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BESTE VRIENDEN 

 

Namens het bestuur de allerbeste wensen voor 2013. Dat het een jaar van voorspoed en plezier 

mag worden.  

Rond deze tijd is een terugblik op het voorbije jaar een terugkerende gewoonte. 2012 zal  in ons 

geheugen gegrift blijven als het jaar van 800 jaar Lier. De filatelie heeft hier haar gewaardeerde 

medewerking aan verleend.  Er was de tekenwedstrijd voor het basisonderwijs en de pre-

competitieve tentoonstelling  met voorverkoop  en de prachtige mijnzegels die we hebben 

ontworpen van zowel 800 jaar Lier als van de tekenwedstrijd. 

Niet alleen deze tentoonstelling was een succes,  onze kring heeft  gans het jaar goed ge -

presteerd. Er was een lichte stijging van het aantal aanwezigen op onze bijeenkomsten. Onze 

quiz in november was een uitzonderlijk succes en met de ruildag in december was iedereen 

tevreden. Ons worstenbrood en gezellig samenzijn was een festijn om duimen en vingers af te 

likken en de thuisblijvers hadden hier meer dan ongelijk. 

Dit alles was niet mogelijk geweest  zonder de inzet van het bestuur en de leden, hartelijk dank  

NIET vergeten : alle werkers aan onze manifestaties mogen gratis deelnemen aan het 

worstenbrood op 24 januari. De andere leden betalen een kleine bijdrage  van € 6,00. 

Onze veilingmeester Louis Baeten stopt ermee vanaf nu. Louis heeft het voorbij jaar gesukkeld 

met de gezondheid en enkele ingrepen moeten ondergaan. Wij wensen Louis een volledig 

herstel. Wij willen hem bedanken voor al het werk dat hij heeft gedaan voor onze kring en dat is 

niet alleen de verkoop onder leden. We hopen dat we hem nog dikwijls op onze bijeenkomsten 

zullen zien. 

Op onze algemene jaarvergadering van 12 januari 2013 hopen wij al onze leden te mogen 

verwelkomen. De aanwezigen krijgen een drankje en een hapje. Er is ook de uitreiking van de 

aanwezigheidsprijzen. Er zal ook alle informatie medegedeeld worden voor de toekomst. 

MUNTEN & POSTKAARTEN: In Lier is er geen vereniging meer waar verzamelaars van munten 

en postkaarten terecht kunnen.  Daarom een oproep aan mensen die zich willen inzetten zodat 

deze mensen ook in Lier hun hobby kunnen beoefenen. Wij beginnen er al mee met een reeks 

artikelen over munten in dit tijdschrift. 
Firmin Thys 

BESTE WENSEN 
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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 “’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 
 

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2012 : 
* Zaterdag ruilnamiddagen ARPO – JARPO  

  Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 
   uitgez.  juli (1e zaterdag van de maand) 
  augustus (geen vergadering op zaterdag) 
              september (ook 4e zaterdag etentje) 

* Donderdag ruilavonden ARPO  
 Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur  tot 21 uur 

   uitgez.   juli (geen vergadering op donderdag) 
  september (twee keer vergadering op zaterdag)  
  december (geen vergadering op donderdag) 

* Verkoop onder leden ARPO 
 2e zaterdag van de oneven maanden, om 15  uur 

   
BESTUUR ARPO – JARO Lier : 
*Voorzitter & Public Relations 

  THYS Firmin, firmin-thys@scarlet.be, 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28   0479/778337 

        
          * Ruilmeester Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester 

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

 *O-Voorzitter-penningmeester & bibliotheek 
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Gelendel 102  2260  Westerlo 
  : 014/728604 

           
          *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 
  : 03/4891525 

 VERMOSEN Rosette 
  vermosen.rosette@scarlet.be 

  Bosstraat 38, 2500  Lier 
  : 03/480.66.28    0479/77833 
    *Dienst Nieuwigheden 
  BELLEKENS Eduard 
  L. Dumortierstr. 53, 2540  Hove
 :03/288.58.94 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 12 januari 2013 vanaf 14 uur 
Zaterdag 09 februari 2013 vanaf 14 uur 
Zaterdag 09 maart 2013 vanaf 14 uur 

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

ken. 

LIDGELD  2012  €8,00 
          * JARPO :  tot en met 18 jaar gratis 

vanaf 19 : €8,00 

 ARPO  : Lidgeld : €8,00 

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

BE11 9791 3217 6548 
Bic:ARSPBE22 

 
VERGEET UW LIDGELD NIET TE BETALEN  VOOR 31/01/2013 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
Al onze bijeenkomsten gaan door in : 
Feestzaal 't Karthuizershof 

 
 
ZATERDAG 12JANUARI 2013 Algemene jaarvergadering vanaf 
14 uur.  

DONDERDAG 24 JANUARI 2013  WORSTENBROOD 
VANAF 19 UUR 
ZATERDAG 09 FEBRUARI 2013 vanaf 14 uur 
DONDERDAG 28 FEBRUARI 2013 vanaf 19 uur 
ZATERDAG 09 MAART 2013 vanaf 14 uur 
DONDERDAG 28 MAART 2013 vanaf 19 uur 
ZATERDAG 13 APRIL 2013 vanaf 14 uur 
DONDERDAG 25 APRIL 2013 vanaf 19 uur 
 
 
 
 

http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1101371616.4&start=452431&len=5703&src=&type=x&to=firmin-thys@scarlet.be&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=9e8a42495cab1d8236adb59c739850b6
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FILATELISTISCHE AGENDA 
 
 Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder  
 volledigheid na te streven.  Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club  
 (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het  secretariaatsadres.!!!! 

 
 

  

19 januari 2013 
 

Voorverkoop speciale 
Emissies 

Sporthal “De Passant” 
Sint-Truidensestwg 1a 

Zoutleeuw 
 

 

20 januari 2013 
8 tot 15u 

Ruilbeurs 

Parochiecentrum 
Kerkstraat 

Begijnendijk 
 

Toegang gratis 

26 januari 2013 
9 tot 16u 

22
ste

 Nat. Ruilbeurs 
Kon. Kielse Postz. 

Stedelijke feestzaal 
Kielpark 

St Bernardsestwg 113 
Antwerpen – Kiel 

Info : Luc Impens 
0479 69 01 51 

Luc.impens@skynet.be 

2 februari 2013 
8 tot 17u 

Grote ruilbeurs 
Zaal Ipso Facto 
Markstraat 25 
Oudenburg 

Toegang gratis 

3 februari 2013 
9 tot 16u 

27
e
 filateliebeurs 

Feestzaal KTA GITBO 
Molenstraat 2 
Keerbergen 

Toegang gratis, ook stand 
studiegroep “André Buzin” 

24 februari 2013 
8 tot 13u30 

Internationale 
voorjaarsruilbeurs 
Binkse Ruilclub 

HIVSET 
Apostoliekenstraat 4 

2300 Turnhout 

Info : Bart Volders 
0475 80 82 28 

Secretariaat.binkseruilclub@ 
telenet.be 

3 maart 2013 
8u30 tot 15u 

 

13
de

 nationale 
Filateliebeurs 

Cafetaria Sporthal 
Sportveldweg 6 
Boortmeerbeek 

Toegang gratis 

3 maart 2013 
9 tot 16u 

Internationale ruilbeurs 
Broederschool 
Stationstraat 

Beveren 
Toegang gratis 

16 maart 2013 
9 tot 16u 

Ruilbeurs 
Atheneum 

Geldroplaan 
Dendermonde 

Toegang gratis 

17 april 2013 
19 tot 22u 

5-cent ruilavond 
Kon. Kielse Postz. 

Den Tir 
Tirstraat 35 

2020 Antwerpen 

Info : Luc Impens 
0479 69 01 51 

Luc.impens@skynet.be 

11 & 12 mei 2013 

TAXANDRIA 2013 
Regionale 

tentoonstelling met 
wedstrijdkarakter 
Binkse ruilclub 

HIVSET 
Apostoliekenstraat 4 

2300 Turnhout 

11 mei 2013 : voorverkoop 
met beurs 

12 mei 2013 : jeugdfilatelie 
Megafila 

 
 

mailto:Luc.impens@skynet.be


5 
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BIJEENKOMSTEN  2013 ARPO - JARPO 

 
 
Zaterdag 

 
12 januari 2013 

 
 vanaf 14 uurAlgemene jaarvergadering 

 
Arpo-Jarpo  

 
Donderdag 

 
24januari 2013 

 
vanaf 19 uur  Worstenbrood  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
09 februari 2013 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo 

 
Donderdag 

 
28 februari 2013 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
09 maart 2013 

 
vanaf  9 uur  

 
Arpo-Jarpo   

 
Donderdag 

 
28 maart 2013 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
13 april 2013 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo 

 
Donderdag 

25 april 2013 vanaf 19 uur  Arpo 

 
Zaterdag 

 
11 mei 2013 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo 

 
Donderdag 

 
23 mei 2013 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
08 juni 2013 

 
vanaf 14 uur.  

 
Arpo-Jarpo   

 
Donderdag 

 
27 juni 2013 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
06 juli 2013 

 
vanaf 14 uur: Eerste zaterdag 

 
Arpo 

 
Donderdag 

 
22 augustus 2013 

 
vanaf 19 uur  

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
07 september 2013 

 
vanaf 14 uur  

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
21 september 2013 

 
3

de
   zaterdag  vanaf 18 uur feest 

 
Arpo-Jarpo  

 
Zaterdag 

 
12 oktober 2013 

 
vanaf 14 uur 

 
Arpo-Jarpo  

 
Donderdag 

 
24 oktober 2013 

 
vanaf 19 uur 

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
09 november 2013 

 
vanaf  13uur.+ Quiz 20h 

 
Arpo-Jarpo 

 
Donderdag 

 
28 november 2013 

 
vanaf 19 uur     

 
Arpo 

 
Zaterdag 

 
14 december 2013 

 
Vanaf 14 uur Zaterdag 

 

 
Arpo-Jarpo 

Zondag 15 december 2013 NATIONALE RUILDAG + 

TENTOONSTELLIG  van 9 tot 15 

Arpo-Jarpo 

Inlichtingen : 

Thys Firmin    Bosstraat 38 2500   LIER   :03/4806628   E-mail adres  firmin-thys@scarlet.be 
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DAGORDE 

ALGEMENE JAARVERGADERING 
ZATERDAG 13 januari 2013 om 14 uur  

 

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER 

SECRETARIAATSVERSLAG 

FINANCIEEL VERSLAG & LIDGELDEN 2014 

 MATERIAALMEESTER 

BESTUURSVERKIEZING 

(Zijn uittredend en herkiesbaar : (Bats Willy- Van Oosterwijck Jan – Thys Firmin) 

ALLERLEI  

 

UITREIKING PRIJZEN AANWEZIGHEDEN 2012 

 

 

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

moeten zijn. Als moet grondig gecontroleerd worden  en de toekomst  wordt hier bepaald . 

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 10-01-2013 of op de bijeenkomsten, per adres: Firmin Thys 

Bosstraat 38 2500 Lier of per :  firmin-thys@scarlet.be  of arpojarpolier@gmail.com 

 

 

 

 

Wij voorzien een  nieuwjaarsdrink met hapjes voor onze leden!!! 

Alle aanwezigen leden krijgen een klein geschenkje!!!!!!!!!!!!!!  

 
Vergeet uw lidgeld niet betalen voor 31-01-2013 

mailto:firmin-thys@scarlet.be
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WORSTENBROOD 

APPELBOLLEN 
 

Donderdag  24 januari 2013 

 
Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur 

In ’t Karthuizershof 

Kartuizersvest 55   2500 Lier 

 
Wij vragen € 6,00 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee. 

INSCHRIJVEN VOOR 21 JANUARI 2013 

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 telefo-

nisch inschrijven op zijn nummer: 034806628 of per   : firmin-thys @ scarlet.be   of  

arpojarpolier@gmail.com 

 
Naam:…………………………………………………………………………   Lidnr.:……… 

 

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op 24 januari 2013 met: 

 

Worstenbrood:……….x € 6,00  = ………… 

 

Appelbollen:   …… ….x € 6,00  = ………… 

      ______________ 

Totaal:                       ……………   

Handtekening: 

 

 
FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN WELKOM AAN DEZELFDE VOORWAARDEN 
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EURO HERDENKINGSMUNTEN - € 2  
             
      

Eddy Van Vaeck,  
Nationaal Voorzitter K.L.B.P. 

Woord vooraf: 
 
Elk land van het eurogebied mag één keer per jaar een herdenkingsmunt van €2 uitgeven. Deze munten 
hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen en dezelfde gemeenschappelijke zijde als de gewone 
munten van €2. Wat de munten onderscheidt, is hun herdenkingsontwerp op de nationale zijde. Alleen de 
munt van €2 kan worden gebruikt voor herdenkingsmunten. Zij zijn wettig betaalmiddel in het hele 
eurogebied. Dit betekent dat zij kunnen worden gebruikt - en moeten worden geaccepteerd - net als 
iedere andere euromunt.  
 
De meeste van deze munten herdenken de verjaardagen van historische gebeurtenissen of vestigen de 
aandacht op actuele gebeurtenissen van historische betekenis. De allereerste herdenkingsmunt van €2 
werd in 2004 uitgegeven door Griekenland ter herdenking van de Olympische Spelen in Athene.  
 
Het ontwerpen en uitgeven van munten valt onder de bevoegdheid van de afzonderlijke landen van het 
eurogebied. De rol van de ECB betreffende de herdenkings- maar ook alle andere munten - bestaat uit 
het goedkeuren van de maximale hoeveelheid munten die de afzonderlijke landen mogen uitgeven. 
Het is dan ook te betreuren dat bepaalde “kleine landen of staten” de toestemming krijgen om een zeer 
beperkt aantal munten te slaan, waar voor andere landen een grotere oplage vereist is. 

2004. 
 

Griekenland 
Olympische Spelen 2004 in Athene 
 

 De twaalf sterren van de Europese Unie op het 

buitenste gedeelte omringen een afbeelding van een oud standbeeld van een 
discuswerper die op het punt staat de discus te werpen. Het voetstuk van het 
standbeeld beslaat een klein deel van de rand van de munt. Links staat het 
logo van de Olympische Spelen „ATHENS 2004” met de vijf Olympische ringen 
en rechts staat het cijfer „2” met daaronder het woord „ΕΥΡΩ”. Aan weerszijden 
van de ster onderaan in het midden staat het jaar van uitgifte, door de ster 
gescheiden in twee groepen cijfers: 20*04.  
Het muntteken staat linksboven het hoofd van de discuswerper. 

 50 miljoen munten   maart 2004 

  

 
 
Finland 
Uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten 
 
Beschrijving van het ontwerp: Vanuit een gestileerde pilaar ontspruiten loten 
die naar boven groeien. De loten staan symbool voor de uitbreiding van de 
Europese Unie, de pilaar voor de vruchtbare basis.  
Naast de pilaar staan de letters „EU”. Bovenaan staat het jaar „2004”. Samen 
met dit jaartal vormen twaalf sterren de omlijsting van de afbeelding. 
Oplage: 1miljoen munten  Datum van uitgifte: juni-juli 
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Luxemburg 
Beeltenis en monogram van Groothertog Henri 
 

 Links op het binnenste gedeelte de beeltenis van 

Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri, naar rechts kijkend, en rechts het 
monogram van Groothertog Henri (speciale letter „H” met een kroon erboven). 
Rechts van het monogram staan in een halve cirkel de 12 sterren. Bovenaan 
staat het jaartal 2004, met het muntteken, de initialen van de graveur en het 
woord LËTZEBUERG. Aan de onderkant staan de woorden „- HENRI - Grand-
Duc de Luxembourg -”. 

 2,49 miljoen munten   23 juni 2004. 

 
 

 
Italië 

Vijfde decennium van het Wereldvoedselprogramma. 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het midden staat de afbeelding van een 
naar rechts gekantelde wereldbol met het opschrift „WORLD FOOD 
PROGRAMME”. Een korenaar, een maïskolf en een rijstaar, de drie 
graansoorten die de essentiële voedselbronnen van de wereld voorstellen, 
komen van achter de wereldbol te voorschijn. Rechts van de wereldbol staat 
een „I” bovenop een „R”, het monogram van „Repubblica Italiana”, met 
daaronder een kleinere combinatie van de letters „U” en „P”, de initialen van de 
graveur, Uliana Pernazza. Bovenaan links van de wereldbol staat het 
muntteken „R” en onder de wereldbol het jaartal, „2004”. Langs de buitenrand 
staan de twaalf sterren van de Europese Unie. 
Oplage: 16 miljoen munten  Datum van uitgifte: 15 december 2004. 
 

    
. 

Vatikaanstad 

75ste verjaardag van de stichting van Vaticaanstad. 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte is een 
schematische voorstelling afgebeeld van de ommuring van Vaticaanstad met 
de Sint-Pietersbasiliek op de voorgrond. Eveneens op het binnenste gedeelte 
staan de opschriften „75

o
 ANNO DELLO STATO” en „1929-2004” alsmede, in 

kleinere letters, de naam van de ontwerper „VEROI” en de initialen van de 
graveur „L.D.S. INC.”. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren 
van de Europese Unie en het opschrift „CITTA' DEL VATICANO”. 
Oplage: maximaal 100.000 munten. Datum van uitgifte: 15 december 
2004. 
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San Marino 
Bartolomeo Borghesi (historicus, numismaticus) 
 
Beschrijving van het ontwerp: Langs de buitenrand staan de twaalf sterren 
van de Europese Unie in een cirkel rond het borstbeeld van Bartolomeo 
Borghesi, met aan de onderkant in het midden het jaar van uitgifte „2004”. Links 
van het borstbeeld de inscriptie “Bartolomeo Borghesi”, en boven elkaar de 
letter „R” en de initialen van de graveur „E.L.F.”. Rechts van het borstbeeld 
staat „San Marino”. 
Oplage: 110 000 munten  Datum van uitgifte: december 2004. 
 

 
 
 
 
 
 

2005 

 

Luxemburg 
50e verjaardag van Groothertog Henri, 5e verjaardag van zijn 
troonsbestijging en 100e verjaardag van het overlijden van Groothertog 
Adolphe 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staat de beeltenis 
van Groothertog Henri, naar rechts kijkend, bovenop de beeltenis van 
Groothertog Adolphe. Boven de beeltenissen staat de legende ‘GRANDS-
DUCS DE LUXEMBOURG’. Onder hun respectieve beeltenissen staat ‘HENRI’, 
boven ‘* 1955’, en ‘ADOLPHE’, boven ‘† 1905”. Op de rand staan de twaalf 
sterren van de EU rondom het ontwerp tussen de letters van het woord 
‘LËTZEBUERG’ en het jaar van uitgifte, 2005, waarbij het jaartal in het midden 
onder de beeltenissen staat en wordt geflankeerd door de letter ‘S’ aan de 
linkerzijde en het logo van Munt aan de rechterzijde. 
Oplage: 2,8 miljoen munten  Datum van uitgifte: januari 2005 
 

 

 
België 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt, boven het jaartal 
“2005”, zijn de beeltenissen van Groothertog Henri van Luxemburg en van 
Koning Albert II van België in profiel (van links naar rechts) weergegeven. De 
initialen van de graveur, “LL”, staan rechts onderaan.. Beide beeltenissen en 
het jaartal zijn omringd door de twaalf sterren van de EU en door het monogram 
van Groothertog Henri aan de linkerzijde en het monogram van Koning Albert II 
aan de rechterzijde. De munttekens staan tussen twee sterren aan de 
onderkant van de munt. 
Oplage: 6 miljoen munten   Datum van uitgifte: maart/april 2005 
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Spanje 
400

ste
 verjaardag van de eerste uitgave van Miguel de Cervantes’ „De 

scherpzinnige heer Don Quichot van La Mancha” 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staat de beeltenis 
van Don Quijote met een lans in de hand en met windmolens op de 
achtergrond. Aan de linkerzijde staat het ingestempelde woord „ESPAÑA” en 
daaronder het muntteken „M”.Aan de rand zijn de 12 sterren van de Europese 
Unie afgebeeld, waarvan er vier zijn ingestempeld. Onderaan staat het jaar van 
uitgifte. 
Oplage: 8 miljoen munten  Datum van uitgifte: april 2005 
 

 

 
Oostenrijk  
50e verjaardag van het Oostenrijkse Staatsverdrag 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staat een 
reproductie afgebeeld van de handtekeningen en zegels in het Oostenrijkse 
Staatsverdrag, dat in mei 1955 is ondertekend door de ministers van 
Buitenlandse Zaken en de Ambassadeurs van de Sovjet-Unie, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk, alsook door de Oostenrijkse 
minister van Buitenlandse Zaken, Leopold Figl. Boven de zegels staat het 
opschrift „50 JAHRE STAATSVERTRAG”, en eronder staat het jaar van uitgifte, 
2005. De verticale strepen op de achtergrond stellen de Oostenrijkse nationale 
kleuren voor (rood-wit-rood). Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf 
sterren van de EU. 
Oplage: 7 miljoen munten  Datum van uitgifte: 11 mei 2005 

 

Finland 
Zestigjarig bestaan van de Verenigde Naties en het vijftigjarig 
lidmaatschap van Finland van de VN 
 
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte is een uit 
puzzelstukken bestaande vredesduif afgebeeld. Onder de duif, langs de rand 
van de onderste helft van de binnenste cirkel, staan aan de linkerzijde de 
woorden „FINLAND — UN” en aan de rechterzijde het jaar van uitgifte. Boven 
dit jaartal, dicht tegen een puzzelstuk aan, staat de letter „K”, de initiaal van de 
graveur. Het muntmerk „M” bevindt zich onder de afbeelding van de vredesduif. 
In de buitenste rand zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld. 
Oplage: 2 miljoen munten  Datum van uitgifte: oktober 2005 
. 
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San Marino 

Internationaal Jaar van de Natuurkunde 
 
Beschrijving van het ontwerp: Het binnenste gedeelte bestaat uit een vrije 
interpretatie van het allegorische schilderij „La fisica antica” of “De studie van de 
planeten” met daarin de beeltenis van Galileo Galilei. Het jaartal wordt 
weergegeven onder een wereldbol op een werktafel. Links van de afbeelding 
staat het muntmerk „R”. De initialen van de graveur „LDS” bevinden zich aan de 
rechterzijde. De woorden „SAN MARINO” vormen een halve cirkel boven de 
afbeelding, terwijl langs de onderzijde van het binnenste gedeelte de woorden 
„ANNO MONDIALE DELLA FISICA” staan. In de buitenste rand staan 
afgebeeld de twaalf sterren van de Europese unie, die van elkaar worden 
gescheiden door de buitenste randen van een afbeelding van een gestileerd 
atoom, die op de achtergrond in de gehele munt is verwerkt. 
 

 Oplage: 130 000 munten  Datum van uitgifte: oktober 2005 
 

 
Italië 
1

ste
 verjaardag van de ondertekening van de Europese Grondwet 

 

 In het midden van de munt staan Europa en de 

stier afgebeeld. Europa houdt een pen en de tekst van de Europese grondwet 
vast. Links boven is het muntteken „R” te zien. De initialen van de graveur 
Maria Carmela Colaneri, „MCC”, staan links onder aan de rand van het 
middengedeelte van de munt. Het jaar van uitgifte staat rechts bovenaan boven 
het hoofd van de stier. In het onderste deel van de afbeelding net naast het 
midden is het monogram van de Italiaanse Republiek, „RI”, te zien. In het deel 
van de buitenrand onder de centrale afbeelding staat in een boog het opschrift 
„COSTITUZIONE EUROPEA”, en in de buitenrand zijn twaalf sterren afgebeeld. 

 18 miljoen munten   oktober 2005 

 

 
 
Vaticaanstad 
20e Wereld jeugddag augustus 2005 in Keulen 
 
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staat de kathedraal 
van Keulen afgebeeld, met daarboven een komeet. Langs de bovenkant van 
het middengedeelte staat in een boog het opschrift ”XX GIORNATA 
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ”, onderbroken door de staart van de komeet 
en twee van de torenspitsen, waarvan er een in de buitenrand van de munt 
reikt. In het bovenste deel van de buitenrand staan twaalf sterren afgebeeld in 
een boog, bovenaan onderbroken door het jaar van uitgifte (2005) en het 
muntteken „R”. Onder de centrale afbeelding van de kathedraal staat in de 
buitenrand in een halve cirkel het opschrift „CITTÀ DEL VATICANO”. 
Oplage: 100 000 munten  Datum van uitgifte: december 2005 
 
 
 
P.S.  Hou dit artikel bij.Het vervolg zal in de volgende tijdschriften verschijnen, 
het artikel omvat 26blz.. Wij danken Eddy Vaeck voor de toestemming om deze 
studie te publiceren. 



 

 

     Taxandria 2013 
 
       Regionale tentoonstelling    
                       met wedstrijdkarakter  

                                             van de Provincies Antwerpen en Limburg 
 
 
      Turnhout 11 en 12 mei 2013 
 
 
Bijzonder tentoonstellingsreglement 
 
Art. 1.1:  
Dit reglement geldt voor Taxandria 2013, een regionale tentoonstelling met 
wedstrijdkarakter voor leden van bij de K.L.B.P. / F.R.C.P.B. aangesloten 
verenigingen. 
 
Art. 1.2:  
Op deze tentoonstelling kan worden ingezonden voor de volgende filatelistische 
disciplines: 
 Traditionele Filatelie    Maximafilie 
 Postgeschiedenis     Fiscale Filatelie 
 Thematische Filatelie    Jeugdfilatelie 
 Postwaardestukken    Open klasse 
 Aërofilatelie      Eénkader klasse 
 Astrofilatelie 
 
Art. 2:  
De tentoonstelling zal plaats vinden  op 11 en 12 mei 2013 in de zalen van HIVSET – 
Apostoliekenstraat 4 te 2300  Turnhout. 
 
Art. 3: 
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Raad van Bestuur van de K.L.B.P. 
die de organisatie ervan toevertrouwd heeft aan de Binkse Ruilclub Turnhout (189) 
met als correspondentie adres Bart Volders - Kardinaal Mercierlaan 9 - 2820 
Bonheiden 0475-80.82.28 bart.volders@telenet.be  
 
Art. 4: 
Voor deze tentoonstelling gelden het Algemeen Tentoonstellingsreglement van de 
K.L.B.P., het Reglement Regionale Tentoonstellingen met wedstrijdklasse alsook alle 
bepalingen die in onderhavig Bijzonder Reglement vastgelegd zijn. 
 
 
 
Art. 5 – a:  
De aanvragen tot deelneming moeten uiterlijk op 1 februari 2013 aan de secretaris 
van het organisatiecomité overhandigd of toegezonden worden. Het 
inschrijvingsformulier maakt deel uit van dit reglement 
 
Art. 5 – b: 



 

 

De toewijzing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk op 1 maart 2013 aan de 
inzenders worden medegedeeld. 
 
Art. 6: 
De inzending dient op afzonderlijke bladen voorgesteld te worden. Een verzameling 
in een album als aanvulling op de tentoongestelde vlakken wordt niet in aanmerking 
genomen. Op de achterzijde van ieder blad moeten een volgnummer en de identiteit 
van de inzender vermeld worden. Bovendien zal ieder blad onder doorzichtige 
beschermingsfolie ingediend worden. Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen 
enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden. 
 
Art. 7: 
De kaderhuur bedraagt 5 € per kadervlak. (Jeugdinzendingen zijn gratis) Het bedrag 
dient uiterlijk  op 15 april 2013 vereffend te worden door overschrijving op rekening 
Belfius IBAN: BE20 7785 9053 6156 van de Binkse Ruilclub p/a Steenweg op Gierle 
16 – 2300 Turnhout. 
 
Art. 8: 
De inzendingen kunnen uiterlijk tot 30 april aan het secretariaat van het    
organisatiecomité per aangetekend schrijven toegestuurd worden of tegen 
ontvangstbewijs overhandigd worden.  
Iedere deelnemer of een gevolmachtigde persoon kan zijn inzending zelf komen 
opzetten op vrijdag 10 mei 2013 vanaf 12.00 h en afnemen op zondag 12 mei 2013 
vanaf 17.00 h.  De jurygesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 11 mei 2013 
vanaf 15.00h.  
Niet afgehaalde inzendingen worden vanaf 13 mei 2013 naar de eigenaar – op zijn 
kosten – aangetekend teruggezonden. 
 
Art. 9: 
Het organisatiecomité sluit een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en brand 
van de inzendingen. Deze kosten worden gedragen door de K.L.B.P. 
Het organisatiecomité draagt verder zorg voor een doeltreffende bewaking en 
beveiliging van de tentoongestelde inzendingen, doch aanvaardt geen verdere 
aansprakelijkheid voor het tentoongestelde. De risico’s  en kosten van toezending  
van de verzameling zijn eveneens ten laste van de inzender.  
 
Art. 10: 
Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor dit Bijzonder Reglement, indien 
het noodzakelijk blijkt en in overleg met het provinciaal comité, te wijzigen en de 
passende maatregelen te treffen voor alle gevallen die er niet in voorzien zijn. Die 
beslissingen zijn definitief en niet voor verhaal vatbaar. 
 
Turnhout, 1 september 2012 
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