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Quiz    blz.12 
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Beste vrienden 

 

 

In memoriam 

Op 9 februari hebben wij afscheid genomen van ons Ere - lid Maurice Verhulsel. Vele van 

onze leden zullen Maurice niet gekend hebben, hij was al verschillende jaren niet meer in 

de mogelijkheid om aanwezig te zijn op onze bijeenkomsten. Maurice was een 

verzamelaar in hart en nieren, hij had o.a. een mooie verzameling over spoorwegen. Bij 

de spoorwegen had hij grootste deel van zijn arbeidsloopbaan doorgebracht. Langs deze 

weg willen wij zijn familie nogmaals ons diep mede - voelen mededelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veder in dit blad kan je zien dat het Van Boeckel jaar is. Het is 75 jaar geleden dat deze 

wereldvermaarde kunstsmid is overleden. Onze kring zal dit niet ongemerkt laten voorbijgaan. 

Meer informatie hierover in ons volgend tijdschrift. Wat al zeker vast ligt is dat wij op het einde van 

dit jaar tijdens onze ruildag  een item aan Van Boeckel zullen besteden in onze tentoonstelling. 

Wij doen dan ook een oproep aan onze leden om als zij iets hebben over of van Van Boeckel of 

iemand kennen die dat heeft,  ons dit melden te of zelf iets samen te stellen. 

 

Zaterdag 9 februari is de algemene jaarvergadering van SFP “De Koerier” om 10 uur in onze zaal. 

De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Zo kan je kennis maken met de federale 

ruildienst.  

Wij ontvingen van ons nieuw lid het verzoek om volgend zoekertje te publiceren, wat wij met plezier doen en dit mag 

navolging hebben. 

Als kersvers nieuw lid, had ik graag een oproep gedaan aan alle andere leden om eventueel eens te 

kijken in hun collectie of zij stukken bezitten die mijn collectie zou kunnen uitbreiden.  

Onderwerp :Zichtkaarten. Poststukken verzonden onder S. M. gedurende de periode augustus, 

september, oktober, 1914. 

Zichtkaarten, poststukken verzonden onder S. M. gedurende de periode 10-28 mei 1940..  

Met dank 

Van Laer Flor 

Mail:Flor.vanlaer@hotmail.com 
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

ARPO – JARPO Lier 

             Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com 
       Meistraat 7 2000 Antwerpen 
       : 0496/264119  

Lokaal  : Feestzaal  “D’ OPEN POORT 
  Berlaarsesteenweg 17 2500  Lier 
Website : arpo-jarpo-lier.be  : arpojarpolier@gmail.com 

AANGESLOTEN BIJ : 
* SFP “DE KOERIER” vzw 
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw 

* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur 

 
 

   
BESTUUR ARPO – JARO Lier : 
*Voorzitter & Public Relations 

  THYS Firmin, :firmin.thys@telenet.be 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28    0468/289239 
  Afgevaardigde Cultuurrraad 

        
          *        Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling 

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com 
Meistraat 7  2000 Antwerpen 
: 0496/264119 

  
 *O-Voorzitter, ruilmeester  archief  
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Voetbalstraat 9, 2500 Lier 
               :    0474 52 56 20 
  
 *Penningmeester 
 BRYS Luc  :brys.willems@telenet.be 
 Blokstraat 82  B3 
 2500 LIER 
 :03/4803690         
         
   *Leden: 
  BATS Willy, willy.bats@skynet.be 
  Voortkapelseweg 8, 2200 Herentals 
  : 0486/025907     014/368241 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
  : 0499/753266 

 VERMOSEN Rosette 
 : rosette.vermosen@telenet.be 

  Bosstraat 38, 2500  Lier 
  : 03/480.66.28    0479/778337 
 
    *Dienst Nieuwigheden 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
    : 0499/753266 
  Tweede afgevaardigde cultuurrraad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis 
vergaren is geld besparen. 
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester. 

Alle verzamelobjecten welkom!!!! 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door samen met 
de bijenkomsten van  ARPO  

Zaal “d’Open Poort”  
Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier 

 
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden 

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen  bekijken 

LIDGELDEN  2019 
 * JARPO :  tot en met 18 jaar gratis 

vanaf 19 jaar : €8,00 

• ARPO  : Lidgeld : €8,00 

• ARPO  : Familiekaart €10,00 
• Rekeningnummer: ARPO-JARPO LIER: 

BE11 9791 3217 6548 
Bic:ARSPBE22 

De lidgelden kunnen vanaf september betaald 

worden, ze moeten betaald zijn ten laatste 
 januari 2019 

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

Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 
 

ZATERDAG 09 MAART 2019 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 13 APRIL 2019 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 11 MEI 2019 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 08 JUNI 2019 VANAF 14 UUR 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.comClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com



4 

 

Arpo – Jarpo Lier maart – april 2019 

 

LOUIS VAN BOECKEL kunstsmid 
16 januari 1857 - 6 juli 1944 

 
Lodewijck Van Boeckel werd door iedereen " Louis " genoemd. In de volksmond noemde men hem ook 
'den Boeckel. Vanwege zijn zware snor en atletische lichaamsbouw had hij de bijnaam Ambiorix. 
Het verhaal begint in het gezin van Cornelis Van Boeckel waar Louis als tweede van vier zonen werd 
geboren. Zijn jeugdjaren waren niet erg rooskleurig, door het  overlijden van zijn moeder toen hij amper vier 
was. 
Van Boeckel werkte op zeker ogenblik met meer dan honderd leerjongens. Met zijn deelname aan de 
Rubenswedstrijd-tentoonstelling vangt de merkwaardige geschiedenis aan van de volksjongen uit Lier, die 
de wereld veroverde met zijn smeedwerken. 
In 1929 werd Louis Van Boeckel gevierd voor zijn gouden jubileum als kunstsmid. Hij werd voor zijn werk en 
de vele internationale prijzen die hij behaalde door de Koning benoemd tot “Officier in de Leopoldsorde”. 

Van Boeckel had een moeilijke jeugd: als tweede zoon uit een gezin van vier kinderen verloor hij zijn moeder 
op vierjarige leeftijd. Als leerjongen en grotendeels autodidact wist Van Boeckel zich op te werken. Met zijn 
succesvolle deelname aan de Rubenswedstrijd-tentoonstelling begon zijn faam pas echt te groeien. Rond 
1900 stond hij op wereldniveau aan de top. In dat jaar behaalde hij op de wereldtentoonstelling in Parijs, 
waar 378 kunstsmeden van over de hele wereld meedongen, de hoogste onderscheiding. 

Van Boeckel ontwierp vooral siervoorwerpen, dikwijls met bloemen en dieren versierd, maar ook luchters, 
trapleuningen, hekken, uithangborden en bas-reliëfs. Zijn werk behoort tot de romantische periode, al 
experimenteerde hij al met vernieuwende (niet-figuratieve) elementen. In zijn latere werken vindt men ook 
de invloed van de Jugendstil. Hij had bij leven een behoorlijk succes; hij kreeg onder meer opdracht voor 
de balustrades van de Nationale Bank te Athene en van het Witte Huis. Hij maakte grote kathedraalpoorten 
voor Zuid-Amerika: Rosario, Recife en Buenos Aires. Hij werkte met verschillende medewerkers in zijn 
atelier, zodat heel wat werken aan hem zijn toegeschreven, die eigenlijk van zijn atelier kwamen, maar niet 
noodzakelijk van zijn hand waren. 

De werken van Van Boeckel zijn nu samen met Timmermans ondergebracht in het stadsmuseum Florent 
Van Cauwenbergstraat. 

In 1994, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het overlijden van Lodewijk Van Boeckel, werd te Lier 
een bronzen buste onthuld (beeldhouwster Anne-Marie Volders). 
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NEUTRAAL MORESNET 

 

Bij de uitgifte  dat er 100 jaar geleden een einde kwam aan het Neutraal Moresnet willen wij toch even onze 
kennis van de geschiedenis opfrissen.  
Over Monresnet bestaan zeer uitgebreide filatelistische studies, maar daar gaan wij ons niet aan wagen. 
 

Neutraal Moresnet, officieel Het Onverdeelde Gebied van Moresnet, was van 1816 tot 1920 een neutraal 
gebied met een oppervlakte van amper 344 hectare dat toebehoorde aan zowel het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (vanaf de onafhankelijkheid aan de nieuwe staat België) als aan Pruisen (vanaf 
1871 Duitsland). Het gebied, in de vorm van een stompe driehoek, lag ten zuiden van de Vaalserberg en 
reikte tot aan de hoofdweg van Aken naar Luik. 

In de Eerste Wereldoorlog werd het bezet door Duitsland en na afloop door België. Uiteindelijk werd het door 
België definitief ingelijfd en sindsdien maakt het deel uit van de provincie Luik. Neutraal Moresnet werd 
voornamelijk bevolkt door Belgen (vanaf de onafhankelijkheid), Pruisen (vanaf 1871 Duitsers) en 
Nederlanders (in mindere mate vanaf de Belgische onafhankelijkheid). In augustus 1914 werden alle 
inwoners genaturaliseerd tot Duitser. 

Neutraal Moresnet ontstond na de definitieve val van Napoleon, nadat de Nederlanden en Pruisen het bij de 
herindeling van Europa niet eens werden over het bezit van een waardevolle zinkgroeve bij Kelmis in de 
toenmalige gemeente Moresnet. Het stond bekend als een zinkexporteur, een belastingparadijs, 
een smokkelvrijplaats, een gokoord en korte tijd als potentiële 'Esperantostaat'. 

Een van de cartografische bijzonderheden was dat het met België, Nederland en Duitsland 
een vierlandenpunt had. 
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Nr. Land Omschrijving **/*/O Cote Inzet Beh. Pr. nr Bieder

1 Bundespost 3 verschillende reeksen O 75,00 1,00

2 Bundespost 14 verschillende reeksen O 110,00 2,00

3 Bundespost 12 verschillende reeksen O 57,00 1,00

4 Bundespost 29 verschillende reeksen O 90,00 1,00

5 Bundespost 33 verschillende reeksen O 150,00 2,00

6 Bundespost 22 verschillende reeksen O 85,00 1,00

7 Bundespost Nr. 116 O 45,00 1,00

8 Berlin Nrs. 71 - 87 - 77 O 95,00 2,00

9 Berlin Nrs. 64-67 opdruk O 40,00 2,00

10 Zambia Nrs. 141-154 ** 25,00 1,00

11 Kenya Nrs.36-50 ** 42,00 1,00

De loten van nr. 1 tot  11  zijn nummers en cote volgens Michel kataloog

12 Materiaal Safe Album met zwarte bladen 3,00

13 Materiaal 10 hawid stroken 2,00

14 Materiaal 60 zwarte insteekkaarten 1,00

15 Wereld Insteekboek met veel mooie reeksen 5,00

16 Wereld Doos met zegels 1,00

17 België Nr. 26 * 10,00 1,00

18 België Nrs. 249-253 ** 16,00 1,60

19 België Nr. 512 ** 4,00 0,40

20 België Nrs. 1216-1221 ** 6,00 1,00

21 België Nr. 908 Blok van 4 met bladrand ** 11,00 1,00

22 België Nr. 899 * 70,00 7,00

23 België K.P. nr. 5  2x ** 7,00 1,50

24 Frankrijk Nr. 195 ** 21,50 1,00

25 Frankrijk Nr. 274 * 50,00 5,00

26 Frankrijk Nrs. 326-327 * 50,50 5,00

27 Alderney Nrs. 49-53 ** 27,50 5,00

28 Groot Brittannië Nrs. 387-390 * 7,50 0,75

29 Groot Brittannië Nrs. 1043-1046 O 4,50 0,50

30 Groot Brittannië Nrs. 1469-1472 ** 10,00 1,00

31 Groot Brittannië Nrs. 1484-1488 ** 6,25 1,00

32 Hongarijë Nrs. 1889-1895 ** 27,50 2,50

33 Zwitserland Nr. 210 * 42,50 4,50

34 Luxemburg Nrs. 520-525 * 9,00 1,00

35 Deutsche Reich Dienstzegels nrs? 1-8 * 6,00 0,60

36 DDR  7 reeksen **/* 20,25 2,00

37 Wereld Magic Box 8,00

38 België 29 Bijzondere afstempelingen LIER O 2,00

39 België Herdenkingsblad ORVAL O 16,00 2,00

40 België Herdenkingsblad St. MAARTEN O 8,00 1,00

41 België N. A. O. nr 23 ** 12,00 2,00

42 België N. A. O. nr 7 ** 15,50 2,00

43 België Nrs. 613-614 ** 4,75 1,00

44 België Nrs. 573-582 ** 5,00 1,00

45 België Nrs. 447-454 ** 45,00 4,50

46 België Nrs. 267-272 ** 35,00 3,50

47 België Nrs. 1008-1008A 1009- 1010 ** 2,55 0,50
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48 België Nrs. 1082-1088 ** 11,50 2,00

49 België Nrs. 814-822 ** 72,00 7,20

50 België Nrs. 927-929 ** 67,00 7,00

51 België Nrs. 697-700 ** 4,00 1,00

52 België Ntrs. 623-624 ** 10,00 2,00

53 België Nrs.583-592 ** 5,00 1,00

54 België Nrs. 631-638 ** 11,00 2,00

55 België Nrs. 823-825 ** 16,00 2,50

56 België Nrs. 701-709 ** 5,50 1,00

57 België Nrs. 8,3-806 ** 6,00 1,00

58 Wereld Insteekboek 5,00

59 Wereld Zakje met zegels 0,50

Lot nr OmschrijvingBod

Naam Adres

Tel

Lot 7 Lot 25

Email adres

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

De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling.
Er wordt geen garantie gegeven voor de zegels op albumbladen of “restanten”. Deze zegels worden 
verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven.
Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekend verzonden op 
kosten van de koper. Alle orders worden uitgevoerd in euro. Er worden geen klachten aanvaard  na 
betaling van de loten.
Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden.
De biedingen kunnen per  Email: arpojarpolier@gmail.com of  firmin.thys@telenet.be

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

1€ tot 10€    + 0,50
10€ tot 20€   + 1,00
20€ tot 50€   + 2,00
50€ tot 100€ + 5,00
100€tot 500€  + 10,00
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VERVOLG EUROMUNTEN 
 
Frankrijk 
De strijd tegen aids ter gelegenheid van Wereldaidsdag 
 
Beschrijving van het ontwerp: Centraal staat het rode lintje, het symbool van de strijd 
tegen aids. De creatie van het rode lintje was een initiatief van de Visual Aids Artists 
Caucus en de Amerikaanse schilder Frank Moore. Het rode lintje wordt dicht bij het hart 
gedragen als symbool van steun aan de zieken en heeft de vorm van een omgekeerde V. 
Door het lintje een dag als de V van „victory” te dragen, wordt gesymboliseerd dat de ziekte 
overwonnen kan worden. Op de munt zijn drie lintjes afgebeeld. Het middelste lintje wordt 
op de klassieke manier getoond en is in de BU- en BE-versie rood gekleurd. De twee 
andere lintjes staan onderste boven afgebeeld en vormen zo twee V’s, wat de symboliek 
van de verhoopte overwinning versterkt. De datum van wereldaidsdag van de Unesco 
wordt bovenaan het muntstuk met de woorden „1er décembre” weergegeven. Langs de 
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 3 miljoen munten      
Datum van uitgifte: november 2014  
 
Finland 
100e geboortedag van ontwerper en interieurinrichter Ilmari Tapiovaara  

 
Beschrijving van het ontwerp: Links in het binnenste gedeelte van het ontwerp staan de 
naam, het geboortejaar en het overlijdensjaar van Ilmari Tapiovaara. Aan de rechterzijde 
van het binnenste gedeelte is een close-up afgebeeld van de meubelverbinding die 
kenmerkend is voor de stijl van Ilmari Tapiovaara. Rechts daarvan bevinden zich de 
aanduiding van de uitgevende staat „FI”, het muntteken en het jaar van uitgifte „2014”. Langs 
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1 miljoen munten  Datum van uitgifte: november 2014  
 
 

 
 
Vaticaan 
25e verjaardag van de val van de Berlijnse Muur 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op de voorgrond zijn enkele bakstenen van de deels 
ingestorte Berlijnse Muur afgebeeld, met de formulering „XXV ANNIVERSARIO DEL 
CROLLO DEL MURO DI BERLINO 1989 2014” (vijfentwintigste verjaardag van de val van 
de Berlijnse Muur 1989 2014) op de bakstenen geschreven. In het midden is een olijftak 
te zien, in een opening tussen de bakstenen en een stuk prikkeldraad. Op de achtergrond 
staat de Brandenburgse Poort. Bovenaan staan de woorden „CITTA’ DEL VATICANO” 
ingegraveerd. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese 
Unie afgebeeld.  
Oplage: 103 000 munten   Datum van uitgifte: oktober 2014 

 
Slovenië 
600e verjaardag van de kroning van Barbara van Celje 

 
 
Beschrijving van het ontwerp: Het centrale beeld van de munt is het portret van koningin 
Barbara van Celje met haar scepter, in een gestreept patroon. Op dit beeld staan drie typische 
zespuntige sterren van de graven van Celje. Links van het portret staat het woord 
„SLOVENIJA” en aan de rechterzijde het opschrift „BARBARA CELJSKA” en de jaartallen 
„1414-2014”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie 
afgebeeld.  
Oplage: 1 miljoen munten  Datum van uitgifte: oktober 2014  
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Luxemburg 
50e verjaardag van de troonsbestijging van Groothertog Jan 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt zijn de 
beeltenissen van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri en Zijne Koninklijke 
Hoogheid Groothertog Jan, beide naar links kijkend, weergegeven. Boven de beeltenis 
van Groothertog Jan staat het jaartal „1964” en daarnaast, boven beide beeltenissen, een 
kroon. Onder aan de munt staan de namen „Jean” en „Henri” onder de respectieve 
beeltenis, alsook het jaartal „2014”. Het opschrift „50e ANNIVERSAIRE DE L’ACCESSION 
AU TRÔNE DU GRAND-DUC JEAN” is in boogvorm langs de bovenzijde van het 
binnenste gedeelte van de munt weergegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de 
twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1,4 miljoen munten    
Datum van uitgifte: oktober 2014  

 
Portugal 
Internationaal jaar van de gezinslandbouw 
 

Beschrijving van het ontwerp: Centraal in de afbeelding worden de typische werktuigen 
weergegeven die in de traditionele landbouw worden gebruikt en een aantal 
landbouwproducten: in het midden een kip met daarrond pompoenen, een mand met 
aardappelen en andere groenten en bloemen. Aan de linkerkant staat in een halve cirkel het 
onderwerp van de herdenking, „AGRICULTURA FAMILIAR” (gezinslandbouw), en aan de 
rechterkant, eveneens in een halve cirkel, de naam van de uitgevende staat, „PORTUGAL”, 
gevolgd door het jaar van uitgifte, „2014”. Links onderaan bevindt zich het muntteken „INCM”. 
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 500 000 munten    
Datum van uitgifte: oktober 2014  

 
 
Malta 
Onafhankelijkheid van Malta in 1964 
 
Beschrijving van het ontwerp: De munt ter herdenking van de grondwet van 1964 waarin 
Malta onafhankelijk werd verklaard, is de vierde in een reeks van vijf muntstukken waarmee 
grondwettelijke mijlpalen in de Maltese geschiedenis worden herdacht. Door de grondwet 
van 1964 werd Malta na honderden jaren van vreemde overheersing voor het eerst een 
onafhankelijke natie. Op de nationale zijde van het muntstuk staat een detail van het bronzen 
monument ter herdenking van de onafhankelijkheid, dat in 1989 door de kunstenaar Gianni 
Bonnici werd ontworpen. Het is een beeld van een jonge vrouw, die Malta voorstelt, die de 
Maltese vlag draagt. Rechts, in een halve cirkel, staat het opschrift „MALTA – Independence 
1964” (MALTA – Onafhankelijkheid 1964) en onderaan „2014”, het jaar van uitgifte. Langs 
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 400 000 munten     
Datum van uitgifte: oktober 2014  

 
San Marino 
90ste sterfdag van Giacomo Puccini  

 
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een portret van de componist Giacomo 
Puccini weergegeven. Rechts daarvan, in een halve cirkel, staat de naam van de uitgevende 
staat, „SAN MARINO”. Links staan de inscriptie „G. PUCCINI” en het muntteken. Onderaan 
bevindt zich het jaartal „2014”. 
 
Op de buitenzijde van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag weergegeven. 
Oplage: 100 000 munten   
Datum van uitgifte: september 2014 
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Arpo – Jarpo Lier maart – april 2019 

België 
150 jaar Belgisch Rode Kruis 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is een kruis 
afgebeeld met in het midden daar van het getal „150”. De opschriften „Rode Kruis” en 
„Croix-Rouge” bevinden zich respectievelijk verticaal en horizontaal binnenin het kruis. 
Rondom het kruis zijn het muntteken van Brussel — het gehelmde profiel van de 
aartsengel Michaël — het muntmeesterteken, het jaartal „2014” en de afkorting van het 
land „BE” weergegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de 
Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 260 000 munten   
Datum van uitgifte: september 2014  
 

 
Griekenland 
150ste verjaardag van de vereniging van de Ionische Eilanden met Griekenland (1864-2014) 
 

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is een zevenpuntige 
ster afgebeeld waarop in het Grieks het volgende is vermeld: „150 JAAR SINDS DE 
VERENIGING VAN DE IONISCHE EILANDEN (EPTÁNISA) MET GRIEKENLAND 1864-
2014”, de naam van de uitgevende staat „HELLEENSE REPUBLIEK” en het muntteken van 
de Griekse Nationale Munt. In de ruimten tussen de punten van de ster staan de symbolen 
van de Ionische Eilanden. Het gehele ontwerp is omgeven door een decoratief gestileerd 
golfmotief. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie 
afgebeeld.  
Oplage: 750 000 munten   
Datum van uitgifte: september 2014  

 
Griekenland 
400ste verjaardag van het overlijden van Domenikos Theotokopoulos (1614-2014) 
 
Beschrijving van het ontwerp: Het middengedeelte van de munt bevat een portret van 
Domenikos Theotokopoulos. Op de achtergrond is een typische figuur uit zijn oeuvre 
afgebeeld, die illustratief is voor zijn techniek. Links staan het jaartal „2014” en de 
karakteristieke handtekening van de kunstenaar („Domenikos Theotokopoulos Epoíei”). 
Rechts staat het muntteken van de Griekse Nationale Munt.  
Het gehele ontwerp is omgeven door het opschrift „DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS 
1541-1614” en de naam van de uitgevende staat „HELLEENSE REPUBLIEK” in het Grieks.  
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
 
Oplage: 750 000 munten    
Datum van uitgifte: september 2014  

 
Letland 
Riga - culturele hoofdstad van Europa voor 20 

 
Beschrijving van het ontwerp: Het centrale beeld van de munt is de skyline van Riga en 
het historische stadscentrum dat door de Unesco als werelderfgoed is erkend. Boven de 
afbeelding staat het opschrift „EIROPAS KULTURAS GALVASPILSETA” (culturele hoofdstad 
van Europa); onderaan staan de naam van de stad en het jaar van uitgifte, „RIGA — 2014”, 
met daaronder „LV”, de aanduiding van de uitgevende staat. Langs de buitenrand van de 
munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
 
Oplage: 1 miljoen munten  Datum van uitgifte: september 2014  
 

Malta 200-jarig bestaan van de Maltese politie 
 
Beschrijving van het ontwerp: Met het muntstuk wordt de 200e verjaardag herdacht 
van de Maltese politie, die door proclamatie XXII in 1814 werd opgericht. De politie van 
Malta is dus een van de oudste korpsen van Europa. Op de nationale zijde van de munt 
wordt de penning van de Maltese politie afgebeeld, met daarbij de tekst „200 Years Malta 
Police Force” (200 jaar Maltese politie) en de data 1814-2014. Langs de buitenrand van 
de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
 
Oplage: 300 000 munten   Datum van uitgifte: juli 2014  
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Arpo – Jarpo Lier maart – april 2019 

 
 
 
 
San Marino 
500ste verjaardag van de sterfdag van Bramante Lazzari delle Penne di San Marino 
 

Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is het portret van Bramante afgebeeld en een 
deel van het Tempietto (Italiaans voor „tempeltje”), een herdenkingsmonument dat mogelijk 
reeds in 1502 door Bramante werd gebouwd op de binnenplaats van San Pietro in Montorio 
en dat wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van de Italiaanse hoog 
renaissancearchitectuur. In een bijna volledige cirkel rond deze afbeelding staat de inscriptie 
„BRAMANTE LAZZARI DELLE PENNE DI SAN MARINO”. Links en rechts staan 
respectievelijk de jaartallen „1514” en „2014”. Onderaan zijn de initialen „MCC” van de 
ontwerpster (Maria Carmela Colaneri) en het muntmerk te zien. Op de buitenzijde van de 
munt zijn de twaalf sterren van de Europese vlag weergegeven.  
Oplage: 100 000 munten    Datum van uitgifte: juni 2014  

 
 
Finland 
De 100ste verjaardag van de geboorte van auteur en kunstenares Tove Jansson  
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt wordt het portret 
van Tove Jansson weergegeven. Onder het portret staan de handtekening „Tove Jansson” 
en de jaartallen „1914-2001”. Aan de linkerzijde wordt het uitgevende land vermeld: „FI”. 
Rechts staan het jaar van uitgifte „2014” en het muntteken.  
 
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1,5 miljoen munten   Datum van uitgifte: juni 2014  

 
 
Italië 
De 200ste verjaardag van de oprichting van het Arma dei Carabinieri. 
 

Beschrijving van het ontwerp: De afbeelding is een herinterpretatie van het beeldhouwwerk 
„Pattuglia di Carabinieri nella tormenta” van Antonio Berti uit 1973. Rechts ervan staan, elkaar 
overlappend, de letters „RI”, het monogram van de Italiaanse Republiek, en het jaartal 2014, 
links ervan staat het jaartal 1814. Bovenaan wordt de letter R (monogram van de Romeinse 
Munt) weergegeven en in de afsnede staat „LDS” (monogram van de ontwerpster, Luciana 
De Simoni) en „CARABINIERI”. 
 Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 6,5 miljoen munten   Datum van uitgifte: juni 2014 

 
 

 
 
Italië 
450ste verjaardag van de geboorte van Galileo Galilei (geboren in 1564)  
 
Beschrijving van het ontwerp: De afbeelding stelt het hoofd van Galileo Galilei voor 
zoals dat op het schil derij van Justus Sustermans uit 1636 is weergegeven (Florence, 
Galleria degli Uffizi). Aan de bovenzijde wordt daarrond „GALILEO GALILEI” vermeld. 
Rechts ervan staan de letter R (monogram van de Romeinse Munt), een astronomische 
telescoop en „C.M.” (monogram van de ontwerpster, Claudia Momoni), links ervan, 
elkaar overlap pend, de letters „RI”, het monogram van de Italiaanse Republiek. In de 
afsnede staat 1564-2014. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van 
de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 6,5 miljoen munten   Datum van uitgifte: juni 2014  
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Frankrijk 
De 70ste verjaardag van de landing in Normandië op 6 juni 1944  
 

Beschrijving van het ontwerp: Bovenaan zijn in de vormen van het woord „D-DAY” zowel 
een landingsvaartuig als het kanon van een tank zichtbaar. Boven het kanon van de tank staan 
de data 1944-2014 en onderaan staat de vermelding „70e anniversaire du débarquement” 
(70e verjaardag van de landing). De kenmerkende afdrukken van de laarzen van de 
Amerikaanse, Britse en Canadese soldaten worden door een golf overspoeld en beetje bij 
beetje uitgewist. De dichtregels van Verlaine die als code werden gebruikt voor het begin van 
de landing zijn in de golf weergegeven: „Les sanglots longs des violons de l’automne blessent 
mon coeur d’une langueur monotone”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren 
van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 3 miljoen munten   Datum van uitgifte: juni 2014  
 

 
Nederland 
Troonsafstand van koningin Beatrix  
 
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt zijn koning 
Willem-Alexander en oud-koningin Beatrix afgebeeld. Aan de linkerzijde in een halve 
cirkel de inscriptie „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDER LANDEN” en aan de 
rechterzijde in een halve cirkel de inscriptie „BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN”. 
Tussen de twee inscripties aan de bovenzijde de kroon en aan de onderzijde het 
muntmeesterteken, het muntteken en daartussen het jaar van uitgifte „2014”. 
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 1 miljoen munten   Datum van uitgifte: mei 2014  

 
 
Slowakije 
10de  verjaardag van de toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie  
 

Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de nationale zijde staat in gestileerde 
letters „EÚ”, de afkorting van de Europese Unie, met in de voorgrond het wapenschild van 
de Slowaakse Republiek erin verwerkt. Rechts in het binnenste gedeelte van de munt zijn de 
datum van de toetreding van de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, „1.5.2004”, en 
onmiddellijk daaronder het jaartal „2014” weergegeven. Langs de onderrand van het 
binnenste gedeelte wordt de naam van de uitgevende staat, „SLOVENSKO”, vermeld en in 
een halve cirkel langs de bovenrand staat de inscriptie „10. VÝROČIE VSTUPU DO 
EURÓPSKEJ ÚNIE”. Links onderaan staat het muntteken van de munt van Kremnica (de 
letters „MK” tussen twee muntstempels) en rechts onderaan staan de gestileerde letters 
„MP”, de initialen van Mária Poldaufová, de ontwerpster van deze munt. Langs de buitenrand 
van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld 

Oplage: 1 miljoen munten    Datum van uitgifte: april 2014 
 

 
Portugal 
40ste verjaardag van de 25 aprilrevolutie 
 
Beschrijving van het ontwerp: De twee bogen stellen de vorm van een anjer voor, de 
bloem die symbool staat voor de revolutie en er ook haar naam aan heeft gegeven. De 
naam van de uitgevende staat, „PORTUGAL”, en het wapenschild worden bovenaan de 
bloem weergegeven. Centraal in de afbeelding staat de datum van de revolutie, „25 DE 
ABRIL” (25 april), met daaronder het aantal jaren dat sindsdien is verstreken, „40 ANOS” 
(40 jaar), en het jaar van uitgifte, „2014”. De vorm van de letters en de cijfers is 
geïnspireerd op het lettertype dat 40 jaar geleden op posters en andere dragers van 
politieke informatie werd gebruikt en staat symbool voor de euforie in de periode net na 
deze gebeurtenis. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de 
Europese Unie afgebeeld.  
Oplage: 500 000 munten   Datum van uitgifte: april 2014 
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ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 
Zaterdag 09 november 2019 

WAAR:     in zaal  “D’ Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17  2500 Lier 

START:  om 20 uur  

Iedereen kan deelnemen  
maximum 6 deelnemers per ploeg, minimum 4 

Inschrijving:  € 15,00  per ploeg 

 Alle deelnemers worden bedacht met een prijs. 

Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.  

Hoe inschrijven?  

door  telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28   of  0468 28 92 39 of een e-mail te  

sturen naar:    arpojarpolier@gmail.com  of    firmin.thys@telenet.be  

Kijk op de websites  “Uit in Vlaanderen” of  “Uit in Lier”  
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ARPO - JARPO LIER 
 
 
 

28ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz. 

zondag  15 december 2019 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
75 jaar overlijden Louis Van Boeckel 

Met medewerking van KLBP Antwerpen 

 

14 uur grote eindejaarsverkoop  

voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER 

 
in zaal ‘”D’ OPEN POORT 3 

Berlaarsesteenweg 17 2500  LIER 
van 9 tot 16 uur 

 

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15,00 die terugbetaald 
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt. 

Inschrijvingsgeld:  kan gestort worden op rek. nr.:BE11  9791 3217 6548  

 van ARPO-JARPO LIER 

 

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER  : 03/480.66.28 -  0468 28 92 39 

 

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

 

Iedereen is welkom                   Toegang gratis 
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