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BESTE VRIENDEN,

Eerst en Vooral aan al onzc leden en hun fami I iclgdsn ecn
voorspoedig 1994. Wij hopen dat U en Uw familieleden mogen
gespaard blijven van alle tcgenspoed en dat wii een goed
filatel istisch jaar mogen beleven.
Als bre op 1993 terugbl ikken, hcbbcn wii in onze verêniging
verschillende nieuwe leden mogen begroetcn waarvan dc ieugdle-
den de meerderheid uitmaken. Spiitig genoeg hebben cr enkele
afgehaakt.
Een terugblik op onze Nationale Ruildag van 11 december 1993.
Wij hebben kunnen vaststellen dat de belangstelling or niet is
op vooruitgegaan. Onze eigen leden hebben het nog slechter
gedaan dan de vorige jaren Ondanks dat de ruildag doorging
op een gewone clubdatum met de normale clubbezigheden. Ondanks
dat hrij zulke ruildagen inrichten speciaal voor onze leden,
omdat z'tj dan kontakten kunncn leggen met anderc verzamelaars
en fitatelisten. Wij veronderstellen toch dat al onze leden
verzamelaars of fi latel isten ziin
De aanwezige hebben het zich zeker niet beklaagd. Zii hebben
hun keuze kunnen maken uit een ruim en gevarieerd aanbod.

Op 27 januari 1994 houden wij ons jaarlijks I{ORSTENBROOD
APPELBROOD. VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN A] le i n I ioht i ngcn
vindt U op het inEchrijvingsformulier.
I trT TTP .lN7tr PIITI NAê VÀN q trtrR íOO.d. TS Ntr trtrFlcTtr 7ÀTtrFlDAê

In dit maandblad starten wij êên artikelrceks met als titel
"GRAVEREN EN DRUKKEN VAN POSTZEGELS" van de hand van de heer
Albert Verhaegen. l{ij dEnken de heer Verhaegen voor de tog-
etemming om dit artikel te mogen plubiceren.
Wij zullen de neeks zo laten verschijnen dat ze uitneembaar is
en kan bewaard worden.

De eertse zegêl van Koning Albert II is verschenen. De zegel
is ontworpen naar een foto van onze vorst. De samenstelling is
uitgewerkt door Myriam Voz en Thierry Martin van het design
offfice van de Directie Filatelie. De foto is van F. Kuypers
en het monogram werd ontworpen door Rob Buytaert. De fotogra-
vure en hel ioci I inders werden verwêzent ijkt door de firma
P.P.G. De Schutter ên de zegels werden gedrukt in de algemene
werkplaats van het zegel te Mechelen. Het aantal platen is
twee van elk 50 eenheden en de tanding bedraagt type 11 112.
OP 3 januari '94 verschijnen er twee nieuwe zegels van het
type Vogels naar tekeningen van André Buzin: een 13fr -Huis-
mus deze zegel is êveneens voorafgestempeld beschikbaar- en
een 16fr Pestvogel.
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l,tet als slagzin eindig het jaar 93 goed en begin het jaar 94
nog beter kunnen we niet anders dan julrie informeren over
de toekomende evenementen dus hier gaan wij:
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08.01 vanaf 14 uur ARP0-LIER
27.O1 vanaf 19 uur ARP0-LIER

05.02 vanaf l4 uur ARPO-LIER
24.02 vanaf 19 uur ARP0-LIER

TOEGEKOIEII RUI LDAGE]I :

02.01 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub

q9.01 vanaf 09 uur Lier-Lisp

16.01 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub

23.01 vanaf 08 uur Polusirama

Ruihiddag
Ruilavond

Ruihiddag LET 0P EERSTE ZATERDAG
Rui lavond

***********************

05.02

13.02

14.02

20.02

27.02

27.02

i)

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

09 uur

09 uur

09 uur

09 uur

08 uur

08 uur

P.T.S.

v.T.I.

P. T. S.

Zaal Forum

Rupelhobbyclub P.ï.S.

l{ase Rui lklub tel.776.32.28
nationale ruildag'Lier-Lisp V.T.I.-

Rupelhobbyclub P.T.S.

Polusirama Zaal Forum

Binkse ruilklub St.Viktorinstituut
internationale ru i ldag

Rodenbachstraat Boonr

Kruisbogenhofstraat Lier

Rodenbachstraat Boom

J.De Cordestraat Beerzel

Rodenbachstraat Boom

Gladiolenstraat St.Niklaas

Kruisbogenhofstraat Lier

Rodenbachstraat Boom

J.De Cordestraat Beerzel

Kasteelplein,20 Turnhout
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BeLofte maakt schuld de grooooooote veiling za1- doorgaan op l-L juni tg94.

9._"" veilingrmeester Louis Baeten verwacht jullie loten ten laatste op 24februari.
De loten zullen dan nagekeken worden door het bestuur zodanig dat alleswat niet door de beugel kan zoals kapotte of valse zegels térug aan deverkoper kunnen gegeven worden.
H"t vo.Iledige reglement kan je op de ruildagen van de klub vanaf 28januari bekomen. -

Àls a1les naar wens verloopt zaL het veilingboekje eind maart, beginapril naar aIIe clubs en belangstellenden vérzonáen worden zodat óokschriftelijke biedingen nogelijk zí1n.

Dus begin aI naar te zoeken! t ! ! ! ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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orn alle misverstanden uit de weg te gaan nog
eventjes op een rijtje zetten wat wij bedoelen.
Hieronder vind je een bestelformulier dat je kunt
vervolledigen ofwel kan je indien de naam niet
voorkont op de bestellijst deze bijvoegen.
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Er wordt een v(x)rschot 9e vraagd naar rato van
3oo Fr voor bladen net kristal
2OO Fr voor de standaardbladen per bestelling.
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ViIe t e rr s vrra. a. rd. i grlr e d. e n
K.L.B.P. heeft in haar laatste tijdschrift de filatelisten in de bloeme-
tjes gezet die in L993 verdienstelijk waren. Voor de provincie Àntwerpen
heeft Eddy Van vaeck de medaille voor de Provinciale Filatelistische
verdienste in ontvangst mogen nemen. Proficiat Eddy.
t{at de provinciate bestuurders betreft zijn de heren Deynckens en Vq'
Vaeck herkozen, de heren Van der Reeth en Verdijck zijn nieuwkomers.
Ook de provinciale afgevaardigde is een nieuwkomer namelijk nr. Kegels.
In de prov. Àntwerpen zLjn er nu 63 kringen aangesloten bij de K.L.B.P.
Indien juIlie het Bondsblad willen lezen I'taar onder andere alle koqmis-
sieverslagen instaan, want u tot onze voorzitter.

$s$9$s$$$$$s$$$$s9$$s9$$$$$999$$$S$$$$SS$$$$$$$$$$99$$$$$$$S9S$9S9$99$$$$

Dat we een paar internationale tentoonstellers onderons hebben weten
ju1lie onderhend we1 graag zetten we ze nog even in de bloenetjes met hun
laatste trofeeën.
Frans lrtertens met Zeilvaart had in Granada (Spanje) Zilver of 70* en in
Genua (Italië) Groot zilver of 78t
Willy Bats met Àutobussen heeft in Rio de Janeiro (Brazilië) Vergruld
Zilver of 80 t behaald.
Wij wensen beide heren nog veel succes tijdens de volgende jaren.
Indien er onder jultie toekomstige tentoonstellaars zijn, neem gerust
kontakt op net deze twee rrmeestersrr.
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HET VERZAMELEN VAN POSTZEGELS

HOEVEET POSTZEGETS EN SOORTEN I{ORDEN ER VERBRUIKT?

DaBel ijks worden er meer dan 100 rni t joen postzegels ,officieel
"Frankeerzegels" genoemdr v€rkocht. Het grootste gedeelte
bestaat uit de "gewone frankeerzegels". Dit zijn meestal
eenvoudige zegels met een eenvoudige afbeeldine, die vaak de
beeltenis van het staatshoofd draagt of een symbool uit het
land van herkomst. Een mooi voorbeeld is in BelSië defrLeeuwt jeg".
Daarnaast zijn er de "bijzondere postzegeluitsiften" , die
uitgegeven worden terlegenheid van een bijzondere herdenking.
zoars de geboorte of het overlijden van beroemde personen, hetjubileun van een stad, de herdenking van filantropische
organisatie enz... .

Bij de bijzondere postzegeluiteiften zíjn er die een toeslag
vermelden. De toeslag heeft geen frankeerwaarde maar is be-
stemd voor een Soed algemeen doel (Uv. Het Rode Kruis).
vele landen Beven naast de telrone zegels ook zegels uit voor
andere verzendingen dan binnen de posterijen bv. spoornegze-
Sels , luchtpostzegels, telefoon en telegraafzegels, dagbladze-
Bels.
Er zi in ook zegels voor frankering van Sroote hoeveelheden
post die ineens worden opgestuurd of afgegeven aan het loket,
hiervoor kunnen voorafgestempelde zegels gebruikt worden.
De posterijen geven soms voor speeiale gelegenheden velletjes
of blokkken uit. Deze kunnen gebruikt worden als port in hungeheel, naar de zegels kunnen ook uitgescheurd worden.
Als laatste soort zegels ziin er de zegels die gebruikt worden
op onvoldoende gefrankeerde poststukken. zij worden strafport-
zeBels genoend.
De posterijen Beven ook postwaardenstukken uit, zoals brief-
kaarten, luchtpostbrieven en postbrieven. Deze poststukken
zijn voorzien van een ingedrukte zeBel. zíj zijn in hun Beheel
een vorm van een postzegel.

HOE ONTSTAAT EEN POSTZEGEL?

Een post zege I onstaat meestal ui t een idee , D€Íl wi I één of
meerdere zegels over een ondernerp uitgeven. Dan laat tnen het
idee uitwerken en uitdenken. VervolBens duid nen een tekenaar
aan die de verschi I lende ideeën zal tekenen en inkleuren op
zesmaal groter formaat dan de postzegel zal gedrukt worden.
uit verschillende ontwerpen zal een jury of enkele verantwoor-
delijke de beste kiezen om te laten drukken als pogtzeBer.
voor we kunnen drukken noet het goed gekleurde ontwerp op ware
Brootte overgbracht worden op een staalplaatje, dit noent nen
de "moederplaat". Hiervoor zijn er verschillende werkwi jzen
naarBelanB de drukmethode die men zal annwenden.
In ons maandblad zal er vanaf nu en in versehi I lende afleve-

I
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ringen een artikel versehijnen
"het Braveren en drukken van
van het artikel bijhoudt heeft
werkje.

van de heer A.
postzete l s" . Al s

Verhaegen over
men de bladen

men op einde een mooi naslag-

GETAND DOORSTOKEN OF GESNEDEN?

Na het drukken worden de vellen in banen Sesneden. In België
bestaat een vel meestal uit 50 , 30 of 100 zeSels, of ook uit
400 zegels. Uit het vel van 400 zegels worden 4 bladen van 100
zegels gemaaktr sornS vindt men 6eze vellen van vier bladen no8
in zíin Beheel in de handel. bv. De 2 en 3 centiem heraldische
leeuw nrs.: 1026 A en B.
VervolBens worden de vel len peperforeerd' dat wi I zegBen,
tussen de zeBels in het witte tedeelte worden rijen gaatjes
geponst . De perforat ie verBeoakkel i jkt het afscheuren van de
zege I s.
Toen er nog geen perforatiemachines ïaren (ze werden in 1848
door de Engelsman Henry Archer uitBevonden) moesten de zegels
met de schaar van het vel worden tesneden. Verzanelaars noemen
ze daarom "gesneden". fn tegenstelIing tot de teperforeede die
men getand noemt.
Bi j oudere zeSels kent men noB een derde manier, namel i jk
"doorstoken", dat wi l zeBBen, de scheidingsl i jn tussen de
zeBels wordt voorzien van kleine kerfjes, waartussen enal le
papierbruSgetjes blijven staan. Bij het afseheuren bekont man
Been rechte lijn, zoêle bij gesneden maar ook geen tanding.
In alle- landen kent men zegels die zich slechts onderscheiden
door hun tanding.
De tanding wordt aanSeven door een cijfer, zijnde het aantal
gaatjes per 2 centimeter. Verschil in tanding kan sons leiden
tot een meerwaarde van de zegel.
ilaar nij verzamelen ze omdat het geen twee dezelfde postzeSelg
zíjnr lrêDt zíl hebben een verschillende tanding.

I{AAROH HEBBEN POSTZEGETS WATERHERKEN?

Als bescherning tegen vervalsingen worden (nerden) vele post-
zegels op papier met een watermerk gedrukt. De watermerken
worden reeds in de papierfabriek in het papier Beperst. Ze
worden zichtbaaarr HêooÍr€r men het papier tegen het I icht
houdt of op eenzwarte ondergrond l"gt. l{anneer het watermerk
dan noB niet te herkennen is, leSt men de zegel in een zvatt
bakel ieten bakje en laat men er enkele druppels Bezuiverde
benzine op val len( te verkri jgen bi j de droSist ) . Hierdoor
komt het watermerk meestal goed te voorschijn. 0ok op post-
frisse zeBels kan men dit doen, de gezuiverde benzine tast de
Bom niet aan.
Zegels waarvan de Bom wel wordt aanBestast door benzine zijn
zeldzaam en worden in sommiSe postzegelkatalogi vermeld bv.
"gevoeIig voor benzine" Beieren 19L2 en Noorwegen 1937,

wordt vervol gd
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Dnukken van

Ítostzegels
A1 is de postzegel in oppervlakte het kleinste
stukje papier dat de hoogste verkoopprijs haa1t,
toch uas de drukkunst reeds 4 eeuuJen oud, voor_
aleer de Brit [Roulland Hillf' rond 1840 op de
idee kulam e€n zeger aan te ulenden ars frankeer-
middel.

Aan de vragen over de huidige drukmethoden
deze beschrijving, zo eenvoudig mogelijk,
Iezer een duidelijk antuloord geven.

Wat de Belgische uitgiften betreft, drukt men
in de postzeqeldrukkerij (voor de Mechelaar
rrDen Tember") in tulee procédés: Boekdruk of
hoogdruk en Herio. Boekdruk (t) dÍent gesplitst
in clichés en nyloprintplaten. Helio (Z) of
diepdruk (;).

tuÍ1

de

I Een derde procédé
of offset, echter

is de vlakdruk = steendruk
niet in gebruik te Ívlechelen.

(r) Boekdruk - Typo - Hoogdruk : betekenen hetzelfde.
Boekdruk nooit verruarren met het drukken van boeken.ll/ordt voorbereid langs fotograFische ueg.Is de artistieke gravézegel.

(z)
(:)
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0nze eerste zegels, de zo qegeerde "fpauletten" die op 1 juli
1849 uerden uitgegeven, zijn gedrukt in diepdruk in velfen van
2AO. De zegels uerden buiten gebruik gesteld in 1856, maar
intussen urerd in 1851 de Plédaillon gekreëerd en in 1B5B
I'Aflgeronde Plédail1on" in vel-Ien van J00 met oplagen van
30 miljoen. Dit urerk geschiedde op een handpers (fiq.
A11e oplagen uaren ongetand -Lot in 1863. In dit jaar t
de zegels perforeren buÍten de drukkerij. Het uas een
foratie, zodat de zegels eerst vertikaal, daarna horizontaal
dienden door de handmachÍne ie gaan. Na de vestiginq le
Mechelen uerd de kamtanding in gebrui.k genomen.

de
20

1)
i et
lijn

tot

men
nor-

Rond 1865 nam de
uas over te qaan

brievenpost zuLke sprong dat
naar de typografie ( Uoekdruk )

men
en

verplicht
uel in 1927.

Van 1915 tot 1926 urerden Belgische zegels in diepdrukprocédé
gedrukt in het buitenland I'Koning AIbert met helmtt 1919
f'Alberttr typ" Montenez Ín 1921 en vel-e anderen.

Tot 1939 uerd het gommeren van het papier
dienst zeLf. Daarna uerd het papier door
Ín vell-en of rollen, reeds voorgegomd.

gedaan in Ce zeqel-
de fabriek qeleverd

In 1927 uerd de diepdruk hervat maar op een rotatiepers van
het typ" "Stickney" met dubbel-e funktie : drukken en gommeren
met een dagprodukt,ie van 1 miljoen zegels.

ZO IdAS HtI ÏOIN !
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WORSTENBROOD

APPETBROOD

I)orrd.erd.a.qr 2Z Ja.nrra.rl. L994
Tl Jd.ens orrze bi JeerrkornsÈ rzalea.f r- 9 lrLur

1n t 'I(a.rt.lauÍ. zershofI(a.rtlrrrl.zersrzest SS-57 Z5OO LLer

WiJ vragen 150fr voor één worstenbrood ofkoffie of thee.
INSCHRI,JVEN VOOR 24 JANUARI 1994.

twee appelbroden met

FAI,ÍILIELEDEN
VOORÏ{AARDEN.

EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS T{ELKOM ÀÀN DEZELFDE

U_ kan gebruik maken van onderstaand lnEchri Jvtngsformulier.Afgeven op onze biJeenkomsten of bezorgen blJ onzá voorzitter:Thys Flrmin Bosstraat 3g 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschriJven op zlJn nummerr 03/490.66.29

J

:

I{enst deel te nemen aan het
Januari 1994 met:

I{orstenbrood: . . . . . . . .x 150fr=

Appelbroden: . . .. .. . ..x 150fr=

TOTAÀL:

LIDNR.:

worstenbrood of appelbroden op 27

Handtekening:
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onze vereniging heeft voor rgg4 nog een druk progamma af tewerken. op L2 en 13 april hebben wij niet alleen onze bijeen-komst van zaterdagnamiddaq. De zaterdag voormiddag i; ervergadering van Lierse culturele Raad en algemene Iedenver-gadering van de Federatie voor Socialistische -poszegelverzame-
I aars .

Dit weekend nemen twee leden van onze jeugdafdeling Jarpo deelaan een promotietentoonstelling te wilrijk in het sint -ursu-la-Instituut Kerkhofstraat I 26L0 Wilrijk. Een bezoekje zoudenonze jeugdleden zeer op prijs stellen.

éz

BES:TE \/:R.IENI)ENT,

* ,< :a< :'a< :t :* :ac :t :t :* :a< :t< :a( :t t< :t< :*

De volgende manifestatie waaraan wij deelnemen is de Dag vande-Postzeget Die gaat door te Lier in de lokalen van de Kon.Kadettenschool ingang Iangs de Boomlaarstraat. Hier stel Iendrie leden van onze kring hun verzameling tentoon: twee vol-
wassenen en één jeugdlid. De organisatie van de Dag van dePostzegel in de provoncie Antwerpen is in handen van onzevrienden van Kon. Postzegelverzamelaarskring Lier. wij zullenaanwezig zijn U toch ook?

:a< :f( :a< ,< :l< :a< :*< :a< ,< :È :a< :t< :a< :t< :a<

op 24 en 25 september L994 organiseren onze vrienden van Arbe-fil Brugge in samenwerking met de culturele afdeling sp Bruggeeen competitieve Tentoonstel I ing met als Thema i'Natuur ótmilieubescherming" Bezit u een verzameling over dit themadan kan U deelnemen. Voor inlichtingen kunt U zích wenden totDhr. DHooRE M. Dampoortstraat 61 g3l0 st. Kruis of tot onzevoorzitter. Eén lid van onze club is al ingeschreven.
De tentoonstelling gaat door te Zeebrugge.

:fÉ :a< ,< :* t< :a( :a( :a< :a< t( :r( :a< :a< tc :a<

Mabufil, Provinciale kompetitieve postzegeltentoonstelling
van de Provincie Antwerpen gaat door op Lz eÀ 13 november Lgg4in de zaar "Elcks Thuys" van de weyngaertplein 13, zLgo Eke-
ren.
Een volledÍg reglement en inschrijvingsformulier vindt u indit tijdschrift.
rnschrijvingen moeten ten laatste toekomen op Lz-09-1994 en
moeten gebeuren via de vereniging.I{ij willen erop wijzen dat alle deelnemingskosten aan kompe-titieve tentoonstellingen door de club gedragen worden.
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AGENDA

zoals steeds krijg-en jurlie een kort overzicht van de bij-eenkomsten die in de v_orgende _maa_nden gehouden worden. craághad ik jutrie gevraagd om donderdag za april vrij te houdenomdat dan misschien wer iets za] getoond woráen dat detoekomst van h."t p.ostzegelverzameren hee gaat beparen. Maar
meer hierover in dit blad.
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vanaf 14 uur
vanaf 19 uur

TOEGEKOIIEII RUI LDAGEI{ :

06.03 vanaf 09 uur
/')

13.03 vanaf 09 uur
13.03 vanaf 09 uur

20.03 vanaf 09 uur

19.03 vanaf 10 uur
20.03 vanaf l0 uur

27.03 vanaf 08 uur

uur ARP0-LIER
uur ARPO-LIER

ARPO-LIER
ARPO-LIER

12.03 vanaf 14
24.03 vanaf 19

09.04
28.04

Lier-Lisp

Rupelhobbyclub
llationale ruildag

Ruilniddag
Rui lavond

Ruilniddag
Rui lavond Demnstratie

*************************

P. T. S.

V.T.I.

P.T.S.

03.04

10.04

17 .04

)
24.44

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

09 uur

09 uur

09 uur

08 uur

Rupelhobbyclub P.T.S. Rodenbachstraat Boom

!igf.-Li.tp- V.T.I. Kruisbogenhofstraat Lier
Ruilklub_P.L.Leys Parochiecentrum Dorpsstiaat,63 ÍuustwezetInternationale rui ldag

Rupelhobbyclub P.T.S. Rodenbachstraat Boom

N.I.P.A. Bouwcentrum J.van Rijswijcklaan Antwerpen
24e llationale postzegel- en mrntenbeurs

Polusirama Zaal Forum J.De cordestraat Beerzel

*************************

Rupelhobbyclub Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat Lier

Rodenbachstraat Boom

Polusirama Zaal Forum
Internationale rui ldag

J.De Cordestraat Beerzel

************************

Speciale evenemnten

12.03 en 13.03 Pronotietentoonstelling _ met deelname van jeugdleden
georganiseerd door Interfila E3
St.Ursulainstituut Kerkhofstraat, I lrli lrijk

09.04 en 10.04 "Dag van de postzegel' met deelname van klubleden
georganiseerd door de Kon. postzegelverzamelaars-Lier
in de Feestzaal van de Kadettenschool, Boomlaarstraat te Lier.

***********************

28 a.pril demonstratie postzegels eÍr comprrter
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r< I-tJB}T:EET.rIirTJES
op 28 april om L9 uur za]. de firma PHïL À4 sysTEEMS@ een demonstratie
geven van hun computerprogranma's PHILCoTE, PHILÀssrsT en pHrLEÀDÀ7.
Deze firma heeft ons dit aanbod gedaan en het bestuur is hier op inge-graan. wij verwachten dat binnen afzienbare tijd de computer niet weg te
denken is uit de filatelistische wereld en daarorn dit voórsrnaakje.
Wat de firma allemaal kan, of misschien ook niet kan, hopên we die
donderdagavond te ontdekken.
De folders die de firna en hun produkten voorstelt zal- dan ook terbeschikking zijn.
rndien er lede_n zí1n die geinteresseerd zijn voor aankoop van de program-
mats op deze denonstratieavond krijgen deze prograrnmats kostelooË oó hunharde schijf geinstalleerd.

De veilins besinr ,",,n""u,,1ïjjiï::::':::::'::* aan re nemen de meesreloten zí1n aI door bekwame handen nagekeken. ZeLf kan je ze op de ruil-
dagen bezichtigen. De datum van de veiling: t_t juni 94.

$$9$$999$$$9$$$$$$$$9

De voorbije weken .zíjn financieel zeer gunstige weken geweest zowel vooj
JÀRPO als ÀRPo wij danken dan ook Pro-post en het Staásbestuur van Liervoor de welkome centjes die zeer zeker onze jeugdwerking tengoede zu1len
komen.

$$9$$$$$$$9$S99$999$$

WETEDUSWÀÀRDÏGITED
oppassen geblazen in kranten en tijdschriften tazen wij de voorbije wekendat er flink gespeculeerd wordt met de briefkaart tyóe metrostaiion van
1-8.L0.93 met het kunstwerk van Hergé, Kuif je en tutti-quanti.
I'Iaar de speculant -had ongelijk, gelukkiglijk heeft de post toepasselijkgereageerd. De herdruk van de kaart is aI bezig. Blijft de vraai natuui-lijk of er geên kleur of papierverschillen áulten'zíjn ó"= -eventjes
afwachten. De kaart zeLf kan je vanaf 7 februari tot 3L áecember kopen-inde 7I postkantoren met filatelistisch loket (ook in Lier) ofwel Ëi: dedienst der Verzamelaars in Brussel.

In Canada verscheen er in l-993 een serie met de afbeelding rrNationale
parkenrt ook hier duiken reuze variëteiten op, welke... wef je kuntkiezen, de waardeaanduiding, zíjnd9 43c kun jé'zelf heel rnakfelijk *àte9l plastic gom verwijderen, dus je kan een variëteit maken die jeze;-f
wil, handig niet. Pas wel op voor dè verkopers van deze rare zegel.

$9$$$$$$$9$9$$$$$$999

Bekroonde postzegelsrelk jaar worden de Grote prijzen van de filat,elisti-sche kunst toegekend, dit jaar aI voor de zestá keer. rn het Brusselsstadhuis werden volgende kunstenaars bedacht:

de speciale postzegel van 15 ft.,panorama
van Àntwerpen van May Neama.
het ontwerp van André Buzin,
Aglais Urticae uitgifte nNatuur Ir
de speciale postzegeL gerealiseerd door
Guillaume Broux rrKasteèI van Beverenrl

De tweejaarlijkse postzegelprijs ttle Gentse torenrachtersi werd toegekend
aan May Neama voor de zeger panoramisch zicht van Àntwerpen.

Grote prijs nÀnbassadeurt :

Grote prijs trBeste tekeningrr:

Grote pri js rBeste grarnrren:
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zoars jullie in dit blad kunnen lezen zí1n er twee speciare evenementenwaar hre jultie aandacht voor vragên.Het eerste i-s de. promotietentoónsterling in wirrijk. Hier zu1len maarliefst drie .rarpojanen hun beste beentje -tt..i ;;;; brengen . zij doen meeaan de tentoonstelling. Dus duimen maar.
'verder is er ool. een je.ugdatelier en diegenen onder juIlie die al in hetKaruur tijdens de voorbije week van de iiuga warànl weten hou prettig ditwel is.
ook tijdens de eerste dagverkoop van de uitgifte trDqg van de postzegelrtin de Kadettenschool is - er ee^n jàugaateriér voorzien. Dit is dan inapril.
Verder willen we jullie ook nog-herinneren aan onze Elehrone bijeenkomsten:zaterdag lt naart en zaterdag Q "píii terkens vanaf L4 uur.

$$$$$9$9$9$$$$$$$$$9$

Postzegetuitslfteprograma 1994 IIEDERï,ÀND
9L.o2 3 zegels scfritaêi-troïaniaan22.02 3 toeslagzegels Vogels n.a.v. Fepapost
l,- tl? : 

=:Z:r= 
Neáertandse bloeinei oor< in boekjeo-.O4 3 zegels Nederlandse luchtvaart26'04 3 zomerzegers veiligheid in ae wóonómgeving ook in boekje9?.95 2 zegels Eise_Éisinga - Maanlandíng Ls6st4'o6 2 zegers wereldruiÈérspeten - r.oo j.bewegwijzering ÀNwB1?.Og 2 zegels Onderwerp: W.O. If

11.09 3 zegets vuurtoreirs (40O j.Arandaris)I7.IO L blok Fepapostzegels09.L1 3 toesragzegels riáaèrpostáegers thena: samen doen

9$$$$9$$$$$9$$$$$$$$$

?7-'0L 2 zegels "@s" door Torben skov
+7_.O3 4 zegels Deense kasteÍen05'05 2 zegels Europa en de reizen van de Discovery09.06 4 zegels DeenSe trams09'06 1 toeslagzegel ter gelegenheid van de 6oste verjaardag van

?. to s zesers e11??Jïï:ïiït*',Ji:lï..i'.ff""o't 
-

1: t_rl 2 zesels schildeii j""
l-0. LL L zegel l_SO jaar ioge school

$$s$$$$$$$$s$9$$$$$$$

los!?eoiluitgi f teprogranma 1 9 9 4 ZWITSERT.AilD
L5 ' 03 4 zegels sb-j . spóGnoor rnt. congres wiskundige

1:-g? 3 zesels 33"i'llt;iiïff:lÏ:*vaart - reÍecornTunisource

1:.91 I 3ege1 mensen aàn het werk: wijnbouwerL7.05 4 toesragzegels pro patria: zwitsÁis.--ióïiror"
!7.95_ 2 qegels EuropaL7.05 2 dienstzegels ïLO : fTU
05. 07
L5.l_0
r_5. l_0
28.l_L

2 zegels
1 zegel
L zegel
4 toeslagzegels

dieren: geit en kip
Stop-ÀIDS campagne
G.Simenon samenwerking met België en FrankrijkPro Juventute: Kerstvèrsieringén
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HET VERZAMELEN VAN POSTZEGELS VETVOI 8

I.iAT HEBBEN POSTZEGETS EN GELD GEMEENSCHA PPELIJK?

De posteri jen geven jaarl i jks voor mi I joenen franken postze-
gels uit. Van het geld dat ze hiervoor ontvangen betalen ze de
lonen van het pefsoÍlêêl r bestel len zi j de brieven en pakjes'
ontvangt de I oketbedi ende zi. jn wedde , êl sook de vervoerkost en
en het bouwen en onderhouden van hun postkantoren, b.v. het
nieuwe sorteercentrum Antwerpen X aan Berchem stat ion.
Net zoals het verboden is eeld na te maken, mag ook niemand
seldige postzegels namaken.
Men wordt met strenge straffen bedreigd als men ze namaakt
(dwansarbeid).
De drukkeri jen llaar postzeBe ls en bankbi 1 jetten gedrukt wor-
den, zijn aan biizonder scherpe veilieheidsbepalinBen onder-
worpen, Nienand behalve het personee I voorzien van een specia-
I e p;1s , mag de be I aner i jke de I en van de drukkeri j bet reden. Al
het personeel wordt bij het verlaten van de drukkerij gefouil-
leerd. Iedere gram papier die verwerkt wordt is nauwkeuri g

Beregistreed. Het aantal vel len wordt altijd geteld.
papier dat door technische of mensel i jke fouten verkeerd of
slecht bedrukt wordt, dus t'foutdrukken" of "druktoevallighe-
den"r t11oetên en worden onder toezicht vernietiSd(verbrand).
Soms gebeurt het dat ondanks alle kontrole toch druktoevallie-
heden of weerkerende foutdrukken aan de I oket ten verkocht
worden. Meestal heeft men bij de kontrole hiervan wegens
oogvermoeidheid of omdat de drukfout zeet klein was ' niets van
Bemerkt. Deze zeBels worden dan zodra zil Sekend zí in in
katalogi opgenomen onder het zeBelnr. als Var. en de beschrij-
ving van de afwi jkinC ten opzi chte van de Selrone zege I wordt
vermeld.

HOE HORST EEN POSTZEGEL ONTWORPBN?

Een post zegel heeft een dubbel doel I hi j is het bewi js dat de
afzender de kosten voor het vervoer van het poststuk heeft
betaald, en bovendien is het een visitekaartje van het land
van uiteifte. Voor de verzamelaar is dezelfde postzeBel een
dokumentje dat waard is bijeehouden te worden'
Vele staten, vooral de ontwikkelineslanden, die nog Seen
behoorl i jke drukkeri j hebben, I aten hun zeBe I s drukken in
landen die a1 een Erote ervaring hebben in het vervaardigen
van postzeBels. Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld Afri-
kaase landen hun zegels laten drukken in Mechelen' Haarlrm,
Pari js , Londen of Berl i jn.
Het rnaken van een nieuwe post zeÈe I begint meestal in een
Ssfisch werkhuis. De posteri jen-bi j wie jaarl i jks een Sroot



aantal aanvragen binnenkomen om herdenkingszeÊels uit tegeven- geven aan een bepaalde kunstenaar of groep opdracht omeeil ontrerp te maken voor de postzeSel of zegels die de poste,
rijen Henst uii geven.
De kunstenaar moet zich houden êan het lhema en êaÍi de voorge-
schreven opdracht, Cat r+il zeggen, duidelijttreiC in tekst en
naardecijfer en de zege! moet de boodschap lraarvoor hij wordt
uitgegeven uitstralen. Verder moet hij rekening houden met het
relat ief kleine formaat van de zeEel en de druktechniek die
za! eebruikt worden.
Die ontwerpen worden ter advies naar een filatelistische
commissie gestuurd, die dan haar bevindingen overmaakt aan de
bevoegde instant ies.
Is het ontnerp goedgekeurd, dan zal di t klargenaakt wordenvoor het drukken. De werkeaamheden han'gen af de gebruikte
druktechnieken.
Als de drukplaten eangemaakt zijn kan de zeBet gedrukt worden
en is er een klein groot kunstwerk ontstaan.
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GRAVEREI\ EN DRIJ}<}<ET\ VAI\ POS'TZEGEL S
(Vervolg)

Een periode van zes tot tien maanden gaaL de
postzegel- vooral. Deze periode is ingedeeld

uitgifte van een
in drÍe fazen.

DE ADMINTSTRATII:
De aanvragers, meestal- organismen met filantropisch,
of charicatief karakter, zijn het, grootst in aantal.
komen nog de goevernementele uiLgiften.
De vraag om uitgifte van een bijzondere posLzegel stijgt voort-
durend. De toekpnning heeft een hele uJeg af te leggen.

kultureel
Daarbij

Een commissÍe van veertien leden
Directeur-Generaal van de poster

uJaarvan de voorzitter de
jen is, heeft bestendig zíLting

,
t-

om een selectie rond te maken. fens de keuze gemaakt, uordt het
postzegelprogramma aan de Minister voorgesteld. Zijn beslissing
onderu,erpt hij aan de goedkeuring van de Koning.
DE TECHNISCHE V00RBEREIDING - Eerste stadium.
rets minder ingeuikkeld Ís deze fase, omdat de keuze reeds ge-
maakt is. Men moet zich nu richten op de uitbeeldinq of afÉee1-
díng :

of ulel is het een bestaande schilderi j, een f oto r v€)elkleurige
tekeni-ngen van diverse aard en moet bij het drukken het herio-
procédé aangeuJend tuorden.

ofuel tuordt aan tekenaars of tekenaars-graveurs opdracht
gegeven een ontulerp te maken. Deze ont,ulerpen zijn dan meestal
geschikt voor diepdruk. Ieder ontulerp r:rordt op zesmaal de
grootte van de zegel getekend en moet, opnieuul door de eommissie
urorden goedgekeurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ver-
kleinloupe die de ontuerptekening op de u,are grootte van de
zegel terugbrengt . voorzichtig is heL u.rel, niet te beparen
wie de kleuren kiest.
Tuleede st adium .
voor het drukken in typo dient een drukvorm gemaakt. 0p de
geurone cilinderpers ulorden garvano-clichés gebruikt
Eerst wordt een moedermatrijs gestoken. Dan giet men 50 of 100
blokjes Ín zacht zuiver rood. Na het polijsten uorden ze zorg-
vuldig naast en onder elkaar geplaatst op het geulenste blad-
formaat. Hiervan maakt men bfj middel van een zu,are hydraulische
pers op erk van de blokjes een afdruk, deze is leesbaar.
De beuierking dient zeer nauukeurig uitgevoerd. Na een grondíg
nazicht worden deze blokjes in een raam gespannen. Gedurende
48 uren uiordt het raam in een koperbad gehangen. Na die periode
heeft zich een koperen plaat van z mm op de brokjes gevormd.
De moederplaat is gevormd in reliëf-spiegelbeerd, de loden
blok jes ulorden uieggenomen. De koperen moederplaat ulordt dan
gevuld met lood tot + 4 mm dikte en na'afkoerÍng op criché-
voeten (loden blokkeF) gemonteerd om op retterhóo9t" (r#u-.,.,>'
te komen.
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Sinds oktober i974 draait in de
Rotafoliomachine (tuee kleuren )de constructeurs van de eerste

zegeldrukkerij een
van de firma Koenig &

ijzeren drukpersen in

Deze typomethode.
uordt aangeulend voor
o.a.
de heraldieke leeuu;,
0,50 F
1í
4r5D F nieuu typu.

Bauer,
1818.
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PROVTNCIALE COMPETTIEVE TENTOONSTELLING

ANTWERPEN LZ en 13 november 1994

* * * * * * * * * * * )t * * r( * * * * * * * * * * * r( * r( * * * * * * * * * * * * * * * * :t *

TENTOONSTELL I NGSREGLEMENT
I 3 Otrgantsatle.
IrDov I lrc I ! I e conpét I t I eve post zege I tent oonst e I I I ng woralt

ganlseenal d.oor de Postzeíell!lDg Marl!bung ln sanênwerllng
olgens de Degels van de K.L.B,P. provtncte AntwerDen

2 t Plaats en
tentoonstelllnt
WeyngaentDleln
en l3 novenbeF

ADt, 3 : Deelnane
De ileelhane staat open
nen als Jeugil , welle

MABUFÏI 94

vooF
zlJn

laats tn de zaal '.Elcls Thuys'.
0 El(eren' wlJl M!rlabu!g en illt
lO tot l? uuP,

Ar t .
Deze
gêOr
eD v
A! t .
De
ile
t2

alatun
heeft

13
r994 v

0
2ta
AD

van
olt

pr
lto

ovlncle AntverDen itle aangesloten ts

olt
nc

alle f llatellstenr zorrel volwasse-
aangesloten blJ een lFlng ult alÊ

bIJ dE K.L.B.P
llng geweeral:Fden ult deze Dnovlnclale

ale veFzanellngen well,e ln ile looD v8n ate laatste tlen Jaa!
een pFovlnclale conpetltteve een gnote ondenschetatlng of

cn behrDld€tr.
ale veFzanellngen dle ztlver of neeF behaalden oD een natto-
le têntoonstelllng
nzelfile veFzanellng nag slechts éón naal per taar. aleetnenren
n een provlnclale conpetltleve teDtoonstelllng.

na
Ee
aa

buF
Dey
Ma P
293
De
-c

Art. a I f nschrlJvlngén.
De vooDloPlge aanvltagèn tot troeten doon berDldilellng
van ale aangesloten lrlng eÍr vla btJgevoegal foFnulleF toegezon-
ilen wot!d€n aan het secretanlaat van de Postzege llFtng Mrpl!-

g, ulter.llrl voo! l2
nclens lJalter
lettalel 36
0 Brasschaat.

seDtenbe! 1994 oD het adFesl

vooFloFlge lnschFlJvlng dlent te bevatten!
en bondlge beschplJvlng vaD dG veFzalnellngr

- a!e vFoege! behaalale FesultaÈen,
- het aantal gewenste ylaIleD, ell van t2 blaaleDr
- de L, lasse waaFln de ve?zànellng dlent ondeDgeb!acht
Het aantal lnschrrtJvlngen De! deelnener ts iloch
noêteD steeils oD een aezonderlltl fonnulle! wonalen
geschFeven.

ln-

Art. 5 : fnalell
De tentoonst€ll
- t F a al I t I on ê I e

ng Van
ln9 ls
fllatel

ale verzanellngen.
open voor alle Llassen:
le

Irostgeschledenls en nàncof llle
aënof llatllle en astFof llatette
postwaaFalenstulken
thernafllle
lnaxlnsfllle
Jeugil

lngen ln albums als conplenent
let aanvaaPd. (Behelve vootr de

vaD het tenèoongestelale
woFden n

Art. 5 bls : SDeclale venzarnellngen,
Als exDerlnentr lan vooF ile volgende nleuwe rlchtlngen ln ale
f lf atelle lDgeschFeven woFden:
Moalerrne fllsÈelle
De veFzanellnsen onaleP noalerne fllstelte zltn opgebouwd urt
Irostzegels of postsÈullen van naxlnun 25 Jrar oud (vanaf
1969). Een afwlJllng van enlele tanen ts toesestaan lnitlen ze
nlet nêeF dan 2O* vaD het tentoongestelde
Iellil ls te! onale!.steunlng van het geheel

en noodza-

De 2al 2 vlallen bedDrgch (21 blailent
Beoonale I I ngdcP I teF I a :

bel!nerltlheld van alc lnzenillng
behanilcllnt vrn de lnzenattng
tltrtellstlsche lennls en onaleFzoel
lu!lltclt vaD het gêtoonte
DFesentrtle

20
20
20
20
zo

Dunten
Dunten
Dunten
DUntên
DUntCn
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TENTOCNSTELLING Fostzegelkring

Mariaburg

ÊntLJerpen
12 & 1l novEmEer
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:
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la
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BULLETIN d'INSCRIPTION INSCHRIJVING SFORMULTER
nom et prénom
naam en vccrnaam
adresse complète
volledig adres
datg de narssance pour la jeunesse/geboortedarum ,/cor de Jeugc
membre du cercle/lid van kring

titre 'Je la collection
titel van de verzameling
brève description
korle beschriiving

Classc : (')
philaterie traditionnetle
htslolr,g postate
aéÍopnr:atelre
enliers goglaur
philatélie thémarique
maxrmaphtlie
jeunesse
(') brlícr la! menliont inutilal

Klrr : (')
lradilionete íitatelie
postE escn i e6e nrs
aeíoÍilatetie
poslwaaí6estukken.
thematische íilatelie
maximaÍilre
eugcl
.l oooíÀtlèn rrt nrat gagt

résultats obtenus antérieuíement pour la collection
lieu, date et résultats obtenus
uilslagen met deze veízamering behaard op vroegerg tgntccnsteilingen .

plaats, datum en behaalde uitslag

nombre de cadres désirés
aantal gewenste kaders

íormat des Íeuilles
bladÍormaat

Ît_.1
Le soussigné déctare ètre d'accord avec te règlement général et particu-
lier de I'exposition. La coilection est sa propriété.
ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het algemeen en her bij-
zonder reglement van de tenroonstelling. Deze verzameling is zijn eigen-
dom.

date/datuÍn signatu relhandtekening

signature du président du cercle
handtekening van de voorzitter van de kring

srgnaluÍc du commissaire général aux exposrtions:
handlekening van ds generaal commissaris aan de
tontoonstellingon :

aan Deynckens ldalter
Mariettalei lg
2930 Brasschaat.

á renvoycr avant lc A

l6rug le slur€n vóóÍ 1Z september 199I{
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ODen llasse
rn de oDen klasse Drag de veFzanetaaF z5r nlet f ttatetlstl
naterlaal gebrullen zoals f oto's, pnenttaa!ten, enz., orr z
verzanellng op tc vnollllGn Gn arnt!ettelrJl Èe naten.
Een !rlnlnun van 3 vlatlen noeten gevuld woFaten. De beoon
llng geschtealt net arDalulillng van dê itDte beste verzanelln
welle voo! 50Í .loo!' ile be20êlers en voor 50Í dooF een a!n
stelale tuny geyozen wo!den.
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AFt. 6 ! ToewlJzlng van ate L!aletrs.
Het organlsePeDit colnltó beDaalt' naarrgelrng ite nogelfJlheden
het aantal vlaLten dat alooF teateFe tnzendtDg beschtlbaar. ts.
Het bnengt aIe lnzenaleF hleFvan oD de hoogte alooF nlalatel van
het def lnlttef tnschrrtrvlngstoDmullerl.
De deelneneF zÀl het dubbel teFugsDuFen Der te!enile Dost s!nen
net d€ ve!blntenls dtt neglencnt atttDÈ na te teven. OD dat-
zelfde ogenbllt allent ale
f enen.

ool ale l(aaleFhuu! ge veFef-

AFt. ? 2 De ve'rzanellngen
AI de ver.zanellngen noeten op alzondeFllJle blaiteD rrord.eD
lantebFacht. oP de rugzlJde van elL blral rnoet het Fantnunmer
vaD het blaal €n de lilentrtett vrn ale etgenaaD vernetd wot.alen.
Ell blad moet bovenalten net een iloonschtrn€nde taft of fotle
bescherrnd woDd.en. De vetrzanellng noet elgenalon ztJn van ale
ileelnetneF, Ínaar tnag woralen vooDgestelat ondel eeh
nlts ile naan v!n ale lnzendeD btJ het
belend ls.

conlt6

ADt, I : DeeID€nlngsFGcht.
Het aleelnenlngsrecht beltraagt 2oo BF (trreehonderal fr.) De!vlaL,' De deelnane ln Jeugal li gratls. De vet'schulattgalc bed!a-
sen zl!^ oltvonalerbaaF onrnlalatellJl na de iteftnltteve ranvaatr-
illng àeF landltatu!en.
De bedragen noelen gcstott rronden op het !elerllngnunn€!3
086-21O5551-67 tnv MABUFIL 9C BFasschrat.

A!t, I ! Beoonatellhs
\'ooP elle na!13 dê lury een verstag op Waartegen

zlrn ileze,geen verhaal noteltJL ls De beoor'lleel lngscFltenl6
opgenornên ln hei rreglenent van ale comDettgleve
Itns' goealsèLeurd aloor. ile Konlnl,lttle Landsbonit den Belgtsche
PostzagellrlngeD,

AFt, 10 ! Oniterscheldf ngen
De vÈFzatnellngen beL,onen een dtDlona
behaalde ondenschetdlng, volgens tte
K,L,B.P..

!oet
ge

rle van
vaD

at

at

e
eldenale DoFnen

Alt. ll : Velllghelal en veDzelerlng.
De oFganlserehde lrlng za I ite noaltge rnratt.eselen tFeffen dte
van aaFal lunnen zlrn, ott de hen toeveFtFouwde obJectên te
bevelllgen.
Het oDgantsatle corrlt6 rirtlst echter ell€ vetlantwooDdertJtrhelit
af voo! het veFlles' dtefstal, veFntettgtng of schade atte ale
obJecten zoudeh Lunncn ondergaan ttldens hun venvoer eD aanïe-
zlsheld oD ale tentoonstelttng.
Er. woralt ale exDosanten alan ook arngeDaden
te stulten tegen alle rlstcors.
Tlídens ale duu! van ile tentoonstelltng na,
ne wonalen gewlJzlgd. oÍ teFuggetr.otLen.

afeeD

geen enlele ileeln!-

At't. l2 I ODstGllen ett rfhalen v!n ate ve
De lDzenden of ztrn gevolnachtlglte 2
vDlJatag lt novenber 1994 (van t0 tot
Inzendê! of zttn grvotmrchtlgate lan atê
ile slultlng van alc tentoonstelltng en D!
Palneres op zondas l3 novenbeF 199a.

DZAnellngeni
tl ale verzlneltns oD
l6 uur) oDstellen. De
vetzanellng rf halen na

bGlcndnallng vrn het

An t .
Doon

l3 !
hêt

gletltent

ondeFteLeneD vÀn voo!loptg en het
aanY!analt ale attt

aletlnltletlnschFtJ-
tentoonstel I lngs!e-

nlet heef t vootzlen,
zonaleD DogellrLhclal

!lle gevallen lraartn dtt
lst het tnIlchtend conlÈá

rn
besl
tot be"oeD tegGn zlJn besllsslng.
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BESTE \IRÏENDEN,

Op 12 en 13 maart hebben twee van onze Jeugdleden deelgenomen
aan de promotietentoonstelling te WilriJk. ZLJ behaalden de
derde plaats. ïíij wensen Ann en }!ia Bats profictat voor hun
werk en voor het resultaat op deze jeugdtentooonstelling.
Ik hoop dat zíj een voorbeeld mogen ziJn voor onze andere
jeugdleden.
OP 9 en 10 apri I heeft de dag van de Postzegel plaats gehad in
de Kon. Kadettenschool te Lier, waar eneneens een jeugdlid
(Thys Bert) en twee volwassenen (Wyckmans Louis en Thys Fir-
min) hebben deelgenomen aan deze propagandatentoonstelling.
Wij danken hun voor de medewerking.

2

********************************

Wi j vernamen het overl i jden van de echtgenote van ons I id Ruts
Frans. Langs deze weg willen wij nogmaals ons diep medevoelen
Iaten bliJken voor het verlies dat ons tid en ziJn familie
hecft gctroffen.

****t *****************************

WiJ vergeten op 11 JUNI ONZE VEILING NIET.
Vele loten aan lage lnzetprijzen worden aangeboden. I{ij willen
dat dit in de toekomst een traditie wordt om minstens één
grote veiling te houden per jaar. Wij verwachten dan ook een
grote opkomst van onze leden.

********************************

De KoninkliJke Landsbond der Belgische Postzegelkringen en De
Post ziJn gestart met een opinÍeonderzoek.
Opinieformulieren zijn op onze biJeenkomsten te verkriJgen. Er
zijn onder de deelnemers verschilllende priJzen te winnen.
Wij vinden dit eên goed initiatief lndien er rekening mee
wordt gehouden.WiJ vinden ook dat deze peiling, gezien de
vragenstelling, een beperkt beeld zaL geven van de filate-
I istische wereld.

*********************************

I{ij willen nu al vragen om zaterdag L7 september vriJ te
houden. Dit Ís de datum van onze algemene Jaarvergadering. De
jaarvergadering begint om 77 uur, gevolgd door een gezellig
samenzijn. AIle inlichtingen en lnschrinvingsformulieren vindt
U in ons volgend tijdschrift.

************** * ******************r(

Op 10 december 94 houden wij onze nationale ruildag; Dit jaar
zaL de ruildag opgeluisterd worden met een tentoonstelling en
speciale afstempel ing in het teken van het Van Boeckel en
Veremans jaar te Ller. l'Íeld U nu reeds voor onze tentoonstel-
I ing.

********************l***************
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14.05 vanaf 14 uur ÀRPO-LIER
26.05 vanaf 19 uur ÀRPO-LIER

11.06 vanaf 14 uur ÀRFO-LfER
23.OG vanaf 19 uur ARPrO-LIER

AGENDA
Terkens als ik aan dit blad begin denk ik, en werke club zarnu nog zíjn ruildag, nationaal of internationaal meederen,want telkens weer worden deze te raat aan het, secretariaaigestuurd. redereen heft wel zljn eigen reden maar neemt niet
weg dat wij sonmige interessante manifestaties vergeten te
vermelden. Wij hopen echter op verbetering.

ÀL OltZE BI.'EEITKOI'ISTEI{ : KàRTIIUIZERSHOF KÀRTTIUIZERS;\IEST 55

TOEGEKOIE]I RU I LDAGE]I :

P".,OS vanaf 09 uur Rupelhobbyclub p.T.S.

08'0s vanar 0e uur 
hiïË-iiii*LE RUrlólêI'

?2.05 vanaf 08 uur Polusirama

15.05 vanaf 09 uur l{ielse Hooby-en Postzegelclub/K.V.B.P.Vredestraat
iI,ITIOI{'ILE RUILDAG

15.05 vanaf 09 uur Rupelhobbyclub p.T.S.

Ruilniddag
Ruilavond

Ruilniddag
Ruilavond

*************************

VEILIIfG

Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat Lier

Niel

Rodenbachstraat Boom

Kruisbogenhofstraat Lier

Rodenbachstraat Boom

J.De Cordestraat Beerzel

************************

Rodenbachstraat Boom

Zaaï Forum J.De Cordestraat

***********************
Beerzel

05.06

12.06

t^'05
)

zi.oo

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

09 uur

09 uur

09 uur

08 uur

Rupelhobbyclub

Lier-Lisp

Rupelhobbyclub

Polusirama

P.T. S.

v.T.I.

P.T.S.

Zaal Forum

Voor de grrote vakantie houdenwij een veiling. Zoals julfie kunnen
lezen in dit blad zijner echte koop-jes ter beschiklring.

Daaron nu aI 11 juni 94 vrijhouden.

Kun je niet kouen, geen nood schrif-
telijte biedingen kunnen altijd via
onze veilingneester lpuis Baeten.
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ffi EN DRUIfl{EN VAï\ï pOSTzEGEtS

(venrolg)
Deze pers uordt belegd
de platen heeft bij de
2 níIjoen exemplaren.

met nyloplintplaten.
test beulezen bestand

De materie van
te zijn voor

Nevenstaande flotos illustreren het drukkJaar maken van de
p1aat.

Verklaring bij dê Íotos
1 - 2 - ln het rode licht van de donkere kamer worden de films vervaardigcl.

3 - Ze worden bijgewerkt en in register gebracht op de tichttaÍel.
4-5 - Papiérkeuze in Íunktie van de opdracht.
6'7 - Nyloprint-platen worden irl €€n geel-verlichte werkruimte vervaardigd :

op de Íotos respektievelijk belichten en uitwassen.
8 - 9 - Nylospeed en Heidelberg-persen, in handen van toegewijde drukkers,

vgrzorgen uw drukwerken " in de punties ".
10 - Sein op groen . . . regelmatig toezicht en kontrole blijven noodzakelijk.

Het gaat dus als volgt :
De goedgekeurde tekening mag oÍTr het even r.r,lelke afmeting
hebben, enker de verhouding hoogte-breedte moet juíst ii5n.
van' de afbeelding uordt een negatiefflirm gemaakt naar dejuiste grootte van de zege1. Door montage uordt een volledig
ver samengesteld en opnieuur een negatieffÍlm gemaakt. Die
gebruiksklare lilm r.uordt op de nylopraaL gelegd en belicht.
De belichte beelden verharden. De plaat ulordt dan in een
daartoe gebouuld apparaat gespoerd met arcohor + uater. De
verharde beelden bieden ueerstand, de onbelichte delen
urorden ueggesloeld. Dan volgt het drogen van de plaat op
A 50o in een droogkast met veru,armde Iucht, dan nog even
opnieuu in de lichtkast om te verharden.

de negatieffilm de drukklare plaat

Volgens dit procédé ulorden o.à. onze heraldÍeke Ieeuul, de
aerogram-brÍefkaarten en enkele documenten voor andere depar-
tementen gedrukt. Voor deze werkwijze komen ook zegels in
aanmerking die met computer uorden onturorpen (zegels Nederland)

a

IlrI

I

3N

ede

I 25910

nederland
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Even de helio onder de loupe nemen.

Rasterdiepdruk is steeds heIio, r.raarbi j men kan uitgaan van
een veelkleurig beeld : schilderij, gouache-tekeningr kleuren-
foto of -dia.
Eerst uordt een selectie gemaakt d.i. de kleuren uit elkaar
halen door middel van flilters langs f otograf ische LrrBQ r Van
iedere kleur en in vefe gevallen gee1, rood, blauur en zuart
u.rordt een negatief gemaakt. Tussen de f ilm en het origineel
ruordt een rasterplaat geplaaLst (t ) Het origineel uordt door
deze plaat heen op de film overgebracht. Hier uorden dan
kleine en grotere punten gevormd, afhankelijk van de doorge-
laten lichthoeveelheid. Het beeld uiordt hier dus niet in
qrijstonen, doch in verschillende grootten van punten opge-
nomen.

Van deze negatiefuordt een positiefovername gemaakt op loto-
gevoelig pigmentpapier. Doorheen het pigmentpapÍer belicht
men de drukcilinder bij mi.ddel van booglampen. De op voor-
hand met koper beulerkLe cilinder rilordt nu aangevreten met
ijzerperchloríde. De zuakke delen, dus zu,ante vlakken op het
pÍgmentpapier, zulIen minder licht doorgelaten hebben. Zo
krijgt iedere toonulaarde zijn juiste belichting, Na het,
ulassen en spoelen van de cilinder kan het proefdraaien aan-
vangen.

(1) Rasterplaat i.s van glas of van krimpvrije cellofaan,
voorzien van kleine punties.

t,. i*tí1zs
BELCIË,

BE[CIOUE

3rzs

Bf tc tt.BELCrQr,I

7r

BELCIOUE I''
BELclÊ J

JL..
I
li
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ARPO LTER.

l? tïGT. l\4EI\T'r var\Í Dlï VERK P C)T\TDF:R E f) ET\I

01. De verkoop gaat door op ll juni Lgg4 om 14.30 uur inlokaal " 't KarthuízershofI' Karthuizersvest 55-51 te
LIER.
De loten kunnen ingekeken worden vanaf 13.30 uur.

het
2500

en

het

die

02, Geinteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hunofferten schriftelijk overmaken op volgend adres:

BAETEN Louis Antwerpsesteenweg 319 te
Tel. t03/480.22.83.

25()O LIER.

03. De hoogste bieder is koper en de betal ing Besehiedt kon-
tant.
schri ftel i jke bieders kunnen hun loten afhalen bi j de heer
Baeten Louis en dit n8 afspraak of hun loten worden toege-
stuurd, zi j verpl ichten zich ertoe de hen toegewezen loten te
betalen uiterl ijk ACHT dagen na ontvanBst op rekening nr. :
870-043957736-36 van ARpO Lier.

04. De verzendingen Beschieden onder verantwoordelijkheid
ten laste van de koper.
Indien de loten aangetekend moeten opgestuurd worden zal
bedrag verhoogd worden met 150fr voor het aantekenrecht.

05. De inriehters zíjn niet verantwoorderijk voor loten
tijdens de verzending verloren of beschadigd worden.

06 . De kwal i tei t is naar best vermoBen omschreven. Eventue I e
klachten moeten ons uiterlijk 5 dagen na ontvangst der kavels
bereiken.

07, Al leen het
betwist ing.

betuur van ARPO LIER is bevoegd inBeval van

08. De verkoop gesehiedt per opbod met een opgeld van 5z ter
dekkine van de kosten.

09. Het bieden gebeurt als volgt:
tot 100 fr. +5fr. - van l00fr.
500fr. tot l000fr. +50fr. - van
hoBer dan 5000fr. +500fr.

tot 500 fr.
1000fr. tot

+10fr. - van
5000fr. +l00fr.

1 (). AFKORTINGEN:
XX = post gaaf
X = postgaaf met scharnier
Q = gestempeld
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ondergetekende aanvaard de algemene
heer Baeten Louis de hierna venneldevoordeligste voorwaarden.

verkoopsvoorwaarden en verzoekt dekavels aan te kopen aan de

Naam

Straat

Gemeente

Te )foon

Datum en handtekening:

Nr. Kavel onschrijvinq Bod (1)
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(1) Àdninistratiekosten 58 en verzendingskosten niet inbegrepen
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BESTE \IRÏENDEN,

In juti is onze laatste biieenkomst voor de vakantie. t{Ij
wensen onze Ieden en hun famitie een zonnige en prettige
vakantie en ,i: hopen elkaar terug te zlen op de vierde don-
derdag van augustus ' onze eerste bijeenkomst van het nieuwe
sei zoen .

Wij vragen om uw zegels tijdig te ko11en afhalen en het nieuwe
r"ótement na te leven. Ooof de spreiding van de uitgiften zijn
;;-;;;.ritgiften in juli en augustus en niet te vergeten iuni
is het zwaartepunt ván de post denk maar aan de culturele en
de toeristische reeks.

*********************************

Uw bestuur is nu reeds het volgend seizoen aan het voorberei-
den. Na het verlof is er onze algemene jaarvergadering op
zaterdag 77 september ' 94 , gevolg door ons dineet je ' Wi i
vragen nog steeàs 600fr. aan onàe leden en hun familieleden'
Dit-gezetÍig Àamenzijn is de laatste Jaren opnieuw in de lift.
wi j hopen op een nog grotere opkomÀt. llaar woon vooral de
atóemene jaàrvergadering bii. Uw aanwezÍgheid is onze belo-
ning.
Nog iets , U wenst bestuurslid te worden ? Geen probleem !

biér uw kandidatuur, z\i zaL in dank aanvaard worden.

Wij zijn zeer fier te kunnen melden dat ons tid en tevens
beltuufslid wiIly Bats met zijn verzameling "D9 Àutobus" te
t'íondorf in LuxemËurg een gouden mededaille heef t behaald'
Hier is nog."á1" beiezen áat men door inzet en kennis van ziin
onderwerp, êD dit na vallen en opstaan, het hoogste schavotje
kan bereiken. Hartelijk gefellciteerd tlitly'

*******************************

Op 10 december is onze nationale ruildag, dit jaar met een
tentoonstelling en een speciale afstempeling.Dit is eên unieke
kans om uw várzameling tentoon te stellen. Er worden geen

speciale voorwaarden oógelegd. Het enige wat U moet doen is
inschrijven en het beáfag van de waarde van uw verzameling
vemelden en 2e natuurlijk komen opbouwen en afbreken. Het zou
ons zeet verheugen als àoveel mogelijk mensen een handje komen

ttËf pán.-Ueld U íu reeds bii een van onze bestuursleden'

*******************************

* ** *******rr *** * *t ** * * **t****
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AGENDA

Hoera! ! ! ! ! ! nogeens vakantie, misschien hebben sommigen er
al van geprofiteerd om het plezante Belgische weer te ruilen
met een diepblauwe lucht en een o zo broeierig hete zon.
Denk toch maar eventjes aan de thuisblijvers en daarom een
agenda die nisschien wat magêr uitvalt maar ja het is de
kwaliteit die prineert niet waar op.

ÀL OlrZE BIJEENKOIISTHT : KàRTETIIZER,SEOF KARTEUIZERSVBST 55

O9.O7 vanaf 14 uur ÀRF(FLIER Ruihiddag

25. OB vanaf 19 uur ARF(FLIER Ruilavond

11.09 vanaf 14 uur ÀRPO-LIER Rtrilniddag

r.rDdblad o7.9a

I7.O9 vanaf 14 uur ÀRPO-LIR
77.O9 vanaf 19 uur

TOEGEK$IE}I RUILDAGE]I :

ÀIGEITENE''ÀARVBRGAI)ERING ! ! ! !
HETDINEEEJE ! ! ! !

17.07 vanaf 08 uur
24.07 vanaf 08 uur
31.07 vanaf 08 uur

parochiezaal
St. P ieter

***********************

v.T.I.

Gemeenteschool
Nationale ruildag

llarkt,27 Berlaar

Krui sbogenhofstraat L ier

De Bruynlaan
Begijnendijk

Berlaar
Berlaar
Berïaar

14.08 vanaf 09 uur

21.08 vanaf 08 uur

L ier-L i sp

H. V. B.

27.08 vanaf 08 uur Polusirama

,J
Zaal Forum

*************************

J.De Cordestraat Beerzel

0mdat we toch nog wat plaats hebben geven we juli graag de evenementen die in de wereld
van de postzegels nog staan te gebeuren, het is een lukrake selectie dus als ik dingen
niet vermeld geef dan een seintje zodat ze in een volgend blad kunnen verschijnen.

02.& 03.07 THEI,IATICA 94 LONDEN GROOT-BRITANIE

16.& 25.08 PHILAKOREA 94 SEOUL KOREA

23.& 25.09 GABRA III ZI{ITSERLAND

07.& 09.10 PHILATELIA KEULEN DUITSLAND

I9.& 2O.II FEDERALE I.IMSI.IECHELEN BELGIE
ÏENTOOI{STELL ING
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Deze klok_ qymboliseerd daÈ het, vijf
voor twaalf is woor a1 diegenen dieaf en Èoe hun nieuwigheden verget,en
af te halen.
Sinds dit. jaar hebben wij een nieu
we_reglemenÈering voor de nieuwig-
hedendienst en deze passen wij áostrikt mogelijk Èoe.
Een aant,al onder jullie zullen al-lichE een brief gehad hebben omjullie zegels te komen halen, weI
doe heÈ a.u.b..
Als er leden zijn die door omstan-
digheden hun zegels niet meer kun-nên komen ha1en, een t,elefoonÈje
volsÈaat. Het is erg vel:velend voór
ons om niet,s te horen maar wij ku-
nnen niet anders dan onverbiddêfijk
zí1n. Wij hebben a1 onÈzett,end veéIgeld in dit nonderdeelr van de club
moet,en investeren. Het bestuur is
dan ook van r.ening dat, als de ledenzich niet laten horen wij alles
gewoon st,opzeÈten. KomE, men later
reklameren dan sÈaan de gevolgen
voor het, Iid en niet voor de cfuU (wat je hier mag vertalen als andereclubleden) .

Als er leden zijn die hun abonnemenÈ wilIen stopzetten dan kan daÈ maarliever vroeger vervit,Èigen dan laÈer. speel heÈ ràir.-
verder wil ik jultie er ook opwijzen dat iedereen die een alronnemenL
_h,eefÈ lopen auÈomatisch alre zegéls-één keer ontvangt,.Met 9!voJ-9, als er blokjes of post,zegelboekjes uit-gegeven worden dat erniet dubbel wordt geleverd.
Een aanÈal leden yragen na verloop van tijd, meest,al rond de periode dat-de voorgedrukt,e bladen verschijnèn of zij.'rret blokje of ae 

-zejéfs 
nogkunnen ontvangen. Dat kan niet, maar als -jullie op ïoorhand veiívittigeídan wordt er auÈomat,isch dubbel geleverd.

Hieronder vinden jullie een aantáI lidnurmners, deze leden onEvangen aI dedubbele hoeveelheid.
Diegenen die.7íi-n numner nigF_ Eerug. vi.nd maar wel graag dubbele blokjesen _b_oekjes wil l?" mij altijd verÈittigen zodat er in-de toekomÀr géenproblemen meer zí3n.

5 - 11 - L2 - 31 - 31 - 36 - 37 - 44 - 48 - 68 - 7L - 81 - 83 - 106 -L22- L26 - L28 - 135 - 145 - 154.

$$$$$$$$$$$$9$$$$$$$$$$

7 7 september I 994 14 uur olgemene ioorvergodering

l9 uur het dineetie

11

10

1

2

I 4

7 5

1

dqtum vriihouden !!!!ll!!l



GRA\MEN EN DRI.JKKEN VATiI POSTZEGETS
(vervolg) 

r s r
Het diepdrukprocédé.
HeÈ schaaLmoder (ook iueer 6x de grootte van de zegel) uordt
op cellofaan gecopiëerd. Fotografisch uordt het motief , op
zegelformaat, op de oorspronkelijke moederplaat (t), die
met gelatine bedekt is, overgebracht,. De graveur beschikt
nu over een spiegelbeeld, zoaLs het diert uitgevoerd. Het
schaalmodel ulordt geruit, lijnen dÍe dan overgebracht uorden
op de moederplaat.
De zegelgraveur (zeer zeldzaam
in ons land) g"aveert het beeld
op u,are grootte van de zegeJ..
De hand van de kunstenaar holt
met behulp van allerlei burijnen
het beeld in de moederplaat uit.
Hierbij dient hij steeds reke-
ning te hcuden met ieder detail
en zal vertikaal, horÍzontaal of
schuin dienen te steken. 0ok
dient hij het afrakeLen van de
ink:t op de cilinders naurukeurig
in zÍ jn gravure te voorzj.en.
Het Ís best te begrijpen daÈ een
dergelijk uerk stechts een paar
uur per dag kan volgehouden uor-
den. De kleinste fout kan oor-
zaak zijn om het r.uerk volledig
te herbegÍnnen. Daarom doet de
graveur tussentijdse proeven om
zi jn ulerk te volgen bi j aidruk.
Het gebruik van chemische of
mechanische mÍddelen zijn ten
strengste verboden.
Eens de gravure volledig klaar, dient
plaat ulordt vsorverurarmd en daarna in
met potasium-cyanuur verhit tot circa
gebeurt in een oplossing met zout om
gravure te voorkomen. Nu is de plaat
géén uijzigingen meer toelaat.

de plaat gehard. De
een electrische oven
B00o D. De aflkoeling

afuj.jkingen Ín de
in een stadium dat

Dverbrengen op de molet.
De moederplaat ulordt Ín een
overdrachtpers geplaatst " Het
sp5.egelbeeld, dat diepliggend
is, ruordt met een geureldige druk,
maar zeer precies, door heen-en
uleerrollen op de molet leesbaar
en natuurlijk in reliëfl overge-
bracht. Soms tuee-, drie- ofl
viermaaL op de omtrek. Na gron-
dig nazicht of a1les correct is
overgenomen, ulordt de molet

ueek staal van circa 10x10 cm

MEESTER.GBAVEERDER JANSSENS
AAN ZIJN WERK

naar loto B, Van Humbeeck

.)

Gravure van C. SPINOY

(1) De moederplaat is een stuk
en + 1 cm dikte.
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eveneens gehard op dezelfde manier

Het moleteren.
Bij middel van een moleteer- fi'F:'
ma;hine uordt de afbeeldinq i

aIs de moederplaat.

)

van de molet rechtstreeks
ovexgebracht op de drukci-
linder. Vanzelfsprekend
ueer spiegelbeel.d en diep-
I5-ggend, uordt er zoveel
maal als er zegels op een
veJ dienen aflgedrukt, de
afbeelding Ín de cilinder
gepreegd. Met een sterke
loupe ulordt de cilinder oo-
derzocht en proefgedraaid.
HLer kan de meester-graveux
evsntueel nog retouches aan-
brengen. Het veru,ezenli jken
van een dergelijke cilinder
(zonder gravure natuurlijk) duurt 6 à I dagen voor een machine
van'het type Wifag, van Zwílserse makelii en u,aarop zouel diep-
druk als helio in één kleur kan gedrukt tuorden. Daartegenover
is ongeveer één maand arbeid nodig voor de vervaardiging van
een cilinder voor de Stif-rotati-epers 6 kleuren.

Het drukken.
Bij het drukken in typo uordt een vaste inkt gebruikt om het
zuiver uitdrukken van opstaande rasterpunten en fijne lijnen.
Steeds vertrekkend van een drukvorm in spiegelbeeld om lees-
baar over te geven aan het papier.
Bij helio en diepdruk ís een vloeibare inkt nodig om de diep-
liggende delen te vu11en. 0p de bladzijde met de schematische
vooxstellÍng van de drie drukprocédés, zíeL U bij "diepdruk'l
op de onderste illustratie duideliik de inktgeving. 1n de
inktbak onderaan draait een rol díe de vloeibare inkt ffiee-
voert en overbrengt op de drukcilinder. fven naar rechts
urordt bij middel van een rakel de inkt van de plaat geveegd;
zodal- enkel in de holten nog inkt overblijft die dan aan het
papi.er ulordt overgedragen door de spanning van de tegendruk-
cilin dex .

De drukvorm is voor de trrlif ag-rotatie ook spiegeIbeeIrl. Voor
de Stifrotatie is de drukvorm leesbaar, omdat het beeld eerst
door een gummÍcílinder ulordt ove1.genomen, die op zijn beurt
overdraagt aan het papier. In dit laatste geval zal de moe-
derplaat leesbaar gegraveerd uorden.

L-_<

ts
./;r' +L\ -

#Árw)t
-;o'-.,ri*
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JEUGDKRANT

TíIE WAS DE "KONING DER VERZÀI{ELNUTSí

AIs grootste verzamelaar ter wereld, anders gez-egd a-ls "Koning
der verzamelaars", geld tot op de dag van vandaag baron Phi-
tlppe de la Notiére von Ferrary, de onmetelijke rijke zoon van
ee-n Oostenri jkse of f icier en een Ital laanse hertogin.
',l{onsieur Phi t ippe" was een Fransman die in Pari is woonde. De

helft van zijn têven bracht hij door met het maken van reizen
à. de wereld, om de mooiste en zeldzaamste zegels voor ziJn
verzamel ing te koPen
Overzijn vèrzamelwoede, die vaak de schiJn van waanzin opwekte
doen tieden ten dage nog de meest zonderlinge verhalen de
ronde.
Op zoek naar steeds nieuwe zegels kwam hij hooggeacht en
hàoggeëerd niet aI leen in de meest elegant-e salons van zi in
ii:á] Vaal hulde hi3 zíctr.ook in lompen en doolde als bedelaar
veífleed door meest afgelegen en gevaarl i jke wi iken van grote
steden, wannner hii daar een zegel vermoedde die hij zocht'
Had hi j deze zegel gevonden , dan betaalde hi j zonder bezwaar
iedere prijs die men vroeg.
Zi jn verzamel ing omvatte tenslotte 120.000 verschi I lende
zeiels; aIles wat er toen aan zegels bo,'tond.
Feirary bezat inderdaad "de hele wereld kompleet" , een verza-
meling die nu niemand meer bi jeen kan kri jgen-.
Toen áe eerste wereldoorlog uitbrak , bevond Ferrary zich in
Servië. Hij vluchtte naar Zwitserland. Zijn verzameling was op
de Franse Staatsbank gedeponeerd. Ferrary vermaakte zi in
verzameling biJ testament aan het Rliksmuseum van BerliJn.
De Fransen verklaarden hem prompt tot viJandige vreemdeling en
legden beslag op ziJn bezittingen en dus ook op zijn vzerzame-
Iiíq; Enkele- dágen later stierf Ferrary, Volgens de dokters
van-verdriet om het verlies van zijn verzameling. Na de oorlog
werd ziJn testament echter rechtsgeldig erkend'
De verzámeling werd in het openbaar op verschillende veilingen
in gedeelten verkocht. De totale opbrengst, ongeveer acht
miljóen Mark, werd voor de naoorlogse herstelbetalingen gecre-
diteerd. Dat betekende dat Duitsland acht milioen mark minder
aan oorlogsschutden hoefde te betalen.
De Franse tabaksindustrieel Burrus, geld aIs de grootste
verzamelaar van de nieuwe tiid. Toen hij stierf werd ziin
verzameling geveild voor ongeveer 700 milioen frank.
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ongebruikt pottlÍi3 vrls

gebruikl doorrtokcn

gatand ongetand

PRACHI EXEMPLAAR

Voor dc tcchnhchc g.gcvcnt bctr, hot Unlc-elbum zie ommczijde
ln ierler Unie-alburn is een FIL-I-SAFE insteekblad biiqelegd.

Tijdens één w-an mijn vere- opruimfases kwam ik diÈ blad Eegen. Hoe oudheE is geen idee- ob de achÈËr"ijaË-s-;ar dat dir, posrzegelarbum best,aaruit 181 pagina's en dat er n-og iuimÉÁ is voor mirisÈens 10 jaar suppre-menten' Deze zouden zerfs gelévera wórae" a+k j;;; op 1s januari! ! ! ikdenk daÈ onze materiaalmeesrer waterta"g .qii rréJ-iezen.van dit, als jeweeÈ daÈ sonunige merken juni ratán-vooruijÉá"í-.,roor zíj heÈ supprement,leveren dan weet je we1 waarom.
'rn elk gevar ik dénk clat de afbeerdingen voor zichzerf spreken dus:
, post,zegels bekeken van uit een andere hoek
diE kan de Eit'er worden van een vervorgverhaar op één voorwaarde deinspiraEie' of 

- 
Eekeningen of andere áirrg"r, moeEen van jullie komen.lri j wachÈen vo1 spanniág.

POSÍZEGCT

-

ALBUM

-
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ETENIJE L7 SffiTEMBER 1994 CM 19 UUR.

In de zaal 't Karthuizershof Karthulzersvest 55-57 2500 Lier.

INSCHRIJVEN VOOR 1O SEPTEI.íBER 1994

PrÍjs: 600 fr. voor Leden en hun Gezinsleden.
850 fr. voor niet leden en vrienden.

U krijgt hiervoor aperitief + buffet + alle dranken

Lidnr.:...
Aantal personen:.........à 600 fr.=
Aantal personen/. ...à 850 fr.=
Totaal:

Handteken i ng:

*** * ** ******* **************** ******************** *** *** *** ** * *

IIFITIOÏ{AIE RUILDAG
OP ZATERDAG

TH\ÏIOCI\ÏSTELLÏNG
DECEMBER ].994 .

MET
10

in de zaal 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

Lidnr.:

tlenst aan de tentoonstelting deel te nemen met volgende verza-
mel ing: .

rl

Àantal vlakken:....

Waarde verzamelings . . . .

Handteken i ng:

****************************xx*******
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Bes te Vr i enden,

Het nieuw seizoen is begonnen. Het bestuur is volop de komende
manifestaties aan het voorbereiden.
De eerste belanrijke bijeenkomst is onze algemene jaarvergade-
ring op L7 septeber'94 om 14 uur en s'avonds om 19 uur ons
kouá buffet. Schrijf zo vlug mogelijk in voor dit etentje
zodanig dat wij onze bestellingen tijdig kunnen doorgeven. Wij
aanvaarden ook telefonische bestellingen.

2

**** t( ** ** **** ** * **** * ********** * *

Op 10 december houden wij onze 4de nationale ruildag. Dit keer
zal hij er totaal anders uitzien. Hii za| gepaard gaan met een
speciaÍe afstempeting die in het teken van het Van Boeckeljaar
zal staan.Samen met Timmermans en Baron Opsomer was Van Boec-
ket een kunstenaar die wereldvermaarheid verwierf. A1s kunst-
smid behoorde hij tot de wereldtop in zí3n periode'
Wi j vragen aan ohze leden om zo vlug mogel i ik in t-e schri jven
,roór dá post zegel tentoonstel 1 ing ter gelegenheid van deze
afstempeling met ti jdeliik postkantoor.
Wij verwachlen ook vele helpende handen voor de opbouw en
ti jdens de tentoonstel I ing.

** * * * * *** ** * * **** r( ** *** t( * * * * * * *

Wi j zi jn zeer opgetogen te kunnnen melden dat in I 995 de
oró.nisátie van ds dag van de postzegel in de Provincie Ant-
werpen aan onze vereniging is toegewezen.Dit gaat door op 08-
09 àpril 1995 in de zàal 't Karthuizershof Meer informatie
vind u in ons volgend maandblad. wij willen aI wel vertellen
dat de zegel de áfbeeldinq van Frans De Troyer zal dragen
(promotor van de thematische filatetie). Daarom zal de dag van
d;-il;tzegel bij ons in het teken van de thematische filatelie
staan.

* * ** ** ** *** * ** * * r( * t( * * ** * * * * * t(* *

Hebt u nog wat vriie tijd ??? waarom stelt u zíct] dan
kandidaat voor een Bestuursfunktie in onze vereniging??
Kandidaturen worden aanvaard tot de en met de algemene
vergader i ng .

**** r(*** * *** * *** * * * * ** * t*** * * * *

geen

j aar-

l'lisschien
voorz i t ter
kiezingen
staat hi j
lf i j wensen

hebt u het al in de plaatselijke pers gezien._ onze
Thys Firmin is kandiàaat voor de gemeenteraadsver-

.rárr-9 oktoeber '94. Op lijst nr 11 van de Lierse SP

op de 10de Plaats.
hem veel succes toe!! !!!!!! ! !!! ! ! ! !!! !!! ! ! !!!!!!! !
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PRCVÏNCIATE KCI4PHTITÏEVE POSTZEGEL-
TEDilÏMNSTELLING ''MABUFÏL 1994 II

fngericht door de Postzegelkring Mariaburg in samenwerking met
K.L.B.P Antwerpen. Gaat door op t2 en 13 november 1994 in de
zaa! "Elcks Thuys" Van den Weyngaertplein 13 2L80 Ekeren.
Deze kompetitieve staat open voor a1le leden aangesloten bij
de KLBP provincie Antwerpen en omvat alle diciplines, inclu-
sief de !Íoderne filatelie en de open klasse.
ÀlIe inlichtingen en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen
bij onze bestuursleden, (zie vorige maandbladen)

,( r( * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Social istische Federatie voor Poslze-
gelverzafiplaars vzl orgaïri seert op 19
en 20 november 1994 FEDERALE KCMPHII-
TIEVE TENÏIMNSTELLING iN hEt CUI tU.
reel centrum te Maasrnechelen.
InschriJvingen zo vlug mogelijk melden bij onze Voorzitter
Thys Flrmin Bosstraat 38 2500 Lier tel. 03/480.66.28
De tentoonstelling omvat alle diciplines zowel voor de ieugd
als de volwassenen.

****************************************

Ter gelegenheid van de voorverkoop Natuur
ber fgge- is onze kring vertegenwoordigd
met zi jn vêrzamel ing "Natuiurbescherming
leefmi I ieu" . De tentoonstel I ing gaat
schapshui s l'tarktplein LZ 8380 Zeebrugge '

op 24 en 25 sePtem-
door onze vootzitter

en behoud van het
door in het Gemeen-

t( * * * * * * * * * * rr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

JARPO 10 SEPTEMBER ONZE ffiSTE BIJ-
EENKCI,ÍST VAÏiI HHT NÏEUI/{E SEIZOEN VAIII\F
L4 UIJR IN ONS IOI(I\AT 'T I(I\R TIUIZffiHOF
ÏGRÏT{UIZER\TEST 55-57 25OO LIER
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ATGEMENE JAI\Ïï\TETïGI\DRING

L7 septernber L994 om L4 uur i

DAGORDE

Welkornswoord door de voorzittef ,

Sekretariaatsvers Iag

CIeel verslag

Verslag rui lrneester

Vers lag rnater iaalneester

Vers I ag ni euwi ghedendi enst

Bestuursverkiezing

AI lerlei

***********************************

WiJ hopen op een grote op-komst voor onze.algemene jaarvergade-
ring en voor ánË 

-f"ua Urrff"t om 19 uur. Vergeet hiervoor niet
in te schrijven! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !!!! !! ! ! !! ! ! ! I M !!! ! !! !

í

naïtiF



raandblad 09.91

27.LO donderdag or 19 uur ARPO-LIER

-5-AGENDA

Eindeli jk, de rrvakantierr voorbi j. voor sommigen had
misschien langer mogen duren, voor anderen niet. -

een s
in 'talles

AL OI|ZE BIJTEEIIKOI{STEil : KARTHUIZERSHOF KARTÏUIZrNSrrgSr Ss

1O.O9 zaterdag oa 14 uur ÀRPO-LIER Ruilliddag
L7.O9 zaterdag on 14 uur ÀRFo-LIER ÀIGEx.IEilE JÀAR\IERGADERING

19 uuT HEE DTNEETJE :
í-' ) 10 zaterdag on 14 uur ÀRPO-LIER Ruiluiddag , , ,

ze

TOEGEKfiEII RU I LDAGE]I :

11.09 vanaf 09 uur Lier-Lisp

25.09 vanaf 08 uur H.V.B.

25.09 vanaf 08 uur

*************************

v.T.I.

Gemeenteschool
Nationale ruildag

Ruilavond

Kruisbogenhofstraat L ier

De Bruynlaan
Begijnendijk

25.09 vanaf 08 uur

09.10 vanaf 09 uur

2:.10 vanaf 09 uur

Polusirama

Binkse ruiïclub

Lier-Lisp

Achter olmen

23.10 vanaf 08 uur Polusirama

23.10 vanaf 09 uur l{ase ruilclub

Zaal Forum J.De Cordestraat

Zaal Forum J.De Cordestraat
Internationale rui ldag

Gildenhuis H.Heymanplein 7
Nationale rulbeurs

***********************

d.ecernJcer 'rriet

lrorrd.en !!!!!

Instituut St.Viktor Kasteelplein 20
Nationale ruildag

**********************

V.T.I. Kruisbogenhofstraat Lier

Tech,Instituut líeertzesteenweg l,laaseik
Internationale ru i lbeurs

Beerzel

Turnhout

Beerzel

\rer€teeÈ f-O
rzri j te

St. Niklaas
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uandblad 09.9{

EÀ|PÀ L O G T.

Nieuwe rnaatjes, nieuwe mosselen, beaujolais nouveau, ên ja waarom dangeen cataloog nouveau.
Het seizoen is er voor, êl de postzegelfanaten zitten erop te wachten omt"fYg in gang te schieten. Een goed lrapen daarvoor is dan natuurlijk eensplikspinster nieuwe prijzenboek.
Het is nog even spa.nnend want er is ar wer wat uitgelekt.
Het boek zou een nieuw stevig kaft hebben, de inhoud zou iets gewijzigd
?ijn. Prijzen gedaald of geslegen? De filatelisten die willen -aanÉopén
doen hopen op een daling en diegenen die hun kollektie willen verminderen
zouden gouden zaken doen ars alles ineens soa zou stijgen.
Nog even wachten en je weet er alles van.
De Yvert catalogi zullen ook deze keer maar gedeeltelijk vernieuwd wo-rden. Í[elke deLen men nu in gedachte heeft weten wij ook nog niet, maarik wil jullie er wel doen aan herinneren dat deze kunnen uiÉgeteend wo-rden, nits een kleine vergoeding. Frans Mertens is de man die-u hiervoor
moet aanspreken.
De aankopen van de catalogi kan zoals alles gebeuren langs Louis Baeten.Er zal geprobeerd worden een serieuze clubprijs voorop te stellen.
Ben je gernterresserd, vur dan het onderstá sÈrookje àeker in.

9$$$S$$$$$$999$$$S$$$$$9$S

BESTELFORUT'LIER KÀTAI.OGT .

1 . België

2. Yvert deel 1
deel
deel

3. Zumstein land
aaaaaaaaa

....ex

....ex

....ex

....ex

....ex

....ex

voorschot:
x 200 FR.

x 200 FR.
x 400 FR.
x 400 FR.

x 400 FR.
x 400 FR.

x 400 FR.
x 400 FR.

FR.

aaaaaaa

aoaaaaa

aaaa.ao

aaaaaaa

4. lttichel 1and3......... '...êX....ex
5. Ànderen naam: ....êX X

Totaal voorschot:

Naan lid:

Lidnunmer:

Dattrm: aaaaaaafoaa Handtekening lid

ss$9s$$$$9ss9$9$ss$ss$9s99$$$$$

f- O d.ecernlcerr
d.a.t.rrrn orrr rrieÈ te \zergreÈerreert lttt



-7-

JEUGDKRANT

WAT DOET EEN POSTMUSEUM?

rn vele landen behoort de post tot de overheid of heeft een
autonome instelling een kontrakt met de overheid.
In de meeste Ianden heeft de post een postmuseum. fn een
Postmuseum wordt aIles bewaard wat met het postwezen en het
aanmaken van postzegels te maken heeft. rn vele landen is
eveneens een afdeling telefonie en telegrafie.
Ons land heeft eveneens een Postmuseum. Het is gevestigd te
Brussel aan de Grote Zavel.
Ons postmuseum omvat drie grote afdelingen: één gewijd aan de
geschiedenis van de brievenpost, een aan de geschiedenÍs van
de filatelie en een aan de evolutie van de telegafie en tele-
fonie.
Men kan in het postmuseum een volledige verzameling van België
bezichtigen zowel de postzegels, spoorwegzegels zegels voor
telegrafie en telefonie, dagbladzegels strafport enz..
Het museum heeft nog veel meer o. a. buitenlandse verzamêlin-
gen, oorspronkel i jke ontwerpen, drukplaten van Belgi sche
postzegels, historische dokumenten en voorwerpen en nog veel
meer.
Er is ook êen bibliotheek, waarvan de werken ter plaatse
kunnen ingekeken worden.
Het postmuseum richt ook regelmatig gelegenheidstentoonstel-
lingen in van verscheidene onderwerpêÍI, die zíjn dan voor een
beperkte tijd te bezichtigen.
In het museum is er altijd een speciale afstempeling die soms
van onderwerp kan veranderen.

T{IE ?TERD ER OM EEN POSTZEGEL VERMOORD?

Een van de meest te betreuren voorvallen rond verzamelaars en
verzamelingen speelde zich af om een blauwe 2 cent zegel van
Hawaii(een zegel met een grote waarde).
Tegen het einde van vorige eeuw was deze zeldzaamheid in het
bezit van de Fransman Gaston Leroux.
Op zekere dag werd hij vermoord in zí3n woning gevonden. De
politie stond voor raadsel, want in de woning bevonden zich
vele kostbare voorwerpen, maar niets scheen vermist te worden.
Een detectieve ontdekte echter bij het doorbladeren van Le-
roux' verzameling, dat de Hawaiizegel ontbrak. ZiJn speurneus
Ieidde hem naar een andere verzamelaar, Hector Giroux. Vermomd
als verzamelaar zocht hij toenadering tot Giroux, won diens
vertrouwen en bereikte tenslotte wat hij wilde bereiken. Op
zekere avond Iiet Giroux zijn verzameling zien en daar ontdek-
te hi j de blauwe Hawai 1, waarvoor Leroux vermoord was.
Giroux bekende de moord en als motief verklaarde hij "Zonder
die Hawaii-zegel kon ik niet leven".
U ziet bezitsdrang kan zelfs in de fialtelie tot grote drama's
Ieiden.



-8-

*************************************

ETENÏJE L7 SEPTEMBER 1994 CM 19 ULIR.

In de zaal 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

INSCHRIJVEN TOT en l'tET 10 SEPTEMBER 1994

Prijs: 500 fr. voor Leden en hun Gezinsleden'
850 fr. voor niet leden en vrienden'

u krijgt hiervoor aperitief + buffet + alle dranken.

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

Aantal personen:.........à 500 fr.=

Aantal personen/.,.......à 850 fr.=

TotaaI:

Handtekening:

víij aanvaarden telefonische inschriivingen op Df. : 03/480.66.28
vaÀ tHYs Firmin Bosstraat 38 2500 Lier'
*******************************************************t**t(***

NATIOI\ÏALE RUITDAG MHT TENTOONSTETTING

OP ZATERDAG 10 DECEMBER ].994.
in de zaa| 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

Naam:.... 'Lidnr':"'
Adres:....

Wenst aan de
mel ing: .

tentoonstelling deel te nemen met volgende verza-

AantaI vlakken:..

I{aarde verzameling: . . . . . .

Handtekening:

******xx*****x***********************
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EEE BESIIT'T'N, 1IAIÍ IRPO-TJIER EEEÍ 'trT'IJE POSTZECELVER'ZIIÍEIÀÀRS EN

FILATEÍJISTBI EARTELIiIÍ lÍBLfOí OP DEt

4de
NATIONALE RUÏLDAG
eN POSTZEGELTENTOONSTELLING

SPECIALE AFSTEMPELING TER GELEGENHEÏD VAN HETIf VAN BOECKEL]AAR II

zaterdag 10 december L994

i n de zaal

't Karthui zershof

Karthuizersvest 55 2500 LIER

van 10 tot L7 uur
Reservatie Eafels is verPlicht

Tafe1s ziJn graEie maar er moet, een vtaarPotg gesEorE worden
van 500'F. ále-UerugbeÈaald wordt, bij het innemen van de t'afels.

tnlichtingen Mert,en8 _Frans ZageriJst,raat, 30 2500 Lier- TeI.03/480.28.11

Rek.nrs. ARPO IJIER: 870 -0439577-36 000-1615568-33



ARPO LTER

JEUGDAFDELTNG JARPO - LIER
AANGESI-OTEN BIJ DE:
social istische Federatie voor postzelelverzanelaars vzwKoninkl iJte Landsbond Der Belgische Fostzegelkringten vzwDe Lierse Culturele raad

IFTItrE$TqN IJB I
2500 un
fluur0g,IJI$

FIIJITELI SII SCH TIJDSO{RIFT
TWEEIAANDELIJKS
OPIÀ@ 150expl.
Jaargang 27 noveniber decenrber 1994
Irrs.: 324 - 325

041_.
MR. THYS GEERT
ST.JOZEFSTRAAT 5
2500 LIER

K
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BESTE \IRIENDEN,

Dit is het laatste maandblad van het jaar dat weeral vlugger
voorbij zaI zijn dan dat we dachten. Vergeet vooral niet uw
aankopen te doen voor de eindejaarsfees6ten bij onze materi-
aaldienst.
Louis Baeten, onze materiaalmeester, zal U bijstaan en eventu-
ele bestellingen nog zo vlug mogelijk uitvoeren.
Onze nationale ruildag met tentoonstelling en speciale afstem-
peling komt met rasse schreden naderbij.
fn eerste plaats hopen wi j dat onze leden ALLEI'ÍAAL een bezoek
zullen brengen aan deze manifestatie. t{ant dit is een organis-
tie in de eerste plaats voor en door onze leden.
VOOR ONZE TENTOONSTELLING EN RUILDAG HEBBEN WIJ HEIPERS NO-
DIG!!!!! VRIJDAG 9 DECEIIBER l,lOET ONZE TENTOONSTELLING OPGE-
BOUIvD Ï{ORDEN 'AVONDS O}í 20.30 uur IS DE RECEPTIE EN DAN }'TOET

ALLES IN ORDE ZIJN. DIEGENEN DIE ZICH KUNNEN VRIJ I'{AKEN VOOR
VRIJDAG 9 DECE}4BER '94 GETIEVE ZT.CH ZO VIUG MOGELIJK TE MELDEN
BIJ EEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZATERDAG 10 DECET'ÍBER ZIJN EVENEENS HELPENDE HANDEN NODIG ZOI{EL
TIJDENS DE DAG ALS 'S AVONDS VOOR DE AFBRAÀK.
HIERONDER VINDT U EEN FORI{ULIER OM IN TE VULLEN.

t,l

lÍij doen ook nog een laatste
tentoonstelling. Dit moet ten
bijkomst van L2 november 1994'

oproep voor deelnemers
laatste gemeld worden

aan
op

onze
onze

OPBOUWEN VAN DE VERZA.}4EIINGEN VRIJDAG 9 dECEMbET 94. DEV zA-
I'{ELïNGEN }'IOET TEN LÀATSTE OM 19.30 IN DE KADERS I{ANGEN.
AFBREKEN ZATERDAG 10 DECEI'íBER VANAF L7 UUR.
**************************************************************

Lidnr.:.... Naam:. .... r/

Wenst te helpen voor
van 10 december 1994

VRIJDAG 9 december 94

onze nationale ruildag en tentoonstelling
in zaal 't Karthuizershof.

Voormiddag vanaf 9 uur
Namiddag
Recept i e

Zaterdag 10 december 94 Voormiddag vanaf 8.30h o
Namiddag o
Afbreken vanaf L7 uur o

Aanduiden wanneer men wenst te komen helpen

Handteken i ng,

Afgeven bij een van onze bestuursleden of op onze bijkomsten
van november.

o
o
o
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Kunstsmid Lodewijk Van Boeckel was meer dan in één opzicht een merkwaar-
dige verschijning. Zí1n robuust voorkomen en zijn onstuinig temperament
bieden nog altijd stof voor talrijke, vaak humoristische, anekdotes die
"over hem verteld worden.

De motieven in zí1n smeedkunst zijn zeer uiteenlopend. Hij srneedde^trapleuningen, borstweringen, balkons, Iuchters, Iantaarns uithangbor-
denrbloemtakken en naturalistische voorgestelde d.raken, hanen, . . .en niet
te vergeten arenden.

Zí1n smeedstukken zíjn over de ganse wereld verspreid en tooien belang-
rijke bouwsels.
Vernoemen wij slecht,s de ijzeren kroon die op het graf ligt van tsaar
Alexander III te Sint Petersburg, de sierlijke palntak op het graf van de
tweede Belgische Koningin te Laken. De monunentale poorten van de Ànt-
werpse stadsfeestzaal, van de nationale bank van Àthene, van de kathe-
draal te Rosario (Àrgentinië). De praaltrappen in het paleis van de
Xhedive te Cairo. Dichter bij huis de prachtige luchter in het Liers

)ad.huis, de arend naast de ziínertoren.

Ongetwijfeld komt Van Boeckelts smeedwerk bij sornmigen ruw over. Toch zaL
hij onwille van zí1n stielkennis en de kunstig gedetailleerde uitwerkin-
gen om zijn ontwerpen de baanbreker van de Belgische kunstsmeding bfij-
ven.
(uit de folder van de stad Lier)

Tijdens dit van Boeckeljaar zí1n er een paar grote evenementen rond zíjn
persoon opgezet.
!{at wij hadden gehoopt was dat ook voor deze man, als eresaluut voor zijnprestaties, een postzegel met zí1n beeltenis of een zegelbeeld met één
van zí1n talrijke kunstwerken zou verschijnen. Maar tot onze grote spijt
is dit niet gebeurd.

Daarom dat ons bestuur dacht dat een speciale afstempeling ter
heid van zíjn jaar zeker niet zou misstaan.
Hieronder vind je een voorontwerp van de afsternpeling.

gelegen

De arend die er voorkomt is deze die zoals hierboven vermeld met terug
t ,)nd op de binnenplaats van het Zinmertoren complex.

\

0

t0-12

'94



Misschien hebben jullie in het tussentijdse naandblad ge-
zocht achter de nieuwe evenenentenagenda en niet gevonden
wel, het yras maar een tusseninnetje. Daarom nu terug zoals
jullie het gewend zijn een blad waarin we een aantal ruil-
dagen, beurzen tentoonstellingen opsonmen met niet teverge-
ten onze eigenste NÀTfONÀLE RUILDÀG met een BIJZOIÍDERE
ÀFSTEIÍPELIIIG tergelegenheid van het Lodewijk Van Boeckeljaar

Dus niet vergeten deze datun alvast injullie agenda te noteren! ! ! ! ! ! ! !

ÀL OIIZB BI.ÏEENKO}íSTEII : KIARTIIUIZERSHOF KÀRTIIUIZERSí\TEST 55

rasdbl?d t t .9a

06.11 vanaf 09 uur Rupel hobbyclnb
llationale ndldag

11.11 vanaf 09.30

11.11 vanaf 10 wr
12.11

13.11 vanaf 09 uur

19.11 vanaf 08 uur C.C.À.C

19.11 vanaf 10 uru
20.11 vanaf l0 uu

'tVlaars Eoofd

27.11 vanaf 08 uur Polrsirara

11.12 vanaf 09 uur lier-lisp

P.T.S.

Kon.Kielse
Postzegelking

Café Farilielcing Àbdijstraat 35/37

fabufil t9l zaal iE1cks lhuysi Van de fleyngaertplein 13

hovinciale corpetatieve tentoonstelling

lier-lisp V.T.I.
Internationale ruildag

Kmisbogenbof straat

Sociaal centnn Quai louva I
7de Eote beus voor alle verzarelaars

-4-
AGENDA

St.Ànnacentnu flanegraefstraat 5

Zaal [onn J.De Cordestraat

*t****ttt*************t**

v.I.I. Kntisbogenbofstraat

Xaal Forur J.De Cordestraat

Ruilniddag
Ruilavond

NÀTIOIiTÀI.E RUTLDÀG
BIJZOITDERE ÀFSTEITPELIITG

Ruilavond
Laatste van 1994!!!!

Boor

Àntnerpen-Kiel

Hreren

Oryee- tuik

Àntuerpen 1.0.

LZ.LL zaterdag on 14 uur ÀRPO-LIER
24.LL donderdag om 19 uur ÀRFO-LfER

10.12 zaterdag orn 1O uur ÀRPO-LIER

22.L2 donderdag on 19 uur ÀRPO-LIER

*************************
TOEGEKOIIEII RUILDAGE]I:

Van rijsnijclrlaan

Lier

Beerzel

[ier

25.12 vanaf 08 uur Pohsirara

****************t********

Beerzel
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vErLIXc].]--02-95.
Het wordt een gewoonte en hopefijk een goede om
tijdstippen veilingen te organiseren.
Gevraagd wordt de loten binnen te brengen ten laatste
van december (10 de) zo dat de veilingrmeester alles in
,digheden op J-1 februari aan de man, of vrouw kan brengen.

op regelnatige

op de ruilniddag
optirnale omstan-

Het reglement zal- je in het maandblad van januari terug vinden samen met
.de lotenlijsten.

*****************

TíORSTENBROOD
E N,/O F

ÀPPELBOLLEI{
ook iets on aI te noteren het traditionele feest op donderdagavond, 26januari 95.
Het inschrijvingsformulier vind je verder in dit blad.
AIs je dit nog. niet hebt meegemaakt, wel schrijf dan eens in. Tijdens
,^13" avond kun je het ptezante (spreken over filatelie en allerhandei aan. Jt plezante (eten en drinken) koppelen. Dat maak je toch niet alle dagen
mee.

***************

ÀBONI{EI,IENTEN
Nlet vergeten dat de veranderingen voor Betgië
binnen gegeven worden.

zo vlug nogelijk moeten

ÀIs de veranderingen gebeurd zíj vergeet niet net
komen zodat we dit kunnen aanpassen.

***************

jullie waarborgblad te

in de provincie

voor gebouwen,

DE POST
Het postblaadje net de rnetding van de zegel Kerstmis/Nieuwjaar vermeld nuook de uitgave sinds 3 oktober van de postzegel tÍpe rv-ogelsrt met een
,'''oraSde_ van_.615 F. Als zegelbeeld vind je de rieÈzangeï terug.
- / leden die een abonnement bij ons hebben zijn aI- in het -bezit van dezepostzegel en kortelings zal- ook de voorafgestenpelde in de enveloppe
z itten.
lile hebben wel verbaasde reacties gekregen omdat op rondschri jven dezezegels geplakt werden terwijl ze officieel nog niet áan het grot-e publiek
gemeld werden.

***************

Vanaf L6 U.".*"t
_Henegouwen- een filaterieloket met speciare afstempeling.
Het notief van deze stenrpel is èen kiosk, ars thènamuziekr... niet slecht gekozen.

***************

N A TI O N ALE R. UILD *6 1O.I2.O4
SPFCI LF AFST.E-fPEI ING

VAN Rí|F KleL-fIAN



ARPO

-6-
KALENDER 1995

JANUARI
JANUARI

FEBRUARI
FEBRUARI

MAART
MAART

APRIL
APRIL

APRIL

MEI

JTINI
ruNI

ZATERDAG
DONDERDAG

l4
26

2I DONDERDAG RUILAVOND

13 ZATERDAG RUILMIDDAG
LET OP GEEN DONDERDAGAVOND IN MEI

RUILMIDDAG
RUILAVOND
WORSTENBROOD! ! ! ! !

RUILMIDDAG
RUILAVOND

RUILMIDDAG
RTIILAVOND

DAG VAN DE POSTZEGEL DE
PROV. ANTWERPEN MET
TENT(X)NSTELLING

RUILMIDDAG
RUILAVOND

RUILMIDDAG

RUII-AVOND

R,UILMIDDAG
ALGEMENE JAARVERGADERING
GEZE,LLIG SAMENZIIN

RUILMIDDAG
RUILAVOND

RUILMIDDAG
RUILAVOND

NATIONALE RUILDAG
RUILAVOND

ll
23

lt
23

08 ZATERDAG
09 ZONDAG

ZATERDAG
DONDERDAG

ZATERDAG
DONDERDAG

ZATERDAG
DONDERDAG

ZATERDAG
DONDERDAG

ZATERDAG
DONDERDAG

JIru OE ZATERDAG

09 ZATERDAG
23 ZATERDAG

SEPTEMBER,
SEPTEMBER

OKTOBER.
OKTOBER

NOV-EMBER.
NO\rEMBER

DECEMBER.
DECEMBER

r0
22

l4
26

ll
23

AUGUSTUS 24 DONDERDAG

(B ZATERDAG
28 DONDERDAG

BESTUUR

Voorzitter:
Secretaris:
Penningreester:
llateriaaheester:
llieunigbedendienst:
Ruilleester:
leden:

l[ïS Finin
ÀIIDRIES Cbris
TOI]TERS Ludo

BAETEII Louis
BEI,LKHS Eduard

IIERTEIS Frans

BÀTs TiIIy
DIIP0III René

NIJCruNS I,OUIS

Bosstraat, 38

St.Jozefsstraat,15
Pannenhuisstraatrlgl
Àntrerpsesteenreg, 319

L.DuroÉierstraat,53
lagerijstraat,30
Hontystraat,3l
Kaphaanlei,llo
Stoofstraat,lT

Berlaar

Iier
Lier
Lier
Iier
f,ove

Lier

llortsel

{80.66.28
480.60.82
{80.78.36
{80.22.83
t5l,L2.L2
t80.28.11
t82.29,66'
t51.27.31
r55.02.28[ier
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JEUGDKRANT

I{AT MEN AÏ,LET"IAAT \MZATvIELEN Ï(AN:

WÀÀROM ZIJN ER GEEN WERELDVERZAMETAÀRS MEER?

Ii" een postzegelverzamel ing wi I beginnen moet aI lereerstbeslissen wat of welk gebiea nij verzamelen wil.
100 jaar geleden waren bijna alle filatelisten "wereldverzame-laars"i dit wiI zeggen zíj v.rzamÀràÀn alles uit aIle Iandenvan de hele wereld. Dit is in de huidige tijd pratciisch onmo-
sel i jk.
sedert het verscïijnen van de eerste postzegel in 1g40 zijner reeds honderdduizenden verschillende zegels verschenen en
9"g"Iijks komen er nieuwe uitgiften bij. om al deze zegels tebezítten of bij elkaar te rfiiqen zou men zeer rijk moetenzijn.Alleen al om de nieuwe uiióiften te kopen zou men tien-duizenden franken per maand moete-n besteden.vele mensen verzamelen nog steeds alle zegels die ze onderhanden kriigên, maar een goede verzameling zar men hiermeeniet tot stand brengen. Het is wel zinvol óm alle zegels diemen krijgt bij te houden en te gebruiken als ruilmateriaal.
De meeste verzamelaars beperken zich tot een deelgebied van defilatelie. velen verzamelèn hun eigen land of 

""n ih.*".De verstandige vêrzamelaar zar een verzamet ing aanleggenvolgens zijn eigen mogelijkheden.
zo kan men een landenverzameling aanleggen vanaf zíjn eigengeboortedatum of vanaf het einde lan de rweede t{ereldoorlog.Men kan zich ook specialiseren in bepaalde uitgiften: bv.Koning Albert II.
De -mogel i jkheden die de f i latel ie nu heef t zi jn bi jna onbe-perkt.
Men moet er rekening mee houden dat een verzameling nooit afis .Na een aantal jaren za! de jonge verzamelaar tot de vast-stelling komen , dat de zegels die hem nog ontbreken niet meerzo gemakkel i jk te vinden zi jn of dat z{j een aardig prÍ js-kaartje hebben.
Iit de jonge verzamelaar ziin verzameling nog verder uitbouwenbinnen zijn beperkte getdmiddelen, dan ls àijn ruilmateriaalhet enige middel om zijn verzameling uÍt te breiden via zijnruilvrienden of eventueel zijn ruilcorrespondenten in binnei-of buitenland.

I
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WORSTENBROOD

APPETBROOD

I)ond.erd.a.g: 26 ja.nrra.rj. 1995
:f i j<3'errs (Drirze bf jeer:lccrrnst rza:na.f 1- 9 rrur

i n t' I(a.rthrri- zershof
I(a.rthrri zersrzest 55-57 25()o Li er

wij vragen 150fr voor één worstenbrood of twee appelbroden met
koffie of thee.

INSCHRIJVEN VOOR 22 JANUARI 1995.
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier.
Afgeven op onze bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter
;Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonÍsch inschrijven op zijn nummerz 03/480.66.28

FAI'íILIELEDEN
VOORT{AÀRDEN.

EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS WELKOM AÀN DEZELFDE

NAAI'{:....

Wenst deel te nemen
januari 1995 met:

I{orstenbrood: . . . . . . .

Appelbroden:........
TOTAÀL:

LTDNR.:

aan het worstenbrood of appelbroden op 26

. x 150fr=.

. x 150fr=.

Handt eken i ng :
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*************************************

4de KWIS LIERSE CULTURELE R\i\D

I{AIrïIVNEEFI? vri jdag 25 november 1994 om 20 uur stipt

wl\:\It? ' t Karthuizershof Karthuizersvest 55 2500 LIER
IlrIAT?: 100 vragen (algemene kennis) over volgende onderwer-
pen: aardri jkskunde, actual i tei t, eten & drinken , fauna &
flora. film & televisie, geschiedenis, kunst & kultuur, Lier,
muziek, wetenschap & techniek.

9IIJ \/:RA.GEI\ï DEEI-ÀÏEMRS OPI ONZE PL,OEG
\ZAIV 5 SAMEN TE S:rET.LE[\ï- ZTG. IwIELDEN
BIJ O|NÏZE \ZOOR,ZTTTER. IIHYS FIRMIIV BOS_
STIUry\T' 3A 25OO LIR Tel- - 44O. 66 - 24 -

*************************************

I{HTIOI{I\LE RUITDAG
OP ZATERDAG

TENÏOONSTELLÏNG
DECEMBER T994.

MEI
10

in de zaal 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
Naam:.. Lidnr.:...
Adres

I{enst aan de
meling:......

tentoonstelling deel te nemen met volgende verza-

AantaI vlakken;..
Waarde verzameling: . . . .

Handteken ing:

*****************************x*******
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EET BEgTttUR VAN .IRPO-LIER EEET .ILIJE POSTZEOELVERZÀ!íELÀÀRS SI
FILÀTEITISTEIÍ ElRTEIrIittr llELf,Ol OP DEt

4de
NATÏONALE RUÏLDAG
en POSTZEGELTENTOONSTETLING

SPECIALE AFSTEMPELING TER GELEGENHEID VAN HETIf VAN BOECKEL]AAR II

zaterdag 10 december L994

i n de zaal

't Karthui zershof

Tafels zí
van 500.F.

Karthuizersvest 55 2S00 LfER

van 1_0 tot L7 uu r
' Reservatie Èafels is verplichtjn gracis maar er moet, een waalborg gesÈ,orE, wordendie terugbeE,aald wordt, bij het. innémén van de Eafets.

Rek-nrs. ARpo LrER: 8?0 -o43gs77-36 0oo-1615568-33

Inlicht,ingen Mertens Frans ZageriJstraat, 30 2SOO Lier
TeI. OZ/eeO .28.LL


