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Beste Vrienden
We hopen dat dit het laatste tijdschrift is waarin we afgelastingen moeten melden. In de maanden mei en juni zullen er
geen bijeenkomsten zijn. De versoepelingen voor binnenactiviteiten zijn voorzien vanaf 25 juni.
Onze eerste bijeenkomst zal doorgaan op 3 juli en zal ook onze algemene jaarvergadering zijn. Zie de dagorde verder
in dit tijdschrift. We doen een oproep om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn en samen onze planning te maken voor
het najaar. We doen ook een oproep voor nieuwe kandidaten voor het bestuur of die hun medewerking verlenen aan
bijvoorbeeld ons tijdschrift of die digitaal meer bedreven zijn. Als de kring in de toekomst wil overleven zal het zich
digitaal moet aanpassen.
Wij vragen aan onze leden dat ze zich nu al voorbereiden om te helpen bij onze quiz op 13 november en onze
Ruildag op 12 december en de voorbereidingen op 11 december tijdens onze bijeenkomst.
Voor onze verkoop onder leden stellen wij voor om de loten te gebruiken van 2020. Dit lijkt ons de beste oplossing, de
loten moeten niet teruggegeven worden en de lijsten zijn reeds gemaakt, zo besparen we ons heel wat werk.
60 jaar Arpo – Jarpo Lier Met dank aan de vele medewerkers in het verleden en nu
Enkele sfeerbeelden en een glaasje na hard werken.

Arpo – Jarpo Lier mei – juni 2021

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO – JARPO Lier

Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com

Kerkstraat 72 2940 Hoevenen
: 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

BESTUUR ARPO – JARO Lier :
*Voorzitter & Public Relations

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

*

Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com
Kerkstraat 72 2940 Hoevenen
: 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:
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
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
De bijeenkomsten gaan door in :

Zaal “D’OPEN POORT”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER

Zaterdag 08 mei 2021 vanaf 14 uur afgelast
Zaterdag 12 juni 2021 vanaf 14 uur afgelast
Eerste Zaterdag 3 juli 2021 vanaf 14 uur
Algemene jaarvergadering

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 2021

•
•
•

* 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 2021
Bekijken jullie ook onze website?
Daar kan je altijd informatie terugvinden en al
Onze tijdschriften terugvinden!!!!

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

Alle verzamelobjecten welkom! Bezoekt
U onze website? Wij wel !
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING
ZATERDAG 3 juli 2021 om 14 uur
In feestzaal “D’ Open Poort”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG EN RUILDIENST
FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2021
BESTUURSVERKIEZING
(Zijn uittredend en herkiesbaar )
De functies worden door het bestuur verkozen
ALLERLEI

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

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

Naam:

Voornaam:

Lidnr.:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Datum:

Handtekening:

Schriftelijk te bezorgen vóór 30-06-2021 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per : firmin-thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com
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ONZE STAD LIER en Naamgenoten
Vanwaar komt de naam Lier
Wat de betekenis van de naam Lier betreft, tasten we in het duister.
Hij komt waarschijnlijk van het Germaans Ledo of Ledi en verwijst misschien naar een zeer oude naam voor de plaats
gelegen aan de samenvloeiing van de Grote en Kleine Nete. Lyra lijkt met name resten te bevatten van het achtervoegsel -ara wat op een oude waternaam duidt die van Germaanse of zelfs Keltische oorsprong kan zijn.
Het voorvoegsel kan oorspronkelijk hebben verwezen naar Nederlands laar: “open plaats in een bos”. Denkbaar is
ook overeenkomst met Middelnederlands liere: “borstwering, leuning”. Er is eveneens gedacht aan verwantschap met
Zweeds leira: “slijkerige oever” en Oudijslands leir: “leem, klei”. Het Nederlands krijgt dan -ie- in plaats van -ei- voor -rzoals bijvoorbeeld ook in giervalk tegenover gaiger. Lier zou dan zoveel betekenen als “leemachtige oever, aanslibbing”. De betekenis “water” lijkt bij de naamgeving in elk geval een rol te hebben gespeeld.
Ofwel gaat het om een oude waternaam. Ofwel was de drassige bodemstructuur doorslaggevend. Maar anderen gaan
er dan weer van uit dat de naam misschien te verbinden is met Germaans hleura: “wang”, een niet ongebruikelijke
aanduiding voor “gewelfd, heuvelachtig land”
Toeristische zegel van 1966: ontwerp en zegel

Neuille-le-Lierre frankrijk

Neuillé-le-Lierre is een gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire (regio Centre-Val de Loire) en telt 582
inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Tours.
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De Kerk: Het schip, de gevel is modern, heeft zijn gootmuren uit de XI e eeuw
behouden, bekleed met een klein apparaat. Koor XII e eeuw met apsis halfronde gewelfde bodem van oven. Het heeft een beeld van de Maagd van
de XIX e eeuw. Tot 1789 vormde de parochie een priorij, een kuur die afhankelijk was van de abdij van Saint-Georges-des-Bois, wiens reguliere kanunniken van de orde van Saint-Augustin in het koor werden begraven. De sporen van een ommuurde deur zijn zichtbaar op de zuidmuur van het schip. Onder het Ancien Régime gaf deze opening toegang tot de begraafplaats
rondom de kerk. Reparatie van de halfronde wieg, oorspronkelijk in hout in
de 18E eeuw eeuw. Het heeft ook een beeld van de doop van Christus aan het
eind van de XVIII e eeuw.

Hydrografie
Het gemeentelijk hydrografisch netwerk, met een totale lengte van 22,92 km , omvat een opmerkelijke waterloop, de Brenne (4,765 km ) en acht
kleine waterlopen waaronder de Quintame (0,2 km ) en de Madelon
(5,819 km ) 1 , 2 .De Brenne , met een totale lengte van 54,2 km ,
ontspringt in de buurt van de plaats genaamd Le Moulin à Vent in
de stad van Pray 3 en mondt uit in de Cisse bij Vernou-sur-Brenne ,
op 50 meter van hoogte, ten oosten van Vouvray 15 gemeenten . Het hydrometrische station van Villedômer [Bas Villaumay
Amont] maakt het mogelijk om de hydrometrische parameters van de
Brenne te karakteriseren . Het gemiddelde maanddebiet (berekend
over 51 jaar voor dit station op 127 meter hoogte ) varieert van 0,39
m 3/ s in augustus tot 2,83 m 3 / s in februari. Het maximale momentane debiet waargenomen op dit station is 72,6 m 3 / s aan14 maart
2001, de maximale geregistreerde hoogte was 2,08 m op dezelfde
dag . Op het gebied van visteelt behoort Brenne tot de eerste viscategorie . De dominante biologische groep bestaat hoofdzakelijk
uit zalmachtigen ( forel , arctische zalmforel , vlagzalm , huch ) .Drie wetlands zijn in de stad vermeld door de departementale richting van territoria (DDT) en de departementale raad
van Indre-et-Loire : "de vijver van Bois Curé", "de vallei van de
Brenne van Château-Renault in Neuillé -le-Lierre ”en“ de vijver van
de Fosse aux Cercles .
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De Lier Nederland
De Lier is een plaats in de gemeente Westland in de provincie Zuid-Holland. Het netnummer van De Lier is 0174.
Postcode in De Lier:

2678

Netnummer van De Lier:

0174

Gemeente:

Westland

Provincie:

Zuid-Holland

Inwoners

11.925

De Lier is een dorp in de Nederlandse provincie Zuid-Holland . Het maakt deel uit van de gemeente Westland en ligt
ongeveer 5 km ten noorden van Maassluis . Het ligt ook ongeveer 1,8 m onder zeeniveau.
Het dorp De Lier dankt zijn naam aan de naam van een oude rivier genaamd De Lee .
De Lier was vroeger een aparte gemeente. Op 26 maart 1963 kreeg het hun wapen en op 14 april 1965 nam het hun
huidige vlag aan. Op 1 januari 2004 fuseerde het met Naaldwijk , 's-Gravenzande , Monster en Wateringen tot de gemeente Westland. De voormalige gemeente besloeg een oppervlakte van 8,93 vierkante kilometer.
In 2001 telde De Lier 9415 inwoners. In 2003 telde De Lier 11.400 inwoners. De bebouwde kom van het dorp was 2,2
km² en bevatte 3494 woningen. Het statistische gebied "De Lier", dat zowel de perifere delen van het dorp als het
omliggende platteland kan omvatten, heeft ongeveer 11.470 inwoners.

De dorpskern (donkergroen) en de statistische wijk
(lichtgroen) van De Lier in de gemeente Westland.

In De Lier zijn er veel verenigingen. 97% van de Lierse jeugd beoefent een sport. Er zijn in het kleine dorp dan ook
veel sportverenigingen te vinden zoals voetbalvereniging Lyra, tennisvereniging L.T.C. 't Loo, korfbalvereniging Valto, handbalvereniging Odis, Gymnastiek vereniging S.V. De Lier, Volleybalvereniging Vollier en badmintonvereniging L.B.V. De Pluimbal.
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Zicht over de Lee in 1904 en op de achtergrond
de Lierse Dom uit de vroeg vijftiende eeuw.

De Lierse Dom, gewijd aan het Protestantisme

Hoofdstraat in 2019

Hier is goed te zien dat de kerktoren uit drie lagen
bestaat. De twee bovenste lagen werden zo gebouwd dat zij de scheve weggezakte onderste laag
compenseerden

De Lier of De Lyer schematisch afgebeeld op een kaart uit 1566. Afgebeeld is de kerk met uivormige spits. Duidelijk is ook de Lee, de Lierweg en
onder het dorp de Hoefpoldermolen te zien.
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Lier Noorwegen
Lier is een gemeente in de provincie Viken , Noorwegen. Het administratieve centrum van
de gemeente is het dorp Lierbyen . De gemeente Lier is opgericht op 1 januari 1838 (zie
formannskapsdistrikt ). Op 1 juli 1951 werd het gebied Åssiden overgebracht van Lier naar
de naburige gemeente Drammen . Het langste overdekte winkelcentrum van Noorwegen,
Liertoppen , bevindt zich in Lierskogen . De krant Lierposten verschijnt in Lier.
Het wapen en is gemaakt door Hallvard Trætteberg en verleend op 14 augustus 1970. De
wapens tonen vijf zilverkleurige appel bloesems op een rode achtergrond. Het gebied
staat bekend om de productie van verschillende soorten fruit, bessen , groenten en bloemen, dus dit werd gekozen als een symbool van het weelderige landschap en de landbouw van het gebied.

Stadhuis in Lierbyen

Winkelcentrum Liertoppen in Lier, Buskerud, Noorwegen

Frogner Kirke
Bibliografie: Wikipedia website gemeenten, verzameling Pierre Beukeleirs .
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Verkoop onder leden 03 juli 2021 om 15 uur
Land
Omschrijving
België
Lot zegels
België
Lot zegels
België
Lot zegels
België
Lot zegels
België
Lot zegels
België
Lotje plaatnummers
België
Lot zegels
België
Lot oorlogreeksen
België
Uit nrs. 674-689 Volledige Vellen
België
Lot klein staatswapen mooi lot
België
Lot Leopold 3 mooi lot voor studie
België
Lotje Pubs
België
Nr. 570 10x Gutter Pair (Plooi)
België
Lot Preo's
België
Nr. 335 29zegels Tentoonstelling stempel
België
Nrs 278 en 315 fragment tentoonstelling O
Belgisch-Congo Nrs. 229-248
Belgisch-Congo Nrs. 249-267
Belgisch-Congo Nrs. 277-295
Ruanda-Urundi Nrs. -2-106
België
9 zwart-vellentjes
België
Lot Dienstzegels
Oostenrijk
Ntrs. 1124-1131
DPR Korea
Schilderkunst Koningen
Guinea Ecauto. Napoleon
DDR
M.nr. 2853 Vel met 3 drukfouten
Allerlei
Doos Postzegels + blokken op fragment
Allerlei
Doos Postzegels + blokken afgeweekt
België
Club: NA 42
Belgie
Club: Catalogus 2020

**/*/O
**
**
**
**
**
**
**/*
**
**
**
**
**
**
**
O
O
**
**
**
**
**
**
O
O
O

**

cote
87,50
37,60
78,50
22,10

59,00
24,00
120,00
20,00

9,60

110,00

Inzet
1,00
4,00
1,00
3,00
1,00
2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
6,00
18,00
3,00
1,00
1,00
0,50
0,25
0,25
5,00
5,00
6,00
5,00
5,00

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden 15
en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide
maximumprijzen.
Naam :

Voornaam :

Adres :

nr.:

Postcode :

Plaats :

Tel.:

E-mail :

bus:

 Kavels worden opgehaald
 Kavels verzenden
Datum :
Lot Nr

Handtekening :
Omschrijving

Bod

Lot nr

Omschrijving

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, en aangetekend verzonden op kosten van de koper, na
betaling op rekening nr.: BE11 9791 3217 6548 van Arpo -Jarpo Lier
Alle orders worden uitgevoerd in euro.
Er worden geen klachten aanvaard na betaling van de loten.
Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :
Vanaf/tot
Verhoging
€ 1,00 tot €10,00
€ 0,50
€ 11,00 tot € 20,00
€ 1,00
€ 20,00 tot € 50,00
€ 2,00
€ 50,00 tot € 100,00
€ 5,00
€ 200,00 tot € 500,00
€ 10,00
€500,00 tot €1000,0
€50,00
De biedingen kunnen per Email: firmin,thys@telenet,be arpojarpolier@gmail.com of per adres

Arpo - Jarpo Lier maart april 2021
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Uitgesteld tot de nieuwe data: 10-12/6/2022 ..•
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ARPO-JARPO LIER

FAMILIALE QUIZ
Zaterdag 13 november 2021
WAAR:

in zaal “D’ Open Poort”

Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier
START: om 20 uur

Iedereen kan deelnemen
minimum 4 maximum 6 deelnemers per ploeg.

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”

ARPO - JARPO LIER

POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

29 NATIONALE RUILDAG
zondag 12 december 2021

Met medewerking van KLBP Antwerpen

om 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 of arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom

Toegang gratis

