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          Lot nr.8 

 

 

BESTE VRIENDEN 

 

 

De vakantiemaanden zijn voorbij. De schoolpoorten openen opnieuw hun deuren en wij starten met ons 

nieuw seizoen. 

Onze kring mag fier zijn op zijn leden en bestuursleden. Ons bestuurslid Willy Bats  heeft op voordracht 

van onze kring zijn provinciale medaille voor filatelistische verdiensten in ontvangst mogen nemen. Een be-

loning voor zijn vele werk en inzet in de filatelie. Willy is een gelauwerd thematische verzamelaar en  natio-

naal jurylid in de thematische filatelie. Proficiat Willy! 

 

Wij herinneren onze leden eraan dat wij in september starten met het ontvangen van de lidgelden voor 

2019. Wij vragen uw lidgeld zeker in orde te brengen VOOR eind januari 2019. Hartelijk dank bij voorbaat. 

 

Verkoop onder leden: Nu op de bijeenkomst in september is er nog een beperkte verkoop onder leden. De 

volgende verkoop is tijdens onze nationale ruildag in december. Wij vragen hiervoor loten binnen te bren-

gen in september en ten allerlaatste af te geven op de bijeenkomst van oktober. Zorg voor degelijke loten 

aan verkoopbare prijzen.  

Wij vragen ook voor de volgende bijeenkomsten loten binnen te brengen. Geen loten, geen verkoop onder 

leden. 

 

 

De volgende grote manifestatie in onze Quiz op zaterdag 10 november 2018 om 20 uur. Maak onze quiz 

bekend bij uw vrienden, hij is belangrijk voor onze vereniging. Doe mee met een ploeg vrienden. 

Wij vragen ook medewerkers. Wij hebben mensen nodig om de zaal te bedienen zowel voor als achter de 

toog, voor de opbouw en het terug plaatsen van de  zaal en zoveel mogelijk  quizzers .  

 

Hetzelfde geldt voor onze ruildag : opbouw en afbraak van de zaal, mensen voor en achter de toog, mede-

werkers bij de verkoop onder leden. Deelnemers aan onze tentoonstelling en vooral een bezoek brengen 

aan onze ruildag met vrienden en kennissen.  

 

 

Ik wens mee te helpen tijdens de Quiz:   Naam ::

 toog  l    zaal      jury    

Ruildag: 

 opbouw zaterdag 9/11  toog         verkoop onder leden          zaal tombola    afbreken  
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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 

  
 *O-Voorzitter, ruilmeester  archief  
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Voetbalstraat 9, 2500 Lier 
               :   03/334 97 43   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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!!!! 

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 

 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 2019 

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

Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 
ZATERDAG 8 september 2018 vanaf 14 uur 
ZATERDAG 15 september2018 Etentje Hotel Florent 
Aperitief om 18 uur. Zie verder in dit tijdschrift 
ZATERDAG 6 oktober 2018  EERSTE ZATERDAG vanaf 14  
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 vanaf 14 uur 
Om 20 uur familiale Quiz. 
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Een Enclave in een Europees land.                          4                     Korte Geschiedenis  (bewerkt wikipedia)                   

De Turkse invasie van Cyprus die begon op 20 juli 1974, was een militaire invasie, die naar aanleiding van 
de Cypriotische staatsgreep van 1974 werd uitgevoerd. 

Deze staatsgreep was opgedragen door de militaire junta in Griekenland en was georganiseerd door de Nationale 
Cypriotische Garde. De Cypriotische president aartsbisschop Makarios III werd afgezet en vervangen 
door enosis( aansluiting in het grieks)voorstander Nikos Sampson. Het doel van deze staatsgreep was de annexatie 
van het eiland door Griekenland en het oprichten van de Helleense Republiek Cyprus  

Op grond van artikel 3 van het Verdrag van Zürich en Londen vielen Turkse troepen in juli 1974 Cyprus binnen en 
veroverden 30% van het eiland voordat een wapenstilstand tot stand kwam. Als reactie hierop werden de 10.000 
Turks-Cypriotische inwoners van de enclave van Limassol nog op dezelfde dag overgeleverd aan de Cypriotische 
Nationale Garde. De Turkse wijk van Limassol werd platgebrand, vrouwen verkracht en kinderen doodgeschoten De 
Turkse enclave in Gazimağusa werd onderworpen aan beschietingen en de Turks-Cypriotische stad Lefke werd 
overspoeld door Grieks-Cypriotische troepen.  

Door deze gebeurtenissen op Cyprus stortte de Griekse militaire junta op 23 juli 1974 in en werd vervangen door een 
democratische regering, waarna de Turken in augustus 1974 circa 40% van het eiland bezetten. 

Meer dan een kwart van de bevolking van Cyprus werd verbannen uit het door Turkije bezette noordelijke deel van 
het eiland, waar Grieks-Cyprioten 80% van de bevolking vormden. Iets meer dan een jaar later, in 1975, was er ook 
een stroom van ongeveer 60.000 Turks-Cyprioten vanuit het zuiden naar het noorden, na het conflict, vanwege angst 
voor de Grieks-Cyprioten. De Turkse invasie eindigde in de verdeling van Cyprus langs de door de VN bewaakte 
Groene Lijn. In 1983 werd de Turkse Republiek Noord-Cyprus (TRNC) onafhankelijk verklaard, echter is Turkije het 
enige land dat het erkent. De bezetting wordt als illegaal gezien volgens het internationaal recht en door de 
internationale gemeenschap, het is tevens een illegale bezetting van grondgebied van de Europese Unie, aangezien 
Cyprus lid is van de EU.  

Noord-Cyprus beslaat ongeveer 3335 km² (een derde van het eiland Cyprus) en strekt zich uit van de top van het 
schiereiland Karpass in het noordoosten tot Kokkina in het westen. Het zuidelijkste punt is het dorp Akıncılar. De 
ingestelde bufferzone onder de controle van de Verenigde Naties strekt zich uit van het westen naar het oosten van 
Cyprus en deelt het eiland in Noord-Cyprus en de Republiek Cyprus. Hierdoor is ook Nicosia, de hoofdstad van beide 
staten, in tweeën verdeeld. 

Noord Cyprus  Filatelie 

Noord Cyprus is in 1983 eigen postzegels beginnen uitgeven. Noord Cyprus staat bij de U.P.U . op de lijst  van de niet 
algemene erkende landen.  

 

De eerste uitgifte was een opdruk van de zegels van Turks Cyprus(Y;T. 
nrs 90-93) Met de opdruk.:     Kuzey Kibris 

                          Turk Cumhuriyeti 

                               15.111983 

  

 

Enkele voorbeelden van de uitgiften van 
Noord Cyprus. Het zijn uitgiften met veel 
thematische onderwerpen om  een zo 
breed mogelijk publiek proberen te 
bereiken. 

 

 

Bibiografie: Wikipedia en catalogus Postbeeld en eigen verzameling                                                                          
Thys Firmin 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cypriotische_staatsgreep_van_1974&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonelsregime
https://nl.wikipedia.org/wiki/Makarios_III_van_Cyprus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enosis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limassol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gazima%C4%9Fusa_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lefke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonelsregime
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkse_Republiek_Noord-Cyprus
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karpass&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kokkina
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ak%C4%B1nc%C4%B1lar_(stad)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Cyprus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicosia_(Cyprus)
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Herdenkingsmunten  € 2 
Periode 2004 – 2017 

 
 
  Tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie 

Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een primitief getekend figuurtje dat in het €-teken 
overgaat. De munt wil uitdrukking geven aan de idee dat een enkele munt en, bij uitbreiding, de 
Economische en Monetaire Unie (EMU) het sluitstuk is in de lange geschiedenis van de handel en 
economische integratie in Europa. 
De munt, die door elk land van het eurogebied wordt uitgegeven, draagt de naam van het land en het 
opschrift ‘EMU 1999-2009’ in de desbetreffende taal of talen. Het ontwerp is uit vijf voorgedragen 
ontwerpen gekozen door burgers van de Europese Unie die hun stem online uitbrachten. Het ontwerp 
is van de hand van George Stamatopoulos, graveur bij de Afdeling Munten van de Bank of Greece.  
Datum van uitgifte: 1 januari 2009 
 

Oplage per land uitgifte: 
 

AT 5.000.000  munten  FR 9.500.000  munten 

BE 5.000.000  munten  GR 4.000.000  munten 

CY 965.000  munten  IE 3.800.000  munten 

DE - A 6.000.000  munten  IT 2.000.000  munten 

DE - B 6.300.000  munten  LU 815.000  munten 

DE - F 7.200.000  munten  MT 700.000  munten 

DE - G 4.200.000  munten  NL 5.300.000  munten 

DE - J 6.300.000  munten  PT 1.200.000  munten 

ES 8.000.000  munten  SI 1.000.000  munten 

FI 1.350.000  munten  SK 2.500.000  munten 

  Eddy Van Vaeck 
   Erevoorzitter Koninklijke Landsbond der  
   Belgische Postzegelkringen vzw. 

Beste Lezers 
 
In onze tijdschriften van 2013 verschenen de eerste afleveringen van de speciale  
uitgiften van €2. (zie onze website) 
Wij publiceren nu en in de volgende uitgiften van ons tijdschrift het vervolg van 
deze studie van de hand van Eddy Van Vaeck. 
Wij danken de Ere - voorzitter van de KLBP voor de toestemming om dit te 
publiceren. 
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2010 
 
 

Spanje 
Het historische centrum van Cordoba – Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO  
 
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de eerste Spaanse 
plaats die werd opgenomen (1984) op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO - het historische centrum van Cordoba - herdacht. Op de munt 
staat het ‘woud van pilaren’ van de Grote Moskee-Kathedraal van Cordoba 
afgebeeld, een van de beroemdste en oudste voorbeelden van islamitische 
bouwkunst in Europa. De moskee, die tussen de achtste en tiende eeuw 
werd gebouwd, is later tot christelijke kathedraal gewijd en heeft daarna 
opeenvolgende transformaties ondergaan. De munt is de eerste in een 
nieuwe reeks aan Spaanse plaatsen op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO gewijde munten, waarvan er met ingang van 2010 elk jaar een zal 
worden uitgegeven.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese 
Unie afgebeeld. 
Oplage: niet gekend   Datum van uitgifte: 2010 

 
 
 
 
 

Luxemburg 
Het wapen van de Groothertog  
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt staat 
links het portret van Groothertog Henri, die naar rechts kijkt, en meteen 
daarnaast het wapen van de Groothertog, met daarboven het jaar van 
uitgifte, 2010, tussen twee munttekens en enigszins over het buitengedeelte. 
Onder het portret komt de naam van het uitgevende land, “LËTZEBUERG”, 
eveneens enigszins over het buitengedeelte. Langs de buitenrand van de 
munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1 miljoen munten  Datum van uitgifte: eind januari 2010 

 
 
 
 
 
 

Slovenië 
200ste verjaardag van de botanische tuin in Ljubljana 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is 
de plant Rebrinčevolistna Hladnikija afgebeeld. Links onder de plant is de 
naam ervan, “HLADNIKIA PASTINACIFOLIA”, boogvormig aangebracht. 
Rond de afbeelding staan cirkelvormig respectievelijk “200 LET”, 
“BOTANIČNI VRT”, “LJUBLJANA” en “SLOVENIJA 2010”. Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie 
afgebeeld.  
Oplage: 1 miljoen   Datum van uitgifte: mei 2010 
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Duitsland 
Bondsstaat Bremen 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is het 
stadhuis van Bremen afgebeeld, met op de voorgrond het standbeeld van 
Roland. Het woord “BREMEN” staat onder het stadhuis, rechts van het 
standbeeld. Het muntteken, in de vorm van de letter “A”, “D”, “F”, “G” of “J”, 
staat links bovenaan. Helemaal onderaan staan de initialen van de 
ontwerper, Bodo Broschat.  
De naam van het uitgevende land, “D”, en het jaar van uitgifte, “2010”, staan 
respectievelijk boven in en onder in de buitenrand van de munt, tussen de 
twaalf sterren van de Europese Unie.  
Oplage: 30 miljoen munten  Datum van uitgifte: 29 januari 2010 

 
 
 
 
 

 
 
Frankrijk 
70ste verjaardag van het Appèl van 18 juni 
 
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 70ste verjaardag 
herdacht van het door generaal de Gaulle - de leider van de Vrije Franse 
Strijdkrachten - gedane appèl (“Appel du 18 juin”) op de BBC op 18 juni 
1940 na de val van Frankrijk. Zich tot het Franse volk richtend, verklaarde 
de Gaulle dat de oorlog nog niet voorbij was. De toespraak wordt 
beschouwd als de aanzet tot de Franse verzetsbeweging en het begin van 
haar strijd tegen de bezetting van Frankrijk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van 
de Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 20 miljoen munten  Datum van uitgifte: juni 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Italië 
200ste geboortedag van de graaf van Cavour  
 
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 200ste geboortedag 
van Camillo Benso, graaf van Cavour (1810-1861) herdacht, een 
sleutelfiguur in de Italiaanse eenwording en het vroege Italiaans liberalisme, 
en de oprichter van het politieke nieuwsblad "Il Risorgimento". Op de munt 
staat het portret van Cavour, gebaseerd op een schilderij van Francesco 
Hayez uit 1864.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese 
Unie afgebeeld. 
Oplage: 4 miljoen munten   Datum van uitgifte: maart 
2010 
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Portugal 
100 jaar Republiek Portugal 
 
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 100ste verjaardag 
herdacht van het einde van de constitutionele monarchie van Koning 
Manuel II en de oprichting van de Portugese Republiek na de revolutie van 
5 oktober 1910.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese 
Unie afgebeeld. 
Oplage: 2.035.000 miljoen munten  Datum van uitgifte: september 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 

België 
Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt 
staat het herdenkingslogo afgebeeld, te weten de gestileerde letters "EU" 
en "trio.be". Het centrale ontwerp wordt omcirkeld door de woorden 
"BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010" en de 
drietalige landaanduiding 'BELGIE BELGIQUE BELGIEN'. Onder het logo 
en boven de landsnaam staat het jaar van uitgifte, te weten 2010, afgebeeld 
tussen het muntteken aan de linkerzijde en het muntmeesterteken aan de 
rechterzijde. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de 
Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 5 miljoen munten   Datum van uitgifte: juni 2010 
 
 
 
 
 

 
 
 

Griekenland 
2500ste verjaardag van de slag bij Marathon 
 
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 2500ste verjaardag 
van de slag bij Marathon herdacht. Het midden van de munt wordt gevormd 
door een synthese van een schild en een renner/krijger en verbeeldt 
daarmee de strijd om de vrijheid en de nobele idealen waarvoor de slag bij 
Marathon symbool staat. De vogel op het schild symboliseert de geboorte 
van de Westerse beschaving in haar huidige vorm. Langs de buitenrand 
van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 2,5 miljoen munten  Datum van uitgifte: 2010 
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San Marino 
500ste verjaardag van de dood van Sandro Botticelli 
 
 
Beschrijving van het ontwerp: De munt herdenkt de 500ste verjaardag 
van de dood van Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445 – 1510), de 
Italiaanse schilder van de Florentijnse school, die beter bekend staat als 
Sandro Botticelli of Il Botticello ("het kleine tonnetje"). Langs de buitenrand 
van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 130.000 munten   Datum van uitgifte: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vatikaanstad 
Het Jaar voor priesters 
 
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt stilgestaan bij het Jaar 
voor priesters, uitgeroepen door Paus Benedictus XVI voor de periode 19 
juni 2009-19 juni 2010, dat werd afgesloten met een internationale 
bijeenkomst van priesters die werd bijgewoond door de Paus. De munt 
toont een herder die een lam uit de bek van een leeuw trekt. Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie 
afgebeeld. 
Oplage: 115.000 munten   Datum van uitgifte: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finland 
Muntdecreet van 1860 waarbij Finland het recht werd verleend 
bankbiljetten en munten uit te geven 
 
 
Beschrijving: Het ontwerp van het binnenste gedeelte van de munt omvat 
een gestileerde leeuwenfiguur, ontleend aan het wapen van Finland, met 
het jaar van uitgifte ("2010") links daarvan. Aan de rechterzijde staan het 
muntteken en een reeks cijfers die muntwaarden symboliseren. Onderaan 
in het midden bevindt zich een verwijzing naar het uitgevende land, namelijk 
"FI". Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de 
Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1,6 miljoen munten  Datum van uitgifte: oktober 2010 

 
 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd. 



Nr Land Omschrijving **/*/0 Cote Inzet Beh. Pr.

1 België 7 voorgedrukte omslagen plw €5,88 ** 0,60

2 België Briefkaarten 5stuk Taalwetgeving  Plw. €1,61 ** 0,20

3 België Postbladen afbl.Kluit 5 Bl. taalwetgeving plw.1,61 ** 0,20

4 België Sp. TRV nrs. 9-12 ** 22,00 2,00

5 België Map jaargang 1994 ** 85,00 3,00

6 FØROYA Map jaargang 1994 ** 49,00 2,00

7 FØROYA Map jaargang 2013 ** 132,00 5,00

8 Prentkaart Antwerpen Diamant atelier zeldzaam 30,00

9 Wereld Doosje met zegels 1,00

10 België Doos met zegels O 1,00

11 België Pak briefkaarten  afgestempeld LIER Bod

12 Nederland PB 42A 43A 47 A ** 18,50 1,00

13 België F3064-68 PL1 Honden ** 11,00 3,00

14 DDR Insteekboek O ±355 5,00

15 Europa Insteekboek Verschillende Landen O 5,00

Lot nr Omschrijving Bod

Adres

Tel

Email adres

Verkoop onder leden  8 september 2018

Naam

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 zonder bijkomende kosten, en aangetekend verzonden op kosten van de koper. 
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.
De biedingen kunnen per  Email: arpojarpolier@gmail.com of  firmin.thys@telenet.be

per adres :Bosstraat 38 2500 Lier : 034806628   0468289239
van 0 tot 1€ + 0,10

1€ tot 10€ + 0,50
10€ tot 20€ + 1,00
20€ tot 50€ + 2,00
50€ tot 100€ + 5,00



11 
 

Arpo –Jarpo Lier september - oktober 

 

ARPO –JARPO LIER 

GEZELLIG SAMENZIJN 15 SEPTEMBER 2018 
om 18 uur in hotel Florent 

Florent Van Cauwenbergstraat 45  2500  LIER 

Menu 
Aperitiefhapje 

Kroketten van kalfszwezeriken 

Of 

Cocktail van grijze garnalen 

******** 

Filet mignon, pepersaus en kroketten 

Of 

Tongrolletjes op een bedje van witloof en puree 

******** 

Dessert van framboos 

******** 

Koffie, thee & versnaperingen 

 

Alle dranken inbegrepen (geen sterke) van 18 tot 22 uur. 

Parking Grote Markt (betalend) op enkele meters van het Hotel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arpo-Jarpo Lier september - okltober 2018 

GEZELLIG SAMENZIJN MET ETENTJE 

 
15 september 2018 – om 18 uur. 

in 

Hotel Florent – Florent Van Cauwenbergstraat 45 2500 Lier.          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Inschrijven vóór  8 september 2018  met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze 

bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin  Bosstraat 382500 LIER . Men kan 

eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven :03/480.66.28   gsm:  0468 28 92 39 

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

  
 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

Schrijft in voor het gezellig samenzijn  op 15 september 2018 om 18 uur. 

 

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

Handtekening 

 

VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN  VOOR 9 SEPTEMBER 
 

 

 



ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 
Zaterdag 10 november 2018 

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”  

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


ARPO - JARPO LIER 
 
 
 

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

zondag  09 december 2018 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
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 

 

 

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

