrijven voor 22 september 2003 met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze
bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
ZSOO 1.1pn. Men kan eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven 8:03/480.66.28
E-mailadres firmin.thys@Blanetinternet.be

Aperitief

-

Lid nr

Gemeente

a

Sctrijft in voor het gezellig samenzrj.t op 27 september 2003 om 19 uur.
Aantal personen

aan €,20

BIJEEI\KOMS TEN

2OO4 ARPO - JARPO

januari 2004 vanaf 14 uur.opgelet

1't" zaterdag

Zaterdag

03

Donderdag

22 jaln.aarli?O04 vanaf 19 uur Worstenbrood

Arpo-Jarpo

Arpo

Studiekring deelname

februari2004

Zaterdag

14

Donderdag

26 februari 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

13 maart2004

Donderdag

25 maart2004 vanaf 19 uur

Zaterdag
Donderdag

Zaterdag

10 april 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

22 april2004

vanaf 19 uur

Arpo

8 mei 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

Donderdag

27 mei2004

Zaterdag

12

Donderdag

24 juni2004 vanaf 19 uur

Zaterdag
Donderdag

Arpo

juni 2004 vanaf 14 uur

10

juli

2004

26 augustus 2004

Arpo-Jarpo

Arpo

vanaf 14 uur

Arpo

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

Zaterdag

11 september2004

vanaf 14 uur +alg.jaarvergadering

Arpo-Jarpo

Zaterdag

25 september 2004

Buffet vanaf 19 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

9 oktober 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

28 oktober 2004

vanaf 19 uur

Arpo

Donderdag
Zaterdag

13 november 2004

vanaf l4uur.+ Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Donderdag

25 november 2004

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

Zaterdag

11 december2004

NATIONALE RUILDAG

Arpo-Jarpo

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

Arpo

-

Jarpo Lier september - oktober 2003

Leodiphilex 2004 n FORMULAIRE D'INSCRIPTION n INSCHzuJVINGSFORMULIER
Nom, Prénom D Naam, Voornaam
Adresse o Adres
Tel & Email
Cercle & n'FRCPB n K-ring & KIBP nummer
Pour la jeunesse, date de naissance o Voor de jeugd, geboortedatum '..'......'.
Titre de la collection s Titel van de verzameling'......'.......'
Description succincte o Korte beschrijving

Klas(se) o Classe
s Astrophilatélie/Astrofi latelie

u Philatélie traditionnelle/Traditionele Filatelie
u Philaté1ie fiscale/Fiscale Filatelie
o Entiers postaux/ Postwaardestukken
o Histoire postale/ Postgeschiedenis
n Aérophilatélie/Aërofi latelie
o Littérature/Literatuur

o

Résultats précédents obtenus avec cette collection

n Philatélie thématique/Thematische Filatelie
o Philatélie de la jeunesse/Jeugdfilatelie
o Maximaphilie/ Maximafilie
q Classe ouverte/Open klasse
o Un cadre/Een kader

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling

Nombre de faces

Nombre de feuilles

Valeur à assurer

Aantal vlakken

Aantal bladen

Te verzekeren waarde

k

soussigné déclare être d'accord avec les règlements général et particulier de I'exposition. La collection est sa
propriété. De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het algemeen en het bijzonder reglement van de
tentoonstelling . Deze verzameling is zijn eigendom.
Date et

P

signature

articip antlD eelnemer

Datum en handtekening

Président du Cercle /Voorzitter van de Kring

Commissaire national aux expositions
Nationale Commissaris voor tentoonstellingen

A renvoyer uvant le 15 décembre 2003 à: Terugzenden vóór 15 december 2003 aan:
J. Deposson
Rue Emile Delcour, 53
B-4470 Saint-Georges sur Meuse

K.L.B.P. ANTWBRPEN
Arpo - Jarpo Lier
K. Postzegelverzamelaarskring

Lier

Sste

PROVTNCTALE QULZ

8 november 2003
WAAR: in of Karthuizershof

(-'")

Karthuizersvest

55-57

2500

Lier

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

Onkosten: € 3000 per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs € 60,00 voor de winnende ploeg.
AIle deelnemers rryorden bedacht met een pnls.
Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en T.V.
Film , Natuur, Filatelie, Actualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.I)oor
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).
o

* ***:k **

*?k?k

*:k

DEELNAME

ik:rstr?t

****

Sste DE

tc**** *** ****

** *****?b****lb:k**rttr:t:b:btÊ:k:k****

*** *

PROWNCIALE OUIZAVOIIID 8/11/2003.

Naam van de ploeg:......
Naam en adres van ploegverantwoordelijke:..

..............4 :.............
Inschrijvingsgeld: Inschrijvingsgelden worden ter plaatse betaald.
Terug te sturen aan: VANIHOUTTE Johan ,
Pater Domstraat 43
2520 Broechem 8:03/485.71.01

ARPO - JARPO LIER

13de

|{ATIONALE RUILDAG

zaterdag 13 december 2003
POSTZE GELTENTO ONSTELLING

POSTZEGELS

. POSTWAARDESTUKKEN - POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zaal' t KART HjUIZ,E'RSHOF
KARTHTJIT'ERSVEST 55-57 25OO LIER
van L0 tot 17 uur

welkom

Toegang gratis
Iedereen is
RESERVATIE VAI{ TAFELS IS VERPLICHT
worden
Tafels € 1150 per meter en er moet een waarborg betaald
terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag'

van €12'50 die

Inlichtingen:FirminTIIYSBosstraat382500LIERTel.03/480.66.28

:ïiïï#l'"ïil:bÏÏÏ;liilT"Xï.1,ï.

"Ï'i:ïïfi
i8 2500 Lier

Vrij van zegel art198; VII- Thys Firmin Bosstraat

í)_í\

ARPO

-:

JARPO TIER
België-Belgique
PB
2500 Lier 1
8t4954

.)
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor
2500 LIER 1

November-december

OPLAGE

110

expl.

2003

nr.:423

Jaargang 36

Lokaal: ['eesbaal í't Karthuizershof " Kàrthuizersvest 55-57 2500 LIER
IíL.B.P. nr. 183
Verantwoordelijke uitgever: Firmin TTfYS Bosstraat 38 2500 LIER 8:034806628 E-mailadres:firmin,thys@planetinternet.be

1

Inhoud:
Beste wienden
Clubmededelingen
Filatelistische agenda
Pers informatie
Jeugdkrant Kronen (deel 1)
Verkoop onder leden
Bijeenkomsten 2004
Dag van de Postzegel2004
8'tt Provinciale quiz

blz. 1
.,
blz.
blz. J
blz. 4
blz. 7
blz. l0
blz. 11
blz. 12
blz. t4

Beste vriend€rr
AAI\DACIIT !!!Voor onze nationale ruildag van 13 december 2003 zoeken wij helpers

om de zaal inorde te maken en de kaders van de tentoonstelling op te stellen. 's Avonds om
17 uur moet alles terug afgebroken worden en de zaal opnieuw in orde gemaakt . 's Morgens
zrjn wij om 6,30 ,r* ir de zaal. Helpers gelieve zich dringend te melden bij het bestuur. De
béstuursleden kunnen dit NIET alleen bolwerken. Leden die een handje willen toesteken tij'
dens de ruildag zelf zijneveneens welkom.

Op zaterdagS november houden wij een kleine viering voor onze ruilmeester Frans Mertens.
Frans heet ZO jaar lang nauwgezet deze dienst verzorgd. Dit wil niet zeggen dat Frans niet
meer op onze bijeenkomsten aarrwezig zal z4n,lni zal onze nieuwe ruikneester Luc van Roy
nog altijd bijstaan in de mate van het mogelijke. Wrj dgen een oproep aan onze leden om zo
taÉjk *og"ii3t aarrwezïgte zijn. Uw aanwezigheid zal zeke.r een voiln van waarderingzíjn
voor Frans.

VERI(OOP ONDER LEDEN: Eveneens op I november kunnen wij onze leden een uitzonderlijk aanbod aanbieden in onze verkoop onder leden. De inzetprijzenzíjn zeer democratisch. Een enige gelegenheid om uw verzameling te verrijken of om gewoon een koopje te
doen. Vergeet ni"t aui men altijd een bod doet bij ons bestuurslid Louis Baeten. Zie lijst verkoop onder leden.
aan de Provinciajaar
heeft Arpo de
le quiz . De quiz gaat traditioneel door in het Karthuizershof, Verleden
Supporters
verdedigen.
te
kunnen
plaats
waardig
l'tu
prijs gáwoott*. Wij hopen onze
""rrt.
en helpers zijn altijd welkom.

8 november is een drukke dag. 's Avonds nemen

wij met twee ploegen deel

Op 6 december neemt onze kring deel aan de dag van de filatelie van de Provincie Antwerpà. D."" gaat door in de lokalen van de Bibliotheek van de KLBP in het veilinghuis Van
Looy-Van iooy in de Koepoortstraat te Antwerpen . V/ij nodigen U allen uit om een kijkje te
komennemen.

STUDIEKRING LIER: \Mij doen een oproep aarl onze leden die gernteresseerd zijn om
eens een kijkje te komen nemen. Leden die materiaal over Lier bezitten zouden ons een gloot
plezier doen als we dat zouden mogen inkijken voor onze studiekring.

Arpo

-

Jarpo Lier november

-

december 2003

2

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO Lier - IARPO Lier
Secretariaat

:

Haakstuk 10, 2550 Kontich, 03 1457.56.95

mireille-vanheerentals@hotmail.com
Lokaal

.'

Feestzaal

"'t Karthuizershof',

Karthuizersvest

5 5

-57, Lier

AANGESLOTEN BTJ:
*DE KOERIER" vzw
SFP
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkingen vzw (nr 183)
De Lierse Culturele Raad

CLIIBBIJEENKOMSTEN IN 2OO3:
* Zaterdag ruílnamiddasen
Elke 2e zaterdag van

van 14 uur tot I 6 uur

uitgez. augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etende)

Zaterdag

* Donderdas ruilavonden ARPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

*

Al onze biikomsten gaan door in:
Feestzaal't Karthuizershof
Zatetdag LL oktober 2003 nuimanLiddagvanaf 14u
Donderdag23 oktobeÍ 2003 Ruilavondvanaf 19u

AMO+ JAMO

de maand,

BIIEENKOMSTEN
ARPO LIER :

2l

8 november 2003Ruilnamiddag vanaf

t4 u

QUZ om 20 u

uur

september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

Veilingen ARPO

Donderda g27 nov ember 2003

Ruilavond vanaf 19 u

Zaterdag

NATToNALERUTLDAG

13 december

2003

2ezalerdagvan de oneven maanden, om 15 uur

BESTUURARPO:
*W

BIIEENKOMSTEN
jeugdleden IARPO LIER:

THYS Firmiru fimin.thys@pi.be
Bosstraat 38, 25OO Lier,
03/480.66.28
*
S e te taris €t Hulpbiblio the c aris

Al onze bijkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

VANHEERENTALS Mireille,
mireille_vanheerentals@hofi nail. com,

Haakstuk 10, 2550 Kontich,
03 / 457 .56.95 of 047 4 / 423608

*@

VANROYLuc,
luc.vanroy@diamant.provant.be,
Belgielei 55 bus 27,2018 Antwerpen,
0496D64119

) *Penning-,MateriaaLenVeilingmeester,Bi
BAETEN Louis,
Antwerpsesteenw 319,2500LieU
03/480.22.83

*DiensÍ_NEuwigfuden

BELLEKENS Eduard
L. DumortierstÍ 53,2540 Hove,
03/288.58.94
"Hulpruihneester

MERTENS Frans
Zagerijsfraat 30, 2500 Lier,

03/80.28.11.

*kden

BATS Willy, w.bats@worldonline.be,

Montystraa t 34, 2590 Berlaar,
03/482.29.66

* t,mcnlo

9r2ooi-Br2ool:

JARPO : tem 18 jaar gratis
vanaf 19 tem 21 jaar: 7 Euro
a

ARPO : vanaf22jaar : 7 Euro

Arpo-Jarpo Lier november-december 2003

Zatetdag

LL

Zatetdag

8

oktober2003

novembeÍ 2003

:

RuilnamiddagvanaÍl4u
Ruilnamiddagvanaf

l4u

QUZ om 20 u
c

Zaterdag L3 december 2003 NATToNALERUTLDAG
Alle aanwezigm krijgen steeds een LJeine prijs.
Er is materiaal en uideg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze sameÍr bekiiken.

WEET}ES:
VOOR U GELEZEN : Het aangetekend verstuïen van een
brief in Belgie, heeft geen waarde meer.
Veel van die brieven komen niet toe, en zijn ook niet meer
terug te vinden. Het barcode-systeem dat ervoor is
ingevoerd, werktnog altijd niet. De ombudsvrouw van De
Post bevestigt die problemen in haar jaawerslag. Voor
Kilopost, de postpa$esdienst die ook met die barcode
werkt, is de toestand nog erger.

FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen,
opgesomd zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien
georganiseerd door een bewiende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar:
Arpo/laryo, Haakstuk 1,0,2550 Kontich of mireille_vanheerentals@hotmail.com
1 november

2003
2003

8-9 november

2003
2003

8-9 november
8 november

2003
2003

8-1.4 november.

6-9 november
9 november
9 november

2003
2003

9 november

2003

15-L6 november

2003

22 november

2003

30 november

2003

6 december

2003
2003

13 december

L3 december

2003

17

januari2004

17

januafi2004

januari 2004
14 februari 2004

18

: Voorverkoop "50 jaar televisieu, te Brussel
: za Voorverkoop uHet Boeku en "Litetatuut"
1) tijdens de Boekenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen
2) za+ zo Prov. Comp. Tentoonstelling Namery van 1,0u00 tot 17u00,
door Cercle Royal Philatelique Couvin, jongeren en volwassenen alle klassery
ook open klasse en l,-kader, Salle des Fetes de l'Athenee Royal "Jean Rey",
rue du Bercet 6,te5660 Couvin

: COUVIPHIL

2003, Competitieve provinciale tentoonstelling Namen,
PÍoainciale Quiz om20u00 stipt, georganiseeril iloor
K.L.B.P. Aníznetpm, ÁRPO-/ÁRPO Lier m K Postzaerz. Liu,
in't Karthuizerchof, Karthuizersaerct 55-57, 2500 Lier
: Europese tentoonstelling FEPA, St.-Petersburg - Rusland
: 57eme Salon Philatelique dAutomne, aÍstempeling met Eifeltoren,
Espace Champerret, Place de la Porte Champerret F 75015 Pafijs-Erankrijk
: Internationale Postzegelbeurs stadsfeestzaal Tienen, van 9u00 tot 17u00
: 12d" nationale ruilbeurs, Festival aan Donkmer, Berlare,
van 08u00 tot 17u00
: Nationale en devotiebeurs, Gemeenteschool Gorrebeeckstraat, Kruibeke,
van 09u00 tot 16u00
: za : Voorverkoop "Kerstmis enNieuwjaar"
f; ,u * ,o r fnOfILANT 2003, Provináiaal Competitieve Tentoonstelling,
van 10u00 tot 17u0O door School der Filatelie van A'pen R. Soebert,
sted. feestzaal Kielpark, Sint-Bernardsesteenweg 113, 2020 Anwerpen-Kiel
2) te Herbeumont
3) te Nieuwpoort
4) te Peruwelz
: Postzegelruilbeurs, georganiseerd door'tVlaemsch Hoofd, toegang gratis,
Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen L.O., van 10u00 tot 17u00
: 4Ft" Nationale Ruildag, van 8u30 tot 16u,
Ontmoetingscentrum Ermenrike, Tuinwijkstr aat 66, Kieldrecht
: Dag van de filatelie, Landsbond bibliotheek te Antwerpen
: 13d. Nationale Ruildag, toegang gratis, van 10u00 tot 17u00,
in zaal't Karthuizershof 55-52 2500 Lier
: Grote "Open Deur Dag" en "Filatelistische Brocante", 15 jaar PHILA 200O
Sint Pieters College, 229 de Smet de Nayerlaan, 1090 Jette, van 09u00 tot 17u00
: 1.3d" Nationale Ruilbeurs, door Koninklijke Kielse postzegelkring,
stede$ke feestzaal Kielpark, Sint-Bemardsesteenweg 113,
2020 Antwerpen (Kiel), van 09u00 tot 16u0O toegang gratis
: Voorverkoop "Fernand Knoff"en "Jeugdfilatelie"
1) Centrum Reinaert, Reinaertstraat 28, Gent, van 10u00 tot 17u00
2) Belgisch Centrum Beeldverhaal, Zandsfraat 20, Brussel
3) Maison Communale (Annexe), rue Appaumee, Ransart
: Nationale ruilbeurs, Begijnendijk
: Voorverkoop "This is Belgium"en "Dag van de Postzegel"
1) Middenschool, Augustijnenlaan 31, Herentals, van 10u00 tot 17u00
2) CC "Temps Choisi", Chaussee de Lodelinsart, Gilly

;8ste

3) Gemeentehuis, Square Hoedemakers 10, Evere
Arpo-Jarpo Lier november-december 2003
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: Voorverkoop "Suikerindustrie"en "KuiÍje en de Maan",
L) Suikermuseum, Grote Markt, Tieneru van 10u00 tot 17u00

13 maart 2004

2) Chateau-Ferme de Moriensart, Rue de Moriensart9, Ceroux-Mousty (Ottignies)
3) Institut St-Charles, Place de la Resistance 8, Dottenijs
4) Zegeldrukkerii Mechelen

: lnternationale Postzegelbeurs, 2-jaarlijks, Essen - Daitslanil
: Voorverkoop "Promotie van de Filatelie"en "EuropeseVerkiezingen"

1.-3 apn72D04

17 april2004

en "ToeÍisme"
1)

Administratief Centrum, Buggenhout, van L0u00 tot17u00

2)
3)
4)
5)

Stadhuis, Gent
place de Seurre 3-Z Banneux
Brandweer, Beauraing

Zuidervest 288, Scherpenheuvel

FEPA: Federation of European Philatelic Associations

PERS INFORMATIE - DE POST
)

Reeds verschenen, maat nog niet vermeld in vofig tijdschrift

Uitgiftedatum 06 oktobet 2003
Zoals elkjaar werd tijdens het eerste weekend van okÍober de voorverkoop van de nieuwe reeks
spoorwegzegels georganiseerd in het districtssalon van Brussel-Zuid.
Het gekozen thema dit jaar was, naar aanleiding van de l0 de vedaardag van de troonbestijging van zijne
MajesteitKoning Albert II, de Koninklijke Treinen.
De afbeelding op de 2 blaadjes : een binnen-en buitenzicht van de treinen "Leopold II -Albert I" en
"Leopold III - Boudewijn I". De faciale waarde is €9,00.

Uitgiftedatum 27 oktober 2fi)3
Uitgifte aan speciale postzegels nr. 17bis "De Socíule Samenhang"
: De Sociale Samenhang

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

: 0.49

Euro

:vanaÍU/1D/2ffiSlr.depostkantoren
:25/10/2003 te 9100 Sint-Niklaas ente 4420 Saint-Nicolas, van 10u00 tot 17u00
: Details uit de zegel te Sint-Niklaas en Saint-Nicolas
1'dag en detail uit de zegel in de Philaboetiek 1000 Brussel,van 10u00 tot 17u00

Uitgifte van gewone postzegels type'Vogel' (A. Buzin)

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

:

Waterhoen

:3.72Euto

:vanaÍ27/10/20ffi
:?5/10/2003te9100Sint-Niklaas en420Saint-Nicolas,van10u00totL7u00
: Waterhoen te Sint-Niklaas en Saint-Nicolas
l" dag en \ilaterhoen in de Philaboetiek 1000 Brussel, van 10u00

tot 16u00

Uitgrftt aan een postwaardestukken : brieftaart "Het Ëuropees jaar van personen met een handicap"
: tekening = persoon met een handicap
postzegel: zie hieronder (2)
Waarde
: zonder aanduiding van de nominale waarde en b$ft permanent geldig

Onderwerp

Verkoop

Voorverkoop

:varraÍ27/1o/2o03
:25/1O/2OO3 te9100Sint-Niklaas en4/.20 Saint-Nicolas,van10u00tot17u00

Uitgiftedatum 6 en 27 oktober 2fi)3
Uitgifte van gewone postzegels type "Beeltenis vanZ.M. Koning Albert II"
: (1) bichromie + marineblauw + rood :0.79 Euro Prior

Waarde

Arpo-Jarpo Lier november-december 2003
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(2) monochromie + root : 0.49 Euro Prior
(1) vanaf 06/10/ 2003

Verkoop

(2)vanaf27/10/2003
Voorverkoop
Afstempeling

8) ?5/10/2003

te 9100 Sint-Niklaas en 4420 Saint-Nicolas, van 10u00 tot 17u00

l" dag in de Philaboetiek 1000 Brussel, van 10u00 tot 16u00

Nieuwe uitgiften, nog niet vermelil in ooig

Uitgiftedatum

3

tijdschift

november 2003

UitCiftt aan speciale uitgifte nr.'L8 "50 jaar Teleaisie"
: lSa "jardin extraordinaire" (Arlette Vincent)

Onderwerp

18b Oude camera

18c Omroeptoren

Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

18d Broers Cassiers en ]ef Burm
18u "Schipper naast Matldlde"
: blaadje met de 5 verschillend zegels: 2.05 Euro

vanaf ff!/11 /2003lr:. de postkantoren

:

:31/10/2003 te 1050 Brussel (t.o.v. vijvers van Elsene) van 10u00 tot 17u00
: tv icoon te 1050 Brussel
l" dag en tv icoon in de Philaboetiek 1000 Brussel, van 10u00 tot 16u00

UitCtfr, ztan 9 pakketzegels

Onderwerp

Euro)
Euro)
2kg(3.72Euro)
: 0.5

kg (2.48

1 kg (3.10

Waarde

: zonder

Euro)
Euro)
Euro)

3 kg (5.21
4 kg (5.95
5 kg (6.69

10 kg (7.114 Euro)
kg (8.68 Euro)
30 kg (11.16 Euro)
20

aanduiding van nominale waarde

Boekje van 5 zelfklevende zegels (enkele voor 0.5k9 1kg en 2kg)
of vel met 1x alle verschillende zegels

Verkoop

: vanaf

03/l I12003

n

de postkantoren, maken geen deel uit van het abonnement of de jaarmap-

Uitgiftedatum 12 november 2003
Wtgifte ztan speciale uitgifte nr.

Onderwerp

1.9

;19a

"Het Boek"

Schrijven

19b Drukken

Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

19c Lezen
x blaadje 10 dezel{dezegels prior:3 x 4.9 Euro
:vmaÍ12/11,/200311'rdepostkantoren
:08/11/ 2003 in het BouwceÍrtrum te 2020 Antwerpen en te 5660 Couvin van 10u00 tot 17u00
: Drukken te Antwerpen en Schrijven te Corrvin
l" dag en Lezen in de Philaboetiek 1000 Brussel, van 10u00 tot 16u00
:3

UitCrfr, aan speciale uitgtfte nr. 20 "Literatuur"

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voowerkoop
Afstempeling

: 20a

Maurice Gilliams

20b Marguerite Yourcenar
: 1 x blaadje 10 dezelfde zegels prio 20a = 4.9 Euro
1 x blaadje 10 dezelfde zegels 20b = 5.9 Euro

tvanaf.12/11./2003

n

de postkantoren

:08/1L/2003 in het Bouwcentrum ïe2020 Antwerpen en te 5660 Couvin van 1Ou00 tot 17u00
:

Maurice Gilliams te Antwerpen en Marguerite Yourcenar te Couvin
l" dag en signatures in de Philaboetiek 1000 Brussel, van 10u00 tot 16u00

UitCtfre aan geu)one postzegels type "Bloem" (A. Buzin)

Onderwerp
Waarde
Verkoop

Voorverkoop
Afstempeling

:

:

Tulpen varieteit "Darwin - Golden Apeldoom"
: 5.90 Euro

Boekje met 10 zelfklevers

:vanaf 12/11,/2ffi3
:08/11/20CÊ in het Bouwcentrum te2D20 Antwerpen en te 5660 Couvin van l,Ou00 tot 17u00
: Tulpen te Antwerpen en te Couvin
1" dag en tulpen in de Philaboetiek 1000 Brussel, van 10u00 tot 16u00

Arpo-Jarpo Lier november-december 2003
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Uitgifte van

1"0

poshnaardestulcken : (gele) brieflaarten "uroeger en

Onderwerp

Andenne
2bDiest
2c Herentals
2d Maaseik
2e

Waarde
Verkoop

:

nu"

XOttignies

:2a

2gRonse
2h Soignies

2i Verviers

Marche-en-Famenne

2j Wervik

afzonderlijk per kaartverkrijgbaar aan0.49 Euro per stuk prio

:vanaf12/11/2003

Voorverkoop :08/11/
Uitgiftedatum

17

2003

novembet 2003

UitCrfr, aan speciale uitgifte nr.

Onderwerp
Waarde
Verkoop
Voorverkoop

Afstempeling

in het Bouwcentrum te 2O20 Antwerpen en te 5660 Couvin van 10u00 tot 17u00

21-

"Kerstmis

I

Nieuwjaar"

Winterlandschap met de kerk van Herbeumont
: blaadje 15 dezelÍde zegels-- 6.15 Euro
:vanaÍ17 /1L/2003 tn de postkantoren
:15-1,6/11,/2003 Profilant 2003 te 2020 Antwerpen-Kiel van 10u00 tot 17u00
15 / 11, / 20Og te Herbeumont Nieuwpoort en Peruwelz
:

:

13 december 2003

Natio

n

ale Ruild a g en

P o s tzegelte

nto o n stellin g

Van L0 tot 17 uur
ln zaal't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 LIER

post2èga entooniGiling.iieensame e.rt<in$,met,de SFP
Volgende verzamelingen zullen we kunnen bewonderen:

Een prachtige verzameling over de postgeschiedenis van St. Petersburg . Dit jaar was het de viering van
300 jaar St. Petersburg.
Een éénvlakverzameling met als onderwerp Klokken en Beiaarden (denk aan de gezamenlijke uitgifte van
de Mechelse beiaard en St. Petersburg).

In 2004 is het Europees Kampioenschap Voetbal. Een deel van
reeds heel wat prijzen heeft behaald , zaltezienzijn.

Arpo-Jarpo Lier november-december 2003
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JEUGDKRANT JARPO LIER
K R O N E N (deelí)
Door : Luc Van Roy
Bron: Museon

Symbolen van macht en waardigheid
Kronen en hun symboliek spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Wï komen ze
tegen op wapenschilden, munten en medailles, als symbool van ons koninkrijk, in
spreekwoorden en gezegden en bij schoonheidswedstrijden.

bladerenkrans
goudzegel Karel V
Hoewel hun ontstaansgeschiedenis in nevelen is gehuld, hangt het gebruik van kronen
vermoedelijk samen met een toenemende hiërarchie in oude samenlevingen. Machthebbers
z4nnchgaanonderscheiden door middel van kleding en (hoofcl)sieraden om hun rang en
stand te benadrukken. Grafvondsten maken in ieder geval duidelijk dat het dragen van kronen
al heel lang geleden in zrvang was.
Ons woord kroon komt van het Latijnse woord

oocorona"

dat krans betekent. In het antieken
Griekenland maakt men al kransen van bloemen of bladeren. Later, ten tijde van het
Romeinse Rijk, werd de krans, gemaakt van takken of bloemen en soms van zilver of goud,
een symbool van publieke erkenning.
Uit het Griekse woord *diadèma" (haarband of hoofdband), is ons woord diadeem ontstaan.

Het woord "tiaÍd'vindt zijn oorsprong in het oude Perzië , waar vorsten een met edelstenen
en parels versierde band knoopten rond een langwerpige hoed, de zogenaamde "cidatis".
Hiervan stamt ons woord tiara of. Vooral in de westers culturen zijn uit de metalen

Arpo
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hoofclband tal van variaties ontstaan, waarbij de materialen steeds weelderiger en kostbaarder
zijn geworden. Zo werden en worden vaak edele metalen als goud en zilver gebruikt omdat
deze goed bewerkbaar zijn. Verder zorgen zenetals edelstenen, zoals diamanten, smaragden,
robijnen en saffieren, voor een mooie schittering en een kostbare indruk.

Over kronen en koningen
De belangrijkste ceremonie waarbij kronen, diademen en tiara's gebruikt worden, is de
officiële troonsbestijging van een monarch. Het ritueel bij deze ceremonie verschilt per land
en cultuur. Zo wordt bijvoorbeeld in Engeland de vorst gekroond door hem de kroon op het
hooftl te plaatsen. De Sjah van Perzië zette indertijd zelf zijnkroon op het hoofd. Belgische
vorsten worden niet gekroond, maar ingehuldigd. De kroon wordt hierbij niet op het hoofcl
geplaatst, maar de vorst legt een eed af. Bijbelse vorsten zijn veelal ingewijd door zalving.
Door dit ritueel komt de vorst in een bijzondere verhouding tot God te staan.

De overige bij de kroning behorende statusvoorwerpen en sieraden noemt men "regalia".
Zoals bijvoorbeeld een scepter, een rwaard, een wetboek....
De begrafenis of crematie van vorstelijke personen is een staatsaangelegenheid. Soms siert de
kroon het hooftl van de overledene, soms wordt de kroon op de kist geplaatst. Een dergelijke
begrafeniskroon is wel eens speciaal voor de begrafenis ontworpen)maaÍ kan ook al eerder bij
andere ceremonieën in gebruik zijn geweest.
In een aarfial landen is het toegestaan dat ook edelen een kroon dragen. Aan de vonn van de
kroon, die soms wettelijk is voorgeschreven, is de rang van de drager af te lezen. Ook de
troonopvolger kÍljgt wel eens een kroon om zijn positie te onderstrepen. Slechts bij
bijzondere ceremonies wordt een dergelijk kroon getoond en eventueel in het bijzijn van
binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders op het hoofcl geplaatst.

Arpo
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Kronen en oorlog
Het is al heel lang traditie dat een legeraanvoerder een speciaal hooftldeksel draagl. Het
onderscheidt hem van zijn manschappen.
Binnen hetRomeinse leger betekende de huldiging met een krans de openbare erkenning voor
militaire verdiensten. Het rvas een beloning voor soldaten, of een teken van eer en
dankbaarheid voor een legeraanvoerder.
Bij het beëindigen van een oorlog grng"n kronen soms als oorlogsbuit over in andere handen.
Hierbij zijn kronen verloren gegaÍm, omdat het metaal nog al eens omgesmolten werd tot
broodjes edelmetaal, terwijl de edelstenen verkocht werden.

Voor priesters en kerkvaders
Het recht om een hoofdbedekking te dragen als symbool van macht en waardigheid is niet
alleen aan een wereldlijk vorst voorbehouden. Bij speciale gelegenheden dragen ook
kerkvorsten en lagere geestelijken een kroon.
Een veel voorkomend gebruik is dat een wereldlijk vorst gekroond wordt door een belangrijk
geestelijk leider. Soms is de geestelijke leider ook tevens wereldlijk vorst.
Al sinds eeuwon worden kronen als ex-voto, ofinel geloftegeschenk in godshuizen geplaatst.
Hierbij is het heel gebruikelijk, dat deze als opbergplaats voor relikwieën dienen. In de
beeldende kunst is te zien dat kronen symbolisch de hooftlen van heiligen sieren.

Bedevaartgangers nemen vaak een souvenir mee om de herinnering levend te houden. Een
is een doornenkroon, die in de 19dt eeu\il vaak werd meegenomen uit
mooi voorb""Íd

hi.**

het Heilige Land.
Niet alleen de christelijke godsdienst kent het gebruik van kronen, ook in andere religies
speelt de kroon een belangrijke rol. Zo wordt in de Joodse traditie de Thora versierd met een
kroon.

Kronen voor het gewone volk
ln de loop der tijden heeft een zekere democratisering van het gebruik van kronen
plaatsgevonden. In tal van gedenlcwaardige gebeurtenissen in gewone mensenlevens speelt de
kroon als symbool voor behaald succes een belangrijke ro1. De drager van de kroon
onderscheidtzichvan anderen en staat in het middenpunt van de belangstelling. Zo krijgÍ een
jarig kind soms een papieren kroon op het hoofd en worden er ook wel eens kronen gebruikt
bij huwelijken, in het theater, en bij schoonheidswedstijden. (wordt vervolgd)
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VERKOOP OfiDER
Nr
Land
1 Belsië
2 Belsíë
3 Belqië

4
5
6
7
8

Nr.10

Nr. 144
Nr. 154

Gote €

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

Nr.23
Nr.33
Nr.34
Nr.36
Nr.47
Nr.50
Nr.51

België

Nr.52
Nr.62
Nr.64
Nr.65
Nr.66
Nrs.68-70
Nr.79
Nr.80

Belsië
Belsië
Belsië
België
Belsië
België
20 België
21 België

België
Belsië
Belsië

Nrs 88-91
Nr. 114

Nr.122
Nr.120

Belsíë

Belsië

"*l*lo

Restant spoorweg

Bundespost
Berlijn

31 Ooostenr'ljk

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Berlijn

Bundespost
Berliin

Bundespost
Bundespost
Bundespost
Bundespost
Bundespost
Bundespost
41 Yemen
42 WWF
43 Catalogi
44 Catalogi
45 Catalogi

Vier brieven afstemp. "SPACE SHUTTLE"
Drie brieven Ballonpost
Nrs. 111 - 112 Facsimile
BL. Facsimile
Wipablok
Zegels Blok 8 op vier maximakaarten
Zeven aangetekende brieven cote zegels
Vijf aangetekende brieven cote zegels
Jubileumbrief Zeppelin cote zegels
Luxeblad Nobel uitgifte samen met Zweden
Sp.uitg.Lufth. Wereldkam. Argent.Alle Handt. Duitse spelers
Gezamelijke uitg. lerland. Frankische apostelen 4Bl. 4talen
ETB 1-9/75 en Berliin 1-3175 cote zesels
Boekies Olympische spelen 1988 en Berliin
Album Olympische spelen 1972 zeqels en blokken
Uitgift e Antiga-Barbuda Koraalvissen
Yvert 1 Frankriik

AF'KORTINGEN:

**

Postgaaf

=
= Postgaaf met

5,00

10,00
9,00
10,00

1,50
1,50
1,50

4,50
4,50

0,50

15,00
3,00
7,00
18,00
2,OO

zijn

0,50
1,00

2,00
0,50

2,25

0,50

2,00
8,00

21,50

5,00

25,00
6,50
65,00
7,50
12,00

2,50

25,00
17,00
12,50
32,50
5,00
125,00

1,00
15,00
1,00

í,00
5,00
3,00

3,00
8,00
1,00
19,00

4,00
3,00

2,00
2,00

o
o
o
o
o
o
o
o

**/o

o
o

7,00

40,00
37,00

6,00
10,00
32,00

26,00
50,00
15,00
24,0O

3,00
1,40
8,00
7,00
1,50
2,00
5,00
5,00
5,00
10,00
2,OO

4,00
3,00
2,00
3,00

mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester

Lier8:

velletje
Luchtpost

Bl-'- Blok of

scharnier LP=

0,50
1,50

18,50
38,00

Yvert West Europa 2de deel H-Y

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen

Inzet € Beh. Pr

60,00

Yvert lbis Monaco

BAETEN Louis Antwerpsesteenweg 319 2500

*

uur

Nr.2
Nr.6
Nr.7

Belqië

I

22
23
24
25
26
27
28
29
30

15

OMSCHRIJVING

Belsië

Belsië
Belsië
Belsië
België
10 Belsië
11 Belsië
12 Belsië
13
14
15
16
17
18
19

LEDEN ZATERDAG 8 november 2003 om

034802283

BR=

Brief

R=Rolzegels

BZrBezeítingszegels tr'V=X'rankeervignetten

O = Gestempeld
PWST= Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX=Strafportzegels
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00 tot
€2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +020€ - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van €20,00 tot €í),00 {€1,00 - hoger dan ê50,00 + 91,00
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contaní
Arpo
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BIJEEh[KO MSTEN

2OO4 ARPO - JARPO

Zaterdag

03 januari 2004

vanaf l4 uur.opgelet l'tu zaterdag

Arpo-Jarpo

Donderdag

22 januari 2004

vanaf

1"9 uur Worstenbrood
Studiekring deelname

Arpo

Zaterdag

14 februari 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

26 februari 2004

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

Zaterdag

13 maart 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

25 marart2004

vanaf19 uur

Arpo

10 april 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

22 npril2004

vanaf 19 uur

Arpo

8 mei 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

vanaf l9 uur studiekring Lier

Arpo

Zaterdag
Donderdag

Zaterdag
Donderdag

27 mei2004

Zaterdag

12

juni 2004 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

24

juni 2004 vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag
Donderdag

10

juli

2004

26 augustus 2004

vanaf 14 uur

Arpo

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

Zaterdag

lL september 2004 vanaf 14 uur +alg.jaaruergadering

Zaterdag

25 september 2004

Zaterdag
Donderdag

Arpo-Jarpo

Buffet vanaf19 uur

Arpo-Jarpo

9 oktober 2004

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

28 oktober 2004

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

13 november 2004

vanaf 14uur.* Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Donderdag

25 november 2004

vanaf 19 uur studiekring Lier

Arpo

Zaterdag

1L december 2004

NATIONALE RUILDAG

Arpo-Jarpo

Voorzitter:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER 8:034806628 E-mail adres firmin.thys@pi.be
BEWAAR DIT ALS GEIIEUGENSTEUNTJE. Alle informatie steeds te bekomen op boven
vernoemd adres
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DAG VAN DE POSTZNGBL 2,004
Op 14 en I 5 februari 2004 organiseert de vereniging Themakempen 'De Dag van
de Postzegel '. Ter gelegenheid.van deze bijzondere uitgifte houden wij tevens
een tentoonstelling. Graag nodigen wij alle clubs van de provincie Antwerpen
uit om één of twee verzamelingen in te zenden ( maximaal 6 vlakken per
verzameling).De deelname is volledig kosteloos. Een inschrijvingsformulier is
bijgevoegd.

Naast de bijzondere uitgifte 'Dag van de Postzegel ' is er tevens op zaterd\g 14
februari de voorverkoop van een speciaal velletje in de reeks'This is Belgium'.
Op de l0 zegels van het velletje worden bekende Belgische personen afgebeeld
(o.m. Jacques Rogge, Peter Piot, Nicole Van Goethem, Christiaan De
Duve,.Dirk Frimout, Frank De Winne, e.a. ). De ontwerpers van het velletje (Gal
en Nora Thys.) hebben toegezegd om tijdens de voorverkoop aarrwezigte zr1n.
Er wordt tevens in jeugdanimatie voorzien. Enkele bekende handelaars zullen
hun materiaal te koop aanbieden.

Mogen wrj u vragen deze filatelistische dagen te propageren bij de aangesloten
leden van uw club. Enkel, door een grote opkomst kunnen we een bijdrage.
Leveren tot promotie van de filatelie en aantonen dat onze hobby nog steeds
springlevend is.

De inschrijvingen van de dag van de filatelie moeten opgestuurd zqn voor 15
december 2003. Kandidaturen worden zo vlug mogelijk ingewacht bij het
bestuur. Een enige gelegenheid om met uw verzameling naar buiten te komen.
Ynag ons inlichtingen.
Het bestuur van ARPO-JARPO LIER
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\ryORSTEI{BROOI)
APPELBOLLEN
Donderdag 22 Januari 2004
Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
In 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55 2500 Lier
Wij vragen € 4100 voor

één groot worstenbrood of twee appelbollen met

koffie of thee.

INSCHRIJVEN VOOR 19 JAI\UARI2OO4
inschrijvingsformulier. Afgeven op or:z;e
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

U kan gebruik maken van onderstaand

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

Worstenbrood:..........x € 4100

ï ............

Appelbollen: ...... ....x € 4000 E ............
Totaal:
Handtekening:

F'AMILTELEDEN EN VRIENDEN ZIJN WELKOM AAN DEZELFDE VOORWAARDEN

K.L.B.P. ANTWERPEN
Arpo - Jarpo Lier
K. Postzegelverzamelaarskrin g

Lier

Sste

PROVTNICIALE QUIiZ

8 november 2003
\ryAAR: in of Karthuizershof

)

Karthuizersvest

55-57

2500

Lier

START: om 20 uur stip f?lt ???ll??t It l?ll l??l?l

Sa a r a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

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

Onkosten: € 3000 per deelnemer.
Prijzen: eerste prijs € 60100 voor de winnende ploeg.
Alle deelnemers worden bedacht met een priis.
.)

h

Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en T.V. ,
Film , Natuur, I'ilatelie, Actualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen. Door
telefonisch contact op te nemen op nummer 03/485.71.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
**:klÉ*?t!k2t:t:b?k?t*:ttÉCs?krtrÉ:k:krk?k?t?k?t?ktÉ**àtrË!ttr:k?t**rÊàÈ:ktttÊrÊ:È21rt:k:t*rÉ***JÉlít:t:t?t:k?k:t?b

DEELNAME Sste DB PROWNCIALE OUIZAVOITTD 8/11/2003.
Naam van de

ploeg:.....,...r............

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

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:..

............Ê
Inschrijvingsgeld: Inschrijvingsgelden worden ter plaatse betaald.
Terug te sturen aan: VAIIHOUTTE Johan ,
Pater I)omstraat 43
2520 Broechem 8:03/485.71.01

ARPO - JARPO LIER

)
l__

l--

lP

NATIONALE RUILDAG
r,aterdag 13 december 2003

13de

POSTZE GELTENTOONSTELLING

POSTZEGELS - POSTWAARDESflTKKEN - POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zanl' t KARTHUIT'BRSHOF
KARTHAIZ,F,,RSVEST 55.57 25OO LIER
van 10 tot 17 uur

Toegang gratis
Iedereen is welkom
RESERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Tafels € 1150 per meter en er moet een waarborg betaald worden van €12150 die
terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag.
Inlichtingen: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER Tel. 03/480'66'28

-"ï'$ïlfi ïïiïï,i1""'ï:bïl'ÏL:'ïïiï":,',Vrtj van zegel art198; l4(1- Thys

Firmin Bosstraat 38 2500 Lier

