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BESTE VRIENDEN
.- {VU wensen onze leden en hun familie een fijn 2014 metveel

geluk, een

joede gezondheid en veel filatelistisch plezier.

Onze nationale ruildag met tentoonstelling was een succes. We zijn er
in geslaagd om weer origineel te zijn en de bezoekers iets aan te bieden
dat ze niet alle dagen te zien : de originele ontwerpen van postzegels
gegraveerd door Constant Spinoy, iets wat zelden uit de kluis komt.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die op de ene of andere manier zich nuttig heeft gemaakt om deze manifestatie te doen slagen en
we vergeten de vele bezoekers niet. We moeten nog altijd vaststellen
dat de opkomst van onze eigen leden toch nog beter kan.
Hiernaast enkele sfeerbeelden van onze ruildag en we hopen dat volgend jaar al onze leden een bezoek zullen brengen.

Algemene Jaarvergadering: Zaterdag 11 januari 2014
Vanaf 14uur houden wij onze algemene jaarvergadering. Dit jaar biejen wij gratis worstenbrood of appelbollen aan voor onze leden met
t--áun partner. Drank is voor eigen rekening. Bekijk ook de agenda van
onze bijeenkomsten voor 2014. Er zal nog maar op drie donderdagen
bijeenkomst zijn, namelijk op 27 maart - 26 juni en 27 november 2014.
De zaterdagen blijven zoals het in het verleden was.
Naast de gebruikelijke agenda (zie verder in dit tijdschrift) is er de uitreiking van de aanwezigheidsprijskamp. De eerste drie ontvangen een
mooie prijs. Alle aanwezige leden op de algemene jaarvergadering ontvangen een kleine prijs.

Om worstenbrood of appelbollen te krijgen moet men inschrijven (zie formulier in dit tijdschrift) . Niet ingeschreven geen
worstenbrood of appelbollen maar wel welkom.
Wij verwachten alle leden op onze algemene jaarvergadering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Firmin Thys
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ZATERDAG
JANUARI 2014 ATGEMENE JAARVERGA.
DERING EN WORSTENBROOD OF APPELBOLLEN.
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014 VANAF 14 UUR
ZATERDAG 8 MAART2014 VANAF 14 UUR
DONDERDAG 27 MAART 2OT4 VANAF 19 UUR ARPO &
STUDIEKRINGEN
ZATERDAG 12 APRIL 2014 VANAF 14 UUR
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Zaterdag 11 JANUARI 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 8 FEBRUARI 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 8 MAART 2014 vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
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LIDGELDEN 2014
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 jaar : €8100

8:03/4803690
*Leden:

.

BATS

ARPO : Lidgeld : €8100

.

ARPo :

8
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Rekeningnummer:ARPO-JARPO LIER:

Willy, trwilly.bats@skynet.be
Morkhovenseweg 747 , 2200 Herentals
: oa8610259o7 0I4/36824L
VAN OOSTERWIJCK JAN

E :jan.van.oosterwijck@telenet. be
St. Annastraat 76 2500 LIER

8:0499/753266
VERMOSEN Rosette

E : rosette.vermosen @telenet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier

Familiekaart €10,00

BELL 979L 3217 6548
BE22
Bic
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2014

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS EduaTd
L.

Dumortierstr. 53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lierjanuari - fenruari 2014

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raadpleeg onze bibliotheek . Kennis vergaren is geld
besparen.
Nieuwighedendienst, haaltijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.

-4-

FILATELISTISCH E AGEN DA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruil abon nement) of tijdig opgestu

u rd

23ste

25 jan 2014

naar

het secretariaatsadres.

Nationale Ruilbeurs

Kon. Kielse Post.
Kon. Phil. Club Cosmos
3d" nationale ruilbeurs

1 feb 2014

Voorverkoop
1-Michael
Borremans
2-Dierensoorten
(André Buzin)
lnternationale
voorjaarsbeurs
Binkse Ruilclub

15 febr 2014

)

23febr 2014

Turnhout
5d" S-cent ruildag

16 apr 2014

Konk. Kielse Post
Hagelandse
verzamelaarsdag

11mei2014

!!!

!

Feestaal Kielpark

Van 9u tot 16u
Gratis

St Bernardsestwg 113
2020 Antwerpen
Zaal Meyer
Centrum Oosterveld
Groenenborgerlaan 216
Wilriik

Van 9u30 tot 16u
Gratis

Van 10u tot 17u

Cultureel Centrum

"Neerlandhof'

!! postkantoor

Edenplein 26
2610 Wilrijk

van 10u tot 12u30
en van 13u tot 15u

Hivset
Apostoliekenstr 4
Turnhout

Van 8u tot 13u
gratis

Buurtsecretariaat
'Den Tir'
Tirstraat 5
2020 Antwerpen
Kon. Atheneum
P. Derdentlaan 47
3200 Aarschot

Van 19u tot22u
Gratis
Van 9 tot 16
uur

*DE POSTILJON"
BOORTMEERBEEK
a

nodigit u uit cp haar

14de Nationale
FILATELI.EBEURS

l

Postregels, postst*kken,
postwaardestukkÊn, Fos*aarten...

Zondag 2 maart 2014
Van 8.30 u tot 15.00 u
Cafetaria van de Sporthal

:.

Spo.lveldweg 6 - EOORTI\IIEERB€EK
';4.

z

Gratis toegarg - Toegalkelijk r-oor allen
Ruime parking - lrl{Bs nabij

VAN HARTE WELKOM
hío: ldnlen RÍtaár- RrytilÈidriraÊt?ê
Tel 91881.52.t9 -
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING
ZATERDAG

11

januari 2014 om L4 uur

\ilELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG
F'INANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2015
MATERIAALMEESTER
BESTUURSVERKIEZING
(Zijn uittredend en herkiesbaar : (Beukeleirs Pierre- Van Roy Luc- Vermosen Rosette)
ALLERLEI
UITREIKING PRIJZEN AANWEZIGHEDEN 2013

GRATIS WORS TENB ROOD of APPELB OLLEIV

De algernene v*gaderi*g is de belangrij*.ste v*gadering van ha jaar erc elk lid zou aanwezig
ftioden ziin ÁIs moet grondig geeontroleerd worden en de toekomst wordl hier bqaald .
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.

Lidnr

Voornaam:

Naam:

Adres:
Plaats:

Postcode

E-mailadres:

Telefoon:
Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Handtekening:

Datum:

Schriftelijk te bezorgen vóór 10-01-2014 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per E: firmin-thys@hotmail.com of arpojarpolier@gmail.com

lYij voorzien dit juur gratis worstenbrood of appelbollen voor onze leden en hun
purtner om 16 uar. Inschrijven verplicht, zie inschrijvingsformulier verder in dit
blud. IYieí ingeschreven geen worstenbrood of uppelbollen.

Vergeet uw lidgeld niet te hetalen voor 37-Oí-2O74
Arpo

-
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STERREN EN STREPEN VAN 1775 tot 1960
Eén van de machtiqste en best herkende svmbolen op de wereld is de vlag van de Vereniqdelstaten van
Amerika. Die vlaq evolueerde in een periode van onqeveer 200 iaar uit een verscheidenheid van lokale,
reqionale en nationale ontwerpen. Veelvan de oorspronkeliike ontwerpen hadden al horizontale strepen. Meestalwerd in de linker bovenhoek van het vlaqdoek een voorstellinq toeqevoeqd waarvan sterren
het merendeel uitmaakten.
ln 1999/2000 gaf de Amerikaanse Post (United States Postal Services / USPS) een vel postzeqels uit met
daarop 20 vlaqqen die een historische ontwikkelinq van de uiteindelijke "Old Glory" weerqaven. Vooral het
toevoeqen van nieuwe sterren, die duiden op het aantal aanqesloten Staten, wordt hierbii duideliik qeïllustreerd.
Hieronder wordt nader inqeqaan op de specifieke vorm, variatie en betekenis van die 20 verschillende vlaqgen. Het zal niet verbazen dat het merendeel van deze vlaqqen is ontstaan in de Amerikaanse Vriiheidsoorlog (1775-1783) of in de Amerikaanse Burgeroorloq (1861-1865)

Voor de artistieke consistentie zijn hier de lenqte en breedte van iedere vlaq uniform gemaakt, waarbii ook
steeds dezelfde kleuren rood en blauw ziin toeqepast. Op elke postzeqel wordt tevens de "naam" van de
betreffende vlaq vermeld, alsmede het belangrijkste iaar uit de geschiedenis van de vlag. En dat Ís niet
'--')oodzakeliik de datum waarop de vlag werd ontworpen.

1775 Sons of Liberty Flaq
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tibarty Flag

De "zonen van de Vriiheid", actÍvisten in de verdediqing van de Amerikaanse rechten, gebruikten deze
vlag van 13 strepen die de toenma-
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New York, New Yersey, Massachusetts, New Hampshire, Delaware,
Georgia, Maryland, Connecticut,
Rhode lsland, North Caroline, South
Caroline en Pennsylvania. Het ziin
ook deze strepen die vriiwel alle volqende vlaqgen hebben qeïnspireerd. De rode en de witte kleuren
komen overigens van de Enqelse
vlag.

De "Sons of Libertv" was een qroep
Amerikaanse patriotten met voor-i de kolonisten te waarborqen teqen de steeds maar
nameliik politieke doelstellinqen om de rechten van
weer opqeleqde belastinqen door de Britten en waren zeer sterk in Boston. Ziwaren dan ook (verkleed als
indianen!) de uitvoerders van de beroemde "Boston Tea Partv" van 1773, waarbii Enqelse thee in de haven
van Boston werd qeqooid.

Arpo-Jaroo Lierjanuari
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Dit incident wordt wel qezien als de directe aanleidinq om zich te bewapenen en in opstand te komen teqen
de Enqelse overheersinq. ln feite liep het conflict uit op de Amerikaanse Vriiheidsoorloo.
J TíU ttorïo)i ï1"\ F,LRTl'
rÀl

f t:s.

Ttltl B03TOï Tli\ P;IKTï

a:

'1.

-i
7'/.

'e
v,

l,

.È'.

-

F
7.
tà

i

-l::

a

+

!-

-'/.

H
j

.l
fq
,l

'2.

z

,l

a-

-::

7
;.;,:

?{ew Êr:gland Flag

,J

ïlsA33

1775 New England Flag Joseph Reed, een jurist en de militaire secretaris van George Washington,
stelde voor dat alle Amerikaanse schepen de Massachusetts Marine Vlag zouden voeren.
De aangepaste versie van die vlag (ook wel genoemd de "Evergreen Tree of Liberty Flag") toont het regionale symbool, de pijnboom, van New England, en de meer vertrouwde kleuren rood, wit en blauw.
De Slaq om Bunker Hill vond plaats op 17 .iuni 1775 op Breed's Hill als deel van
het Beleq van Boston qedurende de Amerikaanse Onafhankeliikheidsoorloq.
Generaal lsrael Putnam was verantwoordeliik voor de revolutionaire striidkrachten
terwiil qeneraal-maioor William Howe verantwoordeliik was voor de Britse striidkrachten.
Omdat de meeste qevechten niet op Bunker Hill plaatsvonden, wordt het conflict
ook de Slaq om Breed's Hill qenoemd.We zien een vlag met de "pine tree" (pijnboom) ook teruq op een postzeqel (Scott-1034) samen met het monument (een qranieten obelisk) in Charlestown, Massachusett

í775 Forster Flag
Naar verluid is deze vlaq op 19 april 1775, de eerste daq van de revolutie, qestolen
van de Britten door een "Minutemen". Onder de Minutemen verstaat men de heldhaftige soldaat die altiid klaar staat om het land te dienen in de striid. De witte strepen op de rode achtergrand moeten weer de 13 bestaande kolonies voorstellen.

77';3

USA33

ln april 1775 had Georqe Washinqon een eerste leger bii elkaar qebracht
van onqeveer 20000 man. Ze maakten zich op om de Enqelse troepen teqemoet te treden die in Boston aan wal waren qekomen.ln de vroeqe ochtend
van 19 april 1775 worden de Engelse soldaten op weg naar Concord door
qewaarschuwde kolonisten opgewacht in Lexinqton. Geweervuur breekt uit.
ln Lexinqton weten de Britten de kolonisten noq te verslaan, maar een paar
uur later in Concord worden ze door de daar verzamelde kolonisten op de
vlucht geiaaqd met schoten, die de dichter Ralph Waldo Emerson later beschreef als "schoten die door de hele wereld klonken"Met de schermutselingen van deze slaqen van Lexington en Concord beqint in feite de oorloq om
onafhankeliikheid.
Biiqaande 3 postzeqels ziin qewiid aan het treffen bii Lexinqton en Concord:

ArDo-Jarpo Lier ianuari
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Op de bovenste (qroene) zeqel inspecteert Washington de troepen in Cambridqe. De tweede (rode) zeqel is een afbeelding uit een schilderii van Henry
Sandham "The Dawn of Liberty" (de qeboorte van de vriiheid). De derde
(blauwe) zegel brengt eer aan de "Minutemen", de soldaat. De afbeelding is
afkomstiq van een standbeeld van Daniel Chester French in Concord (Massachusetts).

1776 Continental Golors / Grand Union Flag: ln het begin van de revolutie vochten de kolonisten nog voor hun rechten als onderdanen van de Engelse overheerser, met de Union Jack (Engelse vlag) in de linker bovenhoek. Dat duurde slechts tot de kolonisten in juli 1776 de onafhankelijkheid
verklaarden.

fgtineararcclor"

USA33

JULy4,t776 I ;Ury 4,t776 I ;Ur,y 4-t?76 I ;Ur,y 4,L776,
of "Declaration of lndependence" is de onafhankelijkheidsqrotendeels
van
de
Vereniqde
Staten die
werd opgesteld door Thomas Jefferson en die door
lerklarinq
/verteqenwoordiqers van 12 van de toen 13 Amerikaanse kolonies werd aanqenomen op 4 iuli 1 776. De
staat New York sluit zich aan bii de Declaration op 9 iuli 1776. De verklarinq hield de onafhankeliikheid van
de Britse monarchie in.
Op de bovenstaande serie postzegels , naar een schilderii van John Trumbull, zitten aan de linkerkant de
qedeleqeerden van de 13 staten. Aan de tafel staan aan de linkerkant John Adams, Roqer Sherman, Robert R. Livinqston, Thomas Jefferson en Beniamin Franklin; zittend aan de tafel ziin Thomas Nelson Jr.,
Francis Lewis, John Witherspoon en Samuel Huntinqton; rechts van de tafel ziin afgebeeld John Hancock,
Charles Thomson, Georqe Read, John Dickinson en Edward Rutledqe.
De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklarinq

*+ *1 t{
******

t

Francis Ëïoplunsou Flag
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1777 Francis Hopkinson Flag / First Stars and StripesContinentaal Congreslid Francis Hopkinson ontwierp de sterren en de strepen. Bij zijn voorstel zouden de sterren in rijen of in een ring gezet kunnen zijn. Het exacte
ontwerp is niet bekend. ln de toespraak van 14 juli 1777 werd er gesuggereerd dat ze "een nieuw zonnestelsel" voorstelden.

I

Deze drie postzegels ziin qewijd aan de "Spirit of 76" (de qeest van 1776\. Voor de troepen lopen een
"drummer bov" (ionge slagwerker), een oudere trommelaar en een fluitspeler, onmiddellijk qevolqd door
een vaandeldrager met de First Stars and Stripes vlaq, waarin de 13 sterren in een cirkel staan afqebeeld

1777 Brandywine Flag: Trjdens de revolutie hadden de militaire eenheden
dikwijls verschillende vlaggen. Deze vlag die
werd gedragen bij de Slag van Brandywine op
11 september 1777, was in ieder gevel een van
de eerste met sterren en strepen. De kleur rood
slaat op de militie.
Op 11 september 1777 werd een veldslag uitgevochten tussen de Amerikaanse opstandelingen, die bestonden uit milities en een continenBran4ttwire Fldg
USA33 taal leger onder leiding van Georqe Washinqton,
teqen de Britten. Deze veldslaq vond plaats bii
de Brandvwine Kreek. De Amerikanen verloren deze striid. Ze trokken zich
aanvankeliik teruq in Philadelphia en later naar York. De Britten konden Philidelphia gemakkelijk innemen.

s.''Éf'

:::i:':

Een schilderii van Howard Pyle (1853-191 1) qeeft een indruk van de Slag bii
Brandywine.

I
1779 John Paul Jones Flag: Nadat John Paul Jones en de bemanning van
de "Bonhomme Richard" op23 september 1779
"HMS Serapis" hadden veroverd maakte een
Nederlandse artiest dit ontwerp. De vlag werd

have not vet

beguntofifht

gehesen als overwinning. De blauwe kleur zou
nu naast het traditionele rood tot de nationale
standaardkleuren gaan behoren.
Kapitein John PaulJones (1747-1792), sebo{ffiFariJonesrh- USA33
ren in Schotland en in dienst qetreden van de
Amerikaanse Marine tiidens de OnafhankeliikJohn PanlJrmes
qevaarliike
US kntesrni*l I5c
heidsoorloq, ondernam
aanvallen op Britse schepen met ziin vlaqoeschip Bonhomme Richard.
Toen ziin schip met de vlaq van de Marine na een qevecht met de Enqelse Serapis biina ten onder ginq
Arpo-Jarpo Lierjanuari
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door een brandje, vroeq de Britse commandant of hij de vlaq wilde striiken als erkenninq van de nederlaaq. Maar Jones antwoordde met de kernachtiqe woorden: "lk ben noq niet met de striid beqonnen."Biiqaande postzeqel Scotl1789 toont het portret van Jones en ziin qevleuqelde woorden.

Perre r.'EnÍant

Fras

USA33

í783 Pierre L'Enfant Flag:Piere L'Enfant, de architect die de oorspronkelijke plannen tekende voor een nieuwe hoofdstad, maakte dit ontwerp van
een diploma voor het Lidmaatschap van de "Society of the Cincinnati", een
organisatie van oorlogsveteranen. Dit ontwerp lijkt toch wel geïnspireerd
door de Francis Hopkinson Flag van 1777.

Zo moet de plattegrond van de stad Washinqton er onqeveer hebben uitgezien die Pierre (Peter) I'Enfant had gete"*
kend voor Generaal Washington.Pierre I'Enfant (1754-1825\
was qeboren in Frankriik. Hij qing in 1777 naar Noord-Amerika om zich te voeqen bij het leqer van de Amerikanen en
fun Franse bondqenoten. Na de oorloq beqon I'Enfant in
)783 een architectenburo in New York Citv. Tot ziin successen behoorde een vernieuwde uitvoering van het stadhuis.ln 1791 werd hij door Georqe Washinqton qevraaqd
t:: í
om de nieuwe hoofdstad van de VS te ontwerpen.
Helaas werd ziin voorstel door ambteliike strubbelinqen niet
precies opqevolqd en I'Enfant stierf in 1825 zonder ooit beI
t. rr. , /:,:!'
taald te zijn qeweest voor zijn werk. ln 1909 werd hii echter
herbeqraven op een heuvel nabii Washinqton. Op ziin qraf
kwam als eerbetoon in 1911 een monument met een afbeeldinq van ziin oorspronkeliike platteqrond van
Washinqton.

1803 Indian Peace Flag: De Amerikaanse regering toonde de sterren en
strepen vaak aan vredelievende indiaanse
bevolkingsgroepen. Deze "l ndiaanse Vredesvlag" toont linksboven het wapenschild
' i*.tÈnPeace Fiag
van de Verenigde Staten met de 13 sterren
USA33
in een boog rond de adelaar. De indianen
ontvingen geschenken en medailles met inscripties en onder het motto "Vrede en Vriendschap".

-

Deze illustratie van Dennis Lyall uit 2000 geeft een beeld van hoe de Amerikanen van de VS contact zochten met de lokale indianenstammen. De vlag
met de Amerikaanse Arend werd daarbij als cadeau geschonken als bewijs
van wederzijdse vriendschap. Als bijzonderheid van de onderhandelingen
gold dat de lndianen (toen) hun eigen gebied mochten behouden.

í814 Easton Flag:Tijdens de oorlog van 1812 stelden burgers in Easton (Pennsylvania) deze vlag voor
aan hun Eerste Regiment van Vrijwilligers. Opvallend is de verwisseling van gestreept veld en sterrenvlak
t.o.v. de andere vlaggen.
De Easton vlaq zou alziin opqevoerd bii de Onafhankeliikheidsverklarino die op 8 iuli 1776in Easton werd
voorgelezen.
Hii kwam weer te voorschiin in de oorloq van 1812-1814 bij de afdelinq van Kapitein Abraham Horn uit Easton (PennsVlvania).Na de oorloq qinq de vlaq naar de Openbare Bibliotheek van Easton en daar hanqt hii
noq steeds (wel opnieuw qemaakt).
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Eastan Flág

*

1814

USA33

1814 Star Spangled Banner: ln Fort Mc Henry in Baltimore kwam de met

ii*
**r+
*i*

sterren versierde vlag onder Brits vuur te liggen. De brede strepen en de
felle sterren inspireerde Francis Scott Key om woorden te maken die later
met muziek toegevoegd het Nationale Volkslied van de USA zou worden
Hiernaast is de omslaq van een stuk bladmurziek afqebeeld waarin het Amerikaanse
"Star Spranqled Banner", op musrarsFansrëíiBa**
USA33 Volkslied,piano
is opqenomen.De tekst van
ziek voor
qeschreven
door Francis Scott
het Amerikaanse Volkslied, dat in 18í4 werd
Kev, is hieronder te zien, althans het eerste couplet.

*

-

O! sav can Vou see bV the dawn's early liqht,
What so proudly we hailed at the twiliqht's last qleaminq,
Whose broad stripes and briqht stars throuqh the perilous fiqht,
O'er the ramparts we watched, were so qallantly streaminq?
And the rockets'red qlare, the bombs burstinq in air,
Gave proof through the niqht that our flaq was still there;
O! say does that star-spanqled banner vet wave,
O'er the land of the free and the home of the brave?

1820 Bennington Flag: De Bennington vlag is vermoedelijk gemaakt tus-

sen 1810 en 1830. Het meest waarschijnlijke is het jaar 1826, de 50e verjaardag van de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776, temeer daar het getal
"76" is opgenomen.

PeBBisgten Flag

USA33

c.l&2O

De striider op deze postzeqel (Scott-643) brenqt de overwinninq van de Slaq
bij Benninqton in herinnerinq.
De Slaq bii Benninqton vond plaats op 16 augustus 1777 tiidens de Amerikaanse Onafhankeliikheidsoorlog in Wal-

loomsac, op onqeveer 16 kilometer afstand van de stad Benninqton, in het
huidiqe Vermont. Het was een treffen tussen de Amerikaanse troepen van
qeneraal Stark en de Britse en Duitse troepen van de luitenants Breymann
en Baum. De Britse troepen waren echter verzwakt en hadden vooral qebrek aan paarden.Een expeditie onder leidinq van luitenant Baum had de
opdracht de troepen te qaan bevoorraden. Kort na ziin vertrek nabii de stad
Bennington, kruisten de troepen van Baum een Amerikaanse militie onder
leiding van qeneraal Stark en een slaq werd onvermiidbaar. De militie van
Stark die bestond uit 2330 soldaten en ruiters bestookte de troepen van
Baum die toen 1442 man telde. Baum rekende op versterkinq maar de versterkinqstroepen kwamen te laat aan en de troepen van Baum leden de nederlaaq.
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1837 Great Star Flag:Bijwet van 1818 zou de Amerikaanse vlag altijd 13
strepen hebben en voor elke Staat een ster. Op voorstel van Kapitein Samuel C.Reid, een oorlogsheld uit 1812, zouden de sterren worden geplaatst
in een sterrenpatroon.
ln 1818 waren al 20 staten toegetreden tot de Verenigde Staten. Nieuw toem
getreden waren Vermont, Kentucky, lndiana, Louisiana, Mississippi, Ohio en
Tennessee.De benodigde 20 sterren werden
Greet Srar Flêg
1437
TJSA33 op voorstelvan Samuel Reid, een marineofficier, geplaatst in de vorm van een ster. Nevenstaande vlag heeft ongeveer 6 maanden gewaaid op het Capitool in Washington. ln de vlag van 1837 (hierboven)waren al28 sterren verwerkt.
Nieuwe aangesloten staten waren lllinois, Alabama, Maine, Missouri,
Arkansas, Michigan, Florida en Texas.

;*.*.***'

1847 29-Star Flag:ln

re
ru
2g-Stáí FIag

USA33

1845 werd een diamantenpatroon de standaard voor

de sterren. Als nieuwe staten werden toegevoegd kon men ook eenvoudig
een ster toevoegen. ln 1847 werd IOWA de
rtit**r*
29e staat.
i***i*
t*lll**
Ondanks de afspraken over de plaatsinq van
**;*rr**
de sterren in een diamantvorm, bleven er
ook vlaqqen in qebruik met de sterren op lijnen. Hiernaast is zo'n vlaq van lowa, de 29e
staat.

1861 Fort Sumter Flag: Deze vlag waaide boven Fort Sumter in
Charleston op 12 April 1861, het begin van de Amerikaanse Burger-

usÁ33

Falt S@ter FlaE

oorlog. Meer dan een half miljoen soldaten lieten het leven in die
oorlog Inmiddels waren de volgende Staten toegetreden tot de
Verenigde Staten:
Wisconsin, California, Minnesota en Oregon.
Fort Sumter, in de haven van Charleston, South Carolina, is de plaats waar
de Amerikaanse Burgeroorloq beqon, tiidens de Slaq om Fort Sumter van

12-13 april 1861.
Sumter is qenoemd naar qeneraal Thomas Sumter, een held uit de Amerikaanse Revolutie. Het fort
)ort
werd qebouwd na de Oorloq van 1812 als één in een serie fortificaties langs
de- zuidelijke kust van de Vereniqde Staten.
De "Noorderlingen" van de Verenigde Staten stonden teqenover de "ZuiderIingen" (de zoqenaamde Geconfedereerden, "confederates") uit de staten in
het zuiden van het continent.
Op 12 april 1861 openden de Zuideliike batterijen het vuur op het fort, en dat
hielden ze 36 uur vol. Op 13 april qaf het fort zich over.

c€ntêilnls!

ËraE
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1876 Centennial Flag:De Amerikanen vierden de "Centennial"
(100 jaar onaflrankelijkheid) met het herboren geloof van één natie,
van de Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan. Zij moedigden daarmee ook uitvinders en industriëlen aan. De vlag is niet officieel,
maar toont wel de vaderlandslievende geest waarÍnee de Old Glory
aan het volk toebehoort. Honderd jaar na de Onaftrankelijkheidverklaring van 1776 was het aantal aangesloten staten gegroeid Íot37.

13

Sinds de Burgeroorlog zijn toegetreden Kansas, West Virginia, Nevada en Nebraska.
De "Centennial Flaq" werd in 1876 gebruikt tiidens de eerste Wereldtentoonstellinq in Amerika, die qehouden werd in Philadelphia (Pennsvlvania).
Officieelwas het een internationale tentoonstellinq over Kunst en Artikelen t.b.v. qrondbewerkinq en miinbouw. Onqeveer 10 milioen bezoekers werden geteld, wat toen onqeveer 2Qo/ovan de totale Amerikaanse
bevolkinq was.

xutatlta*rlt

&Àle8f,* $t

}AL*r{t

Sal** áfÍaa

1877 38-Star Flag: Het onqebruikeliik

pa-

[*g gttgx t*ïÉ.

i*.*****n

tÊ*ittt

troon van dit ontwerp van 1877 kreeq de laat- t*******E
ii + :-.
ste ster voor Colorado, op 1 auqustus 1876
+
* rr4**
de 38e staat. Tot 1912 konden vlaqontwerpers noq allerlei patronen verzinnen, maar
daarna moesten de sterren uitsluitend in riien
worden qeplaatst.Ook van deze vlaq ziin verschillende uitvoerinqen bekend,
3g-gtaí Flag
{JSA33 de dubbele cirkel of de horizontale riien.
LFt t
Wel belanqriik was het aantal sterren van de binnencirkel : 13 stuks, het
uur
in 1776.
aantal Staten van het eerste

:::::li.-

1912 48-Star Flag: Deze versie van de Old Glory was officieel van

1912

-

tot 1959, de langste periode zonder verandering. Amerikanen begroetten
deze vlag tijdens 2 wereldoorlogen, de jaren van de grote depressie en de
daaropvolgende groei-periode. Laatst toegetreden Staten: Utah, Oklahoma,
New Mexico en Arizona. Hiernaast is een

m

briefstukie van een eerste-daq-envelop afqebeeld met twee postzeqels waarop de 48sterren vlaq staat afgebeeld. Deze zeqels
werden uitqeqeven op 4 iuli 1957.

USA33

4B-Stat Flêg.

-
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SO-Star Flag: Op 3 januari 1959 wordt Alaska toegevoegd als 49e Staat van de USA.
Als de 50e ster wordt toegevoegd voor Hawaii op 4 juli 1960 is de Amerikaanse vlag definitief geboren. De

vlag van de Verenigde Staten staat voor de Grondwet, de Amerikaanse leefwijze, alsmede de vroegere
prestaties en de dromen voor de toekomst.

S0-Star Flag

USA33

1960

Een van de bloedigste veldslaqen van de Amerikaanse Burgeroorlog is de Slag bii Gettysburg van 1-3 iuli
1863. De Unie (noorderlinqen) en de Confederatie (zuiderlingen) verloren samen ruim 46 duizend manschappen, waarvan er bijna 8 duizend de dood vonden.
Op 19 november 1863, nog tiidens het vervolg van de Amerikaanse Burgeroorloq, sprak President Abraham Lincoln op het kerkhof van Gettysburq (Pennsvlvania) de qevleuqelde woorden:
"A qovernment of the people, by the people, for the people"
(een regerinq van het volk, door het volk en voor het volk)
Hii riep daarmee op tot eenheid van het volk, gesvmboliseerd door de Amerikaanse vlaq, waarop iedere
staat een eiqen ster heeft.

ïrsA

22

Oftlrc@lc
Sythe f{c$Fl*
For thePcoplc

Onze thematiekers en vooral de USA verzamelaars zullen hier veel plezier aan beleven. Het is een voorbeeld dat filatelie qeen beperkinqen heeft en met wat inspiratie kan men vluq een mooie verzamelinct aanleqqen.
Firmin Thvs

Bewerking van internet artikel van Toon Oomens / Terneuzen
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BELGIE

Supplement basis
voor de zegels, blokken, boekjes met
verschillende postzegels van
201 3 (bladen 287, 288, 8157 18164,
CN20, C31/C32 en infoblad in kleur)
ln LUXE (met klemstroken): € 33.80
ln STANDAARD-LUXE (zonder
klemstroken): €22.8O
Supplement Zegels uit blokken en

2013

BELGIQUE

|a*

Supplément de base
pour les timbres, blocs, carnets avec
timbres différents de 2013 (pages 287,
288,815718164, CN20, C31/C32 et info
en couleurs)

€ 33.80 en LUXE (avec Pochettes)
€22.80: en STANDARD-LUXE (sans
pochettes)
1b

Supplément: Timbres isolés de blocs et

boekjes

carnets

voor de losse zegels uit blokken/boekje
met verschillende postzegels van 2013
(bladen 288a Um 288e)
ln LUXE: € 12.75
ln STANDAARD-LUXE: € 7.25
Supplement Postzegelboekjes
voor de complete postzegelboekjes met
(meerdere) identieke postzegels van 2013
(bladen C32a, C32b, C32c)
Alleen in LUXE: € 8.05
Supplement velletjes
Voor de complete'gelegenheidsvelletjes'
met (meerdere) identieke postzegels van
2013 (bladen 2O13-V1tlm 20'13-V8)
ln LUXE: € 19.80
ln STANDAARD-LUXE: € í 1.00
Supplement n'2 (This is Belgium) verschijnt
Supplement Speciale briefkaarten
voor de geïllustreerde briefkaarten van

pour les timbres isolés de blocs/carnets
avec timbres différents de 2013 (pages
288a à 288e)
€12.75: en LUXE
1c

pour les carnets complet avec timbres
identiques de 2013
(pages C32a, C32b, C32c)
€8.05: uniquement en LUXE
1d

niet meer
3

Supplement Spoorwegzegels
voor de spoorwegzegels van 2013
ln LUXE: € 3.35
ln STANDAARD-LUXE: C 2.25
Supplement EXTRA: AIand (vlinders)

Supplement Timbres chemins de fer

5

€ 3.35: en LUXE
€ 2.25: en STANDARD-LUXE
Supplément EXTRA: Aland (Papillons)
2013
1 Page en couleur pour l' émission

Pour les timbres chemins de fer de 2013

iet aangenomen

commune
Belgique/ Aland
€ 4.50: uniquement en LUXE
6

voor de velltjes " Niet aangenomen
ontwerpen" van 2013
Alleen in LUXE: €3.35
Supplement EXTRA: Spanje
1 blad in kleur voor de
gemeenschappelijke uitgifte België/Spanje
Alleen in LUXE: € 4.50

Voor de'gelegenheidsvelletjes'
waarvoor geen voordrukbladen zijn

7

FG

Bladen voor de grote vellen (280x1 66
mm)
Bladen voor de Horizontale Kleine vellen FK-H
(166x140 mm)
FK-V
Bladen voor de Verticale kleine vellen
(140x166 mm)
FP-H
Bladen voor de Horizontale vellen Prior
zegels (166x93 mm)
FP-V
Bladen voor de Verticale vellen Prior
zegels (93x166 mm)
FA-V
Bladen voor de Verticale vellen Albert ll
en Vogels (76x170mm)
Per pakje van 5 bladen in LUXE: €,12.75
Prijzen onder voorbehoud en geldig Vm 3110312014

Jarpo Lier januari
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Supplément Projets non adoptés
Pour les feuillets timbres "Projets non
adoptés" de 2013
€3.35 : uniquement en LUXE

ontwerpen

-

Supplément Gartes Postales Spéciales

4

1 blad in kleur voor de
gemeenschappelijke uitgifte België/Aland
Alleen in LUXE: € 4.50

Arpo

identiques de 2013
(pages 2013-V 1 à 201 3-V8)
€ 19.80:en LUXE
€ 11.00 en STANDARD-LUXE
Supplement n'2 (this is Belgium) ne va plus paraïtre
Destinées aux cartes illustrées de 2013

2013

N

Supplément feuillets
pour les 'Feuillets' complets avec timbres

€14.50: uniquement en LUXE

2013
Alleen in LUXE: €14.50

Supplement

€ 7.25: CN STANDARD.LUXE
Supplément Garnets

Supplément EXTRA; Espagne
1 Page en couleur pour l' émission
commune
Belgiquei Espagne
€ 4.50: uniquement en LUXE
Pour les feuillets commémoratifs don't
il n'y avait pas encore de pages

imprimées:
Feuilles pour les grands feuillets
(280x166mm)
Feuilles pour les petits feuillets
horizontaux (1 66x1 40mm)
Feuilles pour les petits feuillets verticaux

(140x166mm)
Feuilles pour les feuillets horizontaux Prior
(166x93mm)
Feuilles pour les feuillets verticaux Prior
(93x166mm)
Feuilles pour les feuillets verticaux Albert
ll et Oiseaux (76x170mm)
Par paquet de 5 feuilles, en LUXE: €12.75
Prix sous réserve et valables jusqu'au 3110312014
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BESTELBON AANVULLINGEN BELGIE 2OI4 ALBUMBLADEN 2013

Ia

la

1b
1b
1c
1d
1d
a

J

5

6

l

Priis
Basis supplement voor zegels 2013 luxe met klemstroken
Basis supplement voor zegels 2}l3standaard luxe zonder klemstroken
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekies Luxe met klemstroken
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekjes standaard Luxe zonder
Supplement postzegelboekjes alleen in Luxe
Suplement
in Luxe
Suplement velletjes in Standaard Luxe
Suplement speciale Briefkaarten
Suplement extra België-Aland allen in Luxe (vlinders)
Suplement niet aangenomen
Suplement extra Spanje

aantal Totaal

33,80
22,80
12.7s
'7

)<

8,05
19,80

I1,00
14,50
4,50

1t5
4,50

Andere
Totaal
Voorschotten:

... Naam:

Voornaam:
Adres:.
)

Postnummer

8:...
Datum:.
Ontvangen de som van: €

.Plaats:

Handtekening:

Gelieve de twee delen in te vullen. Eén deel krijgt U terug ats bewijs van bestelling.
BESTELBON AANVULLINGEN BELGIE 2OI4 ALBUMBLADEN 2013

la

Ia
1b
1b
1c
1d
1d
a

J
5

6
7

Prijs
Basis supplement voor zegels 2013 luxe met klemstroken
lasis supplement voor zegels 2Ol3standaard luxe zonder klemstroken
supplement voor losse zegels uit blokken en boekies Luxe met klemstroken
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekjes standaard Luxe zonder
Supplement postzegelboekjes alleen in Luxe
Suplement
es in Luxe
Suplement velletjes in Standaard Luxe
Suplement speciale BrieÍkaarten
Suplement extra B elgië-Aland allen in Luxe (vlinders)
Suplement niet aangenomen ontwerpen
Suplement extra Spanje

aantal Totaal

33,80
22,80
12.'7s

1)5
8,05
19,80
11,00
14,50
4,50
3,25
4,50

Andere
Totaal
Voorschotten:

Voornaam:

Naam

Adres:.

... Postnummer:.. . ......Plaats:

8:...
Datum:.
Ontvangen de som van: €.
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Handtekening:
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BIJEENKOMSTEN

Zaterdag

11

januari 2014

2OT4 ARPO

- JARPO

vanaf 1 4 uurAlgemene j aarvergadering

Arpo-Jarpo

* Worstenbrood
vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

08 maart 2014

vanaf 9 uur open verg. SFP 14uur ARPO

Arpo-Jarpo

27 maart2014

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

08 februari2014

Zaterdag
Donderdag

Studiekringen

april20l{

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 mei 2014

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

14

juni20l4 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

26

jani20l4 vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

12

Studiekringen
Zaterdag

05

juli

2014

vanaf 14 uur: Eerste zaterdag

Arpo

Zaterdag

13 september 2014

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

27 september 2014

4d" zaterd,ag vanaf L8uur feest

Arpo-Jarpo

Zaterdag

11 oktober 2014

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

08 november 2014

vanaf 14 uur.+ Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Donderdag

27 november 2014

vanaf 19 uur

Arpo
Studiekringen

Zaterdag

l"3 december 2014

Vanaf 14 uur Zaterdag

Arpo-Jarpo

Zondag

14 december 2014

NATIONALE RUILDAG +

Arpo-Jarpo

TENTOONSTELLIG van 9 tot
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BRABANTPHIL'14
3-5.18.2A14 - Aarschot
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Nationaal K
Cham
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.

voor Fila{elie
Naiiona!

Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen
Nationale

te

ntoonstel

Ii

n

g met wedstrijd karakter

( BRABANTPHIL'14

>

Biizonder tentoonstelli nssreq lement (l REX)

í Dit bijzonder tentoonstellingsreglement IREX - geldt voor alle filatelistische
disciplines van de nationale tentoonstelling met wedstrijdkarakter BRABANTPHIL'14.

Art.

-

Art.2Deze tentoonstelling staat open voor alle leden van een bij K.L.B.P. aangesloten
vereniging. Leden van bevriende Europese federaties kunnen op uitnodiging eveneens
deelnemen. Op voorwaarde dat men voldoet aan de gestelde eisen kan er worden
ingeschreven
voor
alle
wedstrijdklassen.

AÉ. 3 De tentoonstelling vindt plaats van 3 tot en met 5 oktober 2014, in de "

Stadsfeestzaal ",

Demervallei 14

te

3200

Aarschot.

Art. 4 Voor deze tentoonstelling gelden de tentoonstellingsreglementen van K.L.B.P.
zoals vermeld in het vademecum onder de rubrieken 102.01 , 102.02, 102.06 en
102.07. Bovendien gelden eveneens de bijzondere en aanvullende regels voor de
verschillende disciplines, terug te vinden in de rubriek 603 van hetzelfde vademecum.

Art. 5 De aanvragen tot deelneming dienen uiterlijk vóór 1 april 2014 aan het
organisatiecomité van BRABANTPHIL'14 te worden toegezonden. Voor elke

Arpo

-
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verzameling dient een afzonderlijk inschrijvingsformulier te worden ingevuld. Het
minimum en maximum aantal in te schrijven vlakken is voor de verschillende
disciplines bepaald in artikel 9 van het Algemeen Tentoonstellingsreglement. Bij de
aanvraag dient er een kopie van het plan van de verzameling te worden bijgevoegd.

Art. 6 De toewijzing van het aantal vlakken zal uiterlijk op 30 april 2014 aan de

deelnemers

worden

medegedeeld.

AÉ. 7 Elke verzameling dient op afzonderlijke bladen, bij voorkeur formaat 44, te
worden voorgesteld. Elk tentoonstellingsvlak dient 16 bladen A4 te bevatten.

Onvolledige

tentoonstellingsvlakken worden

niet
aangenomen. Verzamelingen in albums als aanvulling op de tentoongestelde
verzameling worden niet in aanmerking genomen. Een jurygesprek wordt voorzien, na
afspraak, op zaterdag 4 oktober 2014 vanaf 14:00 uur.

Art. 8 De kaderhuur per vlak is vastgesteld op € 7,50. Het verschuldigd bedrag dient
uiterlijk 31 mei 2014 vereffend te zijn dooroverschrijving op rekening IBAN: BE24 0016
99BB 0338, BIC: GEBABEBB, BRABANTPHIL'14, Av. des Erables 14, 8-1420 Braine
I'Alleud.

I De wijze van toesturen of overhandigen van de verzameling aan het
organisatiecomité wordt later medegedeeld. Hetzelfde geldt voor het terugzenden of
verzamelingen.
de
van
afhalen

Art.

AÉ. 10 Het organisatiecomité sluit een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en
brand voor alle inzendingen. De hieraan verbonden onkosten vallen ten laste van de
K.L.B.P. (Organisatiecomité). Het organisatiecomité zal alle redelijke maatregelen

eryoor te zorgen dat de inzendingen
voldoende beveiligd en beschermd zijn. De aansprakel'tjkheid van het
nemen om

organisatiecomité wordt evenwel bepaald en beperkt volgens artikel 11 van de IREX.

Art. í1 BRABANTPHIL'I4, noch K.L.B.P., noch de functionarissen, bestuurders of
leden van één van hen, noch het organisatiecomité, zijn werknemers of vrijwillige en
bezoldigde medewerkers, noch de nationale commissarissen, evenmin als de leden
van de jury, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor het verlies van of welke andere
schade ook toegebracht aan een inzending of andere eigendom voortspruitend uit om
oorzaak.

het

even

welke

reden

of

Art.12 Het organisatiecomité behoudt zich het recht dit IREX reglement, indien nodig
en in samenspraak met de K.L.B.P., te wijzigen en de passende maatregelen te treffen
voor alle gevallen die er niet in voorzien zijn. De genomen beslissingen zijn definitief
en niet voor verhaal vatbaar.
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Nationaal Kampioenschap voor Filatelie
Championnat National de Philatélie

-"-'

lnschrijvingsformu lier
Naam en voornaam

vtxr l*s*ê*

Xaalffit

Ërwïr*pl*1rr r**raur

Korte beschrijving

Klasse

-

) !

-

Tel.

Té1.

-

Adresse

- Nom et n'du cercle F.R.C.P.B.

Titre de la collection

-

Description succinte

Classe
TraOitionele filatelie

l-l
l--l
I

-

Philatélie traditionnelle

Postgeschiedenis

l-l
E
fl

vóór / avant (U.G.P.) 1875

van 1875 tot / jusqu'a 1 945
n"/après 1945

Fiscale filatelie

fl

-

d'inscription

- Nom et prénom

Naam en nr. van de K.L.B.P. kring

oihsge"*

Titel van de verzameling

Adres

- Formulaire

-

Philatélie fiscale

l_l

-

Philatélie thématique

Histoire postale

vóór / avant (U.G.P.) 1875

o"

1875 tot/ jusqu'a 1945

na / après 1945

Jeugdfilatelie

Postwaardestukken- Entiers postaux
Thematische filatelie

-

-

Philatélie de la jeunesse

Maximafilie - Maximaphilie
Open klasse

-

Classe ouverte

Aérofilatelie - Aerophilatélie

Eén kader

Astrofilatelie - Astrophilatélie

Literatuur - Litterature

Voor de jeugd: geboortedatum

- Nombre de faces

,J verzekeren waarde -

Un cadre

- Pour la jeunesse: date de naissance

Eerder behaalde resultaten met deze verzameling

Aantal vlakken

-

- Résultats

précédents obtenus avec cette collection

Aantal bladen

- Nombre des feuilles (16 / vlak - face)

Valeur à assurer : €

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het algemeen en het bijzonder reglement van de tentoonstelling en
verklaart dat de verzameling haar I ztln eigendom is.

La /Le soussigné déclare être d'accord avec les règlements général
collection est sa propriété.
Aanvraag jurygesprek 04.10.2014 vanaf 14:00 uur

tr
Plan bijgevoegd

- Demande

entretien avec le jury 04.10.2014 à partir de14:00 heures.

Ja-oui

Neen - Non

Ja - Oui

Neen - Non

- Plan annexé

T

Datum en handtekeningen

Deelnemer

-

et particulier de I'exposition et déclare que la

Participant

Voozitter van de kring

-

-

Président du cercle

Date et signatures

Nationaal commissaris voor tentoonstellingen
Commissaire national aux expositions

Terug te zenden voor 1 april2O14 aan - A renvoyer avant le I avril2014 à
Constant Kockelbergh, Av. des Cerisiers 21, 1330 Rixensart

20

t

OfSci$le

f**kegeleat*logx$ g;{*
offen
Catalogue offi cier AfrCiennes
de ïimbr*s-P*ste CCI*nieS SelgeS
ta

t*

De nieuwe OBP 2014 is verkrijgbaar vanaf december 2013 in twee delen.
Met gratis een nieuw niet aangenomen Ontwerp. Uitgiftenprijs €29,90
Men kan de catalogus bestellen bij onze Luc Van Roy.

Arpo

-

Jarpo Lier januari

-

Íebruari 2014

GRATIS

WORSTENBROOI)
oF'

APPELBOLLEN
Tijdens de algemene jaarvergadering op zaterdag 11 januarizDl{

Om

uur
In 't Karthuizershof
16

Kartuizersvest

55

2500

Lier

INSCHRIJVEN VOOR 6 JANUARI2074
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze bijeenkomsten of bezorgen blj onze voorzitter : Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrijven op zljnnummer8: 034806628 of 0479775337
E: Íïrmin-thys@hotmail.com of arpoiarpolier@gmail.com

_)

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op zaterdag 11 januari 2014

Met

personen.

Worstenbrood:..........
Appelbollen
Handtekening:

Arpo-Jarpojanuari - februari 2014
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I

GELENDEL

2260

LIER E:034806628
K.L.B.P. nr. 183

Verantwoordelijkeuitgever: FirminTHYS Bosstraat3S 2500

1.02

WESÏERLO

E-mailadres:firmin.thys@hotmail.com
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Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
De Post in Lier tijdens WO
Verkoop onder leden
Filatelistische informatie

blz.:

blz:

2
3

blz.: 4
I

blz:

5

blz:15
blz.:18

POSïZEGEL
TEI-Iï{}OHSTELLING
Ile

Postclienst írt tt'oelige tijelen
(AorÍog1 spost tg 14- 19 tB)

Beste Vrienden

rÊllsrlBÉ *ttítAEE

cï.
!h-cshnis - lsrnraÁ1 - lwr
De nieuwjaarswensen zijn nog maar pas opgeborgen
en de lentemaanden komen eraan. Onze algemene
zat r&g lejLti. ltb r:hrjó Gdr.rrpÊnd)
z,sirB !i idli ul' óho! lilnrl,F,hl)
jaarvergadering met worstenbrood was een groot succes. Deze formule zullen we in de toekomst proberen
te handhaven. De aanwezigen hebben kunnen vernemen dat onze een kring een gezonde kring is zowel financieel als organisatorisch. Daarom wil het bestuur en
de leden iedereen bedanken voor hun inzet en vertrouwen dat jullie in onze kring hebben

.be n*rffi*

Onze kring mag fier zijn op zijn leden en bestuursleden voor hun harde werk, wat voor sommigen resulteerde
in mooie resultaten en waardering voor hun inspanningen .

Zo behaalde ons lid en bestuurslid Willy Bats met zijn verzameling "The omnibus - a vehicle for all" op de
internationale Thematische tentoonstelling "Motoryoertuigen" " EXPHIMO" in Bad Mondorf van 17-20 mei
2013 in Luxemburg 90% (Goud). Dit was de hoogste quotering en de eerste prijs van de tentoonstelling.
Proficiat Willy.

Dit is nog niet alles. Onze secretaris - ruilmeester enz. Luc Van Roy is op de algemene vergadering van
de KLBP Prov. Antwerpen op 12 februari 2014 met unanimiteit van stemmen verkozen tot provinciaal
medaillewinnaar voor filatelistische verdienste 2013. Luc is niet alleen in onze kring een harde werker maar
hij is ook provinciaal afgevaardigde en secretaris van het provinciaal comité. Proficiat Luc, je bent de derde
winnaar in de analen van onze kring.
Het is nog niet gedaan met hulde te brengen. Eduard Bellekens, die nog altijd onze nieuwighedendienst
verzorgt is 80 jaar jong geworden. Eduard is al vele jaren lid van onze kring en is lang bestuurslid geweest.
We hebben hem dan ook gebombardeerd tot erelid. Dank voor alles wat je hebt gedaan en nog doet voor
onze kring Ward!
Er zijn nog enkele leden die hun lidgeld niet hebben betaald. Doe het vlug want anders is dit onherroepelijk het laatste tijdschrift dat ie ontvangt.
Kom regelmatig naar de bijeenkomsten, uw aanwezigheid is een beloning voor ons werk. Heb je vragen of
suggesties wij zullen altijd proberen te helpen.
Firmin
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april 2014
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO
Secretariaat: VAN ROY,

:

- JARPO Lier

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER:

E: lvanroy@gmoil.com

Meistraat 7

2OO0

Al onze bijeenkomsten gaan door in

Antwerpen

Feestzaa

8:0496/264LL9

Kartuizersvest 55 2500

lokaal

: Feestzaal

Website

:arpo-jarpo-lÍer.beE:arpojarpolier@gmail.com

"'t Karthuizershof",
Karthuizersvest 55 Lier

AANGESTOTEN BIJ

*

:

l't Ka rthuizershof
LIER

ZATERDAG 8 MAART 2014 VANAF 14 UUR

DONDERDAG 27 MAART 2OT4 VANAF 19 UUR ARPO &

:

SFP "DE KOERIER" vzw

* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP)
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

nr.183 vzw

STUDIEKRINGEN
ZATERDAG 12 APRIT 2014 VANAF 14 UUR
ZATERDAG 10 MEI 2014 VANAF 14 UUR
ZATERDAG 14 JUNI 2014 VANAF 14 UUR

DONDERDAG 26 JUNI VANAF 19 UUR Arpo & studieBESTUUR ARPO

-

JARO

lier

:

*Voorzitter & Public Relotions
THYS

kringen

Firmin,E:firmin.thys@telenet.be

firmin.thys@ hotma il.com
Bosstraat 38, 2500 Lier

8

rI

03/480.66.28 0479/778337

M STE N j eu gd I ed e n
TARPO LIER:

BIJ E E N KO

* Ruilmeester Secretoris, Webmoster & Materiaolmeester
VAN ROY Luc, E lvonroy@gmail.com

Meistraat

7 2O0O Antwerpen

@:0496/264IL9
*

Alonze bijeenkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthu izershof

O-Voorzitte r o rchief & bi blioth ee k
BEUKELEIRS Pierre E pierre.beukeleirs@telenet.be
Gelendel 7OZ 2260 Westerlo

8:OL4/7286A4
*

Penninameester
Luc E :brys.willems@skynet.be
Blokstraat 82 83
2500 LtER

:

Zaterdag 8 MAART 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag t2 april 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 10 mei vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekij-

ken.

BRYS

I.IDGELDEN 29X4
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis

8:03/4803690

vanaf 19 jaar : €8100
* Leden:

Willy, Ewilly.bats@skynet.be
Morkhovenseweg 747, 2200 Herentals
BATS

8:

0486/A25907 074/368241.

VAN OOSTERWIJCKJAN

E :jan.van.oosterwijck@telenet.be
St. AnnastraatT6 2500 LIER
@: A499/753266
VERMOSEN Rosette

E : rosette.vermosen @telenet. be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8 : 03/ 480.66.28 0479 /77833

.

ARPO : tidgeld : €8,00

.

ARPo : Familiekaart €10,00

r

Rekeningnummer: ARPO-JARPO UER:

BEtt979L32L7 6548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2014

*Dienst Nieuwieheden
BELLEKENS Eduard
L.

Dumortierstr. 53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier maart-april 20 1 4

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raadpleeg onze bibliotheek . Kennis vergaren is geld
besparen.
Nieuwighedendienst, haaltijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.

-4-

FILATELISTISGH E AGEN DA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven- Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruil abonnement) of ttjdig opgestu urd naar het secretariaatsadres. ! ! ! !

24ste beurs voor

1maart2o14

1maarl2O14

2 maart2014

8 maarl2014

verzamelaars
Postzegelclub " De
Leiestreek"
Kon. Fil. Kring van
Dendermonde
Jaarliikse nationale ruildaq
"De Postiljon"
Boortmeerbeek
14de Nationale
Filateliebeurs
Voorverkoop
"lnternationale
Vrouwendag", "Earth Hour
2014"

8&9maart2014

32ste lnternationale beurs

Ontmoetingscentrum
"De Troubadour"
Vlaswaagplein
Bisseqem
Koninklijk Atheneum
Geldroplaan
Dendermonde

Van 8u30 tot 16u
Gratis toegang

Van 9u tot 16u
Gratis toegang

Cafetaria sporthal
Sportveldweg 6
Boortmeerbeek

Van 8u30 tot 15u
Gratis toegang

Provinciaal Domein
Puyenbroek
Wachtebeke

Van 10u tot 15u

Centr'Expo
Menenstraat 475
Moeskroen

Van 9u30 tot 18u

SociaalCentrum
22 maart2014

1

ste

nationale Íilateliebeurs

5&6april2014

Antwerpfila
lnternationale postzegelen muntenbeurs

16 apr 2014

5d" S-cent ruildag
Konk. Kielse Post.

Dag van de Filatelist
19 april2014

14de editie
Organisatie : V.W.P.K

19 april2014

Precompetitieve
Luik/Luxemburg
Voorverkoop : "Kuifje",
"Vesalius"

26 april2014

Phila Culture Evere
15d" ruilbeurs

3-5 oktober 2014

Brabantphil 'í4

Reurm Novarumstraat 1
Aalst
Antwerp Expo
Jan van Rijswijcklaan 191
Antwerpen
Buurtsecretariaat
'Den Tir'
Tirstraat 5
2020 Antwerpen
"Het Brouwerijtje"
Fa. Maselis
Kaaistraat 19
Roeselare
"Centre Communautaire"
Rue Léon Colleaux 38
Saint-Mard
(Virton)
Zaal "Concordia"
Henri Consciencelaan 1 58
Brussel (Evere)

Stadsfeestzaal
Demervallei 14

Aarschot

Arpo-Jarpo Lier : maart- april 2014

Van Bu30 tot 16u

Za:10u tot 17u
Zo:10u tot 16u
Van 19u lot22u
Gratis

Deuren : 13u

Van 9u tot í 6u

Gratis toegang

5

DE POST IN LIER TIJDENS DE EERSTE WERE,LDOORLOG 1914.1918
M. Van der Mullen
1. Inleiding
Voor een beter begrip van de verwikkelingen van de post in Lier tijdens de Eerste Wereldoorlog
schetsen we ter inleiding zeer bondig de historische gebeurtenissen die de bezettingvan België door
Duitsland voorafgegaan zljn. Hiernal volgende de bijzonderste data en feiten in het jaar vanaf de algemene
mobilisatie in de tweede helft van l9l4:
29,07. Gedeeltelijke mobilisatie van het Belgische leger
31.07. Duitsland overhandigt zqnultimatum aan Frankrijk en Rusland
31.07. Algemene mobilisatie van het Belgische Leger
02.08. Koning Albert wordt Opperbevelhebber van het leger
02.08. Duits ultimatum wordt 's avonds aan Belgische regering overhandigd. Hierin garandeerde
Duitsland de Belgische onafttankelijldreid maar België moest aan de Duitse troepen vrije doorgang
over z4n grondgebied verlenen. Als België weigerde zou het als vijand worden beschouwd.
i 03.08. Afivijzing door België van het Duitse ultimatum
04.08. Duitse troepen overschrijden om 9 u. 's morgens de Duits-Belgische grens
De invasie is begonnen.
05-19.08. Niettegenstaande hevig verzet van het Belgische Leger rukken de Duitse troepen verder op.
17.08. De Belgische regering verlaat Brussel en vestigt zichin de versterkte vesting "Antwerpen".
19.08. De koninklijke familie volgt de Belgische regering en vestigt zichte Antwerpen.
20.08. Duitse troepen trekken Brussel binnen
20.08. Het Belgische veldleger verschanst zich binnen de Antwerpse fortengordel. Men noemde het
"de versterkte vesting".
De versterkte vesting telde twee gordels, een binnenste en een buitenste gordel. De binnenste gordel werd
gevormd door de oudste forten (nummer 1 tot 8) plus twee andere, een veldschans op de rechteroever en drie
forten op de linkeroever. Voor de forten met nummers 1 tot en met 8 geven we de ligging: 1 (Wijnegem), 2
(Wommelgem), 3 (Waasdonk-Borsbeek),4 (Mortsel), 5 (Edegem), 6 (Wilnjk),7 (Wilrijk) en 8 (Hoboken).
De buitenste gordel telde 16 forten waarin kleine veldschansen waren aangebracht, tien op de rechteroever
en twee op de linkeroever. Een van deze forten in de buitenste ring was het Fort van Lier. (zie Schets op
volgende bladzijde).
De Belgische troepen binnen de vesting, 60.000 man vestingtroepen en 90.000 man van het veldleger,
konden zich tegen de beperkte Duitse belegeringstroepen lokale offensieven veroorloven. De eerste
Belgische uitval uit de vesting van25-26 augustus bracht de troepen tot op enkele km van Brussel, terwijl de
tweede uitval van9-16 september, ondernomen tijdens de veldslag
aan de Marne, korlstondig tot de herovering van Aarschot leidde.
De voornaamste doelstelling van deze uitvallen was zoveel
mogelijk Duitse troepen voor Antwelpen ter plaatse te houden en
aldus de opmars van het Duitse leger naar Parijs af te remmen en de
aanvoer naar het front van eenheden en munitie te vertragen.

h4*bilisalic tc Lier

Het Duitse opperbevel besloot dan ook een einde te maken aan deze
hinderlijke aanvallen in de rug en de Antwerpse versterkte vesting
op te ruimen. Tussen 28 september en 7 oktober 1914 zullen de
verschillende verdedigingslinies met de fortengordel (zie
situatieschets) het begeven.

I Prof.Dr.Th. Luyckx, "Politieke geschiedenis van België", Brussel/Amsterdam, 1913,b12.260 en volgende
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Fortengordel rond Antwerpen

"Camp retranché d'Anvers" -
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(Bron: Colonel Bujac, "Anvers

l9l4 -

Le stucage -

L'effort L'agonie", Bruxelles

1919.verz. J. Hemelaers)
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<- Fort van

Soldaten in actie in

-+
Lier

Het Fort van Lier, gelegen op 1,5 km van de stad, viel op 2 oktober l9l4 rnhanden van de Duitse troepen. Op
5 oktober was de stad Lier volledig in handen van de Duitse troepen.
)Wegens de onhoudbare toestand besloot koning Albert het Belgische leger in veiligheid te brengen in de
richting van de kust. Het veldleger trok zich op 6 oktober 's avonds op de linkeroever van de Schelde terug.
Op 7 oktober begint de aftocht van het gros van het leger naar de kust. In de nacht van 8 op 9 oktober werd
beslist alle troepen naar de linkeroever over te brengen. Op 9 oktober om 13.00 uur stonden de eerste Duitse
troepen voor het stadhuis van Antwerpen. De "versterkte vesting" was gevallen.

2. Briefwisseling in en rond

Lier tijdens

de periode augustus-oktober

l9l4

2.1- Briefwisseling van bedrijven of burgers
Veel briefwisseling van bedrijven of burgers vanuit of naar Lier uit deze woelige periode werd ons
niet gemeld. Er werden ons slechts twee dergelijke poststukken gemeld:

Qorte Fosto!
ioïrèt'rudá*r!

llrkrtvl*!',lhrt

22-r.

á .vlll

t9t4

LIER D / LIERRE D / 4.VIII l9l4 (datum van de Duitse inval!)
Antwerpen frankering 5 C. (verz.A. Tassin)

naar

Vermits er geen "militair" afzenderadres
op de kaart vermeld werd, zou men kunnen
denken dat de afzender een gewone burger
was. Maar de eerste zin doet ons
vermoeden dat het een opgeroepen soldaat
was; "Un gros baiser du lieu de ma
première étape...".

8

tw. I - r*lt'
ru.i,'d.,u {àr,tlcf,*u^

>g*re.tl [,

Handschrift "Anvers, le I 4.8.19 I 4"
"rue du Berceau 21"
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Skpu

Van ANVERS 14.VIII.l914 naar Lier met aankomststempel
D LIER D LIERRE, /18-19 I 14VIII (1914) (verz. MvdM)

2.2-Brieïwisseling van en naar Belgische militairen
2.20- vanaf mobilisatie tot en met 6 augustus l9l4z geen portvrijdom
Op 7 augustus 1914 pas werd de portvrijdom op gewone briefivisseling van en voor Belgische militairen
ingevoerd. Dat is 10 dagen nà de gedeeltelijke en 7 dagen nà de algemene mobilisatie. Briefivisseling
v6ór 7 augustus van en naar militairen moest dus gefrankeerd worden.

Gnnre Posrnre.
augustus

uit Lier

verzonden door een
Belgische soldaat, vijf
dagen voor de
portvrijdom werd
aangekondigd.
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Afzender: "au Depot de Cavalerie de Divisionaire Lierre" (sic)
LIER D / LIERRE D I 2 VII^I 19 I 4 naar Leuven -(verz. MvdM).

2.21-vanaf 7 augustus 1914: portvrijdom
In de vooravond van 7 augusfus l9l4 liep er om 21.25u voor de burgermeester van Lier een telegram binnen
verzonden door de Hoofdcommissaris van politie te Antwerpen. Ingevolg het bevel van de Krijgsgoeverneur
"moeten alle de nog in uw gemeente verblijvende Duitsclters en Oostenrijkers alsook hunne vrouwen en
hunne kinderen (indien deze kinderen geen belg zijn) onmiddellijkworden aangehouden en in gevangen is
gebracht om naar Duitsche grens vervoerd te worden. Uitzondering is gemaakt voor Duitsche en
Oostenrijkse gezinnen die eenen zoon hebben thans in belgisch leger". (Bijlage B).

9

Irr het Stadsarchief varr Lier af elders hebben wr; geon gegevens gevonden dic, er op r,r,ijzen dat er Licr
eÍïectief Duitse en Oostenrijkse gezinnen lver"den aangehouden. (Fir"min Thys) Dergelijk bevel werd
uiteraard aan alle steden en gemeenten in België gezonden. In Antwerpen stad werden alle Duitse en
Oostenrijkse gezinnen naar de gevangenis in de Begijnenstraat overgebracht en op transport gezetnaar
Duitsland. Op 13 augustus waren er reeds circa 1400 personen over de grens gezet2

Maar keren we na dit kort historisch intermezzo terugnaar de briefivisseling van onze Belgische militairen
vanaf 7 augustus, datum waarop de portvrijdom voor hen werd ingevoerd.
De militairen die het Fort Lier bemanden zorgden uiteraard voor briefwisseling vanuit Lier, hoewel een
directe vermelding van het Fort in de afzenderadressen erg zeldzaam is. Maar in de stad Lier en omgeving
werden in de woelige periode van augustus tot oktober regelmatig troepen gelegerd die deelnamen aan de
militaire acties.
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een merkwaardig

briefie dat nog op 24september

I9l4

gefrankeerd verzonden wordt aan een

militair adres:
"Ambulance 6" division de l'armée - l" section,
bablement à
- Lierre ou faire suivre >. (waarschijnlijk in Koningshooikt-Lier, of laten
De vermelding van de verblijfplaats van de militair was trouwens vanaf 2 augustus 1914 verboden3
lvolgen).
Was "Monsieur l'Abbé" misschien geen onder de wapens geroepen militair??
In de inleiding hierboven schreven we dat het Belgische Leger twee uitvallen uit de "versterkte vesting
Antwerpen" deed om de Duitse troepen in hun opmars naar Parijs zoveel mogelijk te hinderen.

- De eerste uitval uit de versterkte vesting Antwerpenz 25-26 augustus 1914
De eerste actie vond plaats op 25-26 augustus en de tweede tussen 9 en 16 september. Over de
oorlogsgebeurtenissen te Liera vertelt Ere-Stadssecretaris A. Vermeiren het volgende over de eerste aanval
van25-26 augustus:
"Deze had plaats den 25ste en 26 augustus. De Belgische troepen, waaruan een aanzienlijk gedeelte (gelegerd) te Lier
en de naburige gemeenten, randen de overweldiger aan op een frontbreedte, zich uitstrekkende van Vilvoorde tot
Haacht. De vijand werd op een diepte van B kilometers achteruitgedreven. Eerst wanneer laatstgenoemde
2

M. Van der Mullen, "De Post te Antwerpen tijdens de Duitse bezetting l9l4-1918", Maandblad KVBP-Studiekring nr. 269-270,
sept.-okt. 1997, blz. 8-9.
3 P.
Van San, "De organisatie van de Belgische Legerposterijen gedurende augustus-oktober lgl4",Maandblad K.V.B.P.StudiekÍing, nr. 320, september 2002, blzJ 8.
a
A. Vermeiren, Ere-Stadssecretaris, "De oorlogsgebeurtenissen te Lier, Eerst Deel - 03.08.-28.09.1914, Tweede Deel - 29.09.06. I 0. l9l

4", Lier,

1r921.
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aanzientijke versterking had bekomen, week het Belgische leger langzaam terug, om binnen en nabij de foftengordel
beschutting te zoeken. Den 27 Augustus waren al de afdelingen van het Belgische leger in veiligheid. Onze stad, die
de weerslag ondervond van al de gebeurtenlssen op het front, was die dag en de volgende opgepropt met soldaten.
Den 28 Augustus regende het ook opeisingen voor het leger".

Ter illustratie van de aanwezigheid van Belgische troepen in de maand augustus 1914 in Lier en omgeving
tonen we hierna enkele brieven en postkaarten. Deze correspondentie is een levendige getuige van het
dagelijks leven van soldaten en burgers in
die woelige oorlogsperiode. Brieven en
l\^'\r\
c-\ti]'E I'oll"lALE
kaarten zijn niet alleen belangrijk voor de
l.tELí;lQt-:Í,1
filatelisten. Hun inhoud schetst ons het
dagelijkse leven van de soldaten en is ook
{}trr,'r } *rlrtte
een waardevolle bron voor de lokale
nl
,i/
geschiedschrijving.
Brussel was de dag voordien, 20 augustus,
ingenomen door de Duitse troepen. Vandaar
de Duitse censuurstempel in rechthoek van
Brussel in violet. Dezekaart is dus na
behandeling door de Duitse censuur aan de
bestemmeling bezorgd.

LIER D / LIERRE Dl 6-71 21 VIII l9l4 naar Boitsfort (verz. G. Ludwig )

Uit

blijkt dat de briefwisseling van

de voorgaande poststukken

de Belgische militairen niet door de

Belgische militaire posterijen behandeld werd, maar door de gewone burgerlijke postkantoren. In zijn artikel
ou"i d. organisatie van de Belgische Legerposterijen in de periode augustus-oktober 1914 komt P. Van Sans
terecht tot de conclusie dat ook in oorlogstijd "de militaire postburelen voor de postophaling en de zending
volledig aflrankelijke waren van de burgerpost". (zie hierna nr.2.23- Waar waren de Belgische
"veldpostkantoren" of "militaire postkantoren").
De burgerpost gebruikte haar gewone dagtekeningstempels voor het stempelen van de briefwisseling der
Belgische militairen. Zo gebruikte het postkantoor van Lier zijn gewone datumstempel die voor de post van
e in het midden.
de burgers gebruikt werd: het tweetalig stempel D/ LIER / D / LIERRE en datum

Dit blijkt uit de voorgaande en de volgende poststukken
,
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naar Woluwe-St.Lambcrt lez
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LIER/D/LIERRE/D/ 2021:...IYIII (1914)
Bruxelles
Duitse violettc censuurstempel in
ovaal van Brussel. Zoals de
voorgaande is deze kaart eveneens
na dc Duitse censuur aan de
bestemmeling bezorgd. Uittreksel
uit de tekst:
"...Gisteren zijn wij in slag geweest
in Aerschot maar zijn ín retrait
moelen vluchíen tot in Licr: er zijn
enige Belgen dood maar toch nogal
veel Duitschen. Ik ben nog altijd van
de goede. De Boch (Duitsers)
kunnen zij niet krijgen. Nu zijn de
Franschen en Engelschen bezig in
Aerschot et 't scheint dat ze er

zullen van kriigen (verz. G.

P. Van San, "De organisatie van de Belgische Legerposterijen gedurende augustus-oktober 1914", Maandblad K.V.B.P.Sfudiekirng, nummer 320, september 2002.
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(Uittreksel uit de tekst: vertaling)
Emblehem, 23 augustus 1914

"... Ik stel het zeer goed. Wij zijn hier
onder de bescherming van de Forten
van Ántwerpen. Dus: niets te vrezen.
Ik hoop dat de Duitsers nooit bij u
zullen komen. Als dat toch gebeurt
moet ge ze goed behandelen opdat zij
de burgers met rust zouden laten..."
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(verz. J. Hemelaers)

D/ LIER /D/ LIERRE

.

)

(geschreven in "Emblehem" naar Belcele (Waes)
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militaire d'Anvers "
Postkaart vanuit het Militair Hospitaal
te Antwerpen,maar gepost in Lier.

" Hopital

(Uittreksel uit tekst: vertaling)

...Wij zijn opnieuw vertrokken in colonne ziekenwagens voor Lier. We weten niet waar we naar toe gaan
en voor hoelang. Den Duits heeft vandaag Mechelen bezet na eerst teruggeslagen te zijn gewees
D/ LIER/D/ LIERRE -26.VIil.1914 naar Gent
"

Het postkantoor heeft in de periode augustus-oktober l9I4 op omzeggens alle briefwisseling die we kennen
steeds het datumstempel met de letter D gebruikt. We hebben slechts twee poststukken aangemeld gekregen
met de letter B in het stempel die we hieronder afbeelden. Toeval dat ze allebei op 20 augustus gebruikt
werden?

l2

B/ LIER / B/ LIERRE I 20-21 I 20 IVIIT
ll9l4 naar Aalst. (verz. A. Tassin)

/

Afzender: "6. de Ligne 4 / II
caporal - 2n Division d'armée >
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Uiteraard zullen er nog wel poststukken met het stempel LIER en de letter B bestaan.
We zouden het ten zeerste waarderen
indien verzamelaars, die dergelijke poststukken kennen of bezitten, ons hierover zouden informeren.

B/ LIER / B / LIERRE I 20-21 I
(verz. A. Luyckx)

20VIll I l9l4

naar Aarschot

- De tweede uitval uit de versterkte vesting Antwerpenz 7 - 16 september 1914
Er kwam na de eerste nog een tweede uitval uit de versterkte vesting Antwetpen.
"Wanneer op 7 en I september de Belgische Generale Staf vernam dat de Duitse eenheden gelegerd
rond Antwerpen bevel hadden gekregen om zich naar de Marne te begeven, werd besloten tot een tweede
uitval uit Antwerpen. Het doelwas vooral de spoorlijn Mechelen-Brussel te onderbreken, waardoor de
troepentransporten van de vijand zou worden gehinderd. Als voorbereiding vestigde de Generale Staf zich
op 7 september op het Lierse stadhuis en gedurende een aantal dagen logeerde de Koning in de woning
va n b u rgemee ste r Sch elleke n s'6.

6

Van Clemen, S., "Den Oorlog verklaard! De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen", Antwerpen , 2003, 213 blz.
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In het hiervoor geciteerde verslag van de oorlogsgebeurtenissen te Lier situeert Ere-Stadssecretaris
Vermeiren de installatie van de Generale Staf op 9 september i.p.v op 7 september I9I4 in volgende
bewoordingen:
"Tenaijl die 2d' uitval volop aan de gang was, kwam de Staf van het Betgische teger zich te Lier vestigen.
Te half v'tjf 's morgens kwamen enige officieren ten stadhuize aan, namen de raadzaal en de trapzaal
boven in gebruik, deden telegraaf- en telefooninrichtingen installeren in de beneden trapzaal links, lieten
allerlei gerief, boeken en kaarten aanbrengen, en verklaarden daar hun zetelte willen opslaan.
Te 6.15 u kwam Z.M. de Koning aan en nam zijn intrek in de raadzaal, waar hij besprekingen hield met de
stafofficieren. ' s Namiddags werden M.M. Schellekens, burgemeester; Van Cauwenbergh,
Volksvertegenwoordiger; Bergmann en Cools, Senatoren door Z.M in verhoor ontvangen. ln de auto deed
Z.M. een rit in de richting van Heist-op-den-Berg en keerde rond 4 % uur te Lier terug. Na een oponthoud in
de raadzaal van ongeveer een uur, keerde hij in de auto naar Antwerpen terug. Op zijn doortocht werd hij
door de bevolking geestdriftig toegejuicht".

Op 25 september noteert de stadssecretaris grote troepenbewegingen in en door Lier en gaat als volgt verder:
"'s Morgens rond 6 uur verschijnt Koning Albert op het stadhuis. 's Nachts I't" Lrur, zegt men, heeft hij in zijn paleis te
Antwerpen
een gewichtige ttjding ontvangen. Te B uur 's morgens was Z.M. de Koning, in een grijze auto, reeds terug
,
) naar Antwerpen vertrokken. Dit was zijn lqatste bezoek aqn onze stad".
De "gewichtige tijding" was dat het Duitse opperbevel besloten had de hinderlijke "versterkte vesting
Antwerpen" uit te schakelen en dat het begin van de Duitse aanval gepland was op 27 september. ZoaIs
hierboven beschreven was de val van de vesting Antwerpen op 9 oktober een feit.
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afz. Capora| "3" Cavalerie

"le l5 septembre 1914,
toujours en bonne santé,
priez pour moi >>.
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Ook deze militaire acties
tijdens de tweede uitval tot
aande val van het Fort Lier en
de bezetting van de stad zijn
terug te vinden in de
briefivisseling van de
Belgische militairen die
daar aan deelnamen. Hierna
enkele poststukken ter
illustratie:

/'

8/".,/*Zrz

fterz. A. Luvckx)

LIERRE/ Dl20-2ll 15 IX l9l4 naar
Blankenberghe, aankomststempel 16-17 I 16 IX 1914
Als men deze teksten leest moet men toch wel besluiten dat de Belgische Censuurdiensten blijkbaar niet de rniddelen
hadden om bepaalde briefwisseling waarin soldaten allerlei militaire details vertellen aan familie, vrienden en
verloofden, te censureren ofin te houden.

Het onderstaande kaartje is daar nog eens een sprekend voorbeeld van
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Lees met ons mee

"Heden Dinsdag

i
,,-.

te

-

Lier.

l5

september zitten we wederom

We hebben al ne keer of 3 in slag geweest.

Eerst in de omstreken van Longueville,
vervolgens in de omsíreken van Mechelen en
verleden week langs de kanten van Tremeloo"

à

D/ LIER /D/ LIERRE

-

15.X.1914 naar Ryckevorsel (verz. J. Hemelaers)

Omdat boven in de linkerhoek netjes het volledig militair adres van de afzender staat, kon de vijand precies
de beweging van deze eenheid in kaart brengen:
"Fr. Beullekens - Instituteur 6e Division d'Armée - Colonne d'Ambulance 4" Voiture > !
Ook onderstaandekaart, verzonden uit Lier op 25 september
leven in beeld:

l9l4

naar Antwerpen, brengt het gewone dagelijkse

Afzender

Gnnrc Po sïA

S.M.-eDon.A-
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i1,

Col. amb - Iu' car
(Militaire Dienst - 6"
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Legerdivsie - Colonne
Ziekenwagens
l" Wagen !)
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Tekst (vertaling)
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Dií keer verlaten
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Lier voor
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een onbekende bestemming.

Spijtig want het was er goed.
Ik heb Counson uit
Francorchamps gezien; Hij
heeft me verteld dat de Duitsers
I 7 burgers gedood en enkele woningen in brand gestoken hebben. Jeqnne zou nieuws kunnen laten geworden
in Nederland.

Bibliografie: Een bewerking van de studie "De post in Lier
tijdens Ilereldoorlog I" van wijlen Marcel Vander Mullen.
Marcel was de drijvende kracht bij de oprichling van de
"Sludiekring Lier". Dit artikel is een uittreksel vqn wat er in
1914 in

Lier

is gebeurd.

Firmin Thys , voorzitter Studiekring Lier
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verkoop onder leden 08 maart2O14 í5 uur
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Nr

Omschrijving

Waarde

lnzet €

Nrs. 8L-83

**

720,00

23,Q0

2 België

Nr. 137C

**

8,00

1,50

65,00

72,00

**

t25,OO

21,00

T

België

3 België

Nr. 292H

4 Beleië

Nrs. 863-867

5 België

Nr. 615V blok van 4 verlengde teen en velk boven ladder

15,00

3,00

6 België

Nr. 663V smaragd op voorhoofd

15,00

3,00

7 Beleië

Boekjes 1 en 2

8 België

Boekjes 3

9 Beleië

Boekjes 8 en 9

tot

7

10 België

Boekje 18 taxipost

TI Beleië

Dienstzegels nrs. 57-63

**

12 België

Luchtpost nr. 5

13 Beleië

Telegraaf nrs.

14 België

Spoorwegzegels nrs. 400-403

15 België

Spoorwegzegels

l6 Beleië

**
**

It-17
rs 407-415

n

**
**

18,50

3,50

26,50

5,00

7,50

1,50

40,00

5,00

78,00

14,00

70,00

14,00

35,00

6,00

3s,00

7,00

46,00

9,00

Spoorwegzegels nrs. 428-43I Fac. -25%

5,90

Privé nrs. 1.73-774

**
**

20,00

3,00

Nr. 1

o

90,00

20,00

Nr. 5 3brede boorden

o

575,00

30,00

2T België

Nr.8

125,00

74,00

22 België

Nr.9 mooi gerand

140,00

21,00

23 België

Nr. 66

65,00

11,00

24 België

Nr. 122 telegraaf stempel Esschen

32,50

6,00

25 België

Nrs. 305-307

26 België

Bezetting nrs. 26-37 + 318

L7 België

Spoorwegzegels

18 Beleië
19 België
20 Beleië

n

rs.433-45 4 f ac. -25%

29,60

27 Beleië

Kopstaand nr. 12

o
o
o
o
o
o
o

30,00

5,00

28 België

Nr. 117 blok van 4

*

90,00

!4,00

30,00

5,00

151,50

23,00

29 België

Nr L16 blok van 4

77,60

2,00

30 België

Bezetting nrs 38-54

*

200,00

32,00

31 België

Spoorwegzegels nrs. 213-235

*

10,00

1,00

België

Nrs. 556-567

**

6,50

1,00

België

Nrs. 1147-1149

34 België

Nrs.1032-1036

35 België

Nrs. 583-592

36 België

Nrs. 353-355

37 België

Nrs.240-244

38 België

Herdenkingsblad nr. 447 -457 Kon iging Astrid

39 België

Blok nr. 10

40 Beleië

Blok nr. 15

4I

België

o

7,OO

1,00

30,00

3,00

5,00

0,50

18,00

1,50

8,00

1,00

30,00

4,50

20,00

3,00

36,00

5,00

Blok nr. 33

6,00

1,00

42 Belsië

Blok nr. 34

8,00

1,00

43 België

Blokken nrs. 36-37

**

8,25

1,00

44 Beleië

Blokken nrs.35,38,40,4L,42,43,45,46,47,48 plakw€2,30

19,50

1,00

45 België

Nrs. 785-786

**

75,00

10,00

46 Wereld

4 insteekboekjes vol met zegels veel België

47 Duitsland

Reich nrs 83L-842 Michelcatalogus

o

22,00

**
**

5,00
4,00

48 Wereld

Doos met zegels

1",00

49 Materiaal

lnsteekboek 32zwarte bladen als nieuw

5,00

50 Belgiè

N.A 2014 Panamakanaal

5,00

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2014
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51 Catalogi

Yvert &Tellier Frankrijk 2012

5,00

52 Catalogi

Y&T Monaco 2011

5,00

53 Catalogi

Y&T Oost Europa 2009 Macédonië-Joegoslavië

5,00

54 Catalogi

Y&T Oost-Europa 2011 Roemeniê- Ukraïne

5,00

55 Catalogi

Y&T Oost-Europ a2010 Albanië-Polen

5,00

56 Catalogi

OCB België 2013

5,00

57 Catalogi

Y&T Overzee Dominique - Guatemala

5,00

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.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :
Verhoging
Vanaf/tot

€1,00
€ 1,00 tot €10,00
€ L1,00 tot € 50,00
€ 5L,00 tot € 100,00
€ L01,00 tot € 200,00
€ 201,00 tot € 500,00
€0,10

tot

€ 0.10
€ 0,50
€ 1,00

€2,O0

€ 5,00
€ 10,00
per
Email: arpoiarpolier@smail.com
De biedingen kunnen

of firmin.thys@hotmail.com;

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast ArpoJarpo-Lier voor hem aan te kopen onder de beste
voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide maximumprijzen.

Lot Nr

Naam

Adres:
Handtekening:

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2014

Omschrijving

Bod

17

Var. Smaragd

Lot 10

Lot 6

Lot22

Lot 20

Lot 26

Arpo{arpo Lier maart-april 2014

18

Nieuws uit het Vorstendo m Liechtenstein

Uitgave 10 maart 2014
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- Muziekinstrumenten (1 zegel : CHf. 1,40)
Bruggen ll (4 zegels: CHf. 0,85 - 1,00 -1,40 - 1,90)
175st. geboortedag van Josef Gabriel Rheinberger (1 zegel : CHf. 1,40)
Altaarvleugels (3 zegels : CHf. 1,00 - 2,00 - 6,00 en 1 blaadje : CHf : 9,00)
Europa 2014
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LidkaaÉen KLBP 2013: Er is in onze kring een prijs gewonnen met nummer :04690
contact op te nemen met het betsuur

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2014
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De winnaar gelieve
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Zaterdag 08 november 2014
\ryAAR: in otKarthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!
Wie kan meedoen? Iedereen kan deelnemen,
maximum 6 deelnemers per ploeg.(minimum 4)

Onkosten € 15,00 per ploeg
Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.
Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.
Hoe inschrijven? Door onderstaand formulier in te vullen en terug te stureno
door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 0479 77 83 37 of een
e-mail te sturen naar Íirmin.thys@hotmail.com of arpoiarpolier@gmail.com
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DEELNAME F

oatz

0811,U2014.

Naam van de ploeg:.............
Aantal deelnemers:...........
Naam en adres van ploegverantwoordelijke

a
E-mailadres

Terug te sturen aan: Thys

t:

Firmin

Bosstraat

38 2500 LIER

03/480.66.28 0479 77 83 37
El: Íirmin.thys@hotmail.com of E arpojarpolier@gmail.com
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ARPO - JARPO LIER
23ste I\ATIOISALE
POSTZEGELS . POSTWAARDESTUKKEN

RUILIIAG
- POSTKAARTEN. MUNTEN

zondag 14 decemb er 20L4

Tent$GnstelËing Sint Gwm Ínarus
Met medewerking van KLBP Antwerpen

JEUGDATELIER
13 uur gro€e eindejflaË"sverke*p
vo$r leden vaeÊ K!-*P- SFP IIH''KOER.[Hí{'ARPO-"!AI{P$

{,ïAêa

in zaal ot KARTHUIZERSHOF
KARTUIZERSVEST 55 25OO LIER

van

I tot í6 uur

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15100 die terugbetaald
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.

Inschrijvingsgeld:kan gestort worden op rek. nr.:8811 97913217 6548 BICARSPBB?2
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER l: 03/480.66.28
E[ ! firmin.thys@hotmail.com arpoiarpolier@email.com

Iedereen is welkom

-

0479 77 83 37

Toegang gratis
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België-Belgique
PB
2500 Lier
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TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor
2500 LIER I
Mei-juni 2014
nr.: 486

,1 OPLAGE

100

expl.

Jaargang 47

FRABANïPH[L'14
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- Aarschot

.3-5.18.2014
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BEUKELEIRS PIERRE

)

GELÊNDEL 102
)

2260 WESTERLO
I

LIER Ê:
K.L.B.P. nr.183

Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat 38 2500

034806628 E-mailadres:firmin.thys@hotmail.com
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INHOUD:

BESTE VRIENDEN

Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Geologisch wonder op de Curlingbaan
Verkoop onder leden
Gezelling samenzijn met etentje
Surprised day bpost
Quiz
Nationale Ruildag

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 9
blz.12
blz.14
blz. 15
blz. 16

De zomermaanden komen er aan en dan gaat het
stiller worden met onze hobby. Het mooie weer lokt
ons naar buiten. Het is ook een gelegenheid om
eens een bezoek te brengen aan een filatelistische

manifestatie verbonden aan een uitstap of vakantie. ls het weer wat minder kan men nog altijd wat
orde in ziinverzamelingen brengen of wat ruilboekjes maken met dubbele zegels of men kan ook wat
loten maken voor onze verkopen onder leden.

IN MEMORIAM
Wij ontvingen het bericht dat ons lid en gewezen bestuurslid Ludo Wouters na een slepende ziekte op 19
april na goede zorgen op de palliatieve eenheid is overleden Wr1 bieden de familie namens het bestuur en
de leden ons diep medeleven aan. Wij zullen Ludo herinneren als een touw lid en medewerker. Het afscheid
heeft plaats gehad op donderdag 24 april2014 in de Aula Erica op de Kloosterheide.
Na de vakantiemaanden komt het druk najaar eraan. Ap 27 september organiseren wij ons gezellig samenzijn met een buffet met alles erop en eraan. Alle informatie vind je verder in dit tijdschrift. Zoals altijd gaan de
thuisblijvers ongelijk hebben.

Van 3 tot 5 oktober 2014 gaat de nationale tentoonstelling Brabantphil door in Aarschot . Wij hebben één
deelnemer: onze secretaris, ruilmeester enz , Luc Van Roy neemt deel in de klasse één kaderverzamelingen.
Ondanks zijn drukke bezigheden heeft Luc nog de tijd gevonden om deel te nemen.
ln het verleden hebben wij altijd leden gehad die goede resultaten behaalden op tentoonstellingen.
W'lj doen een oproep aan onze leden om hun verzameling op te bouwen om deel te nemen aan tentoonstellingen. Heb je informatie of hulp nodig dan staan wij altijd paraat om te helpen.
Firmin Thys
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO
Secretariaatr VAN ROY,

:

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER

- JARPO Lier

Al onze bijeenkomsten gaan door in

E: lvanroy@gmail.com

Meistraat 7

20OO

: Feestzaal

"'t Karthuizershof",
55 Lier

Karthuizersvest

Website

:arpo-jarpo-lier.be E:arpojarpolier@gmail.com

AANGESIOTEN BIJ :
* SFP "DE KOERIER" vzw

* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP)
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

nr.183 vzw

ZATERDAG 10 MEI 2014 VANAF 14 UUR
ZATERDAG 14 JUNI 2014 VANAF 14 UUR
DONDERDAG 26 JUNI VANAF 19 UUR Arpo & studie-

kringen
ZAïERDAG 05 JULI 2OL4 (eerste zaterddg) VANAF 14
UUR
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014 VANAF 14 UUR
'ë"&TWWïZ&&

BESïUUR ARPO - JARO Lier
*Voorzitter & Public Relotions

:

Feestzaal't Karthuizershof
Kartuizersvest 55 2500 LIER

Antwerpen

8:A4961264119
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Firmin,E :firmin.thys@telenet.be
firmin.thys@ hotmail.com

THYS

Bosstraat 38, 2500 Lier
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* Ruilmeester Secretoris, Webmoster & Materioalmeester
VAN ROY Luc, E lvonroy@gmail.com

Meistraat

7 2OO0 Antwerpen

Al onze bijeenkomsten gaan door

8:O496/264119
*

O

r

o

8:014/7286O4

:

Zaterdag 10 mei vanaf 14 uur
Zaterdag 14JUN| 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 5 JUtl 2014 vanaf 14 uur

rch

Gelendel IO2 2260 Westerlo

in

Feestzaal't Karthuizershof

ief & bi b I i oth e e k
BEUKELEIRS Pierre E pierre.beukeleirs@telenet.be

-Voo rzitte

M STE N j e ugd I e d e n
IARPO LIER:

E E N KO

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

*

Penninqmeester
Luc E :brys.willems@skynet.be
Blokstraat 82 83
BRYS

LIDGELDEN 2014
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis

2500 LtER

8:03/4803690

vanaf 19 jaar : €8100
*

Leden:
BATS

Willy, Ewilly.bats@skynet.be

.

ARPO : Lidgeld : €8100

Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals

o ARPo : Familiekaart

8

r

: 048610259O7 014/368241.
VAN OOSTERWIJCKJAN

Ë :jan.va n.oosterwijck@telenet. be
St. Annastraat 76 2500 LIER

8:

O499/753266

VERMOSEN Rosette

E : rosette.vermosen @telenet. be
Bosstraat 38,2500 Lier

€10,00

Rekeningnummer:ARPO-JARPOLIER:

BEl1 979t32L7 5548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald ziin ten laatste
januari2014

xDienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L.

Dumortierstr. 53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier mei - juni2014

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Ramdpleeg **a* bifuBàst*:esk " Kennis vcr#ëBreft is geld
fu*spar**"
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze rualmeester.
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FI

LATELISTISCH E AGEN DA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruil abonnement) of tijdig opgestu urd naar het secretariaatsadres. ! ! ! !

1-

4 mei2AM

BIRDPEX VII
FERPHILEX

-

10 mei 2014

lnternationale
postzegelbeurs

8

1

10 mei 2414

4d' v erzamelaarsbeu

Poitiers (Frankrijk)
Parc des Expositions
11 rue Salvador Allende

Essen (Duitsland)
Messe Essen
Norberstrasse

rs

Bergen

St-Luc
Boulevard Fulgence
Masson

Van 9u tot 16u

11mei2014

Hagelandse
Verzamelaarsdag

Koninklijk Atheneum
Pastoor Dergentlaan 47
Aarschot

Van 9u tot 16u

24 mei2O14

23ste nationale ruilbeurs

"De Zonnebloem"
Breestraat 109
St-Gillis-Dendermonde

Van 9u tot 16u

Zaal "Concordia"
Henri Consciencelaan 158

26 mei2O14

15d" ruilbeurs

31mei2o14

Grote ruil- en verkoopbeurs

Campus O.L.V.
lnrit via Dullaert
Eeklo

7 juni 2014

Voorverkoop " Wereldbeker
Hockey 2014",
"Wereldbeker Voetbal",
"Kristallen"

lnstitut Saint-André
Rue du Parc 6
Charleroi

3-5 oktober 2014

Brabantphil '14

Evere

Stadsfeestzaal
Demervallei 14

Aarschot

Arpo-Jarpo Lier : mei

- juni 2Al4

Van 9u tot 16u

Van 9u tot 16u30

Gratis toegang

5

GEOLOGISCH WONDER OP DE GURLINGBAAN
WAT IS CURLING?

Gurling is een precisiesport die lijkt op

')

bowling, petanque en bocce, maar op
ijs wordt gespeeld met zware stenen in
plaats van metalen (of plastic) ballen.
ln het algemeen wordt aangenomen
dat de sport in het 1Ge-eeuwse Schotland is bedacht, alhoewel het schildedj
"Jagers in de sneeuw"van Bruegel uit 1565 Nederlandse boeren afbeeldt die het spel spelen. Curling zoals het tegenwoordig gespeeld wordt, is in Schotland
ontwikkeld (zie Newtonmore Curling Club Hut). De internationale organisatie voor curling, de World
Curling Federation, zetelt in het Schotse Perth.
Curling is een officiële olympische wintersport sinds 1998. Wereldkampioenschappen zijn er sinds
1957 voor mannen en sinds 1979 voor vrouwen.
qL

\

BL

I

I

T:

ï

??ï

Het speelveld, met €L: Centreline
FGZ: Free Guard Zone

. HOL: Hogline . TL: Teeline . BL: Backline . HA: Hackline with Hacks .

Een curligwedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen van vier spelers. De "aanvoerder" van een
ploeg, de skip, zet de te volgen strategie uit en bepaalt in overleg met de andere spelers hoe de
stenen moeten worden gespeeld. Elke ploeg heeft acht stenen, van graniet en 19,1 kg zwaar, met
een handvat. De steen maakt alleen contact met het ijs via een rand aan de onderkant. De curlingbaan (curling sheet) is een ijsbaan van circa 42,5 m lang en 4,3 m breed. Vóór de wedstrijd wordt
1op het ijs een fijne spray van waterdruppels gespoten die onmiddellijk aanvriest. Dit vergemakkelijkt
-"de
loop van de steen en geeft hem een voorspelbare baan.
De wedstrijd bestaat uit een aantal "ends" (in competitieverband 10 ends, 8 ends voor junioren). ln
elk end spelen de teams om en om hun acht stenen, elke speler twee stenen, vanaf het ene einde
van de curlingbaan naar het "huis" aan de overzijde; dit zijn de gekleurde cirkels in het ijs. De steen
wordt door de skip gegooid, waarna twee teamgenoten de steen volgen en indien nodig vegen. De
skip geeft na het gooien instructies aan zijn teamgenoten, bijvoorbeeld wanneer en hoe er geveegd
moet worden. Door zacht of hard te roepen probeert hij het belang van de instructie aan te geven.
Het schreeuwen is vaak ook nodig voor de skip om zich door het geluid van het publiek en de skips
op naastgelegen banen heen hoorbaar te maken.
Door bij het loslaten van een steen er een draaiende beweging aan
te geven, wat de bedoeling is, krijgt de steen een licht gebogen
baan. Deze draaiing heet de curl van de steen (vandaar de naam
"curling"). De spelers van elk team hebben een bezem (over het
algemeen met een wrijfblok, niet met haren) om het ijs juist voór de
steen te vegen en zo de baan van de steen te beïnvloeden en zo
nodig de steen verlengen. Door het vegen worden de bevroren waterdruppels weer vloeibaar, zodat de steen rechtdoor blijft gaan en
de curl wordt uitgesteld.
Curling in 1909 Ontario Canada
Arpo-Jarpo Lier mei

- juni 2014
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De bedoeling is dat op het einde van een end een aantal stenen van het
eigen team dichter bij het midden van het huis (de dolly) ligt dan de stenen
van de tegenpartij. Voor elke steen die dichterbij de dolly ligt dan de dichtst
bij de dolly liggende steen van de tegenpartij krijgt men één punt. De kleuren van de cirkels hebben geen betekenis, deze bestaan alleen om makkelijker te kunnen zien hoe stenen ten opzichte van de dolly liggen. Gelijkspel bestaat in curling niet. ls er na 10 ends een gelrjke stand, dan wordt
er een extra end gespeeld.

w*

I

Een Àmerikanns curlinglean tijdens de

3
f

êbb

w

C urling O lynrpi sc he

j eugdtuiilerspelen

Cu'língstenen in huis

OlympischeWinterspelen in 2006 van Turijn

GEOLOGISCH WONDER

G**n Winterspelen zond*r

*r.arling.

V*naf vanda*g xtrijden de beste 'ijsvegers' ter wereld cm het

ní:c ld

Heel cpm*rk*Êijk is dat alle curlingstcnen zijn gemeakt uit grani*t efkomstig van een pctiet*rig
$chots eilandje. G**n *nkele curlingste*n glijdi zoals een steen *fkon:sáig van h*t Ailsa eraig, een
*Ëland vën nog g€en vi**ante kilemetën gro$t, zesti€Ê kilc*:eter v*CIr d* klrsi van Sehatland. l"{et
eil*nd is de bran vo*r twse variët*itsn graniet: Blu* Hone, d*t de laag v*rnrt d!* *ver hei i.is glijdt,
*n gr**n granist voor de middelste laag van d* eurlingstëeí]. De *nderst* la*g abs*rb**rt geen
watcr, maar ncg belangrÈjk*n: de beweging ven d* ste*n op het ijs is eeer voorspelbaar. ile n:iddel*i* la*g maaí<t de stenen stcrk. waardo*r ze *ndanks ele vele bo?singen nooit breken. De gesehieder:is van d* *urllngsten*n **gon zestig *:ilj**r: jaar gelede*. 'A"ilsa Craig ontstcnd toen di*per
zitlsnd rnasiyra zich docr vast gest**nte e** w*Ë Ë"Ïaar baven baande', Ê*gt geol*og Jchn Faithful!
ui€. 'Ë-{*t rfiagrïá koele3e da*r*a af nrn grar"ri*t t* vcrr::*r:. H*t g*steente dat rylee *n:h**g wend geduwd verdween in de lo*p der jaren door *resie. Uitein*elijk ble*f alleen de cxtre*m harde kcrn van
Ailsa eraig *ver.' H*t graniet ieent zieh uit*rr:':*t* geed vocr curling *mwÊlle v*n h*t st*rk*, unifcc"me
*pperrrlak. 'Ër zijn g**n barstjes in te zien. Tc*n h*t magrna snel efko*lde, *ntst*nder: klcine kristellen die sïorkc verbindingcn antwikk*lden. Dat maakt heï grani*t zo d*ns.'
De speler "gooí1" een,tteen

Doot' te vegen wordt de baan van de steen beïnvloed

Arpo-Jarpo Lier mei

- juni 2014
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AILSA GRAIG

ln 1590 werd de scheepvaart van de Clyde verstoord

door piraten die naar men beweerde

High-

landers(Hooglanders) waren.
Het kasteel dat aan de oostkant van het eiland staat
werd gebouwd eind 1500 door de familie Hamilton om
het eiland te beschermen tegen koning Filips ll van
Spanje.
t
Ailsa Craig was een veilige haven voor rooms- katholieken tr.ldens de Schotse Reformatie. ln 1597 nam de
ï
katholiek Hugh Barclay van Ladyland Ailsa Craig in zijn
bezit. Het was zijn bedoeling om het te gebruiken als
stop-en bevoorradingspunt voor een Spaanse invasie
die het katholicisme in Schotland moest herstellen. Hij
werd ontmaskerd door de eeruuaarde Andrew Fox, een protestantse dominee die later zowel Lord
Bishop van de eilanden als Lord Bishop van Raphoe werd. Daarna probeerde Barclay of te ontsnappen of verdronk hij zichzelf in de zee rond Ailsa Craig.
Tijdens de 18"-19e eeuw werd het eiland gebruikt als gevangenis. ln 1831 werd de 12 graaf van
Cassilis de eerste markies van Ailsa. Hij koos de titel van de Craig, dat zijn eigendom was.
De vuurtoren werd gebouwd tussen 1B83 en 1886 doorThomas Stevenson; de Northern Lighthouse Board is er eigenaar van. De vuurtoren werd geautomatiseerd in 1990 en overgeschakeld
op zonne-energie in 2001. Sinds de automatisering in 1990 is het eiland onbewoond. Ailsa Craig
en zijn vuurtoren komen ruim aan bod in het boek "Stargazing : Memoirs of a Young Lighthouse
Keeper van Peter Hill (Sterrenkijken: Herinneringen van een jonge vuurtorenwachter).
Hoewel dynamiteren van steengroeven niet meer toegelaten is, worden granieten rotsen van het
eiland tegenwoordig gebruikt voor het maken van curlingstenen door de Kays of Scotland Company. Het eiland is nu een vogelreservaat, gehuurd door de RSPB tot in 2050.
Het eiland heeft een waterbron, maar geen elektriciteit, gas, riolering of telefoonverbindingen.
Het is nu eigendom van de 8e markies van Ailsa. ln mei 2011 werd aangekondigd dat het eiland te
koop is; eerst was de vraagprijs f 2.500.000 en sinds maart 2013 f 1.500.000.
€

Bibliografie: verschillende werken en websites- catalogi - catawiki en delcamp
Firmin Thys
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verkoop onder leden í0 mei2014 15 uur
Nr
1,

[and

Omschriivins

Beleië

Nr.253
Blok nr. 1-0 zonder gom
Nrs. 135-149
Nrs. 331 + 335 Blokken van 4
Blok nr. 1
Nrs. 638-645
Nrs. 785-794
Nrs. 875-879

2 Portugal
3 Belgisch-Congo
4 Belgisch-Congo
5 Belsisch-Coneo
6 Rep. Dem. Coneo
7 Rep. Dem. Congo
8 Rep. Zaïre
9 Rep. Zaïre
10 Rep. Zaïre
Beleië

tt

Nr.966

17 België

Nr.592B

t4

Beleië

15 België

Beleië

**

7,25
110,00
130,00

1,00
10,00
20,00

7Z,OO

7,OO

7,50

1,00
2,40
1s,00
1,50
5,00
0,70
L,50
1,50
2,00
2,50
1.00

t2,oo
90.00
9,00

s0,00

GOUDDRUK

16 Beleië

13 Beleië

*4'

Nrs. 967-974

Nr. 537A
Nr. 5378
Blok. 14
Nrs. 556-567
Nrs. 573-582
Nr. 592A

72 Beleiê

Waarde lnzet € Beh. Pr

3,50
7,OO
d.*

**
**

Nrs. 593-60L

7,00
10,50
12,50
5,00
22,50
22,50
3,25
27,00

Beleiê

Nrs. 674-689

20 Beleië

Nrs.834-840

54,0O

21, Beleië

Nrs. 842-843

22 Beleië

Nrs. 860-862

23 Beleiê

Nrs. 868-875

25,00
67,50
65,00
175,00

24 Beleië

Nrs. 946-951

25 Beleië

Nrs.
Nrs.
Nrs.
Nrs.

26 Beleiê
27 Beleië
28 Belgiê
29 België
30 Beleiê
31 België

**

961-963
973-978

964-972 + 986
583-592 Herdenkinssblad (Lichte roest)
Nrs. 556- 567 Herdenkingsblad
Lot zegels plakwaarde 6118F = t5€-50%
Lot zesels plakwaarde 4728F = t2€ -50%

32 Beleië

Nrs.24O-244

33 Beleië
34 Beleië

Nr. 292E
Nr. 325

35 Beleiê

Nr.454

36 België

o
o
**

o

**

39

Beleië

40
41
42
43
44
45

Centraal Afrika

LP.

Frankrijk
Wereld
Italië

o

51 Beleië

60 zegels met reclame op velranden, hoge cóte
lnsteekboek vol met zesels
lnsteekboek vol met zegels GEEN dubbels
Blok nr. 17
Nrs. 538-546
Nrs. 603-6012
Nrs. 631-638
Nrs. 1169-1"171
Nrs. 2043-2046
Nrs. 21"1.4-21,77
Nrs. 2130-2131

**

Beleië

46
47
48
49
50

Beleië
Beleiè
België
België

Beleië
Beleië
Beleië

Nr.87 gouden zegel

4,50
1,00
5,40
11,00
5,00
13,50
13,00

3s,00

3,00
42,00
8,40
10,80
2,OO
6,50 bod
1,4,0O
3,00
1s,00
7,50
t2,oo
6,00
1_6,00
3,00
63,00
6,00
r25,00 30,00
7,50
1,00
s0,00
72,00
75.00 15,00
30,00
6,00
r.5,00

Nr.530 (besfoot niet met qom \
Nrs. 785-786
Nrs. 1032-1036
18 blokken plakwaarde €4,00

37 België

4,50

*r(

**

2,OO

**

**

37,50

15,50
11,50
7,75
11,00
3,50
7,50
3,20
4,00
7,75

5,00
5,00
20,00
5,00
4,00
2,50
2,00
2,00
0,50
1,50
0,50
0,50
1,50
1,50
0,50
2,00

52 Beleië

Nrs.274L-2144

53 Beleië

Nrs.2t46-2149

7,OO

54 Beleiè

3,00

Catalogi
Cataloei
Catalogi

Nrs. 215L-2153
Yvert 2008 Tome L bis Monaco &territoíres d'Outre -Mer
Yvert 2003 Tome 4 timbres D' Europe Alnanië- Polen
Yvert 2003 Tome 4 timbres D' Europe Roemeniê-Ukraïne

Munten

Euromunten opbergmapies

2,OO

Doos vol met zegels

5,00

55
56
57
58

59 Wereld

AÍpo-iarpo Lier mei-juni 2014

2,OO

2,00
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Lot nr. 34

Lot nr. 9

Lot nr. 1

ffi

I
gÍ
Lot nr. 35

Lot nr.24

aa

l a aa

a

aa .

a

al f

aa

t al

aa

a.

a aa a a a a

r

aa

a

I
t
a
t
a
a
a

t

a
a
a

I

a
a
a

a
a
t: Jliri{;li.rLit

a

I

a

Lot nr.40

Lot nr.44

Lot nr. 41
Arpo -Jarpo

Lier

mei

-juni

2014

Lot

nr.

6

11

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
maxrmumpnlzen.
Naam

Voornaam

Adres

nr

Postcode

Plaats

Tel.

E-mail

E

Kavels worden opgehaald

I

Kavels verzenden

Datum:

Lot

Nr

bus:

Handtekening

Omschrijving

Bod

Lot

nr

Omschrijving

Bod

Algemene verkoopsvoorwaarden
De verkoop geschiedt

contant metSYo 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.
le orders worden uitgevoerd in euro
r 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
€0,10 tot €1,00
€ l-,00 tot €l-0,00
€ l-1,00 tot € 50,00
€ 51,00 tot € 100,00
€ 10L,00 tot € 200,00
€ 201,00 tot € 500,00

Arpo-Jarpo Lier mei - juni2014

Verhoging
€ 0.10
€ 0,50
€ 1,00

€ 2,00
€ 5,00

€ 10,00

12

27 september 2014

OM I8 UUR
in de zuul 't Kurthuizershof
Kurthuizersvest 55-57

25OO

LIER
Gezellig sumenzijn met buffit.

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met buffet.
Om 18 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagÍ de deelnemingsprijs € 30,00.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - koud en warïn buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis. !!!! !! !! ! !!! !! ! !!! !
Inschrijven vóór 21 september 2014 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 8:03/480.66.28 0479778337
E-mailadres firmin.thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com

Lid nr.:.......... Naam:..
Adres:...
Postnummer:...... ............ . Gemeente : ......

.......Ê

Schrijft in voor het gezellig samenz1tt op 21 september 2014 om 18 uur.

Aantal personen :........... aan € 30,00
Handtekening

Aryo-Jarpo Lier mei - juni 2014

13

fir-jAê{3

o
.
*
r

ïerrine van snoekbaars met mergpampoen en mosterd
warp gevuld met gercokte zalm, zure rcom e n tuinkers
Carpacio van filet d'anvers met pijnboompitten en ilsberg

Convivahêm met honing

o
o

Fetasalade (iisberg, feta, rode ui, kncflcok, fruitappel en zufi
3 Compositiesalades, aardappelsla, sauzen, broodjes en

bster

Roodbaars met gneichi en kampernoelie saus
a

Konijnruggetjes met sc diable

a

Crcententían {tomaat * aubergine * aardappel

:1... --,.".".t"e'
"":1 :i 1-';ËL

s

.reJ:r:ffi?:reg!

Arpo *Jarpo t-ier mei

-

juni zor4

Assortime nt mini soirées

- ccurget * lool<, tijm

I

.su

ns*d d&

Vrijdag 11juli 2OI4 van 10 uur tot 15 uur
Philately, Egide Walschaertsstraat l-b, 2800 Mechelen

,/

./

'/./ Alle filateliestempels sinds LlL/20L4
Tientallen artikels aan 50o/o korting

Unieke eventcard gravure met afstempeling
Signeersessies van oa. Ann Bessemans (Internat.vrouwendag), Kris Maes (Hockey,
Vesalius en Earth Hour) ea.
,/ Demonstratie graveren door Guillaume Broux
./ Aanwezigheid van Marijke Meersman met verkoopsstand
,/ Leuke geschenken, ....

Laat deze kans niet aan u voorbijgaan en kom zeker een kijkje nemen
Wilt

u zeker zijn van uw toegang, bevestig dan vandaag nog met een mailtje naar
philatelv{a bpast. be

Graag ook uw naam en het aantal personen vermelden.

!

4-"r

t

rá$*d $&

,$Ï,;

vendredi 11- juillet 201,4 de 10h à 15h
Philately, Egide Walschaertsstraat l-b, 2800 Malines
Le

./

./ Tous les cachets philatéliques depuis le I/L/2O14
./ Des dizaines d'articles avec 50o/o de réduction

./

Émission d'une event card sur base d'une gravure originale avec oblitération
Séances de dédicaces dAnn Bessemans (créatrice du timbre Journée Internationale de
la Femme), Kris Maes (Hockey, Vésale et Earth Hour), ....
Démonstration de gravure par Guillaume Broux
Présence de Marijke Meersman avec un stand de vente

./

./

./

Super cadeaux,

....

Ne laissez pas passer cette occasion de vivre une journée exceptionnelle.
Venez nombreux pafticiper à cet événement, on vous y attend !
Pour nous permettre d'organiser votre venue et votre accès, veuillez confirmer dès aujourd'hui votre
présence en nous adressant un email à ph'Llalelv@bpq$Í.be

Veuillez également y communiquer votre nom et le nombre de personnes

dr,,,

'\i

^@tr

ARPO.JARPO LIER

ffÊÊ

Zaterdag 08 november 2014
\MAAR: in 'tKarthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!

í)

Wie kan meedoen? Iedereen kan deelnemen,
maximum 6 deelnemers per ploeg.(minimum 4)

Onkosten € 15,00 per ploeg
Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.
Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk í0 vragen over verschillende onderwerpen.
Hoe inschrijven? Door onderstaand formulier in te vullen en terug te stureno
door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 0479 77 83 37 of een
e-mail te sturen naar firmin.thys@hotmail.com of arpoiarpolie(@,guail.com

,!!.-

r')

,rrrrrtk:k:k?k*tk*?k?k**?t?krr?k2t:k?t**:ktÉ?ktrfrrí:k*ltrí?k:k*rí?k?k?k*frtí:t:kt<rí*:k?k:k:krí:k*?k*?k:k?ktífírrtr

DEELNAME FAMTLIALE OTJIZ O8IIII2OI4.
Naam van de ploeg

Aantal deelnemers:

I

Naam en adres van ploegverantwoordelijke

'j
i

a
i

E-mailadres

I
I

;)

Terug te sturen aan: Thys

Firmin

Bosstraat

38 2500 LIER

8:

03/480.66.2s 0479 77 83 37
El: firmin.thys@hotmail.com of El arpojarpolier@gmail.com

jjji*1jjjjiJ.iJ.jj.:iJ.jjjiJ.:.iJ.J..jjjjjjjjirjjjjiJ:J.JiJJ

jjjjjji.:.jj"jjjjjjjjjjji.ljiJ.ji:....j,jjj,jiJ.J.J.j,j.:.j.:.,jjjjjjjjjjji-r,

ARPO - JARPO LIER
23ste FíÁTI{}:IfAï"E
POSTZEGELS - POST\MAARDESTUKKEN

RI]ïLDÁG
- POSTKAARTEN. MUI{TEN

zondag 14 decemb er 2014
;

Tent$snstelling Sint Gummarus

I

i
I

,1

Met medewerking van KLBP Antwerpen

I

JEUGDATELIER

,l

X3 uur gr*te e*xedejaarsv*rkccp
vootr áedera van K{-,BP- SFP OE'K#ER{ËR*ARP{}-.$ÁRP# f-gER

I

I

I

in zaal't KARTHUIZERSHOF
KARTUIZERSVEST 55 25OO LIER

van

I tot í6 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.:8811 97913217 6548 BICARSPBEZ?
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER

E[ 3 firmin.thys@hotmail.com

_n_ _n

_

n r.
_

_

_n

_

n

_

_n

_

Jr

_

_n _ _n

03/480.66.28

-

0479 77 83 37

aruoiarpolier@smail.com

Toegang gratis

Iedereen is welkom

_

8:

_

Jt _ Jf _,n

_

n

_

-n _ _n __n _-n _n -n _ _n _
_

_

ARPO

JARPO LIER
België-Betgique
PB
2500 Lier I
8t4954

P 806034

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor
2500 LIER I
Juli - augustus 2014
nr.:487

fPLAGE

100

expl.

Jaargnng 47

BRABANTPHIL'14
3-5-10-2014

-

Aarschot

-F

Nationael

voor Filalelie
National

15
BEUKELEIRS PIERRE

GELENDEL IO2

2260

LIER 8:
K.L.B.P. nr. 18

Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat 38 2500

WESTERLO

034806628 E-mailadres:Íirmin.thys@hotmail.com

2

INHOUD:
EUROPE
Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Komodovaraan
Gezelling samenzijn met etentje
Surprised day bpost
Quiz
Nationale Ruildag

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 7
blz.10
blz.12
blz.13
blz.14

k

m&

9t

=
t
BrrÊrË

a Ett8rRIt

I

$ILË

BESTE VRIENDEN
Als we dit schrijven heeft de Belgische ploeg zich geplaatst voor de tweede ronde en weten we nog niet of
ze de wereldbeker winnen of allang terug thuis zijn.

Velen onder ons hebben reeds vernomen dat Ward Bellekens, onze man die de nieuwigheden verzorgt,
ziek is. Wij hopen dat men de ziekte in bedwang kan houden en wensen hem en zijn familie veel moed
De vakantiemaanden zijn begonnen. We hebben nog een bijeenkomst op 5 juli 2014 EERSTE ZATERDAG. De volgende bijeenkomst is op 13 september 2014. We gaan even genieten van vakantie.

Het bestuur is reeds volop bezig met het nieuw seizoen voor te bereiden en we zijn gans de zomer bereikbaar.
VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR ONS GEZELLIG SAMENZIJN MET ETENTJE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Zetde data van onze manifestaties in uw agenda. We hebben altijd veel helpende handen nodig bij sommige evenementen. Meld je aan bij het bestuur.
Voor de verkoop onder leden tijdens onze nationale ruildag vragen wij dringend om loten binnen te brengen.
Firmin Thys

Dêmewanei,14
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ArpoJarpo Lier juli - augustus 2014

-'t

J

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO

:

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

- JARPO Lier
E::

Al onze bijeenkomsten gaan door in

lvonroy@gmail.com
Meistraat 7 2000 Antwerpen

Secretariaat: VAN ROY,

lokaal
Website

8:O496/264tL9
: Feestzaal "'t Karthuizershof",
Karthuizersvest 55 Lier
:arpo-jarpo-lier.be E:arpojarpolier@gmail.com

AANGESTOTEN BIJ :
* SFP "DE KOERIER" vzw

*

Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw

* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

Feestzaal't Karthuizershof
Kartuizersvest 55 2500 LIER
ZATERDAG 14 JUNI 2014 VANAF 14 UUR
DONDERDAG 26 JUNI VANAF 19 UUR Arpo & studie-

kringen
ZATERDAG 05 JUtl 2Ot4 leerste zaterdag) VANAF 14
UUR
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014 VANAF 14 UUR
z

BESTUUR ARPO - JARO lier :
*Voorzitter & Public Relations

:

Eww h6 27 6gpT E*íï&ER $EZELL' & 5A M

Ë ílJ U t J

nt VÁ

NA F

Íc^'{ilËtR
ZATERDAG 11 OKTOBER 2014 VANAF 14 UUR

Firmin,E :firmin.thys@telenet.be
firmin.thys@ hotmail.com

THYS

Bosstraat 38, 2500 Lier
8 03/480.66 .28 0479/77 8337

,

* Ruilmeester Secretaris, Webmaster & Moterioolmeester
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmoil.com
Meistraat 7 2OOO Antwerpen
8: O496/264L79
*

ief & bi bli othe e k
BEUKELEIRS Pierre E pierre.beukeleirs@telenet.be
Gelendel L02 2260 Westerlo

O-Voo rzitte r

a rch

8:0L4/7286o4

BIt EEN KO MSTEN jeugd lede n

IARPO LIER:
Alonze bijeenkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

:

Zaterdag 14JUN| 2Ol4 vanaf 14 uur
Zaterdag 5 JUU 2014vanaf 14 uur
Zaterdag 13 september 2014 vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

*Penninqmeester
BRYS Luc E :brys.willems@skynet.be
Blokstraat 82 83
2500 LtER

IIgGELDEN 2014
: tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 jaar : €8100
* JARPO

8:03/4803690
*

Leden:

Willy, Ewilly.bats@skynet.be
Morkhovensew eg 147, 2200 Herentals
BATS

8:

0486/025907 oL4/368247

VAN OOSTERWIJCK JAN

E :jan.van.oosterwijck@telenet. be
St. Annastraat 76 2500 LIER

8:o499/753266
VERMOSEN Rosette

E : rosette.vermosen@telenet.be
Bosstraat 38,2500 Lier

.

.

€8,00
ARPo : Familiekaart €10,00

r

Rekeningnummer:ARPO-JARPOLIER:

ARPO : Lidgeld

:

BELL 979L 32L7 6548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2014

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L.

Dumortierstr.53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

ARPO-JARPO LIER juli

-

augush.rs 2014

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. RaadpË€eg 6nu€ bibl:otheek " Kennis ver€aren is geld
besparen.
Nieuwighedendienst, haaltijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.

4-

FI

LATELISTISGH E AGEN DA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabon nement) of tijdig opgestuurd naar

12-13

het secretariaatsadres.

Postzegeltentoonstell ing
"Oorlogspost"

iuli

Precompetitieve
tentoonstelling
Heneqouwen-Namen
15d" Ruilbeurs
postzegels en
poststukken
14de Postzegelbeurs
lnlichtingen Bolleire Fr
0511405923
Bolleire.f@telenet. be
7d" nationale ruilbeurs
Postzegels
lnl.: O. Lingier
0582337 42
Verzamelaarsbeurs
postzegels en munten
lnl.: C.P. Disonais
087 31 24 58

23 augustus

23 augustius

7 september

20 september

2í september

!!!

!

Vleeshuis leper
lnstituut Saint-Andre
Rue du Parc 6
1495 Marbais
Centrum "Reinaert"
Reinaertstraat 28
Gent
Europahal
Marczekplein
Tielt

Zaal lseland

- Vismijn
Nieuwpoort

College de la Providence
Av. Reine Astrid 9
Herve

Zaterdag van 11-17.30
zondag van 1 ltot 16 u
Gratis toeqanq
Van 9 tot 17 uur
Gratis toegang

Van 9 tot 16 uur
Van 9 tot 17 uur
Gratis toegang

Van 9 tot 17 uur
Gratis toegang

Van 8.30 tot 16 urr
Gratis toegang

Stadsfeestzaal
3-5 oktober 2014

8 november 20'14

Brabantphil '14

Demervalleil4
Aarschot

Familiale Quiz
lnl. Firmin Thys

't Karthuizershof
KaÉuizersvest 55

03 480 66 28

Firmin.thys@hotmail.com

23ste

2500 LtER

Gratis toegang
20 uur stipt
€í5.00 per ploeg van
6 personen
minimum 4

NATIONALE RUILDAG

POSTZEGELS . POST\ryAARDESTUKKEN _ POSTKAARTEN- MUNTEN

zondag 14 december 2014

Tentoonstelling Sint Gummarus

Arpo-Jarpo Lier : juli

-

augustus 2014

5

verkoop onder leden 05 iuli 20'14 15 uur
Nr

Land

Omschriiving

Beleië-

2 Beleië

Nr.879
Nr.879A

3 België

Nrs. 918-923

4 België
5 Beleië

t

Waarde

lnzet € Beh. Pr.

I12,OO

28,00

26,00
43,00

6,00
10,00

Nrs. 927-29

67,OO

19,00

Nrs. 930-937

39,00

10,00

6 Beleië

Nrs. 943-945

61,00

15,00

7 Belsië

Nrs. 955-960

35,00

8,50

8 België

Nrs. 998-1004

34,00

I

Nr. 1006

8,50
15,00

Beleië

**

n n rs. : 3 5-38-40 -41- 42- 43 - 45- 46- 47 - 48

**
**
**

65,00
19,50

o

72,80

10 Beleië

10

71 Beleië

Nr. 67

T2 België

Samengesteld lot met Var. Rood punt 1-00Fr,

**o

13 België

Samengesteld lot zegels uit Blokken

74 Beleië

Samensesteld lot zesels uit Blokken

15 Beleië

18 België

Rolzegels nr. 86
Samensesteld lot nrs. 1069A ,7072,7073,7074
Nrs. 185-191
lnsteekboekje Pubs en kopstaande spoorwegzegels

!9

Nr. 2L0

16 Beleië

t7

Belgisch-Congo
Beleië

B Io

kke

7,OO

2,50

25,50

6,50

o
o

L8,10

4,50

10,15

2,50

8,50

2,OO

o
o

25,30

5,00

15,00

4,00

T7T,OO

15,00

o* **
o

11,00

1,00

12,50

2,50

20 Beleië

Nr. 1262-V1 insect op hoofd

27 Restanten

Doosie met zegels

0,50

22 Restanten

0,50

23 Restanten

nsteekboekje met allerlei
lnsteekboek met restanten

24 Beleië

Postasenda l-98L nieuw met z/w vellentie nrs.1966/68

2,OO

25 Thematisch

lnsteekboekie met 50 reeksen Bloemen

5,00

I

I

2,OO

Algemene verkoopsvoorwaarden
De verkoop geschiedt

De loten zijn

contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen.

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.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :

Vanaf/tot

Verhoging

€0,10tot €1,00

€ 0.10
€ 0,50
€ 1,00

€ 1,00 tot €10,00
€ 1L,00 tot € 50,00
€ 5L,00 tot € 100,00
€ 101,00 tot € 200,00
€ 201,00 tot € 500,00
De biedingen kunnen

€2,00
€ 5,00
€ 10,00

per Email: arpoiarpolier@smail.com of firmin.thys@hotmail.com

Arpo-Jarpo Lier juli-augustusl 2014
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Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoonirvaarden en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder
de beste voonrvaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide
maxrmumpnlzen.
Naam

Voornaam

Adres

nr

Postcode

Plaats

Tel

E-mail

bus:

E Kavels worden opgehaald

!

Kavels verzenden

Datum:

Lot Nr

Handtekening

Bod

vrn

Lot

nr

Omsch

Bod

II

gcle lË"g[Lere*r

Lot nr 1

Lot

nr

Lot

19
:4,

,'1.\,.t r :"}.'t
+

?e

^#h
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201 4

a

nr

: ,r*1 :*

3

{

ifà

20
i:

,(;

'"ï!tt
áà

s{a

14\ tt

7

Wat is een Komodovaraan?
irnóii; Lrsr r' lir:'{i l{r j#t i*Vt
.#'*-4.\8
.: r',@ s", :,.?e"t{' #

!-,
L

De Komodovaraan is een reuzenhagedis uit de varanenfamilie. De wetenschappelijke naam is Varanus Komodoensis. De Komodovaraan is de grootste |evende hagedis ter wereld. Vermoedelijk is
Jle populatie van Komodovaranen een overblijfsel van grote varanen die vroeger in heel lndonesië

en Australië gevonden werden. De westerse wetenschappers ontdekten de Komodovaraan pas in
1912,De Nederlandse legerofficier Van Steyn van Hensbroek was in 191 1 de eerste blanke die de

Komodovaraan te zien kreeg en de curator van het zoólogisch museum in Bogor, Pieter Ouwens,
gaf ze hun wetenschappelijke naam.

Wat eet een komodovaraan?
De Komodovaraan is een echte carnivoor. Voor een groot deel leven ze van aas (dode dieren). Met

hun geweldige reukzin kunnen ze gemakkelijk een dood of stervend dier ruiken op meer dan 5
kilometer afstand. Ze zijn overigens ook prima in staat om grote dieren aan te vallen. Hun belangrijkste voedseldier is het hert. Ze eten echter ook geiten en varkens. Daarnaast eten ze ook soort-

genoten. De beet van een Komodovaraan is licht toxisch en bovendien leven in de mond van de

)araan grote aantallen bacteriën. Deze combinatie maakt dat een dier als het eenmaal is gebeten
door een varaan, pas dagen later sterft. Dan slaat de Komodovaraan toe.

INDONESIA
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De Komodovaraan is te vinden op de eilanden Komodo, Rintja, Padar en op Flores. De Komodo-

varaan wordt sterk bedreigd in zijn voortbestaan. De reden daarvoor is dat de mensen van dezelfde prooidieren leven als de varanen. Er leven naar schatting
.'....sií1'':.'1

.L;::

!

nog slechts 1000 tot 5000 van deze prachtige dieren.
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Republik Indonesia

H et lndonesische Komodo National Park bestaat onder andere uit de 3 eilanden Komodo, Rinca en Padar

Het park is 1 .817 km2 groot, waarvan 603 km2 land is. Alle eilanden zijn door vulkanen ontstaan.
Het Komodo National Park is in '1980 opgericht met name om de Komodo Dragon of Komodovaraan te beschermen. Maar het park bevat ook andere flora en fauna waarvoor bescherming noodzakelijk is geworden

zowelop land als in de zee. ln 1986 werd het nationaal park geaccepteerd als werelderfgoed door de
UNESCO.

Voortplanting
De voortplanting van de Komodovaraan is nog enigszins een raadsel. Het paarseizoen is doorgaans
in juni en het mannetje zal het vrouwtje aantrekken door eerst een groot dier te doden en vervolgens

te wachten totdat er een vrouwelijk exemplaar komt die bevrucht wil worden.
Het vrouwtje keert na het paren terug naar haar hol. De maand daarna beginnen de eieren in haar
lichaam te groeien.
Als deze volgroeid zijn maakt ze een hol en legt haar eieren. Een Komodovaraan legt maximaal 30
eieren die geen harde schaal hebben.
Daarna duurt het, afhankelijk van de temperatuur, nog zeven à acht maanden eer de jonkies uitkomen. Ze kruipen dan in een boom waar ze hun eerste levensjaren doorbrengen.

Arpo-Jarpo Lier juli
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lnteressante weetjes over de Komodovaraan:

.
.

De Komodovaraan kan 3 meter lang worden.
Sommige mensen denken dat deze imponerende hagedissen model hebben gestaan voor
de draken die we in sprookjes en legendes tegenkomen.

.
.

De Komodovaraan kan 135 kilogram wegen.

De bacteriën die in de mond van de Komodovaraan leven kunnen bloedvergiftiging veroorzaken die binnen 24 uur tot de dood leidt van het beest dat gebeten is.

.
.

Komodovaranen kunnen wel 50 jaar oud worden.

De bewoners van de eilanden waar de Komodovaraan voorkomt, noemen ze ora (mond) of
biawat raksasa (reuzenvaraan)

.
)

Een Komodovaraan kan tot B0% van zijn lichaamsgewicht eten, en dat in minder dan 15
minuten.

.
.

Om de Komodovaraan te beschermen is het Komodo National Park in 1980 opgericht.
De bewoners van de eilanden waar de Komodovaraan voorkomt, begraven hun doden extra
diep, zodat de varaan de lijken niet op kan graven.
tiyrt
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Terrine van snoekbaars met mergpompoen en mosterd
Warp gevuld met gerookte zalm, zure room en tuinkers
Carpacio van filet d'anvers met pijnboompitten en iisberg
Convivaham met honing

o
o

Fetasalade (ijsberg, feta, rode ui, knoflook, fruitappel en zufi
3 Compositiesalades, aardappelsla, sauzen, broodjes en

boter

'-Vd4.ë.Êiá

Roodbaars met gnochi en kampernoelie saus
a

Konijnruggetjes met sc diable

a

Croententian (tomaat

p.-9 .,".."
a
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Assortiment mini soirées
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aardappel

- courget - look, tijm
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27 september 2014
oM 18 (IIIR
in de zuul tt Karthuizershof
Kurthaizersvest 5 5-57

25OO

LIER
Gezellig sumenzijn met buffet.

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met buffet.
Om 18 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs € 30n00.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - koud en warm buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inschrijven vóór 21 september 2014 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 Ê:031480.66.28 0419718337
E-mailadres firmin.thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail. com

Lid nr.:

Naam:

Adres
Postn

Gemeente

a

Schrijft in voor het gezellig samenzur op 21 september 2014 om 18 uur

Aantal personen

aan € 30,00:.....

Handtekening

Arpo-Jarpo Lier

juli - augustus2O l4
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Vrijdag 11 juli 2OL4 van 10 uur tot 15 uur
Philately, Egide Walschaertsstraat Lb, 2800 Mechelen

./ Alle filateliestempels sinds IlLl2074
./ Tientallen artikels aan 50%o korting

./

,/ Unieke eventcard gravure met afstempeling
van
oa. Ann Bessemans (Internat.vrouwendag), Kris Maes (Hockey,
Signeersessies
Vesalius en Earth Hour) ea.
,/ Demonstratie graveren door Guillaume Broux
'/ Aanwezigheid van Marijke Meersman met verkoopsstand
,/ Leuke geschenkêfl, ....
Laat deze kans niet aan u voorbijgaan en kom zeker een kijkje nemen

!

Wilt u zeker zijn van uw toegang, bevestig dan vandaag nog met een mailtje naar
philatelv@ bpost.be
Graag ook uw naam en het aantal personen vermelden.

*4*,

I

,$li

n$fi

vendredi 11 juillet 2014 de 10h à 15h
Philately, Egide Walschaertsstraat Lb, 2800 Malines
Le

./

,/

./ Tous les cachets philatéliques depuis le L/L/2OL4
./ Des dizaines d'articles avec 50% de réduction

Émission d'une event card sur base d'une gravure originale avec oblitération
Séances de dédicaces d Ann Bessemans (créatrice du timbre Journée Internationale de
la Femme), Kris Maes (Hockey, Vésale et Earth Hour), ...,
./ Démonstration de gravure par Guillaume Broux
,/ Présence de Marijke Meersman avec un stand de vente
/ Super cadeaux, ....

Ne laissez pas passer cette occasion de vivre une journée exceptionnelle.
Venez nombreux participer à cet événement, on vous y attend !
Pour nous permettre d'organiser votre venue et votre accès, veuillez confirmer dès aujourd'hui votre
présence en nous adressant un email à ph"ilatelv@bpost.be

Veuillez également y communiquervotre nom et le nombre de personnes

(ilo*,

&

ARPO-JARPO LIER

ffie&
FAMILIALE QUIZ
Zaterd,ag 08 november 2014
WAAR: in 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!
Wie kan meedoen? Iedereen kan deelnemen,
maximum 6 deelnemers per ploeg.(minimum 4)

Onkosten € 15,00 per ploeg
Alle deelnemers worden bedacht met een priis.
Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.
Hoe inschrijven? Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen,
door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 0479 77 83 37 of een
e-mail te sturen naar Íirmin.thys@hotmail.co m of ar*erÉarpelieríltsr$ail"cocgl

&J&&&&&&&S&&&S&&&&SgJ&&&&S&&&&S&&S&g&&&J&&&&J&J&&&&&&&&+&&S&&&+&

DEELNAME FAMILIALE QUIZOSIIIIaOI

.

Naam van de ploeg:.......
Aantal deelnemers
Naam en adres van ploegverantwoordelijke:

a
E-mailadres:....

Terug te sturen aan: Thys

8:

Firmin

Bosstraat

38 2500 LIER

03/480.66.28 0479 77 83 37
El: firmin.thys@hotmail.com of El arpojarpolier@gmail.com

Jv- w-u- v--u-1/:u--u-1j--\r--u--

ARPO - JARPO LIER

POSTZEGELS . POST\MAARDESTUKKEN _ POSTKAARTEN- MUNTEN

zondag 14 decemb er 2014

Tentoonstelling Sint Gummarus
Met medewerking van KLBP Antwerpen

JEUGDATELIER

in zaal t KARTHUIZERSHOF
KARTUIZERSVBST 55 25OO LIBR
6

van

I tot í6 uur

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15000 die terugbetaald
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.

Inschrijvingsgeld:kan gestort worden op rek. nr.:8E11 97913217 6548 BICARSPBEZ2
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER

El :
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03/480.66.28

-

0479 77 83 37

Íirmin.thys@hotmail.com arpoiarpolier@smail.com

Toegang gratis

Iedereen is welkom
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INHOUD
Beste vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Kunst in wereldoorlog 1
Gezellig samenzijn met etentje
Menu
Quiz.
Nationale ruildag

B RA BANT P HIL'14
3-5

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
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rdarschot

'ft

blz.11

blz.12
blz.13
blz.14
.,.:i

v*or Filalelie

Beste Vrienden
De zomermaanden lopen op hun einde, het nieuwe schooljaar nadert met rasse schreden voor onze jeugd
.W'rj hopen dat jullie hebben kunnen genieten van de lange dagen met veel zon.

September is de maand dat wij starten met het ontvangen van de lidgelden voor 2015. Stort uw lidgeld op
onze rekening of betaal spontaan aan onze penningmeester Luc Brys. Het lidgeld bedraagt nog altijd
€8.00 individueel of €10.00 voor gezinskaaÉ.
VERGEET NIET lN TE SCHRIJVEN VOOR ONS ETENTJE OP 27 SEPTEMBER 2014. Ontvangst en
aperitief om 18 uur in onze zaal 't Karthuizershof . Zoals elk jaar doen wij ons best om een fijn buffet
samen te stellen met alles erop en eraan, dranken inbegrepen. Dit alles aan een democratische prijs.
Partners en vrienden zijn eveneens welkom. Zie menu en inschrijving verder in dit tijdschrift.
Zaterdag 6 september is er de voorverkoop van de uitgifte Grote markten van de provincies. Dit jaar is het
de markt van Antwerpen. De zegels en blaadje zijn een pareltje van graveerkunst. De vier zegels zijn
gegraveerd door vier verschillende Europese topgraveerders. De voorverkoop gaat door in postkantoor
Antwerpen 1 op de Groenplaats. De tentoonstelling staat in het teken van Antwerpen. Het is ook een enige
gelegenheid om het historisch postkantoor op de Groenplaats te bezoeken. Volgend jaar gaat dit kantoor
onherroepelijk dicht.

Brabantphil '14: Nationaal Kampioenschap Filatelie 2014in de Stadsfeestzaal, Demervallei 14 Aarschot,
van 3-5 oktober 2014.
Herdenking van het begin van de Grote Oortog
Grote filateliebeurs met nationale en internationale
handelaars - Voorverkoop van de uitgiften: vrijdag 3 oktober De wereld van de trein- zaterdag 4 oktober De
kleine Robbe - zondag 5 oktober De Grote Oorlog. Gratis toegang - Ruime parking.
Onze secretaris - ruilmeester neemt deel in de Eénkaderklasse met zijn verzameling diamant. Wij gaan hem
in Aarschot zeker steunen met onze aanwezigheid . Jullie ook?

-

Op B november 2014 organiseren wij onze jaarlijkse quiz. Wij zoeken helpers en quizzers, met onze ploeg
of een eigen ploeg.
Voor onze ruildag van december zoeken wij eveneens helpers voor zaterdag en zondag, voor het opbouwen,
afbreken en taken tijdens de ruildag enz. De samenstelling van het programma is volop aan de gang, meer
informatie ín het volgend tijdschrift.

Firmin Thys

Arpo{arpo Lier september* oktober 2014
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO

-

:

JARPO Lier

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER
Al onze bijeenkomsten gaan door in

Secretariaat: VAN ROY, F-. : I v o n roy
m
Meistraat 7 2OOO Antwerpen
@ g m a i l. co

Lokaal
Website

8:O496/2641"19
: Feestzaal "'t Karthuizershof",
Karthuizersvest

:arpo-jarpo-lier.beH:arpojarpolier@gmail.com

AANGESI.OTEN BIJ

*
*

*

55 Lier

:

SFP "DE KOERIER" VZW
Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw

Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

:

:

Feestzaal't Karth uizershof
Kartuizersvest 55 2500 LIER
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014 VANAF 14 UUR

ZATERDAG 27 SEPTEMBER GEZELLIG SA.
MENZIJN VANAF í8 UUR
ZATERDAG 11 OKTOBER 2014 VANAF 14 UUR
ZATERDAG 08 NOVEMBER 2014 VANAF 14 UUR

20 UUR QUIZ
BESTUUR ARPO - JARO Lier ;
*Voorzítter & Public Relations
THYS

Firmin,Ë :firmin.thys@telenet.be

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2014 VANAF 19 UUR
STUDIEKRINGEN TIER & BELGISCH-CONGO
ZATERDAG 13 DECEMBER VANAF 14 UUR
ZONDAG 14 DECEMBER NAT. RUILDAG

firmi n.thys@ hotmail.com
Bosstraat 38, 2500 Lier

* Ruilmeester Secretaris, Webmoster & Moteriaalmeester
VAN ROY Luc, E lvonroy@gmail.com

Meistraat

7 2AOO

Antwerpen

8:O49612641t9
*

O-Voorz itte r a rchief & bi b I i ot h e e k
BEUKELEIRS Pierre E pierre.beukeleirs@telenet.be

Gelendel toz 2260 Westerlo
8: Ot4/7286O4

BII EEN KOMSTE N jeugd lede n
JARPO LIER:
Alonze bijeenkomsten gaan door in
Feestzaal't Karthuizershof

:

Zaterdag 13 september 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 11 oktober 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 08 november 2OL4 vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

*

Penninqmeester
Luc Ë :brys.willems@skynet.be
Blokstraat 82 83
2500 LrËR
BRYS

LIDGELDTN 2015
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis

8:03/4803690
*Leden:

vanaf 19 jaar : €8100

.

BATS

Willy, Gwilly.bats@skynet.be
Morkhovenseweg !47, 2200 Herentals

.

8:a486/a25907 oL4/368241

r

VAN OOSTERWIJCK JAN

E

n.van.oosterwijck@telenet. be
St. Annastraat 76 2500 LIER
:ja

8:04991753266
VERMOSEN Rosette
,Ë : rosette.vermosen @telenet. be

Bosstraat 38, 2500 Lier

ARPO : Lidgeld : €8,00

ARPo : Familiekaart €10,00
Rekeninsnummer:ARPO-JARPOLIF&:

BEll 979L32L7 5548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf SEPïEMBER betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste

januari 2015

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L.

Dumortierstr. 53, 2540 Hove

8:03/2s8.58.94

ARPO-JARPO LIER september'- oktober 2014

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raa*plees $*ze fu[bÍlsthe*k . Ker:r*is ver#er€sl is geEeJ
besp*rc*.
Nieuwighedendienst, haaltijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.

-4-

FI LATELISTISCH E

AGEN DA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ru i ! abon nement) of tijd i g o pge st u u rd n a a r h et secreta ri aatsad re s. ! ! ! !

Voorverkoop "Dit is een
6 september

7 september

20 september

21 september

postzegel" Boekje
R.Margritte; "De Antwerpse
Grote Markt" Promotie
Filatelie
14d" Postzegelbeurs
lnlichtingen Bolleire Fr
051/405923
Bolleire.f@telenet. be
7de nationale ruilbeurs
Postzegels
lnl.: O. Lingier
0582337 42
Verzamelaarsbeurs
postzegels en munten
lnl.: C.P. Disonais
o87 31 24 58

H

oofdpostkantoor Antwerpen
Groenplaats
2000 Antwerpen
Europahal
Marczekplein
Tielt

100 Provinciaal comité

wsrw.kihp$q
Gratis toegang

Van 9 tot 17

uur

Gratis

toegang

Van 9 tot 17 uur

- Vismijn
Nieuwpoort

Zaal lseland

Gratis toegang

College de la Providence
Av. Reine Astrid 9
Herve

Van 8.30 tot 16 uur
Gratis toegang

Stadsfeestzaal
3-5 oktober 20í4

23125 oktober

2014

Brabantphil '14

Sindelfingen (D)
ARPO. JARPO LIER
Familiale Quiz

8 november 2014

Gratis toegang

Demervalleil4
Aarschot
lnternationale
postzeqelbeurs

32ste

Messe Sindelfingen
20 uur stipt
€15.00 per ploeg van 6

lnl. Firmin Thys

't Karthuizershof
KaÉuizersvest 55

03 480 66 28

2500 LtER

pêrsonen
minimum 4

Zaal "Sint-Anneke Centrum
Haenegraefstraat 5
2050 Antwrpen Linkeroever

Toegang gratis
lnto: 047217 06598
janenije. luntershoek@kpmail. nl

Gemeentelijke Basisschool

Van 9 tot 16 uur
Gratis torgang

Firmin.thvs@hotmail.com

í5 november 2014

16 november 2014

Postzegelkring Antwerpen
Linkeroever "t'Vlaemsch
Hoofd"
Jaarliikse postzeqelbeurs
Nationale Postzegelbeurs

Bookmolenslraal2

9240 Zele

23ste

|{ATIONALE RUILDAG

POSTZEGELS . POSTWAARDESTUKKEN _ POSTKAARTEN- MUNTEN

zonda;g 14 decemb er 2014

Tentoonstelling Sint Gummarus
Arpo-Jarpo Lier :september - oktober 2014
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KUHST IN WERELDOORLOG
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Tekeningen

Ba!

*f

en schilderijen van tekenaars en schilders, uitgekozen door Philippe

Dagen,

kunsthistoricus bij Le Monde om de BOe verjaardag van de eerste wereldoorlog te gedenken. Een

UNESCO-project dat vandaag opnieuw in de belangstelling staat bij de herdenking van 100 jaar
Wereldoorlog 1.
De eerste wereldoorlog (1914-1918) kostte acht miljoen mensen het leven en bracht de ondergang
)net zich mee van drie keizerrijken: dat van Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Rusland. Het was de

eerste oorlog waarín de techniek een grote rol speelde, evenals de massaproductie en de algemene

mobilisering. De slachtofíers kwamen uit Europa en Noord-AmerÍka, maar ook uit de koloniën in
Afrika, lndia en lndochina en uit het hele Gemenebest. Hij woedde op het land, op en in de zee, en
in de lucht. Hij werd met alle denkbare middelen gevoerd. De soldaat bediende de machines, en
was er het slachtoffer van.
De oorlogsverklaring

Op 1 augustus 1914 verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland, en op 3 augustus aan Frankrijk.
Op 4 augustus verklaarde Engeland Duitsland de oorlog. De dag daarop sloot OostenrijkHongarije zich bij Duitsland aan. Kranten verspreidden het nieuws door heel Ëuropa.

J

- Max Beckmann

Beckmann (1884-1950) zag zowel in Berlijn als in Parijs welk geweldig enthousiasme dit bericht

opriep. Hier leest een groep voorbijgangers het bericht. Behalve vreugde zien we op hun
gezichten ook angst
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- Alfred Kubin

ln december 1914 geloofde Kubin (1887-1959) niet meer in de "vrolijke oorlog" en in een snelle
overwinning. De oorlogsfakkelwordt geheven boven brandende huizen. De hele oorlog zal hij
geesten en skeletten tekenen om uiting te geven aan zijn angst.

I
I
I
I
I
I
I
i
f
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De soldaten
Door de mobilisatie zagen gewone mensen zich ineens, als soldaat, in een totaal andere wereld

geplaatst. ln deze wereld golden andere wetten en was er een voortdurende doodsdreiging. Was
de oorlog vroeger een aangelegenheid van beroepssoldaten, vanaf 1914 kon elke man, van welke
stand of met welk beroep ook, onder de wapens worden geroepen
3

*

Pablo Picasso (1881-1973)

Een spotprent van Picasso op zijn vriend Apollinaire, die in 1914 vrijwillig in dienst was gegaan om

te bewijzen dat hij, ondanks zijn Poolse naam, een echte Fransman was. Alle oorlogssymbolen
kanon, kaarten, sabel en vlag - heeft hij getekend, maar op ironische wijze. Picasso was, als
Spaans staatsburger, niet gemobiliseerd, en toonde weinig
waardering voor het overdreven patriottisme van zijn vriend

Arpo
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Jarpo Lier september
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oktober 2014
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Otto Dix (1891

- 1969)

Otto Dix schilderde zichzelf twee keer op hetzelfde stuk papier. Op de ene zijde zien we
zijn Zelfportret als soldaat, met veel rood en een witte ondergrond. We zouden hier een
verheerlijking van de strijd en de onbarmhartige vernietigingsdrang in kunnen zien. Op de andere
zi)de zien we zijn Zelfportret als aÍillerist, met veel zwart, en een angstige blik die contrasteert met

de oorlogssymbolen op zijn helm. Deze afschuw van de oorlog zou hij later dagelijks in zijn

tekeningen en gravures weergeven.
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Lovis Corinth

Corinth (1858

*

1925) schildert hier zijn vriend Struck, schilder, graveur en kunstcriticus, in diens

officiersuniform. Hij geeft hem weer in al zijn bezorgdheid en zwaarmoedigheid. Na de oorlog

)erliet Struck Europa, waar het leven voor hem te pijnlijk was geworden, en vestigde hij zich

in

Palestina.

t

í
{
r

€

t

6. Max Beckmann (1884-1950)
Max Beckmann diende eerst als verpleger in Oost-Pruisen, daarna in Vlaanderen en in

Straatsburg.

HU

maakte de eerste gifgas aanvallen mee rond Yperen. ln Kortrijk was hij aanwezig

bij operaties die dokters uitvoerden op de gewonden; hij maakte er gedetailleerde tekeningen
Arpo
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Jarpo Lier september

- oktober

2014
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van.
Ztln zelfportret draait om drie elementen: de ogen die nauwkeurig waarnemen, de hand die tekent,

en het Rode Kruis. Kleur is er nauwelijks.
Ëen paar maanden later werd Beckmann vanwege een zware zenuwinzinking naar Duitsland
teruggestuurd. Langzaam herstelde hij en begon hij weer te schilderen.
il
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- William Orpen

Voor de oorlog was Orpen (1878

* 1931 ) in Londen een veel gevraagde portretschilder.

ln 1916

werd hij toegevoegd aan het Britse hoofdkwartier. Hier ging hij door met portretschilderen.
Toen hij dit schilderde

-

op 10 juni 1917

-

bereidde hij zich voor op een bezoek aan het front. Met

kennelijk genoegen schilderde hij het bont dat de soldaat draagt, en de flessen wijn in de
comfortabele slaapkamer. Ook op korte afstand van de loopgraven kon het leven prettig zijn, en
een schilder gelukkig. Later zou hij deze houding betreuren.

arn

,J*

B

* André Mare (1885 -

1932)

Mare had tot taak de camouflage van de artillerieposities te verzorgen. Dichtbij de frontlinies
leefde hij in dezelfde omstandigheden als de gewone soldaten.
Hij schildert zich in dit zelfportret als een soldaat. ln 191 2 had zijn vriend Léger hem in de
geheimen van het Kubisme ingewijd. Hij benadrukt zijn magere gezicht en de veldmuts. Hij
Arpo

-

Jarpo Lier september

-

oktober 2014

9

omgeeft zijn gezicht met symbolische en tegelijk schilderachtige elementen, waarbij de
kleurenharmonie van de Franse vlag overheerst.

Kort nadat hij dit had geschilderd werd hij door een granaat getroffen en ernstig gewond. De
schrijver-arts Georges Duhamel opereerde hem en wist drie granaatsplinters te verwijderen.
Dankzij hem overleefde Mare.
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- Eqgn Schiele (1890 - 1918)

Schiele schildert deze man met zijn twee decoraties, die hem waren verleend omdat hij drie jaar
oorlog had overleefd; maar de handen, ogen en het hele gezicht drukken de uitputting en
wanhoop uit van een vroeg-oude man.
Schiele portretteert hem met dezelfde afstandelijkheid en koele zakelijkheid als hij daarvoor de
Sussische krijgsgevangenen had geschilderd, die hij moest bewaken. De kale achtergrond, en de
afwezigheid van buste en uniform versterken het gevoel van nederlaag en verlatenheid. Dit kan
ook een uitdrukking zijn van Schieles eigen eenzaamheid.
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Ernst Ludwiq Kirchner (1880

- 1938)

Kirchner was een van de vooraanstaande vertegenwoordigers van het Duitse expressionisme;
toch werd ook hij gemobiliseerd. Hij werd ingedeeld bij de veldartillerie. ln oktober 1915 werden

zijn longziekte en depressie echter zo ernstig dat hij van het front werd weggestuurd.
Terug in zijn Berlijnse studio schilderde hij twee zelfportretten: het ene als een verlopen alcoholist,
het andere als soldaat. De schilderijen aan de muur en het naaktmodel geven de plaats van
handeling aan; in deze studio had Kirchner voorheen zijn uiterst satirische beelden van het leven

van alledag geschilderd.
Maar is de persoon op de voorgrond nog steeds dezelfde schilder? Hij draagt het uniform en de
pet van het 75e artillerie regiment, waarin hij gediend heeft. ln plaats van een hand die een
penseel vasthoudt, steekt hij een bloederige armstomp naar voren, die bij de pols is afgescheurd.
Een symbolische verminking: de man zal nooit meer schilderen; het model verdoet haar tijd.
Kirchner zelf heeft zo'n wond niet opgelopen. Na een periode van lichamelijk en geestelijk herstel

ging hij weer aan het werk. Toch kwam hij tragisch aan zijn einde: vervolgd door de Nazi's
pleegde hij zelfmoord.
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Bibliografie: Encyclopedie Wereldgeschiedenis
Wikipedia. Eigen filatelistisch materiaal.
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27 september 2014
oM 18 UUR
in de zaul tt Kurthaizershof
Ksrthuizersvest 55-57

25OO

LIER
Gezellig snmenzijn met buffet.

)

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn nret buffet.
O- 18 uur schenken wrj het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs € 30,00.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - koud en warm buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inschrijven vóór 2l september 2014 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

E-mailadres

fi

nnin.thys(@telenet.be

of

I:03/480.66.28 04197I8331

arpoj arpolier@gmai l.com

Lidnr.:.......... Naam:.

)

Adres:........
Postn

. Gemeente

E

Schrijft in voor het gezellig samenztjn op 21 september 2AI4 om 18 uur

Aantal personen

aan € 30,00 :.....
Hancltekening

Arpo-Jarpo Lier septernber

-

oktober 20i4
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ïerr;ne van sno€kbêars m€t mergpompoen en mosterd
Wrap gevuld ínet gerookte zàlm, zure room en tuinkers
Carpacio van filet d'anvers met pijnboompitten en iisberg

{.onvivaham met h*ning

o
o

3 Compositiesalades, aardappe lsla, saLlzen, broodies en

a
*
*

Crcententian (tamaat

*

Assoftiment mini soirées

-

boter

Roodbaars rnet gnochi en kampernoelie :aus
Koniinruggetjes met sc eliable
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FA]IilILIALE QUIZ
Zaterd'ag 08 november 2fl4
\ryAAR: in of Karthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier

') - r
"l

START;

.,

oxn 20 uur stipt!!!
Wie kan rneedoen? ledereen Ê<an deelnennen,
maximum 6 deeEnemers per pEoeg.(nninirnum 4)

Onkosten € 15,0$ per ploeg
Alle deelnemers worden bedacht met een prÊjs.
Onderwerpen: 10 vragenrondes rnet elk Í0 vragen sver verschillende onderwerpen.
Hoe inscXrrijven? Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sfuren,
door telefonisch conÉact op te nemen op nummer 03/480.66.28 Q479 77 83 37 of een
e-mail te sturen naar firmin.thys@hotmail.com of arpqiarp,oli*fl49ru*i!.eoxq

i)

*rk****

**?t* ***?t******fí

DEALRIAME,

*tí*:b****?t********

ourz &8ftu2014.

F]A

Naarn van de ploeg:.......
Aantal deelnerners:........

*?kií*?t*****?k*******:&****rtCr*

"""

Naam en adres vnn ploegverantwoordelijke:

..........r
[-mailadres
Terug te sturen aan: 'fhys

Firmin

Bosstraat

38 2500 Ll&R

t:

$3i480.66.28 *479 77 S3 37
El : firmin.thys@hotmail.eorn of El arpaj arpalier@grnail.com
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POSTZEGELS . POST\ryAARDESTUKKEN
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MUNTEN

zondag 14 decemb er 2014

Tentoonstelling Sint Gummarus
Met medewerking van KLBP Antwerpen

JEUGDATELIER
LIER

Yoor leden van

in zaal ot KARTHUIZERSHOF
KARTUIZERSVEST 55 25OO LIER

van

I tot í6 uur

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15000 die terugbetaald
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.

Inschrijvingsgeld:kan gestort worden op rek. nr.:BEll" 97913217 6548 BICARSPBE2}
van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER

El :

_

_n_ _n

_

n n Jf
_

_

-

03/480.66.28

-

0479 77 83 37

nrmin.thys@hotmail.com arpoiarpolier@gmail.com

Toegang gratis

Iedereen is welkom
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België-Belgique
PB
2500 Lier
8t4954

I

P 806034

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor
2500 LIER I

I

November-december2014 nr.:489
Jaargang 47
\OPLAGE 100 expl.
)

15
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BEUKELEIRS PIERRE

GELENDEL 102

De Groote

2260
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K.L.B.P. nr. 18

Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat 38 2500

WESTERLO

2

INHOUD
blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz.10
blz.15
blz.16

Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Dagorde algemene jaarvergadering
Beelden in het Central Park
Verkoop onder leden
Nieuwe catalogus
Bijeenkomsten 2015
Worstenbrood
Ruildag

blz. 17
blz.18

Beste Vrienden
Tijdens de opening van het Nationaal Kampioenschap van 3 tot 5 oktober 2014 in Aarschot heeft onze ruilmeester- secretaris Luc Van Roy
zijn medaille voor filatelistische verdiensten Provincie Antwerpen 2013
in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de KLBP
Luc heeft ook deelgenomen met zijn verzameling over diamant in de
discipline één vlak verzamelingen. Luc behaalde een mooie uitslag met
78o/o. Praticiat Luc. Nu nog een tandje bijsteken en je mag internationaal deelnemen.

Het is moeilijk te geloven, maar dit is het laatste tijdschrift van 2014. Onze agenda voor 2015 kan je verder
in dit blad vinden. Hou hem bij en vul je agenda in, zodat je geen manifestaties mist.
Onze quiz van I november staat voor de deur. Er kunnen nog altijd enkele ploegen inschrijven. Helpers
zijn natuurlijk welkom, zowel tijdens de namiddag om de zaal in orde te maken als 's avonds tijdens de
quiz. Wij hebben handen nodig voor en achter de toog en na de quiz moet de zaal terug in orde gebracht
worden.

Niet vergeten! Donderdag 27 november is er b'rjeenkomst. Vooral voor de mensen die de zaterdag moeilijk
kunnen komen is dit misschien belangrijk.

Nationale Ruildag met Tentoonstelling Sint- Gummarus.
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Dit zijn onze ontwerpen van de mijn zegel : een luxevel en briefkaart ter gelegenheid van het Sint Gummarus jaar.

Op onze volgende bijeenkomst geven wij alle informatie.
Zaterdag 13 december is er normale bijeenkomst en opbouw zaal en tentoonstelling. Alle hulp is welkom.
Firmin Thys

Arpo-Jarpo Lier november

-

december 2014

-)

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

ARPO

-

:

JARPO Lier

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

Secretariaat: VAN ROY, Q: lvonroy@gmail.com
Meistraat 7 2OOO Antwerpen

Lokaal
llVebsite

8:0496/264LL9
: Feestzaal "'t Karthuizershof",
Karthuizersvest 55 Lier
:arpo-jarpo-lier.beE:arpojarpolier@gmaíl.com

AANGESTOTEN BIJ :
* SFP "DË KOER|ER" vzw

*

*

Al onze bijeenkomsten gaan door in

:

Feestzaal't Karthuizershof
Kartuizersvest 55 2500 LIER
ZATERDAG 8 november 2Ot4 VANAF 14 UUR
20 uur FAMILIALE QUIZ
DONDERDAG 27 november 19 UUR Arpo & studiekrin-

Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw

gen

Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

ZATERDAG 13 december 2OL4 VANAF 14 UUR
ZONDAG 14 decembet 2OL4 NATIONALE RUILDAG VAN
9 TOT 16 UUR MET TENTONSÏELLING

BESTUUR ARPO - JARO Lier ;
*Voorzitter & Public Relations
THYS

Firmin,E :firmin.thys@telenet.be

ZATERDAG 10 JANUARI 2015 VANAF 14 UUR ALGEMENE JAARVERGADERING MET GRATIS WORSTENBROOD

rmin.thys@ hotmail.com
Bosstraat 38, 2500 Lier

fi

* Ruilmeester Secretoris. Webmaster & Moteriaalmeester
VAN ROY Luc, H lvanroy@gmail.com
Meistraat 7 2040 Antwerpen

8:0496/264119
*

O

rz itte r a rch ief & b i bli othee k
BEUKELEIRS Pierre H pierre.beukeleirs@telenet.be

-V oo

Gelendel tO2 2260 Westerlo

8:O1.41728604
*

Penninqmeester
Luc H :brys.willems@skynet.be
Blokstraat 82 83
2500 LtER

B IJ E E N

KO M ST E NFle u g d I e d e nE

IARPON'T'RH
Al onze bijeenkomsten gaan door in
Feestzaal't Karth uizershof

:

Zaterdag 8 november 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 13 december 2014 vanaf 14 uur
Zaterdag 10 januari 2014 vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken

BRYS

LII}GELDEN 2014
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis

8:03/4803690
*

vanaf 19 jaar : €8100

Leden:

Willy, Ëwilly.bats@skynet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
BATS

.

8:o4861a259o7 014/36824I

.

VAN OOSTERWIJCK JAN

r

H

n.oosterwijck@telenet.be
St. Annastraat 76 2500 LIER

ARPO : Lidgeld : €8100

ARPo : Familiekaart €10,00
Rekeninsnummer:ARPO-JARPOLIER:E

:ja n.va

8:04991753266
VERMOSEN Rosette

E : rosette.vermosen@telenet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier

8:03/480.65.28 A479/77833

BE1l 979L32L7 5548
Bic:ARSPBE22
De lidgelden kunnen vanaf september betaald
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste
januari 2014

*Dienst Nieuwigheden
VAN OOSTERWIJCKJAN

E

:ja

n.van.oosterwijck@telenet. be

St. Annastraat

76 2500 LIER

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. ffiaadpê€sg qlslse bËhËà*the*È< . Kegrsr$s vergar*n is g*[d
besparea"r,

Nieuwighedendienst, haaltijdig uw zegels af.
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtingen aan onze ruilmeester.
ARPO-JARPO LIER novernber december 2014
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FI LATELISTISCH

E AG EN DA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenamen indien georganiseerd door een
bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het secretariaatsadres.!!!!

ARPO-JARPO Lier
Familiale Quiz
8 november

2O'14

11 november2014

15 november 2014

lnl. Firmin Thys
03 480 66 28
Fgry in.t hw@hqtmai !. wg

Filatelistisch Ruildag
Vivoordse Postzegelclu b

Postzegelkring Antwerpen
Linkeroever "t'Vlaemsch
Hoofd"
Jaarlij kse postzegelbeurs

27ste Nationale

16 november 2014

Postzegelbeurds
Zeelse
Postzegelkring
Nationale
Postzegelbeurs

26 november 2014

7 december 2014

30"1* postzegelbeurs

KVBP Leuven

9du

13 december 2014

postzegelbeurs
"Opsinjoor"
Mechelen

'tKaÉhuizershof
Kartuizersvest 55
2500 L|ER

KA Sint-Bavo
Van Helmontstraat 6
1800 Vilvoorde

Zaal "Sint-Anneke Centrum"
Haenegraefstraat 5
2050 Antwerpen LO

Gemeentelijke Basisschool
Bookmolentstraat 2
9240 Zele

Gemeentelijke Basisschool
Bookmolenstraat 2
9240 Tele

20u stipt
€15.00 per ploeg van 6
Personen

Minimum 4

Van 9 tot 15u
Toegang Gratis

lnfo

:

dochez.íraneis@skynet"be

Toegang gratis

lnfo :0472 70 65 9B
lu ntershoek@
kpmail.nl

Janenije.

Van I tot 16u
Toegan gratis
lnfo : 052 44 63 96

Van 9 tot 16u
Gratis Toegang

KA Redingenhof
Redingenstraat 90
3000 Leuven

Van 9 tot 16u
Toegan gratis
lnfo 016 40 27 45
Wilfried.verlinde@
telenet.be

Zaal"De Brug"

Van I tot 16u
lnfo : 015 2A 6279

Nekkerspoelstraat 366
2800 Mechelen

Jos.josette@
Skynet.be

23"tu Nationale Ruildag

Met tentoonstelling
14 december 2014

Sint Gummarus
Om 13u
eindejaarsverkoop

Arpo-Jarpo Lier ; november - december 2014

' tKarthuizershof
KaÉuizersvest 55
2500 LrER

Van 9 tot 16u
Gratis toegang

5

DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERIi\G
ZATERDAG

10

januari 2015 om 14 uur

WELKOMSÏ'WOORI} VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG
FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2016
MATERTAALMEESTER
BESTUURSVERKIEZING
(Zijn uittredend en herkiesbaar : (Thys Firmin - Bats Willy - Van Oosterwijck Jan -Brys Luc )
ALLERLET
UI'TREIKING PRJJZEN AANWEZIGHEDEN 2013

GRATIS WORSTENBROOD of APPELBOLLEN

De algemene vergadering is de betangríjkste vergadering van het jaer en elk lid zou aanwezig,
n oeren zijn ÁIs moet grondíg gecontroleerd worden en de toeko*tst wordt hier hepaald,
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen hun kandidatuur bevestigen door dit

formulier in te vullen.. V/ij doen een oproep, aan onze jongere leden, om zich
kandidaat te stellen.

Voornaam:

Naam:

Lidnr

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Datum:

Handtekening:

Schriftelijk te bezorgen vóór l0-01 -2015 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per E: firmin-thys@hotmail.com of arpojarpolier(@gmail.com

Wij voorTien dit jaur grutis worstenbrood of appelbollen vCIor onze leden en hun
partner om 16 aur. Inschrijven verplicht, zie inschrtjvingsformulier verder in dit
blad. Niet ingeschreven geen worstenbrood of uppelbollen wel welleom op de
vergadering.

Vergeet uw lidgeld niet te hetalen voor 31-O1-2Oí5
Atpo

-

Jar:po

Lier januari - februari 2015
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BEELDEN IN HET CENTRAL PARK NËW YORK

\J_a

Central Park is een groot stadspark op het eiland Manhatian in de stad New York. Het is het
bekendste park van New York en wellicht zelfs van de Verenigde Staten. Central Park komt veelvuldig voor
in films en televisieprogramma's. Met za'n25 miljoen bezoekers per jaar is het park het meest bezochte park
in de Verenigde Staten.

Het langwerpige park strekt zich uit over 4 kilometer van 59th tot 1 1Oth Street en heeft een totale oppervlakte
van 341 hectare. De aanleg van het park nam 16 jaar in beslag, waarin in aanvang ruim 500.000 bomen en
planten werden geplant. ln 1965 werd het park officieel een historisch monument en in 1974 een stedelijk
monument. Het wordt beheerd door de Central Park Conservancy, een particuliere non-profit organisatie, in
samenwerking met de New York City DepaÉment of Parks and Recreation.

Het park werd ontworpen door Frederick Law Olmsted en Calvert Vaux, die later het Prospect
Park in Brooklyn ontwierp. Hoewel vele delen van het park natuurhlk lijken is het volledig door mensenhanden
aangelegd. Het bevat verschillende ontworpen meren, een uitgebreid net wandelpaden,

twee ijsschaatsbanen, een roeivijver, een dieren begraafplaats, open grasgebieden die zowel voor de
beoefening van verschillende sporten of als ligweiden benut worden en meerdere speeltuinen. Het park is
een veel bezochte rustplaats voortrekkende vogels en daarom ook populair bij vogelaars. De 10 kilometer
lange weg die het park omringt is populair bijjoggers, fietsers en inline-skaters, vooral in de weekenden en
na 19.00 uur, als het autoverkeer uit het park verbannen wordt.
De afgelopen anderhalve eeuw hebben 29 beelden in de 3,41 km2 van Central Park gestaan. De meeste zijn

gedoneerd door personen of organisaties en slechts een paar door de stad zelf. Veel oude beelden zijn van
schrijvers en dichters en Amerikaanse personen zoals Daniel Webster. Andere beelden zijn van onder
andere de zogenaamde Naald van Cleopatra, Alice in Wonderland en Duke Ëllington.
. De beelden worden ingedeeld in:
personen
'. 21 Echte
Fictieve karakters
. 3 Andere Beelden
" 4 Referenties

Fchte Personen:

Het'l07th lnfantry memorial is opgedragen aan de mannen die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de 107th New York lnfantry Regiment vochten. Dit regiment was,
zoals de naam zegt, gestationeerd in New York en bestond voornamelijk uit mannen
uit de regio. Van de 3700 mannen die oorspronkelijk deel uitmaakten van het
regiment waren er aan het einde van de oorlog 580 gedood en 1487 gewond, vier
van de soldaten kregen een Medal of Honor. Het beeld bestaat uit zeven mannen;
de rechter draagt twee handgranaten terwijl h'lj een gewonde soldaat ondersteund.
Helemaal links draagt een soldaat een andere soldaat die dodelijk geraakt is. Het bronzen beeld is gedoneerd
door de 7th-107th Memorial Committee en is ontworpen door Karl lllava, die tijdens WWI een sergeant was
Arpo-Jarpo Lier november-december 2014
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in de 107th" Het monument is bedacht in 1920, gemaakt in 1926-1927 en in het park geplaaist in 1927. Het
beeld is te vinden bij de muur bij Fifth Avenue en 67th Street.

Het bronzen beeld van William Shakespeare op een stenen sokkel staat ten
zuidoosten van Sheep's Meadow; het beeld is betaald uit opbrengsten van een
benefietoptreden van Shakespeares Julius
Caesar op 25 november 1864 in het Winter
Garden Theatre waarin Edwin Booth, Junius
Brutus Booth, Jr. en hun jongere broer John
i : ;d
-.:: lr'-Ë:
Wilkes Booth meespeelden. John Quincy
Adams Ward heeft het beeld gemaakt, een
artiest die meer beelden dan wie ook in New :ri.Aí,'l:4ou'o
York City heeft staan. Dit is zijn tweede werk
van vier in totaal in Central Park.

De bronzen buste van natuuronderzoeker Alexander von Humboldt door Gustav Blaeser
staat sinds 1981 op een granieten sokkel bij Naturalists'Gate, bij 77th Street en Central
Park West, tegenover een hoek van het American Museum of Natural History. Het
monument is gedoneerd door een organisatie van Duitse Amerikanen en stond sinds 14
september 1869 op 59 Street en Fifth Avenuet2l" Erwordt gezegd dat Blaeser, die Von
Humboldt kende, deels werkte vanaf een dodenmasker van Von Humboldt. Het brons is
gegoten door Georg Ferdinand Howaldt in Braunschweig.

De Burnett Memorial Fountain, opgedragen aan schrijfster Frances Hodgson Burnett,
staat in Conservatory Garden sinds de heropening in 1936 en is een donatie van de
Children's Garden Building Committee. Het is ontworpen en gemaakt door Bessie Potter
Vonnoh tussen 1926 en 1936. Toen Burnett in 1924 overleed wilden enkele van haar
vrienden haar eren met een gebied in Central Park. Ze kozen hiervoor het zuidelijke deel
van de Conservatory Garden, bij 104th Street en Fifth Avenue. De twee figuren, een jongen
met een fluit en een meisje met een kom, moeten Mary en Dickon voorstellen uit De
geheime tuin.

ln 1892 werd een beeld van Chrístoffel Columbus gedoneerd aan Central Park door de
de

New York Genealogical and Biographical Society ter nagedachtenis aan
vierhonderdste verjaardag van zijn aankomst in de
Amerika's. Het beeld is een replica van een beeld van
Jeronimo Sufrol uit 1892t31welke op de Plaza de Colon in
Madrid staat. De versie in New York is geplaatst in 1Bg4
en is tegenwoordig een van twee beelden van Columbus
- de ander staat op Columbus Circle. Columbus staat in
het beeld met uitgestrekte armen en kijkt naar boven

.

Het bronzen beeld van Daniel Webster door Thomas Ball staat op
een hoog granieten plint aan de voet van Strawberry Fields, ongeveer
bij 72nd Street. Het beeld, gegoten in Munchen werd door Gordon
Burnham in 1876 onthuld. De plint bevat enkele van Websters
beroemde teksten.
Arpo-Jarpo Lier november-december 2014
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Fitz-Greene Halleck wordt omschreven als de "minst bekende literaire
persoon op Literary Walk", hoewel dit het enige monument is dat door de
toenmalige president van de Vereniqde Staten, Rutherford B. Haves,
onthuld is - in 1877, tien jaar na zijn dood in november 1867. Het
monument is betaald door vrijwilligers. Tijdens de onthulling waren vele
prominente gasten en sprekers aanwezig, onder andere generaal
William T.Sherman en dichters Bavard Taylor, Georqe Henry Boker en
William Cullen Bryant. Het monument is gemaakt van brons door Jameq
Wilson Alexander MacDonald en staat vlakbtl Literary Walk. Het beeld is
grondig gerestaureerd door The Central Park Conservancy in 1983, 1992
en 1999

Het beeld van Hans Christian Andersen, de
beroemde Deense sprookjesschrijver, toont hem
zittend tenruijl hij een verhaal voorleest aan een
eend. Het werk is in 1956 gemaakt door Georg J.
Lober met hulp van Deense en Amerikaanse
schoolkinderen.

Het beeld van Dr James Murion ^Sirzs door Thomas Ball is gegoten in
Miinchen. Het staat bij Fifth Avenue en 103rd Street.

Het Jagiello Grunwald Monument is een ruiterstandbeeld van
Koning WadysNaw ll JagieNlo van Polen en is het grootste
beeld in Central Park. Het beeld herdenkt de middeleeuwse
Slag bij Tannenberg, waar Poolse ridders, bijgestaan door
Litouwse, Rutheense, Tsjechische en ïartaarse ridders, de
Duitse Orde versloegen. Op beide kanten van de sokkel staat
POLAND geschreven en aan de rechter voorkant is de naam
van de artiest gegraveerd,
Stanislaw K. Ostrowski, die
dit bronzen monument
maakte voor het Poolse
paviljoen voor de
Wereldtentoonstelling van
1939 in New York. Vanwege het begin van de Tweede Wereldoorlog
bleef het beeld in New York staan; in juli 1945 werd het aan de stad New
York gegeven en permanent in Central Park geplaatst. Het beeld staat
aan de oostkant van Turtle Pond, tegenover Belvedere Castle en ten
zuidoosten van Great Lawn.
Arpo-Jarpo Lier november-december 2014
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Van Sir Walter Scott en Robert Burns zijn bronzen beelden gemaakt door Sir John Steell, een Victoriaanse
beeldhouwer. Het werk van Scott is uit 1872, het werk van Burns is uit 1880 en is het eerste standbeeld van
Burns buiten Schotland. Het is een cadeau van de Saint Andrew's Society of the State of New York en de
Schots-Amerikaanse gemeenschap. Steell maakte het beeld aan de hand van een portret door Alexander
Nasmyth utt 1787. Burns zit op een boomstronk met een ganzenveer in zijn hand. Hij denkt aan zijn liefde
Mary Campbell, die op vroege leeftijd stierf. Op de sokkel staat het gedicht
"Highland Mary", geschreven aan haar. Naast het beeld in Central Park staat
hetzelfde beeld ook in Dundee (1880), Londen (1884) en Dunedin, Nieuw-Zeeland
(1887).

A h{an's

*

ït"ïl-il

Het ruiterstandbeeld van Simón Bolívar stond oorspronkelijk tussen 82nd en 83rd
Streets, uitkijkend over Central Park West, waar het BolÍvar Hotel ooit op uitkeek.
Nadat Sixth Avenue in 1945 hernoemd werd naar Avenue of the Americas werd het
beeld in de jaren vijftig verplaatst om naast het beeld van San Martín te staan.

Het staande beeld van Alexander Hamilton, staande naast appelbomen ten
westen van East Drive achter het Metropolitan Museum of Art is volgens de
inscriptie op de granieten sokkel "gepresenteerd door John C. Hamilton in
1880'. De donor was een afstammeling van Hamilton

Bij het Hunt Memorial staat een buste van architect Richard Morris
Hunt, samen met twee andere figuren gemaakt door Daniel Chester
French. Naast de buste staan kleine beelden, een met een hamer en
palet in zijn handen, de ander met een
model van het Administration Building
van de Chicago World's Columbian
Exposition, ontworpen door Hunt. De
beelden zijn
vinden
de
buitenmuur bU Fifth Avenue en 70th
Street, tegenover de Frick Collection,
wat gebouwd is op de plek van de
Lenox Library, ook ontworpen door Hunt. Het beeld van graniet en marmer
is ontworpen door de Amerikaanse architect Bruce Price.

te

Wordt vervolgd
Firmin Thys

Arpo-Jarpo Lier november-december 2014
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verkoop 14 december 2014
Waarde

lnzet € Beh. Pr.

Land

Omschriiving

België

o

90,00

16,00

2 België

Nr. 1
Nr. 2

O

60,00

1"5,00

3 Belgiê

Nr. 2

60,00

l-5,00

4 België

L15,00

l_4,00

5 België

Nr.3A
Nr.4

70,00

l_4,00

6 België

Nr. 5

575,00

75,00

7 België

Nr. 6A paar
Nr.8

o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nr
1

B

België

10 België

Nr.8A
Nr.9

1.r België

Nr. 12

L2 België

Nr. 124

9 België

Belgiê

Nr. 22

14 België

Nr. 24

15 België

Nr. 25

16 België

Nr.24A
Nr. 254
Nrs.38-41
Nrs.46-52

1_3

L7 België

18 België
19 België
20 België

Nrs. 74-80

21 België

Nrs. 84-91-

22 België

Nrs.100-107

23 België

Nr. 122

24 Belgiê
25 België

Nr. l-49 strip van 5 met telegraaf perforatie
Nr. 324 strip van 5 één tanding lossend

26 Beleië

Nrs. 1069

27 België

Nr. Bz. 9

28 België

Nrs. Bz. 1"0-28

29 Belgiê

Nr. Bz. 25

30 Belgié

Nr. Bz. 36

31 België
32 België

Nr. Kt. 15 kopstaand met tussenpaneel
Nr. 66

33 België

Nr.82

34 België

Nrs. 135-1-49

A en 1070

35 België

Nrs. 190-210

36 Beleië

Nrs.249-253

37 Belgiê

F

Nrs.335-340

F

90,00

12,00

130,00

l-8,00

t70,oo

2A,AO

1"15,00

l-4,00

110,00

t4,ao

110,00

14,40

100,00

l-4,00

100,00

l-6,00

68,00

Ll_,00

45,00

8,00

35,00

6,00

355,00

61,00

32,50

6,00
l_4,00

85,00

l-0,00

34,50

5,00

42,50

7,00

1"65,00

29,40

90,00

L6,00
l_9,00

,.*

235,00

41,00

t<*

65,00

1l_,00

2375,40

4l_0,00

475,40

82,00

16,00

3,00

**
*1*

**
,**

l_8,50

3,00

**

70,00

t2,40

190,00

34,00

Nrs.429-435
Nrs.456-4578

,1.

*

,<

{.

,c*

43 België

Nr.478
Nrs.484-487
Nrs.488-495

44 Beleiê

Nrs. 527-531"

45 Beleië

Nrs. 5674-5678

46 België

Nr.602

**

47 België

Nrs. 785-786

4B België

Nr. 8104
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10,00

30,00

11",00

Nrs. 386-389

42 Beleiê

120,40

140,00

66,00

39 Beleië
41 België

6,00
14,00

l_10,00

38 België
40 België

25,00
1"25,00

19,50

3,00

33,00

6,00

,c*

1"5,00

*{<

70,00

3,00
12,00

)k*

13,00

2,00

,F*

20,00

3,00

l_8,00

3,00

t*

75,40

1,4,00

,F*

55,00

l_0,00

1L

49 België

Nrs. 900-907

50 België

Nrs. 9L2-917

51 België
52 België

Nrs.9L8-923
Nrs.973-978

53 België

Nrs. 979-985

54 België

Nrs. 1066-L075

55 België

Nr. 1424P3

56 België

Boekjes 1-2

57 België

Boekjes 3-7
Boekjes L6-1"7

58 België

F

F

61 België

Rolz. Nr 2O+21met nummer 650

62 België

Diebstzegels nrs 47-56

63 België

Takszegels nrs. 56-65

64 België

ATM (automaatzegels) nr.
ATM nrs. 71"-76

.8s Beleië
België
67 Beleië

86

l"Oen 14

F

fr

70 België

Nr.724T Variëteit l" vervormd oor
Nr. 1235 variëteit wesp voor aangezicht
Boekje nr L8 variëteit wagen omgekeerd

7T lerland

Blok nr

68 België
69 België

6

72 lerland

Blok nr. 25 Eend

73 lerland

Boekje C678a auto
Boekje C938a paarden

74 lerland

F

12,0O

t7,ao

7O,OO

12,oo

365,00
80,00

64,00
14,00

l_8,50

3,00

7,AO

5,00
25,00

,tc*

72,04

l-0,00

{c*

97,50

16,00

**
**

50,00

9,00

75,4O

l-4,00

,**

60,00

9,00

135,00

L5,00

35,00

6,00

1"6,00

3,00

,1.*

60,00

l_1,00

,F*

15,00

3,00

)k*

130,00

23,00

9,00

2,00

1"0,00

2,00

**
**

Tram

65,00
95,00
42,00

11,00

**
**
**

Nr. 133 Variêteit V2 rechterpaulet verdraaid
Nr. 439 variëteit lijn boven schouder

t4,oo

26,5O

**

60 België

80,00

60,00
120,00

*r(

Boekje L8 plaat 1en 2
Blok nr 32

59 België

**
**
**
**
**
**
**
**
**

t*
{.

{<

13,00

2,40

25,00

4,20

Boekje C92Aa bloemen
Boekje C1035 kerstmis

**

15,00

2,60

t*

5,30

20,00

5,20

79 Gr. Brittanië

Boekje C 1049 vliegers
Boekje C1105 vogels Facial
Nrs. 76-85

1.230,00

1"00,00

80 Gr. Brittanië

Nrs. 91-104

et

300,00

30,00

Nrs.2L7-232 vissen
Nrs.430-444

**
**
o
o
**
**

20,40

42,00

7,AO

27,0O

4,00

83 Joegoslavië

Nrs. 1"29L-1292

,.*

l_57,50

17,54

3,00

B5 Beleië

4 reeksen
Verzameling taks

**
**

28,00

84 Oostenrijk
B6 Beleië

Verzameling dienst

)k*

87 België

Rolzegels met nummer

88 België

zegels uit boekjes

**
**

89 België

90 België

Verzameling preo's leeuw
Verzameling preo's vogels

9T België

frankeervignetten

92 België

Herdenkingskaarten

93 Belgiê

96 Berlijn
97 Bundespost

23 FDC groot formaat
75 verschillende FDC's
lnsteekboek King leeg
verzameling in 2 Borek albums
Verzameling in Borek album

98 Berlijn

Verzameling in 2 safe boeken

75 lerland
76 lerland
77 lerland
78 lerland

J

Rep. Burundi
Rep. Congo

94 België
95 België
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1-

tot

t

3f

7

250

3,00

1",00

2,00
l-,00
3,00

,F*

1,00

**
**

l-,00
l_5,00
l_29,50

6,00
5,00

6,00
3,00
{<*

't.482,50

o
o

1.528,00

88,00
75,00

1.336,00

67,00

L2

99 Duitsland
100 Wereld
101 België

102 België
103 België

lnsteekboen princess

tc* *

Nrs. 504-511
Nrs. 647-652

Blok. nr. 27
Blok nr. 28

105 België

Nrs.792-794

106 België

Nrs. 795-797

107 België

Nrs. 1076-1"081+ L maximumkaart

108 België
109 België

Nrs.2741-2744 + Boekje
Blok nr. L85

110 België

Blok 151

België

Blok 151" ongetand

1.12

België

Plakzegels 620BEF <€L6,AO -50%

11_3

België

Plakzegels 865BEF €24,5A -50%

115 België

lnsteekboek nieuw 16 bladen
lnsteekboek nieuw 32 bladen

116 België

lnsteekboek nieuw 32 bladen

L14 België

1.17

Belgisch Congo

118 Belgisch Congo

Nrs. 9 + 9A

Nr.26+A+B

119 Belgisch Congo

Nr. 28 + 284

120 Belgisch Congo

Nr. 29

121 Belgisch Congo
122 Belgisch Congo

123 Belgisch Congo

l-0,00
45,0O

4,50

tc*

4,24

0,50

:* )k

190,00

19,00

190,00

19,00

170,00

t7,oo

170,4O

17,OO

22,OO

2,20

**
**
**
**
**
**
**

L

PA nr. 16 CU

124 Ruanda-Urundi

Nrs. 154-195

125 Za'íre

Nrs. 918-926 vissen

126 Za'ire

Nrs. 1282-1285 vogels

127 Duitse Rijk

Nrs Michel 669-670

128 Duitse Rijk

Nrs Mischel Blok 9

9,40

1",00

15,00

l-,50

9,00

l-,00

L0,00

1",00

8,00
10,75

7,50
10,00
10,00

o
o
o
o
**

Nrs.85-94
Nr. 226 CU

*

:k*

104 België

1,11

10,00

O

lnsteekboek wereld

**

75,00

f*

*

**
**
**
**
t(

l_0,00

56,00

8,00

95,00
45,00

l_5,00

32,00

5,00

28,00

5,00

7,OO

20,00

3,00

82,50

12,00

12,50

2,00

13,00

2,00

55,CIO

8,00

50,00

7,OO

10,00

1-,00

t29 Finland

Nrs.665-666

t*

130 België

Doos met omslagen verzekerde zendingen

o

131 België

Officiële cata Iogus 2010

3,00

r32 Doos

Veel Belgiê

3,00

1"33

Doos

Doos

met restanten allerei

134 lnsteekboek

6 bladen met restanten Thematisch veelVlinders

135 Beleië /wereld
136 Wereld

King insteekboek Veel België

137 Wereld

Kleine King vol met zegels
Veel België en Ëuropese landen

138 lnsteekboek

Brabo insteekboek Veel thematisch

1,40 België

Henro insteekboek als nieuw met zegels
Prinet voordruk album met restanten van zegels

141 Wereld

Resta nten

139 lnsteekboek

1,42

Catalogi

1,43

Catalogi

r44 Catalogi
1,45 c

atalogi

BOD

2,40

o/**
o/**
o/**
0
0
o

3,00
30,00
20,00
2,00
5,00
4,00
5,00
BOD

Yvert & Tellier Europa 2011 Vol 1 Albanië a Belgique
Yvert & Tellier Europa 2012 Vol 2 Carélie à Hongrie

5,00

Yvert & Tel. Timbre des pays indépen. D'Afrique2008

5,00

Officiële catalogus 201-4

5,00
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lot nr 5

lot nr4

lrst

nr 6

lot ctr 24
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Iot nr?i

lr:t nr32

lat nr55

ffi
ac-

.)

@
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íst nr61

lot nrTB

k:t

lat nrli-9

nr:118
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a!
dT

UE

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden M gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide
maximumprijzen
Naam

Voornaam

Adres

nr

Postcode

Plaats

Tel

E-mail

bus

I Kavels worden opgehaald
tl Kavels verzenden
Datum:

Lot

Nr

Bod

Omschrijving

nr

Omsch

Bod

Algemene verkoopsvoorwaarden
De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen.

De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling.
Er wordt geen garantie gegeven voor de zegels op albumbladen of "restanten". Deze zegels worden
verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven.

Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekend verzonden op
kosten van de koper.
Alle orders worden uitgevoerd in euro.
Ër 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
€0,10 tot €1,00
€ 1",00 tot €10,00
€ 11,00 tot € 50,00
€ 51,00 tot € 100,00
€ l-01,00 tot € 200,00
€ 201,00 tot € 500,00
De biedingen kunnen

Arpo

Verhoging
€ 0.10
€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00

€

1"0,00

per Email: arpoiarpolier@Êmail.com of per adres :Bosstraat 38 2500 Lier I

- Jarpo Lier november-december 2014
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lN MEMORIAM Eduard Bellekens

ln ons binnenste hoopten wij dat Ward zijn ziekte
nog zou kunnen bedwingen, maar in de vroege
ochtend van zaterdag25 oktober is hij in het bijzijn
van zijn familie overleden.
Hij is vele jaren bestuurslid geweest van onze
club en heeft altijd zijn taken met veel inzet
volbracht.
Ward was niet alleen een goed bestuurslid maar
ook een vriend die je altijd kon aanspreken voor
goede raad en medewerking. Zelfs toen zijn ziekte
hard toesloeg was hij nog begaan met zijn taak
van de nieuwigheden en bezorgd om de goede
werking van onze vereniging.

{
I

Zijn familie verliest een goede vader en grootvader
en Maria een fijne echtgenoot. Ward was een
warme man. Langs deze weg willen wij Maria,
zijn kinderen en kleinkinderen nogmaals ons diep
medeleven aanbieden en we wensen hen veel sterkte.
Op vrijdag 31 oktober hebben wij afscheid genomen van Ward en verliezen wij een vriend.

.J

De nieuwe OBP 2015 is

verkrijgbaar vanaf december 2014 in twee delen.
Met gratis een nieuw niet aangenomen Ontwerp. Uitgiftenprijs
€29,90
Men kan de catalogus bestellen bij onze Luc Van Roy.
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BTJEENKOMSTEN
l0 januari 2015

Zaterdag

2OT5 ARPO

. JARPO

Algernene jaarvergadering* worstenbrood
L6 uur

Arpo-Jarpo

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

l4uur worstentlrood
Zaterdag

l4 februari 2015

Zaterdag

14 maart2075

vanaf

Donderdag

26 maart 2015

vanaf 19 uur

Arpo

april

2015

vanaf l4 uur

Arpo-.Iarpo

Zaterdag

09 mei 2015

vanaf 14 uur

Arpo-Jatpo

Zaterdag

13

juni

2015

vanaf, 14 uur

Arpo-Jarpo

Donderdag

25

juni

2015

vanaf 19 uur

Arpo

juli

2015

vanaf

Arpo

Zaterdag

11

Zatetdag

04

10 uur SFP

14

Arpo

Arpo-Jarpo

14 uur

uur: Eerste zaterdag

Zateróag

12 september 20L5

vanaf 14 uur

Arpo-Jaryo

Zatedag

26septemtler 2015

4d" zaterdag vanaflS uur feest

Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 oktober 2015

vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

vanaf l4uur.f Quiz 20h

Arpo-Jaryo

Zaterdag

I4 november

Donderdag

26 november 2015

vanaf 19 uur

Arpo

Zaterdag

t2 december

Vanaf 14 uur Zaterdag

Arpo-Jarpo

Zond,ag

13 december 2015
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