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Beste Vrienden 

 

 
 

In Memoriam Willy Bats 

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden van Willy. Hij is  lid geworden in 

de  jaren zeventig van onze vereniging. Vanaf 1977 maakte  Willy deel uit van ons 

bestuur. Als jonge filatelist en harde werker legde hij een mooie weg af in de filatelie. 

Hij was vooral thematieker. Zijn thema was de verlenging van zijn werk bij  busbouwer 

Van Hool. Met zijn verzameling “De Autobus” bereikte hij de top in de filatelie met een 

internationale gouden medaille. 

Zijn leergierigheid en kennis maakte hem tot een gewaardeerd jurylid in de themati-

sche filatelie. 

Het overlijden van Willy is een groot verlies voor onze kring en de filatelie, maar vooral 

voor zijn familie. 

 

 
 

Niet alleen de coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze kring, maar ook het verlies van ons bestuurslid 

Willy Bats. Willy was altijd samen met zijn echtgenote Rita  beschikbaar om te helpen bij het organiseren van 

onze manifestaties. Rita, het verlies van Willy is voor U en zijn familie niet in woorden te omschrijven. 

Wij zullen Willy nooit vergeten. Rita je bent altijd welkom op onze kring en we zullen zorgen dat je op hoogte 

blijft van onze activiteiten. Wij stellen voor dat U Erelid  voor het leven wordt van onze kring. 

 

 
  

Op 4 juli 2020 gaan we opnieuw van start met onze bijeenkomsten. Het zal met corona maatregelen zijn. 

We gaan dit doen met de nodige maatregelen. (Zie verder in dit tijdschrift). Wij zorgen voor de nodige ont-

smettingsmiddelen. We gaan proberen de afstand van 1.50m te handhaven . Is het niet mogelijk dan ge-

bruiken we  mondmaskers. Gelieve uw mondmasker mee te brengen.  

 

 
 

Manifestaties: Voorlopig gaan de voorbereidingen voor onze quiz en onze ruildag gewoon verder. We ho-

pen dat we deze manifestaties zullen kunnen organiseren.  

We hopen elkaar terug te zien op 4 juli en wensen onze leden nog een fijne zomer en hou jullie gezond! 

 

Het  bestuur 

 
PS: Nieuwe helpende handen zijn altijd welkom in ons bestuur!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

Arpo-Jarpo juli - augustus 2020 

3 

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

ARPO – JARPO Lier 

             Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com 
       Meistraat 7 2000 Antwerpen 
       : 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 : deelraad : Socio cultuur 

 
 

   
BESTUUR ARPO – JARO Lier : 
*Voorzitter & Public Relations 

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

        
          *        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 
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    *Dienst Nieuwigheden 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
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Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis 
vergaren is geld besparen. 
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester. 

Alle verzamelobjecten welkom!!!! 
Bezoek U onze website? Wij wel ! 

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 

LIDGELDEN  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!!!! 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
De bijeenkomsten gaan door in : 
Zaal “D’OPEN POORT” 

Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 
Zaterdag 04 juli vanaf 14 uur (Eerste zaterdag) 
Zaterdag 12 september vanaf 14 uur  
Zaterdag 10 oktober vanaf 14 uur 
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Iedereen staat te popelen om weer aan de slag te gaan. Sinds kort kan dit ook binnen.  

Als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid wil onze burgemeester er zeker van zijn 

dat dit veilig kan. Daarom zetten we de belangrijkste spelregels even op een rijtje.  

 

Spelregels heropstart verenigingen 

- blijf thuis als je je niet goed voelt of koorts hebt of als iemand in je gezin symptomen vertoond 

van Covid-19.  

- afstand houden blijft de norm (1,5m) 

- handen wassen blijft belangrijk. 

- het maximaal aantal leden/deelnemers is 20 

- er is steeds een verantwoordelijke aanwezig 

- als je vereniging in groepen wordt verdeeld, zorg dan voor voldoende tijd tussen twee groepen 

(min. 30 minuten) en verlucht goed in tussentijd.  

-  ter plaatse worden de handen ontsmet.  

- als jullie gemeenschappelijk materiaal gebruiken, zorg er dan voor dat dit grondig ontsmet 

wordt voor en na gebruik.  
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MEZEN - EEN VOGEL UIT ONZE TUIN 
 

Meesjes kan je het gehele jaar door in bijna elke tuin vinden, al worden onze nestkasten het meest door 

kool- (Parus major) en pimpelmezen (Parus caeruleus) bewoond. De kool-

mees is de grootste van de twee met een grootte van circa 14 cm. Het is een 

opvallend gekleurd vogeltje met een zwarte kap en witte wangvlekken. De 

zwarte kap omvat de ogen en loopt rond de wangen in de hals of bef over in 

een zwarte band die de felgele borst in twee verdeelt. De vrouwtjes zijn over 

het algemeen iets valer gekleurd dan de mannetjes. Koolmeesjes zijn net als 

alle meesjes acrobaten en houden van mezenbollen, pindanetjes en zonne-

bloempitten. Ook in een pot pindakaas vind je ze doorgaans al smullend. Een 

nestkast met een invliegopening van 32 mm is geschikt voor dit bonte vogeltje. 

 

Soorten Mezen: 

Glanskop mees:De vogel is maar klein, ongeveer het formaat van een pimpelmees. De glanskop 

lijkt uiterlijk sterk op de matkop, maar de zang is duidelijk verschillend. De twee soorten worden 

daarom als tweelingsoorten beschouwd. Bij de glanskop ontbreekt de lichte baan op de armpen-

nen, ze heeft een glanzende kopkap en een kleinere zwarte bef op de keel. De onderzijde is grauw-

wit. De vogel heeft een zwarte snavel en blauwgrijze poten. Voor onderscheid met de matkop is 

het geluid belangrijk. De glanskop is te herkennen aan het scherpe ies-toontje vooraan in elke 

roep. Het wordt gevolgd door een afgekapt èk: siestsjèk. 

 

 

Matkop mees: De matkop is maar klein, ongeveer het formaat van een pimpelmees. Hij 

lijkt zeer veel op de glanskop. Men noemt matkop en glanskop daarom wel tweeling-

soorten. Het verenkleed is aan de onderzijde lichtbruin en aan de bovenzijde en op de 

kop iets donkerder. Slechts een lichte baan op de armpennen onderscheidt hem van de 

glanskop. De ondersoort in Groot-Brittannië is licht okerkleurig van onder, die in West-

Europa op het continent (P. m. rhenanus) - die ook in Nederland voorkomt - is iets lichter 

van onderen. De Scandinavische ondersoort is het lichtste van onder en heeft een zuiver 

zwarte kopkap met contrasterende witte wangen. Tussen de matkop en de glanskop is 

een groot verschil in zowel roep als zang. Veelgehoord is de kenmerkende, zeurende roep "tji-hèè-hèè-hèè". 

 

Rouwmees: De rouwmees is 14 tot 15 cm lang, ongeveer zo groot als een koolmees, dus iets 

groter dan de matkop en de glanskop. De vogel weegt 16 tot 19 g. De kopkap is donker bruingrijs 

en reikt verder omlaag en de bef is groter dan bij glans- en matkop. De "wangen" zijn wit en vormen 

een wigvormige vlek op de kop, verder is de vogel van boven asgrijs en van onder lichtgrijs 

 

 

 

Bruinkopmees: De bruinkopmees wordt 12-13,5 centimeter groot. Hij heeft een witte buik en 

kop, een bruine mantel, blauwgrijze vleugels, staart en poten, een donkerbruine kap, een 

zwarte brede bef en roestbruine flanken. Hij lijkt op de ook in zijn leefgebied voorkomende mat-

kop, maar hij heeft een grotere bef en is veel bruiner. De veel gelijkende glanskop komt in zijn 

leefgebied niet voor. 

 

Kuifmees:De kuifmees is 10,5 tot 12 cm lang, even lang als de pimpelmees. Hij 

heeft een opvallende kuif die fijn zwart-wit getekend is en een zwart-witte teke-

ning op het gezicht. De kuif kan plat over de kruin gelegd worden. Het verenkleed 

is aan de bovenzijde grijsbruin en de onderzijde is vuilwit en wat geelachtig aan 

de flanken. De voorkop is wit met een gebogen zwarte oogstreep. Verder heeft 

het dier een zwarte halsband, een donkere snavel en donkerbruine poten. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matkop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingsoorten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glanskop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingsoorten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingsoorten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matkop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glanskop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matkop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matkop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glanskop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuif
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Pimpelmees: De pimpelmees (Cyanistes caeruleus, vroeger Parus caeruleus) is 

een mees die in vrijwel heel Europa regelmatig voorkomt. Pimpelmezen zijn veel te zien 

in bossen, tuinen en struwelen. Het zijn slimme, behendige vogels die graag afkomen 

op in de tuin opgehangen voedsel. In België en Nederland is de pimpelmees een tal-

rijke broedvogel, die bovendien voor het merendeel standvogel is, maar in sommige ja-

ren in wisselend aantal dat doortrekt. 

 

Azuurmees: De azuurmees (Cyanistes cyanus; synoniem: Parus cyanus) is een zangvo-

gel uit de familie echte mezen (Paridae). De azuurmees is met een lengte van ongeveer 13 

centimeter even groot als de bekendere koolmees (Parus major). De kleur is grotendeels wit 

met een opvallende zwarte koptekening die naar het oog toe loopt. Ook heeft hij een opval-

lende staart met blauwe tint waaraan de naam te danken is (cyanus betekent blauw). De vleu-

gels zijn grijsachtig zwart, en de mees wordt onder andere op postzegels afgebeeld. 

 

 

Zwarte mees: De zwarte mees (Periparus ater; synoniem: Parus ater) is een zangvogel uit 

de familie van echte mezen (Paridae). Ze worden ongeveer elf centimeter groot, ongeveer 

even groot als de pimpelmees. De kop is relatief groot, er is geen zwarte buikstreep aanwezig 

zoals bij de koolmees. De zwarte mees heeft twee witte vleugelstrepen, een zwarte kruin, 

witte wangvlekken en een witte vlek in de nek. Mannetje en vrouwtje zijn gelijk. 

 

 

 

Koolmees: De koolmees (Parus major) is een zangvogel uit de familie van echte 

mezen (Paridae). In België en Nederland is hij een zeer talrijke broedvogel, die bo-

vendien voor het merendeel standvogel is, maar in sommige jaren in wisselend 

aantal doortrekt. Volwassen koolmezen zijn circa 14 centimeter groot, hebben een 

spanwijdte van 22,5 tot 25,5 centimeter en een gewicht van gemiddeld 17 gram. 

De koolmees heeft een zwarte kruin, witte wangvlekken, een gele borst en daarop 

overlangs een zwarte band. Mannetjes zijn te herkennen aan de duidelijk bredere 

zwarte band, maar ook aan de grotere hoeveelheid zwart tussen de poten en meer 

glans op de kop. Het juveniel is valer gekleurd en mist de zwarte streep, deze ver-

schijnt in het najaar. De koolmees is de grootste soort mees, zoals de wetenschap-

pelijke soortnaam verraadt: major betekent groot. De roep van de koolmees klinkt 

als péh-puuh wat vergelijkbaar is met de sirene van een politieauto. De zang is een 

hoog si si sirrr en lijkt iets zachter dan die van de pimpelmees. De vlucht van de 

koolmees is meestal gelijk aan die van andere mezen. In grote bogen vliegt de 

koolmees door de lucht, afwisselend wordt met de vleugels geslagen en gezweefd. 

 

 

Staartmees: De staartmees (Aegithalos caudatus) is een zangvogel uit de fa-
milie staartmezen (Aegithalidae). Een volwassen staartmees heeft een totale 
lengte van 13 tot 16 centimeter, inclusief de lange, smalle staart van 6 tot 10 
centimeter. De vleugelspanwijdte is 16 tot 19 centimeter,[2] wat relatief klein is 
voor een zangvogel. Hij heeft een rond lichaam, een korte, stompe snavel en 
lange, slanke poten. De donkere ogen zijn bij sommige vogels omrand met een 
felgekleurde oogring.De staartmees dankt zijn pluizig uiterlijk aan zijn veren die 
hij meestal opgezet heeft. Het verenkleed aan de bovenzijde is zwart en wit en 
aan de onderzijde wit. Veel ondersoorten hebben bovendien roze en/of grijze 

tinten over het hele verenkleed. Over de gehele lengte van de staart loopt een witte streep. Er bestaan veel geo-
grafische variaties in het kleurpatroon en sommige ondersoorten als A. c. caudatus en A. c. japonicus hebben 
een geheel witte kop, terwijl andere soorten een grijze tekening op de kop hebben. In gebieden als Noord-Eu-
ropa krijgen koppels van verschillende ondersoorten regelmatig gemengd gekleurde nakomelingen.Het kleed 
van geslachten is gelijk. Jonge vogels ondergaan voor hun eerste winter een complete rui die leidt tot het vol-
wassen verenpak. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mezen_(vogels)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broedvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(dierkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_mezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(dierkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_mezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_mezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_mezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juveniel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staartmezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleugelspanwijdte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staartmees#cite_note-tirion-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenkleed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorsaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ventraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rui_(biologie)


Nr. Land Omschrijving **/*/O Inzet Bod

1 België Nrs. 1082- 1088 ** 11,50 1,25

2 België Nrs. 946-951 * 92,50 10,00

3 België BK. nrs. 34-38 Paus ** 55,00 6,00

4 België Insteekboek Kopstaande & Puds **/*/O 215,35 20,00

5 België Restant **/* 2,00

6 België Doosje met 970verschillende zegels O 5,00

7 Duitse Staten Dantzig/Saar/Beieren/Würtenberg O 207,20 18,00

8 Duitsland Bizone nrs1-20 * 16,50 1,50

9 Duitsland Schleswig-Holstein nrs. 25-38 * 22,00 2,00

10 Duitsland Olsztyn tussen nrs 1en 28 * 61,00 5,00

11 Wereld Kistje met 100den zegels 1,00

12 Allerlei Verrassinglot 2,00

13 België Doos  -10% 1,00

14 België 2 zakjes met zegels 1,00

15 England Doosje  1,00

16 Belgie+Congo Doos 1,00

17 Duitsland Doosje O 1,00

18 Varia Doosje O 1,00

19 Varia Schoendoos 2,00

20 Europa Restant O 3,00

21 Restant Zweden &Denemarken O 2,00

22 België Preo 1,00

23 Doosjes Spanje & Portugal 1,00

24 Materiaal Vergrootglas 1,00

25 Materiaal Doos met kristal 1,00

26 Duitsland Insteekboek Deutsche Post + DDR 3,00

27 België Nrs. 603-612 ** 7,75 2,00

28 België Nrs. 615-622 ** 3,75 1,00

29 België Nrs. 625-630 ** 4,00 1,00

30 België Nrs. 661-669 ** 6,50 1,00

31 België Nrs. 661-669 ** 6,50 1,00

32 België Nrs.647-657 ** 4,20 1,00

33 België Nrs.807-810 ** 19,00 5,00

34 België Nrs.834-840 ** 54,00 5,40

35 België Nrs.868-875 ** 65,00 6,50

36 België Nrs. 973-978 * 24,50 2,50

37 België Nrs.998-1004 ** 34,00 3,50

38 België Nrs.1008-1008A-1009-1010 ** 2,55 0,50

39 België Nrs. 1114-11250 ** 12,50 2,50

40 België Nrs. 1082- 1088 ** 11,50 1,50

41 België N,A. nr. 7 ** 12,50 2,00

42 België N.A. nr. 23 ** 12,00 2,00

43 België Herdenkingsblad Orval 1941 O 16,00 4,00

44 België Herdenkingsblad Winterhulp O 8,00 2,00

45 België Prive Filatelieclub België 1,00

46 Varia Doos met omslagen div. landen 2,00

47 Varia Doos met zegels 3,00

48 België BL. Nr 160 fotgrafie ** 12,00 1,20

Verkoop onder leden 4 juli  2020
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49 België Bl. Nr;143 Hergé ** 30,00 3,00

50 Duitsland Insteekboek Blauw 10,00

51 Duitsland Insteekboek Rood 10,00

52 Duitsland Kaft maximum kaarten 1,50

53 Duitsland jaargangen zie foto 1,00

54 Catalogus Off cat België 2019  club 5,00

55 Catalogus Michel Junior   Deutsschland 1990 Bod

56 Catalogus Michel Deutschland  1999-200 Bod

57 Catalogus Sieger block Katalog 1992 Bod
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 Arpo - Jarpo Lier juli - augustus 2020

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden 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.: bus: 

Postcode : Plaats : 

Tel.: E-mail :

 Kavels worden opgehaald

 Kavels verzenden

Datum : Handtekening : 

Lot Nr 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 op aanvraag 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 

:Bosstraat 38 2500 Lier: 034806628 gsm: 0468289239



Arpo – Jarpo Lier juli - augustus 2020

WEGENS CORONA MAATREGELEN ZAL ANTVERPIADE 2020 NIET DOORGAAN . nieuwe datum11.6.2021 - 13.6.2021!!!

11.6.2021 - 13.6.2021



ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 
Zaterdag 14 november 2020 

WAAR:     in zaal  “D’ Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17  2500 Lier 

START:  om 20 uur  

Iedereen kan deelnemen 
maximum 6 deelnemers per ploeg, minimum 4 

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”  

ONDER VOORBEHOUD

mailto:arpojarpolier@gmail.com
mailto:firmin.thys@telenet.be


ARPO - JARPO LIER 

29ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

zondag  13 december 2020 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

90 jaar zimmertoren 1930-2020 

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   f   arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom  Toegang gratis 

ONDER VOORBEHOUD

mailto:firmin.thys@telenet.be
mailto:arpojarpolier@gmail.com
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