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Beste Vrienden
De zomermaanden zijn aangebroken en velen onder ons zullen kunnen genieten van een
welverdiende vakantie in verre buitenlanden of in rustig thuis.
*Eerst en vooral willen we ons lid en bestuurslid Willy Bats feliciteren met zijn uitslag op de
tentoonstelling in Mondorf Luxemburg. Willy behaalde niet minder dan 90% met zijn verzameling
Autobussen.
*Opgelet : de vergadering van 6 juni is de eerste zaterdag van de maand.
De vergadering van 7 september is eveneens de eerste zaterdag.
*Op zaterdag 21 september 2013 om 18 uur organiseren wij ons gezellig samenzijn. Wij bieden onze
leden en familie en kennissen een gezellige avond met een uitgebreid warm en koud buffet. Wij
vragen voor deze fijne avond een bedrag van €30.00 per persoon. Aperitief en alle dranken voor,
tijdens en na het eten inbegrepen.. De meerkost wordt door de club betaald. Wij verwachten alle
leden op dit festijn .
*Ter gelegenheid van onze ruildag met tentoonstelling houden wij opnieuw een verkoop onder leden
voor kringen aangesloten bij KLBP en SFP “De Koerier”. Om deze goed te kunnen organiseren
vragen wij om loten binnen te brengen ten laatste begin oktober.
De loten moeten een minimum inzet hebben van €1.00 . Zorg voor loten van degelijke kwaliteit en
maak een realistische inzetprijs.
Tijdens de ruildag zullen wij onze tentoonstelling in het teken stellen van meester graveur “Constant
Spinoy”. Het is 20 jaar geleden dat hij overleed. In ons volgend tijdschrift meer hierover.
*Op 12 november organiseren wij onze quiz. Wij hopen op even groot succes als vorig jaar. Onze
ploeg van Arpo kan kandidaat -quizzers gebruiken. Ken je goede quizzers of wil je zelf een ploeg
samenstellen, schrijf dan tijding in.
*Voor al onze organisaties kunnen wij vele helpende handen gebruiken. Houdt nu al deze data vrij en
meld je bij het bestuur. Wij belonen onze werkers.
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
uitgez. juli (1e 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 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
ZATERDAG 7 september 2013 vanaf 19 uur (OPGELET
EERSTE ZATERDAG)
ZATERDAG 21september 2013
Om 18 uur GEZELLIG SAMENZIJN

* 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@telenet.be
firmin.thys@hotmail.com
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
: 0499/753266
VERMOSEN Rosette
: rosette.vermosen@telenet.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 juli- augustus 2013

BIJEENKOMSTEN jeugdleden
JARPO LIER :
Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal ’t Karthuizershof
Zaterdag 08 juni 2013 vanaf 14 uur
Zaterdag 6 juli vanaf 14 uur
Zaterdag 07 september 2013 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.!!!!

7 juli 2013

33 internationale Ruildag
Club Philatélique Marianne

Palais des Congrès
Luik

Van 9u tot 16u
Toegang € 2,00
Info 04/342 80 31

13 juli 2013

Postzegelbeurs
C.P. La Hulpe

Ecoles Communales
Rue des Combattants 112
La Hulpe

Van 9u tot 15u
Gratis

de

18 augustus 2013

14 postzegelbeurs
Kon. Postz. Philagent

Ecole Communale
Chaussée de Bruxelle 660
1410 Waterloo

Van 9u tot 16u
Gratis

de

24 augustus 2013

14 postzegelbeurs
Kon. Post. Philagent

Centrum Reinaert
Reinaertstraat 28
Gent

Van 9u tot 16u
Gratis

13 sept 2013

Voorverkoop

Filatelieboetiek
Anspachlaan 1
1000 Brussel

ste

29 sept 2013

89

ste

grote ruilbeurs
Wase Ruilclub

Den Hof
Hendrik Heymanplein 7
9100 Sint-Niklaas

Van 7u30 tot 15u00
Gratis

16 okt 2013

4 5-cent ruilavond
Konk. Kielse Postz.

Den Tir
Tirstraat 35
2020 Antwerpen Kiel

Van 19u00 tot 22u
Gratis

9 nov 2013

Familiale Quiz
Arpo – Jarpo Lier

‘t Karthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier

20u !!

16 nov 2013

Jaarlijkse postzegelbeurs
Postzegelkring
‘T Vlaemsch Hoofd

Zaal “Sint Anneke Centrum”
Hanegraefstraat 5
2050 Antwerpen LO

Van 9u tot 16u
Gratis

‘t Karthuizershof
Karthuizersvest 55
2500 Lier

Van 9u tot 16u
13u :
eindejaarsverkoop

de

ste

15 dec 2013

22

Nationale Ruildag
Arpo – Jarpo Lier

Arpo-Jarpo Lier : juli – augusuts 2013

verkoop onder leden 6 juli 2013 om 15 uur
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Nr.

Land

Omschrijving

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

België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België
België

249 - 253
335 - 340
305 - 307
407 - 409
356 - 362
471 - 477
267 - 272
126 - 128
71 - 73
317 -324
438 - 445
639 - 640
602
547 - 555
299 - 300
234 - 236
447 - 454
305 - 307
2912 - 2917 + Bl 35
Herdenkingsblad 583 - 592
Herdenkingslblad 556 - 567
Plakzegels (B Fr)
Plakzegels (B Fr)
Insteekalbum King (leeg) 24blz
Aandenken bezoek Kon. Boudewijn aan het heilig land
1ste Helipost in België , kaart
5 oude ruilboekjes
F253 veelentje van 10 5F
Ruilboekje Congo, Zaïre,Katanga,Burundi,Rwanda
Doos vol met zegels

Israel
België
Allerlei
België
Belgisch Congo e.a.
België

Arpo-jarpo Lier juli - augustus 2013

Waarde

*
*
*
*
*
*
*
0
0
0
0
**
**
**
**
**
**
**
**

**
**
O

*
O

Inzet € Beh. Pr.

8,00 1,50
5,75 1,50
30,00 7,00
6,00 1,50
130,00 26,00
17,50 4,50
35,00 8,75
80,00 16,00
5,50 1,00
21,00 4,00
10,00 2,00
7,00 1,50
18,00 4,50
18,00 4,50
3,00 1,00
2,50 1,00
45,00 11,25
30,00 9,00
18,00 9,00
6,50 2,00
14,00 4,20
7,50 4,50
12,00 7,20
2,00
0,50
0,50
bod
85,00 5,00
bod
1,00

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)
Italië
60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt zijn een man en een vrouw afgebeeld met een
olijftak, een korenaar, een tandrad en wat prikkeldraad, die symbool staan voor het recht op
vrede, voedsel, werk en vrijheid. Tussen de twee figuren staat het monogram „RI” van de
Italiaanse Republiek, evenals het jaar van uitgifte „2008”. Onderaan de afbeelding is het
cijfer „60” te zien in de vorm van een ketting bestaande uit gebroken ringen, alsmede het
opschrift „DIRITTI UMANI” (rechten van de mens). De initialen „MCC” van ontwerpster
Maria Carmela Colaneri en het muntteken „R” staan aan de rechterzijde. Langs de
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 5 miljoen munten
Datum van uitgifte: april 2008

2009
Finland
200ste verjaardag van de Finse autonomie en de Landdag van Porvoo
Beschrijving van het ontwerp: De eerste Landdag van Finland kwam in 1809 bijeen in
Porvoo. Uit dien hoofde toont de munt een zijaanzicht van de kathedraal van Porvoo,
alwaar de openingsceremonie plaatsvond, en daarboven het jaartal ‘1809’ in gestileerde
cijfers. Links ervan staat de landencode, ‘FI’, en rechts ervan het jaar van uitgifte, ‘2009’.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1,6 miljoen munten
Datum van uitgifte: 2009

Italië
200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een hand die door aanraking een boek leest.
De wijsvinger wijst naar het verticale opschrift ‘LOUIS BRAILLE 1809-2009’, en twee
vliegende vogels boven de hand symboliseren de vrijheid van kennis. Het monogram van de
Italiaanse Republiek, ‘RI’, is rechts bovenaan afgebeeld, en het muntteken ‘R’ rechts
onderaan. De naam van Braille staat onder het boek geschreven in het schrift dat hij heeft
ontwikkeld. Helemaal onderaan staan de initialen ‘MCC’ van de kunstenares Maria Carmela
Colaneri. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld.
Oplage: 2 miljoen munten
Datum van uitgifte: oktober 2009

Vatikaan
Internationale Jaar van de Astronomie
Beschrijving van het ontwerp: Deze munt is uitgegeven ter gelegenheid van het
Internationale Jaar van de Astronomie. Het binnen gedeelte van de munt is een
allegorische voorstelling van de geboorte der sterren en planeten, en toont daarnaast
enkele astronomische instrumenten. Het ontwerp is geïnspireerd op de fresco's van
Michelangelo in de Sixtijnse Kapel.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 106.084 munten
Datum van uitgifte: 2009

Arpo-Jarpo Lier juli – augustus 2013
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Slowakije
20ste verjaardag van 17 november 1989 (Dag van de strijd voor vrijheid en
democratie)
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een gestileerde klok met sleutels als
klepels. De munt herinnert aan de demonstratie van 17 november 1989, toen
demonstranten met hun sleutels rinkelden om het ontsluiten van deuren te symboliseren,
een gebeurtenis die het begin vormde van de ‘Fluwelen Revolutie’ in het toenmalige
Tsjechoslowakije. Onder de klok staat het teken van de kunstenaar en het muntteken van
de Slowaakse Munt, Mincovňa Kremnica. Rondom de bel staat ‘17. NOVEMBER
SLOBODA DEMOKRACIA’, de data ‘1989-2009’ en de naam van het uitgevende land,
‘SLOVENSKO’. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese
Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten
Datum van uitgifte: november 2009

Portugal
Tweede Spelen van de Portugeestalige landen
Beschrijving van het ontwerp: De munt is uitgegeven ter gelegenheid van de voor
Portugeestalige landen gehouden Spelen. De munt draagt de afbeelding van een gymnast
die met een lint zwaait. Bovenaan staat het zegel en de naam 'PORTUGAL'. Onderaan is
os
'2. JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA' te lezen, met links daarvan de initialen 'INCM' en
rechts de naam van de ontwerper 'J. AURÉLIO'. Boven de gymnast wordt het jaar '2009'
vermeld. Langs de buitenrand van de munt staan de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld op een achtergrond van concentrische cirkellijnen.
Oplage: 1,25 miljoen munten
Datum van uitgifte: juni 2009

Duitsland
Bondsstaat Saarland
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt is de Ludwigskirche afgebeeld, een symbool
voor Saarbrücken, de hoofdstad van Saarland. De munt toont de kenmerkende oostgevel
en klokkentoren van de kerk, met daaronder het woord ‘SAARLAND’ en 'G', een muntteken.
De munt is ontworpen door Friedrich Brenner, wiens initialen rechts van de afbeelding te
zien zijn. Langs de buitenrand staan het jaar van muntslag, 2009, de 12 sterren van de
Europese Unie en de woorden ‘BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND’.
Oplage: 30 miljoen munten
Datum van uitgifte: februari 2009

San Marino
Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont enkele voorwerpen die verwijzen naar
wetenschappelijk onderzoek: een boek, een kompas, een reageerbuis en een maatkolf.
Links bevinden zich de drie symbolische veren van de Republiek San Marino. Rechts staan
het jaartal '2009' en het muntteken 'R'. Bovenaan is de inscriptie 'CREATIVITÀ
INNOVAZIONE' te lezen. Onderaan bevinden zich de naam van het uitgevende land, 'SAN
MARINO', en de initialen van de ontwerper, 'A.M.'. Langs de buitenrand van de munt zijn de
twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 130.000 munten
Datum van uitgifte: mei 2009

Arpo-Jarpo Lier juli – augustus 2013
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Luxemburg
Groothertog Henri en groothertogin Charlotte
Beschrijving van het ontwerp: Op de munt staan groothertog Henri en groothertogin
Charlotte afgebeeld. Rechts van de afbeelding staan verticaal het woord ‘LËTZEBUERG’
en het jaar '2009', met daarnaast het muntmeesterteken en het muntteken. Langs de
buitenrand van de munt zijn de 12 sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1,4 miljoen munten
Datum van uitgifte: 1 januari 2009

België
200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een portret van Louis Braille met zijn
initialen, L en B, in het schrift dat hij heeft ontwikkeld. Zijn naam staat boven het portret,
met eronder de code van het uitgevende land, ‘BE’, en de data ‘1809’ en ‘2009’.
Respectievelijk links en rechts staan het muntteken en het signatuurteken van de Meester van de
Munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld .

Oplage: 5 miljoen munten

Datum van uitgifte: september 2009

Tiende verjaardag van de Economische en Monetaire Unie
Beschrijving van het ontwerp: De munt toont een primitief getekend figuurtje dat in het
€-teken overgaat. De munt wil uitdrukking geven aan de idee dat een enkele munt en, bij
uitbreiding, de Economische en Monetaire Unie (EMU) het sluitstuk is in de lange
geschiedenis van de handel en economische integratie in Europa.
De munt, die door elk land van het eurogebied wordt uitgegeven, draagt de naam van
het land en het opschrift ‘EMU 1999-2009’ in de desbetreffende taal of talen. Het
ontwerp is uit vijf voorgedragen ontwerpen gekozen door burgers van de Europese Unie
die hun stem online uitbrachten. Het ontwerp is van de hand van George Stamatopoulos,
graveur bij de Afdeling Munten van de Bank of Greece.
Datum van uitgifte: 1 januari 2009

Oplage per land uitgifte:

AT
BE
CY
DE - A
DE - B
DE - F
DE - G
DE - J
ES
FI

5.000.000
5.000.000
965.000
6.000.000
6.300.000
7.200.000
4.200.000
6.300.000
8.000.000
1.350.000

munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
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FR
GR
IE
IT
LU
MT
NL
PT
SI
SK

9.500.000
4.000.000
3.800.000
2.000.000
815.000
700.000
5.300.000
1.200.000
1.000.000
2.500.000

munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
munten
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2010
Spanje
Het historische centrum van Cordoba – Werelderfgoedlijst van de UNESCO
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de eerste Spaanse plaats die werd
opgenomen (1984) op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO - het historische centrum van
Cordoba - herdacht. Op de munt staat het ‘woud van pilaren’ van de Grote MoskeeKathedraal van Cordoba afgebeeld, een van de beroemdste en oudste voorbeelden van
islamitische bouwkunst in Europa. De moskee, die tussen de achtste en tiende eeuw werd
gebouwd, is later tot christelijke kathedraal gewijd en heeft daarna opeenvolgende
transformaties ondergaan. De munt is de eerste in een nieuwe reeks aan Spaanse plaatsen
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO gewijde munten, waarvan er met ingang van 2010
elk jaar een zal worden uitgegeven.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: niet gekend
Datum van uitgifte: 2010

Luxemburg
Het wapen van de Groothertog
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt staat links het portret
van Groothertog Henri, die naar rechts kijkt, en meteen daarnaast het wapen van de
Groothertog, met daarboven het jaar van uitgifte, 2010, tussen twee munttekens en enigszins
over het buitengedeelte. Onder het portret komt de naam van het uitgevende land,
“LËTZEBUERG”, eveneens enigszins over het buitengedeelte. Langs de buitenrand van de
munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen munten
Datum van uitgifte: eind januari 2010

Slovenië
ste

200

verjaardag van de botanische tuin in Ljubljana

Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is de plant
Rebrinčevolistna Hladnikija afgebeeld. Links onder de plant is de naam ervan, “HLADNIKIA
PASTINACIFOLIA”, boogvormig aangebracht. Rond de afbeelding staan cirkelvormig
respectievelijk “200 LET”, “BOTANIČNI VRT”, “LJUBLJANA” en “SLOVENIJA 2010”. Langs
de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1 miljoen
Datum van uitgifte: mei 2010

Duitsland
Bondsstaat Bremen
Beschrijving van het ontwerp: In het binnenste gedeelte van de munt is het stadhuis van
Bremen afgebeeld, met op de voorgrond het standbeeld van Roland. Het woord “BREMEN”
staat onder het stadhuis, rechts van het standbeeld. Het muntteken, in de vorm van de letter
“A”, “D”, “F”, “G” of “J”, staat links bovenaan. Helemaal onderaan staan de initialen van de
ontwerper, Bodo Broschat.
De naam van het uitgevende land, “D”, en het jaar van uitgifte, “2010”, staan respectievelijk
boven in en onder in de buitenrand van de munt, tussen de twaalf sterren van de Europese
Unie.
Oplage: 30 miljoen munten
Datum van uitgifte: 29 januari 2010
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Frankrijk
ste

70

verjaardag van het Appèl van 18 juni

Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 70ste verjaardag herdacht van het
door generaal de Gaulle - de leider van de Vrije Franse Strijdkrachten - gedane appèl
(“Appel du 18 juin”) op de BBC op 18 juni 1940 na de val van Frankrijk. Zich tot het Franse
volk richtend, verklaarde de Gaulle dat de oorlog nog niet voorbij was. De toespraak wordt
beschouwd als de aanzet tot de Franse verzetsbeweging en het begin van haar strijd tegen
de bezetting van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Langs de buitenrand van de
munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 20 miljoen munten
Datum van uitgifte: juni 2010

Italië
ste

200

geboortedag van de graaf van Cavour

Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 200ste geboortedag van Camillo
Benso, graaf van Cavour (1810-1861) herdacht, een sleutelfiguur in de Italiaanse
eenwording en het vroege Italiaans liberalisme, en de oprichter van het politieke nieuwsblad
"Il Risorgimento". Op de munt staat het portret van Cavour, gebaseerd op een schilderij van
Francesco Hayez uit 1864.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 4 miljoen munten
Datum van uitgifte: maart 2010

Portugal
100 jaar Republiek Portugal
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 100ste verjaardag herdacht van het
einde van de constitutionele monarchie van Koning Manuel II en de oprichting van de
Portugese Republiek na de revolutie van 5 oktober 1910.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 2.035.000 miljoen munten
Datum van uitgifte: september 2010

België
Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010
Beschrijving van het ontwerp: Op het binnenste gedeelte van de munt staat het
herdenkingslogo afgebeeld, te weten de gestileerde letters "EU" en "trio.be". Het centrale
ontwerp wordt omcirkeld door de woorden "BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL
OF THE EU 2010" en de drietalige landaanduiding 'BELGIE BELGIQUE BELGIEN'. Onder
het logo en boven de landsnaam staat het jaar van uitgifte, te weten 2010, afgebeeld
tussen het muntteken aan de linkerzijde en het muntmeesterteken aan de rechterzijde.
Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 5 miljoen munten
Datum van uitgifte: juni 2010
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Griekenland
2500

ste

verjaardag van de slag bij Marathon

Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt de 2500ste verjaardag van de slag bij
Marathon herdacht. Het midden van de munt wordt gevormd door een synthese van een
schild en een renner/krijger en verbeeldt daarmee de strijd om de vrijheid en de nobele
idealen waarvoor de slag bij Marathon symbool staat. De vogel op het schild symboliseert
de geboorte van de Westerse beschaving in haar huidige vorm. Langs de buitenrand van
de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 2,5 miljoen munten
Datum van uitgifte: 2010

San Marino
ste

500

verjaardag van de dood van Sandro Botticelli

Beschrijving van het ontwerp: De munt herdenkt de 500ste verjaardag van de dood van
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (1445 – 1510), de Italiaanse schilder van de
Florentijnse school, die beter bekend staat als Sandro Botticelli of Il Botticello ("het kleine
tonnetje"). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie
afgebeeld.
Oplage: 130.000 munten
Datum van uitgifte: 2010

Vatikaanstad
Het Jaar voor priesters
Beschrijving van het ontwerp: Met de munt wordt stilgestaan bij het Jaar voor priesters,
uitgeroepen door Paus Benedictus XVI voor de periode 19 juni 2009-19 juni 2010, dat werd
afgesloten met een internationale bijeenkomst van priesters die werd bijgewoond door de
Paus. De munt toont een herder die een lam uit de bek van een leeuw trekt. Langs de
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 115.000 munten
Datum van uitgifte: 2010

Finland
Muntdecreet van 1860 waarbij Finland het recht werd verleend bankbiljetten en
munten uit te geven

Beschrijving: Het ontwerp van het binnenste gedeelte van de munt omvat een gestileerde
leeuwenfiguur, ontleend aan het wapen van Finland, met het jaar van uitgifte ("2010") links
daarvan. Aan de rechterzijde staan het muntteken en een reeks cijfers die muntwaarden
symboliseren. Onderaan in het midden bevindt zich een verwijzing naar het uitgevende
land, namelijk "FI". Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de
Europese Unie afgebeeld.
Oplage: 1,6 miljoen munten
Datum van uitgifte: oktober 2010
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21 september 2013
OM 18 UUR
in de zaal 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
2500
LIER

Gezellig samenzijn met buffet.

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 € 30,00.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - koud en warm buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inschrijven vóór 17 september 2013 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
E-mailadres firmin.thys@telenet.be of arpojarpolier@gmail.com

Lid nr.:.......... Naam:.............................................................................................
Adres:......................................................................................................................
Postnummer:................... Gemeente:........................................:.....................…
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 21 september 2013 om 18 uur.
Aantal personen :........... aan € 30,00 :..................
Handtekening

Arpo-Jarpo Lier juli - augustus 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@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
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 gsm 0479778337
E-mailadressen : firmin.thys@hotmail.com arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom

Toegang gratis

