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BESTE VRIENDEN

Het bestuur wenst jullie veel geluk in àOLL. Wij willen al onze leden en bestuursleden die zich het voorbije
jaar ingespannen hebben voor onze kring hartelijk te bedanken en we hopen dit jaar eveneens beroep op hen

te kunnen doen.

Alle mensen die het voorbije jaar geholpen hebben om onze manifestaties tot een goed einde te brengen

mogen GRATI$ deelnemen aan ons worstenbrood op 27 januarizOLl-. Zij moeten zich wel inschrijven.

Dit jaar is een bijzonder jaar voor onze kring. We bestaan immers SOjaar en dat vieren we. Het programma is

zo goed als uitgewerkt. De data zijn reeds medegedeeld en men kan ze raadplegen op de agenda. Zulke vie-

ring kan alleen een succes zijn als al onze leden aanwezig z'rjn. Dit zou ook al een beloning zijn voor de mensen

van het bestuur die zich jarenlang hebben inspannen om het onze leden naar hun zin te maken. Zij hebben

zich vele uren en dagen opgeofferd. De start van ons feestjaar begint al tijdens onze algemene vergadering.

Wij hopen onze leden met velen te mogen begroeten en zullen bij een drankje en een hapje onze plannen toe-

lichten.

IS UW LIDGELD NOG NIET BETAALD? DOE HET VLUG! DAN KUNNEN WIJ ONZE KRING IN ORDE STELIEN

VOOR ALLE BETANGRI'KE ZAKEN ZOAI.S AANVRAAG SUBSIDIE - VERZEKERINGEN - BELGAPHIT- ENZ

Thys Firmin

Arpo - Jarpo Lier januari - februari 2011
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO - JARPO Lier
Secretariaat: VAN ROï A: lvanroy@gmail.com

Meistraat 7 2OO0 Antwerpen
8:0496/264Lt9

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

Website :arpo-jarpoJier.be E:arpojarpolier@gmail.com

AANGESLOTEN BIJ:
* SFP "DE KOERIER" vzw
* Kon. Landsbond Der Eelgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CTUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO9 :

* Zoterdoa ruilnomiddqoen ARPO - JARPO
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

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

* Donderdao ruilown
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)

* Verkoop onder leden ARPO
2e zaterdag van de oneven maanden, om 15 uur

BESTUUR ARPO - JARO Ller ;*W
THYS Firmin,E firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
8 03/480.56.28 04791778337

* Ruilmeester Secretoris. Webmoster & Hulpbibliothecoris

VAN ROY Luc, E lvonroy@gmoil.com
Meistraat 7 20OO Antwerpen
7:O496/264L19

M
BEUKELEIRS Pierre El pierre.beukeleirs@telenet.be
Gelendel tOz 226A Westerlo

. 8: 01417286A4,J
*Leden:

BATS Willy, Ëwilly.bats@telenet.be
Morkhovensew eg 747, 2200 Herentals
Í:0486/025907 Ot4/368241
VAN OOSTERWIJCKJan

St. Annastraat 76 2500 LIER

8:03/4891525
VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier

E : O3/ 480.66.2s 0479 /778337

É Materiaol- en Veilinomeester
*BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus 10

. 8:031480.22.83
*Dienst Nieuwisheden

BELTEKENS Eduard
L. DumortÍerstr. 53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 20 1 I
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 15 januarl 2011 vanaf 14 uur Algemene jaarverga-

dering met níeuwjaarsdrink.OPGElET DERDE ZATERDAG
*/)

Donderdag zt .ffi)'i201 1 vanaf t9 u u r Worstenbrood

Zaterdag 12 Februari 2011 vanaf 14 uur
Donderdag 24 februari 2011 vanaf 19 uur

Zalerdag 12 maart 2011 vanaf 14 uur
Donderdag 24 maart 2011 vanaf uur

BII EEN KO MSTEN je ugdlede n

TARPO LIER:
Al onze bijeenkomsten gean door in :

Feestzaal't Ka rth uizershof
Zaterdág 15 januari 2011 vanaf 14 uur
Zaterdag 12 februari 2011 vanaf 14 uur
Zaterdag 12 maart 2011 vanaf 14 uur

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekij-

uDGEtr, 20tr1 €8,00
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis

vanaf r9: €8100

. ARPO : Lidgeld : €8,00
r Rekeningnummer:ARPO-JARPOLIER:

979-t321765-48

UW LIDGELD NOG NIET BETAALD?
DOE HET VLUG EN BLIJF GENIETEN

VAN ALLE VOORDELEN.

Bezoek regelmatig onze biieenkomsten. Raad-
pleeg onze bibliotheek . Kennis vergdt?-
besparen.
Nieuwighedendienst, haal tijr
Maak eens nieuwe ruilboekit
gen aan onze ruilmeester.
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FI LATELISTISCH E AGEN DA
Een selectie van binnenlandse Íilatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gntis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nieuw secretartaabadrcs.!!!!

15 januad 201 1 : Asse : Voorverkoop van "\A/aar schr'rjvers woonden',"De dierentuin","StofÍen ontraadseld" in de Foyer
Gemeentelijk Bib, Huinegem 2 te Asse. Organiserede club : BreughelZellik-Asse
lnfo : Yves Pauwels 0475 81 88 99 of pauwels.yves@skynet.be

16 januari 2011 Begijnendijk: 84"t" grote ruilbeurs (diverse objecten) georganiseerd door Hobby & vezamelclub
Begijnendijk in het parochiecentrum, kerkstraat te Begijndijk.
lnfo: P.Wijnants 8: 0496 02 61 50 - toegang gratis van 10.00tot 17.00uur.

22januan 2011 Antwerpen - Kiel : 20ste nationale ruilbeurs ingericht door de Koninklijke Kielse Postzegelkring in de
Stedelijke FeesEaal KIELPARK, St Bernardsesteenweg 113,2020 Antwerpen. Van 9:00 tot 16:00.
lnfo : Luc lmpens 03/828 78 94 l-uc.imBens@skynet.be

23januari2011

Ofebruari 2011

12februari2011

; Heist o/d Berg: Ruildag, (Diverse objecten) georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal, H. Hartstraat te
heist o/d berg .

lnfo; R. de Cuyper A:0152470 92 - Toegang gratis van 8.00 tot 12 uur

: Keerbergen : 25"tu filateliebeurs, Gemeentelijk lnstituut, Molenstraat 2. Open van 9:00 to 16:00

: Voorverkoop: Luc Tuymans, Highlights of Belgium en de vrijwilliger . georganiseerd door Cercle Roayl
Philatélíque Liégeois in het kasteel Peralta, rue de I'Hótelde ville, 6 te 4031 Angleur.
lnfo: F. Schmitz A 04 246 96 60 toegang gratis

27Íebruari2O11 : Tumhout Intemationale voorjaarebeurs, (diverse vezamelingen) organistaie door de Binkse ruilclub in
het St. Victor lnstituut, Kasteelplein 20 Turnhout.
lnfo: B. Volders I 0475 80 82 28 (na 1 9 uur) - toegang gratis - Open van 9.00 tot 16.00 uur.

5 maart 2011 Dendermonde : Nationale ruilbeurs, MiddenschoolAtheneum, Geldroplaan. Open van 9:00 tot 16:00

nationale filateliebeurs ingericht door Filatelieclub "De Postiljon'6 maart 2011 Boortmeeóeek: 1

6 van 8:30 to 15:00.

Regionale filatelistische tentoonstelling met wedstriidkarakter. 
eoÍo,"" \

(Regio limburg - Antwerpen)

2 april 20ll van 10.00 tot 18.00 uur

0.C. Brueghelheem - 3990 Ërote-Brogel (Peer) ift-ut
litfl;-t;;-'illt,B p

U\ry LIDGELD NOG NAET BETAALI} I}OE HET SITEL

Arpo-Jarpo Lier : januari - februari 201I
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

15 januarí2pll om 14 uur
OPGELET 3DE ZATERDAG

WELKOMST\ryOORD VAI{ DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2012
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTTJIJRSVERKIEZING
(Zijn uittredend en herkiesbaar : Thys Firmin * Van Oosterwijck Jan - Bats Willy)

ALLERLEI (50 jaar Arpo-Jarpo Lier)
UTrREffffiitG FRIJZUI{ AÁ,mry[ÍIgII*DEN 20 10

) De al,gsmsne wrgadering às de bel*ngdtjfute wrgdsrfutg van ha juar e8 ells lid zpu aanwezig
rwetsn dÍn" Áh tweí gw*dlg geea$wt€srd woot^o en de toekmwt word, hier bqaald .
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen hun kandidatuur bevestigen door dit
formulier in te vullen.. Wrj doen een oproep, vooral aan onzejongere leden,om zich
kandidaat te stellen. FIet bezit van een PC is een pluspunt. Wij hopen dat orue

niet rrmchteloos is !

Wij voorzien een nieuwjaarsdrink met hapjes voor onze Ipf,

zóo

Naam: Voornaam: Lidnr.

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Datunn: Handtekening:

'l'e bezorgen vóór de algemene vergadering of op de bijeenkomsten of per adres: Firmin thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per Email firmin-thys@scarlet.bg

Arpo - Jarpo Lier januari-februari 201 I
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2011om 15 uur15
OMSCHRIIVING Cote € lnzet€. Beh. Pr

iè nrs. 573-582 5,00 1,302
nrs.647 -652 4,00 1,103
nrs.930-937 74,00 20,004

e nrs. 938-940 33,50 9,005
nrs.973-978 42.04 11,006
nr. 1030 3,50 0,90
Kaft restanden brieven-BL.-FDC- insteekkaarten Volledige reeksen **+O 20,00B

2.50 0.80Nr.220 o9
nrs.258-266 85,00 20,0410
nrs.407-409 o 6,00 1,5011

1.50nrs. 538-546 o 5,0012
esPost nrs.195-198 Yvert ,(* 5,00 1,5013

nrs.213-276Yvert 4,50 1,0014
nrs.241-244Yvert 2,50 0,6015
nrs. 259-260 Yvert 2,00 0,50L6
nrs. 315-318 Yvert *r. 1,20 0.30t7
nrs. 380-383 Yvert 1,30 0,3018
NA 2011 5,0019

5.00
B

Officiële catalogus 2010
n Yvert Erropa Oost Roemeniê ) Ukraine 2003 2,0021

Yvert Franse Koloniën 2004 2,0022
agen Yvert Monaco en gebieden 2008 5,0023

8.50 2,00Herdenkingkaartf. Ensor Belgiê - Israel 1999 o24
e NAlO 10,00 2,0025
e NA20 10,00 2,40

Algern en e verkoo psvoo rwa a rd en

Pu t"rkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen.
lJe loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling.
tr wordt geen garantie gegeven voor de zegels op albumbladen of "restanten". Deze zegels worden verkocht in de staat
Waarin ze zich bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven.
Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekend verzonden op kosten van de koper
of per gewone post op eigen verantwoordelijkheid.

lll* o.d"rr worden uitgevoerd in euro.

.ïi.Oing"n worden vastgesteld als volgt :

vanaVtot
Verhoging
q rninder dan €2,00 € 0,10

! z,oo tot €5,00 €0,20
! rr,oo tot €5o,oo € 1,oo

s 5r,oo tot € 100,00 € 2,00

: Biedingen kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden bij:
nAETEfv 

Louis, Dageraadstraat 20 bus 10 E:03/€o.22.83of Ë: arpojarpolier@gmaíl.com

I{AP ENKJDRA EN EEN JE

L OLB Et N

larpo Lier januari-februari 201 I
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GESCHIEDENIS VAN DE FILATELIE

Eigenlijk kunnen we stellen dat de filatelie, lees het verzamelen, begon na de uitgifte van de eerste twee postzegels in

1840.

Dr John Edward Grav, een dierkundige van het British Museum, wist al voor de

uitgifte van de eerste postzegels dat de zegels niet alleen konden dienen als

frankeermiddel maar ook kon verzamelen. Zoals velen stond ook Gray op 1 mei

1840 in de rij bij het postkantoor om de nieuwe postzegels te bemachtigen maar

niet met het doel om zijn aankopen te gebruiken maar om te vezamelen!

Waarschijnlijk is Gray de eerste postzegelverzamelaar voor zover we kunnen na

gaan. ln 1841 werd een bericht geplaatst in "The Times" waarin gestempelde postzegels werd gevraagd voor een
ipngedame. De volledige tekst van het bericht was als volgt; "n young tady, being desirous of covering her dressing-room with cancetted

postage stamps, has been so far encouraged in her wish by private friends as to have succeeded in collecting 16,000. These , however, being

insufficient, she will be greatly obliged if any good natured person who may have these (otherwise use/ess,) little articles at their disposal would assist her

in her whimsical project. Addrcss to E.D., Mr. Butt's, Glover, Leadenhall Street: or Mr. Marshalt's, Jeweller, Hackney" .

( Vrije vertaling : Een jongedame die de wens had om haar kteedkamer te behangen met gestempelde pos?egels en geholpen werd door vrienden is

erín geslaagd om 16.000 stuks te venamelen. Die zijn echter onvoldoende en zij zou andere personen zeer dankbaar zijn die haar deze "nufteloze

kteinoden" ter beschikking zouden kunnen stetten).ln 1842 wordt deze "hobby" tijdelijk belachelijk gemaakt. Tot de jaren 1860 wordt

er niet echt veel aandacht besteed aan de postzegels, de soorten papier, de watermerken, de tanding en de

kleurverschillen.

Rond 1862 vroeg een Parijse leraar aan zijn leerlingen om buitenlandse postzegels te verzamelen en ze in hun atlas te

plakken op de respectievelijke landen. Dit moet eigenlijk de eerste vorm geweest zijn voor het systematisch ordenen van

postzegels in een verzameling. Op dat ogenblik wist eigenlijk niemand welke postzegels allemaal in de wereld waren

uitgegeven en hoe je een verzameling moest opzetten.

Tussen 1853 en 1860 zijn de eerste postzegelverzamelingen opgezet, waarbij vooral de Franse vezamelaars een
\

. óonaangevende rol hebben gespeeld. Rond 1860 kwamen ook de eerste professionele handelaars en vanaf 1861

verscheen de eerste filatelistische literatuur.

Filatelie is een samentrekking van de Griekse woorden phileon en ateleia die respectievelijk "houden van" en "Vrijvan

Belasting" betekenen. De term filatelie, vroeger ook als philatelie geschreven, werd voor het eerst in 1864 voorgesteld in

een postzegelblad door de Franse vezamelaar Georges Herpin.

Met filatelie werd dus aanvankelijk bedoeld: de studie van ondernemingen die werden opgericht door de staat of door de

staat gemachtigd waren om postwaarden uit te geven. De term postwaarden omvat dus niet alleen postzegels, maar ook

poststukken, briefkaarten, luchtpostbladen en dergelijke. Nu wordt de term filatelie gebruikt voor het vezamelen van

postzegels en poststukken.

Cataloqussen en Tiidschriften

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 2011



ln 1861 verscheen de voorloper van de eerste postzegelcatalogus, uitgegeven door Berqer-Levrault, in Straatsburg. Hij

bevatte 943 afbeeldingen van postzegels. De Parijse verzamelaars waren de eerste die de postzegels in de wereld

hebben gerangschikt volgens land, de tanding hebben gemeten en de watermerken hebben beschreven.

De eerste Engelse postzegelcatalogus werd uitgegeven in 1862 en deze werd gevolgd op 15 december van datzelfde jaar

door het filatelistisch tijdschrift "The Stamp
, .;ll

. ,",1 Collectors Review and Monthly Advertiser". Dit

tijdschrift werd uitgegeven door Edward Moore

& Co in Liverpool.

Het tweede filatelistisch tijdschrift "Ihel$!@p

Collectors Maqazine" verscheen op 1

februari 1863 en daarin vinden we volgende

aankondigingen terug: "Heb je een gele

Saksen, ik wil deze ruilen voor een Russische

postzegel - lk geef een rode postzegel van

Pruisen voor een blauwe uit Braunschweig".

ln datzelfde jaar verscheen ook "Le Timbre

Poste", een Brussels tijdschrift, in het leven

geroepen door Jean Baptiste Philippe Constant

Moens, die reeds eerdere publicaties in

verband met de filatelie had gemaakt, en Louis

Hanciau. Hij heeft dit 38 jaar volgehouden,

namelijk van februari 1863 tot december 1900.

De lezers konden in dit tijdschrift basisartikels

vinden, briefwisseling tussen Moens en zijn

lezers, uitgiften van postzegels in de wereld en

uittreksels van catalogussen uit de boekhandel

van Moens samen met prijzen van postzegels

die bij hem te koop werden aangeboden.

ËFt'fitrrlÏ 
qufírqÍgf3

&&ngffitfiq"
d1r)i'l'FiSlllt,

*M6t ïw.*x
l**ï

eu * t\t8'N

ln het jubileumnummer van 1887 legt Louis Hanciau uit hoe ze op het idee waren gekomen om "Le Timbre Poste" uit te

geven, met volgende tekst: "C'était vers ta fin de 1862, nous cherchions à résoudre ce probtème assez difficile: pubtier un prix counnt de timbres,

sans frais, tout en évitant la npacité du lisc en pareille circonstance, qui exigeait à cette epoque un droit de timbre.

Un prix courant donné comme annonce pouvait, il est vrai, nous soustraire à ce droit, mais /es annonces ne sont pas précisément pour rien: il fallait

trouver autre chose. Des annonces á un joumal, il n'y a qu'un pas. Si nous faisions un journal de timbres? Après tout, pourquoi pas? Mais il ne suffit pas

d'avoir l'idee, encore faut-il savoir la meftre en pratique. Après mIre réflexion nous trouvàmes qu'au besoin les quatre pages minimum d'un journat

pourraient comprendrc des annonces pour I'une d'elles, le pix courant pour deux autres, et sur le quatrième entretenir le lecteur des timbres.

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 2011
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C'était là le programme, mais qui ne laissait pas de nous inquiéter. Parler timbres, c'est fort bien, mais que dire? Qu'ils sont beaux, taids, c'est

monotone, puis apÈs? Cefte critique du beau et du laid fut cependant un trait de lumière pour nous: nous conghmes aussítàt t'afticte palpitant d'intérêt: "

Les timbres-posÍe envlsagés d'un point de vue aftistique ", qui nous foumit deux colonnes sur trois, consacrant cefte dernière colonne au petit boniment

de igueur: "But de cetE feuille". Mais quand il fallut ecrire le "but de cette feuille", nous trempámes plus de vingt-cinq fois notre plume dans I'encre,

sans ariver à tracer autre chose que: "But de cefte feuille". Le fait est que " Ie but "nous échappait comp!ètement. Il était bien convenu gue c'était afin "

de combler une lacune" que nous faisions paraitre notre feuille, mais encore fallait-il, slpas /e prouver, au moins essayer de le démontrer.

Le but de la feuille ai-il été rempli? Nous Ie pensons, puisque nous voilà fêtant nos vingt-cinq printemps. [...] Nous étions arrivés, sans trop d'encombre,

à publier nos douze numéros, nous avions trouvé notre boussole pour nous diriger; nous prÍmes la résolution de suivre I'exemple donne et d'iltustrer

dorénavant Ie texte du iournal des types de timbres, tout en changeant Ie format trop grand et en adoptant, à partir de janvier 1864, celui que nous

avons conseNé jusqu'ici. [...]"

(vrii veftaald : Eind 1862 wilden wij het volgende probleem oplossen: een pijstijst publiceren van poshegels, zonder kosten, terwijt we ook het

zegelrecht konden vermijden dat de íiscus toen eiste. We konden dit doen door een prijslijst te publiceren in de vorm van een "annonce", maar die zijn

ook niet gratis. Aankondigingen bij een tijdschrift dan? Als we nu eens een postzegeltijdschrift zouden maken? Maar een idee hebben is één ding, je

Ioet het ook nog in de praktijk brengen. Na rijp beraad dachten we minimum 4 bladzijden: één bladzijde "annonces", twee btz.prijslijsten en op de

vierde pagina de lezers onderhouden over postzegels. Dat was het programma, maar we waren toch nog ongerust. Praten over zegels, goed en wel,

maar wat erover zeggen? Dat ze mooi of lelijk

zijn, en dan? We gingen verder. Posàegels

bekijken vanuit een "artistiek" standpunt. Zo

konden we twee van de drie kolommen vullen en

de laatsb kolom zou dienen om het doel van

deze bladzijde uit te leggen. Maar wat was het

doel? Wij vonden : het opvullen van een leemte.

En daarom hebben wij dat tijdschrift laten

verschijnen. Maar we moesten het nog aantonen

en bewijzen. Werd het doel van het blad bereikt?

Wij denken van wel, vermits we al onze 25 lentes

vieren.

,.-l r i r'frn &,rrír Iï - $*ÏH ïtr ït*t .

',& ott

t

, .*', r. "- Fr * .': .f );c 4'.'lr.:!r",'"J!"1;1
':,.r t, Í,,1,"ii..',- \"i,.,;2,

txr | *'*hx,h*r qaí ll***llrr,
i;' ,4,tFt ..o\fffit164y.ell* fin X**Sf,

7 . " x 6. : . "r.;"2 *,+brlt:t Íz ;:t.g &*a..Itx:tm*,t 
,. 

;.

t* t ' ,. V,;trrl.j** * r*** ,u *"*?tt*
, r a., trt t\rr 4*tt ct:" *la**rp*trè*r, .".a d**t

We waren erin geslaagd om onze twaalf

nummers te publiceren, we hadden de juiste

richting gevonden, we hesloten het voorbeeld te

volgen en voortaan de tekst van het tijdschrift te

illustreren met types van zegels. Vanaf januari

1 864 hebben we ook het formaat aangepast tot

dat wat we nu nog gebruiken)

b

w\

.\;rl f ï m*rl
De eerste uitgave (nrs. 1-12)

verscheen in kwarto formaat en werd gedrukt bijde Weduwe Van Buggenhoudt, de latere nummers bij M.J. Poot. ln 1867

werd de uitgave van 1863 herdrukt in octavo formaat door Thiry Van Buggenhoudt.

Door in januari 1868 het formaat te veranderen, verscheen de "Timbre-Poste" met een vignet dat de evolutie van de post

weergeeft in 4 etappen: de estafette, de postkoets, de trein en de stoomboot en met Lodewijk Xl, als oprichter van de

post, in een centraalgeplaatst medaillon.

Sedert 1874 verscheen nog een ander tijdschrift: de "Timbre fiscal", met als hooÍdredacteur Louis Hanciau. Dit tijdschrift

verscheen afzonderlijk gedurende bijna 23 jaar om in 1897 samengevoegd te worden tot "Le Timbre-Post et le Timbre

fiscal". Met het overlijden van Moens, verdwenen deze tijdschriften. Op 1 mei 1863 verschijnt in Duitsland "Magazin ftir
Arpo-Jarpo Lier januari-tebruati ZOLL
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Briefmarkensammler - ein Organ zur Vermittlung des Briefmarkenverkehrs, behufs der Anlage von Albums, fUr Liebhaber

und Hàndle/' met berichten over alle nieuwe uitgiften in de wereld en artikels voor het ruilen van postzegels

ln Nederland duurt het tot 1884, voordat het eerste Nederlandstalige tijdschrift op de markt verschijnt. "Nederlandsch

tijdschrift voor postzegelkunde" uitgave der vereeniging van postzegelverzamelaars te Amsterdam.

ln 1910 waren er reeds 800 filatelistische tijdschriften op de markt verschenen.

Gezien er zich steeds meer mensen met filatelie gingen bezighouden, ontstond de behoefte voor het oprichten van

verenigingen. Kleine groepjes enthousiastelingen, vooral in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika

verenigde zich vanaf 1865, om zich toe te leggen op het vezamelen en het bestuderen van postzegels.

ln 1866 ontstond in St John (New Brunswick, USA) de "Excelsior Stamp Association". ln 1869 werd "rc_Phjlgtgljg

Society of London" opgericht, momenteel nog steeds één van de belangrijkste filatelistische verenigingen in de wereld.

Andere verenigingen in Engeland waren: "The Junior Philatelic" in Londen, in Birmingham, Manchester, Edinburgh en i

Leith.

Ook in 1869 werd de "SUddeutschen Philatelisten Verein" in Heidelberg

opgericht. Dit leidde in 1889 tot de eerste filatelistendag in Mainz. Het duurde

echter tot 1896 voordat de voornaamste Duitse en Oostenrijkse

filatelistenverenigingen zich verenigde in "Bund Deutscher und Ósterreichischer

Philatelistenverbánde", hetgeen later de "Bund Deutscher Ph " (BDP)

werd.

Op 5 december 1874 wordt de "Société Frangaise de Timbrologie" (SFT)

opgericht, onder impuls van Baron Arthur de Rothschild. Zijwerd officieel na een

besluit van de politieprefect Renault op 19 februari 1875. De SFT werd echter

tijdelijk voorafgegaan door de "Société Philatélique Frangaise", waarvan Herpin

de voorzitter was. De publicatie van een tijdschrift door de SFT werd

toevertrouwd aan J.B. Moens uit Brussel.

ln 1884 wordt de eerste "Vereeniging voor Postzegelvezamelaars" in Nederland

opgericht, gevolgd in 1885 door de eerste postzegeltentoonstelling in

Amsterdam.

ln de USA werd op 13 september 1886 in New York de "American Philatelic Association" opgericht. Onder de huidige

naam van "American Philate " is zij de meest toon aangevende in Amerika.

Tijdens het filatelistisch congres in Londen van 1910 werd de universele unie van filatelistische verenigingen opgericht om

speculatieve postuitgiften te ontmoedigen. De Kon. Landsbond der Belgische postzegelverenigingen vzw was de eerste

landsbond die 120 jaar geleden werd opgericht.

Bibliografie: Geschiedents van de filatelie , bewerkt naar verschillende werken en weósÍes. Thys íirmin vertaling Rosette Vermosen.

ArpoJarpo Lier januari-februari 2011



Zaterdag 15 ianuariz01l vanaf 1-4 uurAlgemene iaarvergadering
opgelet derde zaterdag

Arpo-|arpo

Donderdag 2Tianaariz0tt vanaf 19 uur Worstenbrood Arpo

Zaterdag 12 februari?Ott vanaf L4 uur Arpo-farpo

Donderdag 24 februari?Oll: vanaf L9 uur Arpo

Zaterdag 12 maart 20ll vanaf 9 uur Arpo-|arpo

Donderdag 24 maartz0l1. vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 09 april?Olt vanaf L4 uur Arpo-farpo

28 april ?Ott vanaf 19 uur Arpo
)nderdag

Zaterdag 14 mei 20ll vanaf 14 uur Arpo-|arpo

Donderdag 26 mei 20ll vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11iuni 2011' vanaf 14 uur Arpo-farpo

Donderdag 23 iuni 201J' vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 02 iuli 2011: vanaf 14 uur: Eerste zaterdag Arpo

Donderdag 25 augustus 2011 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 10 september 2011 vanaf 14 uur Arpo-|arpo

Zaterdag 24 september 2011 4de Zaterdag feest 50 iaar bestaan Arpo-larpo

Zaterdag 08 oktober?Otl. vanaf 14 uur Arpo-fafpo

i,Jnderdag 27 oktober2O\L vanaf L9 uur Arpo

Zaterdag 12 november 2011 vanaf L4uur.+ Quiz 20h Arpo-farpo

Donderdag 24 november 2011 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 10 december 2011 Vanafl4 uur Zaterdag Arpo-|arpo

Zondag ll december 2011 NATIONALE RUITDAG + TENTOONSTELTIG

van 9 tot 15.30 uur sluiting feestiaar 50 iaar

bestaan

Arpo-farpo

BI KOMSTEN 2OL1 ARPO . ARPO

Inlichtingen:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER E:03/4806628 E-mail adres fïrmin-thys@scarlet.be

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 201 I
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WORSTEI{BROOT)
APPEtBOttEI{

Donderdag 27 ianuari 2011

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
fn 't KaÉhuizershof

Karfhuizersvest 55 2500 Lier

Wij vragen € 5100 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 24 JANUARI20ll

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze bijeenkom-
sten of bezorgen bij onze voorzitter : X'irmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.Men kan telefo-
nisch inschrijven op zijn rurmmer 034806627 of per E-mail: firmin-thys @ scarlet.be of
arpoj arpolier@gmail. com

Lidnr.:........

\ilenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op 27 januari 2011. met:

Worstenbrood:".........x € 5100 =

Appelbollen: ...... ....x € 5,00

Totaal:
Ilandtekening:

F'AMILMLEDEN EN VRIENDEN ZIJN 1VELKOM AAN DEZELFDE VOORWAARDEN

Arpo-Jarpo januari-februari 20 1 I
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ARFO r- Jffi TIER

P 806034

België-Belgique
PB

2500 Lier I
8t4954

ffi
TIiltrEMÀANI}DLIJI{S TlIDSCfl RIFT
Afgifïc tantoor 2500 LIGR 1

MoarG.*grll 20ll lrr.t,467
OPIJIGÊ lll0 erpt Jrargang 44 ARPO * rÁRPO LÍER

Verantwoordelijke uigever: Firmin TIIYS Bosstraat 3E 2500 LIER 8: 034806628 E-mailadrcs:lirmin-thys@ scarletbe

K.L.B.P. nr.183



2

INHOUD:

Beste Vrienden

Clubinformatie

Filatelistische agenda

Jeugdkrant, Vuurtorens

Verkoop onder leden

50 Jaar Arpo terugblik

Quiz
Ruildag

blz.2
blz. 3
blz. 4

blz. 5
blz. 9

blz.10

blz.10
blz.L2

Ons worstenbrood was een succes!!ll!!!

EESTE VRIENDEN

One worstenbrood was een sucês. Het wae êen gc!êllige grosp die deelgenomsn heeft aan
ons Íostiin. De broden en d€ appelbollon ulaíên pÍims en het was e6n fijne avond. Nogmaals
bedanld san oniee leden die zish het voorbiie jaar hebben Íngezet.

60 JArAR A*PO*JAftFO LIER
Op wiJdag 20 mei 201í worden w$ om 19.30uur ontvangen op het Etadhuie. De ontvanget gaat
door satïren mat de KP\AK Ller die honderd jaar beetaat en de Studiokring Lier zal op deze
$ech$ghe{d €Ên kopis van hsar situdie overhandigen aan het stadbeetuuÍ \rcor het arcl,rief. Er
wsdt doer & etad eon drard<le en €6n hapie voorzion.
Wrc 8AAT ER t*EE ?? We mooten aan het stadEbosiluur mededelen met hoeveel p@rsonen
w@ aeÍï{Ezig ndlen zijn. Laat ons tonen dat onao kirq fijne lEden heeft. Wj hopen dan oolr
Írlst @sÍr grote aÉmardiging op hot stadhuis aanwezig te ziJn.

24 SEPTEfiIESR XOíí FÊËST SOJARIG BSSTAAN. ONZÊ LEDEN MOGEN GRATIS
DËEL$IEMËN. AAIïI H€ï PROGRAMSJIA VVORDT DË I.AATSTË I.IAND GELEGD.
Wd is rosds voorzien? Om 15 uur bogi*nen we de feestelijkhefur (voorlopig ie dit nog een
verraooirlg), 16,30 uur mceptie met aperitief- 1E uur aan tafel voor de feestmaaltÍid tot ...........

{tDECEttígËR 2011 ONZE NAïIONALE RUILDAG MET SLUITING VAN HET FEESTJMRII!

LIBBELD,EN: Er zijn nog enkele leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben. Dit is de laatste
kans om U in orde te etellen. Doe dit zo vlug mogelijk anders is dit je laatste tijschrift .

oNwA$tgsÍ gTAoHuts VRIJDAG 20 MEt ofvt 19,30 uuR

Í{AAM: Lidnunrmer:

fI lk kom alleen

E lk kom met partner

Mededelenvoor l mei 2011 1034S0662S-E firan&g!:tfrV$@Egad€the arpoiarpolier@qmail.com

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2011



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse ultgave door :

ARPO - JARPO LiEr
Secretarlaat: VAN ROY, B: lvanroy@gmail.com

Meistraat 7 2OOO AntwerPen
t:O49612641L9

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

Webslte :arpo-'jarpo-lier.beE:arpojarpolier@gmail.com

AANGESTOTEN BIJ:
* SFP "DE KOERIER" vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringan (KLBP) nr'183 vzw
* Llerse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CTUBBIIEENKOMSTEN IN 2OO9 :

* Zaterdaa ruilnarqiddaaen
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur

uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geen veGadering op zaterdag)

september (ook rte zaterdag etentje)*@
.. Elke rle donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uuÍ
) uitgez. juli {geen vergadering op donderdagl

soFteíÍrbcr {tliroÊ k@r v€ll3dtriÍ4 op tatordag)
de.cernbr (gesn vqrUaderlng op donderdag)

* Verlcsop drds ledsr.MflP.
2e ratcrdag vaÍl & onenen maanden; om 15 uuÍ

Pggntun AfiPO - JrARO Uer ;*@
THïE Flnntn,B ftmrln-thys@sc*rlet.be,
Sqsreat 38, t56 Uer

; s/4e.€6.28 o179lTï8337

* Êa$rrreaat?r Se€trltp{k W*.t',lcswí' & l*rtn rthltoths@}rtq

VAN *OY Luc, I lvowvY@gmail.orn
Mslstraat 7 W Antrr€rFên
3:04Ít6/2&f11Íl

*&V@
*t XELEI*S Plêrr€ n pbrre.beulcalairs@telenet.be

Galendel 102 2?@ Westerlo

. l,0X4/72eO4

ïledpn:
EATS Willy, Bwilly.bats@telenet.be
Msrkhormngeweg 147, 2200 Herentals

l: o086/025907 CIL4l3,68?47

VAN OOSÍERWUCKJan
St. Annaetraat 76 2500 LIER

l:03/trE91s25
VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
BosstÍaat 38, 2500 Lier

8: 03/[80.56.28 04791778337

* Moteriaol- en Veilinqm
*BAETEN Loui+
Dageraadstraat 20 bus 10

7:O3148O.22.83
*Dienst Nieuwieheden

BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr' 53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lior maart-april 201I
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 12 maart 2011 vanaf 14 uur
Donderdag 24 maart 2011 vanaf 19 uur
zaterdag 09 april 2011 vanaf 14 uur
Donderdag 28 april 2011 vanaf 19 uur

ZAT€RDAG 24 septembe r ZOLL4DE zaterdag FEEST 50 JARIG

B6lAAll.
zeterdag 12 noremher quiz orn 20 uur
Zondq ll december Íulldag tentoonstelling . Sluiting 50 iarig
bestaan

EII EE N KO,MSTE N Je ugdl ede n

JARPO LIER:
Al onze blieenkomst€n 88an door in :

Feestzaal't Karthuizershof
fct6{da3 ill meart tro1luonef 1,4 uur
Zaterdsg OO ogril 2O11 van# 14 uur
ZatGrdag 14 msi 2011vanaf 14 uu

Er is materiaal en ultleg voor onze jeugdleden

Breng je v€rzerneling mee, 
ï::.*""-" 

we ze samen beklj-

'r JARPO : tot en met 18 iaar gratis

vanaf 19: €8100

o ARPO : ti4ield: €8100
r Re*enFrsnqrnmer:AfiPO.IARPO[lER:

BEll 9791 3217 6548

uw I-IDGELD NOG NIFT BETAALD?
DOE HET VLUG EN BLIJF GENIETEN

VAN ALLE VOORDELEN.

Bezoek regelmatig onze biieenkomsten. Raad-

pleeg onte bibliotheek. Kennis vergaren is geld

bosparen.
Nieuwlghedendienst, haal tifdig uw zegels af.

Maak e€ns nieuwe ruilhoekies, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester.
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FI LATELISTISCH E AGEN DA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gntis opgenomen indlen georyaniseed door een bevrtende dub
(ruilabonnement) of tíjdig opgestuurd naar het nieuw secrctariaatsadrcs.!!!!

5 maart 2011

5 maart 2011

6 maart 2011

13 maart ?011

2 aprll20Í1

2&3april201Í

t7 & lEsept20ll

ooetende : Voorverkoop'Le Bal du Rat Morl', "Vergeten groenten'. Georganiseerd door
Kon. PosEegelkring Oostende (KLBP 90S) in het Stadhuis Oostende, Conferentiezaal,
Mndictivelaan L l nfo : robert. lisabeth@nemeEtqnet. com 059/50. gi .09

Dendermonde : Jaarlijkse nationale ruilbeurs ingericht door de postzegelkÍing De Posthoorn.
MiddenschoolAtheneum, Geldroplaan. Open van g:fi) tot í6:00
lnfu : denis.hunoo@skvnet.be 06A21 .12.51

Boortmeerbeek : 11e nationale fflateliebeurs ingericlrt door Filatelieclub "De Postiljon'.
Sporthal, Spodveldwog 6 van 8:30 to 15:00. Toegang gratis
lnfo : lda Van Rillaer 015/5í .5?.88 na 1 8 uur

Eoorn : nationale ruildag ingeriót door de Koninklijke Rupel Hobby Club in zaal .Palace"

van 9.(D to Í6.00.
lnfu : fnerml.van.dên.bof,aert@skvnet.be 03/888.22.00

Peer : Regionale flatelistiscfre tentoonEtelling met wedstrijdkarakter (provincies Limburg-
Antrverpen) & het Jumee{ van de Fitlatelie (Limburg).
ingedcfil &or De Toren (KLBP 529) in het C.C. Brueghetheem, Dorpsstraat i7.
oBen van 10.00 tot í8.00. ook voorve*oop van 'Foof en Tusaen sghacfit en heide"
lrfo : Guido.Van.Sdel@telsnet.be Ofi n3.$.24

Antrorpen : Antwerpfila - inteÍnationsl postzogel- en muntenberns in Antwerp Expo
Jaar Van Rijswijcklaan 191. ZaÉ€rdag t0.l8u" zondag 10-16u.

Ilamne : Hantfils 201 I Regionale tentoonstelling met wodstriidkaralrter van de Provincies
Oost- en lVest-Vlaendoren ingericht door de Hamse Filatelioclub (KLBP 836) met voorverkoop
o'De Bfissolse Grote lvÍarkf Eo o'Hst woud" op zat€rdsg.
Open van 9:00 tot 17:00 (nt & zon). lnfo : Luc Van Bogaert 052 47 gl 35

5O jaar Arpo*Jarpo Lier
2CI mei 2011 Onfvangst op het stadhuis om 1"9.30uur.

24 september 2011 : Foest 50 jarig bestaan
rlS uur verraosing wandeling t í uur
r í4"30 receptie
r í8 uur eetmaal

{ ï docomber 2011
o Nationale ruildag met tentoonetelling van g tot í5.30 uur.
. Sluiting feestfaar 50 jaar Arpo*Jarpo Lier

Arpo-Jarpo Lier : maart-april20l I
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JARPO.LIER JEUGDKRANT

VUURTORENS IN DE LAGE LANDEN

Een vuurtoren of lichttoren is een toren die werd gebouwd in de buurt van kliffen, of direct erop,

zeestraten, ingangen van zeoannen en havens om's nachts en bij stormweer schepen te waar-
schuwen voor de kliffen of doorgango oorspronkelijk met behulp van een open vuur en later door
middel van spiegels,le,nzen en een lamp.

De Pharos in Alcxandrië wordt algemeen beschouwd als
een van de zeven klassieke wereldwonderon.

RmoncErrctic nsoonuits€esiSp rtldi! rft 2m6

Voor zover bekend was het de eerste vuurtoren die ooit
werd gebouwd en dit gebeurde door Sostratos van Knidos
ln opdmcht van de eerse hellenistische koning van Eglpte
Ptolemaeus I Soter I en kwam gereed tijdens de regering
van zijn zoon Ptolemaeus II Phildelphus. De toren werd
tueser,r 297 el283 v.Chr. góouwd en heeft bijna 1500 jaar

dionst gedaan voor ashterecnvolgens de Grieken, Romei-
nen, Byzantijn€n eÍl Arabieren. Omdat de kust van Egypte
gwn natuurlijke bakons had, bouwde men ca. 280 v.C. op
het eilard Phanos oen hogo toreno die overdag als baken en

{v*naf de eerste eeuw v.C.) 's Raehts als wurtoren dienst
dssd. Het wos de $ootst€ wtntoren in de oldhsid, uit witte natuursteen en wit marmer opgetrok-
ken ia drie vediepiagren: eon vie*anre basis, dasboven een achthoekige constnrctie en ten slotte

een ron& bekroaing. lVaarschijnlijk storrd helesra*l bovenaan sen reusachtig godenboeld. Het
vuur \Ír&l op 80 km afstsÍd zichtbaar. Als brandstof diende wellicht olie. Platen van glanzend ge-

;netst ijrer of brons kaalst€n als ryiegals de vlam richting zee. De schattingen van de totale hoog-

te lopen uitsen: brcnnon uit de oudheid gewegen van 130 en van 180Ín, moderne berekeningen

houdsn het op ca. 100m, wat hoe dan ook nog een geweldige prestatie is. Volgens Arabische en

Europese reisveÍhalen deed de vuurtoren dienst tot ongeveer 1375 toen een zware aardbeving de

bovenste helft mot de lichtinssllatie in zee liet storten. Daarna werd de toren niet meer gerepa-

reerd en was tegen de 15e eeuw vervallen tot een rulhe. Ook was Pharos een schiereiland gewor-

den door aanslibbing vanuit de Nijl. De resterende eerste etage werd in de l6e eeuw verwerkt in
een fort dat nu nog altijd op Pharos staat. ln veel talen is de naam van het eiland overgegaan naar

die van een'lichtbaken'of 'wurtoren', maar ook op de koplampen van een voertuig.

VTTTJRTORENS IN I\TEDERLAITD

Afgebeeld worden achtereenvolgens de

wurtoren van Ameland (80ct), Ter-
schelling (70ct) en van Vlieland (90cQ.

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2011
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Vrijwel alle landen die aan zee liggen hebben wel postzegels uitgegeven met daarop een vuurto-
ren. En er zíjntalloze postzegelverzamelaars die het thema "Vuurtorens" als hun favoriet aange-
ven. Een vuurtoren maakt altijd indruk;

Vuurtorens hadden vroeger een belangrijke functie. Zewarenbedoeld om het scheepvaartverkeer
op z@ veiliger te maken. Elke vuurtoren had zijn eigen soort licht (sterkte, omwentelingen van
spiegels of lenzen) en was als zodanig herkenbaar. Een schip kon zo zijn positie bepalen.
In combinatie met een goede zeek,aart (met daarop de vaargeulen en zandbanken) kon een schip
op veilige koers blijven varen. Tegenwoordig gebruikt men GPS om zijn positie te bepalen. De
vuurtoren is daardoor wel zijn belamgrijkste functie kwijtgeraakt.

De meest bekende Nederlandse wrtoren is de Brandaris op
Terschelling. Het is tevens de oudste vuurtoren van Nederland.
Aan de constructie is nog goed te zien dat de oorspronkelijke
tor€n wss gebouwd om er bovenop een vtturte stoken. Op het
platte dak is later een elekfrische insallatie gebouwd.

De belmgrijksÊ€ (?) vuurtorens langs de Nederlandse kust zijn samengevat op de volgende an-
sichtkaa*"

Arpo-Jarpo Líer maart-april 2011
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Aangegeven hieronder is de plaats, het bouwjaar, de hoogte in meters en de lichtsterkte in cd :
candela.:

1. Schiermonnikoog, 1853,44m,2,5 milj cd-2. Ameland, 1880, 58m,4,4 milj cd-3. Terschelling,
1593, 55m, 3,5 milj cd-4. Vlieland, 1876,54m,0,1milj cd-5. Texel, 1863, 53m, 2,85 milj cd- 6.

Den Helder, 1877, 57m, 5,2 milj cd-7. Egmond aan Zee, 1834,37m,0,045 milj cd-8. IJmuiden,
1878, 53m, 3,5 milj cd-9. IJmuiden, 1878, 31m,23000 cd-10. Noordwijk aan Zee, 1921,33m,
38000 cd-l1. Scheveningen, 1875,49m, 3,8 milj cd-12. Maasvlakte, I974, 65m,2,5 milj cd-I3.
Ouddorp, 1947,56m,5,2 milj cd-14. Haamstede, 1837,58m, 5,2 milj cd-15. Westkapelle, 1470,
50m,2,6 milj cd-16. Westkapelle,l875,20m, 6x1000 cd.

i Nog meer vuurtorens in Nederland! Op de volgende tekening
1l--- staan}l Nederlandse vuurtorens aÍngegeven, waarvan 3 rond

de voormalige Zurderzee (de nrs 5, I I eil l2).
Verder staan 2 vuurtorens niet afgebeeld op de ansichtkaart,
namelijk de Noordertoren op Schiermonnikoog (nr l) en de

vuurtoren van Bres-
kens (nr 2l):

ri
+

,'.';:ili.'!.'l

ïti;
l.

?* r*} {: *, {t e t,_.: *" t*fi * *Wi ".ilx

Iè Áfi

"--r al ?-] e*f*
i .J+,

-:ït ::r.'Y:'*r "::.;*
e-&

: -'.' .-.- L-

*sË#il

1'\"f #*rcn** *ik *ir.".*Isinc*
*4" F ."
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FOTO FLAATS HUIDIGE STITUATIE HOOGTE BOUWJAAR
Vuurtoren van Nieuwpoort actief 28 m. 1949

Lange Nelle Oostende actief 57.50m.

Vuurtoren van Blankenbelge adief !2m. 1950

Vtrrrbren van Zeebnroce acfief 24m.
Hogn wurtonen rran Fbist Gedoofd in 1983 34m. 1907

Laae vuurtoren van Heiat Gedoofd in 1983
Vuurtoren van Ooetende AÍoebroken circa 1940 1771
Vuurtoren van OoEtende AfsEbroksr 57m. 1858
Vuu rtoron van Elankenberge Afsebroken 1944 25-2m. 1870??
Vuurtoren vsn NieuwDoort Afoebroken 1914 128/,

8

VUURTORENS IN BELGIË

t).46 0.4(t

949

Vuurtorens van Nieuwpoort -Blankenberge

- Oostende en Heist

Thys Firmin

Blbliografie: Woreldgeschiedenis La storia- De 7 rirrereld-

wonderen- verschlllende websites- Michel cet.-Ofi. Cat.

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2011
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roop onder lêden op zaterdag 12 maart?Otl om 15 uur

Nr. Land OMSCHRIIVTNG Cote€ Inzet€ Beh. Pr.
7 Beleië Off. Catalogus 2010 5,00
2 België lnsteekboek l6blz.vanaf nr.27 tot 1538 mooie stempels o 25.00
3 Wereld 35 brieven en FDC dieren,planten met goede reeksen o 7.00
4 Europese landen lnsteekboek 8blz. Goed gevuld o 10,00
5 Wereld lnsteekboek 8blz. Coed gevuld o 10,00
6 DDR lnsteekboek20 / A0blz. Alle verschillende zesels,drukken,water- o

ken,kleuren. lnsteekboek prima staat met koperen hoeken 30,00
7 Wereld lnsteekboek fslechte staat) met zegels veel Belgiê o 3,00 q
I Belsië Nr. 11A, Balkenstempel punten nr. 120 [Balasse600Frl o 12,00 4,O0 6
I Belsië Nrs. 227 3-2276 Thematische map ** 6.50 2.00 I
10 Beleië Nrs.228O-2281 + 81.63 Thematische map 12.00 3,00 t
77 Beleië Nrs;2285-2286 +bl. 64 Thernatische map ** 72,00 3,00 L'
72 België Nr s. 2288 -2292 Thematische map ** 4,00 1,00 L
13 Belsiê Nrs. 2312-2314 Thematische map 4.50 1.00 ,)

74 Beleiê Nrs. 2315-23 17 Thematische map 2,50 0,50 ,t .IA
Doosie Nog af te weken veel Belgiè 0,50

Briefomslagen meestal België 0,50
wereld veel thematische zegels ./ 1,00
Brief BSD Post 10 militaire post Duitsland met Taxe o ,/ L00

79 Belqië Zwart-wit veÍlentie cataloqus 2002 lste zegels in € Nrs.3050151 12,00 5,00
2^.., Luxemburg Aangetekende brlef Nato 1967 met eerstedag stempel mooi o 1,00

'ií'-. r
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i
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l I l. r L. r-' lt
ÀSemcne uct{roops\toorïssa rdên

De verkoop gecdri€dt corrtaÍ* met 5% verhoglng, a{le kosten inbegrepen,
De laten ziin ter becctrlkting van de koper teg€n cofltante betaling op het einde van de veiling.
Ër wordt geen gara*tie gegeven voor de zegels op albumblad€n of "restanten". D€ze zegels wordên verkocht in de staat
wàarin ze zich bevinden. Oe cataloguspriis wordt benaderd opg€geven.
Schrifteliike biedingen vuorden uitgevoerd zonder bijkomeRde kosten, en aangetekend verzonden op kosten van de koper
of per geuron€ Fost op e*gen v€ranturoordelijkheid.
Alle orders worden uibevoeÍd in euro.
Biedingen worden vasqesteld als volgt :

Vanefltct
Verhoging
€ minder dan €2,0O € 0,L0
€ ?;00 tot €5,0O €0,20
€ 11,00 tot € 5O00 € 1,00
€ 51,00 tot € 100,00 € eOO* Biedingen kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden bij:
BAI'ÍEN louis, Dageraadstraat 20 bus 10 8:03/tlSO.Z2.83 of El: arpojarpolier@gmail.com

t"t I

15

1u

rioos r
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50 JAAR ARPO-IARPO LIER : EEN TERUGBLIK UIT HET MAANDBLAD VAN mei-juni í990

Het is 21 jaar geleden dat onze vorige voozitter is overleden. We gaan ter gelegenheid van ons 50 jaar bestaan proberen

om in het verleden te duiken. We hebben maar een beperkt archief, want er is in het verleden door omstandigheden veel
verloren gegaan.

llrt lUlElUlOR lAln
MAX SCI.IEFFER {o}--t-.'l\_

echtgenoot van mevrould Louisa Peetera
geboren te Ameterdarn op 14 maart 1922
en plotE overleden oP 20 na*rt 1990
De bu,rgeli Jke bêgrefênlsplechtigbeid
heeft plaatEgehad op 26 !08art 1990.

-Ere-16rssr
-L1d vstl vcrdienst€ van K.B.V.B"
-Ere-voorzltter SOLEO

-Vaorr*itter ARPO

-Bohoerd€r v/d Soe. Faóêratle voor PostzegelverzaneLaars vzw

-Behcgnder rt KartulÈê!:6hof vzw

-8n lid van velc alrd€ue verêniging€n

OnEe hring uerd diÊp 88t:'offGn door hat ov€rllJdèn van onu€ Voor*Íttêr' De

lêegte díe ttax bii one nalqat tel ni€t op te vull'en ziJn.

t{at M8x ttjdene tijn b€1êid voor onte krlng heeft godean'kende gèen grsnzen.

ZlJn têlant on de bestc bêalL6slngen te nemen 6n eenleders atandpunt te

v€ruoeÍlen, uea Lcgêndsriaoh.

$t66ds was hiJ borold om ziJn b6stc lcacbten voor onze kring in te zetten.

Het is vooral onder eiJn boloid dat onuê krlng etandvastigheid heeft ge-

kr6g6n ên vooÍuítgang h€èft gohêakt.

Itax, eiJ hopên dat wiJ dê kraaht zu1l.6n vLnden om de door U ingeslagen weg

vèï'der tê gasn; sent U bent voor on8' en vooral- voor uw nabestaanden' veel

te vlug hcêngegaan,

Max, wiJ waren met velen oír op die 26de naart af6cheid te nemen, maar

dit efcoheid is slechts licherneliJk. U zult Eteeds in onze geeBten verder

bLlJven lovenr daar etaan uw v€rwèzeliJkingen voor onze kríng borg voor.

llevrouw touisa Scheffer' kinderen' kleinkinderen en familieleden, mogen r'riJ

nognaals Lange deze weg one diep medevoel,en aanbieden bíi dit emarteliJk

verllea.
WiJ weten dat de pÍjn en het verdriet dat U treft geenszinste vergelijken

ie met het onze. llliJ hmnen enkeL hopên dat de vele goede herinneringen

aan Max dlt enigszinË kunn€n verLlchten.

Namene de loden en het bestuur van ARPO

THYS Firmin

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2011
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ARPO*TARPOLTER

FAMILIALE QUIZ
Zaterdag 12 november 2gll
WAAR: in 't Karthuizershof

KarthuizersvesÍ 55 2500 Lier
START: o'm 20 uur stipt!!!

Wie kan meodoen? Iedereen kaa deolnetnon 
'm.inimum 3, maximum 5 deelnemons per ploeg.

Onkwten € 15,$0 por p*oog

Prii*ea: Al*e de*lnsmem wordon bod*cht mct een priis.

Onderrreeponl l0 urgenrendro rreÉ olft lO vrqsn ovor vetuchlllende ondetwetpen.
Eoc hechrl|v*n? Door onfulshffid hrmullsr fur te vulloa en temg tc efuren,
dmr &ldoniseh eontaet op te nelnon ep nunmor 031480í6,J;8 tI oon e-mail te sturon
nlar *f*nin f&vs@;r*Xk, ,be of rrpoi*rnolieï(Osmail.conr

*fr*rt**********tífr****f€*rtCí*C.rí*rk!t?t?trb*rtfírttÉrk?t***?t**fí*rí!t*!tfc:ttbrttt?tit*tt?t*it

DEELNA1VIE FAMTLTALp OUIZ 1311112011.

Naam on adres van ploogverantwoordelijke:

a
E-mailadres:

Terug te sturen aan: Thys Fimin Bosstraat 38 2500 LIER

t : 03/480 .66.28 E : Íïrmin-thvs@scarlet"b,9 of E Alru.ei4rpqlieríDeqail.calq



ARPO - JARPO LIER

20de NATIONALE RUILDAG
POSTZEGELS . POST\MAARDESTT'KKEN - POSTKAARTEN- MT]NTEIT

zondag 11 december 2011

P os tzegelte n to o n s te llin g
50 jaar ARSO*IARPO LIER - 50 jaar Str'P íDE KOERIER'' vzw

Met medewerking van "KLSP Antwerpen"SFP í.DE KOERIER''
JEUGDATELIER

13 uur grote eindejnarsverkoop voor leden
voor ledcn vsn KLBP- Ss.P DE,'KOERIER"ARPO*IARPO LIER

in zsal't KARTIIU%trRSHOF
KARTHUIZERSVEST 55 25OO LIER

vsn 10 tot 16 uur

_)

Tefek íer gelegenheid van ons 50 jaar hestaan gratis. Er moet een waarhorg
betesld worden van €15,A0 die terughetaald wordt bij het sluiten van de ruildag.

Aantal meters per deelnerner is beperH,

Inschrifviugsgeld: kan gestort worden op relr' nr.z979-1321765-48
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin TI{YS Bosstraat 38 2500 LIER Tel. 03/480.66.2t

E-mailadressen : ffrmin-thys(Oscarlet be arnoiarnolier(Demail.com

Iedereen is welkom Toegang gratis
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lnhcud:

Bcste vrienden
elubËnf*rrnatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Prcgrarnr"na 50 jaar
! nsch a"ijvi ngsform u lier
Jeugdknant
Postgeschiedenis
5Cjaar ter*gbllk
Quiz
Tentconstelling

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 7
Blx" S
ln.lz 49

blz. 13

bË2. 14

l'lÁ, I !.,

Aanbieding:

Ons lid Ëlly Snokse heeft t 6000 stuks bier-

viltjes te kcop. Van heel cude * cude en
nieuwe waaronder enkcle prachtige reek-

sen.

Frijs overeen te komen

8: 03480 38 51

BE$YE \fRIENBEN

h{et Brachtige lentcweer gïlet veel zsn en warmte heeft cRS enersie gegeven em huiten te genleten

van de zon. De postzegel is dan een klein beetje cp de acht*rgrend geraakt.

Ondanks dit rnoaie weer heeft onze kring alles in het werk gesteld cm de viering van oRs 50 jaar be-

staan in een definltieve p!e*i te gieten. Het vclledÉge progrannma vinden jullie verder in dit blad.

Qp vrijdag 2* rnei worden wij antvangen door het Stadsbestur"rr om 19"30uur. Tijdens onee bijeen-

konrst van 14 mei is het de laatste kans cm zich ap te gcven om mee te gaan.

Vopr het feest van 24 septenrber vragen wij in te schrijven V*OR 2{} SEPTEffiBER."

We vragen aaÍl de leden €3C.S0 waarborg die terug betaald wordt .Niet leden betalen €50.0CI alles

inbegrepen. Bekijk het programma verder in dit tijdschrift.

VergeeÉ eráet, als je wil deelnemen aan de wandeling n:aet men insehrijven . De deelname is gratls

Dit wordt betaald docr de krlng.

12 novernber 2011 *rganlseren wij cnze jaarlijkse quiz. ledereen is welkorn. Kun je een eigen ploeg

s*menstellen, prima. Wilje deelnernen met de pices{en} van ARPO-JARPO vergeet je nict op te ge-

ven. We hopen cp twec plcegen. Als we rnaar éen ploeg hebben en er eijn een paar men$eïÏ op

overschct en te weinig vsor een tweede ploeg is het niet plezant veer de mensen die af v*llen" Zoals

in het verleden doen wij een bercep op zCIvee! mogelijk menseR or* te helpen.

We sluiten ens feestjaar af rnet anze ruildag nret tentocnstelling cp Í t decernber 2*11"
Vocr de verko*p onder leden tljdear* deze ra;iEdag kan men loten binnen brengen tot *eptember. Le-

ten met êán minimum inzet van€1.00.

Arpc-Jerpo Lier rnei-juni 20Í I



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO - JARPO LICT
Secretariaat: VAN ROY, B: lvonroy@gmail.com

Meistraat 7 2000 Antwerpen
7:04961264L19

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

Website :arpo*jarpoJier.be$:arpoiarpolier@gmaíl.eom

AANGESTOTEN BIJ:
* SFP "DE KOÊRIER" vzvr
* Kon. Landsbcnd Der Belgische Posïzegetkringen {KLBP} nr.183 v:w
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CLUBS'JEENKOMSTËN IFJ 2OO9 :

* Zaïerdao ruilnamidd
Elke 2e zaterdag van de maand, van l'4 uur tot 16 uur

uitgez. juli {lu zaterdag van de maand}

augustus {geen vergadering op zaterdag}

septembêr {ook 4e xaterdag êtentie}
* D o n d e r d qsr u !! slygn d SB-AR ? L

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

september {twee keer vergadering op zaterdag)

deeember {geen vergadering op donderdag}
* Verkoop onder ledeni\RPB

2e zaterdag van de oneven maanden, om 15 uur

BESTUUR ARPO *tAÊO LEer ;
*Voorzítter & Public Relatipnt

THYS Firmin,B firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier

ll 03/480.66 .28 A4791778337

+ nuilmeester Secretsgs.Wgbms&Í &Jiq lPbibliffi
VAN ROY Luc, B lvanray@gmsil.com
Meistraat 7 ZAOA AntwerPen
t:0496/2641"L9

* A-YopfêlWI:pÊE itgm & stg!
BEUKELËlRS Pierre Ë pierre.beukeleirs@telenet.be

Gelendel 102 2260 Westerlo
7:o1417286o4

tledeo:
BATS Willy, Ëwilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
f:0486/025907 oL41368241
VAN OOSTERWIJCKJan

5t. Annastraat 76 2500 LIER

8:03148915?5
VERMOSEN Rosette

Ë vermosen. rosette@scarlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier

!t: 03/480.66.28 0479/778337

* Msteriasl: sI tlsil! g gl
*BAETEfil Louis,

Dageraadstraat 20 bus 10

7:$1a80.22.83
*Dienlt Nigt Wieheden

BËLLEKENS Eduard

L. Dumortierstr. 53, 2540 Hove

Í:03/288.58.94

tupo-Jarpo Licr mei - juni 2011

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER:
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 14 mei 2Íl1l vanaf 14 uur
Donderdag 26 mei 2011 vanaf 19 uur
Zaterdag tljuni 2011 vanaf 14 uur
Donderdag 23 juni 2011 vanaÍ 19 uur
Zaterdag 02 juli 2011 vanaf 14 uur EERSïË ZATËRDAG

Donderdag 25 augustus vanaf 3.9 uur

ZATFRDAG 24 september 20114D8 zaterdag FEEST 50.lARlG

BESTAAN.

eáterdag 12 novernber Quia om 20 uur
Zondag 11 december ruildag tentoonstelling . Sluitieg 50 jarig

bestaan

B ll E EN KO M STEN i e u g d le de n

JARPO LIER:
Al onze biieenkomsten gaan door !n :

Feestzaal't Kanthu izershof
Saterdag !"4 mei 2011vanaf 14 uur
Zaterdag 11 iuni ?011 vanaf 14 uur

Zêterdag 2 juli 2011 vanaÍ 14 uu
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden

Sreng je verzameling mee, 
ï:ï.n*"t"" 

*e ze samen bekij'

uD€EtD 2011 €3,0C
t' JARPO : tot en met 18 iaar gratis

vanaf 19 : €8100

. ARPO : tidgeld: €8,00
o RekenEnenummenARIE-JABPQIIER;

8811 791 3237 6548

BER.G NS EEN NIEUW LID MEE

Bezoek regelmatig onze biieenkomsten. Raad'

pieeg onze bibliotheek . Kennis \í€rgaren is geld

hesparen.
Nieuwiglredendlenst, haal tiidig uw zegels af.

Maak eêns nieuwe ruilboekies, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester.
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FI LATELISTISCH E AG EN DA
Ëen seleetie van binnenlandsc filateli€tisehe aetiviteiten en intcrnationale tentconstellingen, opges*md zonder
voÊlcdigheid na te streven. Ruildagen warden gratis apgenamen indi*n georganiseerd da*r een bevriend* elub
(ruifabanncment) af íijdig apgestuurd naar het niesw see.{FJarybafscq|reg.fllJ

14 8, 15 mei 201 1

15 mei 2011

Ë-ecehtbal * Antwerpen : ïentoonetelling ingericht door dc Konlnklijke Postaegelkrimg lmperator
in ee Luehtbel, eolumbiastraat 110 met op zat*rdag een voorverk*cp ven "A* of Graffiti' en "Oude
en nieuwe hrievanbussen', postl*kct spen van i*:00 tot 15:00.
lnfo : Ficter Dell*one CI3 664 47 3G af d.efl*ên-e.pieter@ehy*sJ,be

Hie! : Grate nationale ruilbeurs ingericht door de Nielse Flabby- en Prstzegelelub, Gemeentelijk*
Feestzaal, Veldetraat. Open van 9;00 tct 15:00"
lnfo : f . De Gracf 031888 67 24 al4#+.&a.*ar1*\,*ë

2CI mei 2S11 S8 j*ar Arpo-5arpo Ë-Ëer

het stadhuis Gr?r {9:30"

25 juni 201 1 Gharlerci - Gi8lyph€lex ?€1t : Regionale tentoonstelËing Henegouwen - Namen ingerieht door
Union Philatélique Gillieienne i* lnetitui Saint André, Rue du Parc ?34. &Íet voorverkoop van "Hurnor
maakt macht",.Henry de ïculouse-Laulree Èn Elsene" en "Vrouwên en sport".
lnfc : tuÍ. Bireeki 071 32 37 53

27 augustus 2&1't Braine- I'Allca^sd : RegionaËc ientconstelling Brabani * Brussel ingerirtrt dcor elub Fhilatélique
Brainois in Cellège Card. Marcier, eh. De Morrt, $t. Jean 83 met vsoíverkoÊp van "Kuifie op het
seherm" en'Fa[eizen van Juslitie".
lnfo : R. Duhamel 0? 384 3498 af {*?}e*4**qiffi*.L#,*n*l*s

17 & 18 sepl2011 l{asïlme : Harnfila 2Sï 1 RegionaÊe tentocnstelling met wedstrijdkarakter van de Provineies
Oast- en West-VÍaanderen ingerichl doer de Hamse Filatelieelub {KtBp 836} rnet veorverko*p
"Dc Frussels* Grste Markt" en 'Het wcud'np zaterdag.
Open van 9:00 tot 17:00 {zat & zon}. lnío : Luc Van Ecgaert 052 47 91 35

24 september 2011

19 november 20't1

Feest slaar aa*Beêdiary 5{} jarig bestaan ïdas! snzê kring!
-'!5e.r&* : vêrmsssmde wandeliutg !

- t6ei$* : !'eeêptis
-'B8u0S : buffet

Linkeroever * Àntwerpen : ".laarlijkse postzegelbeurs ingericht door "t Vlaemseh Hpcfd" in zaal
"Sint Anneke Centrum", Fianegraefstraat 5. ïoegang gralis en open van g;00 tot 16:00.
lnfo : Jan Van Grimbergen 03 219 69 87 oí vaxgrir**eqe:$gtt}@Aayrr,eX,be

1t deeember20ll l'Êati<>:'xaËe ruildàg ílret tênts**sËeBEÊng vaer g€iSS Éot 'Ë5a.s3$

S€c.:Ëtáa':g r 5S jaar &-Ëes"

28 jsnua* 2012 KÊe! - Án$*venpen : 21"t* nationale ruilbeurs ingericht doar de Koninklijkc Kielse Poslzegelkring
ln de Stedelijke Ëeestraal Kiclpark, $t. Bernard*esteenweg 113. Open van g:00 tot 16:0*, toegang grati*.
lnfo : Luc lnrpens CI3 828 7&*A aí f;g;g3pggffi6b:ÉX#,bg

Arpodarpo Lier : mei - juni 2011
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oBdertredsn 14 mei 2031cru 15 uur
Land Cote € lËseË € Beh" Fr.

1 België 556-567
* 6,50 2,00

L Ëeieië n Nrs 21L3-36 13,10 4,00

t.' Belgiê Nr. ?137 PE
*)F 9,00 3,00

4 Eelsiê Nr.2127 PE 3,75 1,00

J Feigié Nr. 2?36 PE
** 80,00 25,00

6 Belsië Lotvan 53
:F* L4,65 1,50

7 Belsië Nrs.593-600
à'* 1,50 0,50

I Belsiè Nrs. 615-622 2,50 0,80

I Beleiê Nrs. 625-630
tí* 4,00 3.,2Q

10 Belsië Nrs.661-€S9 6,50 2,S0

II Beleië Ftrrs. 7S1-709
** 5,5U x,50

4a Beleiè Nrs.807-810
)8* L9,00 6,00

c$te is frar:keerwaarde
13 Eelsië Nrs.ZZ4l-2242

d1* 1,00 0,70

14 Beleië Nrs.22$3 -22A9 -2236 *r* 6,CIS 4,5Q

l3 Ëeisië Nrs.2232-2235
Nrs.2244-2246

** 2,0s 1,50
*tí r,2* 0,80lft Beleié

Ëeleië Nrs.2251-ZZSZ
*d< 1,00 0,78

.LÓ Eelsië Nrs. 23S3-2305 1,10 0,8(}

Bclgië Nrs.23't1€314
** 1 ,10 0,e0

Belsiê Nrs.23?8-2321
** 1,00 n7n

1l Belgiê Nrs. 2340-2343 2,tt9 0,50

",. Belsië Nrs.Z361-2363
** 41rl *,74

12 Belgié Nrs.2357-2359
*)x 1,*0 0,7c

?4 Eeleië Nrs.23?7-2381
** 1,50 1,00

Feleië lfrs. Z383-2386
1'tí\ 0,80

Belsië Nr.2396
** 3,10 0,7s

27 Belsië Nrs.245* -2473-2481 ** 3,50 2,50
,}o

Belsié ItIrs.2454-?455
** 1,00 n?n

29 België Nrs.2465-?467
*t L,Z* 0,s0

30 Beleië Nrs.2489-?490
** 1,10 0,70

31 Beisië l\{ts" aJ / 4-àJ t 3 1,50 1,00

Beleié bïok nr. 69+ nrs.t5(]t'-r)oó ** 3,20 t)n
aa
JJ Belgiê Bce e*r.22 ** 1,50 1,00

Jrt Belsië Bae nr. 21
*tJ 1,50 L,00

J} België nr" 25
:i* L,50 1,00

36 Beleiê nr. 19 1".20 0,80

Belsié Blak nr.83 8,40 6,1,0

s Beleië Blnl< nr.81 4,00 2,80

39 Wereld Instekkboek slechte staat 1371 CI

Insteekboek I 16 d o 1

Algercene verkeeipsvaorwaaede*
De verkoop geeehiedt contant met 5% verhaging alle kosten inbegrepen.

De iot*n zijJn ter beschíkking van d* koper tegen ccntanle betaling op het e inde van de veiling.

Ër wordt geen garantie g*gÀo*n ouur de zegels op albunrbladen of u'restanten", Deze zegels worden verk*cht in de staai

waarin ze zích bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegevÊn'

Schrifte!íjke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kasten, en eangeïekend verzpnden op kcsten van de

koper of per gewone post ap eigen verantwcordelíjkheid'

Alle orders v*crden uilgevoerd in euro,

Bíedingen worden vastgesteld els vclgï :

Vanafltot
Verhoging
€ minder dan €2,00 € C,10

€ 2,00 tot €5,00 € 0,20

€ 11,C0 t*t € 50,00 € 1,00

€ 51,00 tot € 100,00 € 2,00
* Biedíngen kunnen schriftelíjk of telefonisch gedaan worden bij:

BASïËN tcuis. Dageraadstraat 20 bus 10 I :S31188"22.83 of B: arpcjarpolier@gmail'e om

40

z8

3/
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ARPO - IARPO LIER

{4"it5 uur ontvaxrgst

t5"${} uur vertrek ludieke wande3ing Ê één €"€$r vscr de liefhebbers die imgesehrever: hebben"

t6"3G Êlur receptie meË aperitËef

t8"S0 axur stipÊ aan tafeË vs*r een uitgebreËd banket

KSUD EN WA*M BI.BFF€ï

ïS,UAïE|\IGROEFIïËN5OËF {warm} - KR,ÀseCeKTAlt* GARfrIAALCOCTAI| - TOM&AT-€AR|{AÁL

GÉflOOKTE FoREIFIISÏ$ - G€ROOI{TE ZALM .6EROOKT$ }IEILBOT

GEKOGKTE AÀLM- SeHELp MEï KABËUAUW ËFt tALnn { warm} - PÁRnáAt€Atul MÊT METCEN -

HESPET*ROLIE?JES F*IET ASPERGES - ARDEËtilSÊ PAïË M[? UIENCATFIïUiIR * ROSSIEF - l(ALKOEzuFllETg

pÀRÊtF{eEruTrES MFT DRC.rffghlSÁ{rS {r,'arm} - FRIKADEIIEH MEr KHENËN ËÍil APttEtuloËS (wann] -IAMSKOT€LSTI:S Eru BIEFSïUKIES {warm}

KoNutr, {warnn}

EIERÉru

RIJSTPAP IUIË? 8Rá"'INÉ SUIKER - FRUITSATST"OE

CfiOCCTAM&IJSSE*KAA$SEHOïEI-fRUITTAARï'€S*SOIRE'6€&AKIÉg-BAVARGIS.PR6FIïEROLTS

AêIR&APPËiSCIjVEIIÉ (warm!

Aardappelsalade, ,r$stsalade,wo*elsalad€,kqÍnkommerealade,Êennatensalade,knolseldersalade,waterkers,sla"rode frlsse sla,enwten,bosnties,

bloemkslen ef witSooírad!izen,prelsclreuten,luzernscheuten

lVtayanaisacaektail saus,nineents&qrs,tartêërsau$

Frans brood, wiÈte nnin;pistGlets, griize c'nini pistotets,Forties boter

Arpo-Jarpo Líer rnei-juni 2003.

PROGRASTilMA 58 JA,ER ARPS-JARPO LIËR

Zaterdag 24 SEPTEMBER 20't'!

In zasl {Ksrthuizershof
Ka rtËz wí zersvest 5 5 - 57

2504 UER

Vanaf 75 uur



7

ARPO - IARPO LIER

24 september ZfrtrL
VANAF 35.Sil UUR

in de zssÍ 'í Ksrthwizersh*f
Karthraizersvesg 5 5- 5 7
zSffO LíHR

Feesí 50 iaar ARPO-JARPO LIER

INSCTAftI.TVNN YOOR 20 SEFTAMBER 2SI1

tUPgEKn WÀNDELtrNG: d* gáds vcn'teít je over heá volksáevere van vroegea' , stadáegendes.".

Yertrek aan het tÉ kar*h$ÉEen:shof' qlm 15 ucnr sÉipt. Duerr sngeYeer I uur"

tns*hrájving verpláchÉ: maxixnwlrr 25 personea per gids"

N*axn: Yooa'nanre

Àdres:

A*ntal glsrs$la€re:

tsANKET 50 fAAR ARFO.JÀRF* LTËR 24 SEFTEMFER 2OI1
\

Lid nr.:.......... b{aam:...."

Adres:

Fo Gemeente: a

ï-eden :gratis" aan € 30,S0 waarb*rg {wcrdt terugbetaald}

Aantal persCInen aan € 50,CI0

Tctaatr: .

:::
;r(à:

ry€D

Ken gestort worden op rek*raing: BEi í 9791 32í7 6548 vsn ARFO-3"{RPO tgER
Handtekening
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JEUGDKRANT JARPO LIER

€TFaLEAANS€ KAZ€Ë.|

Oe ltaliaanse po$t he*ft ep 25-03-2*1Í vier zegels uitgegev*n v*ft ltaliaanse kaêen" Ës het enogelijk

oín een Èhemetische vcrzarneE!*g uit bouwen sver kaas? Natua'lrlijk ie dat megelijk. ln dit korte bestek

bespreken we vier kazen uii Ëtalie en eerst hce kaas gen:aakt wordË"

De basi* vccr afle kaa* i* melk. 3ij het rnaken van kcas wandt het grcotste gedeeËte van het water in
de rnel?s ges*Sreiden van de v*stc bestanddelem, de droge stcf, dit zÊj* de eirruitten *f prcteïnen, melk*

vet, n:clk*uilcer cf laetsse, vÊtanrinen en rninenalen. ffie r*lelk kan afk*mrstig zijn van een kce, geÈt of
**haap, m*&r sek van eerr buffs!, jak, ezcl *f aelfs van een nemdier a:!i Finland. Al deze melksacrten

hebben eem and*ne sarílenst*l€ing en bevatten venscfiillefide srnaakccmpanenteR" ffienk biivoorb*eld
aan wat heÉ d€er ecÉ: n:aÊ* gnas, het {Fresfey,inati:urtijÊ< v**rgeuotiten gnas *p de W*ddeneilcnden, de

kruidige begr*eiing ift de Griekce bergen ef ap de ltaliaanse ei|anden"

Ër aa€ materi*al en stcf geíl*eg uijn orn een veruameling cver kaecn s&ffi]en te stellen. [erst een gced

plan maken vofrr de vcrzarneling en endeneoek ever het ondennrerp en darc kunneR we op jaeht r':aan

gesehÊkt m*teriaal.
En glLr &slse FtaËi*a*se kasea'g;

-.nvÀfr,4
2l*êu *'"-*1J,f,,

?fl
í1

*
g
F
3.

€€
g_
\t/

á
,

,:I

'; '

í,
-Éí

€orgone*la !s blauwsehirnrslelkaa$ v*íT vclle kaers:elk uiÊ het ::cerden vari ltalië die al sinds eeuwen
verva*rdígd wCIrdt.
Fnoduetie viredt pla*ts in de provineies Bengamo, Sreseia, F!*lla, eomc, erern*na, euneo, Lcceo, Lc-

d!, Milaan, Flo\rêr&, Pavia, Varese, Verbanc*eusio-Ossala, VerceËli

en in het gebied rcnd easale futonferrato.G*rgcnzola ie gesehikt aàs

nasBájs, rnaar wsrdt *ok gebruikt als bestanddeel van spaghetti-saus
er: sommige pizza's. ln teger:stelllng tot de w*t stevigere Ë!'àgeÊse

Flq*e $tittcn Es dlt een heelzachte, b*tcrachtige kaas.
ffir wordt o*k G*ngenecla Dolee verkceht, de subsÊar:tle ven de kaas
ás zc zacht, dat hij 'i*ept', en niet in nette stukker: gcsn*den kan wcr-
den" Ve*r buffetten w*rdt wel een haÊve kaas cp Ëafet gezet, waaruit
de gasten mei een l*pel eiehzelf bediencn.

ffe kaas geniet blnnen de Ëu beschern'rËng als besehernrde ocreprcngshenaming.

*e kaas !s genoemd naar de Gemeente GorgcaÊzaêa in Lombardije in de prcvincle Milaan.

Arpc-.larpo Lier mei-Juni 2011.
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. Farcneza&nse kaas {ltaliaaí}s: Farmigiano Reggians, soms pertnezaan genoemd} is een $oort kaas
die oorspronkelijk uit ltalië komt, uit de emgevins vên ParrRa.

)m deze kaas te maken, heeft men voor 1 kg parmezaan ongeveer 16 liier kaemelk n*dig, 600 liter
voer één kaas. De kaas wordt met behulp van kalfsleb gestrernd. Na het stremnnen wordt het vocht
uit het stremsel gehaald" Dit gebeurt door eerst de wei zoveel mogelijle af te gieten en vervfflgens de
wrcnge! tot zo'n 55 "e te verhitten en de wrongel zo'n 8-10 uur op een tempêr*tuur van 50 'C te hou-
den. De kazen worden vervolgens zo'n 20 dagen in verzadigd pekelwater gelegd. Daarna kent de
kaas een lange rijpingstijd, minimaal 12 maanden, optimraal2Q-24 maanden. Dit is veel, vergeleken
bij bljvoorbeeld Hellandse kaas, dle in een paar maanden rijpt. Gedurende deze tijd moeten de kazen
wel vooridurend geborsteld en gekeerd worden om de kwaliteit te garanderem. Het resultaat, de Par-
mezaanse kaas, is hard en breekt gemakkelijk.
De Parmezaan ie goed te onderecheiden van vergeiijkbare kazcn, alleen de kaas uit het gebied van
de provineies Modena, Farma en Reggio Emilia (plue delen van Bologna en Mantua) rnag de naam
Parmezaa* dragen. De eehte Farmezaan is te herkennen aan het zegel dat over de hele zijkant van
de kaas gedrukt is, en wearop "Parmigiano Reggiano" te lezen is. De productie van de l<aas wcrdt
beheerd doar het "Consorzio del Forrnaggic Parmlglano Reggiano".
Ër zijn in de regio 512 kleine kaasmakerijen die de kaas produeeren, sanlen leveren zij per jaar 2,9
miljoen kaaen af. 5480 boenen leveren de nnelk van 270.000 kceien, wat dus neerkomt op 10-Í 1 ka-
uen per $<ce per jaar. Op de website van het Consorzio kun je nakijken van welke kaasrnaker de
)armezaanse kaas die je gekocht hebt afkamstig is, wanneêr je het caseïnemerk van de betreffende

Éaas hebt (dat in de bovenkant van iedere kaas zit). Daarop staat het numíïer van de produeent, heÊ

jaar van praduetie en een ecde vcor de kaas zelf.
Tijdens en na de ri.iping wondt de kaas gekeurd. Alleen goedgekeurde kazen mogen het "Parrnigianc
Reggiano" mer$< voeren. Er zijn drie eategorieéln kazen. Standaard is het wanneer door de 

-'Panmigia-

no Reggiano"-merken aên de zijkant dan horizontale strepen getrckken wcrden.
De kaas is bijzonder cmdat aij zeer lang hcudbaar is. De Parmezaan wondt e*k kant en klaar geraspt
verkoeht, maar vaak zal in dergelijke produeten geen goedgekeurde echte P*nnezaan zitterr. De
kaas wcrdt bijvoorbeeld gebruikt om schetels te grati*eren, of orn op pasÊa te strooien. Maar beter
kcrnÊ de snraak tct z'n reehi in heel dunne plakken ever salades, rnet alleen clijfolie en balsamico
azijn uËt Moderna.
Farma !s een stad in de Povlakte in de ltali*anee regio Ëmilia-Romagna. De stad telt nuim 170.000
iilwoners.Parma is een belangnijke industriestad die vcoraf van beBang is voor de vaedingswarenin-
dustrie. Aan de stad zijn beroemde producten als de parmaham en de parrRezaanse kaas verbonden.
hier eijn thuisbasis.Parnna vormde samen met Piaeenza eeuwenlang een hertogd*rn {Hertogdorn
Panma en Piacenza), waaraan namen verbonden zijn als Margaretha van Panma en Alexander Far-
nese, kortweg de frerfog van Parma, die in de geschiedenie van de hlederlanden een belangrijke rol

Arpo-Jarps Lier mei-Juni 201"1
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hebben gespeeld. Farma beschikt o\íer een rncnumentale historische
birinenstad. Bersemde Farmezanen waíeíÏ de operacomponist Gi-
useppe Verdi, die !n d* buurt van de stad werd gebanen en naar wie
het plaatselijke vliegveld is genoemd, de dirigent Anturo Toscanini en
de filmregis$eur Bernardo Bertclucci"
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lHozzarelBa i$ een verzameÉnêam vsCIr twee scortên \rerse kaas. De oorspr*n*
i<elijke ínozzarella is de tulczzarella di Bufala vel"vaardigd uit de mêlk van dê
waterbuffel. Later is men *oê{ FeCIzzarella ult koemelk gaan vervaardigen. Bei-
den zijn we: valgens dezelfde principes vervaardigd, maar hebben €en geheel
eigen srnaak en structriur. De Mczzarella di BufaËa is porseleinwit {net als de
buffelmelki terwijl de koemelkmczzarella een licht gelige kleur van de in koe-
nrelk aanwezige c*roteem heeft. De fl*ozzarella di Eufala wordt als een delica-
tesse beschouwd, maar is in verge€$kimg s?x*t de ksemelksnozearella duurder.
M*zzarella geniet binnen de Europese Unie bescherming als Gegarandeerde
traditionele *pecialitelt. De naam mozzarella:frden zegt dat de naam u'mozza-

rella", die duidelijk afkomstig uit Zuid-ltallaansdialeet, een verkleinwaord is van "mozeare'u, dat snij*
den/afknijpen beiekent. Andere theorieën beschrijven de aorsprong als een
kleinere versie van de 'useamouea" of Scarnorea kaas, dat op zijn beurt
waarschijnlijk een afgeleEde ie van *scasïlozzatêu' 

{"zonder hemd"i" Sit zea:

een vcnruijzing zijn naar het feit dat deze kaassoorteí] geen h*rde kanst

hebben, die oudere, gedrocgde kaassocrten wel bezitten.
lV!*zzarella ic'B de lqeuken:ïraditicneel wordt Buffelmoza*rella meestal Se-
geten n:et ternaet, basilieum en fijne olijfclie {lnsalata caprese}, rnaar er is

een grote heeveelheid recepten tuvasí Buffelmozzarella verwenkt w*rdt in amusee, salades, ï/aorge-

neehten, hcofdgereehien en eelfs desserts. Buffelsnozzarella of kaemelknnszzarella warden cok ge-

bruikt b$ pizza-s, dc sannenstelling van mozzarella die speeÍaal vcer p!zz*'s gemaakt wcrdt wijkt qua

struduur af. fsaaet de verse rnozzarella be*taat ook e*n ger*ckte variant, en €r zi,!n varianten die nret

een lager vochtpereeniage worden verpakt n:et name v*or pizza.

Arpo-Jarpo Lier rnei-Juni 2011
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Ragusano is een lËaláaanse kaas *ic wardt gernaakt van vo!!e koernelk en voornar.nêlijk ap Sicilië
${CIrd!geprodueeeíd. Ëe kaas wordt gerËjpt door het in tcuwen te hangen, wêardsor s*ms de grcêven

àn de touwen n*g iu de kaas te zien zijn. Samis is de kaas genookt {affumi*at*}"

Ragusa is een van de tien prcvEalcles van de ltaliaans* autonome íegis Sieilie. Hoofdstad is de stad
Ragusa. De offieiele afi<*a'ting is RG.
De pravincie ln het zuidaosten van het eiland, heeft een oppervlakte van Í614 kme en sËlgeveer
292.000 inwcnens.
Belangrijkste ovenige plaatsen zgn Modica en Vittcria.
Ragusa gren*t aan de prcvincies syracuse, eatania en caltani*setËa.
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Siblografie: Paseie voor kaae Stichting kunstboek van Betg Koster. lnformatie ltaliaanse Post. Verschillendê wed$lics;

ïlrys Firmin
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FOSïGË$qHIFpENËS EN SïEUqELKUï-i8E

Dit poststuk is besproken door onze materiaalmeester Louis Baeten in de studiekring voor postgeselriedenis. ln de

filatelie is zijn nog altijd drie vragen belangrijk " HOf? WAAROM? en W,ANNEER?"
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ARPO-JARPO LIER

FAMTLSALE Q{JxZ
Zaterdag 12 ncvenïber 2(}1 I
WAAR: in 6t Karthuizershcf

Karthsrizersvest 55 25(}S ti*r
START: &xn 20 Hur stipÉ!!!

Wie kan meedoen? ledereen kan deeíneemen ,
naËmimum 3, rnaxixxrum 5 de*lnesners per ptoeg"

OmkesÉem € I
Fri.isen: AËle deeEnenaers wsrden bednchÉ rnet een prijs.

Omdcrwerpen: l0 vragenroerdes rneÊ elk Í0 \íragesï ever verschiliende ondelwerBen,
lfoe ánse&riivera? Scor ondersÉaand f'ormauliex'in te varll*n em terag te sÉue.enn
d*or *elef,eniseh esnta*t op te newaen sE, m$mlner S3148{}.66.28 ef een e-rcaË! Ée sÉwren
naar @ of ergaáerpsèËfÊÊ.@sê$eé;"

) *t?**?rt**3kàk?ttk**:k:tí**Cc***i***:t?k**:k***CÉrr**t€?b*?k*?t?k***:k***?t***?k?t*?kiírb:l*?b?t*

I}E suIE r3/3 1/2013"

F{aare van de ploeg:...,"""
ÀanÉaË deeBneeerers:... ".-". "..

Naam en sdres van pà*egver:àrsÉwcsrdeBË$ke:

?ernxg Ée sfuren aan: ?'hys FinraËEn BossÉraat 3S ZS0S Ë,IER

8: s3/48$"66.28 &: &pÈn.{Êrys@ *ee'EpÉ of E Êrpaigg*sÀËex@seÊff!.cse}
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AR.PO-JAR PO LáBR-ICLBP ÀNTWERFAN
Str'P " DE K$E8,5ERoo vzrv

PR.OFAGÀNI}AïENTCIONSTELLING
Zawáag3á d**emb*r 2$l1 van 1S tof L6 &ecr

V.a*9 6'tKarthuizersËa*go' Kartkeaázcx'sv*sÉ 55 250{} Lier

IN SCHRIJVINGSFORMULIER

Àn*êalv3akke*: ""..""

Yo*r de jeugd : g*boorÉedateax

K*rÊe bes*hrËivi*g

N"AÀM, voerxa&am.

Te verzsÊ{*resa wass'de: ","..""", *urs

Seze verzameling is mijn eigendom.
Handtekeniegen

Deelaemer Vocrzitter kring

lerargzenden vóén ?5 movecseber 2*ll
Per adres: Finmin Thys Bosstr"aat 38 250* LïER" 8:03/4SS.66.28

Ëmai!:fimin-thys@searlet.be of arp*jarpolier@gmai1'ecm

De tentoanstelling heef,t als doeí *m onze ieden met hun verzamelingeÊ nasr buiten te

k*men. Al1e verzamelingen zijn taegelaten zcnder enige voorwaarden " De deelname is

gratis. $e verxelrerËxag-werát dexlr de kring beÉ*ald" *e verzameiingen wcrden

ipgebcuwd en efgebrok*o op zcndag 12 deeember. De opbouw is vcorzien tussen E en 10

uur. *e afbraak is voarzien van*f 16 uur. Het zijn te:rta*nstellingskaders va:r X2 hlad*m

per vtak- ï/ie graag een woordje uitleg heefÍ over z5n veruatrteling kan die bekeme*

à3d*nr de tenrocnsrelling . ËR UgáN SLËCX{SS 2$ VIAKKS'N ËrscFrgKËÁAR;

OM 13 UUN VE.RKOT}P OI\'BER LEI}EN PSR OPBOD LOTEN TE BSZICTITTGEN TIJT}ENS DE TEI{TOOHSTELLTNG

Datunr

Arpo-Jarpo Lier ruildag 201 I





ARPO - JÁRPO LIER

20de ïïATIOI{ALE RUILDAG
POSTZEGELS . POSTWAARDNSTUKKEN * POSTKAÀRTSN- MUNTEN

zondag 1l december 2011"

P o stze geltento o nstellin g
5S jaar ARPO-JÀnPO LIER - 50 jaar sFP íDE KOERIER', vzw

FIet medewerking van ooKLtsP Antwerpenn'SFP "DE KOARIUR''
JAUGNATELTER

L3 uur grote eindeiaarsverkocp voor leden
VOOr TEdgN VAM KLBP- SFP BA''KOERIER''ARPG-JARPO LINR

in zaal't KÀRTHÏ.]ïZSRSHGF
KÀRTHUIZERSYEST 55 250{} LIER

vsrc 7# tot Í6 uur

Tfr.íegs íer gelegenkeid v#s, otts Sfr ianr bestaan grntis. Er rnoeí een woarborg

begà*td *ordt* vsn €Í5,{}A d,ic teretg&et*.aÍd wordt bij feeí sïaáíen varc de tuildug.

Áant*Í, *aeters per deeínemer ês &epetkí'

In schriivin gs g*ld : *ïff 
iffiËïitr-i 

ren" nr. : I 7 9'13217 65-48

Inlichtingen: Firmin TtrtrS Bossáraat 38 250S LIER ïst" $31480'66.28

E-mailedressen : fi rmig4&rs@xgade*àe argsi4{Pglisr-@gugai!.co

Iedereen is welkom Toegang gratis

)
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Beste Vrienden

De vakantiemaanden zijn aangebroken, we gaan even stoom aflaten om dan terug
te starten met volle moed aan een druk programma. Het volgend seizoen is een
hoogtepunt voor onze kring. De viering van ons 50 jarig bestaan is al waardig
begonnen. De onfuangst op het stadhuis was Zeer goed. Burgemeester Marleen
Vanderpoorten had lovende woorden voor de Lierse kringen. Zij benadrukte dat de
kringen prachtige manifestaties hebben georganiseerd die Lier ver buiten zijn
grenzen bekendheid hebben gebracht. Ze had ons programma voor de viering van
8OO jaar stadsrechten in 2012 gelezen en beaamde dat dit in de toekomst niet
anders zal z$n. Maar meer hierover als alles met zekerheid is vastgelegd. Wat wij nu
al kunnen zeggen is dat we het weekend van 18 en 19 mei onze manifestatie zullen
inrichten. De feesten in Lier zullen 5 weekends omvatten elk met een eigen thema.
Het weekend van 18 en 19 mei is het weekend van de Toekomst. Dan is de stad in
handen van de jeugd. Wij zullen dan ook alles in het teken van de jeugd stellen.

VIERING 50 JAAR ARPO.JARPO LIER.
Zoals jullie allemaal weten vieren wrj op 24 september samen ons 50 jaar bestaan.
Het volledige programma is te vinden verder in dit tijdschrift. Schrijf tijdig in . Onze
leden mogen gratis deelnemen. Wrj verwachten al onze leden op ons feest. Dit zou
een beloning zijn voor al de mensen en de leden van het bestuur die zich jarenlang
hebben ingezet voor onze kring.
Tijdens onze nationale ruildag met tentoonstelling sluiten wij ons feestjaar af met een
drankje en een hapje.

Postzegels verzamelen: Onze hobby is nog altijd één van de meest beoefende over
gans de wereld, hoewel het moeilijker is geworden om de jeugd aan te spreken. Het
is aan ons om de jeugd in contact te brengen met onze hobby. Postzegels sparen is
nog altijd kennis vergaren. Elke postzegel is een klein kunstwerk met een verhaal.
Elke stempel of brief vertelt iets . Er is geen enkel onderwerp dat niet kan uitgebeeld
worden met de filatelie, ook hippe onderwerpen die onze jonge mensen kunnen
aanspreken.
Thys Firmin

j

Arpo - Jarpo Lier juli - augustus 2011



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO - JARPO Lier
Secretariaat: VAN ROY, A: lvanroy@gmail.com

Meistraat 7 2OO0 Antwerpen
8:0496/264tt9

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

Website :arpo-jarpo-lier.beE:arpojarpolier@gmail.com

AANGESLOTEN BIJ:
* SFP "DE KOERIER" vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CIUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO9 ;
* Zoterdaa ruilnomiddaaen ARPO - TARPO

Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. juli (l"zaterdagvan de maand)

augustus (geen vergaderíng op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdaq ruilavonden ARPO
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)

* Verkoop onder leden ARPO
2e zaterdag van de oneven maanden, om 15 uur

BESTUUR ARPO -JARO LieT:
*Voorzitter & Public Relotions

THYS Firmin,E fi rmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
8 03/430.66 .28 0479 /778337

* Ruilmeester Seqetaris, Webmoster & Hulpbibliothecaris
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Meistraat 7 2OOO Antwerpen
8:049612641L9

* O -Voo rz itt eI:pen n i n a m e e ste r
BEUKELEIRS Pierre E pierre.beukeleirs@telenet.be
Gelendel 102 2260 Westerlo
8:01417286O4

)
*Leden:

BATS Willy, Ewilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
8:o4861o259o7 Ot4/368241
VAN OOSTERWIJCKJan

St. Annastraat 76 2500 LIER

8:03/4891525
VERMOSEN Rosette
H vermosen.rosette@scarlet. be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8: 03/480.66.28 0479/778337

I Moteriap!- en Veilinameestet
*BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus 10

" 8:03/480.22.83
*Dienst Nieuwigheden

BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53, 2540 Hove

t:03/288.58.94

)

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 20 1 I

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER:
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 02 iuli 2011 vanaf 14 uur EERSTE ZATERDAG
Donderdag 25 augustus vanaf 19 uur
Zaterdag 10 septembet 2OtL vanaf 14 uur
znl'jFpilÀe ,ze sèptembéi,2bl1 tDE zaterdag FEEST 50 JARTG

BE3T,E,{Ní

Zaterdag 8 oktober vanaf 14 uur
Donderdag 27 okober vanaf 19 uur
Zaterdag 12 november Quiz om 20 uur
Zondag 11 december ruildag tentoonstelling . Sluiring 50 jarig
bestaan

BII EEN KO MSTEN jeugdleden

TARPO LIER:
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 2 juli 2011 vanaf 14 uur

Zaterdag 10 september vanaf 14 uur
Zaterdag 8 oktober vanaf 14 uur

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekij-

ken.

t{-D.€'8tD.,29Ê1. €8;90
'F JARPO : tot en met 18 jaar gratis

vanaf 19: €8100

. ARPO : tidgeld: €8100
r Rekeninenummer:ARPO-IARPOIIER:

BEll 9791 3217 6548

ERG EENS NIEUW LID MEEB

Bezoek regelmatig onze biieenkomsten. Raad-
pleeg onze bibliotheek . Kennis vergaren is geld
besparen.
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester.
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FI LATELISTISCH E AGEN DA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gntis opgenomen indien georganiseed door een beviende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuuil naar het nieuw seerctatiaatsadrcsJI!

25 juni 201 I Charleroi - Gillyphilex 20íí : Regionale tentoonstelling Henegouwen - Namen ingericht door
Union Philatélique Gillicienne in lnstitut Saint André, Rue du Parc234. Met voorverkoop van "Humor
maakt macht","Henry de Toulouse-Lautrec in Elsene" en'Vrouwen en sport".
lnfo : M, Birecki O713237 53

27 augustus 201 1 Braine- I'Alleud : Regionale tentoonstelling Brabant - Brussel ingericht door Club Philatélique
Brainois in Collège Card. Marcier, Gh. De Mont, St. Jean 83 met voorverkoop van "Kuitje op het
scherm" en "Paleizen van Justitie".
lnfo : R. Duhamel 02384 34 98 of robertduhamel@skvnei.be

2Taugustus 2011 : Begijnendijk: Grote ruilbeurs in de parochiezaal , Kerkstraat. Open van 8-16 uur. Toegang gratis

17 & 18 sept2011 Hamme : Hamfila 2011 Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter van de Provincies
Oost- en West-Vlaanderen ingericht door de Hamse Filatelieclub (KLBP 836) met voorverkoop
"De Brusselse Grote Markt' en 'Het woud" op zaterdag.
Open van 9:00 tot 17:OO (zal & zon). lnfo : Luc Van Bogaert 052 47 91 35

24 september 2011 Feest naar aanleiding 50 jarig bestaan van onze kring!
- í5u00 : verrassende wandeling !

- 16u30 : rêceptie
- 18u00 : buffet

Sint Niklaas: 32't" internationale postzegel- en poststukkenbeurs in het Bau-huis, Slachthuisstraat 68. Open
van 9-17 uur. Toegang gratis
Bastogne: Voorverkoop sprciale emmissies "Snoep van b'lj ons" & "de Brusselse grote Markt". ln het
CDentre Sportif Porte de Tréves, rue G. Delperdange 1. Tevens regionale tentoonstelling met
wedstrijdkarakter Luxemburg-Luik.

Roeselare: 14d" grote Roeselaarse ruildag in clublokaal, Ten Elsberge, Mandellaan 101 . Open van 9-16
uur. ïoegang gratis

Linkeroever - Antwerpen : Jaarlijkse postzegelbeurs ingericht door "'t Vlaemsch Hoofd" in zaal
"Sint Anneke Centrum", Hanegraefstraat 5. ïoegang gratis en open van 9:00 tot 16:00.
lnfo : Jan Van Grimbergen 03 219 69 87 of vanqrimbergenjan@gkynet.bg

9 oktober 20í 1

15 oktobeÉO11

11 november2011

19 november 201 1

11 december20lí Nationale ruildag met tentoonstelling van 9u00 tot í5u30
Sluiti 50 ArpoJarpo Lier

28 januai2Ol2 Kiel - Antwerpen : 21't" nationale ruilbeurs ingericht door de Koninklijke Kielse Postzegelkring
ln de Stedelijke Feestzaal Kielpark, St. Bernardsesteenweg 1 1 3. Open van 9:00 tot 16:00, toegang gratis.
lnfo : Luc lmpens 03 828 78 94 of luc.imperns@sltynet.be

Arpo-Jarpo Lier : juli-augustus 2011
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roop onder leden op zaterdag 2iuli 2011om í5 uur
Nr Land OMSCHRIJVING CoÍe € lnzet € Beh. Pr.
1 Belsië BK nr.1 0,25 0,10
2 België BK nrs. 2-9 3,00 1.50
3 Belsië BK nrs10-14 12.50 3,00
4 ielqië BK nrs. '15-27 6,50 2,70
5 Belsië Boekje nr. 19 5.00 2.00
6 Beloië Boekje nr. 21 7,00 2,50
7 Belsië Boekje nr. 22 6.50 2.20
I Belqië Bl. nr.47 2,00 0,70
I Belsië Nrs.22738.22768, 6.50 2.70
10 -uxemburq Boekje 61106 4,75 2,00
11 Belsie 2x nr. 15A mooi gecentreerd o 10.00 3.00 4,2e 6
12 Belsië Nr. 137 mooie noodstempel België o 5,00
13 Belqië Nr. 518 Hoogste waarde 3de orvalreeks 28.00 7.00 'V ct, ,
14 Belsië Nrs.697-698 3,20 1,00 -21 z rt .B
15 Belsië Bl. nrs. 13-14 21.00 5.00 .f1 ícr F.
16 Belgíë Nrs. 1139-1í46 16,00 4,00 A ,re B
17 Beloië Nrs. 1í47-1149 8.00 2.00 22c P\
í8 Belsië 6 frankeervignetten nrs.61-62 met en zonder punt 86,00 25,00
19 Belqië SLXS Congo tentoonstellins 1986 * 225,00 75,00
?0 België Bl. nr.66 o 7,00 1,50 ,4,.re 3
21 Beloië Bl. nr.67 o 30,00 7,50 Í.'(z í
22 Belsië Bl. nr,67 o 30.00 7.50 eé :L
23 Beloië Herinneringsvellentie Belsica 1 990 o 3,00 0,70
24 Belsië lnsteekboekje België goede waarden met strip vanS 1Ofr. UPU o 10.00
25 Duitsland lnsteekkaart met 30 zegels goede waarden Bund & Berlin o í45,00 7,00 v,fo .b
26 Wereld lnsteekkaart met 19 goede zegels o 250,00 7.00 .f J s -B
27 Wereld lnsteekboek met t 1000 zegels o 10,00 -24.- 'P-
28 Wereld lnsteekboek met t í000 zegels + 2 blokken o 10.00 -44. P.,
29 Belsië Nrs.234-236 2,50 0,70 ../,-,/ n
30 Belsië Nrs.583-592 5,00 1.50 .4,,rc Ê,
3í België Doosje met í500 afgeweken zegels o 1,50 4 '*: ,B
32 Belqië Doosie met 1500 afgeweken zegels o 1.,50 zí ?i: 'È
33 Restant 3 ruilboe$es o 68,50 5,00 í '.Y?: a?

Algemene verkoo psvoo nraa rden
De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen.
De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling.
Er wordt geen garantie gegevenvoor de zegels op albumbladen of "restanten". Deze zegels worden verkocht in de staat
waarin ze zich bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven.
Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekendverzonden op kosten van de koper of
per gewone post op eigen verantwoordelijkheid.
Alle orders worden uitgevoerd in euro.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :

Vanaf/tot
Verhoging
€ minder dan €2,00 € O,10

€ 2,0O tot €5,0O € 0,20 e . r1 d
€ 11,00 tot € 50,0O € 1,0O

€ 51,00 tot € 10QOO € 2,O0
* Biedingen kunnen schriftelijkof telefonisch gedaan worden bij:

qr,7p

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 201 1
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ONTVANGST OP HET STADHUIS

VAN ARPO-JARPO LIER 50 jaar & KPVKL 100 jaar

OVERHANDIGING VAN DE STUDIE POSGESCHIEDENIS LIER

ENKELE PUBLICATIE IN DE PERS

50 JAAR ARPO.JARPO LIER Postzegelclub ARPO Lier bestaat 50 jaa,r

Hobby der Koningen
LlER. sDodsbÁRForaRPouslsopgledchtht961'€ntêltê$Évontigtaleil€relodon,JilEn
dd, de dch b€dglnd$ m€t reMnlnende doddH m de flate$e, D* lilbÍvoÍzanollÍggl, tfiè
rEdscis pct$*ldo{bnb", Ëgtrroordtier Flmlnnl}€.

"ÁRPO is on6m uitde trbeidere
beweging in het begin vd de imn
ó0. Hêtbeg6 met l<* bijeenkom.
sten metvwelamuitMeóelm
mhet wen daok de Maieblw
s die de Gndering€n legdm vm
om vereniging. Em op eigen be-
nm greidede dubmsnel ode
totmrorellingmvolgdmelku in

"EobbyFerrieileleon
dn gadingkanvindoní

srel rempo op en met vel suac,
Divee leden werda bekrmnd op
mtiomle 6 intffitionele Fc@-
gelbeumen en tentmrorellingm.
larer werd de jeugdafdeling JARPO
opguichd', gat Thls verder

uum$ft(oPzÉeEL

do zijn onbeperkt om een vwme.
ling smen b sblld die bii te psr.
Vm depetgehiedenis otthem-
tisch, vm luchwaafi tot oimte-
vm. Je km bilm geen onderue4
opnmo datnietfi latelistshLm
uiqgebeld worden. In 2005, te ge-
lwnheid vm75 imZimenom,
is het oro gelutt om vm dit tmh
vor Lier wereldbemd uwerk
een pmuegel te lrijgen", beluit de

'Tila@lte is on6lM tn 1840 bii de
ee6@ uitg:ifte vm s@ pcE€gels in
Groot.Brittannië. De @sprong
mhetvemel* is erdmokte-
rug te vinden, la de beginperiode
werd om hobby mkr of mer bela-
chelilk gemakt. Later werd het de

"hobby der Koningeo"genocmd
met miljenen ver*mclaan over

F "''-''-'

,\€ "Vandaag ii de íiláielie meer dm gmdewenld."
oit m hobby w iedem ziil
sadins ke vindd. De qelij!àe- (MASClFoo MASC)

Arpo - Jarpo Lier juli - augustus 2011-06-17

ARPO.JARPO Liq b6@tdit jMÍ
emhnlve eeuw.
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50 JAAR ARPO-JARPO LIER : EEN TERUGBLIK

Dit is onze eerste voorzitter Rik Beukeleirs, vader van
Pierre. Op de foto toont hij één van onze vele trofeeën
die onze club in ontvangst heeft mogen nemen.

Hij was een gedreven voorzitter en verzamelaar. Hij
heeft onze kring naambekendheid gegeven door zijn
ontelbare bezoeken aan andere kringen waar hij vele

r vrienden gemaakt heeft.

Hier zien we Rik samen met
Frangois Guerre .Frangois was
bestuurslid van onze kring. Beiden
zijn ons veel te vroeg ontvallen.

Zijzijn te zien op een opening van
een lntergemeentelijke
tentoonstelling in Vleeshuis op de
grote markt op 6-11-1976, samen
met senator Jet Nauwelaerts die de
opening van de tentoonstelling
verzorgde.

Arpo-Jarpo Lier julÍ-augustus 2011
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POSTGESCHIEDENIS : Elke brief vertelt een verhaal.

Aangetekende brief per luchtpost van KIStNyI R.U. naar
cp 30-5-52 cver Goma en [ostermansviltc np 3I-5-52.

Belgie

Port voor brief van 30 gr. 3,Í10
I ,25
4, 00
6,00

vccr 209r.
per 209r. of een geelte mËer

aantekenrecht
binnenlands luchtrecht is Ifr,
pËr 5gr. uanaf I ju1i I946
Luch t,recht naar Belgie
/tfr. per 5gr.

a/' 11n

ucldaan mat a1
38r25 fr.

masker nr 167 I0r00rf nr ï 68 TZ rBBrr nr I75 I3r00
ssldaat nr 140___315__-

ï8r5 overfrankarÍng van 0rZïct.
indÉen tuec dagen later verstuurd trerd dan uas het pcrt
samênEêstald uoor brief en luchtrecht gebracht op ?fr.
pÊr ï0gr en 3fr. per 59rf rieer

Baeten. L "

2na
2n
2$
ïll

Arpo-Jarpo Lierjuli - augustus 2011
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ARPO - IARPO LIER

INSCHRIJVEN VOOR 20 SEPTEMBER 2OIT

24 september 2011
VANAF 15.00 UUR

in de zaal tt Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER

Feest 50 juar ARPO-JARPO LIER

:A:

#ó

LUDIEKE WANDELING: de gids vertelt je over het volksleven van vroeger , stadlegendes...

vertrek aan het tt karthuizershof om 15 uur stipt. Duur ongeveer 1 uur.

Inschrijving verplicht: maximum 25 personen per gids.

Naam: Voornaam

Adres:

Aantal personen:

BANKET 50 JAAR ARPO.JARPO LIER 24 SEPTEMBER 2011

Lid nr

Adres

Gemeente a
Leden:gratis. aan €30,00

aan €,50,00
waarborg (wordt terugbetaald)

Aantal personen

Totaal:
Kan gestort worden op rekening: BEl l9791 3217 6548 van ARPO-JARPO LIER
Handtekening
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ARPO - IARPO LIER

14.45 uur ontvangst

{5.00 uur vertrek ludieke wandeling t één uur voor de liefhebbers die ingeschreven hebben.

16.30 uur receptie met aperitief

18.00 uur stipt aan tafel voor een uitgebreid banket

KOUD EN WARM BUFFET

TOMATENGROENTENSOEP (warm) - KRABCOCKTAIL - GARNAALCOCÍA|L - TOMAAT-GARNAAI

GEROOKTE FORETFILETS. GEROOKTE ZALM. GEROOKTE HEITBOT

GEKOOKTE ZALM- SCHETP MËT KABEUAUW EN ZAIM ( warmf - PARMAHAM MET METOEN -

HESPENROTLETJES MET ASPERGES . ARDEENSE PATE MET UIENCONFITUUR. ROSBIEF . KATKOENFILETS

PARETHOENTJES MET DRUIVENSAUS (waTm}. FRIKADETLEN MET KRIEKEN EN APIIEMOES {WATM) -IÁMSKOTETETJES EN BIEFSTUKJES (WATM}

KONIIN (warm)

EIEREN

RUSTPAP MET BRUINÊ SUIKER - FRUITSALALDE

CHOCOLAMOUSSE-KAASSCHOTET-FRUITTAARTJES-SOIREEGEBAKIES-BAVAROIS-PROFITEROTES

AARDAPPEISCIJVEN (warm!

Aardappelsalade, ,rijstsalade,wortelsalade,komkommersalade,tomatensalade,knolseldersalade,waterkers,sla,rode frisse sla,erwten boonties,

bloemkolen of witloof,radiizen,preischeuten,luzernscheuten

Mayonaise,cocktailsaus,vincentsaus,tartaaÍsaus

Frans brood, wittê minipistolets, grijze mini pistolets,PoÉies boter

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2001

PROGRAMMA 50 JAAR ARPOJARPO LIER

Zaterdag 24 SEPTEMBER 2O1l

In zoql t'Kqrthuizershof

Karthuizersvest 55-57

25OO LIER

Vdnol 75 uur



ARPO-JARPO LIER-KLBP AI\T\MERPEN
SFP " DE KOERIER" vzrv

PROPAGAI{DATENTOONSTELLING
Zondag 1"1 december 2011van 10 tot 16 uur

Zaal " t KaÉhuizershof ' KaÉhuizersvest 55 2500 Lier

NAAM, voornaam.

TeI E-mail

Aantal vlakken: ......

Voor de jeugd : geboortedatum.......

Titel van de verzameling.............

Korte beschrijving

Te verzekeren waarde: .......... euro

Dezeverzameling is mijn eigendom.
I{andtekeningen Datum

Deelnemer Voorzitter kring

Terugzenden vóór 25 november 2011
Per adres: Firmin Thys Bosstraat 38 2500 LIER 8:03 /480.66.25

Email :fin'nin-thys@scarlet.be of arpojarpolier@gmail.com

De tentoonstelling heeft als doel om onze leden met hun verzamelingen naar buiten te
komen. Alle verzamelingen zijn toegelaten zonder enige voorwaarden . De deelname is
gatis" De verzekering wordt door de kring betaald. De verzamelingen worden
opgebouwd en afgebroken op zondag 12 december. De opbouw is voorzien tussen 8 en 10

uur. De afbraak is voorzien vanaf 16 uur. Het zijn tentoonstellingskaders vanl2 bladen
per vlak. V/ie gtmg een woordje uitleg heeft over zíjn veruanreling kan die bekomen
tijdens de tentoonstelling . ER ZIJN SLECHTS 20 VLAKKEN BESCHTKBAAR;

OM.I3 Ifi]R VERKOOP OI{DEX LEDEN PER OPBOE.LOTEN Tx BEZIE}IfIGEN ?IJEDNS.I}E TENTOONS.TEI,LING

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 20 I 1
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Best€ Vrienden blz. 2

Clubinformatie blz. 3

Filatelistische agenda blz. 4

De 7 nieuwe wereldwonderen blz. 5

S0jaar Arpo feest blz. I
lnschrijvingsformulier blz.10

Verkoop Onder Leden blz.ll

BESTE VRIENDEN

De zomermaanden lopen op hun laats{e benen. We hopen dat iedereen een beetje heeft kunnen genieten.

Wij starten het nieuw seizoen met een mod progÍamma dat ons sOjaar in de verf moet zetten.

Qp 24 september houden wij ons groot feest waar wij al onze leden op venrachten. NOG NIET INGESCHRÊ-

VEN ? DOE HET VLUG. De inschrijvingformulieÍen en het programma staan verder in dit tijdschrifr.

Op 11 december houden wij onze jaarlijkse ruildag met tentoonstelling en sluiten wij ons feestjaar af met een

drankje en een hapje.

Tussen deze twee manifestaties hebben wij nog onze familiale quiz op 12 november die een vaste waarde is

geworden. Onze quizploeg van Arpo is nog niet volledig. Als er veel kandidaten zijn kunnen wii met twee

ploegen meedoen. Doe je graag mee met een eigen ploeg, vergeet dan niet in te schrijven.

Voor at deze manlfualaties hebben wlt helpers nodlg. Voor onze quÍz mensên

die zotgen dal ledertlen zIIn dranlqle heelJ, de vragen moalen opgehaald wor-

den enz.. Voor de RuIIdag opbouw zetêrdag lO december tltdens onze bïeen-
komst. Zondag híi het sluiSen en efureken .
Voor ons Íee$t hebben wÍl gezorgd dat onze leden en het besluur zoveel iltog,ê.

tijk kunnen genlefien van deze dag, dan laten wli ons bedlenen.

Volgend jaar is het niet alleen het jaar van de Olympische spelen maar dan viert de stad Lier zijn 800jaar stad-

rechten. Alle verenigingen van Lier werken mee aan de vijf feestweekends van 28l04l12lot 281O5112. Alle

weekends hebben een thema. Dat de filatelie hier niet achterblijfr is een feit . Ons programma is volledig. On-

ze manifestatie gaat door in het weekend van 19 en 20 mei 2012. Dit is het weekend van de toekomst, Lier in

handen van de jeugd. Dan halen wii de Olympische spelen naar Lier met de voorverkoop van de bijzondere

uitgifte Olympische spelen & 5Oiaar Ruanda-Urundi, een competitieve tentoonstelling Beginnensklasse, bii-

zondere aandacht voor de jeugd in samenwerking met de jeugdcommissie KLBP prov. Antwerpen, waaronder

een tekenwedstrijd voor alle leerlingen van de Lierse basisscholen, die ingedeeld worden in drie categorieën.

Van de tekeningen van de winnaars in elke categorie zal een P-zegel aangemaakt worden. En nog veel

meer...
Thys Firmin

0t YltÍ OttrtÍl!/ tll tlf.l:100

at Íttr 3*$Íí tnr t$* atl
nr lt.t',1 +í lt c ),ll r*tLr..al

ArpÈJarpo Uer september- okober 2011



Filatelistisch blad, 2-maandelijke uitgave door :

ARPO - JARPO lier
Sccretarlaat VAN ROY, E: lvonroy@gmall.com

Meistraat 7 2000 Antwerpen
2:O496l26atl9

Lokaal : Feestzaal "'t Karthuizershofl',
Karthuizerwest 55-57, Lier

Websfte :arpo-jarpo-ller.beEl:arpojarpoller@gmail.com

AANGESTOTEN BIJ :
r'sFP "DE KOERIER" vzw

' Íon. Landsbond Der Belglsche Postzegelkringen {fLBPl nr.183 vrw
* Lierse Cultuurraad : deelraad I Soclo cultuur

CLUBBIIEENKOMSTEI{ II{ 2fl}9 :
* Zaterdaa ruilnomiddaaen ARPO - JARPO

Êlke 2e zaterdagvan de maand, van 14 uur tot 16 uur
uigez. juli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geên veÍgadering op nterdagl
septemher (ook rtê zatêrdag etentie)

* Donderdoa rqlgYonden ARPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. jull (geen vergaderíng op donderdagl

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

* Verkoop onder leden ARPO
2e zaterdag van de oneven maanden, om 15 uur

EESTUUR ARPO - JARO lier ;
iVoorzilter & Publtc Rqlgtions

THYS Firmin, E firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 3$ 2500 Lier
I 03/480.66 .28 0/.79 1778?37

l Ruilmeester Seuetaris.,Wehmoster & Hulpbibliothecdrls
VAN ROY Luc, E lvonroy@gmail.com
Meistraat 7 2OO0 Antwerpen
t:O4961264t19

* A -Voo nW r-pe n n Í n s ryeeste r
BEUKETEIRS Pierre E pierre.beukeleirs@telenet.be

Gelendel tOz 226A Westerlo

i l: 0141728604
J
*Leden:

BATS Willy, Elwilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg L47 , 2200 Herentals
f:0486/025907 014136824t
VAN OOSïERWIJCKJan

St. Annastraat 76 2500 LIER

Z:O314891525
VERMOSEN RosettE
E vermosen.rosette@sca rlet.be
Bosstraat34 2500 Ller

t:03/480.66.28 U7e/778337

' + Moterlaal- en.Wilinn
*BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus 10

' t:031480.22.83
*Diengt Nieuwisheden

BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53,2540 Hove

l:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 201I
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER:
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 10 september 2011 uanaf 14 uur
ZAÏEROAG 2{ eptember 2011{DË raterdag FEEIIï 50 JARIG

BBSTAATI.

Zaterdag I oktober 2011mnaf 14 uur
Donderdag 27 ohober vanaf 19 uur
Zaterdag 12 november Quizom 2O uur
Donderdag 24 november 2011 vanaf 19 uur
ZatêÍdag 1O december 2011 vanaf 14 uur {opbouw raal en
tentoonstellangl
Zondag 1l decmber ruildagtentoonstelling. Sluiting 5Íl jarig
bestaan

Btl EEN KO MSTEN jeug d leden
TARPO LIER:

Al onre bijeenkomsten gaan door ln :

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 10 september vrnaf 14 uur

Zaterdag 8 oktober vanaf 14 uur
Zaterdag 12 november vanaf 14 uur

Er ls materiaal en uitleg voor onze jeugdleden

Breng je venameling mee, dan kunnen we ze samen bekij-
ken.

HDGELD 20tr2 €8,00
r IARPO : tot en met 18 jaar gratis

vanaf 19 : €8100

. ARPO :tidgeld:€8100
r@

BE1l 9791 3217 6q48

BRENG EENS EEN NIEUW LID MEE

Bezoek retelmatig onre biieenkomsten, Raad-
pleeg onze bibliotheek. Kennis vergaren is geld

besparen.
Nieuwighedendienst, haaltijdig uw zegels af.
Maak eens nieu$re ruilboekjes, vraag inlichtln-
gen'aan onze ruilmeester.
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FILATELISTISCH E AG EN DA
Ëen selectie van blnnenlandee filatelistische activiteiten en intemationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledighaid na te streven . Ruitdagen woden gntis opgenomen indien georganiseerd doar een bevrtende club
(ruitabónnement) of tiidig opgestuurd naar het nieuw SggGib4ij|t&Sl@..lll!

27 augustus 2011

2Taugustus 20í 1

17 &19sept2011

Braine, t'Alleud ; Regionale tentoonstelling Brabant * Brussel ingeriót door Club Philatélique

Brainois in Collège Caid. Marcier, Ch, De Mont, St. Jean 83 met voorverkoop van'Kuitie op het
schermo en "Paleizen van Justitie".
lnfo : R. Duhamel 02 384 34 98 of roèerteluhamel@ekynct.bé

Begilnendiik: Grole ruilbeurs in de parochiezaal , Kerkstraat. Open van 8-16 uur. Toegang gratis

Hamme : Hamfila 20í 1 Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter van de Provincies

Oost- en West-Vlaanderen ingericht door de Hamse Filatelieclub (KLBP 836) met voorverkoop

'De Bruseelse Grote Markt' en "Het woud" op zaterdag.
Open van 9:00 tot 17:00 (zat & zon). lnfo : Luc Van Bogaert 052 47 9í 35

24 september20Í1 Feest naar eanleiding 50 iarig bestaan van onzê kringl
- {5u00 : Yerrassende wandeling !

- í6uS0: recêptie
* í8u00 : buffet

Sint Nlklaas: 32s intemationale postzegel- en poststukkenbeurs in het Bau-huis, Slachthuisstraat 68. Open

van 9-17 uur. Toegang gratis
Bastogne: Voorvà*óË sprciale emmissies "Snoep van bij ons'& "de Brusselse grote Markf. ln het

CDentre Sportif Porte de Tráves, rue G. Delperdange 1, Tevens regionale tentoonstelling met

wedstrijdkarakter Luxembu rg-Luik.

I I november 201 I : Roeeela;g: 14e grote Roeselaarse ruildag in clublokaal, Ten Elsberge, Mandellaan 101 . Open van 916
uur. Toegang gratis

Linkeroever - Antwerpen : Jaarlijkse postzegelbeurs ingericht door ''i Vlaernsdr Hoofd' in zaal

'Sint Anneke Gentrum', HanegraeÊlraat 5. Toegang gratis en open van 9:00 tot 18:00.

lnfo : Jan Van Grimbergen 03 2í9 69 87 of vansËsrëerlenian@€&yl93.3g

I oktober 2011

15 oktober2O11

19 novembar2011

11 december2011 : Nationale ruildag met bntoonstelling ven 9u00 tot í5u30
50 Lier

: Mechelen: 6e Poskegelbeurs 'Mechelse PosEegelkring opsinjoor". Zaal"De Brug' Nekkerspoelstraat 386

2800 Mechelen; van 9u Íot 16u mettijdelijk postkantoor en speciale afstempeling. Verkoop van een P-stamp

en souvenier met ontwerP A. Buzin.

17 decembeP0l l

28 januan2012 Kiel - Antwerpen : 21d" nationale ruilbeurs ingericht door de Koninkliike Kielse Postregelkdng

ln de Stedelijkà Feestzaal Kielpark, St. Bemardsesteenweg 113. Open van 9:00 tot í6:00, toegang gratis'

lnfo : Lue lmpens 03 828 78 94 of lu.gJmpenê@g*yng!.be

Árpo'Jarpo Lier : september-oktober 2011
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DE 7 NIEU\ilE WARELD\ilONDEREN.

Chichén ltzá (Mexico)

Chichén Itá was de Mexicaanse maya-stad van grote betekenis en

bestond waarschijnlijk al vóór onze jaartelling.

In het jaar 987 arriveerde de Tolteekse koning Quetzalcoatl vanuit

centraal Mexico en maakte Chichen ltzatothoofclstad.
De architectuur na die tijd werd een mengsel van Maya en

Tolteeks.In het centrum van Chichenltza staat de 24-meter hoge

tempel van de god Kukulcan, wellicht de grootste tempel uit de

Mayacultuur.ln l22l brak een burgeroorlog uit. De houten

rnderdelen van de tempels werden verbrand. Chichen ltza verloor zijn top-positie en de heersers verhuisden

naar Mayapan.

Chinese Muur (China)
'--ft---

De 6400-kilometer lange Chinese Muur werd gebouwd over een

periode vanaf de 7e eeuw vóór Christus tot ongeveer de 17e eeuw na

Christus.Hij diende om vijandige volken uit het Noorden, zoals de

nomadische Mongolen, tegen te houden, hetgeen lukÍe tot 1644,toen
de Mandjoes China binnenvielen. De Grote Muur is nu de grootste

toeristische trekpleister in China.

e;HrË.,

Christusbeeld in Rio de Janeiro (Brazilië)
Het Christusbeeld (Cristo Redentor, Christ Redeemer, Christus de

Verlosser), 38 meter hoog en gebouwd op de top van de Corcovado, is

een standbeeld in Art Deco stijl.
Hoewel feitelijk een christelijk symbool, het standbeeld is toch de icoon

van de stad Rio de Janeiro geworden.

Het werd pas opgeleverd in I 93 I, nadat in l92l was begonnen met het

inzarnelen van geld in de "Week van het Monument"
(SemanadoMonumento).

De locale ingenieur Heitor da Silva Costa maakte het ontwerp en de

Franse beeldhouwer Paul Landowski voerde het werk uit.- 
Moest men vroegsr naar het monument klimmen via een trap van220

treden, sinds 2003 zijn er liften om de bezoekers naar boven en naar beneden te brengen.

htran Èa *qr.

É

o(h
i(u
L
m

o
LO
c{

,
7

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2011



6

Colosseum (Rome, Italii!)

Het Colosseum was een groot amphitheater in het centrum van de oude

stad Rome. Het werd gebouwd in72-80 nChr onder de Keizers

Vespasianus en Titus.

Er was plaats voor ongeveer 50.000 bezoekers die op 4 verschillende

galerijen konden zitten. De bekendste voorstellingen waren de

wagenrennen, de gladiatorengevechten en de dierengevechten. Meestal op

leven en dood. Het gebouw werd in 217 gedenltelijk verwoest door

blikseminslag. Daarna volgden nog 4 aardbevingen. En tenslotte werd het

mailner uit het gebouw gesloopt (gestolen) om er andere gebouwen mee op te trekken.Tegenwoordig bezoeken

ongeveer 100.000 toeristen per jaar het imposante Colosseum'

Machu Picchu (Peru)
Machu Picchu, de mysterieuzelncastad hoog in de Andes bergen van

Peru, werd pas ontdekt op 24 juli l9l I door de Amerikaan Hiram

Bingham.Men neemt aan dat deze "stad" (er konden maar ongeveer

2000 mensen verblijven) werd gebouwd in de 15e eeuw.

Maar door de moeilijke bereikbaarheid verbleven er steeds minder

mensen. Het oerwoud kreeg de macht en overwoekerde de stad.

En zo trof Bingham de vestiging Machu Picchu ook aan. Na een

grondige schoonmaak en restauratie werd het toeristisch Machu Picchu

in 1983 opgenomen op de lijst van Werelderfgoederen van de UNESCO.En nu staat deze grootste trekpleister

van Peru, ook wel de "Verloren Stad van de Inca's" genoemd, op de lijst van de 7 nieuwe lilereldwonderen.

Petra (Jordanië)

Een nauwe lange doorgang (de "siq") van soms maar enkele meters breed en

met steile rotswanden tot soms wel 100 meter hoogte leidt de bezoeker naar de

uit rode zandsteen uitgehouwen ruihe-stad Petra in Jordanie.

Een klooster, gevels, baden, paleizen, tempels, een amfitheater en heel veel

graftombes, alles uit stenen gekapt vanaf zo'n 600 jaar vóór onze jaartelling

door het nijvere Arabische volk van de Nabateeers.

Deze opmerkelijke stad is misschien ook wel de meest spectaculaire stad uit de

Ë '! st'
É-"i l;l_t

- 0t $R[Àl -
ilJ[,5ilil't tïl fi I liil0 t'l
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oudheid.

De historische stad is in 1985 door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard.

ó"1{i{1

i;\ I ,1,,\

Taj Mahal (Agra,India)
De Taj Mahal is een 17e eeuws bouwwerk in de Noord-
Indiase stad Agra (Uttar Pradesh).

Het is een mausoleum dat tussen 163l en 1648 tot stand

kwam in opdracht van de Indiase grootmogol Shah Jahan, als

grafmonument voor zijn hoofdechtgenote Mumtaz Mahal, die

in 163l in het kraambed overleed. Later werd ook zijn eigen

lichaam erin bijgezet.
De Taj Mahal is één van de bekendste gebouwen op de

Werelderfgoedlijst van de UNESCO, waar het sinds 1983 op

staat.

Het gebouw is het hoogtepunt van de mogoel-architectuur,

een mengvoÍïn van islamitische en hindoe-architectuur.

De Taj Mahal is 58 m hoog en 56 m breed en staat op een

a.'

'*tJffí''
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kí." hgu'* Ëa ig,., - *
' -È rhl.r' tiL# -Eed l€-,

:
t*i

'/a

:::1

'-' : ',

l:

10.000 m2 groot manneren platform. Het volkomen symmetrische gebouw bestaat uit wit maflner en is rijk
versierd met ingelegde stenen.

I
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j
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!

66v

à

tr

Op I juni 2008 verschijnen er in Gibraltar 7 postz*gels met een fotograilische aÍbeelding van de 7 nieuwe

Wereldwonderen

ArpoJarpo Lier september - oktober 2011
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ARPO - IARPO LIER

PROGRAIíMA 50 JAAR ARPO-IARPO LIER

Zaterdag 24 SEPTEiIBER 2011

In zsal tKanhuízershof
Korthuizercvest 55-57

25(n UER

Vanaf t5 uur

'::e

14.45 uur ontvangst

í5.00 uur veÉrek ludieke wandeling È één uuÍ voor de lieÍhebberc die ingeschrcven hebben,

í6.30 uur rêceptie met aperitief

í8.00 uur stipt aan tafel voor een uitgebreid banket

KOUD EN WARM BUFFET

TOMAIII{GROEI$ENSOEP (rvarm} - XMBGOCKTAIL- GARIIIAALCOCTAII - TOMMT€ARNAAL

GEROOIffE FORELFILEIS . GEROOKTE ZAIJI,I . 6ERq'KÍE HIIIBOT

GEKqTKTE ZAIM- SCHÊLP MET KABEUAUW EN ZAurt { unrml - PARMAHTIIII MËT MEIOEN -

HESPE]IROITETJES MET ASPERGES . ÀRDEEÍ{SI PATE MET UIEÍ{COÍ{FM'UR - ROSBIEF . I(AIKOEÍ{FIIETS

PARETHOE]{TJES MET DBU|VEI{SAUS {warml - FRIKADEUtrN MET KRIEIGN EN ÀPLI.EMOES lwannl -|AMSKSÍELSÍJES EN BIEFSruXJES lwarml

KONIIN l*arml

EIEREN

RUSTPAP MET SRUINE SUIIGR. FRUÍÍ!'AI.ALDE

CHOCOI.AMOUSST - I(AASSCHOTEI - FRUITTAÀRTJES . SOIREECEBAIOËS - IAVAROIS . PROT|TEROIEg

AARDAPPEISCHUVEI{ (mrm)

Aardappelsalade,,rlistsalade,wortclealade,komkommersalade,tomatensalade,knolseldersahde,waterkers,sla,rode frisse sla,crwten,boontles,

bloemkolen of witloof,radiiren prelscheuten,lu:ernscheqten

Mayona Ise,cocktail saulvlncentsausrterteeruaus

Frans lrood, wltt€ minlplstolets, grlire mlni Plrtolets,PoÉier boter

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2011"
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ARPO - IARPO LIER

24 september 2011
VANAF 15.00 UT'R

in de zaal |t Karíhuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER

Feest 50 jaar ARPO-IARPO LIER

INSCHRIJVEN VOOR 20 SEPTEMBER 2OII

ï,IIIIIEKE IVANDELING: de gids veÉelt je over het volkslcven yan vrocger , stadlegendes...

Vertrek aan het tt karthuizershof on 15 uur stipt l)uur ongeycer I uur.

Inschriiving verplichg pqximum 25 pemonen per gids.

Naam: Voomaam

Adres:

Aantal peruonen:

BANKET
)

50 JAAR ARPO.JARPO LIER 24 SEPTEMBER 2O1I

Adres:

Ggmgentgl*.",.",.,*,,.,*rI*,.!**',,,,".*..,.r*8r..,*.""."**...*t.,èr,. !.

Leden :gratis. aan € 30,00 r...*"",**.*.*,..". waarborg (wordt terugbetaald)
Aantal personen aan € 50,00

Totaal:,...ie*
Kan gestort worden op rekening: BEl I9791 3217 6548 van ARPO-JARPO LIER
Handtekening

@o

septemberoktober 201I
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ARPO.JARPO LIER.KLBP ANT\ryERPEN
SFP (.IlE KOERIER" vzw

PROPAGAI{DATENTOONSTE LLING
Znndtgll decembcr 2011 van 10 tot 16 uur

Zaal 6t Karthuizershof' Karthuizersvest 55 2500 Lier

I Tt S C HRIJVIN G S T. O RMU LI ER

NAAM, voornaam, .....................r...'..r.......r....................
\

4r*rra!!!a.it..tr+.aattt.i.a**aaaraasllt*tt;$l trrtr4+arar.rrtr.ar i*rr**iÈaa**aè*t*taia*raë+tsaarlt*tata.t

Datum

KOfte beCChrijVing .."*.*...r*r*....*.'t.a.......'4...rFreÉ**rtrr.r*..r'.)tr.r*t..,r..r'.r..ie.'.r'rlttrtr.t....i.r*..i'rr..*rtlitt!.!tet*tt.rttt

Te verzekeren waardet ..,'...... eufo

Deze verzameling is mijn eigendom.
Handtekeningen

Deelnemer Voorzitter kring

Terugzenden vóór 25 november 20L1
Per adres: Firmin Thys Bossfaat 3S 2500 LIER ffi:031480-66.28

Email:firmin-thys@scarlet.be of arpojarpolier@gmail.com

De tentoonstelling heeft als doel om onze leden met hun verzamelingen naaÍ buiten te
komen. Alle verzamelingen zijn toegelaten zonder enige voorwaarden . De deelname is
gratis. I)e veruekering wordt door de kring betaald. De verzamelingen worden

opgebouwd en afgebroken op zondag 12 december. De opbouw is voorzien tussen I en 10

uur. De afbraak is voorzien vanaf 16 uur. Het zijn tentoonstellingskaders vanl? bladen
per vlak. Wie graag een woordje uitleg heeft over zijn verzameling kan die bekomen

tiidens de tentoonstelting . ER ZIJN SLECIITS 20 YLAKKEN BESCI{IKBAAR;

OM 13 UUR VENK(X)P ONDAN LEDEN PER OPBOD I,()TEN I]E BF'TCNTIGEN TIJI}ENS DE TENTfi)NSTELLING

Arpo-Jarpo Lier september - okober 201I
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onder leden 20íí om í5 uur
waarder lnzet { Beh. Pr.Nr. l-and OMSCHRIJVING

It 26.00 8.00I leloië Nrs 190 - 207
x 1.50 0.402 Beloië Nrs 593 - 600 * 2.50 0.603 Belsië Nrs 615 - 622 * 2.20 0,60Nrs 653 - 6604 Belsië * 5.00 1.505 Belsië Nrs724r-s-t * 5.00 1.506 Beloië Nrs724r-s-t
# 42.50 13.00Nns E76 - 8777 Beloië
*t 70.00 20.00I Belsië Nrs 979 - 985 * 12.50 4.00I Selsië Nr 1074 * 17,50 5,00Nr 107510 Belsiê * 11.50 3.00Nls 1082 - 108811 Belsië
** 27.50 9,0012 Belqië Nrs 1096 - 1101
** 72.00 20,0013 België Nrs 1128 - 1130
** 21.00 6,00Nrs 1176 - 118114 Beloië
tíà 10.00 3.0015 Belqië Nm 1182 - 1'187 * 6.00 1,50Nrs 12Í6 - 122116 Belsië
É 5,50 1,50Nns 1225 -123017 Belsië
Ë 6,25 1,s0Nrs 1233 - 123818 Belsië * 6,50 2,00Nrs 1627 - í635Belsië * 1.00 0,60Nrs 2328 - 2331 waade plakwaardeBeloië
** 3.50 2,00Beloië nrs 2450 2473 2481 waade plalfiÍ{aaÍdê21 * 1.00 0.60Nrs 2357 - 2359 waarde pl*lnruaatde22 Belqië

20,00 7,00Blok nr 1023 Beloië
# 20.00 7.00Blok nr 10424 Beloië * 80,00 2s.00Blok nr 2925 Beloië
tí* 4.00 1.00Blok nr 3726 Belsië * 1,20 0.4027 Belqië Blok nr 52 * 3.00 2.00Blok nr 73 waarde olakwaarde28 Beloië
ff 2.20 2.00Blok nr 116 waarde olakwaarde29 Beloië
# 1.50 1.00Boekie nr 2530 Beloië
o 8.50 2.50Nr 2627 HK herdenkinoskaad3Í Belqië
o 8.50 2,5032 Belqië Nr 2706 HK hedenkingskaart * 72.00 30,00Nrs 6 - 8 (Michel) in brugparen ZELDZAAM33 Duits Oost Afr.
H 39.00 10.0034 Duits Oost Afr. Nrs6 - 20 - 30 - 35

20.0020 insteekaarten grootformaat zegels een goede waarden35 Wereld
10.00lnsteekboek 8l16blz goed gevuld36 Wereld

Algemene verkoopsvoorwaarden
De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging alle kosten inbegrepen.
De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling.

Er wordt geen garantie gegeven voor de zegels op albumbladen of "restanten". Deze zegels worden verkocht in de staat waarin

ze zich bevinden. De catalogusprfis wordt benaderd opgegeven'

Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder biikomende kosten, en aangetekend verzonden op kosten van de koper of per

gewone post op eigen verantwoordelijkheid.
Alle orders worden uitgevoerd in euro.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :

Vanaf/tot
Verhoging
€minderdan€2,fi) €g1O
€ 2,00 tot€5,00 €qzO
€ 11,00 tot € 50,00 € 1,0O

€ 51,m tot € 100,ffi € 2,OO
* Biedingen kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden bii:

BAEÍEN Louis, Dagenaadstraat 20 bus 10 l:03/lS{1.22.83 of El: arpoiarpolier@gmail.com

Arpo.Jarpo Lier september-oKober 201 1
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