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BESÏE VRÏENDEN

De vakantlemaanden ziJn weeral voorbiJ. t{ij hopen dat u van
deze ultzonderliJke lange en warme zomer hebt mogen genleten.
BiJ het samenÊtellen van dit maandblad vallen reeds de eersteregenbuien. Het postzegelweer is aangebroken ,de avonden
worden langer en onze verzameling kan terug uit de kast geno-
men worden.
VERGEET ZE ALGEMENE JAAR ING NÏET OP 23 september

i
we met het offi cieel qedeelte.

's Avonds om 19 uur onË eze I
liq samenz i j n met koud buffet
ÏNSCHRIJVEN VOOR L7 SEPTEMBER
1995 .Een telefoon tie kan vol-
staan.03/480.66.28
In de priJs rran het koud buffet zijn aperitief en alle dranken inbegrepen.

,(t *****)t** *t(***t(r(**rÊ*****rt**r(r(r(***r()t**** ***)t t(**rí** *

wii doen nognaals een oproep qn nieure kandidaturen \rcor een bestuursfunc-
tie.orenpin uo drenBelwees. Een bestuursfirnctle aanrraarden is een boeiende
nnnler cm uw t'tobby uit te breiden Sanenwerken ttet nsnsen ie nog altiJd
een nwrier crn de verdraagzaantretd te bevorderen.
U kan w kandidatuur schrifteLijk doen op het adres Bosstraat 38 2500 tier
of op onze biJeenkanst of zetfs nog op de alganene Jaanrerqadering.

***************************r(*r(r(***)t****tr*******t(***

TIJDENS DE BI.]EENKCI,IST VAI{ ZATERDAG 11 IWTIEI,ÍBER 1995 rcUDEN WIJ vEIIIT{G.
INLICITII{GEN BrJ Ot'IzE VEITI}IO{ESTER BA TEN Id.'IS AI\rI}TERPSESTEENI{EG 319
2500 LIER Tel. : 03/480.22.83.

***:tr(r(*****xr(******r(*:t)t*******)t****í(****x***r(********

NATIONAIE RUII,DAG 09 DffiMBER 1995. FOI,DERS ZI.]N TE VERI(RTJGEN OP O[.lzE
BIJEENKCI'{SIEN.
Zorg dat Je aanrrezig bent op deze rulldag, een enlge gelegentreid on uw
verzareling aan te nrllen of kennis te nnken net nieuue ruilwienden of cm
enkele qrezelllge uurtJes door te brengen. Breng ln leder gerral wienden en
kennlssen ree.

*****rí**********r(***************************r(***********
De voonrerkoop rran de zegel "De blijde lntrede in Bnussel rran phitips de
Schone en .ïohanna van Castilië in 1496" urerd toevertrouwd aan de Stal Lierin sarent^rerklng net de Lierse postzegelkringen , rê€ds geneld in ons rrorig
nnandblad. Een trerkcqnitee r^lerd sanengesteld :Voorzitter Van Roosbroeci
Errgeen.Sekretaris Van Houtte .lotran, Penningrreester Ihys Firmin. Raadsleden
Van Hoof Sylvain en Andries chris. In ons volgend naandblad neer nleurr.rs
hierover.

**:t****rr***********:t********X*lt*rí*****t(****:t****:tr(*X*r(**
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******************************

ALGEMENE JAARVERGADERING

23 september 1995 vanaf L4 uur

DAGORDE

We I komswoord door de voorz i t ter
SekretariaatsverË Iag

Financieel verslag

Verslag rui lrneester

Vers I ag rnater i aalrnees ter

Bestuursverki ezing

AI lerlei
******************************

Om 19 uur koud buffet

rrrF\vfrar.rr{. n i r.f i n È rr r.nl'.rn i trrr.rrn'tvE;r\dEEL lrrEL rlr Ll= Ë\JllJ.rJvErr
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mêandlc1ad'. O9 - 94
C À T À L O G I.

Elk jaar op nieuw probeer ik in het maandblad a1les een beetje voor te
zí1n dus hoop ik dat hij nu nog niet verschenen is. wat, we1 de nieuwe
catalogus van België. Om ook andere verzamelaars de getegenheid te gieven,
om andere landen te bestellen vind je hieronder een handig bestelformu-
tiertje.
Vut het in schuur het eruit en de Louis Baeten zal zeer kontent zijn.
Wil je je clubblad niet kapot doen, geen noot een ander papiertje waar
duidelijk uw verlangen opstaat wordt ook aanvaard.
Vergeet niet dat de prijs die je op de club betaald wel wat minder is dan
bij een officiête verkoper, en dit is maar één voordeel van tid te zí3n.
Denk je niet dat we het lidgeld eens moeten optrekken?

$$$$$99$9$$$$$$$$$$$$$$$99

BESTELFORMULÏER KATÀLOGÏ.

1-. België L996

2. Yvert deel 1-

deel
deel

3 Zumstein land:....

....ex

....ex

....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.

4. Michel land:

5. Anderen naam: ....ex X FR

Totaal voorsctrot:

NAATI :....
ADRES :....

LIDNÏ,MMER :....

$$$s$$$$$$$$$99$$$$$$$$$$$

8 DECEMBER. .EEN DAG OM ïE NOTEREN

NATIONALE RTIILBEURS VOOR POSTZEGEI.S EN POSTKAARTEN VERZAMEI-AAARS
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báandlrl.ad 09.95

09. 09

09. 09

")
28.09
L4. r_O

26.rO

De agenda eindelijk hoor ik een aantal onder jullie zeqgen,
want na deze prachtige, maar voor postzegelfanaten ver-
schrikkelijke, zomer kunnen $rê hopelijk terug zonder klamme
of zwetende handen onze postfrisse exemplaren vastnemen.
En is deze agenda daar meestal het startschot van omdat
september de beginmaand is van de filatelisrische aktivi-
teiten, Daarom er vlug aan beginnen.

AL OI{ZE BTiIEEI{KOI,ISTEN : KARTTIUÏZERSHOF KARfiIUÏZERSVEST 55

zaterdag on 14 uur ÀRPO-LïER Ruilmiddag

zaterdag om L5 uur ÀRPO-LIER Aï,GEI.IENE JAÀRVERGADmïNG

oM 1-9 uUr HET DINEETJE

om 19 uur RU]LAVOND

zaterdag om 14 uur ÀRPO-LIER Ruilmiddag

donderdag om l-9 uur ÀRPO-LIER. Ruilavond

*:È* *:È** *** ** * ************

AGENDA

d-ecernlcer niet.
lrorrd.era !!!!!

TOEGEKOI{EI{ RUI LDAGEI{ :

L0.09 vanaf 09 uur lier-lisp V.f.I. Kruisbogenhofstraat

23.09 L0 uur I'ïlÀ 95 Bouucentrun Van Rijsrrijcklaan
24,09 L0 uur llÀTIOIlÀtE RUIIEEURS

24.09 07.30 Polisurana Foruu J.Decordestraat t9
******************************

08.10 09 uur Wase ruilclub Gildenhuis fl.fleynanplein 84

^q.10 09 uur lier-tisp V.T.I. Kruisbogenhofstraat

14.1.0 L0 uur Thenaphila-[erentals llieuwland volg de pijlen
15.L0 1.0 uur T[nA[ISffi SÀL0]I-GESPECIÀUSEERSE EÀllDEtÀÀRS-KollTÀKTDÀc

28.10 09 uur Àchter-Oluen T.I.St.Jansberg tÍeertersteenweg

28.10 10 UUR fobby-en verzanelclub Geueentelihjke school De Bmynlaan L9

29.L0 ],0 uur GROIE IIÀTIOilÀTE RUITDÀG

29.L0. 09 uur Phila-ï{aes Stadsfeestzalen leopold II laan

29,L0 7.30 Polusirana Zaal Forun J.De Cordestraat

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

Iier

Ànttlerpen

Beerzel-htte

St.l{iklaas

Lier

lerentals

llaaseik

Beqijnendijk

St.tliklaas

Beerzel-Putte

\rergteeË
rzri j

a
te
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JEUGDKRANT

HOE MET POSTZEGETS OMGAAN?

INSTEEKBOEK of ATBUI'4?

Hobby's kosten geld. Fotollefhebbers gebruiken een dure foto-
uitrusting. Skiërs moeten sklschoenen en skl's kopen, wlelren-
ners moeten een fiets kopen, planospelers een piano. Dit alles
kost veel geld.
Postzegelverzamelaars hebben het beter. Voor êen rêIatief veel
kleiner bedrag kunnen zê een aardige verzameling opbouwen.
Als één van de eerste dlngen heeft een verzamelaar een album
nodlg. Een insteekboek is in de beginperiode reeds voldoende
om postzegels te bewaren.
I{annner men besloten heeft een verzameling op te bouwen van
een wel bepaald gebied of thema r z,al men meestal overgaan tot
het maken van een echt album. ZeLf. albumbladen samenstellen
is veruit het goedkoopste en tevens het meest leerzame
Elgen albumbladen samenstellen biedt het voordeel dat men ziJn
verzameling naar eigen smaak kan samênÊtellen.
Goede blanco albumbladen zi Jn Ín ledere goede vereniging te
koop. De toebehorên voor het samenstellen van albumbladen ziJn
tn biJna elke vereniging verkrlJgbaar.
Zo zullen wij klemstroken gebrulken voor postfrlsse zegels of
scharniertjes voor gestempelde zegele.
fn de Jeugdclub kan men alle lnlichtingen en hulp kriJgen om
albumbladen samên te stellen.
ZeLf ziJn verzameling opbouwen 1s een belangrtJke voorwaarde
om eventueel net zLJn verzameling aan tentoonstelllngen deel
te nemen.
Vele verzamelaars gebrulken ook voordrukalbums. Hierin ziJn de
zegeLs reeds op voorhand gerangschikt, geordend en voorge-
drukt . De plaats waar de zegêl moet komen 1s oml i Jnd. l'len 1s
verplicht de manier van verzamelen te volgen die de uitgever
van deze albums oplegt. De voordrukalbums laten nlet toe êên
verzameling voor te stellen zoals men zelf wil. Zíj beperken
de creativiteit van de verzamelààf,r daarom is het beter zeLf
bladen te maken.

ï{AAROM GEBRUIKT MEN "KLEI'{STROKEN"?

Klemstroken, in verzamelaarstaal krÍstal of hawÍd stroken
genaamd, dienen om onzê postfrlsse zegels onbeechadigd op onze
albumbladen te kleven.
Klemstroken bestaan uit een dubbele kunstfille, de voorste 1s
doorschÍJnend en achterste 1s gewoonliJk zwart. De zegel wordt
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tussen de beide folies lngeklemd. De achterzijde van de klem-strook is gegomd zodanlg dat wiJ ze op onzê bladen kunnenplakken. om deze klemstroken op het juiste formaat van onze
zegels te sniJden bestaan er handige sniJders op de markt.

WAT HEEFT EEN VERZAI4ELAÀR N OG MEER NODIG?

Tot het gereedschap van de verzamelaar behoort een postzegel-plncet. l'len zaL enkel pincetten gebrulken die speciaal ver-
vaardigd zljn voor postzegels. Àndere plncetten kunnen de
zegel beschadlgen. Een vergrootglas 1s bijna onontbeertiJk om
onze zegels te keuren en eventueel beschadigingen te ontdek-
ken.
Postzegelcatalogi zijn er nodig om onze zegels op te zoeken ente ordenen. I{istje dat Je in onze vereniging voor kleine ver-
goeding allerhande catalogi kan lenen ?

HOE LEEST MEN EEN POSTZEGEICATATOGUS?

voor ieder verzamelaar Ís eên catalogus een groot hulpmiddel
om zljn verzamellng uit te werken.
Er ziJn verschillende soorten catalogls men heeft catalogt van
één bepaald land of algemene catalogi van alle landen. Menheeft zelfs catalogi van bepaalde thema's of motieven ofgespecialiseerde catalogl van bepaalde uitgiften of deelgebie-
den.
rn een catalogus vindt men de afbeelding of beschrÍjving van
de zegels, het aantal gedrukte of verkochte zegels, vermelding
van de gebruikte drukmethodê, tandlng, kleur en een waarde-
aanduiding. De waarde aandulding is meestal aangegevên in de
eerste kolom voor postfrlsse zegels, in de tweede voor zegels
met scharnier en ln de derde kolom voor gebrulkte of gestem-
pelde zegels. Soms ls er nog een vierde kolom voor zegels opbrlef.
Hoe men een catalogus gebruikt kan men leren op onzê bijeen-
komsten

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

Onze Jeugd1 eden verwachten wi j
op de bi jkomsten van JARPO oF:
0 9 september I 9 95 vanaf L4 uur
en L4 oktober I I 95 vanaf I 4
uur.
ïn de zaal 't Karthuizershof
Karthui zersves t 55 LIER.
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AITPO I{AtENDER I 996

Zaterdag
Donderdag

13 januari
25 januari

RUITMÏDDAG vanaf
RUILAVOND vanaf
I{ORSTENBROOD

RUILMIDDAG vanaf
RUILAVOND vanaf

RUILMIDDAG vana
RUILAVOND vana

L996
r996

L4
19

uur.
uur.

L4 uur.
1 9 uur.

ur.
ur.

-\ Zaterdag
donderdag

Zaterdag
donderdag

Zaterdag
donderdag

Zaterdag
donderdag

Zaterdag
donderdag

Zaterdag
Donderdag

Zaterdag
Donderdag

10 februari 1996
22 februari 1996

09 maart 1996
28 maart 1996

13 april 1996
25 april 1996

11 mei L996
23 mei 1996

08 juni 1996
27 juni t996

LZ oktober 1996
24 oktober 1996

09 november 1996
28 november L996

RUIL!{ÏDDAG vanaf
RUILAVOND vanaf

RUILMADDAG vanaf
RUILAVOND vanaf

f. 14u
f 19 u

L4
19

uur.
uur.

L4 uur.
19 uur.

RUïLMIDDAG vanaf
RUILAVOND vanaf

14 uur.
19 uur.

Zaterdag 13 jul i L996 RUïLMIDDAG vanaf 14 uur.

Donderdag 22 augustus 1996 RUïLAVOND vanaf 19 uur.

zaterdag 31 augustus 1996 ên zondag 01 september 1996 voorver-
koop van de reeks de blijde intreden van Filips de Schone en
Johanna van Castilië te Brussel
Zaterdag 28 september 1996 (algemene jaarvergadering +
etentje)

RUILMIDDAG vanaf 14 uur.
RUILAVOND vanaf 19 uur.

RUILMÏDDAG vanaf
RUILAVOND vanaf

14 uur.
1 9 uur.

Zaterdag 07 december 1996 (nationale ruildag)

**t(**:l(******)t)k*tÍ*:t*r(*)trít(*rí*)t****rt****:t*r(**:t*t(*rr****)t****rí***



ETENTJE EN GET,ELLIG SAI',TENZ IJN

23 SEPïEMBER 1995 om 19 uur.

EE IË Ët

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

ETENTJE en GEZELLIG SAMENZI.]N

23 SEPTEMBER 1995 OM 19 uur.

in de zaal 't karthuizershof Karthuizersvest 55-57 2500 Lier.
INSCHRIJVEN VOOR 17 SEPTEMBER 1995

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

U KRÏJGT HIERVOOR APERITIEF + KOUD BUFFET + ALLE DRANKEN.

Lidnr.:......
Aantal personen:. ....à 600 fr.=
Àantal personen:.... ......à 850 fr.=

Totaal :

Handtekening:

*******************************
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35 JAAR ARPO LIER
\MIJ VIEREN OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1996

OM 15 uuT ALGEMENE JAARVERGADERING
's AVONDS OM 19 uur FEESTMAAL

houd nu reeds rekening met deze datum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!
Zowel voor de algemene vergadering als voor het avondfeest zullen wij onze
leden en vrienden verrassen. Zorg in ieder geval dat je aanwezig bent.

Voor het avondfeest vragen wij U bij voorbaat in te schrijven. Wij vragen
voor gans de avond 500fr. aan onze leden en hun echtgenoot(e) of levensge-
zel(lin) voor deelname in de onkosten. (eten en drinken inbegrepen). Voor
buitenstaanders vragen wij 1000fr.
Naar aanleiding van onze tentoonstelling en de viering van 500jaar huwe-
lijk van Filips De Schone met Johanna Van Castilië zullen wij ons avond-
feest een Boergondische avond noemen. De rest zal een verrassing blijven.
Dit alles zal doorgaan in de zaal't Karthuizershof Karthuizersvest 55
2500 Lier.

BOERGONDISCHE AVOND
28 september 1996 om 19 uur

in de zaal 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55 2500 LIER

Inschrijven VOOR 20 september 1996 . Inschrijvingen kunnen gedaan
worden tijdens onze bijeenkomsten of per adres: THYS Firmin Bosstraat 38
2500 Lier e: 03/480.66.28

Voornaam

Schrijft in:

Aantal personen
Aantal personen

Lid nr. :..............,.. Naam
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TENTOONSTELLING TER GELEGENHEID VAN DE
sOOSTE VERJAARDAG VAN HBT HU\ryELIJK VAN

FILIPS DE SCHONE MET JOHANNA VAN CASTILIE
31 AUGUSTUS EN 01 SEPTEMBER 1996

IN DE STADSF'EESTZAAL '' DE MOL''

fn ons vorig tijdschrift hebben wij reeds vermeld dat wij vele handen nodig
hebben om deze manifestatie tot een goed einde te brengen , samen met onze
zustervereniging "De Kon. Postzegelverzamelaarskring Lier".
Wij hebben mensen nodig voor de opbouw en de aÍbraak van de tentoon-
stelling 

' 
tijdens de tentoonstelling voor verschillende taken en mensen voor

de nachtbewaking.
Hieronder vindt U een invulformulier dat U op onze bijkomsten of bij onze
Voorzitter, Thys Firmin Bosstraat 38 2500 a 480.66.28 ,Lier kunt afgóven.

Lid nr.:......... Naam:..... ... Voomaam.
Wenst op de hierna aangeduide dagen te komen helpen:

Donderdag29 augustus opbouw Tentoonstelling voormiddag

zondag 0l september afbreken tentoonstelling #il;ïïï
Vrijdag 30 augustus begeleiding inzetten veruamelingen voormiddag 0

namiddag 0
vrijdag 30 augustus voorbereiding receptie namiddag 0
Vrijdag 30 augustus receptie vanaf 19 uur aanwezig 0
(Al onze leden zijn uitgenodigd )

BEWAKING's NACHTS
Vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus van24 uur tot 06 uur
Zaterdag 31 augustus van 06 uur tot 10 uur 0
Zaterdag 31 augustus van 18 uur tot 24 uur 0
zaterdag 31 augustus en zondagOl september van24uurtot 06 uur
Zondag 0l september van 06 uur tot l0 uur 0

Tijdens de tentoonstelling (ingang verkoopstanden enz)

Zaterdag 31 augustus van 09 uur tot 13 uur 0
van 13 uur tot 18 uur 0

Zondag 01 september van 09 uur tot 13 uur 0
van 13 uur tot 18 uur 0

0
0
0

0

0

0



ARB EIDERS - P O ST ZEGELVERZAMH, -

LAARS LIER

KONNKLIJKE
P O S T ZEGELVERZAMELAARS

LIER

5OO JAAR HU\ryELIJK
FILIPS DE SCHONE CN JOHANNA VAN CASTILIE

INTERNATIONALE
PO SZE GE,LTENT O ONSTELLING

&
JEUGDTENTOONSTELLING

Met speciale prijs stad Lier

Voorverkoop van de reeksen Geschiedenis en Belgische
Kunstwerken in het buitenland

Op 31 augustus en 1 september 1996
van 10 uur tot 17 uur

in de stadsfeestzaal "I)E MOL"
Aarschotsesteenweg 5 2500 LIER
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êffiF# GêffiF#

EET BEgTttUR VAlt .IRPO-ITIER EEET lLÍ,E POSTZEGELVERZÀ!ÍELAÀRS tN
PIIJÀTELISTEI EARTELT{'f, flEI'TOT OP DE:

Ë==-#=
NATÏONALE RUÏLDAG

z,aterdag 9 december 1995
POSTZEGETS POSTSÏUKKEN

EN POSTKAARTEN

i n de zaal

't Karthuizershof

Karthuizersvest 55 2500 LIER

van L0 tot L7 uu r
Reservatie tafels is verplicht

Tafels zijn gratÍs maar er moet een waarborg betaald worden
van 500.fr. die terugbetaald wordt.

ïnlichtingen MerEens Fran6 zageriJst,raat 3o 2500 l,ier
Tel. 0g/+ao .28.Lt

Rek.nrs. ARpo r,rER: 820 -o43gs77-g6 0oo-1615568-33
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Lokaal; Feestzaal " 't Karthuizershof rr Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: Chris ANDRIES BeukenhoflaanT6 2630 Aartselaar Tel.: 03/887.55.46
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Beste Vrienden,

Namens het bestuur wensen wU U een zonnige en prettige vakantie.
Zaterdag 13 juli 96 is onze laatste bijeenkomst van het seizoen. Wij komen terug op Don-
derdag 22 augustus om 19 uur; Dit is de laatse bijeenkomst voor de tentoonstelling tergele-
genheid van het huwelijk van Johanna Van Castilië met Filips De Schone. op 31 augustus en
01 september 1996 rn de zaal "De Mol" Aarschotsesteenweg 5 2500 Lier. In augustus ont-
vang! U nog een speciaal blad voor deze manifestatie.
Opgelet : 14 september is er geen bijeenkomst van onze kring. Onze eerste bijeenkomst is
op 28 september'96. Dan vieren wij ons 35 jaar bestaan. Wij hopen dat U allen zult aanwezig
zqn op onze algemene vergadering en's avonds op ons eetmaal. De aanwezigen zullen er in
ieder geval geen spijt van hebben . Alle inschrijvingen kunnen ook afgegeven worden op de
tentoonstelling van 31/8 en ll9 n "De Mol".

Wij vragen aan onze leden die een abonnement hebben op nieuwe zegels hun zegels te
komen aÍhalen , zodanig dat wij onze aankopen kunnen doen tijdens de zomermaan-
den.U weet ook dat er verschillende uitgiften zijn vlak voor de vakantiemaanden en ook
onmiddellijk erna.

13 juli houden wij nog een kleine veiling -zie verder in dit
blad. Loten voor onze grote veiling in het n ja;ar kunnen
reeds afgegeven worden bij onze veilingmeester Baeten L..

Traditioneel verschijnen na de vakantie de nieuwe catalogi.

Bestelbon catalogi

Lidnr Naam:

OfÍïciële catalogus B elgië (9 I 9 I 9 6) aantal :...

Yvert &Tellier:
Deel 2: Franse kolonies verschijnt nu in twee delen,
Deel 1: voor de onaÍhankelijkheid: (sept 96)aanta1..............
Deel 2z na de onaÍhankelijkheid :(iuni 96) aanta1................
Franrijk deel L : aantal.. met harde kaft aantal

deel L bis Monaco aantal
Voorschot Hand



maandblad 07.96

TOEGEKOMEN RUILDÀGENI

1"9.07 tot Nieuwpoort
30.07 vanaf 09 uur

3

AGE NDA

KARTHUTZERSHOF KÀRTHUIZERSVEST 55

Ruilmiddag

Ruilavond

Ruilmiddag

ALGEMENE,JAÀRVERGADERING !

BOURGOIIDISCHEAVOIID ! I I !

*********** *** ***** *****rr

v1sm1J n

****************rk********

Gemeenschapshuis Marktplein
INTERNÀTTONAIJE RUILBEURS

V.T.I.

Vacantieperiode???? Eindelijk ???? Ook onze club is een
beetje aan rust toe, alhoewel. De voorbereiding voor de
groots opgezet.t,e internationale tent,oonstelling ter gelegen-
heid van de voorverkoop van de reeksen: Geschiedenis en
Kunstwerken in het buitenland bereikt nu zí1n hoogtepunt.
We hopen met. juI1ie steun dat dit evênement één van of
moeten we zeggen dé blikvanger wordt in de viering van

500 jaar huwelijk tussen rilips de Schone en,Johanna van Castilië.
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VOOR.\,ZER.KOO P R.EEI{S EN :
KTJÀïSTWERKEN IN I{ET BT]ÏTENLAÀÏD
GESC'I{IEDE\ÏIS:

rzierinq 5OO jaar truweJ_ijk
Fi1.ips de Scllorre en .JoLrarrrra
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Kruisbogenhof straat Lier
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De reizigers onder jullie willen misschíen ook wel
de wereld te gebeuren staat op filatelistisch v1ak.
Daarom een overzicht van de wereldwijde evenementen.

18.07 TOT 04.08 OIJYMPHTLEX 96 ATLANTA

23 .08 TOT 25.08 YIAFITT 96 BUDAPEST

30.08 TOT 01.09 FERPHILEX 96 UTRECHT

.]ULI TOT SEPTEMBER EXPHOFTLEX 96 BUDAPEST

27.09 TOT 29.09 MOTIVA 96 OSNABRUCK
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