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Beste vrienden
Bij een nieuw jaar horen de nodige wensen. Wij wensen jullie, familie en vrienden het allerbeste voor 2019
en dat onze kring nog een fijne toekomst mag tegemoet gaan.
Onze quiz en ruildag zijn weeral voorbij. We mogen terugblikken op een groot succes met beide evenementen. Mijn dank gaat dan ook uit aan alle medewerkers en helpers die zich ingezet hebben om dit alles
tot een groot succes te laten uitgroeien.
Het nieuwe jaar start traditioneel met onze algemene jaarvergadering en gratis worstenbrood of appelbollen. Vergeet niet in te schrijven. De inschrijving moet ons bereiken voor 7 januari 2019. Niet ingeschreven
geen worstenbrood of appelbollen maar wel welkom op onze algemene jaarvergadering.
In 2019 zijn er nieuwe posttarieven; er wordt opnieuw onderscheid gemaakt met prior of gewoon. Prior
wordt besteld na 1 dag, gewoon 3 dagen.
Het nieuwe uitgiften programma voor 2019 is voorgesteld door bpost. Een affiche met een bundeling van
de uitgiften was reeds te bezichtigen op onze ruildag. Het volledig programma kan men altijd bekijken op
onze bijeenkomsten.
Nieuws vers van de pers: In 2020 organiseert het provinciaal comité van de Provincie Antwerpen de nationale tentoonstelling die in het teken zal staan van de herdenking van 100 jaar Olympische spelen van 1920
in Antwerpen.

©bpost

Enkele losse snippertjes : er zijn leden die opmerkten dat ons gezellig samenzijn niet in de agenda van
2019 staat. Maak jullie niet ongerust, omdat we dat niet in de zaal doen kunnen wij voorlopig nog geen datum mededelen. Het zal waarschijnlijk dezelfde formule zijn als in 2018.
Aan de leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben. Doe het vlug en zeker voor 31 januari 2018.
Wij vragen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn op onze bijeenkomsten. Heb je vragen of voorstellen, deel
ze ons mede, wij zullen altijd proberen te helpen.
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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

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
De bijeenkomsten gaan door in :

Zaal “D’OPEN POORT”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 vanaf 14 uur

Om 20 uur familiale Quiz.
ZATERDAG 12 JANUARI 2019 vanaf 14 uur
ZATERDAG 09 FEBRUARI 2019 VANAF 14 UUR
ZATERDAG 09 MAART 2019 VA?AF 14 UUR
Algemene jaarvergadering en gratis worsten brood of
appelbollen (inschrijven verplicht)

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
*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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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 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 2019

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!!!!
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Studiekring Lier

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

BIJEENKOMSTEN 2019 studiekring Lier

Donderdag

28 maart 2019 Klein zaal deuren vanaf 19 uur

Studiekring Lier

Donderdag

27 juni 2019 Klein zaal deuren vanaf 19 uur

Studiekring Lier

Donderdag

28 november 2019 Klein zaal deuren vanaf 19 uur

Studiekring Lier

Bestuur

Voorzitter: Beukeleirs Pierre Voetbalstraat 9 2200 Lier: pierre.beukeleirs@telenet.be: 0496 26 41 19
Secretaris: Johan Vanhoutte Pater Domstraat 43 2520 Broechem :johanvanhoutte@skynet.be
: 0477 45 50 24 : 03 485 71 01
Penningmeester: Eugene Van Roosbroeck Pannenhuisstraat 32 2500 Lier:0478 69 29 23 : 03 480 25 29
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING
ZATERDAG 12 januari 2019 om 14 uur
In feestzaal “D’ Open Poort”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER
WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG EN RUILDIENST
FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2020
BESTUURSVERKIEZING
(Zijn uittredend en herkiesbaar )
De functies worden door het bestuur verkozen
ALLERLEI
UITREIKING PRIJS AANWEZIGHEDEN 2018

GRATIS WORSTENBROOD of APPELBOLLEN om 15.30 uur

De algemene vergadering is de belangrijkste vergadering van het jaar en elk lid zou aanwezig moeten zijn.

Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen hun kandidatuur bevestigen door dit formulier in te
vullen.. Wij doen een oproep, aan onze jongere leden, om zich kandidaat te stellen.

Naam:

Voornaam:

Lidnr.:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Datum:

Handtekening:

Schriftelijk te bezorgen vóór 09-01-2017 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per : firmin-thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com

Wij voorzien dit jaar gratis worstenbrood of appelbollen voor onze leden en hun
partner om 16 uur. Inschrijven verplicht, zie inschrijvingsformulier verder in dit
blad. Niet ingeschreven geen worstenbrood of appelbollen wel welkom op de
vergadering.

Vergeet uw lidgeld niet te betalen voor 31-01-2019
Arpo – Jarpo Lier januari - februari 2019

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Land
België Prentk.
België Prentk.
België Prentk.
België Prentk.
België Prentk.
België Prentk.
België Prentk.
België Prentk.
WWF
Wereld
Finland
VN Geneve
België
Wereld
België

Verkoop onder leden 12 - 01 - 2019
Omschrijving
**/*/O Cote Inzet Beh. Pr.
Antwerpen Stuyvenberggasthuis
O
0,30
Vilvoorde Maison de Correction, metTaxe
O
0,30
2 prentk. 1breifk. Knocke, Heyst aan zee
O
0,50
Bomberdement Zuytschoote WO1, SMB
O
0,50
2 WO1 zeg, met opdr. Belgien 1censuur
O
0,20
5 Kaarten Vrolijk Pasen jaren 1920
O
0,50
8 kaarten jaren 1920 Feestdagen
O
1,00
Kaart Saint Antoine de padone 1917
O
0,10
FDC 13 reeksen van FDC
O
1,00
Insteekkaart met 45 zegels Thema
O
0,10
Nrs1066-67 92-94 1129-30 Bl. 1155
**
13,00 1,00
Jaargang 1987
**
23,90 1,00
TRV nrs 1-2
**
25,00 2,00
Doosje met zegels
O
0,10
Cantalogus 2018 volume 1 en 2
5,00

Lot 4

Lot5

Lot1

Lot3
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VERVOLG EUROMUNTEN

2013

Slowakije
1150ste verjaardag van het begin van de missie van Constantijn en Methodius in Groot-Moravië
Beschrijving: Het binnenste deel van de munt toont de broers Constantijn (ook bekend als
Cyrillus) en Methodius van Thessalonica aan weerszijden van het symbolische dubbelkruis
dat op drie heuvels rust. Het kruis wordt bovendien vastgehouden als een bisschopsstaf,
een combinatie van de symbolen van staat en christendom die het belang benadrukt van de
missie van de twee broers, die bijdroeg aan de volledige soevereiniteit en legitimiteit van
Groot-Moravië, de eerste Slavische staat in Midden-Europa. Constantijn houdt een boek op,
dat staat voor onderwijs en geloof; Methodius is afgebeeld met een kerkgebouw, als
symbool voor het geloof en het institutioneel christendom. Langs de onderrand van het
binnenste deel van de munt staan, tussen scheidingstekens, de naam van het uitgevende
land, “SLOVENSKO”, en de jaartallen "863" en "2013".
Langs de bovenrand van het binnenste deel van de munt staan de namen “KONŠTANTÍN” en “METOD”. De
gestileerde initialen 'mh' (van de ontwerper, Miroslav Hric) staan direct links van de broers, direct rechts van hen staat
het muntteken van de munt van Kremnica (de letters "MK" tussen twee muntstempels).Langs de buitenrand van de
munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten
Uitgiftedatum: juli 2013

Frankrijk
Herdenking 150ste geboortedag van Pierre de Coubertin, de initiatiefnemer van de moderne Olympische
Spelen en de eerste voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.
Beschrijving: Op het binnenste deel van de munt is, iets rechts van het midden, een
jonge Pierre de Coubertin afgebeeld, met gestileerde olympische ringen op de
achtergrond. In deze ringen zijn silhouetten te zien die de olympische sporten
verbeelden. Links van de kop van Coubertin staan de letters "RF" van het uitgevende
land, boven het jaar van uitgifte, "2013". Langs de bovenrand van het binnenste deel van
de munt staat de naam “PIERRE DECOUBERTIN”.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: juni 2013

Spanje
Klooster van San Lorenzo de El Escorial, UNESCO Werelderfgoed
Beschrijving: Op het binnenste deel van de munt is het klooster van San Lorenzo de El
Escorial afgebeeld. Langs de bovenrand staat in hoofdletters de naam van het land van
uitgifte, "ESPAÑA". Het jaar van uitgifte staat rechts, boven het muntteken.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 8 miljoen munten
Uitgiftedatum: februari 2013

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 2019
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Slovenië
800ste verjaardag van bezoeken aan de Postojna-grot
Beschrijving: De centrale afbeelding van de munt is een gestileerde spiraal die aan de
linkerzijde van het binnenste gedeelte begint met de inscriptie “POSTOJNSKA JAMA •
1213 - 2013 • SLOVENIJA” en eindigt met twee gestileerde speleothems.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: februari 2013

Frankrijk
Duitsland
50ste verjaardag van de ondertekening van het Élysée-verdrag
Oplage: 10 miljoen munten
Datum van uitgifte: januari 2013

Oplage:
11 miljoen
Datum van uitgifte: januari 2013

munten

Beschrijving: Op de munt, die is ontworpen door Yves Sampo van de Monnaie de Paris, Stefanie Lindner van de
Berlijnse staatsmunt, Alina Hoyer (Berlijn) en Sneschana Russewa-Hoyer (Berlijn), staan gestileerde portretten van de
ondertekenaars van het Élysée-verdrag (de toenmalige kanselier van de Duitse Bondsrepubliek Konrad Adenauer en
de vroegere president van de Franse Republiek Charles de Gaulle), hun handtekeningen aan weerszijden van de
woorden "50 ANS JAHRE” en het jaar "2013” in het centrum.
De woorden "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” en "ÉLYSÉE-VERTRAG” respectievelijk bovenaan en onderaan in het midden
van het binnenste gedeelte van de munt. Op de rechter binnenrand onder het portret van Adenauer staat in het
binnenste gedeelte tevens de "fleurette" (het teken van het graveeratelier) en de letters "RF" ter indicatie van het
uitgevende land, terwijl het muntteken zich op de linker binnenrand onder het portret van De Gaulle bevindt. Langs de
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Italië
200ste verjaardag van de geboorte van Verdi
Beschrijving: Wie kent niet tenminste een of meerdere aria's uit de beroemde opera's van
de Italiaanse grootmeester van het genre, Giuseppe Verdi? Of het nu om Il Trovatore,
Rigoletto of Aïda gaat, zijn werken worden nog steeds uitgevoerd in de bekendste
operahuizen ter wereld en nog steeds weet zijn muziek ontelbare operaliefhebbers te
bekoren. De componist wordt er op afgebeeld in zijn meest kenmerkende pose.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 10 miljoen stukken.
Uitgiftedatum: maart 2013
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Portugal
De 250ste verjaardag van de voltooiing van de klokkentoren van de Clerigoskerk te Porto.
Beschrijving: De barokke toren, die gebouwd werd van 1754 tot 1763 onder leiding van
de Italiaanse architect Nicholas Nasoni, was met een hoogte van 76 m
de hoogste van het land. De Torre dos Clerigos is in de tweede grootse
stad van Portugal nog steeds het culturele en architectonische uithangbord
bij uitstek.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 525.000 stukken.
Uitgiftedatum: juni 2013

Nederland
Troonsafstand van Koningin Beatrix
Beschrijving: Het stuk vertoont de beeldenaar van de oude en de nieuwe soeverein en
werd ontworpen door Pannos Goutzemisis, modelleur bij de Nederlandse Munt.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 20 miljoen stukken
Uitgiftedatum: februari 2013

Duitsland
Baden Wurtemberg
Beschrijving: Het stuk draagt de afbeelding van de indrukwekkende Cisterciënzer abdij
van Maulbronn die sinds 1993 UNESCO-Werelderfgoed is. Dit stuk werd ontworpen door
Eugen Ruhl. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese
Unie afgebeeld.
Oplage: 30 miljoen stukken

Uitgiftedatum: februari 2013

Monaco
Monaco, 183ste lidstaat van de Verenigde Naties.
Beschrijving: De 20ste verjaardag van deze gebeurtenis wordt door de Monegasken gevierd
met de uitgifte van een fraai stuk van 2 Euro. Op de munt is een over de wereld vliegende
duif, met in de bek een olijftakje, afgebeeld. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf
sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1.249.131 stukken.

Uitgiftedatum: juli 2013

Italië
De 700ste verjaardag van de geboorte van Giovanni Boccaccio
Beschrijving: Een van de bekendste Italiaanse schrijvers uit de Renaissance. Zijn bekendste
werk, de Decamerone, wordt tot de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur gerekend en
werd ook verfilmd. De graveur Roberto Mauri inspireerde zich voor dit muntstuk op het portret
dat in 1450 door Andrea del Castagno werd geschilderd op een fresco.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 10 miljoen stukken.
Uitgiftedatum: juli 2013
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Nederland
200ste verjaardag inhuldiging Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau
Beschrijving: Hij werd op 20 november 1813 ingehuldigd als soevereine vorst en hierdoor
werd Nederland feitelijk een onafhankelijk koninkrijk. Na de definitieve nederlaag van
Napoleon te Waterloo werd dit formeel bevestigd in 1815 door de oprichting van het
Koninkrijk der Nederlanden, waartoe tot in 1830, ook ons land behoorde. Na de hereniging
van de beide Nederlanden verkreeg de vorst tevens de titel Koning der Nederlanden, welke
hij nog steeds draagt.
De gravures symboliseren, door middel van een lint dat de zeven Oranje koningen en
koninginnen met elkaar verbindt, de continuïteit van de Nederlandse dynastie.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld
Oplage: 3.500.000 stukken.
Uitgiftedatum: november 2013

België
100ste verjaardag oprichting KMI
Beschrijving: Op 31 juli 1913 werd de meteorologische dienst van de sterrenwacht
omgevormd tot een autonome instelling die de naam kreeg van Koninklijke Meteorologische
Instituut van België – K.M.I.
De voorzijde van deze munt vertoont een grafische compositie bestaande uit het getal 100,
waar in de eerste 0 de letters KMI en IRM zijn geplaatst. Verder enkele gestileerde
tekeningen van zonnestralen, de regen en de sneeuw en enkele isobaren. Het geheel werd
vervolledigd door het jaartal 2013 en de letters BE. Het ontwerp is van de hand van
kunstenaar Peter Denayer, de laureaat van een speciaal uitgeschreven wedstrijd.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 3.000.000 munten
Uitgiftedatum: september 2013

Finland
De 125ste verjaardag van de geboorte van de Nobelprijs winnende auteur F. E. SILLANPÄÄ
Beschrijving: Op het binnengedeelte van de munt staat het portret van Sillanpää afgebeeld.
Bovenaan, in een halve cirkel, staan de woorden „F. E. SILLANPÄÄ”. Links staan het jaartal
„1888” en het muntteken. Rechts staan het jaartal „1964”, het uitgevende land „FI” en het
jaar van uitgifte „2013”. Dit is een speciale munt om de grootvader van een hele natie te
herdenken. F. E. SILLANPÄÄ was een meester van de stijl die in de Finse literatuur diepe
inzichten bracht over de relatie tussen de mens en de natuur. Vooral op basis van de werken
Het Zachtmoedig Erfdeel en Silja de dienstmaagd kreeg hij in 1939 de Nobelprijs. Deze
meesterlijke auteur kreeg nog meer nationale bekendheid met zijn populaire radiooptredens en gedenkwaardige kerstkronieken. Na de oorlogsjaren groeide de
meesterschrijver uit tot een baardige „Taata”, de officieuze grootvader van het land. Uit de
herinneringen aan de kerst in zijn kinderjaren ontstond een zeer geliefde traditie: opa die de hele natie devoot rond de
radio verenigt met zijn zorgeloze kerstpraatjes. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese
Unie afgebeeld.
Oplage: 1,5 miljoen munten
Datum van uitgifte: november 2013

Malta
De grondwet die werd aangenomen in 1921 toen het land zelfbestuur had gekregen
Beschrijving: De beeldenaar laat een kaart zien van de Maltese eilanden en een
vertegenwoordiging van de bevolking. Onderaan op de beeldenaar staat het jaartal „2013”.
Bovenaan, in een halve cirkel, staan de woorden „MALTA — Self-government 1921”.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 500 000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2013
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Vaticaanstad
28ste Wereldjeugddag
Beschrijving: Op de munt is het bekendste monument van Rio de Janeiro afgebeeld,
Christus de Verlosser, met een aantal jongeren om het standbeeld heen. Bovenaan, in een
halve cirkel, de inscriptie „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013”. Rechts het
muntteken „R” en de naam van de ontwerper „P DANIELE”. Langs de buitenrand van de munt
zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 115 000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2013

Griekenland
100ste verjaardag van de unie tussen Kreta en Griekenland
Beschrijving: In het binnenste gedeelte van de munt worden Kretenzische rebellen
afgebeeld die de Griekse vlag hijsen, een symbolische weergave van Kreta's strijd voor
aansluiting bij Griekenland. Aan de bovenzijde in boogvorm en in het Grieks de naam van
de uitgevende staat „Helleense Republiek” in hoofdletters. Aan de onderzijde in het Grieks
de woorden „100 jaar unie tussen Kreta en Griekenland”. Rechts de jaartallen „1913-2013”
en het monogram van de Griekse Munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf
sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 750 000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2013

Griekenland
Academie van Plato 2400 jaar geleden opgericht
Beschrijving: Portret van Plato (in profiel). Links, in Oudgrieks schrift, letterlijk vertaald de
woorden „2400 jaar na de oprichting van de Academie van Plato” en „Helleense Republiek”.
Rechts het jaartal 2013 en het monogram van de Griekse Munt. In de afsnede „ΣΤΑΜ”
(monogram van de ontwerper G. Stamatopoulos). Langs de buitenrand van de munt zijn de
twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 750 000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2013

San Marino
500ste gedenkdag van het overlijden van de Italiaanse schilder Pinturicchio
Beschrijving: Op de voorgrond is het fresco „Geschil van Jezus met de artsen” afgebeeld;
onderaan bevindt zich het opschrift „SAN MARINO” in boogvorm; links staat de letter „R”,
het symbool van de Italiaanse Munt; onder het fresco is de naam van de ontwerper
„MOMONI” vermeld; boven het fresco staat het opschrift „PINTURICCHIO” in boogvorm,
met daaronder de jaartallen „1513” en „2013”. Langs de buitenrand van de munt zijn de
twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 115 000 munten
Datum van uitgifte: september 2013
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Finland
De 150ste verjaardag van de parlementszitting van 1863 toen de regelmatige zittingen van het parlement van
start gingen in Finland
Beschrijving: Op de herdenkingsmunt van twee euro staat het jaartal 1863 waar een loot uit
groeit afgebeeld die het begin van de democratie en de ontwikkeling van Finland
symboliseert. Aan de onderzijde in een halve cirkel staat de naam van het uitgevende land
„SUOMI FINLAND” (de twee woorden zijn gescheiden door het muntteken) en het jaartal
„2013”. De parlementszitting van 1863 is het begin van de verlichting. In Finland begonnen in
1863 echte democratie en transparante persactiviteiten en kreeg iedereen het recht om de
Finse taal te gebruiken. Met het begin van de regelmatige parlementszittingen verbeterden
de kansen van de Finnen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in hun land op
ongekende wijze. Het jaar was het begin van een periode van verlichting voor de Finse
democratie. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten
Datum van uitgifte: september 2013

Vaticaanstad
Sede Vacante 2013
Beschrijving: De munt toont het wapen van de camerlengo, met daarboven het
embleem van de Apostolische Kamer, twee kleine kruisen, en de woorden „CITTÀ DEL
VATICANO” aan de linkerzijde en „SEDE VACANTE MMXIII” aan de rechterzijde. Langs
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 125 000 munten
Datum van uitgifte: mei 2013

Luxemburg
Het volkslied van het Groothertogdom Luxemburg
Beschrijving: Rechts in het binnenste gedeelte van de munt is het gelaat van Zijne
Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, naar links kijkend, afgebeeld en links in het
binnenste gedeelte is het volkslied in muziekschrift en in tekst weergegeven. Daarboven
staat de tekst „Ons Heemecht”. Onderaan in het binnenste gedeelte worden de naam van
de uitgevende staat, „LËTZEBUERG”, en het jaartal „2013” vermeld, met aan de ene zijde
daarvan het muntteken en aan de andere zijde de initialen van de muntmeester. Langs de
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1,4 miljoen munten
Datum van uitgifte: september 2013

2014
Spanje
Verandering van staatshoofd
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt zijn de overlappende portretten van koning
Felipe VI en koning Juan Carlos I afgebeeld. Onderaan staan de naam van de uitgevende
staat en het jaar van uitgifte: „ESPAÑA — 2014”. Rechts bevindt zich het muntteken. Langs
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 12 miljoen munten
Datum van uitgifte: december 2014
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GRATIS

WORSTENBROOD
OF

APPELBOLLEN
Tijdens de algemene jaarvergadering op zaterdag 12 januari 2019
Om 15.30 uur
In D’Open Poort
Berlaarsesteenweg 18 2500 Lier
INSCHRIJVEN VOOR 7 JANUARI 2019
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 034806628 of 0468289239
: firmin-thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com

Naam:………………………………………………………………………… Lidnr.:………
Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op zaterdag 12 januari 2019
Met : ……….. personen.
Worstenbrood:……….
Appelbollen: …… ….
Handtekening:

Arpo-Jarpo januari - februari 2019

©bpost

(ontwerp paardentram )

De uitgiften 2019 kan men op onze bijeenkomsten inkijken

BIJEENKOMSTEN 2019 ARPO - JARPO
Zaterdag

12 januari 2019

Algemene jaarvergadering+ worstenbrood
Vanaf 14 tot 18 uur worstenbrood om15.30uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

09 februari 2019

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

09 maart 2019

vanaf 14- 17uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

13 april 2019

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

11 mei 2019

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

08 juni 2019

vanaf 14-17 uur.

Arpo-Jarpo

Zaterdag

06 juli 2019

vanaf 14-17 uur: Eerste zaterdag

Arpo

Zaterdag

14 september 2019

vanaf 14-17 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

05 oktober 2019

vanaf 14-17 uur Eerste zaterdag

Arpo-Jarpo

Zaterdag

09 november 2019

vanaf 14-17uur.

Arpo-Jarpo

Zaterdag

14 december 2019

Vanaf 13 uur Zaterdag
Voorbereiding Ruildag

Arpo-Jarpo

Zondag

15 december 2019

NATIONALE RUILDAG

Arpo-Jarpo

Quiz 20h

+TENTOONSTELLIG van 9 tot 16uur

Inlichtingen :Thys Firmin

Bosstraat 38 2500 LIER :03/4806628

Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2019

gsm 0468 28 92 39

