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Beste Vrienden  
 
Programma 
 
10JUNI 2016 
08.30 uur  Ontvangst jury 
09.00 uur  Begin jurywerkzaamheden 
10.00 uur  Tentoonstelling geopend voor het publiek & bpost kantoor geopend 
11.30 uur  Officiële opening in de Conferentiezaal gevolgd door receptie 
15.00 uur  Sluiten der loketten bpost 
17.00 uur  Sluiten tentoonstelling 
19.30 uur  Banket voor jury, organisatiecomité en genodigden 
 
11JUNI 2016 
09.30 uur  Ontvangst jury en afronden beoordelingen & opmaken palmares 
10.00 uur  Opening van de tentoonstelling & loketten bpost 
12.00 uur  Bekendmaking resultaten 
14.00 uur  Jurygesprekken starten voor wie vooraf inschreef 
15.00 uur  Sluiten loketten 
18.00 uur  Sluiten tentoonstelling 
 
12JUNI 2016 
10.00 uur  Opening van de tentoonstelling & loketten bpost 
11.00 uur  Academische zitting K.L.B.P in de conferentiezaal gevolgd door receptie 
15.00 uur  Sluiten loketten bpost 
15.30 uur  Palmares in de conferentiezaal 
16.00 uur  Sluiten tentoonstelling 
 
 

Fabriekspand 
Veldstraat 59, 8800 Roeselare 
 

Het nationale Kampioenschap voor Filatelie in Roeselare is zeker een bezoek waard.  Samen afspreken 
om een bezoek te brengen is veel beter en plezanter dan elk afzonderlijk.  
 
De zomermaanden staan voor de deur, maar vergeet ons gezellig samenzijn en viering van 55jaar bestaan 

niet. Wij verwachten veel inschrijvingen en vooral helpende handen.  

 

Maak propaganda voor onze kring en breng nieuwe leden aan.  

 

 

Wegens omstandigheden hebben wij dit tijdschrift op het laatste moment samen gesteld.  

 

Wij danken dan ook Walter Suys voor het maken van een artikel over schaken. 

 

Wij danken ook de Culturele raad en het Stadsbestuur voor de jaarlijkse werkingssubsidie. 

 
Firmin Thys 
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Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. 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. 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door in  : 

Feestzaal ’t Karthuizershof 
Zaterdag 14 mei 2016 vanaf 14 uur 
Zaterdag 11 juni 2016 vanaf 14 uur 

Zaterdag 2 juli 2016 vanaf 14 uur(eerste zaterdag) 
 

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

LIDGELDEN  2016  
 * 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 2016 
 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
Al onze bijeenkomsten gaan door in : 
Feestzaal ’t Karthuizershof 
Kartuizersvest 55 2500 LIER 

 ZATERDAG 14 MEI 2016 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 11 JUNI 2016 VANAF 14 UUR 
DONDERDAG 23 JUNI 2016 vanaf 19 uur+ STUDIEKRING 
LIER + STUDIEGROEP BELGISCH – CONGO 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:firmin.thys@hotmail.com
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SCHAAKGESCHIEDENIS 

 

 

De hele schaakwereld kijkt uit naar november 
2016. Dan vindt in New-York een tweekamp 
plaats om de wereldtitel schaken. Na een 
spannend kandidatentoernooi gewonnen te 
hebben maart ll. in Moskou, is de Russische 
schaker Sergej Karjakin de uitdager van 
regerend wereldkampioen de Noor Magnus 
Carlsen. Een uitgelezen moment om stil te 
staan bij deze populaire denksport, zijn 
ontstaan en zijn kampioenen. 

Het ontstaan van het schaken 

Het schaken is ongeveer tweeduizend jaar geleden in India 
onstaan. De stukken op het schaakbord stellen het leger 
voor zoals het in die tijd gebruikt werd. De torens waren 
strijdwagens, de paarden waren ruiters, de lopers 
olifanten en de pionnen de soldaten. Het leger werd 
aangevoerd door de koning die werd bijgestaan door de 
vizier (de dame).  

Via India is het schaken in Perzie terecht gekomen en 
verder verspreid via de eeuwenoude zijderoute naar China 
en via de zeeweg naar Japan. In de 6e eeuw ná Christus 
was het schaakspel al bekend bij de Perzen. Van de Perzen 
komt ook de uitdrukking Schaakmat, dat is in het 
perzisch Sjah (koning) Matta (gevangen). 

In het jaar 641 versloegen de Arabieren de Perzen en de 
Sjah vluchtte weg om nooit meer terug te keren. De Arabieren ontdekten echter ook al 
snel de schone kunst van het schaken en rond 800 speelde men in het hele Arabische 
Rijk schaak. Het Arabische Rijk strekte zich toen uit van India tot Spanje. De Arabieren 
speelden op dezelfde manier schaak als de Perzen. Ook in Europa blijf het schaken 
hetzelfde tot 1500. Dus het klassieke schaak bleef bijna 1000 jaar ongewijzigd. Wel 
veranderde de Arabieren de stukken. Vanwege het geloof mochten geen gezichten 
worden weergegeven, dus werden de stukken heel kaal.  

Het arabische schaakspel “Sjatrang” lijkt al sterk 
op het onze. Alleen de loper was nog een olifant. 
De dame heette nog vizier en mocht alleen maar 1 
stapje schuin. De pionnen mochten maar 1 stap 
vooruit, en niet 2 bij de eerste zet zoals bij ons. 
Ook de gekleurde velden van het schaakbord 
waren nog niet uitgevonden. Er zijn ook verslagen 
overgebleven van wedstrijden uit die tijd, evenals 
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boeken over de spelregels en boeken met schaakproblemen. Er waren toen zelfs al 
beroepsspelers. 

 
 
De moderne schaakgeschiedenis 
 

In 1475 werd in Valencia in Spanje het 
“Gekkenschaak” uitgevonden. De dame 
mocht nu net zo lopen als onze Dame, 
en werd daarmee het machtigste stuk. 
De loper mocht nu zetten als onze loper 
en de pionnen mogen 2 stapjes vooruit 
bij de start. Het spel werd daardoor dus 
een stuk sneller. Het nieuwe schaken 
verspreidde zich snel, ook vanwege de 
jodenvervolging in Spanje rond 1500, 
waardoor deze zich in alle west-
europesche landen vestigden. 
 

Start van het beroepsschaken 

Na de renaissance werd het schaken ook bij de gewone mensen populair en kwamen er 
beroepsschakers. Een italiaanse speler, Gioacchino Greco,word beschouwd als één van 
de eerste beroepsspelers. Hij schreef het eerste moderne schaakboek , waarin 
spelvormen en taktiek werd behandeld. Het boek populariseerde het schaken en werd in 
1656 in Londen gepubliceerd onder de naam: "The Royall Game of Chess-Play".  

Koffiehuis schaakperiode 

In de 18e eeuw bewoog het schaakleven zich van Spanje en Italië naar het noorden. Er 
ontstonden schaakcafe's, zoals La Regence in Parijs, Deze schaakcafe's trokken ook heel 
beroemde bezoekers. Zoals Napoleon in Parijs, of bijvoorbeeld Stalin en Lenin in Wenen. 

In de negentiende eeuw ontwikkelde het schaakleven zich snel. Veel schaakclubs 
werden opgericht en er verschenen veel schaakboeken en schaaktijdschriften. Tussen 
steden werden er correspondentieschaak wedstrijden georganiseerd, bijvoorbeeld 
tussen de  Londen Schaakclub en de Edinburgh Schaakclub in 1824. Dit was ook mede 
mogelijk door de opkomst van de postkoets. 
 
Eerste wereldkampioen 
 
Wilhelm Steinitz en Johann Zukertort speelden in 1886 
een match om 24 partijen in New York, Saint Louis en 
New Orleans, die door Steinitz werd gewonnen. Dit wordt 
beschouwd als het begin van de strijd om het 
wereldkampioenschap en Steinitz wordt de eerste 
wereldkampioen. In zijn tijd ontstond de gewoonte dat de 
zittende wereldkampioen in een tweekamp verslagen 
moest worden door een uitdager. Regels omtrent de 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Zukertort
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(Missouri)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Orleans_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioen
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uitdaging waren er niet. In feite was het de wereldkampioen die bepaalde wanneer en 
tegen wie hij zijn titel op het spel zette. 

Steinitz verdedigde met succes zijn titel tot 1894 toen hij verloor tegen Emanuel Lasker.  

Eind 1896 begin 1897 speelden Lasker en Steinitz in Moskou een revanchematch. 
Lasker was duidelijk te sterk. 

Hierna duurde het ruim tien jaar 
voordat Lasker zijn titel op het spel 
zette. In 1907 speelde hij tegen 
Frank Marshall. De match vond 
plaats in diverse steden in de 
Verenigde Staten. Lasker won met 
zonder één partij te verliezen. 
Lasker hield zijn wereldtitel tot 
1921. In Havana speelde hij tegen de 
Cubaan José Raúl Capablanca. 
Capablanca was een van de 
schitterende sterren aan de 
schaakhemel. Nauwelijks iemand voor hem hadt alle fasen van de schaakpartij zo 
elegant en gemakkelijk beheerst als hij. Deze tweekamp eindigde in 9-5, Lasker gaf de 
match op omdat hij niet tegen het klimaat kon. Capablanca verloor de titel in 1927 aan 
Aleksandr Aljechin.  

Aljechin verloor slechts één maal zijn titel, in 1935 tegen de Nederlander Max Euwe. In 
1937 werd een revanchematch gespeeld . Aljechin bleek duidelijk de sterkste. Aljechin 
heeft hierna zijn titel niet meer verdedigd en stierf als wereldkampioen in 1946. 

Het FIDE  (Federation Internationale des Echecs) wordt opgericht 

De FIDE ( nu ook genoemd the World Chess Federation) werd op 20 juli 1924 in Parijs 
opgericht. Tot aan de Tweede Wereldoorlog had de federatie weinig te betekenen. 
Alleen een aantal West-Europese en Zuid-Amerikaanse bonden was lid, de meeste 
grootmeesters wilden er weinig mee te maken hebben en de FIDE kreeg geen greep op 
het wereldkampioenschap. 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de FIDE snel in 
belang toe. In 1948 werd het sterkste schaakland ooit, 
de Sovjet-Unie, lid. In datzelfde jaar nam de FIDE de 
organisatie van het wereldkampioenschap over met 
het wereldkampioenschap in 1948. Michail Botvinnik 
werd de nieuwe wereldkampioen. In de jaren 70 kreeg 
de FIDE te maken met problemen rond de matches om 
het wereldkampioenschap, zoals de match Spassky-
Fischer in 1972, de niet gespeelde match Fischer-
Karpov in 1975 en de match Karpov-Kortsjnoi in 1978. 
In 1993 stapten wereldkampioen Kasparov en zijn 
uitdager Nigel Short zelfs helemaal uit de FIDE en 
richtten de Professional Chess Association (PCA) op. 
Daarmee ontstond naast een lijn met FIDE-
wereldkampioenen ook een lijn met 'klassieke' 
wereldkampioenen, een situatie die pas in 2006 werd 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Marshall_(schaker)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ra%C3%BAl_Capablanca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Aljechin
https://nl.wikipedia.org/wiki/1924
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wereldkampioenschap_schaken_1948&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boris_Spasski
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Karpov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortsjnoj
https://nl.wikipedia.org/wiki/1993
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nigel_Short
https://nl.wikipedia.org/wiki/Professional_Chess_Association
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hersteld. 

 

 

Legendarische matchen 

We gaan hier geen ovezicht brengen van alle wereldkampioenen, maar blijven toch 
graag stilstaan bij enkele legendarische matchen en schaakmeesters. Klinkende namen, 
ook voor niet schakers. 

Fischer, Karpov en Kortsjnoj 
In 1971 won Bobby Fischer met een nog nooit vertoonde 
overmacht de kandidatenmatches en verwierf het recht 
regerend wereldkampioen Spasski uit te dagen. Hun 
tweekamp werd van 11 juli tot 31 augustus 1972 in 
Reykjavik gespeeld. De match trok, mede door een niet 
aflatende reeks conflicten tussen Fischer en de andere 
betrokkenen, enorm de aandacht en werd ook wel de 
Match van de Eeuw genoemd. Fischer verloor de eerste 
partij en kwam de tweede niet opdagen in verband met 
een conflict over camera's in de speelzaal. Daarna bleek 
hij echter te sterk voor Spasski 

In 1975 zou Fischer zijn titel moeten verdedigen tegen Anatoli Karpov. Fischer deed een 
reeks voorstellen om de regelingen rond het wereldkampioenschap te wijzigen. De FIDE 
nam de meeste van de voorstellen over, maar niet allemaal. Fischer weigerde daarop te 
spelen en Karpov werd bij verstek tot wereldkampioen verklaard. 

In 1978 verdedigde Karpov de titel tegen Viktor Kortsjnoj. Deze was een aantal jaren 
daarvoor uit de Sovjet-Unie gevlucht, terwijl Karpov gold als een typische 
vertegenwoordiger van dat land. De match, die van 16 juli tot 17 oktober 1978 in Baguio 
werd gespeeld, had dan ook een sterk politieke lading en werd begeleid door bizarre 
conflicten tussen het kamp van Kortsjnoj en dat van Karpov.  

Karpov–Kasparov 

In 1984 won Garri Kasparov de kandidatencyclus. Op 
10 september 1984 begon in Moskou zijn tweekamp 
tegen Karpov.  Na 9 partijen stond Karpov met 4–0 
voor. Karpov stelde zich vervolgens ten doel om met 
6–0 te winnen, Kasparov om niet meer te verliezen. 
Het resultaat was een lange reeks korte remises, 
slechts af en toe onderbroken door een echte partij. 
In de 27e partij bracht Karpov de stand op 5–0. In de 
32e partij slaagde Kasparov er voor het eerst in een 
partij op zijn naam te brengen. Hierna volgde weer 

een reeks remises totdat Kasparov de 47e en 48e partij won. Daarna brak FIDE 
voorzitter Florencio Campomanes de match af en bepaalde dat er een nieuwe match 
gespeeld moest worden, dit keer over 24 partijen. 

Deze tweede match werd gespeeld van 3 september tot 9 november 1985, wederom in 
Moskou. Na een spannende en schaaktechnisch hoogstaande strijd    

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Schaken_om_de_wereldtitel.ogv
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Schaken_om_de_wereldtitel.ogv
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reykjavik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Karpov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortsjnoj
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baguio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florencio_Campomanes


8 
 

Arpo-Jarpo mei – juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

won Kasparov met 13-11. 

 

Karpov had recht op een revanchematch en zo werd er een derde tweekamp gespeeld. 
Deze duurde van 28 juli tot 8 oktober 1986. Deze keer won Kasparov. 

Inmiddels was er weer een kandidatencyclus afgelopen. De FIDE bepaalde dat de 
winnaar, Andrei Sokolov, een 'Superfinale' tegen Karpov moest spelen om het recht 
Kasparov uit te dagen. Karpov won moeiteloos van Sokolov en zo was de weg vrij voor 
de vierde tweekamp. Sevilla was van 12 oktober tot 18 december 1987 het toneel van 
deze krachtmeting. Schaaktechnisch stond de match op lager niveau dan de vorige twee, 
maar aan spanning ontbrak het niet. De eindstand was 12-12, nadat Kasparov met veel 
kunst en vliegwerk de laatste partij won. Hiermee behield Kasparov de titel. 

Kasparov was nog niet van Karpov af, want deze won de volgende cyclus. En zo zaten de 
heren van 8 oktober tot 31 december 1990 tegenover elkaar voor hun vijfde match. In 
totaal speelden Karpov en Kasparov 144 partijen tegen elkaar in hun matches om het 
wereldkampioenschap. De 'einduitslag' was 73-71 voor Kasparov. 

Na hun breuk met de FIDE stichtten Kasparov en Short de Professional Chess 
Association (PCA). Deze organiseerde een tweekamp die door Kasparov met 12½-7½ 
werd gewonnen. De PCA zette vervolgens een eigen kandidaten-cyclus op. Anand won 
deze cyclus maar verloor in 1995 de tweekamp tegen Kasparov. Daarna stortte de PCA 
in en werd de titel min of meer privébezit.  

Hereniging 

Er zijn verschillende pogingen ondernomen om weer tot één 
wereldkampioenschap te komen. Tot 2006 was geen van deze 
pogingen succesvol. Kramnik weigerde mee te spelen in het FIDE 
toernooi van 2005 en wenste zijn titel alleen te verdedigen in een 
klassieke tweekamp. Hij was wel bereid een tweekamp met 
Topalov te spelen, hetgeen Topalov in eerste instantie weigerde. 
Echter, van 21 september tot 13 oktober 2006 werd door 
Kramnik en Topalov een match over 12 partijen gespeeld. Deze 
match betekende de hereniging van beide wereldtitels. De 
nieuwe wereldkampioen werd Kramnik. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrei_Sokolov_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sevilla_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Professional_Chess_Association
https://nl.wikipedia.org/wiki/Professional_Chess_Association
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_schaken_1993_(%27Klassiek%27)
https://nl.wikipedia.org/wiki/FIDE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kramnik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
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Anand 

In 2007 werd het wereldkampioenschap weer gespeeld in de vorm van een toernooi 
met acht deelnemers. Dit werd gewonnen door Viswanathan Anand. 

Sinds 2012 wordt de uitdager bepaald in een kandidatentoernooi. In 2012 werd dat 
gehouden in Kazan. Boris Gelfand won en speelde in Moskou tegen Anand. Dit 
wereldkampioenschap eindigde in 6 - 6. Anand won de tiebreak en hield daarmee de 
titel. 

 
 
Regerend wereldkampioen Magnus Carlsen 
 
 

 

 

 

 

 

De Noor Magnus Carlsen (geboren 1990) drong reeds op jonge leeftijd door tot de 
wereldtop en wordt beschouwd als één van de sterkste schakers ooit. Hij werd op 
zijn dertiende grootmeester. Op 1 januari 2010 werd Carlsen de jongste schaker 
die ooit de FIDE-ratinglijst aanvoerde. In januari 2013 bereikte Carlsen een rating 
van 2861 en verbrak daarmee het record van Garri Kasparov. In 2013 won Carlsen 
in Londen het kandidatentoernooi en speelde in november 2013 tegen regerend 
wereldkampioen Anand. Dit wereldkampioenschap werd door Carlsen gewonnen 
waardoor hij de op een na jongste wereldkampioen ooit werd. Alleen Kasparov was 
jonger. Anand won in maart 2014 opnieuw het kandidatentoernooi en kreeg in het 
Russische Sotsji een revanchematch om de tittel. Carlsen won en bleef wereldkampioen. 
En nu uitkijken naar November 2016 in New-York: Karjakin - Carlsen. 

Walter Suys 

(bronnen: Raindroptime, Wikipedia, Fide, illustraties: Catawiki) 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kazan_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boris_Gelfand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootmeester_(schaken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/FIDE-rating
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparov


Verkoop onder leden  14 mei 2016 om 15 uur

Nr. Land Omschrijving ** * O Cote Inzet Bod

1 België Nr. 12 O 90,00 10,00

2 België Nr. 9 (Links onder nazien) O 140,00 8,00

3 België Nr. 11 O 10,00 2,00

4 België Nr. 12A O 130,00 11,00

5 België Nr. 25A O 100,00 14,00

6 België Nrs. 38-41 O 100,00 14,00

7 België Nrs. 190-210 O 20,00 3,00

8 België Bl. Nr. 67 O 22,50 4,00

9 België Nrs. 190-210 ** 475,00 75,00

10 België Nr. 385 ** 17,50 2,50

11 België Nrs. 401-403 ** 13,00 1,50

12 België Nrs. 868-875 ** 65,00 10,00

13 België Nrs. 898A-899A ** 120,00 18,00

14 België Nrs. 909-911 ** 9,50 1,50

15 België Nrs. 961-963 ** 15,00 2,00

16 België Nrs. 994-995 ** 15,00 2,00

17 België Nrs. 1096-1101 ** 27,50 3,00

18 België Nrs. 1176-1181 ** 21,00 3,00

19 België Nrs. 2370-2375 ** 22,50 3,00

20 België Nr. 2855 ** 6,00 1,00

21 België Privé nrs. 30,34 ** 95,00 15,00

22 België ATM op FDC O 15,00 3,00

23 België BK 98-107 (10x0,74€) ** 15,00 3,00

24 België 12 BK  (BF 192 =4,75€) ** 1,80

25 Reich Nrs. 675-663 ** 40,00 6,00

26 DP Bizone Nrs. 76/78 ** 135,00 20,00

27 Bund Nrs. 3-6 O 190,00 19,00

28 België Catalogus Pro's 3,00

29 België Insteekboek BelgIë 9,00

30 Wereld Insteekboek Spanje, Congo ,, 4,00

31 Gr. Britannië Insteekboek 5,00

32 Wereld Insteekboek Duitsland England ,,,, 4,00

33 Poststukken 13 Thematische omslagen 1,00

34 Gr. Britannië Jaargang 1988 £7 2,00

35 Ruilboekje restant 1,00

36 Wereld Doos met zegels en omslagen 1,00

37 Tekening Belfort Lier in Kder 5,00

38 Tekening St Gummarus on Kader 5,00

39 Tekening Lier Kleur 5,00
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Arpo –Jarpo Lier mei – juni 2016 

 

GEZELLIG SAMENZIJN 24 SEPTEMBER 2016 
55 JAAR ARPO –JARPO LIER & SFP “DE KOERIER” 

Menu Buffet 
KOUD 

 Heilbot carpaccio met basilicum en ijsberg 

 Roze garnaal in glas met garnituur “mooi zicht” 

 Beenhesp met knolselder 

 Kalfslende en groene asperge met zoete paprika 

 Margaritasalalade   

o Compositiesalades, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter 

 

Warm 
 Vlaswijting met bieslooksausje en stoemppatatatjes 

 Kipcurry “Indian way” 

 Geitenkaas /vijgen/honing/pijnboompit 

Nagerecht 
Rijstricondé met abrikozen 

Dranken 
 Aperitief  

 Wijnen en dranken  aan tafel 

 Alle dranken voor en na  

 

 

 

 

 

Een korte beschrijving van het gerecht. 

Item 
Een korte beschrijving van het gerecht. 
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Arpo-Jarpo Lier mei - juni 2016 

 
24 september 2016 

OM  18 UUR  

 in de zaal 't Karthuizershof 

Karthuizersvest 55-57 

2500              LIER 

  Gezellig samenzijn met  buffet. 
Ter gelegenheid 55 jaar Arpo-Jarpo Lier & SFP “De koerier” 

 

 

 
 

Wij nodigen  U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn  met  buffet. 

Om 18 uur  schenken wij het aperitief. 

Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs   € 40,00. 
 

 Wat krijgt U hiervoor? 

Aperitief  - koud en warm buffet  tot alles op is -  Dranken gans de avond gratis.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Inschrijven vóór  16 september 2016  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   0479778337  0468289239 

E-mailadres   firmin.thys@telenet.be of  arpojarpolier@gmail.com 

   
 

 

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

 

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

 

Postnummer:................... Gemeente:........................................:.....................… 

 

Schrijft in voor het gezellig samenzijn  op 24 september 2016 om 18 uur. 

 

 

Aantal personen :...........  aan  € 40,00 :.................. 

Handtekening 

 

 



ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 

Zaterdag 12 november 2016 

WAAR:     in zaal  ‘t Karthuizershof 

Kartuizersvest 55/1  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   0479 77 83 37 of  0468 28 92 39 of een 
e-mail te sturen naar:   firmin.thys@hotmail.com  of  arpojarpolier@gmail.com  of    fir-

min.thys@telenet.be  

Kijk op de websites  “Uit in Vlaanderen” of  “Uit in Lier”  

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


ARPO - JARPO LIER 
 
 
 

25ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN 

zondag  11 december 2016 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

 

13 uur grote eindejaarsverkoop  

voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER 

 
in zaal ‘t KARTHUIZERSHOF 

KARTUIZERSVEST 55  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 -  0479 77 83 37 

 

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

 

Iedereen is welkom                   Toegang gratis 

 

 

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

