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BESTE VRIENDEN
De lente staat voor de deur, Maart komt eraan, het eerste kwartaal van 2013 is al bijna voorbij.
De tijd gaat snel. Even terugblikken op onze algemene jaarvergadering. Het bestuur was
tevreden met de opkomst. De leden die aanwezig waren hebben kunnen vaststellen dat 2012
een jaar was waarin onze kring veel hoogtepunten heeft meegemaakt. De aanwezigheden op
onze bijeenkomsten waren in stijgende lijn, maar het kan nog altijd veel beter.
Er zijn nog enkele leden die hun lidgeld niet betaald hebben. Doe het vlug anders is dit uw
laatste tijdschrift.
Op onze algemene vergadering is Luc Brys verkozen als nieuw bestuurslid. Luc is al vele jaren
lid van onze kring en samen met zijn echtgenote Nicole stonden zij altijd paraat om de handen
uit de mouwen te steken. Het dagelijks bestuur heeft Luc verkozen als penningmeester. Zo kan
onze ondervoorzitter Pierre Beukeleirs zich toespitsen om onze bibliotheek en archief up to date
te maken (een titanenwerk).
De verkoop onder leden zal nu door Luc Van Roy en Firmin Thys georganiseerd worden. De
leden die loten inleveren vragen wij dat zij de loten juist beschrijven en eventuele
tekortkomingen vermelden. Wij vragen ook aan onze leden om de loten goed na te zien. Eens
loten verkocht zijn kunnen er geen klachten meer aanvaard worden.
Het bestuur doet nogmaals een oproep aan verzamelaars van munten en postkaarten om
mee te helpen om deze tak van verzamelen uit te bouwen. In Lier is er geen gelegenheid
meer voor deze verzamelaars. Dit zou in de toekomst toch moeten lukken. Ideeën zijn
altijd welkom.
Dankwoord:
Het bestuur van Arpo-Jarpo Lier dankt Louis Baeten voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet
voor onze kring, als lid en bestuurslid. Louis is een filatelist in hart en nieren, wij hebben altijd
mogen genieten van zijn uitgebreide filatelistische kennis en dan vooral met verzamelingen over
onze ex -kolonie. Louis heeft in de loop der jaren tientallen keren deelgenomen aan onze
tentoonstellingen. Via de Studiekring Belgisch- Kongo werd
hij enkele jaren geleden
voorgesteld als kandidaat voor de provinciale medaille van filatelistische verdienste en heeft die
ook in ontvangst heeft mogen nemen. Louis, we hopen dat wij je nog dikwijls mogen ontmoeten
op onze bijeenkomsten.
Thys Firmin
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

ARPO – JARPO Lier
Secretariaat: VAN ROY, : lvanroy@gmail.com

Lokaal
Website

Meistraat 7 2000 Antwerpen
: 0496/264119
: Feestzaal “’t Karthuizershof”,
Karthuizersvest 55 Lier
: 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
e
uitgez. juli (1 zaterdag van de maand)
augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal ’t Karthuizershof
Kartuizersvest 55 2500 LIER
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
ZATERDAG 11MEI 2013 vanaf 14 uur
DONDERDAG 23 MEI 2013 vanaf 19 uur
ZATERDAG 08 JUNI 2013 vanaf 14 uur
DONDERDAG 27 JUNI 2013 vanaf 19 uur

* 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)

BESTUUR ARPO – JARO Lier :

BIJEENKOMSTEN jeugdleden
JARPO LIER :

*Voorzitter & Public Relations

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

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

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 archief & bibliotheek
BEUKELEIRS Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be
Gelendel 102 2260 Westerlo
: 014/728604
*Penningmeester
BRYS Luc :brys.willems@skynet.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
: 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
Arpo-Jarpo Lier maart-april 2013

Feestzaal ’t Karthuizershof
Zaterdag 09 maart 2013 vanaf 14 uur
Zaterdag 13 april 2013 vanaf 14 uur
Zaterdag 11 mei2013 vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

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
Uw lidgeld nog niet betaald?
Doe het vlug, anders is dit uw laatste tijdschrift!!!!!!!!!!

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

3 maart 2013
8u30 tot 15u

de

13 nationale
Filateliebeurs

3 maart 2013
9 tot 16u

Internationale ruilbeurs

10 maart 2013
9 tot 15u

Jaarlijkse ruilbeurs van
Koninklijke Rupel Hobby
Club

16 maart 2013
9 tot 16u

Ruilbeurs

23 en 24 maart
2013
10 to 18u
10 tot 16u

Internationale postzegelen muntenbeurs
Antwerpfila FNIP

7 april 2013
9 tot 15u

Filatelistische ruilbeurs
KVBP

13 april 2013

Voorverkoop

17 april 2013
19 tot 22u

5-cent ruilavond
Kon. Kielse Postz.

11 & 12 mei 2013

25 mei 2013

26 mei 2013

TAXANDRIA 2013
Regionale
tentoonstelling met
wedstrijdkarakter
Binkse ruilclub
Tijdelijk postkantoor en
“speciale stempel”
n.a.v. 10 jarig bestaan
A.B.C.P.
HAGELANDSE
VERZAMELAARSDAG
Van 9 tot 16 uur

Arpo-Jarpo Lier : maart - april 2013

Cafetaria Sporthal
Sportveldweg 6
Boortmeerbeek
Broederschool
Stationstraat
Beveren
Zaal Palace
Groene Hofstraat
Boom
Atheneum
Geldroplaan
Dendermonde

Toegang gratis

Toegang gratis

Info : 03 888 22 00

Toegang gratis

Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen
Scafnis
Sint-Hubertusplein 2
3290 Schaffen
Sint-Michielscollege
Ferd. Van Baelstraat 4
3970 Leopoldsburg
Den Tir
Tirstraat 35
2020 Antwerpen
HIVSET
Apostoliekenstraat 4
2300 Turnhout

Info : 013 31 11 05

Info : Luc Impens
0479 69 01 51
Luc.impens@skynet.be
11 mei 2013 : voorverkoop
met beurs
12 mei 2013 : jeugdfilatelie
Megafila

Zaal “De Brug”
Nekkerspoelstraat 366
2800 Mechelen
Kon; Atheneum
P. Dergentlaan, 47
3200 Aarschot

Toegang gratis
Info: Jacques JADOT
Spoorwegstraat 17
3200 Aarsschot
:016/560706
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Verkoop onder leden op zaterdag 09 maart 2013 om 15 uur
Nr. Land
OMSCHRIJVING
1 België
Plakwaarden
2 België
Plakwaarden
3 België
Plakwaarden
4 België
reis door de 20ste eeuw 1999 plakwaarden
5 België
reis door de 20ste eeuw 2001 plakwaarden
6 België
Themabelga 1975 plakwaarden
7 België
Blokken nrs. 94-95-96 plakwaarden
8 België
Plakwaarden
9 België
Nr. 898
10 België
Nr.899
11 België
Nrs. 900-907
12 België
Nrs. 918-923
13 België
Nrs. 927-929
14 België
Nrs. 930-937
15 België
Nrs. 547-555
16 België
Nrs. 547A-555A
17 België
Nr. 602
18 België
Nrs. 639-640
19 België
Nrs. 603-612
20 België
Nrs. 613-622+615-622
21 België
Nrs. 631-638
22 België
Nrs. 623-624
23 België
Nrs. 701-709
24 België
Nrs. 716-724
25 België
Nrs. 81-83
26 België
Nrs. 249-253
27 België
Nrs. 317-324
28 België
Nrs. 353-355
29 België
Nrs. 267-272
30 België
Nrs. 485-465
31 België
Nr. 1075
32 België
Nrs. 1153-1185
33 België
Nrs. 1163-1168
34 België
Nrs. 1454-1455
35 België
Nrs. 1816-1821
36 België
Nrs. 1789-1794
37 België
Blok nr. 164
38 België
Privé uitgiften PR nr 76-80
39 België
Erinnofilie E1-E6
40 België
Herdenkingskaart nr 2755 Magritte
41 België
Herdenkingskaart nr2838 Nobelprijs
42 België
Herfenkingskaart nr. 2887 Keizer karel V
43 Belgisch-Congo
Blok nr 1
44 Deutsche Bundesp BF 2
45 Frankrijk
Nr. 418
46 Frankrijk
Nrs. 454-457
47 Frankrijk
Nr. 458
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waarde €
20,00
16,00
13,00
8,40
8,40
17,00
7,22
7,00
160,00
160,00
75,00
90,00
67,00
74,00
18,00
17,00
18,00
7,00
7,75
8,50
11,00
10,00
5,50
6,30
8,50
16,00
21,00
18,00
35,00
10,00
17,50
8,00
10,00
1,50
6,20
57,50
7,50
1,50
15,00
8,50
8,50
8,50
7,50
22,00
20,00
52,00
35,00

Inzet € Beh. Pr. Nr.
10,00
8,00
6,50
4,20
4,20
8,50
3,50
3,50
16,00
16,00
7,50
9,00
7,00
7,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
3,20
4,00
3,50
7,00
2,00
3,50
1,50
2,00
0,25
1,25
20,00
1,50
0,30
3,00
2,50
2,50
2,50
1,50
4,00
4,00
10,00
7,00
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EURO HERDENKINGSMUNTEN - € 2 (vervolg)
Eddy Van Vaeck,
Nationaal Voorzitter K.L.B.P

2006
Luxemburg
25e verjaardag van Groothertog Guillaume, de troonopvolger
Beschrijving van het ontwerp: De beeltenis van Groothertog Henri is geplaatst bovenop die
van Groothertog Guillaume in het midden van de munt. Onder de beeltenissen bevindt zich het
jaar van uitgifte, 2006, met de letter “S” en het muntteken. Boven de beeltenissen staat het
woord “LËTZEBUERG”. Op de buitenste rand van de munt staan de twaalf sterren van de
Europese Unie.
Oplage: 1,1 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari 2006

Italië
e

XX Olympische Winterspelen - Turijn 2006
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt bevindt zich een afbeelding van
een skiër, een dynamische, kromlijnige figuur. Daarboven staan de woorden “GIOCHI
INVERNALI” en links van hem wordt de locatie van de Winterspelen aangegeven door het
woord “TORINO” en een afbeelding van het bekendste historische gebouw van Turijn, de Mole
Antonelliana. Het monogram van de Italiaanse Republiek “RI” en het muntteken “R” bevinden
zich ook links van de skiër. Het jaar van uitgifte, 2006, en de initialen van de ontwerpster,
“MCC” (Maria Carmela Colaneri), staan rechts van de skiër afgebeeld. Langs de buitenrand
staan de twaalf sterren van de Europese Unie.
Oplage: 40 miljoen munten

Datum van uitgifte: januari-februari 2006

Duitsland
Schleswig-Holstein
Beschrijving van het ontwerp: De “Holstentor”, de historische stadspoort van Lübeck, staat
midden op de munt afgebeeld, met eronder het woord “Schleswig-Holstein”, de eerste van de
zestien federale staten van Duitsland die met een gedenkmunt wordt bedacht. De initialen van
de graveur, “HH”, zijn rechts van de afbeelding weergegeven, en een van de letters “A”, “D”,
“F”, “G” of “J” als muntteken links. Het jaar van uitgifte, 2006, de twaalf sterren van de Europese
Unie en de woorden “Bundesrepublik Deutschland” staan langs de buitenrand afgebeeld.
Oplage: 30 miljoen munten

Datum van uitgifte: februari 2006

België
Atomium
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staat het Atomium afgebeeld, met
rechts ervan de initialen van de graveur, “LL”, en met aan de voet ervan twee munttekens.
Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie, samen met
de letter “B” en het jaar van uitgifte “2006”.
Oplage: 5 miljoen munten Datum van uitgifte: april 2006
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Finland
100e verjaardag van het algemeen en gelijk stemrecht
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staan een mannengezicht en een
vrouwengezicht, gescheiden door een lijn. Links daarvan is de datum “1.10.1906” te zien en
rechts “20 FI 06”, het jaar van uitgifte met de afkorting FI voor Finland. Naast elk van de twee
gezichten staat het muntteken “M”. Langs de buitenrand zijn de twaalf sterren van de Europese
vlag afgebeeld.
Oplage: maximaal 2,5 miljoen munten

Datum van uitgifte: oktober 2006

San Marino
500e verjaardag van het overlijden van Christoffel Columbus
Beschrijving van het ontwerp: Portret van Christoffel Columbus en drie karvelen. Boven het
portret staat het opschrift “SAN MARINO”; rechts ervan staan een windroos en het muntteken
“R”. In een cartouche onder het portret staan de data “1506 — 2006”. Langs de buitenrand zijn
de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 120 000 munten

Datum van uitgifte: oktober 2006

Vaticaanstad
500 jaar Zwitserse Garde
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een Zwitserse Gardist te zien die de eed van trouw
aan de paus aflegt. In een halve cirkel rond de gardist is het opschrift “GUARDIA SVIZZERA
PONTIFICIA” te lezen. Onder de vlag is de naam van de uitgevende staat “CITTÀ DEL
VATICANO” weergegeven. Aan de linkerzijde, boven de signatuur van de graveur “O. ROSSI”
langs de vlaggenstok, staat het jaartal “1506”. Rechts boven het muntteken “R” staat het jaartal
“2006”. Langs de buitenrand zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 100 000 munten

Datum van uitgifte: november 2006

2007
Duitsland
Mecklenburg-Vorpommern
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont het Kasteel van Schwerin en draagt het
opschrift “Mecklenburg-Vorpommern” – de federale staat Mecklenburg-Voor-Pommeren waar
het kasteel zich bevindt. Het muntteken “A”, “D”, “F”, “G” of “J” staat boven de afbeelding, en de
initialen van de graveur “HH” eronder. Het jaar van uitgifte, 2007, de 12 sterren van de
Europese Unie en de woorden “Bundesrepublik Deutschland” staan langs de buitenrand.
Oplage: 30 miljoen munten
Datum van uitgifte: februari 2007

Luxemburg
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Het Paleis van de Groothertog
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een afbeelding van Groothertog Henri voor een
afbeelding van het Groothertoglijk Paleis. Het jaar van uitgifte, 2007, staat aan de linkerzijde,
met het teken van de graveur erboven en het muntteken eronder. Het woord “LËTZEBUERG”
staat aan de onderzijde van het ontwerp. De 12 sterren van de Europese Unie staan langs de
buitenrand van de munt.
Oplage: 1,1 miljoen munten
Datum van uitgifte: februari 2007

Portugal
Portugees Voorzitterschap van de Europese Unie
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt is een kurkeik (Quercus Suber)
afgebeeld. Onder de onderste takken staat links van de boomstam het wapen van Portugal, en
rechts het woord “PORTUGAL”, over drie regels verdeeld. Onder de boom, langs de onderzijde
van het binnenste gedeelte van de munt, staan in een boog de handtekening van de ontwerper
(I. Vilar), het jaar van uitgifte (2007), het muntteken (INCM) en de inscriptie “PRESIDÊNCIA DO
CONSELHO DA UE”. De 12 sterren van de Europese Unie staan langs de buitenrand van de
munt.
Oplage: 2 miljoen munten
Datum van uitgifte: juli 2007

Monaco
25e gedenkdag van het overlijden van Prinses Grace
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een beeltenis van Prinses Grace, met aan de
rechterzijde het opschrift ‘MONACO’, het muntteken, het jaar ‘2007’ en het teken van de
graveur. Onder het kapsel van de Prinses staat de naam van de kunstenaar, ‘R.B. BARON’.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 20.001 munten
Datum van uitgifte: juli 2007

San Marino.
200ste verjaardag van Giuseppe Garibaldi
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt bevindt zich een gegraveerd
portret van Giuseppe Garibaldi. De woorden ‘SAN MARINO’ en het jaar van uitgifte (2007)
staan langs de buitenrand van het middengedeelte, respectievelijk links en rechts van het
portret. Het muntteken (R) staat links van het portret, terwijl de initialen van de kunstenaar
Ettore Lorenzo Frapiccini (E.L.F.) links onder in het middengedeelte te vinden zijn. Langs de
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 130.000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2007

Vaticaanstad
80ste verjaardag van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI
Beschrijving van het ontwerp: In het midden staat het naar links gerichte profiel van Z. H.
Paus Benedictus XVI afgebeeld. Het opschrift ‘BENEDICTI XVI P.M. AETATIS ANNO LXXX
CITTA' DEL VATICANO’ is langs de buitenrand van het middengedeelte van de munt
gegraveerd. Links van de afbeelding bevinden zich het muntteken ‘R’, het jaar van uitgifte ‘2007’,
en de initialen van de graveur ‘M.C.C. INC.’; de naam van de kunstenaar, ‘LONGO’, staat aan de
rechterzijde. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld.
Oplage: 100.000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2007
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Finland
90 jaar Finse onafhankelijkheid
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een boot met negen roeiers afgebeeld, als
symbool voor samenwerking. Het jaar van uitgifte, 2007, en het jaar van onafhankelijkheid,
1917, staan respectievelijk boven en onder de afbeelding. Links van de roeiriemen staat het
muntteken en rechts ervan 'FI' voor Finland. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf
sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 2 miljoen munten
Datum van uitgifte: december 2007

50e verjaardag van het Verdrag van Rome
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont het document met het Verdrag ondertekend door de zes
oprichtingslanden tegen een achtergrond die herinnert aan de bestrating van de Piazza del Campidoglio in Rome
(ontworpen door Michelangelo), waar het Verdrag op 25 maart 1957 werd ondertekend. De opschriften “Verdrag van
Rome 50 jaar”, “EUROPA” en de naam van het uitgevende land zijn weergegeven in de respectieve talen van het
eurogebied of in het Latijn. De opschriften verschillen dus van land tot land, maar de afbeelding is hetzelfde.
Bij het Verdrag van Rome werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht, wat uiteindelijk heeft geleid tot de
invoering van de euro in 1999 en de eurobankbiljetten en euromunten in 2002. De verjaardag zal worden gevierd op 25
maart 2007. De landen van het eurogebied hebben besloten de gelegenheid luister bij te zetten door gezamenlijk deze
herdenkingsmunt uit te geven. Het ontwerp is geselecteerd na een wedstrijd die door de Europese munthuizen is
gehouden.
Oplage: varieert per land

Datum van uitgifte: 25 maart 2007

België
Oplage:
Opschrift:

5 miljoen munten
PACTVM ROMANVM - QVINQVAGENARIVM
EUROPAE - BELGIQUE – BELGIE - BELGIEN
Muntteken:
het muntmeesterteken en het muntteken bevinden zich
respectievelijk links en rechts van het jaartal

Duitsland
Oplage:
Opschrift:
Muntteken:

30 miljoen munten
RÖMISCHE VERTRÄGE - 50 JAHRE
EUROPA - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
het muntteken (A, D, F, G of J) bevindt zich rechts van het jaartal

Finland
Oplage:
Opschrift:

1,4 miljoen munten
ROOMAN SOPIMUS 50 V - EUROOPPA
SUOMI FINLAND
Muntteken:
het muntteken bevindt zich op de buitenrand van de munt aan
tussen twee sterren
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TALBOT HOUSE POPERINGE
Talbot House is een 18de-eeuws woonhuis dat in het bezit was van
de Poperingse familie Coevoet. Op 11 december 1915 kreeg het huis een
totaal andere functie. Midden in de Eerste Wereldoorlog, openden
twee Britse legeraalmoezeniers, Philip 'Tubby' Clayton en Neville Talbot
er Talbot House, een ontspanningsoord voor Engelse soldaten. Het huis
ontleent zijn naam aan de gesneuvelde officier Gilbert Talbot die zoon
was van de Anglicaanse bisschop van Winchester. Talbot sneuvelde op
23-jarige leeftijd in de omgeving van Ieper. Legeraalmoezenier Philip
Clayton, die Tubby werd genoemd door de soldaten, stichtte de 'Toc-H'vereniging. Zij bouwden ontmoetingshuizen voor oud-strijders en voor
bezoekers van Britse slagvelden en krijgsbegraafplaatsen. Talbot House
was een 'Every Man’s Club' en stond dus open voor alle Britse militairen,
zonder onderscheid van rang of stand. Alleen al daarom was het uniek.
Talbot House bood tussen 1915 en 1918 aan meer dan een half miljoen
mannen onderdak.
Het Talbot House is in dezelfde toestand als in het jaar 1917 en werd in
1929 gekocht door Lord Wakefield of Hythe. Hij schonk het aan de Talbot
House Association.
Een reden voor de bijzondere ligging van het gebouw was dat soldaten
er a home from home vonden in het hectische Poperinge van die tijd. De stad achter de frontlinie was het zenuwcentrum
van het Britse leger. Bovendien kende Poperinge een liederlijk uitgaansleven, door de tienduizenden soldaten die er na
een beurt aan het front stoom kwamen afblazen.
Sinds 1973 is het Talbot House een beschermd gebouw.

1916
Eind 1916 werd de eerste verdieping van het aan de tuin
grenzende hopmagazijn ingepalmd. Deze werd gebruikt
als kerkzaal, voor lessenreeksen en lezingen, debatten
en filmvoorstellingen, schaaktoernooien en concerten. Er
traden
komedianten,
voordrachtkunstenaars
en
goochelaars op. Verder was er een huisorkest en een
eigen toneelgroep. De ruimte werd al gauw omgedoopt
tot Concert Hall. Aalmoezeniers ‘Tubby’ Clayton en
Neville Talbot hadden zonder het zelf te weten een
unieke plek geschapen. En Talbot House groeide uit tot
een van de belangrijkste instellingen van het Britse
leger.

Arpo-Jarpo Lier maart – april 2013

11

1918
In het voorjaar van 1918 noopte de Duitse opmars tot de volledige ontruiming van Poperinge. Ook Talbot House moest de
deuren sluiten. 'Tubby' Clayton trok noordwaarts (Krombeke/Proven), waar hij de club in een weiland voortzette in vier
houten hutten. Eén ervan bleef bewaard.

1919-1931
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 keerden de eigenaars van Talbot House terug. De Britse troepen verlieten de
stad, en ook aalmoezenier 'Tubby' vertrok. De 'ontheemde' Talbotousians konden het huis en wat ze er hadden ervaren
echter niet vergeten, en droomden van een 'Toc H' (de telegrafische codes voor de beginletters van Talbot House) in
vredestijd. In 1922 blies de geest van Talbot House de internationale Toc H-vereniging officieel tot leven. Geregeld
organiseerde de Toc Beweging pelgrimstochten naar de streek rond Ieper, en steevast stond Talbot House op het
programma - met of zonder medeweten van de familie Coevoet, de bewoners van het huis. In 1929 bood de eigenaar het
huis te koop aan. Met geld van Lord Wakefield of Hythe werd het voormalige 'heem' door Toc-H aangekocht en
geschonken aan de speciaal hiertoe opgerichte vzw Talbot House. Daarom dat Poperinge verbroederd is met Hythe, stad
in het Engelse graafschap Kent. Op 5 april 1931 was de tijd rijp voor een plechtige heropening.

Philip Thomas Byard Clayton ( gekend als “Tubby
Clayton”) werd geboren op 12 december 1885 in
Australië. Zijn ouders waren Engelsen en toen
Tubby twee jaar was gingen ze terug naar Engeland.
Tubby behaalde een doctoraat in de theologie aan
het Exeter College in Oxford. Na zijn wijding tot
priester van de Church of England werkte hij in een
kerk in Portsea, van 1910 tot 1915. Dan werd hij
legeraalmoezenier in Frankrijk en Vlaanderen.
Hij overleed op 16 december 1972.

Bobliografie: wikipedia, eigen documentatie , delcampe.
Firmin Thys
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BESTELBON AANVULLINGEN BELGIË 2013 ALBUMBLADEN 2012
Prijs aantal Totaal
29.75
Basis supplement voor zegels 2012 luxe met klemstroken
21.85
Basis supplement voor zegels 2012 standaard luxe zonder klemstroken
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekjes Luxe met klemstroken 12.25
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekjes standaard Luxe zonder 7.00
5.50
Supplement postzegelboekjes alleen in Luxe
19.00
Suplement vellentjes in Luxe
10.60
Suplement vellentjes in Standaard Luxe
Suplement This is Belgium alleen in Luxe
6.80
Suplement extra België-Aland allen in Luxe
5.50
Suplement niet aangenomen ontwerp (verschenen 6/10/2012
4.45
Suplement extra België-Monaco
Andere
Totaal
Voorschotten:
Voornaam:………………….. Naam:………………………………………………….Lidnr.:………
Adres:………………………………………………….. Postnummer:……...Plaats:……………………….
:……………………………
Datum:……………….
Handtekening:
Ontvangen de som van: €…………..
1a
1a
1b
1b
1c
1d
1d
2
5
6
7

Gelieve de twee delen in te vullen. Eén deel krijgt U terug als bewijs van bestelling.
BESTELBON AANVULLINGEN BELGIË 2013 ALBUMBLADEN 2012
Prijs aantal Totaal
1a
1a
1b
1b
1c
1d
1d
2
5
6
7

Basis supplement voor zegels 2012 luxe met klemstroken
Basis supplement voor zegels 2012 standaard luxe zonder klemstroken
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekjes Luxe met klemstroken
Supplement voor losse zegels uit blokken en boekjes standaard Luxe zonder
Supplement postzegelboekjes alleen in Luxe
Suplement vellentjes in Luxe
Suplement vellentjes in Standaard Luxe
Suplement This is Belgium alleen in Luxe
Suplement extra België-Aland allen in Luxe
Suplement niet aangenomen ontwerp (verschenen 6/10/2012
Suplement extra België-Monaco
Andere
Totaal

29.75
21.85
12.25
7.00
5.50
19.00
10.60
6.80
5.50
4.45

Voorschotten:
Voornaam:………………….. Naam:………………………………………………….Lidnr.:………
Adres:………………………………………………….. Postnummer:……...Plaats:……………………….
:……………………………
Datum:……………….
Handtekening:
Ontvangen de som van: €…………..
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Nieuws uit Liechtenstein
Nieuwe uitgaven van de maand maart 2013

Uitgifte van 3 zegels in het kader van de speciale tentoonstelling :
“Geopythafibotonpolyhypotesaeder! Matheliebe” (een hele mond vol)

Uitgifte van 2 zegels als eerbetoon aan de vrijwillige hulpverleners van de berg reddingsdienst en
brandweer.

2 postzegels ter herdenking van de 80-jarige douane overeenkomst tussen Liechtenstein en
Zwitserland, uit 1923

Arey Devos

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2013

ARPO-JARPO LIER

FAMILIALE QUIZ

Zaterdag 09 november 2013
WAAR: in ‘t Karthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!
Wie kan meedoen? Iedereen kan deelnemen ,
maximum 6 deelnemers per ploeg.(minimum 4)
Onkosten € 15,00 per ploeg
Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.
Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen.
Hoe inschrijven? Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen,
door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 0479 77 83 37 of een
e-mail te sturen naar firmin-thys@scarlet.be of arpojarpolier@gmail.com

****************************************************************
DEELNAME FAMILIALE QUIZ 09/11/2013.
Naam van de ploeg:........................................................................................………………
Aantal deelnemers:………..
Naam en adres van ploegverantwoordelijke:...............................................………………
..............................................................................................................:........……………..
E-mailadres:…………………………………………………………………………………

Terug te sturen aan: Thys Firmin

Bosstraat 38 2500 LIER

: 03/480.66.28 0479 77 83 37
: firmin-thys@scarlet.be of  arpojarpolier@gmail.com

ARPO - JARPO LIER
22ste NATIONALE RUILDAG
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN

zondag 15 december 2013

Postzegeltentoonstelling
Met medewerking van “KLBP Antwerpen”

JEUGDATELIER
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 Tel. 03/480.66.28
E-mailadressen : firmin-thys@scarlet.be

Iedereen is welkom

arpojarpolier@gmail.com

Toegang gratis

§o §§.
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Binkse Ruilclub Turnhout
organiseert op 11 & 12 mei 2013
de regionale filatelietentoonstelling
met wedstrijdkarakter

TAXANDRIA
2013

f,

*.

I

CAMPUS HIVSET
APOSTOLIEKENSTRAAT 4
TURNHOUT

i.

met op 11 mei van 10 tot 16 h
VOORVERKOOP met BEURS
200 JAAR OPERA: VERDI & WAGNER
VERRASSENDE KIJK OP WILDE DIEREN
op zondag 12 mei van 10 tot 16 h
JEUGDFILATELIE MEGAFILA
met wedstrijd – atelier - tentoonstelling

