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Beste Vrienden
De krokussen en narcissen staan reeds vroeg in bloei, zij verwelkomen de lente en geven
wat kleur aan het grauwe winterlandschap.
Wij zijn volop aan het nadenken hoe wij in 2021 ons 60 jaar bestaan gaan vieren. Wat al zeker
op het menu zal staan is een feest, want wij moeten ons Boergondisch verleden in ere houden.
Wat wij zeker ook zouden moeten doen is een retrospectieve van onze kring in beeld brengen.
Wij vragen dan ook aan onze leden als ze nog foto’s of bijzondere stukken van vroegere
organisaties hebben om die mee te brengen naar de club.
Van de beginperiode van onze kring hebben wij weinig of niets meer. Dit is het gevolg van een
tragisch ongeval. De toenmalige secretaris is samen met zijn echtgenote in een vliegtuigramp
overleden.. Toen is alles verzegeld en is alles wat van de kring was verloren gegaan. Dus de
eerste vijf jaar hebben wij bijna niets. Als er nog mensen zijn die nog iets zouden hebben of
daar informatie over kunnen geven is dat altijd welkom. Onze ondervoorzitter en ruilmeester
Pierre Beukeleirs houdt ook ons archief bij. Jullie kunnen altijd terecht bij hem als je iets zou
hebben of weten over onze kring.
Graag zouden wij van onze leden die in Lier wonen willen
weten of ze een uitpas hebben. Op dit ogenblik kennen wij 4
leden met zulke pas. Zij die er geen hebben raden wij aan er
één aan te schaffen . Hij kan u veel voordelen geven op
cultureel gebied. Houders met een uitpas dit melden. Drie
maal aanwezig op onze bijeenkomsten met een uitpas geven
recht op één gratis drankje.
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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
Meistraat 7 2000 Antwerpen
: 0496/264119

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
De bijeenkomsten gaan door in :

Zaal “D’OPEN POORT”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER
Zaterdag 14 maart vanaf 14 uur
Zaterdag 11 april vanaf 14 uur
Zaterdag 09 mei vanaf 14 uur
Zaterdag 13 juni vanaf 14 uur

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

*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:
BATS Willy, willy.bats@skynet.be
Voortkapelseweg 8, 2200 Herentals
: 0486/025907 014/368241
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
Tweede afgevaardigde cultuurrraad
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LIDGELDEN 2019
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 jaar : €8,00

•
•

ARPO : Lidgeld : €8,00

•

Rekeningnummer: ARPO-JARPO LIER:

ARPO : Familiekaart €10,00

BE11 9791 3217 6548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2020
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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Bij de uitgifte “Duivensport “
België is de bakermat van de duivensport. Omstreeks 1800 vonden er
in Luik, Antwerpen en Gent al wedstrijden plaats. De Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond (KBDB) bestaat sinds 1910 en heeft vijftien regionale afdelingen. In tegenstelling tot in Nederland werden de Belgen tijdens de
Tweede Wereldoorlog niet verplicht om hun duiven af te maken. Daar werden
de duiven alleen uit enkele provincies geëvacueerd.
Onze stad Lier heeft de oudste duivenmarkt. De
duivenmarkt in Lier bestaat al sinds midden de
jaren 1800. Een gebeuren waarvan niemand
exact meer weet hoe het ontstaan is, maar waar
je nog steeds elk jaar duiven op de kop kan tikken. De duivenmarkt op de Grote Markt van Lier
vindt al jarenlang plaats vanaf de eerste zondag van januari tot de eerste zondag van mei,
telkens van 6u 's morgens tot 12u 's middags. Sinds dit jaar zijn er een aantal zondagen minder waarop men naar de duivenmarkt kan gaan. De start van de duivenmarkt is voortaan op
de 2de zondag van januari en met een laatste markt voorzien op zondag 20 april. Het schepencollege van Lier nam deze beslissing na het dalende aantal verkopers vanaf midden
maart. De drukst bezochte periode is deze eind februari/begin maart. Reden daarvoor is dat
het lokale kweekstation opengaat vanaf de 2de week van februari en vooral buitenlandse bezoekers combineren graag een bezoek aan de duivenmarkt met dat aan het kweekstation.
Dat is ook dé periode om jonge piepers te kopen om je hok verder aan te vullen. Er is keuze
uit een 50- à 60-tal verkopers die hun jong grut voorstellen en proberen te slijten.
De Belgische duivenmelkers staan aan de wereldtop. Op 10/08/2018 realiseert Joël Verschoot het 'mirakel van Ingelmunster' met het winnen van de 1e Nat Angoulême oude, 1e Nat Asduif Fond KBDB, en 2e Nat Angoulême jaarlingen. Driemaal is scheepsrecht! Het was supercrack Armando die na eerder
2 x 2e Nationaal Limoges (in 2017 en 2018) te hebben gewonnen, nu alle
registers nog eens opentrok, om zijn over verdiende nationale zege te behalen evenals de Nationale Asduiftitel Fond KBDB, dit met het kleinste coefficiënt ooit! Kan het nog mooier, kan het nog beter?

Firmin Thys
Bibliografie: Geschiedenis duivensport van Pipa en geschiedenis duivenmarkt stad Lier.
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De 7 nieuwe Wereldwonderen
De zeven antieke Wereldwonderen waren ontzagoproepende bouw- of kunstwerken uit de klassieke
oudheid (voor onze jaartelling). Ze waren allemaal
gelegen in het machtige Rijk van Alexander de
Grote. De piramides uit Egypte zijn helaas de
enige bouwwerken die nog bestaan. Alle andere
zijn verwoest door een aardbeving of door brand;
of ze werden gewoonweg leeggeroofd en vernietigd tijdens diverse oorlogen.

De zeven wereldwonderen (van links naar rechts,
boven naar beneden): Piramide van Cheops, Hangende tuinen van Babylon, Tempel van Artemis in
Efeze, Beeld van Zeus te Olympia, Mausoleum van
Halicarnassus, Kolossus van Rodos en de Pharos
van Alexandrië. De afbeeldingen, uitgezonderd de
foto linksboven, zijn van de hand van de graveur Philip Galle, naar tekeningen van Maarten van
Heemskerck
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Het is dan ook te verwachten dat de mensen op deze aarde vele malen hebben geprobeerd om "nieuwe
wereldwonderen" te benoemen. Veel landen verdedigen hun "achtste wereldwonder". Nederland zou het
Paleis op de Dam als nieuw wereldwonder zien. Maar ook onze Deltawerken worden beschouwd als technisch hoogstandje (en dat is het ook). Frankrijk dweept al jaren met de Eiffeltoren en New York ziet het liefst
het Vrijheidsbeeld in de Hudson rivier op de nieuwe lijst van Wereldwonderen.

Het project "New 7 Wonders" is een idee van de in Zwitserland geboren Canadees Bernard Weber, filmmaker, museumdirecteur, vliegenier en onderzoeker.
Het initiatief werd gelanceerd in 2000. Meer dan 19 miljoen mensen van de hele wereld stemden op honderden locaties en monumenten die zij beschouwden als moderne wereldwonderen. De 77 monumenten
met de meeste stemmen werden beoordeeld door een uitgebreid en deskundig comité. Uit die lijst werden
21 monumenten gekozen die opnieuw aan een wereldwijde stemming werden onderworpen. De uitslag van
die nieuwe stemming heeft 7 nieuwe moderne wereldwonderen opgeleverd.
De uitslag van de stemming werd bekend gemaakt op 7 juli 2007, een datum die wordt gerepresenteerd
door 07/07/07.

De 21 kandidaten voor de wereldwijde stemming per e-mail of SMS waren in alfabetische volgorde:
1. Acropolis - Griekenland
2. Alhambra - Spanje
3. Angkor Wat - Cambodja
4. Chichen Itza - Mexico
5. Chinese Muur - China
6. Christusbeeld - Brazilie
7. Colosseum - Italie
8. Eiffeltoren - Frankrijk
9. Hagia Sophia - Turkije
10. Kiyomizu - Japan
11. Kremlin - Rusland
12. Machu Picchu - Peru
13. Neuschwanstein - Duitsland
14. Paaseiland - Chili
15. Petra - Jordanie
16. Piramides - Egypte
17. Stonehenge - Engeland
18. Sydney Opera House - Australie
19. Taj Mahal - India
20. Timboektoe - Mali
21. Vrijheidsbeeld - USA
In mei 2007 werd besloten om de Piramides van Egypte uit de stemming te halen,
omdat ze toch al een speciale positie hadden als het enige nog bestaande bouwwerk van de "Oude Wereldwonderen".

Uitslag van de stemming
Meer dan 100 miljoen mensen hebben een stem uitgebracht op de 20 overgebleven kandidaten.
De gekozen zeven nieuwe Wereldwonderen zijn geworden (in alfabetische volgorde):
Arpo – Jarpo Lier maart – april 2020
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Chichén Itzá (Mexico)
Chichén Itzá 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 Itza tot
hoofdstad. De architectuur na die tijd werd een mengsel
van Maya en Tolteeks.In het centrum van Chichen Itza
staat de 24- meter hoge tempel van de god Kukulcan,
wellicht de grootste tempel uit de Mayacultuur.In 1221
brak een burgeroorlog uit. De houten onderdelen van de
tempels werden verbrand. Chichen Itza verloor zijn toppositie en de heersers verhuisden naar Mayapan.

Chinese Muur (China)
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 lukte tot 1644, toen de Mandjoes China
binnenvielen.
De Grote Muur is nu de grootste toeristische trekpleister in
China.

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 1931, nadat in 1921 was begonnen met het
inzamelen van geld in de "Week van het Monument" (Semana do Monumento).De locale ingenieur Heitor da Silva Costa maakte het ontwerp en de Franse beeldhouwer Paul Landowski voerde het werk
uit.Moest men vroeger naar het monument klimmen via een trap van
220 treden, sinds 2003 zijn er liften om de bezoekers naar boven en
naar beneden te brengen.

Colosseum (Rome, Italië)Het Colosseum was een groot
amphitheater in het centrum van de oude stad Rome. Het werd
gebouwd in 72-80 na Chr 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 gedeeltelijk verwoest door blikseminslag. Daarna volgden nog 4
aardbevingen. En tenslotte werd het marmer uit het gebouw gesloopt (gestolen) om er andere gebouwen mee op te trekken.
Tegenwoordig bezoeken ongeveer 100.000 toeristen per jaar het
imposante Colosseum.

Arpo – Jarpo Lier maart – april 2020
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Machu Picchu (Peru)Machu Picchu, de mysterieuze Inca stad hoog in de Andes bergen van Peru,
werd pas ontdekt op 24 juli 1911 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 Wereldwonderen.

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

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 1631 en 1648 tot stand kwam in opdracht van de Indiase grootmogol Shah Jahan, als grafmonument
voor zijn hoofdechtgenote Mumtaz Mahal, die in 1631 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
mengvorm van islamitische en hindoe-architectuur.De Taj Mahal
is 58 m hoog en 56 m breed en staat op een 10.000 m² groot marmeren platform. Het volkomen symmetrische gebouw bestaat uit
wit marmer en is rijk versierd met ingelegde stenen.
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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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Land
België
België
België
België
België
België
Duitse Staten
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Wereld
Allerlei
België
België
England
Belgie+Congo
Duitsland
Varia
Varia
Europa
Restant
België
Doosjes
Materiaal
Materiaal
Duitsland
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
Varia
Varia
België

Verkoop onder leden 14 maart 2020
Omschrijving
**/*/O
Nrs. 1082- 1088
**
Nrs. 946-951
*
BK. nrs. 34-38 Paus
**
Insteekboek Kopstaande & Puds
**/*/O
Restant
**/*
Doosje met 970verschillende zegels
O
Dantzig/Saar/Beieren/Würtenberg
O
Bizone nrs1-20
*
Schleswig-Holstein nrs. 25-38
*
Olsztyn tussen nrs 1en 28
*
Kistje met 100den zegels
Verrassinglot
Doos -10%
2 zakjes met zegels
Doosje
Doos
Doosje
O
Doosje
O
Schoendoos
Restant
O
Zweden &Denemarken
O
Preo
Spanje & Portugal
Vergrootglas
Doos met kristal
Insteekboek Deutsche Post + DDR
Nrs. 603-612
**
Nrs. 615-622
**
Nrs. 625-630
**
Nrs. 661-669
**
Nrs. 661-669
**
Nrs.647-657
**
Nrs.807-810
**
Nrs.834-840
**
Nrs.868-875
**
Nrs. 973-978
*
Nrs.998-1004
**
Nrs.1008-1008A-1009-1010
**
Nrs. 1114-11250
**
Nrs. 1082- 1088
**
N,A. nr. 7
**
N.A. nr. 23
**
Herdenkingsblad Orval 1941
O
Herdenkingsblad Winterhulp
O
Prive Filatelieclub België
Doos met omslagen div. landen
Doos met zegels
BL. Nr 160 fotografie
**
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11,50
92,50
55,00
215,35

207,20
16,50
22,00
61,00

7,75
3,75
4,00
6,50
6,50
4,20
19,00
54,00
65,00
24,50
34,00
2,55
12,50
11,50
12,50
12,00
16,00
8,00

12,00

Inzet Bod
1,25
10,00
6,00
20,00
2,00
5,00
18,00
1,50
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
5,40
6,50
2,50
3,50
0,50
2,50
1,50
2,00
2,00
4,00
2,00
1,00
2,00
3,00
1,20

10
49
50
51
52
53
54

België
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Catalogus

Bl. Nr;143 Hergé
Insteekboek Blauw
Insteekboek Rood
Kaft maximum kaarten
jaargangen zie foto
Off cat België 2019 club

**

Lot: 53 8 volledige jaargangen Bund 1995-2002 in geïllustreerde inzetten
6 cassettes 27x37 cm.
2 overige jaren 2001 -2002 zitten in luxe voordrukalbum met cassette 3,x32cm
inzet: €1,00 zie Foto

Arpo - Jarpo Lier maart - april 2020

30,00

3,00
10,00
10,00
1,50
1,00
5,00
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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.:

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 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 maart – april 2020
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Studiekring Lier

Volgende bijeenkomst studiekring Lier op 28 november 2019 om 19.30uur.
Kleine zaal D’ Open poort “ Berlaarstesteenweg 17 2500 Lier.

BIJEENKOMSTEN 2019- 2020 studiekring Lier

Bijeenkomsten 2020

Donderdag

26 maart 2020

Kleine zaal deuren vanaf 19 uur

Studiekring Lier

Donderdag

25 juni 2020

Kleine zaal deuren vanaf 19 uur

Studiekring Lier

Donderdag

26 november 2020

Kleine zaal deuren vanaf 19 uur

Studiekring Lier

Arpo-Jarpo Lier maart - april 2020
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BIJEENKOMSTEN 2020 ARPO - JARPO
Zaterdag

11 januari 2020

Algemene jaarvergadering+ worstenbrood

Arpo-Jarpo

Vanaf 14-18 uur
Zaterdag

08 februari 2020

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

14 maart 2020

vanaf 14- 17uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

11 april 2020

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

09 mei 2020

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

13 juni 2020

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

04 juli 2020

vanaf 14-17 uur: Eerste zaterdag

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 september 2020

vanaf 14- 17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 oktober 2020

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

14 november 2020

vanaf 14- 17uur. Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 december
2020

Vanaf 13 uur Bijeenkomst en
Voorbereiding Nationale ruildag

Arpo-Jarpo

Zondag

13 december

NATIONALE RUILDAG +TENTOONSTELLIG

Arpo-Jarpo

2020

van 9 tot 15uur

Datum Gezellig samenzijn in september nog vast te leggen.

Inlichtingen :Thys Firmin

Bosstraat 38 2500 LIER :03/4806628

Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2020
Arpo - Jarpo Lier maart - april 2020

gsm 0468 28 92 39

Arpo – Jarpo Lier maart - april 2020

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”

ARPO - JARPO LIER

27ste NATIONALE RUILDAG
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

Met medewerking van KLBP Antwerpen

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

