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Beste Vrienden 

 

Het is bijna zover : de viering van ons 55 jaar bestaan. Vergeet niet in te schrijven voor ons 

feest. In de prijs is alles inbegrepen. De kring doet een flinke bijdrage.  

55 jaar is niet niks, uw dienaar heeft er 50 jaar van meegemaakt. Onze viering is een hulde 

aan al de leden en bestuursleden die zich ingezet hebben voor onze kring.  

 

Na de viering volgt ons traditioneel programma met onze gewone bijeenkomsten, in 

november onze quiz en in december onze ruildag met tentoonstelling, afsluiting van ons 

feestjaar en afscheid nemen van de feestzaal waarin we vele jaren hebben kunnen genieten 

van onze hobby aan voordelige voorwaarden.  

 

Het nieuwe jaar starten we dan in onze nieuwe locatie met onze algemene jaarvergadering 

en gratis worstenbrood of appelbollen voor onze leden en partner. Meer hierover in ons 

volgend tijdschrift. 

 

Wij zoeken helpers voor onze manifestaties, zowel voor ons feest, de quiz, de ruildag en ook 

bij de verhuis naar de nieuwe zaal.  

 

Tijdens onze ruildag is er de jaarlijkse eindejaarverkoop onder leden. Loten worden verwacht 

ten laatste tijdens onze bijeenkomst van oktober. 

 

Leden die een tafel willen tijdens onze ruildag mogen niet vergeten dit  te melden. 

 

Na dertig jaar als medewerker en verantwoordelijke uitgever van dit tijdschrift is het tijd  dat 

er zich nieuw bloed aanbiedt. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en nog altijd, maar de 

omstandigheden en de leeftijd beginnen hun tol te eisen 
Firmin Thys 

Even terugblikken in de tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

ARPO-JARPO LIER 

 JAAR 



 

Arpo-Jarpo Lier september - oktober 2016 

3 

Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

ARPO – JARPO Lier 

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

Lokaal  : Feestzaal “’t Karthuizershof”,  
   Karthuizersvest 55  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  
  firmin.thys@hotmail.com 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28   0479/778337   0468/289293 

        
          * 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. Raad-
pleeg onze bibliotheek . 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 in  : 

Feestzaal ’t Karthuizershof 
Zaterdag 10 september 2016 vanaf 14 uur 

Zaterdag 8 oktober 2016 vanaf 14 uur. 
 

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

LIDGELDEN  2017 
 * 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 2017 

 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
Al onze bijeenkomsten gaan door in : 
Feestzaal ’t Karthuizershof 
Kartuizersvest 55 2500 LIER 

 ZATERDAG 10 september 2016 VANAF 14 UUR 
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2016. VIERING 55 JAAR 
ARPO MET BUFFET. (Zie verder in dit tijdschrift) 
ZATERDAG  8 oktober 2016 VANAF 14 UUR  
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2016 VANAF 14 UUR 
20 UUR FAMILIALE QUIZ; 
   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:firmin.thys@hotmail.com
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Verkoop onder leden 10 september 2016 om 15 uur 

Nr. Land Omschrijving ** * O Cote Inzet Bod 

1 België N.A. nr 23   Pater Damiaan ** 12,00 2,50   

2 België N.A. nr7 Triatlon ** 12,50 2,50   

3 België Nrs. 100 -107 * 90,00 13,50   

4 België Nrs. 267-272 * 35,00 5,25   

5 België Nrs. 407-409 * 6,00 1,00   

6 België Nrs. 438-445 O 10,00 1,50   

7 België Nrs. 447-454 ** 45,00 7,00   

8 België Nrs. 661-669 ** 6,50 1,00   

9 België Nrs. 1008-1008A  en 1009- 1010 ** 2,55 0,50   

10 België Nrs. 1082-1088 ** 11,50 2,00   

11 België Nrs. 1111-1112 ** 2,30 0,50   

12 België Nrs. 1114-1120 ** 12,50 2,00   

13 België Nrs. 1153-1158 ** 11,50 2,00   

14 Wereld Insteekboek met zegels     1,00   

15 België Nrs. 2001-2003 ongetand ** 40,00 2,00   

16 België Lot medaillons 10 cent bruin O   2,00   

17 België Lot medaillons 20 cent blauw  ± 50expl O   5,00   

18 België Nr.17A 30 expl.  Kleurverschillen O 75,00 1,00   

19 België Nr. 46 11expl. Kleurverschillen O 5,50 0,50   

20 België Nr. 26 39expl. Kleurverschillen O 19,50 0,50   

              

 

 

 

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@hotmail.com ; per 

ad  

 

 

 

 

Lot Nr Omschrijving Bod   Lot nr Omschrijving Bod  
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Het Lam Gods van de Gebroeders Van Eijck 
Zo'n 200.000 mensen bezoeken jaarlijks de St-Baafskathedraal in Gent. Ze komen uit de hele wereld om 

het pronkstuk van België  "Het Lam Gods" te bewonderen.  

Het pronkstuk is niet voor niets goed beveiligd, want het bekende retabel/altaarstuk is menigmaal in zijn 

geheel of in gedeelten gestolen. Het lijkt welhaast als in een thriller. Eén van de 24 hoofdpanelen is in 1934 

ontvreemd en nooit meer teruggekomen. 

Hieronder het verhaal van het Lam Gods, o.a. geïllustreerd met postzegels. 

Ontstaan van het Lam Gods 
 

Omstreeks 1425 begint de Vlaamse schilder Hubert Van Eijck met het 
maken van een altaarstuk voor de St-Baafskathedraal (toen St-Janskerk) te 
Gent.  
 
Het drieluik was een opdracht van de Gentse schepen, en de kerkmeester 
Joos Vijdt en diens vrouw. 

Hubert Van Eijck overleed in 1426 en het werk werd afgemaakt door zijn 
jongere broer Jan Van Eijck. 
 
In 1432 is het werk klaar en bestaat dan uit 12 panelen in geopende toestand 
en nog eens 12 panelen in gesloten toestand. 

 

Beschrijving van het altaarstuk/retabel 
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In geopende toestand zijn de volgende afbeeldingen te zien: 
 
Bovenste rij van links naar rechts:  
Adam, zingende engelen, Maria, de Goddelijke Heer op de troon, Johannes de Doper, musicerende 
engelen en Eva. 
Op de onderste rij van links naar rechts: de "rechtvaardige rechters", ridders, "aanbidding van het Lam 
Gods", kluizenaars en pelgrims. 
Het belangrijkste paneel, de aanbidding van het Lam Gods (=God de Zoon), toont belijders, kerkvaders, 
heilige vrouwen, engelen en zo meer rondom het (bloedende) Lam. 
Hoewel de vijf panelen van de onderste rij compositorisch niet helemaal in orde zijn, loopt er wel een 
horizontale lijn op de achtergrond die gevormd wordt door bosjes en vergezichten, die het geheel voor de 
toeschouwer aaneen smeden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gesloten toestand zijn de volgende afbeeldingen te zien:  

Linksonder en rechtsonder staan de schenkers van dit werkstuk afgebeeld, links Joos Vijdt en rechts zijn 

vrouw Elisabeth Borluut. 

Tussen hen in staan 2 standbeelden in grisailletechniek geschilderd. Links Johannes de Doper en rechts 

Johannes de Apostel/Evangelist. 

De middelste rij van vier panelen verbeeldt de annunciatie, de aankondiging van de "blijde boodschap" aan 

Maria. Links de aartsengel Gabriël en rechts Maria. 

De 4 kleine paneeltjes aan de bovenkant tonen achtereenvolgens van links naar rechts de profeet 

Zacharia, de Sibille van Erythrea, de Sybille van Cumea en de profeet Micha. 
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Drie postzegels van België, uitgegeven 5 april 1986 als "Culturele uitgifte" (catalogus OCB-2205/2207) 

De 3 voorstellingen komen uit het middenstuk van het retabel, met van links naar rechts Maria, God de Heer en Johannes de Doper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeelte uit het hoofdpaneel van het retabel, "Het Lam Gods" 

Het bloedende Lam (symbool voor de gekruisigde Jezus Christus, de zoon van God) wordt hier bewierookt door Engeltjes (op de voorgrond) 
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Historiek 

Het meer dan 500-jaar oude schilderij heeft een roerige geschiedenis achter de rug. Een overzicht. 

1432. Het schilderij van Hubert en Jan van Eijck is klaar. 

1566. Tijdens een protestantse revolte wordt het werk in de toren van de kerk verborgen. 

1794. Franse soldaten nemen delen van het schilderij mee naar Parijs. 

1815. De ontvreemde delen komen  terug na de val van Napoleon. 

1816. De vleugels (behalve Adam en Eva) worden verkocht aan de koning van Pruisen. 

1822. Het kunstwerk ontsnapt aan een grote brand. 

1861. De panelen van Adam en Eva worden verkocht aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België. 

1914. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt het schilderij verstopt. 

1920. Alle panelen worden weer verenigd zoals bepaald in het Verdrag van Versailles. 

1934. De panelen van "De Rechtvaardige Rechters" en van "St.Jan de Doper" worden gestolen.  

           Het tweede paneel wordt snel gevonden, maar het eerste is tot op de dag van vandaag nog 

spoorloos. Zie verder op deze pagina. 

1940. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt het schilderij naar Pau (in Zuid-Frankrijk) 

gebracht. 

1941. De Belgische kopiïst Jef Vanderveken maakt een nieuw paneel van de Rechtvaardige Rechters. Het 

hele stuk weer kompleet. 

1942. Duitse troepen slagen er in het werk mee te nemen naar Duitsland voor een op te richten 

Kunstencentrum in Linz. Ideetje van Hitler. 

1946. Het veelluik keert weer terug naar Gent. 

1986. Het schilderij wordt "definitief" geplaatst in de Doopkapel van de St-Baafs. 

2014(?) Het gerestaureerde retabel krijgt een nieuwe prominente plaats in de kathedraal. 

 

 

 

 

Een blik op het oude centrum van Gent gezien vanaf de Korenlei naast de Sint-Michelsbrug. Van links naar 

rechts de bekendste gebouwen van de stad: de Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal. 

Postzegel OCB-1594, uitgegeven op 7 augustus 1971, Stad Gent. 

Van 29 september 1995 tot 7 januari 1996 werd in de St-Pietersabdij van Gent een tentoonstelling 

gehouden met de intrigerende titel: "De stoutmoedige diefstal van het Lam Gods". 

Ook de Belgische Post kondigde deze tentoonstelling aan in de hierboven getoonde gelegenheidsstempel.  

De tentoonstelling probeerde met behulp van foto's, krantenartikelen en beeldbanden de bekende 

kunstroof van 1934 nader toe te lichten. 
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In 1934 werd Gent opgeschrikt door "de stoutmoedige diefstal", toen  in de nacht van 10 op 11 april twee 

panelen werden ontvreemd om er de bisschop van Gent mee af te persen. Het betrof het paneel met de 

"Rechtvaardige Rechters", het meest linker paneel van het retabel, en het er tegenaan liggende paneel van 

Johannes de Doper aan de achterzijde. 

De ontvoerder(s) liet(en) één paneel terugvinden om zo hun eis van het losgeld voor het andere paneel 

kracht bij te zetten. De Procureur des Konings van Gent weigerde te onderhandelen met dieven. 

De zoektocht kwam nader in het nieuws toen in Dendermonde de Wetterse wisselagent Arsène Goedertier, 
ook koster van de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren, de diefstal bekende, maar niet meer bij machte was om 
de bergplaats bekend te maken. 
 
"Mijn geweten is rein," verklaarde hij op zijn sterfbed. Maar ook: "Ik alleen weet waar het paneel van het 
Lam Gods zich bevindt. Zoek in mijn schrijftafel de groene envelop." 
 
Helaas, "de groene envelop" leverde alleen kopieën van de door Goedertier geschreven 
afpersingsbrieven". 

 Het paneel met de Rechtvaardige rechters werd in 1941 voorlopig vervangen door een kopie van de hand 
van Jef Vanderveken.  
Het wordt hier links afgebeeld. 

Het origineel is nooit teruggevonden. De kopiïst schilderde in het koor der Rechters de toenmalige koning 
Leopold III om, uit eerbetoon voor de oorspronkelijke schilder(s), er duidelijk op te wijzen dat het om een 
kopie gaat. 
De kopiist kon beschikken over een andere geschilderde kopie van de hand van Michiel Coxcie, in 1559 
vervaardigd voor Filips II van Spanje. 

Het schilderen van dit vervangende paneel, in oppervlakte ongeveer één dertigste van het totale veelluik, 
heeft zes maanden intensieve arbeid gevergd. 
Met de regelmaat van de klok komen amateurspeurders aandraven met goed geargumenteerde 
oplossingen van het raadsel.  
Voorbeelden hiervan zijn Gaston De Roeck en Johan Vanden Abeele (zie internet). Tot nu toe is niemand 
er echter in geslaagd het paneel te ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze postzegel OCB-1737 werd op 16 november 1974 uitgegeven als Kerstzegel. De zegel toont een 

afbeelding van de Engel Gabriël naar het paneel van de annunciatie. 

Postzegel OCB-1862 werd uitgegeven op 3 september 1977 ter viering van de 50e verjaardag van het 

"Wereldcongres van Bibliothecarissen" dat in Brussel werd gehouden. De zegel toont het boek dat 

Johannes de Doper vasthoudt in het paneel aan de voorzijde van het retabel. 
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GEZELLIG SAMENZIJN 24 SEPTEMBER 2016 
55 JAAR ARPO –JARPO LIER & SFP “DE KOERIER” 

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 
 Vlaswijting met bieslooksausje en stoemppatatatjes 

 Kipcurry “Indian way” 

 Geitenkaas /vijgen/honing/pijnboompit 

Nagerecht 
Rijstricondé met abrikozen 

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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24 september 2016 

OM  18 UUR  

 in de zaal 't Karthuizershof 

Karthuizersvest 55-57 

2500              LIER 

  Gezellig samenzijn met  buffet. 
Ter gelegenheid 55 jaar Arpo-Jarpo Lier & SFP “De koerier” 

 Korte Rondleiding Lier Spaanse periode plus  

St. Gummaruskerk met gids om 15 uur 

Vertrek ’t Karthuizershof 

 

 
 

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.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Plus rondleiding voor de liefhebbers niet verplicht. 

Inschrijven vóór  16 september 2016  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   0479778337  0468289239 

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

  
 

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

 

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

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

Neem deel aan de rondleiding  Lier  met  ……      personen.  

  

Schrijft in voor het gezellig samenzijn  op 24 september 2016 om 18 uur. 

 

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

Handtekening 
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SFP “DE KOERIER” sseptember2016 

WE GAAN TERUG IN DE TIJD EN ZOEKEN SPOREN VAN DE SPAANSE PERIODE 

De historische achtergrond 
Op 20 oktober 1496 is Lier het decor voor het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Castilië, 
dochter van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Dit huwelijk legt de basis voor een meer dan 200 
jaar durende verbintenis tussen de Zuidelijke Nederlanden en Spanje. 
Johanna vertrekt vanuit Spanje en bij haar aankomst in Antwerpen krijgt zij en haar uitgebreid gevolg een 
grandioze ontvangst. Filips reist vanuit Tirol. Wanneer het toekomstig paar elkaar voor het eerst ontmoet, 
slaat de vonk onmiddellijk over. 

Filips en Johanna krijgen zes kinderen, onder wie de latere keizer Karel V (1500).Het huwelijk krijgt grote 
politieke betekenis, wanneer Johanna het koninkrijk Castilië erft na Isabella’s dood (1504). Filips en Johanna 
worden koning en koningin. Kort daarop sterft Filips (1506). Johanna is ontroostbaar en wordt gek van 
verdriet. Ferdinand wordt als regent aangesteld, zolang zijn kleinzoon Karel minderjarig is. Na Ferdinands 
dood (1516) wordt Karel koning van Spanje. 

Waarom huwen Filips de Schone en Johanna van Castilië in Lier? 
Na de dood van Maria van Bourgondië volgt een periode van politieke instabiliteit (1482-1492). Als kleine 
‘loyale’ stad is Lier een betere keuze om dit huwelijk te organiseren dan de grote stedelijke machtscentra als 
Antwerpen, Mechelen, Brussel of Leuven. Misschien is de keuze bepaald door de invloedrijke familie de 
Berghes die in Lier een hof heeft. Mogelijk speelt de bijzondere devotie van de invloedrijke hertogin-weduwe 
Margaretha van York voor de Lierse patroonheilige Gummarus ook een rol. 
 
Herinneringen uit de Spaanse tijd 
Op zes locaties in de binnenstad vinden we gedenkplaten die verwijzen 
naar de aanwezigheid van Johanna en Filips. Scan de QR-code en ontdek 
het Spaanse verleden. 

 

1. Sint-Jacobskapel of Spaanse kapel 
2. Hof van Santhoven of Hof van Mechelen 
3. Aragonbrug 
4. Hof van Aragon 
5. Sint-Gummaruskerk 
6. Bril of Spaanse Poort 
 

 

 

http://www.visitlier.be/zien/standbeelden/sint-gummarus
http://www.visitlier.be/doen/wandelen/spaanse-wandeling/locatie-1
http://www.visitlier.be/doen/wandelen/spaanse-wandeling/locatie-2
http://www.visitlier.be/doen/wandelen/spaanse-wandeling/locatie-3
http://www.visitlier.be/doen/wandelen/spaanse-wandeling/locatie-4
http://www.visitlier.be/doen/wandelen/spaanse-wandeling/locatie-5
http://www.visitlier.be/doen/wandelen/spaanse-wandeling/locatie-6


ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 

Zaterdag 12 november 2016 

WAAR:     in zaal  ‘t Karthuizershof 

Kartuizersvest 55/1  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   0479 77 83 37 of  0468 28 92 39 of een 
e-mail te sturen naar:   firmin.thys@hotmail.com  of  arpojarpolier@gmail.com  of    fir-

min.thys@telenet.be  

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

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


ARPO - JARPO LIER 
 
 
 

25ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN 

zondag  11 december 2016 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

 

13 uur grote eindejaarsverkoop  

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

 
in zaal ‘t KARTHUIZERSHOF 

KARTUIZERSVEST 55  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 -  0479 77 83 37 

 

 :  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
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Provincie Antwerpen 
 

 

in samenwerking met 
 

 

 

MAANDELIJKS PER EMAIL 
 

AUGUSTUS 2016  
Editie nummer 6  

Jaargang 1  

 

 

 

MAANDELIJKSE 

FILATELISTISCHE 

AGENDA & 

NIEUWSBRIEF 
 

 

 

1. Filatelistische agenda 

2. Tarieven der frankeercodes 

3. Info VPAH 

 

 

 

Beste Filatelisten, 

 

Hierbij de nieuwe editie waarbij verenigingen de mogelijkheid krijgen om hun filatelistische activiteiten extra en gratis te promoten via 

email. 

In deze editie zijn de data en onderwerpen van de nieuwe uitgiften voor 2017 opgenomen zoals doorgegeven door BPost voor de 

kandidatuurstelling voorverkopen.  

 

Alle filatelistische verenigingen, al dan niet aangesloten zijn bij de KLBP of VPAH, mogen hun activiteiten per e-mail via 

luc.impens@skynet.be aanmelden bij Luc Impens. 

In deze mail dienen alle gegevens te worden vermeld en een bruikbaar logo te worden gevoegd in bijlage zodat de aankondiging volgens 

een standaardsjabloon kan worden opgesteld. 

Enkel meldingen via e-mail worden in de kalender opgenomen !  

 

Van de verantwoordelijken van  verenigingen verwachten we dat zij de e-mails doorzenden naar hun leden en zo publiciteit maken voor 

alle, in de agenda opgenomen, evenementen. 

 

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks per e-mail verspreid onder andere via het secretariaat van de Koninklijke Landsbond der 

Postzegelkringen van België – provincie Antwerpen en het secretariaat van de Vriendenkring Postzegelclubs Antwerpens Handel 

(VPAH).  

 

Wij verzoeken de verantwoordelijken van verenigingen om deze e-mail door te zenden naar hun leden. 

Deze email mag onbeperkt verspreid worden. 

mailto:luc.impens@skynet.be
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1. FILATELISTISCHE AGENDA 
 

In deze rubriek nemen we de, aan ons tijdig gemelde, filatelistische manifestaties en voorverkopen op. 

De voorverkopen hebben een blauwe achtergrond. 

Enkel de postzegels van de eerstvolgende voorverko(o)p(en) worden afgebeeld. 

Verenigingen welke hun manifestaties / evenementen in onder staande agenda willen ingevoegd zien, melden dit 

per email aan luc.impens@skynet.be.   

Opname der gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de inrichtende macht van de manifestatie. 

 

 DATUM UUR LOCATIE ACTIVITEIT 

2016 

Iedere 

Maandag 

Dinsdag 

Vrijdag 

 

 

10.00 u 

/ 

13.00 u 

14.00 u 

/ 

17.00 u 

BPost 

Postkantoor De Brouckère 

Anspachlaan 1 

1000 Brussel 

Filaboetiek Brussel 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 “BPost 

Info :  
 www.philately.bpost.be 

 philately@bpost.be 

 

14 aug 16 

 

08.30 u 

/ 

14.00 u 

Lakenhal en tenten 

Grote Markt 

2200  Herentals 

Zomerbeurs voor verzamelaars 

Postzegels – postkaarten – munten. 

 

Toegang :  

Toegang : Gratis 

 

Organisatie : 

 Numismatica hernetals EGMP 

 KPZK Ontspanning Herentals 

 Herenthoutse Postkaartenclub 

Info : 

 frank.lippens@skynet.be 

 jef.ghys@telenet.be 

 jannekehelsen@telenet.be 

 

20 aug 16 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

Casino Modern Genk 

André Dumontstraat 2 

3600 Genk 

Voorverkoop : 

 België vanuit de hemel 

 Dieren in het nauw 

 Rik Wouters (1882 – 1916) 

 Rio 2016 : Olympische Spelen en 

Paralympics in Brazilië 

 70 jaar ‘het weekblad Kuifje’ 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

 Koninklijke Filatelieclub Genk 

Info : 

 089/38.45.34 

 

mailto:luc.impens@skynet.be
http://www.philately.bpost.be/
mailto:philately@bpost.be
http://www.fnip.be/
mailto:jef.ghys@telenet.be
mailto:jannekehelsen@telenet.be
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21 aug 16 

 

07.30 u 

/ 

14.00 u 

Parochiecentrum 

Kerkstraat 

3130 Begijnendijk 

Nationale ruilbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Hobby- & Verzamelclub Begijnendijk 

Info :  
 Paul Wijnants : 0496/02.61.50 

 paul.wijnants@scarlet.be 

 

25 aug 16 

 

10.00 u 

/ 

12.30 u 

BPost 

Postzegeldrukkerij 

E Walschaertsstraat 1 b 

2800 Mechelen 

Filaboetiek Mechelen 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 “BPost 

Info :  
 www.philately.bpost.be 

 philately@bpost.be 

 

27 aug 16 

 

08.00 u 

/ 

13.00 u 

GBS De Kangoeroe 

(ingang via Gildestraat) 

Lorzestraat 37 

2480  Dessel 

Internationale ruilbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
  

Info :  
 lut.lommelen@gmail.com 

mailto:paul.wijnants@scarlet.be
http://www.philately.bpost.be/
mailto:philately@bpost.be
mailto:Lut.lommelen@gmail.com
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08 sep 16 

/ 

10 sep 16 

 

10.00 u 

/ 

18.00 u 

 

Zat tot 

16.00 u 

PVA EXPO PRAHA  

Letňany 

Praag 

Sbératel . 

 

Toegang :  

 dagkaart 80 CZK (€ 2.88) 

 dealer card 500 CZK (€ 18.02) 

 vrouwen gratis 

 jongeren tot 18 jaar gratis 

Organisatie : 

 Sbératel  

Info : 

  http://www.sberatel.info 

 

10 sep 16 

/ 

17 sep 16 

 

10.00 u 

/ 

17.00 u 

 

 

Stadhuis Mortsel 

Wandelgang boven 

Stadsplein 1 

2640  Mortsel 

 

Filatelistische tentoonstelling ter ere van 50 jarig 

bestaan. 
(niet open op zondag 11 september 2016 !) 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

 Themaclub Mortsel  

Info :  

 http://www.filately.be/tcm 

 
14 sep 16 14.00 u 

/ 

16.00 u 

Dienstencentrum Antverpia 

Sint-Antoniuslei 95 - 97 

2930 Brasschaat 

Ruilbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Mariaburg 

Info :  
 Walter Deijnckens 

 walter.deijnckens@telenet.be 

17 sep 16 

 

 

09.00 u 

/ 

17.00 u 

Zaal Iseland 

Vismijn 

Kaai 0 

Nieuwpoort – Stad 

9
de

 Postzegel- en Ruilbeurs 

 Alle verzamelingen 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

 Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek 

Info : 

 O Lingier  

 em026@skynet.be 

 058/23.37.42 (na 19 u) 

 http://www.pzcwesthoek.be 

 

24 sep 16 

 

10.00 u 

/ 

17.00 u 

 

 

Chalet ‘Jeugd en Cultuur’ 

Leo Baekelandstraat 10 

2030 Antwerpen 

 

Postzegeltentoonstelling met standhouders ter 

ere van 80 jarig bestaan. 

  

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

 Koninklijke Postzegelkring Imperator 

Info :  

 henrivanwellen@skynet.be 

 

30 sep 16 

01 okt 16 

 

Vrij : 

10.00 / 

17.00 

 

Zat :  

10.00 / 

16.00 

Jan Van Rijswijcklaan 191 

2020 Antwerpen 

Internationale postzegel- en muntenbeurs. 

 

Toegang :  

 5.- Euro 

Organisatie : 

 FNIP 

Info : 

 www.fnip.be 

 

http://www.sberatel.info/
http://www.filately.be/tcm
mailto:paul.wijnants@scarlet.be
mailto:em026@skynet.be
http://www.pzcwesthoek.be/
http://www.filately.be/tcm
http://www.fnip.be/
http://www.fnip.be/
http://www.vanduffel.be/infonl08.htm
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09 okt 16 10.00 u 

/  

16.00 u 

 

Lokaal ‘Den Hof’ 

Hendrik Heymanplein 7 

9100  Sint Niklaas 

Internationale Postzegel- en Muntenbeurs 

Toegang :  

 1,5 Euro – leden gratis 

Organisatie : 

 Kon Wase Ruilclub 

Info : 

 V Behiels 03/777.35.90 (na 20.00u) 

 

09 okt 16 

 

10.00 u 

/ 

13.00 u 

 

Sportcentrum 

‘Den Boemel’ 

Bautersemstraat 63 

2800 Mechelen 

Koninklijke Postzegelkring Karel Denckens 

 1
de

  5-cent ruildag 

 Ruilen van ‘goedkope’ postzegels en 

blokken. 

 Open voor iedereen (lid of geen lid) 

 Mogelijkheid tot een deel van een tafel om 

eigen materieel aan te bieden. 

 Geen tafelreservatie mogelijk. 

 Maximum een halve tot één tafel per 

deelnemer gratis (afhankelijk aantal 

aanwezigen). 

 

TOEGANG GRATIS  !!! 

 

Organisatie :  
 Koninklijke Postzegelkring Karel 

Denckens i.s.m. Koninklijke Kielse 

Postzegelkring 

Info :  

 vandersanderene@fmail.com 

 René Van der sande : 015/42.02.27 

 

14 – 16 okt 16 

 
 

10.00 u 

/ 

vrij : 

20.00 u 

Zat : 

17.00 u 

Zon : 

16.00 u 

Americahal 

Laan Van Erica 50 

7321 BX Apeldoorn 

 (Nederland) 

Jaarlijks filatelistisch evenement 

 

Toegang :  

 5.- Euro 

Organisatie :  
 Stichting Postex (Nederlandsche 

Vereeniging voor postzegelverzamelaars 

Info :  
 http ://postex.nl/ 

 

 

15 okt 16 

 

13.00 u 

/ 

16.45 u 

 

Buurtsecretariaat ‘Den Tir’ 

Tirstraat 35 

2020 Antwerpen 

Koninklijke Kielse Postzegelkring 

 10
de

  5-cent ruildag 

 Ruilen van ‘goedkope’ postzegels en 

blokken. 

 Open voor iedereen (lid of geen lid) 

 Mogelijkheid tot een deel van een tafel om 

eigen materieel aan te bieden. 

 Geen tafelreservatie mogelijk. 

 Maximum een halve tot één tafel per 

deelnemer gratis (afhankelijk aantal 

aanwezigen). 

 Eigen tafel meebrengen toegelaten. 

 

TOEGANG GRATIS  !!! 

 

Info :  

 luc.impens@skynet.be 

 

mailto:vandersanderene@fmail.com
http://postex.nl/
mailto:luc.impens@skynet.be
http://blogimages.seniorennet.be/verzamelbeurs_zillebeke/643366-5e645afb2445dc44d9ffca96b320f16b.png
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16 okt 16 

 

09.30 u 

/ 

16.00 u 

Start 65 

Octaaf de kerckhove 

d’Exaerdestraat 214 

1501 Buizingen (Halle) 

38
ste

 postzegelbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Postzegelvrienden Buizingen 

Info :  
 J. Sermon : 02/305.42.25 

 Reservatie : B Burghaus : 02/361.07.66 

 

22 okt 16 

 

09.00 u 

/ 

15.00 u 

Ruilclub ‘Achter Olmen’ 

Technisch Instituut Sint-

Jansberg 

Weertersteenweg 135 

3680 Maaseik 

Internationale Ruilbeurs 

Postzegels – munten – zichtkaarten – alle 

objecten 

 

Toegang :  
 1,50 Euro (leden gratis) 

Organisatie :  
 Ruilclub ‘Achter Olmen’ 

Info : 

  ruilclub.maaseik@gmail.com 

 

22 okt 16 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

De Bron 

Kerkevijverstraat 19 A 

9340  Lede 

Voorverkoop : 

 Nobel België : De 10 Belgische 

Nobelprijswinnaars 

 Allen gelijk, allen verschillend : oproep 

tot tolerantie 

 Supermaan 

 De NAVO in België : nieuw NAVO-

hoofdkwartier in Evere 

 Hartelijke wensen : De eindejaarszegel 

 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

 Postzegelkring Leda 

Info : 

 Norbert Keppens 

 keppens.amant@telenet.be 

 www.postzegelkringleda.be 

 

 

27 okt 16 

 

10.00 u 

/ 

12.30 u 

BPost 

Postzegeldrukkerij 

E Walschaertsstraat 1 b 

2800 Mechelen 

Filaboetiek Mechelen 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 “BPost 

Info :  
 www.philately.bpost.be 

 philately@bpost.be 

 

 

 

 

 

27 – 29 okt 16 

 
 

10.00 u 

/ 

18.00 u 

Zat tot 

17.00 u 

Messe Sindelfingen GmbH 

& Co.KG 

Mahdentalstr. 116 

71065 Sindelfingen  

(Duitsland) 

Internationale Briefmarkenmesse 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
  

Info :  
 http://www.messe-

sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-

briefmarken-boerse 

 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:keppens.amant@telenet.be
http://www.postzegelkringleda.be/
http://www.philately.bpost.be/
mailto:philately@bpost.be
http://www.messe-sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-briefmarken-boerse
http://www.messe-sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-briefmarken-boerse
http://www.messe-sindelfingen.de/de/veranstaltung/int-briefmarken-boerse
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28 okt 16 

 

10.00 u 

/ 

12.00 u 

 

 

Ontmoetingscentrum NOVA 

Sterrenzaal 

Schijfstraat 105 

2020 Antwerpen 

 

Postzegel-tabletcafé 

Opleiding gebruik tablet i.v.m. filatelie 

  

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

Info :  

 http://www.nova-kiel.be/sterrenzaal 

 

12 nov 16 

 

20.00 u 

 

‘t Kartuizershof 

Kartuizersvest 55/1 

2500 Lier 

 

Jaarlijkse Familiale Quiz 

 

Toegang :  

 € 15.- / ploeg (max 6 pers) 

Organisatie :  
 Arpo Jarpo Lier 

Info : 

 Firmin Thys 03/480.66.28 

 
11 nov 16 

 

09.00 u 

/ 

15.00 u 

Koninklijk Atheneum 

Van Helmontstraat 6 

1800 Vilvoorde 

 

 

Filatelistische ruildag 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Vilvoordse Postzegelclub 

Info :  

 www.brafila.be 

 Francis Dochez : 02 305 47 21 

 dochez.francis@skynet.be 

16 nov 16 

 

14.00 u 

/ 

16.00 u 

Dienstencentrum Antverpia 

Sint-Antoniuslei 95 - 97 

2930 Brasschaat 

Ruilbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Mariaburg 

Info :  
 Walter Deijnckens 

 walter.deijnckens@telenet.be 

 

19 nov 16 

 

09.00 u 

/ 

15.00 u 

Zaal ‘Sint-Anneke’ Centrum 

Hanegraefstraat 5 

2050 Antwerpen (LO) 

Jaarlijkse postzegelbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 ‘t Vlaemsch Hoofd 

Info : 

 Paul Verstappen 

 paul.annemie@skynet.be 

 03/219.73.38 

 

 

10 dec 16 

 

09.00 u 

/ 

16.00 u 

Zaal De brug 

Nekkerspoelstraat 366 

2800 Mechelen 

11
de

  Postzegelbeurs 

 

Uitgifte MyStamp met ontwerp van André 

Buzin (onder voorbehoud) 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Postzegelclub Opsinjoor Mechelen 

Info : 

  jos.josette@skynet.be 

 

 

 

 

 

http://www.filately.be/tcm
mailto:paul.wijnants@scarlet.be
mailto:paul.wijnants@scarlet.be
mailto:Janenjie.luntershoek@kpnmail.nl
mailto:jos.josette@skynet.be
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10 dec 16 

 

09.00 u 

/ 

16.00 u 

Zaal ‘De Brug’ 

Hertshage 11 

9300 Aalst 

59ste Internationale ruilbeurs 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Philatelia Alosta 

Info :  
 De Meester Michel  micaal@telenet.be 

 Use Antoine : Antoine.use@telenet.be  

 

 

 

11 dec 16 

 

09.00 u 

/ 

16.00 u 

Karthuizershof 

Karthuizersvest 55 / 1 

2500 Lier 

25ste Nationale Ruildag met 

postzegeltentoonstelling Jeugdatelier en 

eindejaarsverkoop. 

 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 ARPO – JARPO Lier 

Info :  
 firmin.thys@hotmail.com 

 
28 – 29 dec 16 

 
 

10.00 u 

/ 

woe  

17.00 u 

don 

16.00 u 

 

De Veluwehal 

Nieuwe Markt 6 

3771 CB Barneveld 

 (Nederland) 

Eindejaarsbeurs & Stamptales 

Ca 160 handelaars 

 

Toegang :  

 3.- Euro per dag 

 -16 jaar: gratis 

Organisatie :  
 Vereniging Organisatie Verzamelbeurzen 

Veluwe (V.O.V.V.)  

Info :  
 organisatie@eindejaarsbeurs.nl 

 

2017 

28 jan 17 

 

 

09.30 u 

/ 

15.00 u 

 

 

Feestzaal Kielpark 

Sint Bernardsesteenweg 113 

2020 Antwerpen 

 

Koninklijke Kielse Postzegelkring 

 26
ste

 Nationale Ruilbeurs 

 

TOEGANG GRATIS  !!! 

Info :  

 luc.impens@skynet.be 

28 jan 17 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

 Voorverkoop : 

 Guust Flater wordt 60 

 Hoop doet leven 

 Permanente zegel 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

Info : 

  
26 feb 17 

 

08.00 u 

/ 

13.30 u 

Ruilzaal Hivset 

Apostoliekenstraat 4 

2300 Turnhout 

 

 

Voorjaarsbeurs 

Toegang : Gratis 

Organisatie :  
 Binkse Ruilclub Turnhout 

Info :  
 Secretariaat.binkseruilclub@telenet.be 

 www.binkseruilclub.be 

 

mailto:micaal@telenet.be
mailto:Antoine.use@telenet.be
mailto:firmin.thys@hotmail.com
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:Secretariaat.binkseruilclub@telenet.be
http://www.binkseruilclub.be/
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04 mar 17 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

 Voorverkoop : 

 Bloeiend Hallerbos 

 Brandpreventie 

 Verstoord klimaat 

 Permanente zegel 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

Info : 

  

04 – 06 mei 17 

 

 Messegelände Essen,  

Messehaus Ost,  

Hallen 5,9,10-12 

Essen (Duitsland) 

24° Internationale Briefmarkenmesse 

Toegang : Gratis 

Info :  

 info@briefmarkenmesse-essen.de 

 www.briefmarkenmesse-essen.de 

10 jun 17 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

 Voorverkoop : 

 Stadspleinen in Eupen 

 500 jaar reformatie 

 Medische doorbraken 

 Belgische Tourwinnaars 

 Het Belgisch kasteel 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

Info : 

  

28 jan 17 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

 Voorverkoop : 

 Universiteiten gent en Luik 

 Kinky en Cosy 

 Zeeleven in gevaar 

 Treindesign 

 Permanente zegel 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

Info : 

  

21 okt 17 

 

10.00 u 

/ 

15.00 u 

 Voorverkoop : 

 De Groote Oorlog 

 Op de Hoge venen 

 Maskers uit Tervuren 

 De eindejaarszegel 

Toegang : Gratis 

Organisatie : 

Info : 

  

 

  

mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
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2. TARIEVEN DER FRANKERINGSCODES 
 

2.1 Nationaal 

 

Tariefcode Waarde op 01 jan 2016 Zending Gewicht 

  
€ 0.74 (per tien) 

€ 0.79 (per stuk) 

Genormaliseerde zending voor het binnenland :  
(bij aankoop van minder dan tien stuks : + € 0,05 per zegel !! ) 

0 – 50 gr 

  
€ 1.48 (per tien) 

€ 1.58 (per stuk) 

Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 0 – 100 gr 

 
€ 2.22 (per tien) 

€ 2.37 (per stuk) 

Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 100 – 350 gr 

4 --- --- --- 

 
€ 3.70 Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 350 gr – 1 kg 

6 --- --- --- 

 
€ 5.18  Niet genormaliseerde zending voor het binnenland 1 kg – 2 kg 

 

2.2 Internationaal 

Sinds januari 2014 zijn de vermeldingen van de tariefcodes gewijzigd.  In odnerstaande tabel ziet U eerst de oude 

en dan de nieuwe tariefcode vemeld. 

 

Tariefcode Waarde op 01 jan 2016 Zending Gewicht 

 € 1.13 (per vijf) 

€ 1.23 (per stuk) 

Genormaliseerde zending Prior Europa 
(bij aankoop van minder dan vijf stuks : + € 0,10 per zegel !! ) 

0 – 50 gr 

  
€ 3.39 (per vijf) 

€ 3.69 (per stuk) 

Niet genormaliseerde zending Prior Europa 0 – 100 gr 

 
6X   

Niet genormaliseerde zending Prior Europa 100 – 350 gr 

  
€ 1.35 (per vijf) 

€ 1.45 (per stuk) 

Genormaliseerde zending Prior rest van de wereld 

(niet Europa) 

0 – 50 gr 

  
€ 4.05 (per vijf) 

€ 4.35 (per stuk) 

Niet genormaliseerde zending Prior rest van de 

wereld (niet Europa) 

0 – 100 gr 

 6X    
Niet genormaliseerde zending Prior rest van de 

wereld (niet Europa) 

100 – 350 gr 

 

2.3 Allerlei 

 

Tariefcode Waarde op 01 jan 2016 Zending Gewicht 

 
€ 0,33 

Verkiezingsdrukwerk  

AR € 1,25 + port Bericht van ontvangst (AR)   

Verenigingen € 0.40 Vereningen  

Aangetekend € 5.29 + port Aangetekende zending Tot 2 kg 
Aangetekend € 17.20  Aangetekende zending (alleen voor België !) Vanaf 2 kg 

 

2.4 Pakketten nationaal 

 

Tariefcode Waarde op 01 jan 2016 Zending Gewicht 

BPack  € 3,90 / € 18.50 (5 EA) Pakje (BPack 24h mini 1 – DVD formaat) Max 1 kg 

BPack € 4,90 / € 23,25 (5 EA) Pakje (BPack 24h mini 2 – A5 formaat) Max 1 kg 

BPack € 5,90 / € 28,00 (5 EA) Pakje (BPack 24h mini 3 – A4 formaat) Max 1 kg 

BPack € 6,50 Pakje (BPack 24h) 0 – 2 kg 

BPack € 8,80 Pakje (BPack 24h) 2 – 10 kg 

BPack € 14,90 Pakje (BPack maxi) 10 – 30 kg 

Secure € 7,70 Pakje (Taxipost Secure) 0 – 2 kg 

Secure € 10,00 Pakje (Taxipost Secure) 2 – 10 kg 



Verantwoordelijke uitgever : Luc Impens, luc.impens@skynet.be 
 

3. RUILDIENST VPAH 

 

 

 

De Vriendenkring Postzegelclubs Antwerpens Handel is oorspronkelijk 

ontstaan als een ‘verbond’ van postzegelclubs van firma’s en overheden. 

 

Na verloop van tijd kregen andere postzegelverenigingen de kans om 

zich bij de VPAH aan te sluiten. 

 

Nieuwe postzegelclubs zijn steeds welkom !! 
  
 

De hoofdactiviteit van VPAH is de organisatie van een onderlinge ruildienst.   

Postzegelverzamelaars brengen via de verantwoordelijken van aangesloten verenigingen sets van 10 gevulde 

ruilboekjes binnen op het secretariaat. 

De sets ruilboekjes vertrekken vanuit VPAH om zo langs alle aangesloten postzegelkringen te passeren. 

De overdracht en de afrekening van de ruilboekjes gebeurt iedere tweede dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur 

tot ongeveer 20.30 uur in ons lokaal op de eerste verdieping van ‘Centrum in Edegem. 

Bij ontvangst van de nieuwe zendingen zien de verantwoordelijke van de verenigingen ter plaatse na of alle 

uitgenomen items gemerkt zijn door de voorgaande clubs. 

 

Lidgeld De aangesloten postzegelclubs betalen € 17.- per jaar. 

 

 

 

 

Lokaal  

 

 

 

 

’t Centrum 

Strijdersstraat 35 

2650 Edegem 
 

 

 

 

 

Gemakkelijk te bereiken vanaf 

de Prins Boudewijnlaan via de 

Drie Eikenstraat richting 

Edegem centrum. 

 

Voldoende gratis parking in de 

onmiddellijke buurt. 

 

Alle info via : 

 Eddy Bruyns 

  vpah@filately.be 

 

 

mailto:vpah@filately.be

