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Beste vrienden 

 

De zomermaanden zijn voorbij, ons druk najaar staat voor deur en we beginnen  op 10 november met onze 

maandelijkse bijeenkomst en ’s avonds onze quiz. Er kunnen nog altijd enkele ploegen bij. Onze ploeg wer-

kers staan klaar om eraan te beginnen en er zijn nooit teveel handen om te helpen. Op het einde van onze 

bijeenkomst maken wij de zaal klaar voor de quiz. Dus een beetje langer blijven en het is zo klaar, dan kan 

iedereen nog naar huis om beetje te eten en zich klaar te maken voor de quiz. 

Op negen en tien december is het ongeveer hetzelfde. Zaterdag 9 is  onze bijeenkomst met opbouw van de 

zaal en tentoonstelling. De zaterdag zullen de loten van verkoop onder leden reeds te bezichtigen zijn, dit is 

ook zo voor leden van SFP “De Koerier” en de KLBP. 

Zondag verwachten wij  dat onze leden massaal aanwezig zullen zijn, eventueel met familie en vrienden.  

 

In dit tijdschrift staat reeds de agenda van 2019 . Bewaar hem, dan heb je altijd een overzicht voor gans het 

jaar. In oktober en juli is het de eerste zaterdag in plaats van de tweede zaterdag; nog altijd staan er die 

tweede zaterdag van deze twee maanden mensen voor de deur. We kunnen niet meer doen dan het duidelijk 

melden. Ben je niet zeker wanneer het club is, bel dan één van de bestuursleden. We zijn er om jullie te 

helpen. 

 

Het einde van het jaar staat voor de deur en wij wensen onze leden fijne feestdagen. Het jaar 2019 zal voor  

ons traditiegetrouw beginnen met onze jaarlijkse algemene vergadering, gevolgd door ons jaarlijks festijn 

van appelbollen of worstenbrood.  

De appelbollen of worstenbrood worden gratis aangeboden door onze kring. Jullie moeten wel inschrijven.    

( zie inschrijvingsformulier verder in dit tijdschrift). Niet ingeschreven, geen worstenbrood of appelbollen 

MAAR wel welkom op onze algemene vergadering.  

 

Op zondag10 februari 2019 is er een voorstelling in cultuurcentrum CC De Mol om 15 uur, een voorstelling  

voor kinderen vanaf 6+  met de titel  “IK STUUR MEZELF WEL OP”  Dit is echt iets voor onze klein- of 

achterkleinkinderen. Hierna een korte introductie van de voorstelling. 
Hoe lang is het geleden dat je nog eens een echte brief heb gekregen?  …berichtjes, sms’jes , maar een brief? In de brievenbus? 

Gebracht door de postbode? Met een mooie postzegel op de envelop? ……………. 

Kijk eens op de website van CC De Mol. Je kan er met de kinderen een fijne namiddag van maken en 

misschien worden het wel verzamelaars en schrijven en lezen is nog de beste manier om iets te leren. De 

voorstelling is ook heel muzikaal en kinderen leren er verschillende instrumenten kennen. 
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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 10 NOVEMBER 2018 vanaf 14 uur 

Om 20 uur familiale Quiz. 
Zaterdag 9 december 2018 vanaf 14 uur 
Zondag 10 december2018 van 9 tot 16 uur   
Nationale ruildag met tentoonstelling  
ZATERDAG 12 JANUARI 2019   vanaf 14 uur 
Algemene jaarvergadering  en gratis worsten brood of 
appelbollen (inschrijven verplicht) 
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     Studiekring   Lier 

 

 
 

Volgende bijeenkomst studiekring lier op 22 november 2018   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 zaa ldeuren vanaf 19 uur Studiekring Lier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   De één ontbreekt  in de datum                           met juiste datum 
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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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2011 
 

Monaco 

Het huwelijk van Prins Albert en Charlene Wittstock 
 
Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont in het midden 
de afbeeldingen van Prins Albert en Charlene Wittstock. Aan de onderzijde staan de naam 
van het uitgevende land "MONACO" en het jaar van uitgifte "2011". Het muntteken en het 
teken van de muntgraveurs staan vóór respectievelijk na "MONACO 2011".  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie 
afgebeeld.  
Oplage: 148.000 munten   Datum van uitgifte: 2 juli 2011 
 
 
 

Frankrijk 
30 jaar Muziekfeest 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste deel van de munt is een vrolijke 
menigte afgebeeld, met een gestileerde voorstelling van een muziekinstrument en in de 
lucht zwevende muzieknoten. Deze geven de uitbundige stemming weer op het 
Muziekfeest, dat in Frankrijk sinds 1981 elk jaar op de dag van de zomerzonnewende 
plaatsvindt. In het midden van de afbeelding zijn de woorden "Fête de la MUSIQUE" en 
de datum "21 juni 2011" te zien. Langs de bovenrand rechts is "30e ANNIVERSAIRE" 
gegraveerd en onderaan geven de letters "RF" het land van herkomst aan. Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie 
afgebeeld.  
Oplage: 10 miljoen munten    Datum van uitgifte: juni 2011 

 
 
 

Nederland 
500ste  verjaardag van de publicatie van het wereldberoemde boek “Laus stultitiae “van de Nederlandse 
filosoof, humanist en theoloog Desiderius Erasmus 

 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste deel van de munt is rechts Erasmus 
afgebeeld terwijl hij aan zijn boek schrijft, en links koningin Beatrix. De twee afbeeldingen 
worden gescheiden door het verticale opschrift "Beatrix Koningin der Nederlanden". Het 
jaar "2011", het muntmeesterteken en het muntteken zijn horizontaal bij het midden van de 
munt geplaatst. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de 
Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 4 miljoen munten   Datum van uitgifte: januari 2011 
 
 
 
 
 
 

Luxemburg 
50ste verjaardag van de benoeming, door de groothertogin, van haar zoon Jean tot "Lieutenant-représentant"  
 
Beschrijving van het ontwerp: Aan de rechterzijde van het binnenste gedeelte toont de 
munt het naar links kijkende portret van Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Henri, 
geplaatst vóór de portretten van groothertog Jean en groothertogin Charlotte. Boven de 
drie portretten staat het woord "LËTZEBUERG", en daarboven, tussen het muntteken en 
het teken van de muntmeester, het jaar "2011". Onder ieder portret staat de naam van de 
desbetreffende Koninklijke Hoogheid vermeld. Langs de buitenrand van de munt zijn de 
twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 1,4 miljoen munten     Datum van uitgifte: 2011 
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Slowakije 
20 jaar Visegrad-groep  
 

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt worden de 
omtrekken weergegeven van vier Midden-Europese landen - Tsjechië, Hongarije, Polen en 
Slowakije - met daaroverheen een samengestelde V als symbool van de Visegrad-groep, 
een regionaal samenwerkingsverband dat ook bekend staat als de Vier van Visegrad of V4. 
De Visegrad-groep werd opgericht na een topbijeenkomst van de staatshoofden en 
regeringsleiders van Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen in de stad Visegrad (Hongarije) 
op 15 februari 1991, voornamelijk met het oog op samenwerking op gebieden van 
gemeenschappelijk belang voor het proces van Europese integratie. Langs de buitenrand 
van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 1 miljoen munten   Datum van uitgifte: 2011 
 
 

Spanje 
Leeuwenhof (Patio de los leones) - Werelderfgoedlijst van de UNESCO  
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is de 
Leeuwenhof in het Alhambra, de burcht in Granada, afgebeeld. Het Alhambra werd in 
1984 opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Langs 
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie 
afgebeeld. Oplage: 
8 miljoen munten   Datum van uitgifte: 2011 

 
 
 
 

Slovenië 
100ste geboortedag van Franc Rozman-Stane 

 
Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt bevat een gestileerde 
afbeelding van Franc Rozman-Stane, commandant in het Sloveense partizanenleger en een 
Sloveense nationale held.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese Unie 
afgebeeld. 
 
Oplage: niet gekend   Datum van uitgifte: 2011 

 
 

 
 
 

Malta 
Constitutionele geschiedenis: eerste verkiezing van volksvertegenwoordigers in 1849 
 
Beschrijving van het ontwerp: Deze munt is de eerste in een reeks van vijf die de 
komende vijf jaar worden uitgegeven om belangrijke gebeurtenissen uit de constitutionele 
geschiedenis van Malta te gedenken. Op het binnenste deel van deze munt staat een 
hand die een stembiljet in een stembus werpt, ter herdenking van de verkiezing, in 1849, 
van de eerste Maltese vertegenwoordigers in de Regeringsraad. Deze raad adviseerde de 
Britse gouverneur van Malta, dat sinds het Verdrag van Parijs van 1814 een Britse kolonie 
was. In het binnenste deel van de munt staan rechtsboven de woorden “MALTA – First 
elected representatives 1849”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren 
van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 430.000 munten    Datum van uitgifte: 2011 
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Duitsland 
Bondsstaat Noordrijn-Westfalen 

 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste deel van de munt is de dom van Keulen 
afgebeeld boven de woorden "Nordrhein-Westfalen", de Duitse bondsstaat waarin de dom 
staat. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese 
Unie afgebeeld, samen met het jaar van uitgifte, 2011, aan de onderkant.  
Oplage: 30 miljoen munten    Datum van uitgifte: 2011 
 
 

 
België 
100 jaar Internationale Vrouwendag  
 
Beschrijving van het ontwerp: Deze munt wordt uitgegeven ter ere van 100 jaar 
Internationale Vrouwendag op 8 maart. Het binnenste deel van de munt bevat 
afbeeldingen van Isala Van Diest en Marie Popelin, respectievelijk de eerste 
vrouwelijke arts en de eerste vrouwelijke advocaat van België, boven een halve cirkel 
met in het midden het jaartal 2011 en aan weerszijden daarvan hun namen en de 
symbolen van hun beroep. Midden boven de afbeeldingen staan de letters "BE", een 
verwijzing naar hun nationaliteit, met links het muntmeesterteken en rechts het 
muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese 
Unie afgebeeld.  
Oplage: 5 miljoen munten    Datum van uitgifte: 2011 

 
 

Portugal 
500ste verjaardag van de geboorte van Fernão Mendes Pinto 
   

Beschrijving van het ontwerp: Fernão Mendes Pinto was een Portugese 
ontdekkingsreiziger wiens boek over zijn ontdekkingen en avonturen te land en ter zee in 
Azië na zijn dood is uitgegeven onder de titel “Peregrinação” (Pelgrimsreis). Op de munt te 
zijner ere is een zeilschip afgebeeld dat drijft op een zee die wordt gevormd door 
golfvormige verwijzingen naar Portugal, Lissabon, zijn boek en enkele van zijn 
reisbestemmingen, met daaronder in het midden de naam van het uitgevende land, 
Portugal. Zijn naam en de data "1511" (links) en "2011" (rechts), vormen een halve cirkel 
langs de bovenrand van het binnenste deel van de munt. Langs de buitenrand van de munt 
zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 520.000 munten    Datum van uitgifte: 2011 
 
 
 

San Marino 
500ste verjaardag van de geboorte van Giorgio Vasari 
 
Beschrijving van het ontwerp: De munt herdenkt de 500ste verjaardag van de geboorte 
van Giorgio Vasari (30 juli 1511-27 juni 1574). Vasari was schilder, schrijver en architect en 
is vooral beroemd vanwege zijn biografieën van Italiaanse kunstenaars. Hij wordt 
tegenwoordig beschouwd als de geestelijke vader van de kunstgeschiedschrijving. Het 
binnenste deel van de munt toont een detail van zijn schilderij "Judith onthoofdt 
Holofernes". Onderin langs de binnenrand staan de data "1511-2011" met links de naam 
"G. Vasari" en en rechts het uitgevende land, "SAN MARINO". Het muntteken "R" staat 
links van de centrale afbeelding en de letters "CM", de initialen van de ontwerper Claudia 
Momoni, staan direct rechts. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de 
vlag van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 130.000 munten     Datum van uitgifte: 2011 
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Italië 
150ste verjaardag van de eenwording van Italië 
 

Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont in het midden 
drie in de wind wapperende Italiaanse vlaggen. Deze staan symbool voor de voorbije drie 
50ste verjaardagen - 1911, 1961 en 2011 - en illustreren de verbondenheid tussen de 
generaties: dit is het logo van de 150ste verjaardag van de eenwording van Italië. Langs de 
bovenste buitenrand rond de drie vlaggen staat in een halve cirkel de inscriptie “150° 
DELL’UNITÀ D’ITALIA” (150ste verjaardag van de eenwording van Italië), met rechts van 
het midden de letters "RI" over elkaar heen geplaatst, ter indicatie van het land van uitgifte, 
de Republiek Italië. Onder de drie vlaggen staan de data “1861 › 2011 › ›”.  
Midden onder de data staat het muntteken "R", met langs de onderrand rechts de letters 
"ELF INC", de initialen van de kunstenaar Ettore Lorenzo Frapiccini. 
 Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de E.U.  

afgebeeld.  
 Oplage: 10 miljoen munten   Datum van uitgifte: maart 2011 
 

 

Griekenland 
De Special Olympics World Summer Games - Athene 2011 
 
Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte van de munt toont het embleem 
van de spelen, een stralende zon, de bron van leven die de uitmuntendheid en de kracht 
onderstreept van de atleet die aan de spelen deelneemt. De uitmuntendheid wordt 
voorgesteld door de olijftak en de kracht door de spiraalvorm die begint in het midden 
van de zon. Langs de rechter buitenrand van het binnenste gedeelte staan het opschrift 
“XIII SPECIAL OLYMPICS W.S.G. ATHENS 2011” en de naam van het land van uitgifte: 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. Daartussen staat het muntteken. Langs de buitenrand van 
de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1 miljoen munten   Datum van uitgifte: 2011 
 
 

Vaticaan 
26ste Wereldjeugddag  

 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste deel van de munt is een aantal vlaggende 
jongeren weergegeven, samen met het muntteken "R" en het jaar "2011". Deze elementen 
worden omringd door de Romeinse cijfers "XXVI" en de letters "G.M.G", de afkorting van 
Giornata Mondiale della Gioventù (Wereldjeugddag) (bovenrand) en door de naam van het 
uitgevende land, "CITTA' DEL VATICANO" (onderrand). Langs de buitenrand van de munt 
zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 115 000 munten   Datum van uitgifte: oktober 2011 
 
 

 
 
 
Finland 
200 jarig bestaan van de Bank of Finland  
 
Beschrijving van het ontwerp: De herdenkingsmunt  is ontworpen door de kunstenaar 
Hannu Veijalainen en toont een afbeelding van de nationale vogel van Finland, de zwaan. 
Het binnenste gedeelte van de munt vermeldt naast "2011" ook "1811", het jaar waarin 
tsaar Alexander I van Rusland besloot dat in Turku in Finland een "Omwisselings-, leen- 
en depositokantoor" zou worden opgericht. Het was de eerste bank in Finland en werd 
uiteindelijk de “Bank of Finland”, die in 1819 verhuisde naar Helsinki. De bank begon in de 
tweede helft van de 19de eeuw te fungeren als centrale bank, nadat Finland zijn eigen 
monetaire eenheid verkreeg. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van 
de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1,5 miljoen munten    Datum van uitgifte: oktober 2011 
 
 
 

http://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/shared/img/comm_2011_fi_800.jpg
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Naar aanleiding van de uitbreiding van de Europese Unie van 15 tot 25 lidstaten in 2004 besloot de Raad dat de 
gemeenschappelijke zijde van de munten van 10, 20 en 50 cent en van de munten van 1 en 2 euro diende te worden 
gewijzigd, zodat voortaan alle lidstaten van de Europese Unie worden voorgesteld. De nieuwe gemeenschappelijke 
zijden zullen met ingang van 2007 van toepassing zijn.  
De gemeenschappelijke zijde is ontworpen door de Belg Luc Luycx van de Koninklijke Munt van België en 
symboliseert de eenheid van de Europese Unie 
     
           
 
Rugzijde t.e.m. 31.12.2006    Rugzijde vanaf 01.01.2007                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 

 
Duitsland 
Deelstaat Beieren 
 

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de door Erich Ott ontworpen 
munt is het oostaanzicht te zien van slot Neuschwanstein, een van de beroemdste historische 
monumenten van Beieren, met op de voorgrond het poortgebouw, de romantische torens en 
torentjes van het slot zelf en daarachter de majestueuze bergen. Daaronder staat de naam 
van de deelstaat: BAYERN. Rechts staat het muntteken van het huis waar de munt is 
geslagen (A, D, F, G of J), links de initialen van de ontwerper.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld, met 
bovenaan een D en onderaan 2012 voor respectievelijk het land en jaar van uitgifte.  
Oplage: 30 miljoen munten  Datum van uitgifte: januari 2012 

 
 
 
 
Luxemburg 
Groothertog Hendrik en Groothertog Willem IV uit de serie  
'Het groothertogelijk huis'  
 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnendeel van de munt is links het portret 
van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Hendrik afgebeeld vóór dat van zijn 
overgrootvader, Groothertog Willem IV, beide naar rechts, met onder hun portretten 
hun namen HENRI en GUILLAUME IV † 1912. Boven aan de binnenrand staat 2012, 
met links het muntteken (de staf van Mercurius), rechts het muntmeesterteken (een 
zeilboot) en eronder de woorden GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG. Op de 
achtergrond is de stad Luxemburg te zien.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de vlag van de Europese 
Unie afgebeeld.  
Oplage: 1,4 miljoen munten  Datum van uitgifte: januari 2012 
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Spanje 
De kathedraal van Burgos, Werelderfgoedlijst van de UNESCO  
 

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is de aan Maria 
toegewijde kathedraal van Burgos afgebeeld, die beroemd is om haar enorme omvang en 
unieke architectuur. In 1221 werd met de bouw van de kathedraal begonnen en deze werd 
negen jaar later al voor diensten gebruikt, al zouden de werkzaamheden met tussenpozen 
doorgaan tot 1567. De kerk is grotendeels in de stijl van de Franse gotiek gebouwd, met 
renaissance-invloeden uit de vijftiende en zestiende eeuw. Links en rechts boven de 
afbeelding zijn respectievelijk de naam van het uitgevende land, ESPAÑA, en het jaartal 
2012 te zien. Rechts staat het muntteken (een M met een kroon).  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
  
  Oplage: 8 miljoen munten   Datum van uitgifte: maart 2012 

 
 
België 
Het 75-jarig jubileum van het Koningin Elisabeth Concours 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt staat het logo 
van het Koningin Elisabeth Concours afgebeeld over een portret naar links van Koningin 
Elisabeth, die in 1937 de aanzet tot het concours heeft gegeven. Links staat het 
muntmeesterteken (een ganzenveer) en rechts het muntteken (het hoofd van de 
aartsengel Michaël). In een halve cirkel langs de onderrand van het binnenste gedeelte 
is de inscriptie QUEEN ELISABETH COMPETITION te lezen. De jaartallen 1937-
2012, ter ere van het 75-jarig jubileum, sieren de bovenrand van het binnenste gedeelte. 
De letters BE rechts van de afbeelding verwijzen naar het uitgevende land.  Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 5 miljoen munten    Datum van uitgifte: mei 2012 
 
 
Portugal 
Guimarães (Noord-Portugal), Culturele Hoofdstad van Europa 2012  
 

Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt is een gestileerde 
afbeelding te zien van Afonso Henriques, de eerste koning van Portugal, met zijn zwaard en 
het kasteel van Guimarães, dat wordt beschouwd als de plaats waar Portugal in de twaalfde 
eeuw als onafhankelijke natie is ontstaan. Links van de afbeelding staat het wapen van 
Portugal, met daaronder PORTUGAL. Rechts onder staat de inscriptie GUIMARÃES 2012, 
Culturele Hoofdstad van Europa. Langs de onderste rand zijn het muntmerk INCM en de 
naam van de ontwerper JOSÉ DE GUIMARÃES aangebracht. Langs de buitenrand zijn de 
twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 520.000 munten    Datum van uitgifte: juni 2012 

 
 
Vaticaan 
Zevende Wereldgezinsdagen  
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte is een gezin afgebeeld 
met op de achtergrond de kathedraal van Milaan, de organiserende stad. De 
Wereldgezinsdagen worden elke drie jaar gehouden om te onderstrepen dat het gezin 
van alle mensen is, universeel en draagt overal ter wereld bij aan het 
menselijke in de samenleving. Rond de afbeelding van het gezin staan in het Italiaans 
de naam van het evenement en van Vaticaanstad, plus het jaartal 2012. Het muntmerk 
R is tussen het jongetje en zijn moeder te zien. Langs de buitenrand zijn de twaalf 
sterren van de E.U. afgebeeld.  Oplage: 
115.000 munten    Datum van uitgifte: 2012 

 
 
 
Italie 



12 
 

Arpo – Jarpo Lier  november – december Lier 

100ste herdenking van de dood van Giovanni Pascoli 
 

Beschrijving: Het binnenste gedeelte van de munt toont een portret van Giovanni Pascoli, 
een dichter uit de Romagna-regio en een prominent vertegenwoordiger van de laat-19de 
eeuwse Italiaanse literatuur. Het portret wordt aan de linkerzijde geflankeerd door het 
sterfjaar van de dichter, "1912", het muntteken "R" en de letters "M.C.C.", de initialen van de 
ontwerpster, Maria Carmela Colaneri, en aan de rechterzijde door het jaar van uitgifte, 
"2012", onmiddellijk boven het monogram van de Italiaanse Republiek, "RI". De inscriptie "G. 
PASCOLI" vormt onder het portret een boog langs de onderrand van het binnenste gedeelte 
van de munt. 
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 15 miljoen munten   Datum van uitgifte: april 2012 
 

 

Frankrijk 
100ste verjaardag van de geboorte van Abbé Pierre, beroemd in Frankrijk als beschermer van de armen 
 
Beschrijving: Het binnenste gedeelte van de munt toont, iets uit het midden naar links, een portret van Abbé Pierre 
met zijn bekende muts, en aan de rechterzijde het logo van de stichting die zijn naam 
draagt, met daarin in microtekst de vraag "Et les autres?", zijn favoriete woorden 
die ons eraan moeten herinneren dat wij nooit moeten vergeten anderen te helpen. 
De inscriptie “Centenaire de la naissance de l’abbé Pierre” vormt langs de rand van het 
binnenste gedeelte van de munt een boog rond het portret, aan de linkerzijde 
geflankeerd door de hoorn des overvloeds (het muntteken van de Monnaie de Paris) en 
de letters “RF” ter aanduiding van het land van uitgifte, en aan de rechterzijde door de 
“fleurette” (het merkteken van de graveurs). Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  Oplage: 
1 miljoen munten   Datum van uitgifte: juli 2012 
 
 

Monaco  
 
 
500ste verjaardag van de verwezenlijking van souvereiniteit voor Monaco door Lucien I Grimaldi 
 

Beschrijving: Het binnenste gedeelte van de munt toont een portret van Lucien I Grimaldi, 
in profiel, naar links kijkend. De inscriptie “1512 SOUVERAINETE DE MONACO 2012” 
vormt langs de buitenste rand van het binnenste gedeelte van de munt een boog rond het 
portret, geflankeerd door twee decoratieve diamanten en aan de onderzijde van het portret 
aan de linker- en rechterzijde door respectievelijk de hoorn des overvloeds (het muntteken 
van de Monnaie de Paris) en de “fleurette” (het merkteken van de graveurs). De naam van 
de grondlegger, “Lucien Ier”, staat vermeld boven het muntteken. 
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 100.000 munten   Datum van uitgifte: juli 2012 
 
 

 
 
Finland  
150ste verjaardag van de geboorte van de kunstenares Helene Schjerfbeck 

 
Beschrijving: Het binnenste gedeelte van de munt toont een gestileerd zelfportret van de 
kunstenares, met aan de linker- en rechterzijde een verticale inscriptie van respectievelijk 
haar naam, “HELENE SCHJERFBECK”, en haar geboortejaar en sterfjaar, “1862-1946”. 
Onderaan, links van het portret, staan de letters "FI" ter aanduiding van het land van uitgifte 
en het jaartal "2012", het jaar van uitgifte. Het muntteken staat aan de rand van het 
binnenste gedeelte van de munt, onmiddellijk onder het geboortejaar en sterfjaar. Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 2 miljoen munten  Datum van uitgifte: september 2012 

 
 

Malta 



13 
 

Arpo – Jarpo Lier  november – december Lier 

Meerderheidsvertegenwoordiging in 1887  
Beschrijving: Het ontwerp van het binnenste gedeelte van de munt, van de hand van 
de Maltese kunstenaar Gianni Bonnici, toont een jubelende menigte tegen de 
achtergrond van het Gouverneurspaleis in Valletta. De woorden “MALTA – Majority 
representation 1887” vormen een inscriptie langs de bovenste rand van het binnenste 
gedeelte van de munt, en het jaar van uitgifte, “2012”, staat onderaan vermeld. Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  Oplage: 
430.000 munten  Datum van uitgifte: september 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Luxemburg 
Het huwelijk van de troonopvolger Groothertog Guillaume met Gravin Stéphanie de Lannoy  
 

Beschrijving: Op de munt staat links op het binnengedeelte de beeltenis van Zijne 
Koninklijke Hoogheid, Groothertog Henri, en rechts op het binnengedeelte de beeltenis van 
de opvolger Groothertog Guillaume die de beeltenis van Gravin Stéphanie overlapt. De 
teksten "PRËNZENHOCHZAÏT” en "LËTZEBUERG” boven het jaartal "2012”, geflankeerd 
door het muntteken en de initialen van de muntmeester, staan onderaan op het binnenste 
gedeelte van de munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de 
Europese vlag afgebeeld. 
 
Oplage: 1,4 miljoen munten  Datum van uitgifte: december 2012 
 

 

 
 
 

 
Tien jaar eurobankbiljetten en euromunten 

 
 

Beschrijving: Deze munt is ontworpen door Helmut Andexlinger van de 
Oostenrijkse Munt en door burgers en inwoners van het eurogebied 
gekozen als gemeenschappelijke herdenkingsmunt voor 2012.  
 
Op het binnenste gedeelte wordt de wereld verbeeld door een in het 
midden geplaatst euroteken, als symbool voor de internationaal 
vooraanstaande positie die de euro zich de afgelopen tien jaar heeft 
verworven.  
 
Het euroteken wordt omringd door elementen die het belang van de munt 
symboliseren voor gewone mensen (verbeeld door een gezin), de 
financiële wereld (de Eurotower), de handel (een schip), de industrie (een 
fabriek), de energiesector en onderzoek en ontwikkeling (twee 
windturbines). Wie goed kijkt ziet de initialen van de ontwerper, A.H., 
tussen het schip en de Eurotower.  
 
Langs de boven- en onderrand van het binnenste gedeelte van de munt staan respectievelijk het land van uitgifte en 
de jaartallen 2002-2012. De munt wordt door alle landen van het eurogebied uitgegeven.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
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Datum van uitgifte: 2012 
 

 
 
Oplage: 
 
 

AT 11.300.000 munten  IE 3.000.000 munten 
BE 5.000.000 munten  IT 15.000.000 munten 
CY 987.000 munten  LU 500.000 munten 
DE 30.000.000 munten  MT 500.000 munten 
EE 2.000.000 munten  NL 3.472.000 munten 
ES 7.927.000 munten  PT 500.000 munten 
FI 1.475.000 munten  SI 971.000 munten 
FR 10.000.000 munten  SK 987.000 munten 
GR 1.000.000 munten  SM 125.000 munten 

       
 
 
 
 

Wordt vervolgd. 
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Nr LAND OMSCHRIJVING **/*/O COTE INZET

1 België Nr 1 O 90,00 9,00

2 België Nr.2 O 60,00 12,00

3 België Nr.3 O 115,00 10,00

4 België Nr.4 O 70,00 10,00

5 België Nr.12 O 90,00 12,00

6 België Nr.12A O 130,00 14,00

7 België Nr.21 O 175,00 16,00

8 België Nr.21B O 125,00 14,00

9 België Nr.22 O 170,00 12,00

10 België Nrs. 26-29 O 61,25 6,00

11 België Nrs.38-41 O 100,00 11,00

12 België Nrs.46-52 O 68,00 6,00

13 België Nrs.53-67 O 140,00 15,00

14 België Nrs.74-80 O 45,00 5,00

15 België Nrs.84-91 O 35,00 4,00

16 België Nrs.92-99 O 253,00 25,00

17 België Nrs. 108-122    en 123-125 O 94,25 10,00

18 België Nr.149  strip van 5 Perf. O 7,00

19 België Nrs.488-195 O 23,50 3,00

20 België Nrs.955-960 O 21,00 2,50

21 België Nr. 77 ATM O 22,50 3,00

22 België Nr.76 ATM O 25,00 4,00

23 België Nrs.333-334 ** 28,00 4,00

24 België Nrs.496-503 ** 42,00 6,00

25 België Nrs.592A-592B ** 45,00 7,00

26 België Nrs.880-891 ** 320,00 48,00

27 België Nrs.998-1004 ** 34,00 4,00

28 België Blok nr. 7  Var.2 muziekfonds met cedille ** 155,00 18,00

29 België LP nrs 1-4 ** 23,00 3,00

30 België LP nr.5 ** 70,00 9,00

31 België Spoor nrs.433-454  facial 1595 ** 105,00 21,00

32 België Erinnophilie nr.E53 ** 25,00 3,00

33 België Zwartdruk nr2532 ** 35,00 4,00

34 België Nrs.92-99 * 455,00 40,00

35 België Taks nrs.1-2 * 85,00 8,00

36 België Herdenkingskaarten  5 stuks O 46,50 5,00

37 België Herdenkingskaart nr. 2597 O 32,50 5,00

38 België Herfenkingskaart nr. 2492 O 60,00 8,00

39 Deutsches Reich Nr. 1 O 120,00 10,00

40 Deutsches Reich Nr. 3 O 55,00 5,00

41 Deutsches Reich Nr. 19 O 40,00 4,00

42 Deutsches Reich Nrs. 30-41A O 86,00 6,00

43 Deutsches Reich Bloknr.10 plus zegels O 90,00 10,00

44 Deutsches Reich Luchtpost nrs.43-53 O 105,00 8,00

45 Deutsches Reich Nr. 637  paard ** 90,00 15,00

46 Deutsches Reich Nrs. 697-702 ** 60,00 10,00

47 Deutsches Reich Nr.738 paard ** 22,00 4,00

48 Bundesrepublik Nr.62 O 75,00 8,00

Verkoop onder leden 09 december 2018  om 14 uur



49 Bizone Nrs.79-81 ** 42,50 6,00

50 Bundesrepublik Nrs.7-8 ** 160,00 17,00

51 Bundesrepublik Nr.33 ** 110,00 12,00

52 Bundesrepublik Nr.38 ** 20,00 2,00

53 Bundesrepublik Nrs.125Aa-126a ** 34,00 4,00

54 Berlin Nrs.21-27 O 350,00 23,00

55 Berlin Nr.27 O 85,00 9,00

56 Berlin Nrs.47-50 O 50,00 5,00

57 Berlin Nr.73 O 40,00 4,00

58 Berlin Nrs.77-86 O 60,00 5,00

59 Berlin Nrs.21-27 * 280,00 30,00

60 Generalgouverment Nrs.52-55  rood kruis ** 35,00 5,00

61 Groot-Brittanië Nrs. 67-71 O 199,00 15,00

62 Groot-Brittanië Nr.85 O 225,00 18,00

63 Groot-Brittanië Nrs.224-226 O 44,00 6,00

64 Groot-Brittanië Aass. Kastelen O 2,00

65 Groot-Brittanië Nrs.171-172 ** 24,00 3,00

66 Groot-Brittanië Nrs.473-489 ** 32,00 4,00

67 Groot-Brittanië Nr.350a ** 60,00 8,00

68 Oostenrijk Nr.17 O 45,00 5,00

69 Oostenrijk Nr.22 O 150,00 15,00

70 Oostenrijk Nr.81 ** 30,00 4,00

71 Oostenrijk Nrs.2024-2033 in blad ** 25,00 5,00

72 Rep. Congo Nrs.430-444 ** 27,00 3,00

73 Congo Dem. Rep. Nrs.778-781 ** 40,00 5,00

74 België Nrs. 407-409 ** 15,00 2,00

75 België Nrs. 438-445 ** 30,00 5,00

76 België Nrs.488-495 ** 70,00 12,00

77 België Nrs. 690-696 ** 12,00 2,00

78 België Nrs. 987-989 ** 13,50 1,50

79 België Nrs.991-993 ** 10,00 1,50

80 België Nrs.946-951 ** 175,00 26,00

81 België Luchtpost  nrs. 6-7 ** 46,00 8,00

82 België Spoor nrs. 407-415 ** 46,00 8,00

83 België Volledige reeksen ** 60,25 2,00

84 België Volledige reeksen ** 49,15 2,00

85 België Blok. Nr 7 O 45,00 8,00

86 België Nr. 56 betere stempels O 8,00

87 België Spoor 14 zeskantige stempels O 5,00

88 België Zes gelegenheidskaarten 2,00

89 België Bezetting 14/18 5 kaarten O 2,00

90 België Nr. 34 op wissel O 4,00

91 België Nr. 138 op wissel O 1,00

92 België Boekje 8-9 Herdenkingsblad  + andere O 1,00

93 Deutsches Reich Nr. 3 O 55,00 6,00

94 Deutsches Reich Nr.12 O 120,00 10,00

95 Berlin Opdruk zwart zonder waarborg O 2,00

96 Berlin Opdruk rood zonder waarborg O 2,00

97 Berlin Nr. 26 O 140,00 10,00

98 Berlin Nrs.51-53 O 255,00 25,00



99 Berlin Nrs.68-72 O 110,00 11,00

100 Berlin Nrs.87-91 O 60,00 6,00

101 Berlin Nr. 113 O 25,00 3,00

102 Berlin Boekje nr. 395c ** 32,50 4,00

103 Berlin Boekje nr.575b ** 35,00 5,00

104 Berlin Boekje nr.759b ** 35,00 5,00

105 Berlin Boekje795b ** 75,00 9,00

106 Berlin Briefkaart  Deutsche industrie Messe O 10,00

107 Bund Nrs; 7-8 ** 200,00 25,00

108 Bund Blok nr. 8 ** 8,00 1,50

109 Bund Voetbal minder dan postwaarde ** 8,00

110 Bund Nrs.297-304 samenhangend O 32,00 5,00

111 Bund Blok nr. 7   O 9,00 1,50

112 Bund Blok nr. 11 O 3,00 0,50

113 DDR Blok nrs. 2-3 Marx ** 250,00 34,00

114 Frankrijk Sage Type 1 O 6,00

115 Frankrijk Boekje Nr. 2744  6 zegels ** 9,00 1,20

116 Frankrijk Boekje Nrs. 2747-2752 ** 8,40 1,00

117 Frankrijk Blok nr. 7 ** 10,00 1,50

118 Frankrijk Blok nr. 11 ** 15,00 2,50

119 Frankrijk Blok nr. 19 ** 14,00 2,00

120 Frankrijk Blok nr. 26 ** 12,00 2,00

121 Frankrijk Blok nr. 37 ** 12,00 2,00

122 Frankrijk Blok nr. 50 ** 12,00 2,00

123 Guernsey Nr. 17 a ** 80,00 10,00

124 Italië Luchtpost nrs42-47 ** 240,00 25,00

125 Luxemburg Nr. 6a O 35,00 5,00

126 Nederland Nr. 2 O 35,00 3,50

127 Nederland Nr. 56 O 16,00 1,50

128 Nederland Nrs. 129-130 O 25,00 2,50

129 Nederland Nrs. 994-996 ** 5,25 1,00

130 Nederland Boekje nr.761 ** 6,00 1,00

131 Portugal Nr. 26 O 50,00 5,00

132 Portugal Nr. 75 O 115,00 10,00

133 Zwitserland Nr.27c O 350,00 15,00

134 Zwitserland Reeksen * 1,00

135 Joegoslavië Europa ** 1,00

136 Canada 3 Boekjes ** 6,00

137  Swaziland ** 1,00

138 Belgisch-Congo Nr. 117 O 22,00 1,00

139 Rep. Congo Nrs 795-796 ** 7,50 1,00

140 Hong-Kong Nr. 51 O 300,00 15,00

141 Hong-Kong Nr. 49 O 165,00 10,00

142 België Preo's O 1,00

143 Berlijn Verzameling 1974-1990 ** 40,00

144 Wereld Doos met zegels 1,00

145 Brieven 1,00

146 Catalogus België 2018 2,00

147 Catalogus België Ex Koloniën 1,00

148 DDR 80 blokken ** 20,00



149 België Nrs. 1182-1187 3x op brief 6,00

150 Ceskoslovensko Mini album met Ceskoslovensko 0 1,00

151 Tunesië mini album met Tunesi 0 1,00

152 overzeeë restant ruilboekje overzee 0 1,00

153 DDR restant ruilboekje DDR 0 1,00

154 DDR restant ruilboekje DDR 0 1,00

155 Griekenland restant ruilboekje Griekenland 0 5,00

156 Griekenland restant ruilboekje Griekenland ** * 0 1,00

157 Lux. & Nederl. restant ruilboekje Lux & Nl * 0 1,00

158 België België NA 28 & 30 ** 2,00

159 Burundie Burundi BL 84/85 0 1,00

160 België België OBC 3264 (velletje vogels, plaatnr 1) ** 1,00

161 België België BK 2/14 ** 1,00

162 België België BK39/43 ** 150 15,00

163 Zwitserland Zwitserland Pro Juventute 1194 ** 2,00

164 België België TBC post natuur (2 blaadjes) ** 5,00

165 België België (6 verschillende reproducties met reliefstempel) 1,00

166 België België FDS "Plant of dier" 2015 1,00

167 België België verzameling in plakalbum 1,00

168 Wereld album wereld ** * 0 5,00

169 Thema kleine verzameling "Indianen" in album ** 0 2,00

170 Duitsland Album met vooral Duitsland 0 5,00

171 Europa nieuw album me Europa zegels ** 20,00

172 Thema album met vooral thema maritiem ** * 0 5,00

173 Frankrijk Ruilboekje 1,00

174 Frankrijk Ruilboekje 1,00

175 Frankrijk/Australië Ruilboekje 1,00

176 USA Map O 5,00

177 Wereld Magic Box 5,00

178 België Nrs. 305-307 * 30,00 3,00

179 België Nr. 361 ** 43,50 4,50

180 België Nrs. 504-511 * 45,00 5,00

181 België Nrs. 1267A-1267B Boekjes Rood kruis ** 36,00 7,00

182 België Nr. 322 A ** 42,00 4,00

183 Frankrijk Nrs. 1363-1365 ** 14,00 1,40

184 Monaco Nrs. 14-15  en  18-19 O 60,00 5,00

185 Gr. Brittannië Nr. 31 plaat 4 O 200,00 15,00

186 Gr. Brittannië 79>< 112 O 174,00 8,50

187 Italië Luchtpost nrs. 42-47 zeppelin * 90,00 9,00

188 WWF FDC. 13 reeksen van 4 O 4,00

189 België Album met zegels € 73,31 plakwaarde ** 20,00

190 Insteekboek Wereld veel Europa O 5,00

191 Europa Jaargangen 1976-1982  1984-1999 Volledig met Bl. ** 5608,00 150,00

192 België Doos zegels jaren 1960 tot 1970 plakwaarde 6409Fr ** 158,87 30,00

193 België Doos zegels blokken boekjes plakwaarde 3482fr ** 86,32 16,00

194 Allerlei Verrassingsdoos 10,00

195 Vatikaan Bl.nr 2 Wereldtentoonstelling 1958 O 40,00 4,00

196 Deutsches Bundespost Michel nr. 116 O 45,00 2,00

197 Amerik. & Britse zone Michel nrs. 69-72 O 20,00 1,00

198 Ruanda-Urundi Nrs. 126-147 * 22,00 1,00



199 Zaire Nrs. 918-926 ** 12,50 1,00

200 Zaire Nrs. 928-935   978-983 ** 14,00 1,00

201 Zaire Nrs. 1110-1117   1335-1337 ** 10,00 1,00

202 Zaire Nrs. 1170-1179 ** 13,00 1,00

203 Zaire Nrs. 1216-1223 ** 27,50 2,00

204 Zaire Nrs. 1224/1230 ** 11,00 1,00

205 Zaire Nrs. 1231-1238 ** 16,00 2,00

206 Zaire Nrs.1245-1252 ** 14,00 1,00

207 Zaire Nrs. 1253-1256 ** 13,00 1,00

208 Zaire Nrs. 1258-1263 ** 12,00 1,00

209 Zaire Nrs. 1267-1274 ** 7,00 1,00

210 Zaire Nrs. 1291-1292      1327-1334 ** 12,00 1,00

211 Zaire Nrs. 1302-1305    1307-1311 ** 7,00 1,00

212 Zaire Nrs. 1452-1456 ** 9,00 1,00

213 Zaire Bl. nr. 25 ** 15,00 1,00

214 Zaire Bl. nr. 40 O 9,00 1,00

215 Zaire Bl. nr. 43 ** 6,00 1,00

216 Zaire Bl. Nrs. 67-68 ** 10,00 1,00

217 Zaire Bl. Nr. 206 ** 10,00 1,00

218 Wereld Doos met zegels 1,00

Lot nr 6             Lot nr 1                                                                Lot nr 39 Lot nr.55

        Lot nr 28                                                    Lot nr 113 Lot nr 185
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Naam : Voornaam :

Adres : nr.: bus:

Postcode : Plaats :

Tel.: E-mail :

 Kavels worden opgehaald

 Kavels verzenden

Datum : Handtekening :

Lot Nr Omschrijving Bod  Lot nr Omschrijving Bod 

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.

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 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 

Arpo - Jarpo Lier november-december 2014
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Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2019 

 

 

 

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.       Quiz 20h   

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
       14 december 2019 

 
Vanaf 13 uur Zaterdag  

Voorbereiding  Ruildag 
 

 

 
Arpo-Jarpo 

Zondag        15 december 2019 NATIONALE RUILDAG 

+TENTOONSTELLIG  van 9 tot 16uur 

Arpo-Jarpo 

 

 

   

Inlichtingen :Thys Firmin    Bosstraat 38 2500   LIER   :03/4806628      gsm 0468 28 92 39           
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Arpo – Jarpo Lier november - december 2018 

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 januari - februari 2019 

 
 

 

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 bijeenkom-

sten 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: 

 

 

 

 
 

mailto:arpojarpolier@gmail.com


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

