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Beste Vrienden

De zomermaanden lopen op hun einde. Wij zullen deze coronazomer 2021 niet vlug vergeten

met zijn extremen. Water en vuur hebben voor ongelofelijke ellende gezorgd. Het was ook de
zomer van de massale inentingscampagne en die zou ons nu naar het meer normale leven
moeten brengen.
Het is te hopen dat we vertrokken zijn om ons programma in het najaar volledig te kunnen
afwerken.
Om dit alles tot een goed einde te brengen hebben we vele helpende handen nodig. Meld dit
tijdig met het inschrijvingsformulier, zo kunnen wij een degelijke planning maken.

60 jaar Arpo – Jarpo Lier. Wij vieren feest op 16 oktober 2021 in hotel Florent. Zie menu en

inschrijvingsformulier verder in dit tijdschrift. Wij verwachten U allen om samen te vieren en dit
aan democratische prijzen.
Dit feestjaar sluiten wij af met onze ruildag op zondag 12 december 2021. De leden die een
tafel wensen op onze ruildag vragen wij dit zo vlug mogelijk te melden op onze volgende ruildag. Het kan ook per mail of telefoon.

September is traditie getrouw de maand dat wij de lidgelden beginnen te innen. Wij verwachten
na deze moeilijke en lange periode onze leden voltallig terug te zien en dat ze lid blijven van
onze vereniging.
Nieuwe tendens in de filatelie. Door corona hebben verschillende kringen de stap gezet naar
digitale tentoonstellingen. Het digitale zal in de toekomst zeker niet verminderen. Maar we
mogen niet vergeten dat fysieke aanwezigheid een belangrijk deel is van onze mentale gezondheid. Wij pleiten er dan ook voor om zo veel mogelijk deel te nemen aan het sociale leven.
Het zal voorlopig nog met beperkte corona maatregelen zijn.
FT
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ARPO – JARPO Lier

Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com

Kerkstraat 72 2940 Hoevenen
: 0496/264119
Lokaal
: Feestzaal “D’ OPEN POORT
Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
Website

: arpo-jarpo-lier.be : arpojarpolier@gmail.com

AANGESLOTEN BIJ :

* SFP “DE KOERIER” vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw
* Lierse Cultuurraad

BESTUUR ARPO – JARO Lier :
*Voorzitter & Public Relations

THYS Firmin, :firmin.thys@telenet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
 03/480.66.28 0468/289239

*

Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com
Kerkstraat 72 2940 Hoevenen
: 0496/264119

*O-Voorzitter, ruilmeester archief
BEUKELEIRS Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be
Voetbalstraat 9, 2500 Lier
: 0474 52 56 20
*Penningmeester
BRYS Luc :brys.willems@telenet.be
Blokstraat 82 B3
2500 LIER
:03/4803690
*Leden:
VAN OOSTERWIJCK JAN
:jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76 2500 LIER
: 0499/753266
VERMOSEN Rosette
: rosette.vermosen@telenet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
: 03/480.66.28 0479/778337
*Dienst Nieuwigheden
VAN OOSTERWIJCK JAN
:jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76 2500 LIER
: 0499/753266
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
De bijeenkomsten gaan door in :

Zaal “D’OPEN POORT”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER

Zaterdag 11 september 2021 vanaf 14 uur
Zaterdag 09 oktober 2021 vanaf 14 uur
Zaterdag 13 november 2021 vanaf 14 uur
20 uur Familiale Quiz

BIJEENKOMSTEN jeugdleden
JARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door samen met
de bijenkomsten van ARPO
Zaal “d’Open Poort”
Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

novemberLIDGELDEN 2021

•
•
•

* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 jaar : €8,00
ARPO : Lidgeld : €8,00

ARPO : Familiekaart €10,00
Rekeningnummer: ARPO-JARPO LIER:

BE11 9791 3217 6548
Bic:ARSPBE22

De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2021
Bekijk jullie ook onze website?
Daar kan je altijd informatie terugvinden en al
Onze tijdschriften terugvinden!!!!

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis
vergaren is geld besparen.
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.

Alle verzamelobjecten welkom!!!!
Bezoek U onze website? Wij wel !
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Oude postzegels verliezen hun waarde in 2028

Enkele maanden geleden kwam het bericht van een wetsvoorstel dat de postzegels van voor
de waarde aanduiding met cijfer in cirkel allemaal hun frankeergeldigheid zouden verliezen
vanaf 01 januari 2023. De reden is onder andere dat het bpost te veel tijd, moeite en geld kost
om de frankering na te gaan omdat sorteermachines daar niet in slagen en dit door mensen
handmatig moet geteld worden.
Er kwam protest vanwege de filatelisten en er kwam een overleg met Petra De Sutter. Zij is de
Groene vicepremier en federaal Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,
Telecommunicatie en Post. Ze heeft thuis in Horebeke een postzegelverzameling waarover
een interview in Philanews 3-2021 (augustus) staat. Uit dit overleg kwam het nieuwe voorstel
om de oude postzegels tot 31.12.2027 als frankering toe te laten. Dus vijf jaar langer dan het
oorspronkelijke voorstel. In de Federale Ministerraad werd dit goedgekeurd en het ligt ter
controle bij de Raad van State.
Postzegels uitgegeven sinds 1961 zijn momenteel allemaal nog geldig voor gebruik. Van
daarvoor zijn er nog een aantal postzegels ook bruikbaar. Dit kan je zien in de
postzegelcatalogus van België als er bij staat “in gebruik”. Dit is zo voor alle niet
voorafgestempelde postzegels zonder toeslag vanaf 1951 en van daarvoor ook voor de
langlopende reeksen met het portret van koning Leopold III (open kraag en Poortman) die nog
allemaal mogen gekleefd worden als frankering. De oudste nog geldige postzegels zijn de drie
van de reeks 401/403 uit 1934/35.
Links de drie oudste nog voor frankering geldige
postzegels van België, nummers 401/403, met
portret van koning Leopold IiI.

De laagste waarde van de oudste speciaal uitgegeven reeks
postzegels die nog geldig is, nr. 852 van 10.09.1954, toont de
Europese landkaart en het embleem van de Rotary International
voor de 5de Europese Conferentie in Oostende.

© bpost

De oudste nog frankeergeldige toeslagreeks is die met Belgische
personaliteiten, nrs. 1176/81 uitgegeven op 22.04.1961. Hier de
portretten van Jan Van Rijswijck (1853-1906), burgemeester van
Antwerpen die de administratie vernederlandste, en Xavier Neujean
1865-1940), Luiks politieker, burgemeester en minister van
spoorwegen, zeewezen, posterijen en telegrafie (1920-1925).
© bpost
Augustus 2021
Donald Decorte
Koninklijke Postzegelclub Het Volk, Gen

Arpo – Jarpo Lier september - november

5

Nieuw? Aangetekende zendingen ontvangen als je niet thuis bent

Bpost meldt een nieuwe dienst terwijl die eigenlijk door corona al anderhalf jaar toegepast
wordt. De dienst ‘Sign For Me’ van Bpost is in heel het land beschikbaar. Als geadresseerden
kan je daarmee het merendeel van uw aangetekende zendingen meteen in de brievenbus
ontvangen, ook als je niet thuis bent om de zending in kwestie af te tekenen.
Deze nieuwe dienst werd geleidelijk aan uitgerold in geheel België en zou vanaf augustus
2021 overal beschikbaar zijn. Particulieren kunnen Bpost een volmacht geven door met hun
identiteitskaart in een postkantoor of in een PostPunt in te tekenen op ‘Sign For Me’ en hun
inschrijving via een bevestigingsmail te valideren. Zo kunnen ze het merendeel van de
aangetekende zendingen in hun brievenbus ontvangen, zonder dat die zendingen hun
juridische waarde verliezen.
Zendingen met bericht van ontvangst, zoals gerechtsbrieven, vereisen wel nog steeds een
handtekening. En ook voor aangetekende zendingen die te groot zijn voor de brievenbus, voor
aangetekende kiesbrieven, voor aangetekende zendingen met douanekosten en met
aangegeven waarde kan geen beroep gedaan worden op ‘Sign For Me’.
Nog voor de vignetten met R, in België ingevoerd op
01.08.1882, was er de stempel Recommandé in
parallellogram die op de omslagen werd gezet.
Soms is een deel ervan op een postzegel te vinden.

Op dit getand vignet in het rood (op een omslag uit 1901) met
R en volgnummer werd de kleine naamstempel geplaatst:
GAND (ST SAUVEUR).

Een proef met geprinte ongetande vignetten was maar van korte
duur. Hier een exemplaar geprint met toestel P2168 van Brussel
1 op een aangetekende brief afgestempeld op 30.10.1964.

Speciaal vignet (blauw en zwart) RP +
AR voor gerechtsbrieven.

Augustus 2021
Donald Decorte
Koninklijke Postzegelclub Het Volk, Gent
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REPUBLIEK NOORD CYPRUS
Noord-Cyprus (Turks: Kuzey Kıbrıs), officieel de Turkse Republiek
Noord-Cyprus(TRNC; Turks: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), is een op
het noordelijk deel van het mediterrane eiland Cyprus gelegen
zelfverklaarde republiek die alleen door Turkije wordt erkend. De rest
van de wereld beschouwt dit formeel als bezet gebied van de Republiek
Cyprus. In het verleden erkenden ook Bangladesh en Pakistan al heel
snel de Turkse Republiek Noord-Cyprus, maar onder internationale druk
van vooral de Verenigde Staten en een resolutie van de VN
Veiligheidsraad moesten ze hun erkenning weer intrekken.[6][7]
Noord-Cyprus beslaat ongeveer 3335 km² (een derde van het eiland Cyprus) en strekt zich uit van de top van het
schiereiland Karpass in het noordoosten tot Kokkina in het westen. Het zuidelijkste punt is het dorp Akıncılar. De
ingestelde bufferzone onder de controle van de Verenigde Naties strekt zich uit van het westen naar het oosten van
Cyprus en deelt het eiland in Noord-Cyprus en Republiek Cyprus. Hierdoor is ook Nicosia, de hoofdstad van beide
staten, in tweeën verdeeld.
In het gebied wonen 264.172 (2006) mensen, voornamelijk Turken, van wie de meerderheid oorspronkelijk TurksCyprioten of deels Turks-Cyprioten zijn. Migranten uit Turkije vormen een grote minderheid. De officiële taal is het Turks,
dat met een duidelijk lokaal dialect wordt gesproken. De overgrote meerderheid van de bevolking bestaat uit
soennitische moslims, maar seculierder dan de Turken in Turkije.
Tijdens de bezetting vluchtte vrijwel de gehele Turkse minderheid uit het zuiden naar het noorden - of werden naar het
noorden verdreven - en veel Grieken vluchtten naar het zuiden van het eiland - of werden naar het zuiden verdreven.
De reden voor de bezetting was dat Griekse Cyprioten - die met 77% de meerderheid vormden - streefden naar enosis,
eenmaking met Griekenland. Waarvoor ook bij de Griekse bevolking in 1974 geen meerderheid was. Om dit doel te
bereiken voerden enkele Grieks-Cyprioten, met ondersteuning van de junta die toen de macht had in Griekenland, een
staatsgreep uit, hetgeen door Turkije als een bedreiging
werd gezien voor de Turks-Cypriotische bevolking. Hierop
volgde in 1974 een internationaal veroordeelde Turkse
invasie en in 1983 verklaarde het door Turkije bezette
gedeelte zich onafhankelijk onder de naam Turkse
Republiek Noord-Cyprus. Door gebrek aan erkenning is
Noord-Cyprus sterk afhankelijk van Turkije voor
economische, politieke en militaire steun.
Pogingen om een oplossing voor het geschil Cyprus te
bereiken waren onsuccesvol. Ook het afwijzen van
het Plan-Annan door de Grieks-Cyprioten maakte het
moeilijker om dit geschil op te lossen. Toch zijn er thans
onderhandelingen met de Europese Unie om Noord-Cyprus uit zijn economisch
isolement te halen.
Het Turkse leger onderhoudt een grote macht in Noord-Cyprus. De Republiek Cyprus en
de internationale gemeenschap beschouwen het als een illegale bezettingsmacht, en
haar aanwezigheid is veroordeeld in verschillende resoluties van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties.
Turks Cyprus is bijna uitsluitend door Turkije erkend. Het is dan ook in de filatelie een buitenbeentje. Hun uitgiften zijn
dan ook voornamelijk bedoeld om zoveel mogelijk buitenlandse deviezen te ontvangen.
Toerisme is voor hun één van de voornaamste bronnen van inkomsten.
Cyprus is door zijn strategische ligging door vele oorlogen en bezettingen geteisterd geweest. Maar vooral een Grieks
Turkse strijd al van in de Ottomaanse periode.
In juli 1570 voerden de Ottomaanse Turken een aanval uit op Cyprus. Ze veroverden bijna onmiddellijk de
stad Nicosia, maar hadden meer moeite met de Venetiaanse vesting van Famagusta. Aan het christelijke bewind
kwam een jaar later, in 1571, definitief een einde toen de Ottomanen het hele eiland veroverden.Ondanks de
overwinning van de christelijke alliantie bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571, stond Venetië Cyprus af aan de
Ottomanen in 1573. De Orthodoxe Kerk verwelkomde het nieuwe bewind aanvankelijk omdat de Ottomaanse Turken
bereid waren deze Kerk te erkennen. Zij gebruikten de Kerk echter ook als middel om meer belasting te kunnen
heffen en de opbrengst daarvan verdween naar Istanbul. Bij de onafhankelijkheid van Griekenland in 1821 namen de
Turken op het eiland de kerkleiders gevangen en onderdrukten de bevolking en ontstond er steeds meer verwijdering
met de Grieks sprekende bevolking. Er was inmiddels een vrij grote minderheid Turken op het eiland komen wonen.
De Turken regeerden het eiland tot 1878.
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Enkele voorbeelden van hun uitgiften:

Arpo – Jarpo Lier september – oktober 2021

8

ARPO –JARPO LIER
60 jaar Arpo - Jarpo Lier 16 oktober 2021
om 17 uur in hotel Florent
Florent Van Cauwenbergstraat 45 2500 LIER
Menu
17 uur ontvangst met Prosecco, fruitsap en hapjes

********
18uur Voorgerechtenbuffet
salade van forelhaasje met tomaat- boontjes -tataar -Coctail van grijze
garnalen- Roze zalm- Steak Tartaar - Vitello tonnato Iberico ham met rucola en Parmazaan - Tomatenroomsoep of knolselder Kroketten van kaas ham-witloof en van Mechelse koekoek

19.30 uur Hoofdgerecht
Chateaubriand of Kabeljauwhaasje met gratin of kroketten

21 uur Dessert en Koffie
Sabayon met ijs

Dranken aan tafel inbegrepen, behalve sterke dranken.

Einde 22 uur

Arpo –Jarpo Lier 2021
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VIERING 60 JAAR ARP0-JARPO LIER
16 Oktober 2021 – om 17 uur.
in
Hotel Florent – Florent Van Cauwenbergstraat 45 2500 Lier.

Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs € 40,00.
Inschrijven vóór 04 oktober 2021 met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze
bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 382500 LIER . Men
kan eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven :03/480.66.28 gsm: 0468 28 92 39
E-mailadres firmin.thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com
Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer van Arpo-Jarpo Lier BE11 9791 3217 6548

Lid nr.:.......... Naam:.............................................................................................

Adres:......................................................................................................................

Postnummer:................... Gemeente:........................................:.....................…
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 16 oktober 2021 om 17 uur.
Aantal personen :........... aan € 40,00 :..................
Handtekening

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2021
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NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Land
België
België
Nederland
Kenya
Bundespost
Berlin Post
Oceanië
CCCP
Deutsches Reich
Wereld
Materiaal
Wereld
Duitsland
Gtote Doos
Osterreich
Faeröer
Catalogi
Catalogi
België
België
Wereld
Album
Wereld
België
België
Wereld
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Verkoop onder leden 11 september 2021
Omschrijving
**/*/O Cote
Nrs. 27/30/32 Rolzegels met nrs, alle nummers
**
390,00
E. 53
**
25,00
BL. 31 2X - BL. 62 2X
**/O
22,00
Nrs 573-85 + 696 Vogels
O
25,00
BL. Nr. 2
**
22,00
Nr. 61
**
140,00
Insteekboek
**/O
Rusland insteekboek vol mooi Lot
Insteekboek
O/*/** 261,00
Kartonnen doos met zegels op fragment
O
100 neiuwe steekkaarten
Sigarenkist met zelgels
O
Klembinder met restante van Zegels
O*/**
Met materiaal zegels enz . Mooi Lot
Nrs. 1351-1359 Blaadje
**
6,75
Jaargang 1992
**
31,00
Prinet België 1948 Bel. Congo 1949
Prinet Duitsland 1947 France 1949
PR Orval 363-74 Ongetand Velletje
15,00
TRNrs. 28/33/35/37/38/42/43/44/45/47
**
13,00
Map met zegels
Schaubek album met restanten
Insteekboekje A5
Davo Album met enkele restanten
Erinnofilie nrsE30-E33 vellentjes van 4
**
70,00
Lot van 3 kaften
Nrs.1430-31 Velletje 10 zegels
**
11,00
Nrs. 1452-53 Velletje 10zegels
**
12,50
Nr. 1437 Blok
**
4,50
Nrs. 1456-58 Velletje
**
4,00
Nrs. 1459-60 Velletje 20 zegels
**
16,00

lot nr 2
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Inzet Bod
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
10,00
20,00
5,00
3,00
2,00
10,00
10,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
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Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden 15
en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide
maximumprijzen.
Naam :

Voornaam :

Adres :

nr.:

Postcode :

Plaats :

Tel.:

E-mail :

bus:

 Kavels worden opgehaald
 Kavels verzenden
Datum :
Lot Nr

Handtekening :
Omschrijving

Bod

Lot nr

Omschrijving

Bod

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 catalogusprijs wordt benaderd opgegeven.
Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd, en aangetekend verzonden op kosten van de koper, na
betaling op rekening nr.: BE11 9791 3217 6548 van Arpo -Jarpo Lier
Alle orders worden uitgevoerd in euro.
Er worden geen klachten aanvaard na betaling van de loten.
Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :
Vanaf/tot
Verhoging
€ 1,00 tot €10,00
€ 0,50
€ 11,00 tot € 20,00
€ 1,00
€ 20,00 tot € 50,00
€ 2,00
€ 50,00 tot € 100,00
€ 5,00
€ 200,00 tot € 500,00
€ 10,00
€500,00 tot €1000,0
€50,00
De biedingen kunnen per Email: firmin,thys@telenet,be arpojarpolier@gmail.com of per adres

Arpo - Jarpo Lier sptember - oktober 2021
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BIJEENKOMSTEN 2022 ARPO - JARPO
Zaterdag

08 januari 2022

Algemene jaarvergadering+ worstenbrood
vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 februari 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 maart 2022 vanaf 14uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

09 april 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

14 mei 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

11 juni 2022 vanaf 14 uur.

Arpo-Jarpo

Zaterdag

02 juli 2022 vanaf 14 uur: Eerste zaterdag

Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 september 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

8 oktober 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 november 2022 vanaf 14uur. Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 december 2022

Vanaf 114 uur Zaterdag

Arpo-Jarpo

Zondag

11 december 2022

NATIONALE RUILDAG

Arpo-Jarpo

+TENTOONSTELLIG van 9 tot 15uur

Inlichtingen :Thys Firmin

Bosstraat 38 2500 LIER :03/4806628

Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2022

gsm 0468 28 92 39
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60 jaar “ARPO – JARPO LIER” in beeld
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NATIONALE RUILDAG 12 DECEMBER2021
INSCHRIJVINGSFORMULIER TENTOONSTELLING
TITEL VERZAMELING: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
AANTAL VLAKKEN à 12 bladen:………… Te verzekeren bedrag: €……………………..
NAAM:…………………………………..VOORNAAM:……………………………………

Lidnr……..

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
: ………………………………:…………………………………………………………………………..
HANDTEKENING:

Insturen VOOR 1 november 2021

QUIZ 13 NOVEMBER 2021 HELPERS
Helpers zijn dringend nodig en van harte welkom. Wij zoeken helpende handen, voor en
achter de toog . Ophalen van de vragen enz .
Naam: …………………………………………..

Voornaam:…………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
:……………………………….. :………………………………………..
Handtekening:

NATIONALE RUILDAG 12 DECEMBER 2021
Helpers gevraagd voor onze nationale ruildag.
Naam:……………………………………..Voornaam:…………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………….
Voormiddag vanaf 9u. 
Namiddag vanaf 13u. 
Afbreken vanaf 16u. 

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2021

Handtekening:

ARPO-JARPO LIER

FAMILIALE QUIZ
Zaterdag 13 november 2021
WAAR:

in zaal “D’ Open Poort”

Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
START: om 20 uur

Iedereen kan deelnemen
minimum 4 maximum 6 deelnemers per ploeg.

Inschrijving: € 15,00 per ploeg

Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.

Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.
Hoe inschrijven?

door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 of 0468 28 92 39 of een e-mail te
sturen naar: arpojarpolier@gmail.com of firmin.thys@telenet.be
Kijk op de websites “Uit in Vlaanderen” of “Uit in Lier”

ARPO - JARPO LIER

POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

29 NATIONALE RUILDAG
zondag 12 december 2021

Met medewerking van KLBP Antwerpen

om 14 uur grote eindejaarsverkoop
voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER

in zaal ‘”D’ OPEN POORT 3
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER

van 9 tot 16 uur

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15,00 die terugbetaald
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.
Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.: BE11 9791 3217 6548
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER : 03/480.66.28 - 0468 28 92 39

:

firmin.thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom

Toegang gratis

