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BESTE VRIENDEN, 

 
Dit is weeral het derde tijdschrift van 2017. Onze manifestaties komen met rasse schreden nader. Alle 
aankondigingen staan reeds in dit tijdschrift. 
Onze kring werkt  aan een reorganisatie om een betere taakverdeling te bekomen. Wij werken ook aan 
de uitbreiding naar andere verzamelgebieden. Na de vakantiemaanden hopen wij de eerste resultaten 
te bereiken. Onze leden kunnen hier aan meewerken door mee propaganda te maken en vrienden en 
kennissen mee naar de kring te brengen. 
 
Vergeet uw agenda niet in te vullen en in te schrijven voor ons gezellig samenzijn op 23 september.  
Onze Quiz gaat door op 11  november, helpers en quizzers zijn welkom. 
Op 10 december is onze Nationale ruildag met tentoonstelling . Vergeet vooral niet tijdig loten binnen te 
brengen voor de grote verkoop onder leden en probeer eens iets te produceren voor onze 
tentoonstelling. Hulp of informatie nodig? Wij zijn er altijd op onze bijeenkomsten om te helpen. 
 
Propagandamateriaal voor onze manifestaties is voorhanden. Neem mee en deel uit aan vrienden of bij 
bezoek aan andere manifestaties. 
 
 

 
 

 

 
 

Regionale tentoonstelling Antwerpen Limburg “Philandria 
Wanneer: zaterdag, 10 juni, 2017 -10:00 tot 15:00  
Wat: voorverkoop bpost filatelietentoonstelling. 
 Organisator: Studiegroep Belgisch Kongo & Studiekring Filatelie Antwerpen & 
Kon.Postzegelkring Imperator & Postzegelclub Ekeren-Donk 
Toegang: Gratis  Extra info: Openingsuren van de loketten van bpost: 10u-15u 

Volgende postzegels komen in voorverkoop: 

De mooiste pleinen van Eupen 
500 jaar Reformatie 
Winnend België 
Belgische winnaars van de Tour (de France) 
Europa-uitgifte: Het Zandkasteel 
Er is ook een regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Antwerpen-Limburg. 
Er is een prentkaartententoonstelling in zaal:”Wijkwerking” Van De Weyngaertplein 38 
2180 Ekeren 
Waar: Elcks-Thuys Feestzaal Van De Weyngaertplein 13 2180 Ekeren België 
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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(vanaf januari 2017) 
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  
  firmin.thys@hotmail.com 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28    0468/289239 

        
          * Ruilmeester Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester 

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

  
 *O-Voorzitter archief & bibliotheek 
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Gelendel 102  2260  Westerlo 
  : 014/728604 
  
 *Penningmeester 
 BRYS Luc  :brys.willems@telenet.be 
 Blokstraat 82  B3 
 2500 LIER 
 :03/4803690         
         
   *Leden: 
  BATS Willy, willy.bats@skynet.be 
  Morkhovenseweg 147, 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 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door 
Zaal “d’Open Poort”  

Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier 
Zaterdag 13 mei 2017 vanaf 14 uur 

Zaterdag 09 september 2017 vanaf 14 uur 
 

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

LIDGELDEN  2018 
 * 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 2018 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
Al DEZE bijeenkomsten gaan door in : 

Zaal “D’OPEN POORT” 
Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 

 

ZATERDAG 13 MEI VANAF 14 UUR 
ZATERDAG  10 juni vanaf 14 uur 
ZATERDAG  1 juli (EERSTE ZATERDAG) vanaf 14 uur 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:firmin.thys@hotmail.com
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Verkoop onder leden van 13 mei 2017 om 15 uur 

Nr Land Omschrijving  **/*/O Cote Inzet Prijs 
Nr. 
B. 

1 België Nr. 1 O 90,00 12,00     

2 België Nr. 2 O 60,00 12,00     

3 België Nr. 2 O 60,00 12,00     

4 België Nr. 9 O 140,00 17,00     

5 België Nr. 122 O 32,50 5,00     

6 België Nr. 290 O 30,00 4,00     

7 België Nr. 290 B O 25,00 3,00     

8 België Nrs. 481-483 ** 19,00 3,00     

9 België Nr. 879-879A ** 138,00 18,00     

10 België Nrs. 930-937 ** 74,00 11,00     

11 België Nrs. 979-985 ** 70,00 10,00     

12 België PR nrs. 81-82 ** 12,50 1,00     

13 België Erinnophilie nrs. 64-68 ** 10,00 1,00     

14 België Filatelieclub van België Leopold 1 niet in cat. **   1,00     

15 België FDC Blok nr 22 O 22,00 1,00     

16 België FDC Blok nr. 80 O 25,00 1,00     

17 België FDC nrs. 3101-3110 O 17,00 1,00     

18 België 8 FDC 3045,56;57;63;71;73;96;97 O 28,95 1,00     

19 België Spoor nrs. 213-235 * 11,00 1,00     

20 Ierland C 938 a  Uitgifte prijs £4,92 **   4,00     

21 Ierland C1035 uitgifte prijs £5,31 **   5,00     

22 Berlin Nr. 27 O 95,00 11,00     

23 Berlin nr. 57 O 55,00 7,00     

24 Bizone Zone anglo-americane nr. 81 O 22,50 4,00     

25 Bund Nr. 62 O 75,00 9,00     

26 D.D.R. Nrs. 41-44 O 35,00 5,00     

27 D.D.R. Nrs. 38-40 O 120,00 14,00     

28 Frankrijk Nr. 30 O 20,00 2,00     

29 Frankrijk Préo nrs. 213-223 muziek ** 100,00 10,00     

30 Frankrijk Souveniers vellentjes 3917-3922 uitg. pr. €15,00 **   8,00     

31 Duitsland 2 Insteekboekjes     1,00     

32 Berlin ruilboekje  *   1,00     

33 Insteekboek leeg     1,00     

34 Duitsland Insteekboek     4,00     

35 Italië Doos ±2,5 kg.     1,00     

36 Spanje Doos       1,00     

37 België Thema Fontenoy nr.2600 map O 23,00 2,00     

38 België Thema Rubens nrs. 1860-61  1816-21 map O 100,00 5,00     

39 België Graveer. Bonnevalle &Janssens 1246/48 1447 O   1,00     

40 België 100j. Internationale 1290-92 4 kaarten O 3,00 0,75     

41 België 50j. NMBS nr.nr.1825 2 kaarten O 4,00 0,50     

42 België 4 Briefkaarten O   1,00     

43 België BK. Nrs. 2-9 Themabelga 1975 ** 3,00 1,00     

44 België BK. Nrs. 15-27 150j. Onafhenkelijkheid ** 6,50 2,00     

45 België BK. Nrs. 10/14 Rubensjaar ** 12,50 3,00     

46 België BK. Nr.1 O   2,00     
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47 België BK. Nr.7 O   1,00     

48 België BK. Nr. 9 O   0,50     

49 België BR. Nrs.1391-1393 Stempel Zuidpoolbasis  O   1,00     

50 België Bl. Nr. 47 O   0,75     

51 België Boekje nr. 19 nrs. 2332/35 ** 5,00 1,20     

52 België Boekje nr. 21 nrs. 2418/21 ** 7,00 1,20     

53 België Boekje nr 22 nrs. 2428/31 ** 6,50 1,20     

54 België Nrs. 2273-2276 ** 6,50 1,50     

55 Belg.Congo 5 Aerogrammen O   1,00     

56 Belg.Congo 5 Aerogrammen opdruk CONGO O   1,00     

57 India BK. Zeepost Bombay-Mechelen O   1,00     

58 Wereld Doos met zegels gesorteerd per land     5,00     

59 Munten Doosje met munten     1,00     

60 Lier 

 

  
 

    2,00     

61 Wereld Insteekboek vol met zegels O  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 verkoop. 
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 
€0,10 tot  €1,00   € 0.10 
€ 1,00 tot €10,00   € 0,50 
€ 11,00 tot € 50,00 € 1,00 
€ 51,00 tot € 100,00 € 2,00 
€ 101,00 tot € 200,00 € 5,00 
€ 201,00 tot € 500,00 € 10,00               
 De biedingen kunnen per  Email: firmin.thys@telenet.be  arpojarpolier@gmail.com of  per adres :Bosstraat 38 2500 
Lier : 034806628   : 0468 28 92 39 

Naam :      
       

Adres :      nr.: bus:   
       

Postcode :    Plaats :     
       

Tel.:      E-mail :     

 

Lot Nr Omschrijving Bod   Lot nr Omschrijving Bod  

             

             

       

       

       

       

       

 

Timmermans Herd. 1986  Kalender Van IN Programma  
met Parkeerkaart , Progm. Ster, Progr Tent. filatelie 
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100 JAAR GELEDEN OVERLEED AUGUSTE RODIN (1840-1917) 
 

 

(Franois) Auguste Ren Rodin was een Franse beeldhouwer, wiens 

werk doortrokken was van grote psychologische kracht, die 

grotendeels  geuit werd door textuur en modellering. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste beeldhouwer van de 

19e en vroege 20e eeuw. 

Rodin werd geboren in Parijs op 12 november 1840, als zoon van een politiebeambte. Hij studeerde kunst in een 

vrije school voor ambachtslieden en in zijn eentje bij het Louvre, omdat hem de toegang werd geweigerd tot de 

Ecole des Beaux-Arts. Jarenlang werkte hij voor andere beeldhouwers, met inbegrip van Ernest Carrier-Belleuse. 

Tegelijkertijd voltooide hij studies in anatomie.  

Rodin in Brussel 
 

In Parijs is het oorlog. De Pruisen belegeren de stad, en na de Franse capitulatie op 29 januari 1871 breken onzekere 

tijden aan – even later raast de Commune als een wervelwind door de straten. De jonge beeldhouwer wacht niet tot 

er een wonder gebeurt en neemt de wijk naar Brussel. Naam als kunstenaar heeft hij nog niet. Auguste Rodin zal zes 

jaar in België wonen. Als we zijn latere secretaris Rainer Maria Rilke mogen geloven, heeft hij er de gelukkigste dagen 

van zijn leven doorgebracht. 

Eerst huurt Rodin een kamer in het centrum, boven een estaminet aan de Nieuwbrug 36. Voorlopig maakt hij nog 

elke dag de korte wandeling naar de werf van het Beursgebouw. In de hoofdstad verrijst immers een gloednieuw 

paleis voor handel en kapitaal. Architect Léon Suys heeft een ambitieus plan voor de sanering van het centrum 

uitgetekend. Het stinkende, brakke riviertje de Zenne wordt overwelfd, en Suys voorziet ook in een prestigieus 

onderkomen voor de handelsbeurs. In juni 1865 heeft de gemeenteraad ingestemd met het project; drie jaar later 

gaan de werkzaamheden van start. Op de plaats waar ooit het Minderbroedersklooster heeft gestaan, verrijst het 

nieuwe Beursgebouw. 

De Franse decorateur Carrier-Belleuse heeft de opdracht gekregen om mee te werken aan de standbeelden, 

kariatiden en friezen die vanaf 1871 op de ruwbouw worden aangebracht. Rodin is zijn werkgever naar Brussel 

gevolgd.  

Kosten noch moeite worden gespaard om van de Beurs een ijkpunt in 

het stadshart te maken, een boegbeeld van het slagschip België dat de 

golven van de haute finance zal bedwingen. Na de plechtige opening 

op 27 december 1873 meldt het Parijse blad L’Univers illustré dat het 

koningspaar en meer dan 3.000 gasten het nu al legendarische 

openingsbal hebben bijgewoond. Het gebouw barst uit zijn verse 

voegen. Er worden liefdadigheidsconcerten gehouden, een 

caoutchoucbeurs en een tentoonstelling waarop de nieuwste 

telefoontechnieken worden gedemonstreerd. De Beurs is de vitrine 

van de vooruitgang. 
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De Werken van Rodin 

 

Rodin: "Man met de gebroken neus" (masker), 1862-1863. 

Tsjechië 2002. Blok met twee zegels, aan de linkerkant "De man met de gebroken neus". Het masker behoort tot de 

National Gallery in Praag. De blok toont de Franse beeldhouwer Auguste Rodin  met de Tsjechische schilder Alfons 

Mucha  in een rijtuig in 1902. Zij verlaten  het oude stadhuis van Praag waar Rodin op dat ogenblik op bezoek is.   

 1875-1876. Na een spannende reis naar Italië en kennismaking met de sculpturen van 

Michelangelo, maakte Rodin zijn eerste meesterwerk, "Overwonnen", een jonge 

mannelijke naakte man,  later genaamd "De leeftijd van Brons". 

Dit beeld leidde tot de eerste van talrijke openbare controverses waarmee  Rodin  

gedurende zijn hele carrière zou kampen. Gewend aan het zeer kunstmatige uiterlijk 

van de meeste 19e-eeuwse academische beelden, weigerden de critici te geloven dat 

Rodin in staat was om een figuur zo realistisch te maken zonder het gebruik van gipsen 

afgietsels van een levend model. Dit realisme was een gevolg van zijn nauwgezette 

anatomische studies.  

Het beeld werd voor het eerst getoond in Brussel en later in Parijs in 1877. Het 

schandaal dat volgde na de eerste tentoonstelling vestigde zijn artistieke reputatie. 

France 1974. Europa zegel. "De leeftijd van Brons" [L'Age de l'Airain].  

 

De tentoonstelling in 1880 van zijn naakt standbeeld, St. Johannes de Doper, die de menselijke kwaliteiten van zijn 

onderwerp benadrukt, verhoogde Rodins reputatie. In datzelfde jaar begon hij aan “ de poorten van de hel”, een 

gebeeldhouwde bronzen deur voor Le  Musée des Arts Décoratifs in Parijs. De deur vertegenwoordigt voornamelijk 

scènes uit The Inferno, het eerste deel van Dantes Goddelijke Komedie.  

Hoewel Rodin de "poorten van de hel" niet heeft afgemaakt, creëerde hij modellen of studies, van veel van zijn 

sculpturen, die alle werden geprezen als onafhankelijke prestaties. Onder deze werken zijn "De kus", "Ugolino", "De 

Denker", "Adam en Eva". Deze beelden vertegenwoordigen de eigen visie van de beeldhouwer op de  vooruitgang 

van de mensheid .  

In 1886 voltooide hij "de Burgers van Calais". Dit beeld is een monumentale bronzen groep waarin de historische 

figuren zijn vertegenwoordigd met grote psychologische differentiatie.  
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                France 1974. "De Burgers van Calais", gemodelleerd  1884-1885.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier is een Nederlandse versie van "De Kus".  In 1989 vierde  Nederland de 150ste verjaardag van de Nederlandse 

Spoorwegen, en deze zegel werd uitgegeven in een set van drie verschillende postzegels.  

Het toont Rodin's "De Kus" (kussen vaarwel!?) Met een enorme stationsklok aan de voorkant, om de reizigers aan   

de tijd te herinneren  Nederland 1989. "The Kiss". ) 

Great Britain 1995. "The Kiss", gemodelleerd ca 1884. Zie ook het Hongaarse postwaardestuk  hieronder. 
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Rodin was een zeer originele sculpturale genie, maar hij erkende openlijk zijn schuld aan de kunstenaars die hem 

waren voorgegaan: de meesters van het oude Griekenland en de Renaissance Phidias, Donatello, Michelangelo.  

 

 

Hij was ook zeer geïnteresseerd in de gotische kunst, zoals de 

kathedralen van Frankrijk. Na het bekijken en het bestuderen van de 

prachtige kathedraal in Amiens voelde hij dat de fundamentele 

inspiratie kwam van de stemmen van de natuur.  

In de twee  handen met de vingers bij elkaar zag hij misschien de 

bron van inspiratie voor de gotische boog, de boog die met 

herhaling en uitbreiding leidde tot de oprichting van de prachtige 

gotische kathedralen.  

De handen zijn natuurlijk die van de afzonderlijke individuen. Een 

spirituele communicatie tussen de twee wordt uitgedrukt, maar de 

vingers en handen blijven enigszins gescheiden. Kon hij, door die 

scheiding,  de uiting zijn van de eenzaamheid van alle mensen, het 

verlangen naar een volledige eenwording, die bijna nooit wordt 

gerealiseerd, maar waar zo veel  naar verlangd werd?  

 

De zegel is  gegraveerd door de Franse graveur Pierre 

Albuisson. Monaco 1991. "La Cathdrale".  

Rodin was niet alleen een beeldhouwer van publieke monumenten, maar 

een onvermoeibare kunstenaar die talrijke kleine en intieme sculpturen 

gemaakt heeft.  

Deze werken variëren van hoogontwikkelde stukken zoals "Eeuwige Lente" 

(1884) en "Le Baiser", twee van zijn meest populaire studies van jeugdige 

passie.  

Hij was ook een veelgevraagd portret beeldhouwer en hij produceerde 

memorabele beelden  van de meest beroemde mannen en vrouwen van 

zijn tijd, variërend van Victor Hugo (1883) naar George Bernard Shaw (1906) 

en Paus Benedictus XV (1915).  

France 1990. "Cambodgienne Assise" [Zittende vrouw uit Cambodja]. 

geschilderd in 1906. Musée Auguste Rodin, Parijs.  

 

Vanaf 1900 werkte Rodin vooral op kleinere schaal, bijvoorbeeld voor studies van balletdansers (ca 1910-12) en 

tekeningen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 bracht hem zwaar in de problemen. Zijn gezondheid 

en geestelijke stabiliteit begaven het en hij stierf in 1917, kort na zijn 77ste verjaardag.  

Bliografie: Microsoft Encarta .  Yvert & Tellier  August Rodin Tasschen  

 

Firmin Thys 
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GEZELLIG SAMENZIJN 23 SEPTEMBER 2017 
 ARPO –JARPO LIER  

Menu Buffet 
KOUD 

 Heilbot carpaccio met basilicum en ijsberg 

 Roze garnaal in glas met garnituur “mooi zicht” 

 Beenhesp met knolselder 

 Kalfslende en groene asperge met zoete paprika 

 Margaritasalalade   

o Compositiesalades, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter 

 

Warm 
 Dorade licht getomateerd en bintjes 

 Rigitone broccoli en lamsgehakt 

 Parelhoen en dragon met corichon 

Nagerecht 
Tiramisu 

Dranken 
 Aperitief  

 Wijnen en dranken  aan tafel 

 Alle dranken voor en na  

 

 

 

 

 

Een korte beschrijving van het gerecht. 

Item 
Een korte beschrijving van het gerecht. 
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                23 september 2017 

OM  18 UUR 

in de zaal D’ Open Poort 

Berlaarsesteenweg 17 

2500              LIER 

Gezellig samenzijn met  buffet. 
                            Arpo-Jarpo Lier 

 

 
 

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   € 40,00. 
 

 Wat krijgt U hiervoor? 

 

Aperitief - koud en warm buffet  tot alles op is -  Dranken gans de avond gratis.!!!!!!! 
 

Inschrijven vóór  15 september 2017  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 :03/480.66.28    0468289239 

E-mailadres   firmin.thys@telenet.be of  arpojarpolier@gmail.com 

  
 

Lid nr.:..........   Naam:............................................................................................. 

 

 

Adres:...................................................................................................................... 

 

 

Postnummer:................... Gemeente:........................................:.....................… 

 

Schrijft in voor het gezellig samenzijn  op 23 september 2017 om 18 uur. 

 

Aantal personen :...........  aan  € 40,00 :.................. 

Handtekening 
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ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 

Zaterdag 11 november 2017 

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 stu-
ren naar:    arpojarpolier@gmail.com  of    firmin.thys@telenet.be  

Kijk op de websites  “Uit in Vlaanderen” of  “Uit in Lier”  

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


ARPO - JARPO LIER 
 
 
 

26ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz. 

zondag  10 december 2017 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

 

13 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 -  04768 28 92 39 

 

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

 

Iedereen is welkom                   Toegang gratis 

 

 

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

