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Beste vrienden
Wij beginnen met de allerbeste wensen voor 2022. Wij wensen jullie het allerbeste toe voor U en uw

familie. We hopen dat we vanaf het voorjaar opnieuw regelmatig kunnen bijeenkomen en dat Covid niet
meer het onderwerp van de dag is.

Onze bijeenkomst van 8 januari is afgelast. Het was niet verstandig om dan onze algemene jaarvergadering te organiseren met gratis worstenbrood.

De algemene jaarvergadering is verplaatst naar de bijeenkomst van 12 februari 2022!!!!!!!!!
De inschrijvingen voor het worstenbrood blijven geldig, zolang we geen tegenbericht ontvangen. Nieuwe inschrijvingen zijn nog altijd welkom.
AANDACHT: Wij hebben nog van verschilleden leden geen Emailadres. Indien u het tijdschrift
ALLEEN per post ontvangt dan hebben wij van U geen emailadres.
Wij vragen om ons een mailtje naar het emailadres van Arpo te sturen : arpojarpolier@gmail.com
De viering van ons 60 jaar bestaan is een beetje in het water gevallen, maar in maart zullen wij toch
proberen onze kring in de bloemen te zetten tijdens de uitgestelde ruildag.
Hieronder enkele filatelistische afbeeldingen uit het verleden.

Ter gelegenheid van 800 jaar bestaan van de stad Lier. Gesticht 1212. Mijn van de winnaars van tekenenwedstrijd voor alle scholen van het basisonderwijs . Er waren toen iets meer dan 1200 tekeningen.
Alle tekeningen worden bewaard in stadsarchief.

Arpo – Jarpo Lier januari – februari 2022

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 8 januari 2022 AFGELAST
Zaterdag 12 februari 2022 Algemene jaarvergadering

met gratis worstenbrood!!!!! Vanaf 14 uur.
Zaterdag 12 maart 2022 vanaf 14 uur. Opbouw ruildag
Zondag 13 maart 2022 Nationale Ruildag met tentonstelling

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 2022

•
•
•

* 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 2022
Bekijk 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 !
Arpo-Jarpo januari - februari 2022
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De Cullinan
door : Luc Van Roy
Bronnen ; Hardheid 10 (Eddy Vleeschdrager), Diamantmuseum Antwerpen
Het verhaal van de Cullinan diamant, de beroemde steen van 3.106 karaat, die meer dan
100 jaar geleden is gevonden in de Premier Diamond Mine.

De Premier Diamantmijn

De mammoet steen werd gevonden in the Premier Diamond Mine, bij Pretoria, welke is
geopend in 1903. Onder een wolkenloze hemel op een donderdagmiddag, Frederick Wells,
opzichter van de mijn, deed zijn laatste inspectieronde van zijn werkdag. Opeens ontdekte
hij in de wand van de mijn temidden van de Yellowground (gele kimberliet-aarde die zich in
alle diamantmijnen bevindt) een blinkend voorwerp waarvan hij dacht dat het een stuk glas
was. Maar het was een diamant van meer dan een halve kilogram, de grootste die ooit
gevonden werd. De ontdekking leverde Frederick Wells (die als bijnaam papa Wells had) de
flinke som van 2.000 pond op.

Lesotho 1973; Yvert et Tellier nr 250

Arpo -Jarpo Lier januari - februari 2022
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Eigenaar Thomas Cullinan schatte de waarde van de gevonden steen, die naar zijn eigenaar
genoemd werd, op ongeveer zes miljoen Nederlandse gulden. Dat bedrag was voor die tijd
zo fabuleus dat niemand kapitaalkrachtig genoeg was om de steen te kopen en er een
juweel van te laten maken.

De ruwe Cullinan diamant

De Zuidafrikaanse regering loste het probleem op en
kocht de diamant voor 1.800.000 pond. Op 9 november
1907 schonk de Zuidafrikaanse regering hem aan koning
Edward VII ter gelegenheid van zijn 66ste verjaardag. Het
geschenk was een teken van dank aan de vorst voor de
zojuist verworven autonomie van de Transvaal.

King Edward VII

De steen werd langs gewone postweg naar Londen gestuurd terwijl er een kopij langs een
andere weg - verzegeld van een spectaculair konvooi - werd gestuurd en verzekerd voor de
som van 1.250.000 US$. De koning vertrouwde het slijpen van de diamant, samen met nog
andere belangrijke stenen, toe aan in die tijd zeer bekende slijper I.J. Asscher, president van
de Asscher Society. Het bestuderen van de structuur en de zuiverte van de steen nam
enkele maanden in beslag. Om de beste resultaten te bekomen, oefende de slijper eerst op
nabootsingen, die hij in allerlei richtingen zaagde (1), kloofde (2) en sleep (3).

Arpo -Jarpo Lier januari - februari 2022
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Op 10 februari 1908 besloot Asscher de steen in drie delen te klieven. De V-vormige
inkeping werd vooraf perfect aangebracht. In een zeer gespannen sfeer gaf Asscher, in
aanwezigheid van een tiental personen, een finale slag. Hij plaatste een breed ijzeren mes
in de inkeping en nam een ijzeren staaf in de rechterhand, die hij hoog boven het hoofd
hield. De slag was zo fel dat het ijzeren mes aan stukken vloog zonder iets aan de steen te
veranderen.
Volgens sommigen verloor Asscher het bewustzijn omdat hij dacht dat hij de steen gebroken
had. Toen hij weer bijkwam, gaf hij een definitieve slag en verdeelde de steen een eerste en
daarna een tweede keer.

Door dit klieven werden de stenen gezuiverd. Vervolgens kreeg de bekende slijper H. Koe
de stenen in handen. Koe sleep de stenen op een speciale schijf die tweemaal zo groot was
als de normaal gebruikte schijven en draaide tegen een snelheid van 2.200 toeren per
minuut.
De voornaamste steen met de peervorm met 74 facetten (4) verliet de slijperij. De tweede
steen weegt 530.20 kt (5) en is op dit moment de tweede grootste geslepen diamant ter
wereld. Zijn naam : Cullinan I.

Arpo - Jarpo Lier januari - februari 2022
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De koning liet deze uiterst witte en zuivere edelsteen in de scepter plaatsen. De steen is nu
te bewonderen in de Tower of London. Hij draagt ook de sierlijke naam “Grote Ster van
Afrika”.
De achte andere stenen worden de “Lesser Stars of Africa” genoemd.
De Cullinan II heeft de vorm van een kussen, rechthoekig met afgeronde hoeken met 66
facetten en weegt 317.40 kt. De steen werd in de kroon geplaatst en is eveneens te
bewonderen in de Tower of London.

Cullinan I en II

De “Stuart”-saffier, die zich vroeger in het midden van de kroon bevond, werd naar achteren
gezet om plaats te maken voor de Cullinan II.
De Cullinan III is een peer van 94.40 kt en bevindt zich in de kroon van koningin Mary.
De Cullinan IV heeft ook de vorm van een kussen en weegt 53.60 kt? De Zuidafrikaanse
regering schonk de Cullinan III en IV in juni 1910 aan de jonge koningin Mary.

The State Crown of Queen Mary
Met deze kroon werd Mary tot koningin gewijd in
1911. Aan de voorzijde zie je Koh-I-Nur of “De
Berg van het Licht”, wat wel de bekendste diamant
van de wereld is. Onder Koh-I-Nur bevindt zich
één de kleinere “Stars of Africa”, die 69 karaat
weegt. Een andere of deze “Stars”, die 64 karaat
weegt, bevindt zich in het kruis op de top van de
kroon.

Arpo - jarpo Lier januari - februari 2022
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Zuid-Afrika moest de stenen daarvoor wel terugkopen van Asscher. Volgens een akkoord
tussen Asscher en de koning mocht de diamantair namelijk de andere stenen houden.
De Cullinan V is een peer van 18.8 kt. Hij is geplaatst in een hanger die ook als sierspeld
gedragen kan worden. De steen was aanvankelijk bestemd voor koningin Mary, maar werd
dan als vervanging van de Koh-I-Noor gebruikt. De Koh-I-Noor zelf werd in de kroon van
Koningin Elisabeth geplaatst.
De Cullinan VI is een markies van 11.50 kt. De koning kocht hem van Asscher om hem aan
koningin Alexandra te schenken. De steen werd in een halssnoer gezet, omgeven met
smaragden. Het is het lievelings juweel van koningin Elizabeth II.
De Cullinan VII is een markies van 8.8 kt en is in een sierspeld geplaatst, samen met de
Cullinan VIII, een ovale kussenvorm van 6.8 kt.
De Cullinan IX is peervormig en weegt 5.39 kt. Hij is een gegraveerde ring geplaatst en werd
geschonken aan koningin Mary. Hij is nu eigendom van koningin Elizabeth II van Engeland.

Links ;-: het zagen van diamant
Onder : het kloven van diamant

(1) zagen ; een diamant verdelen in twee of meer delen, door middel van een
fosfor-bronzen zaag
(2) klieven : betekent de steen splijten, meestal om een meer regelmatige vorm te
verkrijgen
(3) slijpen : een schittering aanbrengen op een ruwe diamant door middel van deze te
bewerken met verschillende werktuigen
(4) facetten : geslepen vlakken op een diamant
(5) kt of karaat : gewichtseenheid bij diamant ( ⅕ van een gram of 200 miligram)

Arpo - Jarpo Lier januari - februari 2022
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Het slijpen van de diamant

Verschillende vormen van geslepen diamant, die elks een verschillende aantal facetten hebben.

Arpo - Jarpo Lier januari - februari 2022
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING
ZATERDAG 12 februari 2022 om 14 uur
In feestzaal “D’ Open Poort”
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG EN RUILDIENST
FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2023
BESTUURSVERKIEZING
(Zijn uittredend en herkiesbaar )
De functies worden door het bestuur verkozen
ALLERLEI

GRATIS WORSTENBROOD of APPELBOLLEN om 15.30 uur

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

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

Naam:

Voornaam:

Lidnr.:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Datum:

Handtekening:

Schriftelijk te bezorgen vóór 10-02-2022 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per : firmin-thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com
of Secretariaat: Luc van Roy Kerkstraat 72 2940 Hoevenen lvanroy@gmail.com

Wij voorzien dit jaar gratis worstenbrood of appelbollen voor onze leden en hun
partner om 15.30 uur. Inschrijven verplicht, zie inschrijvingsformulier verder in dit
blad. Niet ingeschreven geen worstenbrood of appelbollen wel welkom op
de vergadering. De algemene jarvergadering zal doorgaan aan strikte Covid voorwaarden. Het
Digital Covid Certificate is verplicht. Mondmasker is verplicht.

Vergeet uw lidgeld niet te betalen voor 31-01-2022
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GRATIS

WORSTENBROOD
OF
APPELBOLLEN

Tijdens de algemene jaarvergadering op zaterdag 12 februari 2022
Om 15.30 uur
In D’Open Poort
Berlaarsesteenweg 18 2500 Lier
INSCHRIJVEN VOOR 10 februari 2022
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze
bijeenkom-sten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 034806628 of 0468289239
: firmin-thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com

Naam:………………………………………………………………………… Lidnr.:………
Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op zaterdag 12 februari 2022
Met : ……….. personen.
Worstenbrood:……….
Appelbollen: …… ….
Handtekening:

Reeds ingeschreven, zonder tegenbericht blijft uw inschrijving geldig!!!!!!!!!!!!!!

Arpo-Jarpo januari - februari 2022
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STUDIEKRING POSTGESCHIEDENIS LIER

Donderdag
Donderdag
Donderdag

BIJEENKOMSTEN 2022 studiekring Lier

24 maart 2022 Klein zaal vanaf 19 uur
23 juni 2022 Klein zaal vanaf 19 uur
24 november 2022 Klein zaal vanaf 19 uur

Studiekring Lier
Studiekring Lier
Studiekring Lier

Voorzitter: Beukeleirs Pierre Voetbalstraat 9 2500 Lier : 03/334 97 43 gsm:0474 52 56 20
Pierre.beukelleirs@telenet.be

Secretaris: Johan Vanhoutte Pater Domstraat 43 2520 Broechem 03 485 71 01
E-mail: johanvanhoutte@skynet.be

Studiekring Lier bijeenkomsten 2022

gsm. 0486 66 57 84

De “kaai” in Lier, een “filatelistische” geschiedenis
1.

H.Cuypers

Een historisch overzicht

Tot in 1912 was er op de "Kaai", zoals het Zimmerplein toen heette, een brede waterloop. De kade was een aanleg- en
losplaats voor bouwmaterialen. Jaarlijks werden te Lier 350 schepen gelost, waarvan ongeveer de helft geladen met steen.
Op de zuidelijke oever bevond zich vanaf 1851 tot ongeveer 1877 (of 1887?) de suikerfabriek Castelo & C° (Vermaelen).
In het hoogseizoen werkten hier ruim 200 werklieden. Omdat de Lierse landbouwers niet gretig waren om suikerbieten te
telen, moest de fabriek van andere streken gaan invoeren. Toen de aanleg van een spoorweggetje langs de Nete boorden
werd geweigerd, sloot men de fabriek. Na de sluiting werd in de gebouwen van de suikerfabriek margarinefabriek Belgica
(familie Raymakers) (1887, vroeger dan margarinefabriek Albers) en ijsfabriek Vermaelen (1887 of 1898) opgericht. In
de jaren '50 volgde de sloop. (Bron: Kempens Erfgoed & site “Zuster Agnes”)
Een unieke foto van het huidige
Zimmerplein (toen ‘Kaai’) circa
1870. Vooraan het water van de
gracht die naar de Kleine Nete (nu
Binnennete) leidde. Rechts zien we
de oude gebouwen van de gesloten
suikerfabriek Castelot. Vanaf 1875
werden deze gebouwen terug
gerenoveerd en gebruikt door de
nieuwe margarinefabriek Belgica
(Raymakers).
Bron: Kempens Erfgoed
In de “Gids voor Oud Lier” vinden we pag. 92: “In den Rechtestraat nr.9 “De gulden Pelikaan” (naast “Den Anker”
bewoond door bankier De Pooter) woonde in het begin van de 20ste eeuw Henri Raymakers (°1865 +1939) – Mathilde
Roberti (°1862 +1913), die de margarinefabriek aan het huidige Zimmerplein had opgericht”.
Hieronder een foto uit 1918, van Bernard Janssens met de familie Raymakers van de Belgica margarinefabriek. Boven
v.l.n.r. Leo Raymakers (°1896 +1968) (directeur, later ook cineast, zoon van Henri), Henri Raymakers (°1865 +1939)
(stichter), Auguste Geuens, rentenier en bompapa Alex (?)Verdonck. Onder v.l.n.r.: Wilhelmina Goossens, echtgenote Leo
Raymakers, Mathilde Roberti, echtgenote Henry Raymakers, de zus van Auguste Geuens en bobonne Gaby (?) Verdonck.

Bron: Kempens Erfgoed
Voormalig zicht op de "Kaai" (voor 1912), het huidige
Zimmerplein, gezien vanaf de Gevangenenpoort.
Achteraan zien we de "Corneliustoren" (getuige en
overlevende van het middeleeuws versterkte Lier, de
huidige Zimmertoren). Aan de zuidwest zijde van de kaai
zien we een brede waterloop, de stadsgracht gegraven in
de 14e eeuw van aan de Mechelse binnenpoort naar de
Gevangenenpoort en vandaar naar de kleine Nete. Rechts
zien we de gebouwen van margarine fabriek “Belgica”.
De kade werd gebruikt als los- en opslagplaats van
voornamelijk bouwmaterialen.
Bron: Kempens Erfgoed
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Kinderrijke buurt in de Kalkovenstraat begin 1900.
Ingang margarinefabriek Raymakers.

Maquette van de Belgica fabriek op het Zimmerplein (Kaai/Wilsonplein)

Bron: Kempens Erfgoed

Gebouwen van margarine fabriek “Belgica” ca.
1930. De fabriek stopt in 1939.
In 1942-1943 wordt in deze bedrijfsgebouwen de
wasserij van Mevrouw Adeline Vermaelen – Van
Eeckhoven ondergebracht, daar kon men zelfs door
de "mangel" beddenlakens en tafellakens
doordraaien, zodat ze direct ook gestreken waren.
Even verder, was er een magazijn waar marktkramen
bewaard werden.
Bron: Kempens Erfgoed

Zimmerpaviljoen (gebouwd in 1958 – 1960) en restanten
Margarinefabriek Belgica (foto circa 1960)
Bron: Kempens Erfgoed

14

Sloop margarinefabriek Belgica (Raymakers)
Bron: Kempens Erfgoed

Voormalig (ca. 1960) zicht op
het huidige Zimmerplein, gezien
vanaf de Gevangenenpoort.
Achteraan zien we de
Zimmertoren. De waterloop is al
lang gedempt en de fabrieken
werden gesloopt. De ruimtelijke
herinnering aan de economische
bedrijvigheid is gewist …
Verzameling HCU

15

Factuur Belgica uit 1904

Veiling Delc2016

Aan de hand van gevonden briefwisseling gaan we deze geschiedenis trachten te reconstrueren.

Eerste aflevering, wordt vervolgt .
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BIJEENKOMSTEN 2022 ARPO - JARPO
Zaterdag

08 januari 2022

Algemene jaarvergadering+ worstenbrood
vanaf 14 uur AFGELASTING

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 februari 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 maart 2022 vanaf 14uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

09 april 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

14 mei 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

OPGELET 18 JUNI 2022

vanaf 14 uur. DERDE ZATERDAG

02 juli 2022 vanaf 14 uur: Eerste zaterdag

Zaterdag

Arpo-Jarpo
Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 september 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

8 oktober 2022 vanaf 14 uur

Arpo-Jarpo

Zaterdag

12 november 2022 vanaf 14uur. Quiz 20h

Arpo-Jarpo

Zaterdag

10 december 2022

Vanaf 114 uur Zaterdag

Arpo-Jarpo

Zondag

11 december 2022

NATIONALE RUILDAG

Arpo-Jarpo

+TENTOONSTELLIG van 9 tot 15uur

Op 11juni organiseren wij een bezoek aan Antverpia 2022

Inlichtingen :Thys Firmin

Bosstraat 38 2500 LIER :03/4806628

Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2022

gsm 0468 28 92 39

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Land
België
België
België
België
België
Deutsche Bund.
Allerlei
Allerlei
Allerlei
Allerlei
België
Duitsland
België
België
België
België

Verkoop onder leden 12 februari 2022
**/*/O cote
Inzet Bod
GCA nrs. 09-11-12-13
12,00 1,00
GCA nrs. 14-15
10,00 1,00
GCD nr. 09
20,00 2,00
GCD nr. 10
20,00 2,00
GCD nr. 11
6,00 1,00
Nr. 1413 op kaart Post 2Bloken van 4
0 36,00 2,00
Insteekboekje met zegels
1,00
Insteekboekje met zegels
1,00
Groot insteekboek
1,50
Doosje met zegels
0,50
Insteekboekje met zegels
O
2,00
Album
1,00
TX80-81-82 P5a restanten
** 55,25 1,00
TX75- 76 - 83 P6 restanten
** 42,00 1,00
TX 66 -68 - 69 - 71 P7
** 17,00 0,50
TX 74 - 76 - 78 - 81 - 83 grijze gom
** 125,25 1,50

Lot 3

Lot 4

ARPO - JARPO LIER
60

JAAR

POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

29 NATIONALE RUILDAG
zondag 13 maart 2022

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 "
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

