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Beste Vrienden
De tijd gaat snel, dit is weeral het 3de tijdschrift van het jaar. Het lente weer heeft lang op
zich laten wachten. De agenda voor 2014 is samengesteld en we hopen onze bijeenkomsten in de mooie zaal ’t Karthuizershof te kunnen blijven verder zetten. Voor 2014
hopen wij dit zonder problemen te kunnen doen.
Onze secretaris- ruilmeester … Luc Van Roy heeft met succes een heelkundige ingreep
ondergaan. Alles evolueert in de goede richting en we hopen hem vlug op onze bijeenkomsten terug te zien.
Voor het eerste kwartaal van dit jaar stellen we met vreugde een stijging van het aantal
aanwezigheden vast. We hopen dat deze trend zich doorzet. Nu nog onze leden overtuigen om met hun verzameling iets te doen om te kunnen deelnemen aan tentoonstellingen. Wij staan altijd ter beschikking om te helpen en de nodige raad te geven. Vergeet ook niet dat het voor de verzamelaars gouden tijden zijn om iets te vinden om je
verzameling te verrijken.
Heb je vele dubbels? Maak dan eens ruilboekjes , onze ruilmeester staat ter beschikking
om je de nodige informatie te geven. Enkele goede tips om goede ruilboekjes te maken:
Ruilboekjes met goede zegels (dit wil niet zeggen dat het allemaal zeldzame en dure
zegels moeten zijn) die in orde zijn. Geen met beschadigde zegels of lelijk gestempeld.
In ruilboekjes met lage prijzen wordt meer uitgenomen en komt meer return voor uw
werk. Verzorg uw boekjes met duidelijke aanduidingen en de vraagprijs in rode kleur. Dit
vermijdt mogelijke vergissingen. Gebruik de boekjes die te verkrijgen zijn bij onze ruilmeester aan een zeer lage prijs.
Wij hebben van onze leden heel weinig e-mailadressen: stuur uw adres eens naar
onze secretaris. Het is altijd nuttig om dringende mededelingen te doen!!!!!!!!!!!!!
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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

BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal ’t Karthuizershof
Kartuizersvest 55 2500 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
uitgez. juli (1e zaterdag van de maand)
augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

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
ZATERDAG 6 JULI 2013 vanaf 14 uur (OPGELET EERSTE
ZATERDAG)
DONDERDAG 22 augustus 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@telenet.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

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 mei - juni 2013

Feestzaal ’t Karthuizershof
Zaterdag 11 mei2013 vanaf 14 uur
Zaterdag 08 juni 2013 vanaf 14 uur
Zaterdag 6 juli 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

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.!!!!

11 & 12 mei 2013

TAXANDRIA 2013
Regionale
tentoonstelling met
wedstrijdkarakter
Binkse ruilclub
ste

25 Ruilbeurs
Postzegelkring
Nossegem

18 mei 2013

HIVSET
Apostoliekenstraat 4
2300 Turnhout
Vrije Gemengde Basis –
School St. Lambertus
Burggrachtstraat 1 A
1930 Nossegem

11 mei 2013 : voorverkoop
met beurs
12 mei 2013 : jeugdfilatelie
Megafila
Toegang gratis
Van 9 tot 15 uur
Info J; Van Hoegaerden
 0474658561

Gildenhuis St. Gillis
Otterstraat 124
9200 Dendermonde

Toegang gratis
Van 9 tot 16 uur

25 mei 2013

Tijdelijk postkantoor en
“speciale stempel”
n.a.v. 10 jarig bestaan
A.B.C.P. & 20 jaar
Buzin

Zaal “De Brug”
Nekkerspoelstraat 366
2800 Mechelen

Open van 10-12.30 en van
13-16 uur
Aanwezigheid van A. Buzin

26 mei 2013

HAGELANDSE
VERZAMELAARSDAG
Van 9 tot 16 uur

Kon; Atheneum
P. Dergentlaan, 47
3200 Aarschot

Toegang gratis
Info: Jacques JADOT
Spoorwegstraat 17
3200 Aarsschot
:016/560706

16 juni 2013

Belsele
34 intern. Postzegel- en
poststukkenbeurs

Sportcentrum “De
Klavers”
Sint Andriesstraat 1
9111 Sint
Niklaas(Belsele)

Toegang gratis
Van 9 tot 16 uur

22 juni 2013

Nieuwpoort
Voorverkoop &
Regionale
Tentoonstelling met
wedstrijdkarakter West
& oost Vlaanderen

Feestzaal “Vismijn”
-Zaal Iseland, Kaai
8400 Oostende

Uitgifte Kon. Albert II 20 j. op
de troon “100 jaar KMI” &
“Muziekfestivals

30 juni 2013

Oostende
6 nationale ruilbeurs

Zaal Pax
Schilderstraat 5
8400 Oostende

Toegang gratis
Van 9 tot 17 uur

ste

18 mei 2013

22

nationale ruilbeurs

de
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VERKOOP ONDER LEDEN 11 MEI 2013

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Land
Zaïre
Zaïre
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
België
België
Thema
U.S.A.
Zwitserland
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
Duitsland
Nederland
Nederland
Frankrijk
België
België
België
België
België
België
Allerlei
Oostenrijk
Duitsland

OMSCHRIJVING
nr. 1037
Bl. 43
nr. 71
nrs.183-186
nrs. 210-215
nr. 334
nrs. 372-376
nr. 396 (voetbal)
Herdenkingskaart nr. 2350
Boekjes nrs. 1267A-1267B R.K.
internationaal jaar vrede 1986
10sets 1900-1990 celebrate the century
Farde met 60 omslagen
nrs. 827-831
HK nr2757
HK nr2627
HK nr 2600
HK nr 2579
Boekje nr. 1267B
Boekje nr. 1267A
R 81 paar op brief zonder nummer
S 70 -S 72 op brief
S74 op brief
nr. 3264 vel van 10 plnr. 1
HK nr 2782
HK nr.2706
Zwart-wit vellentje nr 1121
nr. 1920 1stedag Wereldtentoonstelling
nrs. 994-996
15 boekjes
BL 47 map siecle de transports ,,,
nrs.773-776&777-780 Herdenkingskaarten
nr. 813 Herdenkingskaart Guido Gezelle
nrs. 1150-1151 FDC Europa 1960
nrs. 1342-1343 MK 5verschilllende kaarten
8 luxekaarten
Verschillende FDC en kaarten
samengesteld lot
zakje met zegels
zakje met zegels Duitsland en DDR
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O
O
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O
O
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O
O
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Waarde Inzet €
Beh. Pr.
6,00
1,20
6,00
1,20
8,00
1,50
20,00
4,00
14,00
2,80
7,65
1,50
4,00
0,50
15,00
3,00
12,50
2,50
36,00
7,50
150,00
15,00
30,00
20,00
90,00
30,00
8,50
4,00
8,50
3,50
9,00
3,00
32,50
10,00
18,00
6,00
18,00
6,00
2,10
1,00
16,00
5,00
2,00
1,00
2,00
0,50
8,50
3,00
8,50
2,50
1,00
5,00
6,00
2,00
10,00
12,00
2,00
70,00
7,00
9,00
0,50
5,50
0,50
17,50
0,50
22,00
0,50
45,00
1,00
0,50
bod
bod
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Lot 2

Lot 6

Lot34
Lot 31

Lot 33

Lot 14
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Lot 11

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide
maximumprijzen.
Naam :

Voornaam :

Adres :

nr.:

Postcode :

Plaats :

Tel.:

E-mail :

bus:

 Kavels worden opgehaald
 Kavels verzenden
Datum :
Lot Nr

Handtekening :
Omschrijving

Bod

Lot nr

Omschrijving

Bod

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.
Biedingen worden vastgesteld als volgt :
Er worden geen klachten aanvaard na betaling van de loten.
Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden.

Vanaf/tot
€0,10 tot €1,00
€ 1,00 tot €10,00
€ 11,00 tot € 50,00
€ 51,00 tot € 100,00
€ 101,00 tot € 200,00
€ 201,00 tot € 500,00

Verhoging
€ 0.10
€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 10,00

De biedingen kunnen per Email: arpojarpolier@gmail.com of per adres :Bosstraat 38 2500 Lier :
034806628

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen.
2. De loten zijn ter beschikking van de koper tegen contante betaling op het einde van de
veiling.
3. 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.
4. Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aangetekend
verzonden op kosten van de koper.
5. Alle orders worden uitgevoerd in euro.
6. Biedingen worden vastgesteld als volgt :
7. Er worden geen klachten aanvaard na betaling van de loten.
8. Samengestelde loten worden verkocht in de staat zoals ze worden aangeboden.

Vanaf/tot
€0,10 tot €1,00
€ 1,00 tot €10,00
€ 11,00 tot € 50,00
€ 51,00 tot € 100,00
€ 101,00 tot € 200,00
€ 201,00 tot € 500,00
€ 501,00 tot 1000,00

Verhoging
€ 0.10
€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00

De biedingen kunnen per Email: arpojarpolier@gmail.com of per adres :Bosstraat 38 2500 Lier :
034806628
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EURO HERDENKINGSMUNTEN - € 2 (vervolg)
_________
Eddy Van Vaeck, Nationaal Voorzitter K.L.B.P

Frankrijk
Oplage:
Opschrift:

9,4 miljoen munten
TRAITÉ DE ROME - 50 ANS
EUROPE - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Muntteken:
het muntteken en het merkteken van de graveur bevinden zich
respectievelijk links en rechts van het jaartal

Griekenland
Oplage:
Opschrift:

4 miljoen
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ - 50 XPONIA
EYPΩΠΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Muntteken: het muntteken bevindt zich rechts van de bestrating

Ierland
Oplage:
Opschrift:
Muntteken:

4,82 miljoen munten
conradh na róımhe - 50 blıaın
an eoraıp - éıre
geen

Italië
Oplage:
Opschrift:

5 miljoen munten
o
TRATTATI DI ROMA - 50 ANNIVERSARIO
EUROPA - REPUBBLICA ITALIANA
Muntteken: het muntteken “R” bevindt zich aan de rechteronderzijde van het
ontwerp

ARPO-JARPO LIER mei-juni 2013
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Luxemburg
Oplage:
Opschrift:

2,1 miljoen munten
TRAITÉ DE ROME - 50 ANS
EUROPE - LËTZEBUERG

Muntteken:
links van het ontwerp is een opdruk in de vorm van een
afbeelding van Zijne K.H. Groot - Hertog Henri te zien. Het muntteken en het
merkteken van de graveur bevinden zich respectievelijk links en rechts van het
jaartal.

Nederland
Oplage:
Opschrift:

6,333 miljoen munten
VERDRAG VAN ROME - 50 JAAR/EUROPA
KONINKRIJK DERNEDERLANDEN
Muntteken:
het muntmeesterteken en het muntteken bevinden zich
respectievelijk links en rechts van het jaartal

Oostenrijk
Oplage:
Opschrift:
Muntteken:

9 miljoen munten
VERTRAG VON ROM - 50 JAHRE
EUROPA - REPUBLIK ÖSTERREICH
geen

Portugal
Oplage:
Opschrift:
Muntteken:

2 miljoen munten
TRATADO DE ROMA - 50 ANOS
EUROPA - PORTUGAL
het muntteken bevindt zich rechts van het ontwerp

Slovenië
Oplage:
Opschrift:

0,4 miljoen munten
RIMSKA POGODBA - 50 LET
EVROPA - SLOVENIJA
Muntteken: geen

ARPO-JARPO LIER mei-juni 2013
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Spanje
Oplage:
Opschrift:
Muntteken:
ontwerp

8 miljoen munten
TRATADO DE ROMA - 50 AÑOS
EUROPA - ESPAÑA
het muntteken bevindt zich aan de rechteronderzijde van het

Veranderingen op de Belgische euromunten vanaf 2008
Enerzijds een nieuwe gemeenschappelijke zijde en anderzijds de
landsaanduiding “BE” die rechts van de beeltenis van Koning
Albert II geplaatst wordt onder het monogram dat evenals het jaartal
meer centraal komt te liggen, in plaats van in de rand. Onder de
beeltenis komen, rechts van het jaartal, het muntteken van Brussel,
een gehelmd hoofd van de aartsengel Michaël en links ervan het
muntmeesterteken, een weegschaal, die niet meer op de munten
stonden sinds 2002, uitgezonderd op de bijzondere 2 euro munten.

Duitsland
Bondsstaat Hamburg
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont de barokkerk van St. Michaelis,
in de volksmond de „Michel” genoemd. Het is een symbool van de stad en de
bondsstaat Hamburg, zoals ten uitdrukking komt in het opschrift onder de
afbeelding. Het jaar van uitgifte, 2008, de 12 sterren van de Europese Unie en
de woorden „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” staan langs de buitenrand.
Het muntteken staat rechts boven op de munt.
Oplage: 30 miljoen munten
Datum van uitgifte: februari 2008

Luxemburg
Groothertog Henri en het Château de Berg
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt zijn groothertog Henri en het
Château de Berg, zijn officiële residentie, afgebeeld. Boven in het ontwerp staat
het jaar van uitgifte, 2008, met daarnaast het muntteken en het teken van de
graveerwerkplaats. Onder in het ontwerp is het woord „LËTZEBUERG”
weergegeven. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de

ARPO-JARPO LIER mei-juni 2013
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Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1,3 miljoen munten

Datum van uitgifte: februari 2008

San Marino
Europees jaar van de interculturele dialoog
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt staan vijf menselijke silhouetten
afgebeeld die de culturen van de vijf regio's in Europa symboliseren, tezamen
met de heilige geschriften van de diverse gemeenschappen. Het opschrift
„ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE” staat onder het
motief, en „SAN MARINO” en het jaar van uitgifte „2008” erboven. De initialen
van de ontwerper „E.L.F.”, Ettore Lorenzo Frapiccini, staan rechts van het
motief, en het muntteken „R” links ervan. Langs de buitenrand van de munt zijn
de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 130.000 munten
Datum van uitgifte: april 2008

Slovenië
500e verjaardag van de geboortedag van Primož Trubar
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt staat de beeltenis van Primož
Trubar, links van opzij gezien. Aan de linkerzijde staan de opschriften „PRIMOŽ
TRUBAR” en „1508 • 1586” gegraveerd, en rechts onderaan het opschrift
„SLOVENIJA 2008”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren
van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten
Datum van uitgifte: mei 2008

België
60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt staan gebogen lijnen afgebeeld
rond een rechthoek waarin het cijfer 60 staat. Boven de rechthoek bevindt zich
het jaartal „2008” met daaronder de woorden „UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS”. Onder het ontwerp staat de naam van het land in de drie
officiële talen: „BELGIE — BELGIQUE — BELGIEN”. Links van het ontwerp is
het muntteken te zien en rechts ervan de signatuur van de muntmeester. Langs
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld.
Oplage: 5 miljoen munten
Datum van uitgifte: april - mei 2008

Frankrijk
Frans voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede
helft van 2008
Beschrijving van het ontwerp: In het midden van de munt staat het opschrift
„2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF”. Het muntteken
en het muntmeesterteken bevinden zich respectievelijk links en rechts
onderaan. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de
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Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 20 miljoen munten

Datum van uitgifte: juli 2008

Portugal
60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is aan
de bovenzijde het Portugese wapen afgebeeld met daaronder de naam van de
uitgevende staat („PORTUGAL”) en het jaartal „2008”. De onderste helft van
het middengedeelte is een geometrisch ontwerp. De binnenrand bestaat uit de
inscriptie „60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS”, gevolgd door (in heel kleine letters) „Esc. J. Duarte INCM”. Langs
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld.
Oplage: 1.035.000 munten
Datum van uitgifte: september 2008

Vaticaanstad
Paulusjaar – de 2000e verjaardag van zijn geboortedag
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is de bekering van Paulus op de
weg naar Damascus (op de achtergrond) afgebeeld. Verblind door een hemels
licht valt hij van zijn steigerende paard. Links van de afbeelding staat het land
van uitgifte, „CITTÀ DEL VATICANO”, rechts het opschrift „ANNO SANCTO
PAULO DICATO” en het jaar „2008”, het muntteken „R” en de naam van de
kunstenaar, „VEROI”. Onder de afbeelding staan de initialen van de graveur,
„L.D.S. INC.”, Luciana De Simoni. Langs de buitenrand van de munt zijn de
twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 100.000 munten
Datum van uitgifte: oktober 2008

Finland
60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is een mens in een hart
afgebeeld, met daaronder het opschrift „HUMAN RIGHTS”. De munt is
ontworpen door de beeldhouwer Tapio Kettunen. „FI” voor Finland, „K” voor de
beeldhouwer en het muntteken worden onderin de binnenste cirkel van de munt
weergegeven. Het jaar van uitgifte (2008) staat bovenin. Langs de buitenrand
van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1,5 miljoen munten
Datum van uitgifte: oktober 2008
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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@hotmail.com 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@hotmail.com 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

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER : 03/480.66.28 - 0479 77 83 37

:

firmin.thys@hotmail.com arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom

Toegang gratis

