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BESTE VRIENDEN
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 'We 

wensen iedereen veel geluk en voorspoed voor gans
de familie en dat onze club jullie veel verzamelplezier mag laten beleven.

Even terugblikken op 2006. De nationale ruildag met tentoonstelling van 9 december was naar
onze normen een succes. We hebben iets meer bezoekers mogen ontvangen Een ruildag
organiseren is niet simpel, er komt veel voorbereiding aan te pas en er zrln veel helpende handen
nodig om alles tot een goed einde te brengen. Wij danken dan ook alle mensen die zich ingezet
hebben, zonder hun hulp was dit resultaat niet mogelijk geweest.
Het heeft ons ook plezier gedaan dat vele leden een bezoek hebben gebracht aaÍL oÍ:u;e ruildag. We
hopen dat hun aarfial in de toekomst nog in stijgende lijn zal gaan.

Tijdens onze ruildag mochten wij enkele nieuwe leden verwelkomen. Vnj hopen hen regelmatig op
onze bijeenkomsten te mogen ontrnoeten.

Het nieuwe jaar start voor onze kring op zaterdag 13 januari 2007. Traditioneel is er dan onze
eerste verkoop onder leden.
Op25 januari 2007 oryanseren wij ons jaarlijks worstenbrood of appelbollen. Traditiegetrouw is
er dan de uitreiking van de aanwezigheidsprijzen. Niet vergeten in te schrijven !! zie
inschrijvingsformulier op de laatste bladzij de !

LIMBUX'ILEX 2007: Regionale competitieve postzegeltentoonstelling voor de provincies
Antwerpen-Limburg. De regionale competitieve tentoonstellingen zijn de provinciale
tentoonstellingen van vïoeger. Het was voor KLBP niet meer mogelijk om tweejaarlijks een
provinciale tentoonstelling in al de 9 (10) provincies te organiseren. De provincie Antwerpen
werd gekoppeld aan Limburg. Dit wil zeggen dat Limburg de regionale nu organiseert en
Antwerpen in2009 aan de beurt is. Elke provincie kÍijgt nu maar om de vier jaar de kans om een
regionale tentoonstelling in te richten. De kringen moeten dan ook lang op voorhand plannen als ze
kandidaat willen zijn om een regionale tentoonstelling te organiseren.
Limbufilex gaat door op 16 & 17 juni 2007 in de zaal Fanilia, Onderwijslaan 3600 Genk-
Waterschei. Tijdens de tentoonstelling is er op zaterdag de voorverkoop van de uitgifte "De
Zuidpool" en ooKleine musea".
Het is voor de regionale tentoonstelling ook de eerste keer dat men de nieuwe kaders zal gebruiken.
De deelnemers zullen met de nieuwe reglementen moeten rekening houden, want de nieuwe
vlakken bevatten 16 bladen (zoals op Belgica & Bruphila) inplaats van12 bladen.

Firmin Thys

t
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Filatelistisch blad 2-maandelijkse uitgave door

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
Tel0496l264lt9

Lokaal : Feestzaal "'t Karthuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

Website :http://users.slqmet.belarpo

AA}IGESLOTEN BIJ :
* SFP *DE KOERIER" vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkingen (KLBp) nr. l 83
* Lierse Cultuunaad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEEI\KOMSTEN IN 2OO5 :
+ Zaterdag ruilnarniddaeen ÁRPO - JÁMO

Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot I 6 uur
uitgez. juli (luzaterdagvan de maand)

augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdas ruilav onden ARPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

septombeÍ (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

* VeilinsenARPO
2e zaterdagvan de oneven maanden, om l5 uur

BESTIruR ARPO - JARO Lier ;
* Vo orzitter & Public Relations -penninsmeester

TI{YS Firmin, firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
Tel03/480.66.28

*
VAN ROY , lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
Te|0496D64119

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecaris
BAETEN Louis,
Guldensporenlaan 14 B, 2500 Lier
Tel03/480.22.83

*Leden

- BATS Willy, willy.bats@telenet.be
MorlÍrovens eweg I47, 2200 Herentals
T el 0486 I 025907 0 | 43 6824 I

-VERMOSEN Rosettg vermosen.rosette@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 LierTel 03/480.66.29

*Erebestuurslid

- MERTENS Frans,
*Dienst Nieuwigheden

BELLEKENS Eduard,
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove

Tel03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 2007

BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 13 januari 2007 Ruilnamiddag vanaf L4 uur
Donderdag 25 januari 2007 Worstenbrood vanaf 19 uur
Zaterdag 10 februari 2007 Ruilnamiddag vanaf 14 uur
Donderdag 22 februari 2007 Ruitavond vanaf L9 uur +
Studiekring Lier 19.30
Zaterdag 10 maart 2007 Ruilnamiddag vanaf 14 uur
Donderdag 22 maart 2007 Ruilavond vanaf L9 uur +

BIJEENKOMSTEN
jeugdleden JARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterilag

13 januari 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u
10 februari 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u
10 maart 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u

14 april 2007 ruilnamiddag vanaf l4u

Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter beschikking.
verzamling mee, dan kunnen we ze samen

LTDGELD 9 t2006-8t2007 :
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l jaar: 7 Euro
o ARPO ; varcf 22 jaar: 7 Euro
r Rekeninenummer:ARPO-JARPOLIER:

000-1615568-33
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FILATELISTTSCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tij dig opgestuurd naar het secretariaqts adres.

6 januari2007

20 januai2007

2l januari2007

27 jznaari2007

l1 februari 2007

24februai2007

4maart2007

24maart2007

2l april2007

28 apr[2007

20 mei 2007

l6juni 2007

7 juli2007

1 september 2007

13 oktober2007

10 november 2007

: Uitgifte "Promotie van de Filatelie - Buitenlandse meesterwerken in Belgische collecties"
& "Sport"
Voorverkoop : Provincie Antwerpen

MuseL'n Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen
: 16d" Nationale Ruilbeurs (met verkoop u* .o àoor leden), van 9u00 tot 16u00,

door Koninkldke Kielse Postzegelkring, Stedelijke Feestzaal Kielpark,
St. Bemardsesteenweg 113,2020 Antwerpen, toegang gratis

: Nationale Ruilbeurs, Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19, Begijnendijk,
van 7u30 tot 14u00, toegang gratis

: Ui@ifte "Jeugdfilatelie" en "Muziek"
Voorverkoop : Provincie Luik
Chateau de Paralta, Rue de I'Hotel de Ville 6,4442 Angleur

: Postzegelkring "DE POSTHOORN" Keerbergen ; 21"" Filateliebeurs met medewerking van de studiegroep
André Buzin. Postzegels, postwaardestu}ften, brieven, postkaartenboeken. Gemeentelijke Instituut
Keerbergen Molenstraat 2 3140 Keerbergen. Toegang gratis.

: Uitgifte "Literatuur" en "Rode Kruis"
Voorverkoop : Provincie Brabant

ZaalTnitew Marcel, Hannuitsesteenweg 148, 3400 Landen
: 6d" nationale FILATELIEBEURS , postzegels,poststukken, postwaardenstukken, postkaarten.
Cafetaria Sporthal Sportveldweg 6 Boonneerbeek . Gratis toegang. Organisatie van "DE POSTILJON"

: Uitgifte "Volkstheater" en ooGemeenschappelijke uitgifte met Tsjechie',
. Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Oost-Vlaanderen

Scheppersinstituut, Cooppallaan 128, 9230 Wetteren
: Dag van de Filatelie West Vlaanderenin zaal Ten Elsbergen, Mandellaan. Open van lOu tot 16.30u

Toegang gratis.
: Uitgifte o'Europa'' en "50 jaar Europa''

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Salle de l'Europe de l'Hotel de Ville, Place M. Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles

: Uitgifte "Herge"
voorverkoop : Belgisch centrum van het Beeldverhaal, zandstaat20, 1000 Brussel

: Ui@ifte "De Zuidpool" en "Kleine Musea,,
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Limburg

ZaalFamilia, Onderwijslaan 100, 3600 Genk - Waterschei
: Ui@ifte "100 jaar haven van Zeebrugge" en "Zomerzegels,,

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling West-Vlaanderen
Marine Basis, Graaf Jansdijk l, 8200 Zeebrugge

: uitgifte "Toerisme", "Gemeenschappelijk uitgifte met het Groot Hertogdom Luxemburg"
en "Belgische fihn"
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Luxemburg

Maison de la Culture d'Arlon, Parc des Expositions l, 6700 Arlon
: Uitgifte "This is Belgium" en "Feest van de Postzegef'

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Henegouwen
Complex Sportif, Rue Moulin Masure 9,7730 Estaimpuis

: Uitgifte "Belgian Internationale Sport Chanpions" en '.Kerstmis en Nieuwjaar,'
Voorverkoop : Provincie Namen

Salle Recrear, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastiere-Lavaux

Arpo-Jarpo Lier januari- februari 2007
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Een Oostenrijkse zegel
beroemdste Formule-1

... rÀDi'.1. -.q'ii.1r'-r:.j,rr

JEUGDKRANT ARPO.LIER

ENKELE LEUKE WETENSWAARDIGHEDEN

de zomer van 2004 tegen een voorstel stemde om same sex
marriages (lesblsche- en homohuwelijken) mogelijk te maken,
leverde dat een storm van protest in de gay scene op. En om
dat protest kracht bij te zetten, deden de homo's en lesbiennes
iets bijzonders: ze richtten een staat op die de naam Gay
Kingdom of the Coral Sea kreeg. Geen imaginair land, maar
een klein eilandengroepje ten oosten van het Australisch
vasteland, dat Dale Parker Anderson als zijn koning uitriep. Bij
een 'echt land' horen ook postzegels en die kwamen er dan
9ok, om te beginnen zes zegels van elk twee euro(l) die
koninkrijkssymbolen laten zien: het gay-lint,
geslachtssymbolen, de roze driehoek, de Griekse lamÉada en
de vlag van het 'land'.De Australische posterijen reageren er
nuchter op: de post die van homohoofdstad Heaven naar het
vasteland wordt gebracht, wordt door de Australische post
keurig verder bezorgd, uiteraard alleen als er behalve met Gay-
zegels ook nog met Australische postwaarden gefrankeeid
wordt. In Heaven staat overigens maar één brievènbus, met
het monogram DR (Dale Rex).! !-'i-"\

Nu maar zoeken naar een gelopen stuk met de zegels van Gay Kingdom en Australische zegels******x*x**********

die aandacht
coureur ter

besteedt
wereld:

aan de
Michael

schumacher. Die Post in wenen had zelfs de afbeelding van
de zegel al verspreid, toen men erachter kwam dat ei een
paar dingen niet deugden aan de zegel. De jaartallen van de
zeven wereldkampioenschappen van Schumacher klopten
niet en de jaaraanduid ing onder het zegelbeeld liet '2008'
zien, in plaats van '2006'. De emissie werd doorgeschoven
van 3 novembe r naar begin december, In de tussentijd werd
het zegelbeeld gecorrigeerd. Men deelde de ontwerper,
Charly Frei, mee dat men van zijn diensten niet langer

driehoekige WIPA-zegel
LÍnks: fout (1995 1996),

gebruik wenste te maken. Als dat een wat harde aanpak
mocht lijken: Charly Frei was ook de ontwerper van de

met daarin de fout gespeld e landsnaam Osterrreich (met drie 'r'-en)...
rechts de correcte versie (1994 l99S)*******************

Het is vast voer voor de verzamelaars van postwaardestukken: in welke categorie valt de plusbrief
mit Índividueller Freímachung, zoals die bij wijze van proef door Deutsche
Posf aan bedrij ven kan worden geleverd? Het gaat om een grote envelop
met een ingedrukte zegel, d ie van een 'eigen' afbeelding kan worden
voorzien. Dat kan een fotootje van de directeur zijn, het beeldmerk van
het bedrijf of - onder bepaalde voorwarden - een reclameboodscha p. Als
een bedrijf er voldoende bestelt, zorgt Deutsche Posf dat de enve loppen
worden geleverd. Zulke couverts zullen in de regel niet algemeen
verkrijgbaar zijn: ze worden door de bedrijven die ze bestellen immers
meteen gebruikt om er een mailing mee te verzorgen. Maar er is goed

nieuws: als de proef met de grote bed rijven aanslaat, wil Deutsche Posf ook bekijken of het mogelis zulke enveloppen aan parti
persoonlijke postzegel, name
Thys Firmin
Arpo-Jarpo j anuari-februmi 2007

culieren te leveren. We zouden in dat geval een variant krijgen o
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ZATERDAGOI{DER\rERKOOP LEDEN t3 JAiïUARI 2007 l5om uur
Nr. Land OMSCHRIJVING Gote € lnzet € Beh. Pr.
I Bloknr. 116 o 12,00 4,00 t'l
2 België Bloknr. l15 o 4,00 1,00 ,.1
J België nr. ll7 o 12,00 4,00 {
4 België 3 nvartdrukken o 0,50
5 België Nr.415 + variëteiten o 5,20 1,00
6 België Nrs. 1233-1238 o 5,60 1,50 4,tl+
7 België Nrs. 1363-1366 o 2,40 0,80 ftoI België Blok nr. 44 o 1,00 0,30 d "'/o n
9 België Blok nr. 50 ** 2,50 0.80
10 België Blok nr. 51 ** 4,25 1,50
11 Beleië 2l zegels Boudewijn Elstróm o 0,50
t2 Beleië * Luxekaarten+ insteekkaart o 2,00 9
13 Saar l2 o 14,75 4,00
t4 Wereld 60 o 1,00 4
15 Deutsches Reich BIok I (vals) 2,00
t6 Tiiringen Blok 2 nadruk 2,00 t,
t7 Deutsches Reich 233-234 + 260 ** 8,00 2,50
l8 Bundespost kaarten Duitse o 1,00
19 Deutsches Reich l9 ** 10,00 ,4o,un
20 Deutsches Reich 909-910 {r1. 5,00 Stoa2l Franse Coloniën */o 230,00 15,00
22 Katalogi Monaco + overzee 2,50 Á-,ct
23 Katalogi 2,50 t,(o
24 Katalogi Yvert overzee Deel 3 Dom. Guata. 1999 1,00 -rí25 Katalosi off 2006 2,50 4
26 Africa Restant vetzamelin roest en a tare 10,00 /4
z7 Katalogi CD 2007 2,00
28 België 'N42007

5,00

^29 België 7A o 8,00 2,00 J
30 België l0A o 12,00 2,00 U
3t België llA o 12,00 1,00 I tïo
32 Belsië Nrs. 14-16 en kleurenverschillende o 107,00 10,00
JJ België Nrs. 17-20 Kleuren verschillen o 1 17,00 r0,00
34 België Nrs. 26-28 Kleur en verschillen o 11,00 1,00
35 België Nrs. 30-36 Kleur en verschillen o 54,00 3,00
36 België Nrs. 38-50 Kleur en tanding verschillen o 36,00 2,50
37 België 42Vt - 44Vr o 2r,00 4,00
38 België 53 -65 Kleur verschillen o 11,50 2,00
39 Beleië 57 moole o 50,00 10,00
40 Beleië 69-t2032 kleurverschillen o 52,00 5,00 5
4t België 69-120 32 verschillenden- variëteiten o 79,00 7,00
42 België .188A o 1,75 0,20 o. (o
43 België Nr. 253 Hoekstuk uit vellentie o 8,50 2,00

't
,1

44 België 2x lOFr.+ andere62 waarden o 5,00 1,00 ,)
45 België 2t4N2ttD t4 verschillenden o 90,00 9,00 rt
46 België 12 variëteiten tussen nrs. 186-401 o 22,00 2,50
47 België JJ kleurverschillen o 1,00 .tl
48 België III kleurverschillen42 o 1,00 ..1
49 België II-10%24 o 3,00 3
50 België 100 met bril Kleur en verschillen o r,00

J

E

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen
Guldensporenlaan 14 B 2500 Lier8: 034802293

altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester BAETEN Louis

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf Br; Brok of veiletje BR= Brief R=Rolzegels* =Postgaafmetscharnier LÈLuchtpost BZ=Bezettingszegels FV=Frankeervignetten
O = Gestempeld PWST: Postwaardestuk DA=Dagblaoiegeis - rx:Strafportz{eis. ne verkoop geschiedt per opbod meteen opgeld van 57o voor dekHng van de kosten. IIet bieden gebeurt als volgt: oao è0n00 tot €2,00 + €0,i0 van-€Z,OO tot €5,00 +0,21)€ - van €5,00 tot €20,00 +€0,50 - van €20O0 tot €50'00 +€1,00 - hoger dan €50,00 + €2;00 De hoogste"bieder is koper en de b*al'ing gesc[ieot contÈnt

Arpo-Jarpo jan uari-februari 2007
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LIMBUX'ILEX 2OO7
Bijzonder tentoonstellingsreglement

Art. 1 - $ 1. Dit reglement geldt voor LIMBTIFILEX 2007, eenregionale tentoonstelling met wedstrijdklasse voor
leden van blj de ICBP/FRCPB aangesloten verenigingen.
De tentoonstelling wordt ingedeeld in:

a) een propagandatentoonstelling voor de organiserende kring
b) een wedstrij dafdeling

$ 2. Op deze tentoonstelling kan in de wedstrijdklasse worden ingezonden voor volgende filatelistische disciplines:
Traditionele Íilatelie Thematische Íilatelie
Fiscale filatelie Maximafilie
Jeugdfilatelie Open Hasse
Postgeschiedenis postwaardestukken
AerofilatelieenastroÍilatelie Eénkader

[rt.2 - De tentoonstelling zal plaats hebben op 16 en 17 juni 2007 lrr-deZaalFamilia, Onderwíjslaan 100 te 3600
Genk/Waterschei.

.. Art. 3 - De tentoonstelling wordt op het getouw gezet door de Raad van Bestuur van de K.L.B.P., die deI organisatie ervan toevertrouwd heeft aan-<le fonáU;..jte Filatelia Club Genk. Het correspondentieadres luidt Leon
Vangeneugden, Haneveldstraat 76 te 3600 Genk

Art. 4 - Voor dezetentoonstelling gelden het Algemeen Tentoonstellingsreglement vande K. L. B. p., het
reglement voor regionale tentoonstellingen met wedstrijd klasse, alsooklUJbijkomende bepalingen die in
onderhavig B[jzonder Reglement vastgelegd zijn.

Art. 5 - a) De aanwagen tot deelneming moeten uiterlijk 15 februari 2007 amde secretaris van het
organisatiecomité overhandigd of toegezonden worden. Het inschrijvingsfonnulier maakt deel uit van dit
reglement.
b) De toewiizingvanhet aantal kadervlakken zal uiterlijk op 15 april 2007 aande inzenders meegedeeld worden.

Art. 6 - De inzending dient op afzondedijke bladen voorgesteld te worden. Een verzameling in een album als
aanvulling op de tentoongestelde vlakken wordt niet in aanmerking genomen.

_Op de achterziide van ieder blad moeten een volgnummer en de identiteit van de inzender vermeld worden.
Bovendien zalieder blad onder doorzichtige beschermingsfolie ingediend worden.

Zolangde tentoonstelling duur! mag geen enkele inzenáing gewijzigd of weggenomenworden.

) ett' 7 'Dekaderhuur bedraagt 5 € per kaderviak. Het bedrag dient uiterlijk 15 mei 2007 vereffend te worden door
overschrijving op rekening 454-4143341-55.van de Koninklijke Filatelia Ólub Genk, Driehoekst aat 11te Genk.

AÍt. 8 - De inzendingen kunnen tot uiterlijk 12 juni 2007 amhet secretari aatvanhet organisatiecomité per
ingeschreven zending toegestuurd of tegen ontvangstbenwijs overhandigd worden.Iedere deelnemer of een
gevglmachtigde persoon kan zijn inzending ook zelf opzettón op 15 junl2007 vanaf 15.00 uur en afnemen op 17juni 2007 vanaf 17 uur.
Hetjurygesprek zal plaats hebben op 16 juni 2007 vanaf 15 uur.
Niet-afgehaalde inzendingen worden vanaf 20 juni2007 naar de eigenaar, en op zijn kosten, aangetekend

teruggezonden.

Árt 9 - Het organisatiecomit6 sluit ppn verzekpring af tegen beschadiging, diefstal en brand van de inzendingen.
Deze kosten worden gedragen door K.L.B.P. I{et oiganisatiecomité draagi zorg voor een doeltreffende bewaking
en beveiliging van de tentoongestelde inzendingen, doch aanvaardt geeriverdàre aansprakeliikheid voor het
tentoongestelde. De risico's en kosten van toezending en terugzending van de o"rru*"iing ,ijr, 

"rr"rr."n 
ten laste

van de inzender.

Art 10 - Het organisatiecomité behoudt zich het reeht voor dit Bijzonder Reglement, indien het noodzakelijk blijkt
en in ovedeg met het provinciale comité, te wijzigen en de passende maatregfelen te treffen voor alle gevallen die er
niet in voorzien zijn. Die beslissingen zírjn definitief en niet voor verhaal vatbaar. Genk, 1 december 2006.

Arpo-Jarpo Lier januari-februari 2007

I



r: ta ti lF ÍË

tiË.8:'

NaamenVoornaam: ...

Straal

Postcode en Gemeente:

Fax...
Lidvandetring.......
Voor de jeugd: geboortedatum: .

Titel van de verzameling: ........

Korte beschrdiving:

UtfiÀtsUFÏLEH ËËSÏ
ftnk, 1Ë dl lf juni ÊS0f

Telefoon:

E-mail:

é:

tJ

í'.

d:,r

t
i!

E

t! ffi
INSCHRIJVINGSFORMULMR

Provinciale competitieve tentoonstelling LIMBIIF'ILEX 2007

nr:

Discipline:

Vroeger behaalde res:ultaten met deze vetzameling op competitieve tentoonstellingen:

Aantalvlakken: ............ Aantalbladen: Te verzekeren waarde (in€): ... ... .....

De ondergetekende verklaart alkoord te gaan met het Algemeen- en Bijzonder Reglement van de tentoonstelling.

Deze verzaneling is mijn eigendom.

Dafirm: 200

O Traditionele Filatelie
O Postgeschiedenis
O Aërofilatelie
O Postwaadestukken
O Eénkader
O Ashofilatelie

O FiscaleFilatelie
O Thematische Filatelie
O OpenKlasse
O N{aximafilie
O Jeugdfilatelie: O thematisch

O traditioneel

Ilandtekeningvan de
Deelnemer

ÏIandtekeningvan de
Voorzitter van de king

Ilandtekening van de
Nationale Commissaris
Voor Tentoonstellingen

Terug sturen voor 1 februari 2007 aan het secretariaaf l*on Vangeneugden, Haneveldstraat 76 te 3600 GENIC
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BIJEENKOMSTEI{ 2OO7 ARPo . JARPo

Zaterdag 13 januari 2007 vanaf l4uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 januari 2007 vanaf 19 uur Worstenbrood
Studiekring deelname

Arpo

Zaterdag 10 februari 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 februari20O7 vanaf 19 uur studiekring Lier Arpo

Zaterdag 10 maaÉ 2007 vanaf 14uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22maart2007 vanaf 19 uur + Studiekring Belg. C. Arpo

Zaterdag 14 april 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 april2007 vanaf 19 uur studiekring Lier
19.30uur;

Arpo

Zaterdag 12mei2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24mei2007 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 09 juni 2007 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 28 juni 2007 vanaf 19 uur studiekring Lier+B.C. Arpo

Zaterdag 07 juti 2007 vanaf14 uur: Eerste zaÍerdag Arpo

Donderdag 23 augustus 2007 vanaf l9 uur studiekring Lier Arpo

Zatefiag 08 september2007 vanaf 14 uur +alg.jaarvergadering Arpo-Jarpo

Zatetdag 22 september2007 Buffet vanaf 19 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 13 oktober 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 oktober 2007 vanaf 19 uur studiekring Lier Arpo

Zaterdag 10 november2007 vanaf 14uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 22 november 2007 vanaf 19 uur B.C Arpo

Zaterdag 8 december2007 NATIONALE RUILDAG t0 uur Arpo-Jarpo

BEWAAR DEZE LIJST ALS GEHEUGENSTEI-TNTJE. INLICHTINGEN KAN MEN ALTIJD
BEKOMEN BIJ DE VOORZITTER:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER @:03/4806628 E-mail adres firrnin-thys@scarlet.
Wijzigingen zullen trj dig medegedeeld worden.

I

)

)

I

',I

Arpo - Jarpo Lierjanuari -februari 2007



\MORSTENBROOI)
APPELBOLLEI{

Donderdag 25 ianuari 2007

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
In 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55 2500 Lier

V/ij wagen € 5100 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffre of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 21 JANUARI 2OO7

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.Men
kan telefonisch inschrijven op zijn nummer 034806628 of per
E-mail: Íirmin-thys @ scarlet.be

'Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op 25 januari 2007 met:

Worstenbrood:..........x € 5100 :

Appelbollen: ...... ....x € 5,00 E ............

Totaal:
Handtekening:

FAMILIELEDEN EN VRMI\DEN ZIJN WELKOM AA}[ DEZELFDE VOORWAARDEN

Arpo-Jarpo j anuari-februari 2007

I
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ARPO JARPO LTER
België-Belgique

PB
2500 Lier I

814954

TWEEMAANDELIJKS TIJDSC}IRIFT
Afgifte kantoor 2500 LIER I
Maart - april 2007 nr.z 443
OPLAGE 110 expl. Jaargang 40

Verantwoordelijke uitgever: Firmin THYS Bosstraat3S 2500 LmR E:03481)6628 E-mailadres:firmin-thys@ scarlet be

Lokaal: tr'eesbaal 'í'tKarthuizershof í' Karthuizersvest55-57 2s00 LIER K.L.B.P. nr. 183
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INHOT]D

Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Jeugdkrant o'Het Postwezen"
Verkoop onder leden
Aanvullingen Davo
Vrijwilliger van het jaar
Bijeenkomsten200T

Beste Vrienden,
De nieuwjaarswensen zijn pas uitgewisseld en de lente staat reeds voor de deur. Voor onze nieuwe
leden, die wij van harte welkom heten, hebben we de lijst van onze bijeenkomsten in2007 nog eens

Íum ons tijdschrift toegevoegd.
Er kunnen tijdens het jaar nog enkele veranderingen gebeuren, die we tijdig zullen mededelen. Het
bestuur doet nog eens een oproep aan de leden die een E-mailadres hebben om dit mede te delen.

Stuur eens een mailtje naar de voorzitter en het secretariaat :

(fi rmin-thys@ scarlet.be - lvarnoy@ smail. com).
In verschillende tijdschriften en ook door enkele van onze leden worden vragen gesteld bij het
uitgiftebeleid van De Post. Ik ga geen polemiek voeren over dit beleid, maar toch wil ik enkele
pnnt"tr mededelen. De Post geeft niet enkel zegels uit voor de verzamelaars mÍtar voor al hun
klanten. Zij willen een zo groot mogelijk publiek bereiken en zíj proberen aan de eisen van dit
publiek tegemoet te komen.
Anderzijds is er de filatelistische dienst, een dienst die resultaten moet voorleggen. Jaarlijks komen
er bij de dienst filatelie vele aanvragen binnen voor de uitgifte van een speciale postzegel en wij
verzanrcIaars hebben gaagmooie zegels (zie op onze kaft het mooie blaadje met accordeons). Daar
hangt natuurlijk een prijskaartj e aan vast. De verzarnelaars vergeten soms ook dat filatelie en grote

tentoonstellingen niet kunnen gerealiseerd worden zonder de medewerking van De Post. In ons

land hebben wij de vzw Pro Post waarin de georganiseerde filatelie vertegenwoordigd is. De jongste

realisatie van Pro Post is het huis van de filatelie in de Honoré Longlinstraat te lette, dat zijn
voltooiing nadert. In dit huis hebben Pro Post en de Kon. Landsbond hun zetel, eveneens is er de

bibliotheek van zowel Pro Post als van de KLBP ondergebracht die binnen afzienbare tijd de

deuren zal openen en waar alle filatelisten hun opzoekingen zullen kunnen doen.

Geen enkele verzamelaar is verplicht alles te kopen wat De Post te koop aanbiedt. Anderzijds zijn
er tal van mogelijkheden om te verzamelen en daar willen we en kunnen we de leden een helpende
hand aanreiken.

In ons vorig tijdschrift zijn formulieren verschenen voor de regionale competitieve tentoonstelling
Limburg-Antwerpen. In het verleden hebben wij altijd enkele leden gehad die zich geroepen

voelden om een verzameling op te bouwen om deel te nemen en enkelen hebben dit met groot
succes gedaan.

We moeten vaststellen dat er weinig opvolging is. Leden die interesse zouden hebben willen we met
raad en daad bijstaan. Orze kring heeft in het verleden altijd het kadergeld betaald voor provinciale
(nu regionale) en nationale tentoonstellingen. Zolang onze kas dit kan dragen willen we dat in de

toekomst blijven doen.
Als er leden zijn die voorstellen willen doen over gelijk welk onderwe{p, kunnen zij dit altijd
mondeling of schriftelijk mededelen aan het bestuur. Onze ruilmeester doet een oproep om nieuwe
ruilboekjes te maken, vraag inlichtingen aan Luc Van Roy. Er zijnlege ruilboekjes te verkrijgen
aan heel democratische prijzen.
VERGEET ONZE VERKOOP ONDER LEDEN NIET OP ZATERDAG 10 MAART 2OO7

Thys Firmin
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Arpo-Jarpo Lier maart -april 2007
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Filatelistisch blad, 2-mazndelijkse uitgave door

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
Tel04961264119

Lokaal : Feestzaal "'t Karthuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

website,http://users.sKynet.belarpo

AANGESLOTENBIJ:
* SFP *DE KOERIER" vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183
* Lierse Cultuunaad : deelraad : Socio cultuur

CLTJBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdas ruílnamiddagen ARPO - JARPO

Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdag ruilavonden AMO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

september (twee keer vergadering op zateÍdao
december (geen vergadering op donderdag)

* Veilingen ÁRPO
2ezaterdagvwt de oneven maanden, om l5 uur

BESTUIJR ARPO - JARO Lier ;
* Voorzitter & Public Relations-penningmeester

THYS Firmin, fïrmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
Tel031480.66.28

* Ruilmeester Secretaris, Webmaster & Hulpbibliothecaris
VAN ROY , lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
Tel0496D64ll9

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecaris
BAETEN Louis,
Guldensporenlaan 14 B, 2500 Lier
Te1_031480.22.83

*L,eden.

- BATS Willy, willy.bats@telenet.be
Morkhovensewe g I 47, 2200 Herentals
T el 0486 / 0259 07 0 | 43 6824 |
-VERMOSEN Rosette, vermosen.rosette@scarlet.be,

Bosstraat 38, 2500 LierTel 03/480.66.28

xErebestuurslid

- MERTENS Frans,
*Dienst Nieuwigheden

BELLEKENS Eduard,
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove

Tel03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2007

J

BIJEENKOMSTEI\
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in :
Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 10 maart 2007 Ruitnamiddag vanaf 14 uur
Donderdag 22 maart 2007 Ruilavond vanaf 19 uur +
Studiekring Belgisch Congo
Zaterdag 14 april 2007 Ruilnamiddag vanaf 14 uur
Donderdag 26 april 2007 Ruilavaond vanaf 19 uur +
studiekring Lier vanaf 19.30
Zaterdag l2 mei 2007 Ruilanamiddag vanaf 14 uur
Donderdag 24 mei 2007 Ruilavond vanaf 19 uur

BIJEENKOMSTEN
jeugdteden JARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 10 maart 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u

Zaterdag 14 april 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u

Zaterdag l2mei2007 Ruilnamiddag vanaf 14u

Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter beschikking.
Breng je verzamling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LIDGELD 9 t2006-8t2007 :
* JARPO : tem l8 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l jaar: 7 Euro
r ARPO : vanaÍ2}jaar:7Euro
o Rekeninenummer:ARPO-JARPOLIER:

000-161ss68-33
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FILATELISTISCHE AGE I{DA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd daor een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nieuwe secretariaatsa

3 maart2007

3 ma:rt2007

4 maart2$AT

4maart2007
4maat200'l

24maart2007

25 maart2007

9 april2007

28 april2007

2Omei2007

t6 jwi2007

7 juli2007

I september 2007

13 oktober 2007

14 oktober 2007

10 november 2007

: Nationale Ruilbeurs postzegels en prenkaarten, Middenschool Atheneum, Geldroplaan,
9200 Dendermonde door de Filatelistische Kring van Dendermonde, van 9u00 tot 17u00,
gratis toegang

: 17" beurs voor alle verzamelingen in OC De Neerbeek, Vlaswaagplein (station), Bissegem,
van 9u00 tot 17u00, toegang gratis

: Intemationale Ruilbeurs alle verzemelingen, filatelie, postkaarten enz,van 8u30 tot 16u00,
Sporthal van de Broederschool, Stationstraat, 9120 Beveren, door Beverse Verzamelams

: Nationale ruildag rnzaalPalace, Groene Hofstraat 25, Boom, van 9u00 tot 16u00, toegang gratis
: 6d" nationale filateliebeurs, Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6,3190 BoortrneJrbeèÈ,

door "De Postiljon" Boortmeerbeek, van 9u00 tot 16u00, gratis toegang
: Uitgifte "Volkstheater" en o'Gemeenschappelijke uitgifte met Tsjechie"

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Oost-Vlaanderen
Scheppersinstituut, Coopp allaan 128, 9230 Wetteren,
van 10u00 tot 17u00 (ook 25 maarÍ2007), toegang gratis

: Hagelandse verzamelaarsdag postzegels, postkaarten, postshrkken, munten, zichtkaarten,
sigarenbanden, oude albums enzo, stadsfe estzaal Demervallei, 3200 Aarschot
door Koninklijke Vlaamse Bond, van 9u00 tot 17u00, toegang I Euro

: 9d" postzegel ruilbeurs, in het "Parochiaal Centrum", Dorpstraat 17,3404 Attenhoven,
door'oAttenhovense Postzegelclub" met medewerking S.P.A.B. (Studiegr. Postzegels A. Buzin),
van 9u00 tot 17u00, toegang gratis

: Uitgifte "Europa'' en "50 jaar Europa"
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Salle de l'Europe de l'Hotel de Ville, Place M. Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles
: Uitgifte "Herge"

Voorverkoop : Belgisch Centrum van het Beeldverhaal, Zandstraat 20, 1000 Brussel
: Uitgifte "De Zuidpool" en "Kleine Musea"

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Limburg
ZaalFamilia" Onderwijslaan 100, 3600 Genk - Waterschei

: Uitgifte "100 jaar haven van Zeebrugge" en "Zomerzegels"
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling West-Vlaanderen

Marine Basis, Graaf Jansdijk l, 8200 Zeebrugge
: Uitgifte "Toerisme", "Gemeenschappelijk uitgifte met het Groot Hertogdom Luxemburg"

en "Belgische film"
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Luxemburg

Maison de la Culture d'Arlon, Parc des Expositions 1, 6700 Arlon
: Uitgifte "This is Belgium" en "Feest van de Postzegel"

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Henegouwen
Complex Sportif, Rue Moulin Masure 9,7730 Estaimpuis

: 28ste Internationale Postzegelbeurs, Stadsfeestzalen, Leopold II-Laan,9l00 Sint-Niklaas,
door Phila Waes

: Uitgifte "Belgian Internationale Sport Chanpions" en "Kerstmis en Nieuwjaar'?
Voorverkoop : Provincie Namen

Salle Recrear, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastiere-Lavaux

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2007
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JEUGDKRANT JARPO LIER
Het Postwezen

In2009 zou de post volledig vrrj zijnin Europa. Zal er nog plaats zijn voor openbare posterijen of
zal het volledig in handen van particulieren bedriiven terechtkomen? Door de concurrerrii" 

"r,trustvorming zullen we in de toekomst misschien een Europees postwezen krijgen. Dan zal er
weinig nieuws onder de zon z4n, want in verleden was het postwezen in handen van één familie..THURN[ TIND TAXIS'.

Thurn und Taxis is een oud adellijk geslacht dat door zijn actíviteiten in het postwezen grote
rijkdom verwierf.
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Het geslacht zou afstammen
.,'-'t -. , . :' '

.: tl :

Wapenschild Thurn undTtaxis Ákandfinede Rye (1589-1660) Gravin von Taxis - Turn & Tassis Logo Belgica 2000

Geschiedenis

van de Milanese familie De la Torre ("van de Toren", later verbasterd'i tot Thurn).ln de l4e eeuw vestigde hetzichin het gebied van: Bergamo,waar het naar de berg Tasso (das) de naam Del Tasso of
De Tassis umÍrnam (later verbasterd tot Zaris).Sinds circa 1290

; leidden twee leden van dit geslacht reeds koeriersdiensten tussen
de Italiaanse stadsstaten. In de 15e en 16e eeuw verspreidden
verschillende takken zich over de Kerkelijke Staat en de
Habsburgse landen en richtten daar het postwezen in. Franz von
Taxis verzorgde sinds 1489 als postmeester van keizer
Maximiliaan I en sinds 1504 van Filips de Schone met zijn
postrijders de vorstelijke en private post in het gehele Heilige
Roomse Rijk en Spanje. Zijnneef Johann Baptista von Taxis werd
in l5l2 door Maximiliaan I in de rijksadel opgenomen en werd te
Brussel algemeen hoofclpostmeester vankeizer Karel V.

Franz Von Taxis(I4 59-1 5 I 8)Eerste Grooípostmeesíer

Aan het einde van de 16e eeuw werden de posterijen in de Duitse landen een heerlijk recht. Lamoral
von Taxis werd in 1615 erfelijk hoofdpostmeester van het Rijk en verwierf vo or zijngeslacht de
graventitel. De hieruit voortvloeiende quasi-monopoliepositie bracht de familie politieke invloed en
een enorÍne rijkdom. In de eeuwen die volgden beheerde het geslacht plaatselijke en nationale
postdiensten in het Heilige Roomse Rijk, Spanje, Italië, Hongarije en de Nederlanden, waarbij het
20.000 koeriers in dienst had en ook kranten bezorgde.

Arpo-Jarpo maaft apil 2007
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Eugen Alexander von Thurn und Taxis werd in 1686 door Leopold I in de rijksvorstenstand
verheven, een status die in 1695 erfelijk werd. In de 18e eeuw vestigde het geslacht zíchrn
Frankfurt am Main, waar het Paleis Thurn und Taxis werd gebouwd, en in 1748 in Regensburg,

waar het Slot Thurn und Taxis tegenwoordig een museum is.

Karl Anselm von Thurn und Taxis kocht in 1785 de rijkswije heerlijkheden Friedberg, Scheer,

Diirmentingen en Bussen. Daardoor kreeg zijn geslacht een stem in de vorstenraad van de

Zwabische Kreits. In de 19e eeuw nam de invloed van de familie Thurn und Taxis echter af. Ter

compensatie voor het verlies van het hoofdpostmeesterschap in de Oostenrijkse Nederlanden (1801)

verkreeg ze door de Reichsdeputationshauptschluss in 1803 diverse gebieden die als vorstendom

werden samengevoegd. Bij de mediatisering hiervan raakte het geslacht in 1806 de meeste politieke

macht echter kwljt. Met het einde van het Rijk in dat jm ging ook het monopolie verloren.

De Thum und Taxis werden echter royaal gecompenseerd: in Beieren verkregen zeinlSl2het
voormalige klooster Sankt Emmeram, dat tot residentie werd, in Pruisen in 1819 drie landgoederen

in Posen. In 1888 woonden op het grondgebied van de familie circa 100.000 mensen en bracht het
jaarlijks 1,1 miljoen mark op. Maximilian Karl von Thum und Taxis stond in 1867 de laatste

postrechten van de familie af tegen een vergoeding van drie miljoen taler aan Pruisen, dat de

posterijen nationaliseerde. Door het verwerven van grond kwam het geslacht echter ook in het bezit
van circa 120 regionale brouwerijen, die later werden samengevoegd tot de brouwerij Thurn und
Taxis. Deze werd int996 overgenomen door de Paulaner Brauerei Gruppe, die echter nog steeds

onder de oude naam bier brouwt.De bekendste vertegenwoordiger van het geslacht is heden ten

dage Gloria von Thurn und Taxis, geboren gravin von Schónburg zu Glauchau. Haar zoon Albert II
('1983) is volgens het zakenblad Forbes in 2005 de jongste miljardair ter wereld.

Habsburgse pauw" met de wapens van gebieden van het Huis Habsburg uit I 5 5 5 Het huis

Habsburg was een belangrijk Europees rorstengeslacht, genoemd naar het stamslot
Habichtsburg in Aargau. Leden van deze dtmasíie regeerden eeuwenlang over Oostenriik.
Bohemen en Hongarije. Van 1438 tot 1806 behoorden bijna alle keizers van het Heilige
Room.se Rijk tot het Huis Habsburg. In de 16e en 17e eerm heerste het geslaeht over Spanie

en Poftugal en in de I9e eeuw over het Groothertoedom Toscane en andere delenvan
noordellk ltalië

Reeks de Postmeesterc tet gelegenheidvan het llb Congres van de UPU íe Brussel 1952

Arpo-Jarpo maad xpril 2007

Thys Fbmin
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OI\DER LEDEN ZATERDAG 10 maarU 2007 om 15 uur
Nr. Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr
1 1047-1052 FDC o 10,00 2,00

rc47-1052 blad o 2,50 0,50
J 57 o 10,00

4 284 o
5 baard met4 o
6 nr. 8BZ *

7 Nrs. 344-349 met bledboord ** 7,00 r,00
I Rusland Blok nr. 130 o 1,25 0,30
9 Rusland Blok nr. 195 ** 2,s0 0,80

l0 Rusland Blok nrs. 758-759 ,.* ') )\ 0,70
ll Rusland Blok nr. 95 ** 0,90

t2 Rusland Nrs. 93-100 * I
l3 Rusland ** 7oBlok nr. 213

t4 Rusland Blok nr. 219 ** 75

l5 Rusland Blok nr. 83 :** I
t6 Rusland nr. lll o
t7 Rusland nr.1l7 o
18 Rusland nr.112 o 1,50 0,40

Rusland nr. l18 o 1,00 0,25

Rusland nr.222 o 1,00 0,25

Rusland *+O 1,00

Wereld t9 :t* 3,00

Baden Powelluit 5,00
24 10-14 ** I 3,50
25 BK 44-45 o J

26 BK 46
27 BK 48-49 ** I
28 50-51BK ** 7

29 BK 52-53 ** 1

30 BK 54-65 {.* I
31 BK 66-67 ** 4,00 I
32 68-70BK ** 5?5

33 71-73BK ** 5,25 2,00
34 76-78BK ** 4,50 1,50

35 ië Nr. 1999 V 2 o 2,50 0,50

"De "2003 1,00

37 "De "2004 1,00

Zuid Amerika Restand verschillende zware + roest o 5,00

CD 2007 Yvert Tellier I
Nrs.106-117 o

I Nrs. 118-131 en 134 o 75 I
150-158 melk o I

Nrs. 159-161A o J

Insteekboek Leuchtnrm zwarte bladen 24148 zo als nieuw
Insteekboek Luxe insteekboek witte bladen 321 64 I

nrl ** 9,50 0,60

nr4 ** 3,00 0,30

nrs. 6 en 7 *t 17,50 1,00

nr.7 ** r0,00 0,60
50 nr9 **

(

Arpo-Jarpo maart-april 2007

die niet aanwezig kunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester BAETEN Louis
14 B 2500 Lier@: 034802283

OPGELET: Leden

** = Postgaaf BI; Blok of velletje BR= Brief R=Rolzegels* =Postgaafmetscharnier LP=Luchtpost BZ;Bezettingszegels FV=Frankeervignetten
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk DA:Dagbladzegels TX=StrafporEegels. De verkoop geschiedt per ophod met
een opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00 tot €2,00 + €0,1.0 van €2,00 tot €5,00 +0'20€ - van €5$0 tot €20,00 +
€0,50 - van €20'lX) tot €50,00 +€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00 De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant
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BESTELBON AAIIVULLINGEN DAVO BELGIÊ 2OO7 ALBUMBLADEN 2006

Priis aantal Totaal
la Basis supplement voor zegels 2004 luxe met klemstroken c26,75
la Basis supplement voor zegels 2004 standaard luxe zonder klemstroken €14,75
1b voor losse uit blokken en Luxe met klemstroken €,10,75
1b voor losse uit blokken en standaard Luxe zonder €,5.75
1c es Luxe e10,75
1d Volledige blokken van Perswiiheid en Kertmis met klemstroken €,4,75
1d Volledige blokken van Perswiiheid en Kerstmis zonder klemstrtoken €2.75
2 Suplement This is Belgium alleen in Luxe €,5,75
a
J Briefkaarten alleen in luxe e16,75
4 V ES met klemstroken €,4,75
4 V zonder klemstrtoken €235
5 supplement extra geqgenschappelijke uitgifte België/Denemarken Luxe €3,25
7 Niet aangenomen ontwerpen "2004-200 5 -2006" €8.75

Totaal voorschot
Totaal Basis (1a -1d) Luxe €53000 Standaard €23.25
Voorschotten: Luxe €20,00Standaard.€10n00 Andere:€5000

Voornaam Naam:
Postnummer:. ........Plaats:....

Handtekening

Lidnr

Datum:..
Ontvangen de som van: €

Gelieve de twee delen in te vullen. Eén deet krijgt U terug als bewijs van bestelling.

BESTELBON AAIIVT]LLINGEN DAVO BELGIÊ 2OO7 ALBUMBLADEI{ zooa

Priis aantal Totaal
la Basis voor 2004 luxe met klemstroken €26,75
1a Basis supplement voor zegels 2004 standaard luxe zonder klemstroken €,r4,75
1b Supplement voor losse zegels uit blokken en boekies Luxe met klemstroken €10,75
lb Supplement voor losse zegels uit blokken en boekies standaard Luxe zonder €,5.75
1c tuppleqgrt postzegelboekj es Luxe €10,75
1d V blokken van en Kertmis met klemstroken €4,75
1d V blokken van P en Kerstmis zonder klemstrtoken €2.7s
2 This is um alleen in Luxe e5,75
J Briefkaarten alleen in luxe €16,75
4 V met klemstroken €,4,75
4 Velletjes spoorwegzegels zonder klemstrtoken €2.75
5 Supplement extra gemeenschappelijke uitgifte Beleië/Denemarken Luxe €3,25
7 Niet a4qgenomen ontwerpen "2004-2005 -2006 €8.75

Totaal voorschot
Totaal Basis (la -1d) Luxe €53,00 Standaard €23.25
Voorschotten: Luxe €20o00Standaard.€10r00 Andere:€S,O0

Adres:. Postnummer:. . . . . ....Plaats:
@:..
Datum:.
Ontvangen de som van: €.

ri

Arpo - Jarpo Lier maart - april2007

Handtekening

..Lidnr.:
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Onze voorzitter, Firmin Thys werd samen met Jef Lemmens en Sus Mertens gehuldigd als
vrijwilliger van het jallr 2006t Firmin dankte zijn nominatie niet enkel aan zijnjarenlange
inzet voor onze vereniging, maar ook voor zijn inspanningen voor het uitbrengen van de
postzegel ter gelegenheid van hetZimmerjaar.

Langs deze weg zou ik hem dan ook een dikke proficiat willen toewensen en hem hartelijk
danken voor al het werk dat hij gedaan heeft en nog steeds doet!!!

Ook had ik graag hier nog een oproep willen doen naar kandidaten om ons, het bestuur, te
willen versterken.

Luc Van Roy
S ecretaris, ruilmeester

.t

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2007
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BIJEENIKOMSTEN 2OO7 ARPO - JARPO

Zaterdag L3 januari 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 januari 2007 vanaf 19 uur Worstenbrood
Studiekrins deelname

Arpo

Zaterdag 10 februariz0O7 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 febraari2OO7 vanaf 19 uur studiekring Lier Arpo

Zaterdag 10 maart 2007 vanaf 14uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 maart2007 vanaf 19 uur + StudiekÍing Belg. C. Arpo

Zaterdag 14 april 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag
26 april2007 vanaf 19 uur studiekring Lier

19.3Ouur;
Arpo

Zaterdag 12mei2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24mei2007 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 09 juni 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 juni 2007 vanaf 19 uur studiekring Lier+8.C. Arpo

Zatetdag 07 juli 2007 vanaf 14 uur: Eerste zaterdag Arpo

Donderdag 23 augustus 2007 vanaf 19 uur studiekring Lier Arpo

Zaterdag 08 september?0O7 vanaf 14 uur +alg.jaarvergadering Arpo-Jarpo

Zaterdag 22 september2007 Buffet vanaf 19 uur Arpo-Jarpo

ZaÍerdag 13 oktober 2007 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 oktober 2007 vanaf 19 uur studiekring Lier Arpo

Zaterdag 10 november 2007 vanaf 14uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 22 november 2007 valrraf 19 uur B.C Arpo

Zaterdag 8 december2007 NATIONALE RUILDAG 10 uur Arpo-Jarpo

BEWAAR DEZE LIJST ALS GEHEUGENSTEUNTJE. INLICHTINGEN KAN MEN ALTIJD
BEKOMEN BIJ DE VOORZITTER:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER ffi:03/4806628 E-mail adres fïrmin-thys@scarlet.be

t
ti

it

:I,

t'
íÍ

Arpo - Jarpo Lier maart-april 2007
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INHOUD

Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Jeugdkrant Jarpo Lier (Hergé)

Quiz en Ruildag

Beste vrienden,

AA}\DACHT: In onze vorige nuÍrmers hebben wrj al meermaals gevraagd dat diegenen die E.-
mail hebben ons dit zouden mededelen . Een mailtje aan de voorzitter : firmin-thys@scarlet.be of
aan de secretaris: lvanroy@email.com of aan beiden . Het kost je niets en voor ons zou het
praktisch zijnomvlugge mededelingen te doen.

Onze kring heeft weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen; Wij hopen datze regelmatig aan
onze bijkomsten en activiteiten zullen deelnemen.

In september starten wij gewoonlijk met onze janl4kse algemene vergadering. Maar met de nieuwe
wetgeving op de v.z.w. is het boekjaar wettelijk van 1 januari tot 31 december. Onze kring is
aangesloten bij twee nationale vzvv 's en om alles een beetje te laten samenlopen zaI onze volgende
jaarvergadering in januari 2008 doorgaan.

ALBUMBLADEN: Onze materiaalmeester deelt mede dat albumbladen van andere merken dan
Davo bij hem kunnen besteld worden. Inlichtingen zíjn bij hem te verkrijgen tijdens onze
bijkomsten.

Enkele data kan je nu reeds vermelden in je agenda: op 10 november 2007 organiseren wij een
familiale quiz, helpers en quizers zijn welkom.
Nationale ruildag op 8 december 2007: onze zaal zal opnieuw beter bereikbaar zijn omdat de markt
terug op de Grote Markt staat. Het opbouwen en afbreken zaI zoals gewoonlijk plaatsvinden. Dit
jaar gaan we de tentoonstelling wat groter uitbouwen tot 20 vlakken. Wij doen een oproep aan al
onze leden om te proberen om toch een verzameling op te bouwen al was het maar één vlak. De
tentoonstellingskaders die we gebruiken kunnen 12 bladen bevatten. Alles staat nog niet op punt
maar dit jaar doen wij nog iets speciaals ter gelegenheid van 150 jaar geboorte van kunstsmid
Louis van Boeckel. Meer hierover in ons volgend tijdschrift.

ROKEN IN DE ZAN,: om alle misverstanden uit de weg te ruimen dit : Op de algemene
jaarvergadering van de vzvt of Karthuizershof werd dit punt behandeld. Het is de huurder
die beslist of er mag gerookt worden in de zaal , dus wij beslissen of er mag gerookt worden
of niet. Wij vragen om respect voor iedereen op te brengen. Er mag een sigaretje gerookt
worden tijdens onze bijkomsten maar doet dit zoveel mogelijk aan de toog zodat de niet
rokers ook tevreden zijn. Wij hopen op verdraagzaamheid van iedereen.

Het bestuur

2
aJ

4
5

6
10

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

F

í

In memoriam: V/ij ontvingen het bericht dat de echtgenote van ons lid Ludo Wouters op 14 april
2007 onverwacht op 55 jarige leeftijd is overleden. V/1j bieden Ludo en zijn familie namens al de
leden van Arpo ons diep medeleven aan. Ludo, woorden kunnen de pijn niet verzachten maar wij

datze een troost en sterkte kunnen om dit te verwerken.

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2007
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Filatetistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

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

Schanslaan g2 2150 Borsbeek
TeI0496/264119

Lokaal : Feestzaal "'t Karthuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

wetrsite,http://users.shvnet.belarpo

AANGESLOTEN BIJ:
* SFP 

*DE KOERIER'vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkingen (KLBP) nr'183

* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :

* Zaierdas ruilnamiddagen AMO - JARPO
Elke 2e zatefiag van de maand, van 1 4 uur tot I 6 uur

uitgez. jvli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geen vergaderin g op zaterdag)

september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdas ruilavonden AMO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur

uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

september (twee keer vergaderingop zaterdag)

december (geen vergadering op donderdag)
* VeilinsenÁMO

2ezaterdagvan de oneven maanden, om l5 uur

BESTUUR ARPO - JARO Lier :
* Voorzitter & Public Relations-penninemeester

THYS Firmin, firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
Tet031480.66.28

* Ruilmeester Secretaris. Webmaster & Hulpbibliothecaris

VAN ROY , lvanroY@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek

TelO4961264119
x Materiaal- en Veílingmeester & Bibliothecaris

BAETENLouis,
Guldensporenlaan 14 8,2500 Lier
TeL031480.22.83

*L-gdelt

- BATS Willy, willy,bats@telenet.be
Morkhovensew eg 147, 2200 Herentals

T el 0486 I 025907 0 I 43 68241
-VERMOSEN Rosette, veÍrnosen.rosette@scarlet.be,

Bosstraat 38, 2500 LierTel 031480.66.28

*Erebestuurslid

- MERTENS Frans,
*Díenst Nieuwisheden

BELLEKENS Eduard,

L. Dumortierstr 53, 2540 Hove
Tel03/288.58.94

f

Arpo-Jarpo Lier mei - juni 2007
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BIJEENKOMSTEI{
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdagl2 mei 2007 Ruilanamiddag vanaf l4 uur

Donderdlg 24 mei 2007 Ruilavond vanaf 19 uur

LaterdagOl;uni 2007 Ruilnamiddag vanaf 14 uur

Donderdag 28 juni 2007 Ruilavond vanaf 19 uur+

Studiekring Lier 19.30 uur + Studiekring Belgisch -
Congo vanaf20 uur.
ZatJrdagT juli 2007( OPGELET EERSTE ZATERDAG)

Ruilnamiddag vanaf 14 uur
Donderdag 25 augustus 2007 ruilavond vanaf 19 uur +

Studiekring Lier vanaf 19.30 uur

Zrterdag 12 mei 2007 Ruilnamiddag vanaf 14 u

Zaterdag0g juni 2007 Ruitnamiddag vanaf 14 uur

zaterdaf0T juli 2007 (EERSTE ZATERDAG)

ruilnamiddag vanaf L4 uur
Zater dag08 ipetembe r 2007 Ruilnamiddag vanaf I 4u'

BIJEENKOMSTEN
jeugdleden JARPO LIER:

Al onze bijkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

voor onze jeugdleden ter beschikking.Er is materiaal en uitleg
mee, dan kunnen we ze samen

LTDGELD 9 12006-812007 :
* JARPO : tem l8 jaar gratis

vanaf l9 tem 2l jaar: 7 Euro

r ARPO : vanaf 22iaat: 7 Euro

o Rekeninenummer:ARPO-JARPOLIER:

000-1615568-33
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Eense'ec,ieuu*0*#o*#,r"**lF"r#__c,,"Ht*"g*ilp*".",
volledigheid na te streven- Ruildagen worden graíis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club(:rlob.?f11yent) of ttidig opgestiurd naar heÍ nteuwe se*etqfiaats .28apriI2007 : Uitgifte,,Europa,,.rr.Sffi

voorverkoop : Regionale competiiieve Tentoonstelling Brussels Hoofclstedelijk Gewest
20 mei2007 : uitgifte,."..*r.tu"" 

de l'Europe de I'Hotel de ville, Pl-ace M. v* tut""n"rr 39-, 1060 saint-cittes

26 mei2007 , x:"ï'iffi:il; ff:ïiï:,nfiïiJ##'Beerdverhaar , Zandstraat2o, 1000 Brusser

van g tot 16 uur, in hoeve Nothemgem, sint-Lambertusstraat l, Nossegem
3 juni2007 : 10" ruitdag r*,:#,ÏjÏ'Ë:ïïykrub ERTFTLA

16 iuni2007 : uirgifte "o" r",Ïili,,1ïrtlr:ffi:iH:"#o" - Ertvelde, Holstraar 7, Inkom wij
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Limburg

7 i.,ti2007 : uitgifte..,oo;"íïIffi1tï'i|$rui:liïlg:,j"Xï_:,"S-#aterschei
voorverkoop : Regionale competitieË Tentoonste'ing west-vlaanderen

r e augusrus 2007 : 3 r 
,," Grote Nati)íiï:i Ïffiï flï:i3:l-,9,:riilï::J 

zË"u*ee" --'*-

van g tot 16 uur, Sportcentrum De Klavers, st Andriesstra at l, gr1 1 Belsele
I september 2007 , r-,r.*.:ry "r""r*i1lÏÏ'lËlri*ïi;i;ï3ti- uirgifte met het Groor Herrogdom Luxemburg,,en "Belgische film"

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Luxemburg
Maison de.la Crrlture d,Arlon, tarc desixp";il;;i, 6700 ArlonUitgifte "This is Belgium,, en o.Feest 

van de portr.g"l,,
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonsteiling Henegouwen

Complex Sporrif Rue Moulin Masure s] zz:oïriuilpui,
3::frï1"f,íï::are 

postzegerbeurs, Stadsfeesrzalen, Leopold ri-iï""ibroo Sint-Nikraas,

uitgifte "Belgian Internationare Sport chanpions,, en.,Kerstmis en Nieuwjaar,,Voorverkoop : provincie Namen
Salle Recrear, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastiere_Lavaux

l3 oktober 2007

14 oktober 2007

l0 november 2007

Grote Nationale Ruilbeurs
&

Rommelmarkt
ALLE COLLECTIES

Postzegels - sigarenbanden -
munten

stickers - zicht- & prentkaarten _ jokers
bierviltjes - strips - telekaarten _ eriz.

Zondag2} meí2007
Van 9 tot 16 uur.

Gemeentelijke Feestzaal
Veldstraat 2945 Niel
Gratis toegang

Cafetaria met snackso koude en
wsrme dranken.

Oreanisatie: Nielse Hobby- en postzegelclub

K.V.B.P. Afd. Rupelstreek &
V.P.A.H Afd. Niet.

GEMEENTE NOSSEGEM

POSTZEGELCLUB

NOSSEGEM
GROTE RUILBEURS

rÊDF-REEN ISWDLKOM- TOEGANG CRATIS

lsÈi kn!í 40ro' qoÀr d J D

@l{D|,I.16l'Y yd|o!c^tR&

Op atcrdog 76 iÊi 20A7

van 9 tot J6 uur

I'OSTZEGf, t^S, POSTSTUKKIIN I
ZICIITKÀAR'T'EN IIN ANDERI'

VERZAMELINGEN

IN HOEVE NOT],IENCEM

SINT-LÁMBERTUSSTRÁAT 1

arpo Lier melJ
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VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 12 mei 2007 om 15 uur
Nr. Land OMSCHRIJVING Cote € lnzct € Beh. Pr.
I Engeland Nr. 49 o 10,00 1,00

2 Deutsches reich Michel 810 P1 proefrlruk *)k 250,00 10,00

.J Oostenriik 16 zegels o 13,25 1,00

4 Oostenriik Dienst 25 zegels O+* 5,45 0,50

5 Oostenriik Oosteriik -Hangariie veldpost 17 zeeels O+x 1,00

6 Liberia Kerst 1970 Blok o 0,80 0,20

7 Oman Kerst 1990 2 bloken Cindarella uitgifte o 0,50

8 België Blok nr. 50 ** )')\ 0,50

9 België Blok nr.5l ** 4,2s 1,00

10 België Zegels 623-624 Y3 ? ** 6,7s

lt België Blok 48 *t6 3,60 1,00

l2 Beleië Blok 49 *t ,' 1< 0,50

13 Beleië Blokken 50 en 51 **. 6,50 1,60

l4 Beleië BK 50-51 ** 7,00 2,00

l5 Beleië Kaart Ierland Fontenay MK 2006 o 9,00 3,00

l6 België Kaart konongin Paola o 8,50 3,00

l7 België Kaart Polen België o 8,50 3,00

l8 België Kaart Ensor België Israël o 8,50 3,00

t9 België Blok 88 o 4,00 1,00

20 België Blok 93+ zegels 3048-3049 Kuifie o 5,50 1,50

2t België Blok 95 + zestels 3084-3085 o 5,50 1,50

22 België Nrs. 3024-3043 o 12,00 2,50

23 Bundespost Blok 2 ** 32,00 8,00
24 Congo repu. Nrs 382-399 Bloemen o 20,00 s,00
25 Conqo repu. Nrs.430-453 Kasavubu o r 0,00 2,00
26 Congo repu. Nrs.693-707 Mobutu o 12,00 2,00

27 Congo repu. Nrs.753-762 Kevers o 20,00 5,00
28 Congo repu. Nrs. 763-772 Vlinders o 20,00 5,00

29 ConÊo repu. Nrs. 783-794 Apen o 40,00 10,00

30 Wereld Sígarenkist o 1,00

31 Belgie Verschillende Europa uitgiften o 1,00

32 België Dik insteekboek 1000de Lanqlopende reeksen Van272 mooi O o 5,00
JJ Beleië Boekjes nrs.6-7 t(* t7,50 2,00

34 België FDC nr. 1328 dag van de postzegel 1965 o 2,00 0,20
35 België Kaart nrs 1290-1292 1O0jaar internationale o 4,00 0,20

36 België FDC+ Kaart nrs. 1298-1299 Europa 1964 o 5,50 0,20
3t België 2 kaarten w.1272 Rubens 1963 o 0,50 0,10
38 Beleië Luxe kaart nrs. 13 l5-13 l7 Floraliën 1965 o 2,50 0,10
39 Beleië Herinneringsvelletje Belgica 1990 *t< 3,00 0,30
40 Beleië Pakie omslagen briefivisseling o 4,20

OPGELET: Leden die niet aanwezígkunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze
BAETEN Louis 14 B 2500 Lier@: 034802283

AF'KORTINGEN:
** : Postgaaf BL= Blok of velletje BR= Brief R=Rolzegels
* =PostgaafmetscharnierlP=Luchtpost BZ=Bezettingszegels Í'V=Frankeervignetten
O = Gestempeld P\ilST: Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX=Strafportzegels.
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 50Á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgÍ: van €0100 tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,20€ - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van
€20,00 tot €50,00 {€1.,00 - hoger dan €50,00 + €2,00 De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt
contant.

Arpo-Jarpo mei-juni 2007
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JEUGDKRANT JARPO LIER

DE AVONTUREN VAN HERGE

Doorheen zijn hele oeuvre heeft Hergé alle mythische en historische beelden en indrukken
verzameld van de eeuw waarin hij leefde. Zijn teken- en vertelkunst verschaften het Europese
stripverhaal zijn adelbrieven. Tintin(Kuifje) is wereldberoemd en de post van ons klein
landje heeft dan ook verscheidene uitgiften aan Hergé en zijn geesteskind gewijd. Een
ovenicht van zijn leven en de uitgiften in ons land.

907 Geboorle van Georges Remi op 22 mei in Brussel.

920 Begin van zl1n middelbare studies aan het Sint-Bonifatiuscollege te Brussel. De
verveelt er zich steendood.

l92l De jonge Georges sluit zich aan brj de scouts van het college en krijgt er de totemnaam
'Renard curieux' (nieuwsgierige vos). Zijn eerste tekeningen verschijnen in 'Jamais Assez' (Nooit
Genoeg), het scoutsblad van de school en later, vanaf 1923, in "Le Boy-Scout belge', het
maandblad van de Belgische scouts.

1924Yoortaan ondertekent lnj zijn illustraties met Hergé (RG, de initialen van Remi Georges).

1925 De pas afgestudeerde Georges Remi wordt aimgeworven als bediende bij de
abonnementendienst van het dagblad'Le Vingtième Siècle'.

1926 Hij creëert Totor, chef van de scoutspatrouille 'Les Hannetons' (de Meikevers), die een
voorafbeelding is van Kuifie.

1927 Georges Remi verricht zijn legerdienst.

1928 Terug in Brussel wordt Hergé bevorderd tot hoofdredacteur van Le Petit "Vingtième", de
wekelijkse jeugdbijlage van'Le Vingtième Siècle'. Het eerste nummer verschijnt op I november.

1929 Op 10 januari zien Tintin et Milou (Kui{e en Bobbie) het licht in Le Petit "Vingtième"

1930 Creatie van Quick en Flupke, twee Brusselse straatbengels, wier fratsen op twee bladzijden
verschijnen in Le Petit "Vingtième". Datzelfde jaar verschijnt het eerste Kuifie-album 'Tintin au
pays des Soviets'.

1932 Georges Remi huwt met Germaine Kieckens, de secretaresse van de directern van 'Le
Vingtième Siècle'.

1934 Het huis Casterman, gevestigd in het Belgische Doomik, wordt de uitgever van de

avonturen van Kuifie.

Zijn ontmoeting met de Chinese student Tchang Tchong-jen betekent een keerpunt in het
oeuvre van de tekenaar. Hergé beseft het belang van een stevig scenario en een rijke
documentatie. Wat als een spel begon, wordt grote ernst.

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2007
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1935 Voor het Franse weekblad 'Coeurs vaillants' creëert Hergé een nieuwe serie met nieuwe
helden: Jo, Suus en Jokko. Van hun belevenissen zullen vijf albums op de markt komen.

1939 Omdat Hergé het in 'De Blauwe Lotus' opneemt voor het Chinese volk, wordt de geestelijke
vader van Kuifie door de echtgenote van Tsang Kai-shek uitgenodigd voor een bezoek aan China.
Door de nakende oorlog in Europa kan die reis niet doorgaan.

1940 Op 10 mei vallen Duitse troepen België binnen. 'Le Vingtième Siècle' en het katern Le Petit
"Vingtième" verschijnen niet langer. De uitgave van 'Kuifie en het Zwarte Goud', een avontuur dat
al gedeeltelijk gepubliceerd is, wordt voor acht jaar opgeschort.
Hergé pakt uit met een nieuw avontuur, 'De Krab met de Gulden Scharen', dat afgedrukt wordt in
'Le Soir', éénvan de weinige kranten die van de bezetter nog mag verschijnen.

1942 Uítgever CasterÍnan, die de publicatie beoogt van gestandaardiseerde albums (op 64
bladzijden en in kleur), krrjgt Hergé zover dat hij de albums die reeds zijn verschenen geleidelijk
aanpast aan de nieuwe noÍïnen.

1944 De bevrijding van België zet op 3 september een punt achter de publicatie van de
avonturen van Kuifie in 'Le Soir'. Sommigen bestempelen Hergé, die zijn talent ter
beschikking had gesteld van een door de Duitse bezetter gecontroleerde krant, immers
als een'collaborateur'.

1945 De tekenaar zet de herbewerking verder van zíjn eerste albums, die één fla eerr
volgens de nieuwe richtlijnen worden uitgegeven.

1946 Op 26 september verschijnt het eerste nurnmer van het tijdschrift 'Kuifie', een nieuw
weekblad voor de jeugd gecreëerd door de gewezen verzetsleider Raymond Leblanc.

1950 Omdat de uitwerking van 'Mannen op de Maan' de inzet van heel wat technische middelen,
veel opzoekingswerk en bijzonder veel aandacht vergt, omringt Hergé zich met een aantal
medewerkers en sticht hij de Studios Hergé.

1955 Aangezien de albums van Kuifie een steeds groter succes kennen, begint ook de
reclamewereld belangstelling te krijgen voor de kleine reporter. Hergé pakt terzelfder tijd uit met
eenverzameling kleurenprenten waarop Kuifie tal van technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen
presenteert

1958 Hoewel Hergé in zijn persoonlijk leven met een diepe crisis heeft af te rekenen, wordt het
album'Kuifie in Tibet' toch afgewerkt.

1960 Kuifie wordt een filmheld. De jonge Belg Jean-Pierre Talbot vertolkÍ hem op het witte doek in
'Kuifie en het geheim van het Gulden Vlies'. Diezelfde acteur zal in 1964 ook de titelrol spelen in
'Kuifie en de blauwe sinaasappelen'.
Georges Remi ontdekt de hedendaagse kunst en wordt er een gepassioneerd lieftrebber van. Hij
verlaat zijn echtgenote.

L969 De Brusselse Studios Belvision produceren een lange tekenfilm op basis van 'De
Zonnetempel'.

1971 Tijdens zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten maakt Hergé kennis met de Indianen.

1.
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1973 Uitgeverij Casterman publiceert het eerste deel van de 'Archieven van Hergé'. Bij die
gelegenheid wordt het mythische avontuur van 'Kuifie, reporter van de Petit "Vingtième", bij de
Sovjets' terug uitgebracht, veertig jaar nadat het album bijna onvindbaar was geworden.
Hergé brengt, 33 jaw nazijn officiële uitnodiging, een bezoek aan Taiwan.

1976 Een lange documentaire gewijd aan de reporter en zijn schepper, getiteld 'Ik, Kuifie',
verschijnt op het scherm. Op 29 september wordt het bronzen standbeeld van Kuifie en Bobbie in
Brussel ingehuldigd.

1977 Nadat de echtscheiding van zljn eerste vrouw officieel is uitgesproken, treedt Georges Remi in
het huwelijk met Fanny Vlamynck.

1979 De Amerikaan Andy V/arhol, één van de grondleggers van de pop-art, maakt een reeks van
vier portretten van Hergé. De vijftigste verjaardag van de 'geboorte' van Kui{e wordt zowat overal
gevierd, o.m. met de uitgave van een speciale postzegel uitgegeven door de Belgische posterijen,
met de expo 'Het denkbeeldige museum van Kuifie', met de uitgave van het album 'Vijftig jaar
kapriolen aan de ketting', enz.

1981 Hergé en Tchang Tchong-j en, zijn Chinese vriend die 45 jaar eerder de inspiratiebron vormde
voor'De Blauwe Lotus', zien mekaar ontroerd terug.

1982 Om de 65ste verjaardag van Hergé de nodige luister bij te zetten, schenkt de Belgische
Astronomische Vereniging diens naam aan een kort tevoren ontdekÍ hemellichaam. De 'planeet
Hergé' bevindt zich tussen Mars en Jupiter.

1983 Op 3 mei overlijdt Georges Remi, de man die wereldberoemd werd onder het pseudoniem
Hergé.

De eerste maal dat Hergé vermeld wordt in verband met een uitgifte in ons land is in 1957 met de
uitgifte van de blok Belgische zuidpoolexpeditie nr. 1031. Het kompas in de rand van de blok is een
tekening van Hergé.
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In 1979 verscheen een zegel voor de jeugd met als
afbeelding Kuifie en Bobby (off. catalogus nr. 1944).

In de uitgifte van 1999 Een reis door de 20't" eeuw
staat Kuifie van Hergé tussen andere wereldfiguren.
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In 1999 verscheen er een velletje ter
gelegenheid van de jeugdfilatelie en de 20't"
verjaardag van de eerste strippostzegel Werken
van bekende overleden striptekenaars.De
middelste zegel van het velletje toont de

inkomhal van het stripmuseum met raket uit
Kuifie naar de maan.
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In 2001 verscheen de gemeenschappelijke uitgifte met de
Democratische Republiek Congo. Het was TAjaar geleden dat
het album "Tintin au Congo" werd uitgegeven.
Later verscheen het album in het Nederlands "Kuifie in Afrika".
Eén zegel en een blok verschenen zowel in België als in de

Democratische Republiek Congo.
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KU!F'E EN DE MAAN . Tlt{Tlti ET LA LUNË
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In 2A04 verscheen een velletje ter
gelegenheid van 75jaar Kui{e, 50't'
veqaardag van het album "Mannen op de
maatf' en het was 35 jaar geleden dat de

eerste man een voet op de maan zette.
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In 1993 verscheen een briefkaart "Tintin in
de metro" in het station Stockel te Brussel.
De 140 figuren utt 22 avonturen van Tintin
zijn uitgebeeld op twee bas-reliëfs van 135m.

Bibliografie: Officiele catalogus -Folder stripmuseum - Verschillende websites Hergé- Eigen documentatie
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BIJEENKOMST 7 JULI
EERSTE ZATERI}AG VAI\ DE MAANI)

Beste Vrienden
In juli hebben wij nog één bijeenkomst op de EERSTE ZATERDAG van de maand namelijk 7 juli. De
volgende bijeenkomst is dan donderdag 23 augustus. Het bestuur wenst zijn leden zonnige en prettige
zomermaanden.

I In Memoriam: Wij vernamen het overlijden van de moeder van ons bestuurslid Louis Baeten. Langs
deze weg willen wij nogmaals namens het bestuur en de leden onze innige deelneming aanbieden.

Bibliotheek ARPO JARPO LIER: uitlenen kan nog altijd van bijeenkomst tot bijeenkomst aan 0,50
euro/boek. Indien de boeken niet tijdig worden teruggebracht wordt er een boete aangerekend van € 1,00.
De boete wordt eveneens aangerekend aan de bestuursleden. Het bestuur heeft deze maatregel uitgewerkt
om iedereen de kans te geven om binnen een redelijke termijn al onze werken te kunnen uitlenen. Wij
rekenen op de medewerking van iedereen. Dank bij voorbaat.

Gezellig samenzijn 22 september 2007: Veder in dit blad vindt u het inschrijvingsformulier voor ons
traditioneel gezellig samenzijn. Dit jaar hebben we de prijs voor onze leden en familieleden of partner
behouden op €20.00. Niet leden betalen €25.00. Voor deze prijs bieden wij een uitgebreid koud buffet
aan tot alles op is (nog nooit voorgekomen) en de dranken gans de avond gratis.
Dat onze kas in de toekomst deze formule van "all in" aaÍr deze prijs zal kunnen volhouden is onwaar-
schijnlijk, een prijsverhoging zal onvermijdelijk zijn. Profiteer er nu nog van en vergeet niet in te
schrijven.

í'BAI. -LOONS'': Lierenaars zijn Pallieters en feestvieren zit ons in het bloed. De vzw 't
Karthuizershof geeft de verenigingen die vaste huurders zijn de gelegenheid om samen op 3 november
2007 een bal in te richten. De winsten worden proportioneel volgens de kaartenverkoop aan de
deelnemende verenigingen verdeeld. Arpo wil niet achterblijven (onze kas kan het gebruiken) Dus hoe
meer kaarten wij verkopen hoe meer er in de kas kan komen. Inkomkaarten €3.00 Steunkaarten €2.50.
Het orkest o'De Retro's" is reeds vastgelegd. Deuren om 20.00 uur. Alle kringen die deelnemen leveren
mensen om te helpen; Onze kring zorgl voor het klaar zettenen het terug in orde brengen van de zaal.

QUIZ: op 10 november richten wij onze familiale quiz in. HELPERS EN QUIZERS kunnen zich
melden aan het bestuur. Ons Lid Arey De Vos is samensteller en presentator van deze quiz , zotg dat hij
voldoende helpers heeft ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Nationale Ruildag met tentoonstelling en sluiting Van Boeckeljaar: Dit jaar hebben we 20 vlakken te
vullen van 12 bladen. Wij kunnen nu al melden dat we de medewerking van de stad Lier, het archief en
de musea hebben om onze beroemde Lierse kunstsmid in de belangstelling te zetten. Volledige
informatie in ons volgend tijdschrift.

Arpo-Jarpo Lierjuli augustus 2007



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
Tel0496/264119

Lokaal :Feestzaal"'tKarthuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

website,http://users.shynet.be/arpo

AANGESLOTEN BIJ:
* SFP "DE KOERIER'vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkingen (KLBP) nr. 183
* Lierse Cultuunaad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdag ruilnamiddagen ARPO JARPO

Elke2ezaterdagvan de maand, van 14 uurtot 1ó uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geen vergaderin g op zaterdag)
september (ook 4 e zaterdag etentje)

* Donderdag ruilavonden AfuPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

* Veilingen ARPO
2e zaterdag van de oneven maanden, om I 5 nur

BESTTIUR ARPO - JARO Lier ;
* Voorzitter & Public Relations-penningmeester

THYS Firmin, firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
Tel031480.66.28

* Ruilmeester Secretaris, Webmaster & Hulpbibliothecaris
VAN ROY, lvanroy@gmail. com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
Tel04961264lt9

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecarís
BAETEN Louis,
Guldensporenlaan 14 B, 2500 Lier
Tel031480.22.83

*Ledcn

- BATS Willy, willy.bats@telenet.be
Morkhovensew eg I 47, 2200 Herentals
T el 0 486 / 0259 07 0 I 43 6824 I
-VERMOSEN Rosetteo vennosen.rosette@scarlet.be,

Bosstraat 38, 2500 LierTel 031480.66.28

*Erebestuurslid

- MERTENS Frans,
*Dienst Nieuwigheden

BELLEKENS Eduard,
L. Dumortierstr 53, 2540 Hove

Tel 03/288.58.94
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in :

F ee stzaal' t Karthuizersho f
Zaterdag 09 juni 2007 Ruilnamiddag vanaf l4 uur
Donderdag 28 juni 2007ARPO Ruilavond vanaf 19 uur+
Studiekring Lier 19.30 uur + Studiekring Belgisch -
Congo vanaf20 uur.
Zaterdag 7 juli 2007( OPGELET EERSTE ZATERIIAG)
Ruilnamiddag vanaf L4 uur
Donderdag 23 augustus 2007 ruilavond vanaf 19 uur +
Studiekring Lier vanaf 19.30 uur
ZaterdagS september 2007 Ruilnamiddag voorstelling
seizoen 2007-2008

22 19 u. GEZELLIG SAMENZIJN

BIJEENKOMSTEN
jeugdleden JARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 09 juni 2007 Ruilnamiddag vanaf L4 uur
Zaterdag 07 juli 2007 (EERSTE ZATERDAG)
ruilnamiddag vanaf 14 uur
Zaterdag 08 spetember 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u.
Zaterdag 13 oktober 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u.

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
verzamling mee, dan kunnen we ze samen

LTDGELD 9 /2006-8t2007 :
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l jaar: 7 Euro
o ARPO ; vanaf22jaar:7Euro
r Rekeninenummer:ARPO-JARPOLIER:

000-1615568-33
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FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en intemationale tentoonstellingen, opgesomd zonder

volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club

(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nieuwe secretariaatsadres

2 juni tot 25 augustus : tentoonstelling " Diamant op postzegel" het verhaal, in het Mineralogisch Museum,

Frans de I'Arbrelaan 12,2170 Merksem
Open : elke zaterdag van 13u30 tot 17u30. Toegang:2€

7 juli2007 : Zeebrugge - sportzaal van de Marine Basis, Graaf Jansdijk I
Voorverkopen "100 jaar Haven van Zeebrugge","Zometzegels", "Ronde van Frankrijk"
en vogelzegel "steenuil"; ingericht door Postzegelclub De Zeven Torentjes.

Open van 10 tot 16u30. Toegang : gratis

7 juli2007 : LaHulpe-Gemeenteschool,Zaallescolibris,RuedesCombattants 112

24" Beurs voor Filatelie en Marcofilie ; ingericht door Cercle Philatélique La Hulpe
Open van 9 tot 17u. Toegang : gratis

4 augustus 2007 : Jette - Polebosch paviljoen, Laerbeeklaan 1 10

Jaarlijkse Filatelistische Rommeldag; ingericht door Phila 2000 Jette

Open van 9 tot 17u. Inkom en gemakkelijke parking gratis.

19 augustus 2007 : 3l't" Grote Nationale Ruildag K.V.B.P. Sint-Niklaas
van 9 tot 16 uur, Sportcentrum De Klavers, St Andriesstraat l,9lll Belsele

algemene inkom : 1,00 €
25 augustus 2007 : 8't" Postzegelruilberus; Philagent, in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 28 te Gent

Van 9 tot l6u, gratis toegang, kosteloze parking op binnenplein
25 augustus 2007 : Waterloo - Ecole Communale de Mont-Saint-Jean, Chaussée de Bruxelles 660

10" Postzegelbeurs ingericht door Waterloo Philatelic Club
Open van 9 tot 16u. Toegang : gratis.

1 september 2007 : Uiqifte "Toerisme", ooGemeenschappelijk uitgifte met het Groot Hertogdom Luxemburg"
en "Belgische film"
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Luxemburg

Maison de la Culture d'Arlon, Parc des Expositions l, 6700 Arlon
13 okÍober 2007 : Postzegelclub Ekeren donk organiseert op zaterdag 13 oktober haar I't" Postzegelbeurs van 09.00 tot 16.30

tnzaal "De Nobele Donk" Jozef lclo<straat l0 Ekeren-Donk
23 september 2007 : Intemationale Najaarsbeurs, Binkse Ruilclub Tumhout

Van 7 tot 14u30, Instituut St. Victor, Kasteelplein 20,2300 Tumhout
7 oktober 2007 : Nationale ruilbeurs in zaal Den Hof, Gildenhuis, Hendrik Heymanplein 7,9100 Sint-Niklass

van 9 tot 16 uur
13 oktober 2007 : Uitgifte "This is Belgium" en o'Feest van de Postzegel"

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Henegouwen

Complex Sportif, Rue Moulin Maswe 9,7730 Estaimpuis
14 oktober 2007 : 28ste Internationale Postzegelbeurs, Stadsfeestzalen, Leopold l[-Laan,9l00 Sint-Niklaas,

door Phila Waes
l0 november 2007 : Uitgifte "Belgian Internationale Sport Chanpions" en "Kerstmis en Nieuwjaat''

Voorverkoop : Provincie Namen
Salle Recrear, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastiere-Lavaux

8 december 2007 : Arpo-Jarpo, nationale ruildag van 10 tot 16 uur
't Karthuizershof, Karthuizersvest 55, 2500 Lier

15 december2007 'Hï'ïi""JJ:h"*ïË:';"ËT"Ï:#;ff"i'ï*:ï'flïiï-J:iï:i:* 2007 haar 2d"postzegerbeurs van

Verkoop van de "Mijnzegel Opsinjoor"

Arpo-Jarpo Lier november-december 2006
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JEUGDKRANT JARPO LIER

LOUS VAN BOECKEL kunstsmid
76 januari 1857 - 6 juli 1944

Lodewijck Van Boeckel werd door iedereen " Louis "
genoemd. In de volksmond noemde men hem ook ' den
Boeckel'.
Het verhaal begint in het gezin van Cornelis Van Boeckel
waar Louis als tweede van vier zonen werd geboren. Zijn
jeugdjaren waÍen niet erg rooskleurig, door het
overlijden vanzijnmoeder toen hij amper vier was.
Van Boeckel werkte op zeker ogenblik met meer dan
honderd leerjongens, waaronder Gommaar Janssens.
Wellicht heeft Gommaar dan ook de hand gehad in tal
van werken die op naam van Van Boeckel zijn gezet.
Trouwens, toen Janssens zich zelfstandig vestigde te Lint,
deed Van Boeckel nog regelmatig beroep op hem. Met
zijn deelname aan de Rubenswedstrijd-tentoonstelling
vangt de merkwaardige geschiedenis aaÍL van de
volksjongen uit Lier, die de wereld veroverde met zrjn

smeedwerken.
Hij stond in 1900 op wereldniveau aan de top. In dat jaar behaalde hij op de wereldtentoonstelling
van Parijs, onder 378 kunstsmeden van heel de wereld, de hoogste onderscheiding.
Het is onmogelijk het verhaal van Louis Van Boeckel in enkele woorden samen te vatten.
Zijn oeuvre is zeer groot en is verspreid over gans de wereld .

Zijnwerken waÍen te zien op 18 wereldtentoonstellingen.
In zijn tijd ontstond een nieuwe kunststroming waar elk individu
zijn vrijheid nastreefcle. Vele grote namen hebben invloed gehad
op de periode dat Van Boeckel zijn kunstwerken schiep, o.a
de letterkundige August Vermeylen (Vermeylenfonds), Jan Frans
V/illems(Willemsfonds), Prof. Kan. Jan Baptist David
(Davidsfonds) en de sociale beweging met Hendrik Conscience,
Karl Marx en Priester Adolf Daens.
Den Boeckel werd dan ook dikwijls gelauwerd. Zo ontving hij uit
de handen van Minister Bouchery het blauwe lint van
Commandern in de Leopoldsorde. Louis Van Boeckel werkte zijn
monumentaal meesterwerk *Arend met gems"af toen hij tachtig
jaar was .

Firmin Thys

à
t

rri
.1t
{L

Bibliografie: Intemet, eigen documentatie, Louis Van Boeckel Rik Marcloil994, Gilde Heren van Lier VZW, Lier

Arpo-Jarpo Lier j ul i-augustus 2007
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VAN N BOECKELJAAR 2OO7
16 -01-1857 - 6-6-1944

Het is dítjaar 150 jaar geleden dat Louis Van Boeckel werd geboren. Onze kring heeft reeds in het
verleden de Lierse kunstsmid herdacht .In 1994 hebben wij een speciale afstempeling uitgebracht
met een detail van het kunstwerk "Arend met Gems", dat de kunstenaar afiverkte toen hij tachtig
was. Het Van Boeckeljaar 1994 werd georganiseerd ter gelegenheid van de 100't'verjaring van zijn
overlijden.
Dit jaar ter gelegenheid van de 150't' verjaardagvanzijn geboorte willen wij niet achterblijven.
Onze kring heeft een speciale "MIJNZEGEL" laten aanmaken met de afbeelding van Van Boeckel
en een detail van oolJil" 

, een kunsfwerk van de kunstsmid.
Veel van zijn werken hebben een mythische achtergrcnd. ZqnUilen zijn het symbool van de nacht
en de hanen symboliseerden de dag. Zo is er een kunstwerk met een uil en een haan dat de titel
"De Nacht en Dag" draagt.

L. Van Boeckel - Kunstsmid 1857-1914 [,.Vrrrr llneckel

Krrnstsrxid IES?-19{{

De mijnzegel is een realisatie van onze kting. Ik dank dan ook
de mensen die hieraan geholpen hebben .

De zegel zal te koop zijn in het toeristisch bureau en in de

musea van de stad Lier en natuurlijk tijdens onze
bijeenkomsten . De zegel wordt aangeboden aÍLn de prijs van
€2,00. Wij hebben ook twee herdenkingskaarten laten

&,

ffisH'H
aanmaken met een afgestempelde zegel . De prijs van deze kaarten zal €3,00 bedragen. De
mijnzegel heeft een beperkte oplage van enkele honderden zegels.

In de smidssporen van Louis Van Boeckel-
Zondagswandelingen Lier

Een boom van een vent die ijzer smeedde als het een lieve lust was, Louis van
Boeckel was een kunstsmid die wereldfaam genoot. Een boeiende wandeling
over zijn leven en werk. Een echte ontdekking over kunst en smeedwerk en een
levensgenieter die als Bourgondiër Lier in zijn hart droeg
Thema: Vorming en onderwijs, Geschiedenis, Beeldende kunsten, Beeldhouwkunst
Type:Evenementen, Happenings, Monumenten en landschappen, Monumenten en bouwwerken
ïoerisme Lier -15/07/2AA7 om 14:30; t9/08/2007 om 14:30; 30/09/2007 om 14:30
Prijs €3,00.
Samenkomst aan het toeristisch bureel Grote Markt 2500 LIER

@Toerisme Lier

{I
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VERKOOP O|IDER LEDEN ZATERDAG 7 jtuli 2007 om 15 uur OPGELET EERSTE ZATERDAG
Nr Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr
I Oostenriik Veldpost l9l7 in Roemenië nrs l-17 *+ 11,00 3,00
2 Hongarijë Veldpost l9l7 9n Roemenië nrs. 18-34 *í< 5,00 1,50

3 Luxemburg nrs. 300-305 Willibrod Echtemach ** 70,00 17,00

4 Luxemburg 12 zegels o 7,50 1,00

5 Rusland Nrs. 93-100 * 20,00 2,00
6 Derde Riik Yvert nr 250 blok van 4 * 6,00 1,00

7 Derde Rijk 34 zegels o 1,00

8 Duitsland Blok 2005 (220 eurocent) o 1,00

9 Croatië Nr. l99l ** r6,00 2,00
l0 Yougoslavië 20 zegels ** 1,00

ll Slovenië 12 zegels + blok nrs. 124-125 ** 2,00
t2 Bundespost Br. 500j. Postkoets nr 1437 bl.van 4 6-1-1990 Hóf-Langenfeld o 1,00

l3 Burundi Blok 39 B 1.* 40,00 8,00

t4 Belsië Nrs.946-951 ** 175,00 44,00

l5 België Nr.1031 *'k 35,00 8,60

t6 België Nrs. 1053-62 ** 9,75 2,s0
l7 België Blok 37 *t 4,00 1,00

l8 Insteekboekje 8 blz gebruikt 0,50
.1e Zakinsteekboekje 8 blz met enkele zegels 0,50

Wereld Doosje zegels 1,00

2l Insteekboekje 16 blz. gebruikt 4,00
22 Insteekboek slecht staat r,00
23 België "350 briefkaarten modem veel dezelfde voor stempels o 5,00

24 Wereld Box vol zegels 3,00

25 Wereld Schoendoos brieven België en Wereld 2,00
26 Wereld Schoendoos brieven Belgi"langlopende reeksen 0,50
27 Wereld Schoendoos zichtkaarten met zegels 1,00

28 België Nrs.2193-2196 o 7,00 2,50
29 België Nrs.1932-1935 o 4,25 1,00

30 Kirgistan Blok 12 o 2,50 0,50
3l Burundi Nrs. 731-736 enLP 441-444 o 12,00 3,00
32 Catalogus Mischel Ganzsachen Duitsland 1 995 0,50
33 Safe kaft 1,00

34 België Zegel uit blok 65 o 7,00 1,50

35 Belgisch Congo Nrs. 106-1 17 o 25,00 5,00
36 Belgisch Congo Nrs.118-131 + 134 o 8,75 2,00

Belgisch Congo Nrs. 135-149 groot + klein formaat o 40,00 10,00

) Belgisch Congo Nrs. 162-167 groot+klein formaat o 20,00 5,00

39 Belgisch Congo Nrs. 168-183 o 7,25 1,50

40 Belgisch Congo Nrs. 185-191 o 13,00 3,00
4l Belgisch Congo Nrs. 194-202 o 4,50 1,00

42 Belgisch Congo Nrs. 209-213 o 35,00 8,00

43 Belgisch Congo Nrs.214-224 o 15,00 3,50
44 Albanië Nrs.967-974 Bloemen ** 12,00 1,00

45 Albanië Nrs.977-984 ** 12,00 1,00

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester
BAETEN Louis 14 B 2500 Lier8: 034802283

AFKORTINGEN:
** : Postgaaf BL= Blok of velletje BR: Brief R:Rolzegels* : Postgaaf met scharnier LP: Luchtpost BZ:Bezettingszegels FV:Frankeervignetten
O = Gestempeld PWST: Postwaardestuk DA=Dagbladzegels TX:Strafportzegels. De verkoop
geschiedt per opbod met een opgeld van 50Á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgh van €0000 tot €2,00 +
€0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,2(re - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van €20,00 tot €50,00 l€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00 De
hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

Arpo-Jarpo juli-aygustus 2007



ARPO-JARPO LIER

FAMILIALE QUTZ
Zaterdag 10 november2007

\ryAAR: in otKarthuizershof

Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!

Wie kan meedoen: Alle ploegen kunnen deelnemen aan de quizo
Minimum 3, maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten: €3,00 per deelnemer.

Prijzen: Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.

Onderwerpen: 10 vragen rondes met elk 10 vragen (8 algemene kennis, í fotoronde en í
muziekronde; Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 oï een e-mail te sturen :

firmin. thys @scarlet.be

rk ?k :k ?t tr tk t ?k ?k :k :k rb :k :rc rr:k rt :k * ?b ?k :k tr ?t tr :k tr:k rr ?k ?k:k * * * tr rk *:t * tr :k !t :k ?k :k rí:k ?k * * tc * * * * 2k 2k:k:k lÉ :k tÉ:k

DEELNAME F'AMILIALE QUIZ IOIIII2OOT.

Naam van de ploeg:.......

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:.....

a
E-mailadres

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek nr.:000-1615568-33
Terug te sturen aan: Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER

8: 03/480.66.28 E: Íïrmin-thys@scarlet.be
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22 september 2007
OM 19 AUR

in de zaal tt Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER

Gezehig samenzijn met koud buffet.

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
Om 19 uur schenken wrj het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagl de deelnemingsprijs € 20. Niet leden betalen €25
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.
Inschrijven voor 17 september 2007 met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze
bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
2500 LIER. Men kan eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven 8:03/480.66.28
E-mailadres firmin-thys@scarlet.be

Lid nr Naam:

Adres

Gemeente: a
Schrijft in voor het gezellig samenzrjtr op 22 september 2007 om 19 uur.

Aantal personen
Aantal personen

Handtekening

Arpo-Jarpo Lierjuli - augustus 2007



ARPO - JARPO LIER

16de NATIOhIALE RUILDAG

zaterdag 8 december 2407
Postzegeltentoonstellin g

ARPO-JARPO LIER
JEUGDATELIER

Sluiting Van Boeckeljaar

L.Van Boeckel

Kunstsmid 1857-t544

,&

POSTZEGELS - POST\ryAARDESTUKKEN . POSTKAAR'TEN

EN TELEFOONKAARTEN

in zaal o t KARTHUIZBRSHOF
KARTHUTZERSVEST 55 25OO LIER

vun 10 tot 16 aur
Iedereen is welkom Toegang gratis

Tafets € 1,50 per meter en er moet een waarborg betaald worden van €12,50 die terugbetaald wordt bii het

sluiten van de ruildag.

Intichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER Tel.03/480.66.28
Rekeningnummer Arpo-Lier 000-16f 5568-33

E-mailadres : firmin-thvs@scarlet.be
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ARPO JARPO LTER
België-Belgique

PB
2500 Lier I

8t4954

,0/T\ilEEMAAI{DELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor 2500 LIER 1

September-oktober 2007 nr.:446
0PLAGE 105 expl. Jaargang 40

Verantwoordelijke uitgever: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER 8: 034806628 E-mailadres:firmin-thys@ scarlet.be

K.L.B.P. nr. 183

Kunstsmid L857-1944

L.Van Boeckel w
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Inhoud:

Beste Vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Jeugdkrant "HetZwin"
Helpers gevraagd * tentoonstelling
Gezellig samenzijn

Quiz
Ruildag -| Tentoonstelling

DOE MEE AAN ONZE
TENTOONSTELLING OP

8 DECEMBER 2OO7

Informatie nodig vraag het ons, wij helpen.

blz.:2
blz.:3
blz.:4
blz.:5
blz.:6
blz.:7
blz.:8
blz.:9
blz.:10

Beste vrienden,

De vakantiemaanden zijn voorbij en het nieuwe seizoen kan beginnen. Er staat heel wat op stapel
voor onze club. Alle inlichtingen kan je vinden in dit tijdschrift.
De start zal er enigszins anders uitzien dan andere jaren. Normaal houden wrj op de eerste
bijeenkomst van september onze algemene jaarvergadering. Dlt zaI nu niet gebeuren, onze
jaarvergadenngzal doorgaan op l2januari 2008. Een verandering die is doorgevoerd om praktische
redenen. Zo volgenwij het wettelijk boe\iaar dat van januari tot en met december loopt.

Lidgelden: Vanaf september beginnen wij de tidgelden voor 2008 te ontvangen. Alle lidgelden
MOETEN voor 1 januari 2008 betaald worden. Dit is noodzakelijk om de nodige afdrachten
te kunnen doen aan de nationale bonden. Het lidgeld bedraagt €7100. Het kan betaald worden
tijdens onze bijeenkomsten of gestort worden op de rekening van ARPO-JARPO LIER nr.:
000-1615568-33. Jeugdleden tot achttien jaar zijn gratis lid, vanaf 18 jaar betaalt men
eveneens €7100.

Op I augustus 2007 zijn er een aantal regels veranderd voor het verzenden van briefivisseling. Het
non prior tarief voor binnenlandse zendingen is verdwenen. Alle brieven moeten nu gefrankeerd
worden met het huidige prior tarief. Vanaf I oktober 2007 wordt er een nieuw frankeringsysteem
voor binnenlandse briefivisseling in werking gesteld. Er zullen 5 categorieën zijn en allemaal veel-
vouden. Er zullen dan zegels verschijnen met de nrs. 1,2,3,5,7, in plaats van een waardeaanduiding.
Dit zou het drukken van nieuwe frankeerzegels bij elke tariefuerhoging moeten beperken.
De zegels die na 16 april 1962 werden uitgegeven zullen geldig blijven voor frankering. Dus ook al
de zegels zonder waardeaanduiding zullen aan het huidige tarief voldoen . Zie de informatie in
filanews 04 2007.
Tijdens onze bijeenkomsten zal men ook een lijst kunnen inkijken van welke zegels nog in
voorraad zijn op het postkantooÍ en welke voorwaarden men moet volgen om drukdata en
plaatnummers te kunnen kopen. Voor ons verzarrelaars is het minder klantvriendelijk. De reden die
de post hiervoor aangeeft is dat het personeel nu te veel producten moet verkopen en geen tijd meer
heeft om al de filatelistische wensen van de cliënt te voldoen.
KOM REGELMATIG NAAR ONZE BIJEENKOMSTEN EN MANIFESTATIES EEN
HELPENDE HAND IS ALTIJD WELKOM. MET VRAGEN KAN JE ALTIJD OP ONZE
BIJEENKOMSTEN BIJ HET BESTUUR TERECHT. WIJ ZULLEN ALTIJD PROBEREN TE
HELPEN.

Thys Firmin

In memoriam: Op 6 juli 2007 is ons lid Fernand Fierens plots overleden. Fernand was enkele
dagen voordien 80 jaar geworden. Wij bieden zijn familie nogmaals langs deze weg ons diep mede-
voelen aan.

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2007



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
TelA496/264119

Lokaal : Feestzaal "'t KaÍhuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

website 
' 
http://users.skynet.be/arpo

AAIIGESLOTEN BIJ:
* SFP"DEKOERIER'vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.l83
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :

* Zaterdas ruilnamiddagen ÁRPO - JARPO
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geen vergadering op zaterdag)
september (ook 4e zaterdag etende)

* Donderdag ruilavonden ARPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

* Veilineen AMO
2e zaterdag van de oneven maanden, om [5 uur

BESTLruR ARPO - JARO Lier ;
* Voorzitter & Public Relations-penninsmeester

THYS Firmin,E firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
I031480.66.28

* Ruilmeester Secretaris, l|ebmaster & Hulpbibliothecaris
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:0496/264119

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecarís
BAETEN Louis,
Guldensporenlaan14 B, 2500 Lier
8:031480.22.83

*Leden:

BATS Willy, Ewilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
8:04861025907 0141368241

VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8:031480.66.28

*Erebestuurslid

MERTENS Frans

*Dienst Nieuwisheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortiersf. 53,2540 Hove
8:031288.58.94

Arpo-Jarpo Lier september-olqyober 2007
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Donderdag 23 augustus 2007 ruilavond vanaf 19u. +
Studiekring Lier vanaf 19.30 uur

Zaterdag 8 september 2007 Ruilnamiddag
voorstelling seizoen 2007-2008 vanaf 14 u.

Zaterdag22 september 19 u.
GEZELLIG SAMENZIJN

Zaterdag 13 oktober 2007 Ruilnamiddag vanaf 14 u.
Donderdag 25 oktober 2007 Ruilavond vanaf 19u.

BAL-LOON 3 NOVEMBER 2007 Deuren vanaf 20u
Zaterdag 10 november 2007 ruilnamiddag vanaf 14u.

20 uur Quiz

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

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 08 september 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u.

Zaterdag 13 oktober 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u.
Zaterdag l0 november 2007 Ruilnamiddag vanaf 14u.

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LIDGELD 2008 C7,00
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l iaarz €7 000

o ARPO , vilnaf zzjaar: €7,00
e Rekeninenummer: ÀRPO-JÀRPO LIER:

000-1615568-33

VANAF SEPTEMBER ONTVAI{GEN WIJ DE
LIDGELDEN VOOR 2008. BETAAL TIJDIG UW

LIDGELD. ZEKER VOOR 1 JANUARI2OOS.
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FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en intemationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nieawe secretqriqatsq

1 september 2007

2 september200T
15 september 2007
23 september 2007
29 september2O0T

30 september 2007

30 september 2007
7 oldober2007

7 oktober 2007

13 okÍober 2007

14 oktober 2007

27 oktober20OT

10 november 2007

l0 november 2007

: Uitgifte "Toerisme",'oGemeenschappelijk uitgifte met het Groot Hertogdom Ltxemburg"
en "Belgische film"
Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Luxemburg

Maison de la Culture d'Arlon, Parc des Expositions 1, 6700 Arlon
: Tielt : 7de nationale postzegelbeurs, Europahal, Maczekplein, tss 9 - l7u
: Zwevegem : 5de internationale ruilbeurs, Sporthal , Kouterstraat, tss 9 - l7u
: Turnhout : internationale voorjaarbeurs, Instituut St.-Victor, Kasteelplein 20, tss 7 - 14u30

: Antwerpen : Antwerpfila; intemationale postzegel- en muntenbeurs, Antwerp Expo (Bouwcentrum),
Jan Van Rijswijcklaan 191, l0 - l8u

: Antwerpen : Antwerphla; internationale postzegel- en muntenbeurs, Antwerp Expo (Bouwcentrum),
Jan Van Rijswijcklaan 191, l0 - 16u

: Oostmalle : Nationale ruildag, Gemeentelijke Feestzaal De Notelaar, Lierselei 17,7u30 - l3u
: Halle :29"1" postzegelbews; postzegeltentoonstelling, Cultureel Centrum 't Vondel, Possoplein 40,

tss 10 - l7u
: Sint-Niklaas : 36't" lntemationale posstukkenbeurs; Oost-Vlaamse Dag van de Postzegel, één-kader-

tentoonstelling; standen filatelistische klassen en studiegroepen; Stadszalen, Leopold Il-laan, 9 - l7u
: Uitgifte "This is Belgium" en'oFeest van de Postzegel"

Voorverkoop : Regionale Competitieve Tentoonstelling Henegouwen
Complex Sportif Rue Moulin Masure 9,7730 Estaimpuis

: 28ste Internationale Postzegelbeurs, Stadsfeestzalen, Leopold II-Laan, 9100 Sint-Niklaas,
door Phila Waes

: Maaseik; Internationale ruilbeurs, Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weerstersteenweg
9-16u

: Uitgifte "Belgian Internationale Sport Champions" en "Kerstmis en Nieuwjaar"
Voorverkoop : Provincie Namen

Salle Recrear, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastiere-Lavaux
: Familiale Quiz om 20 tnzaal 't Karthuizershof Karthuizersvest 55 2500 Lier. Inlichtingen: Arpo-Jarpo Lier

p/a: Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier :8:031480.66.28 tr:firmin-thys€scarlet.be.
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Ŵ

Rm
ÈLsrir-n-#

@

"-Baroe _
We nadigen jullie uit CIp het "BalÏ

qaterdag ! nooem)ber 2007
in dc1feest71aal " 't Karthui4ershqf'

ift.eaz..-"t

Dsusclul,
LIEDÁC

Steunkaarten
€2,50

I<Êthr.i<lrsarsï tt AM lb
Otks*" De&ctto's-
Dewntfutoan{ 2One
I(twcnowttafup9 mo
Kassa4uk f ena

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2007

[É&!áIht'[.d4t&b



5

OITDERLEDEN ZA 5 uur8 om
Nr Land OMSCHRIJVING lnzet € Beh. Pr.
I 5 * 3,00

Deutsches Reich Nadruk nr. 860 {< {< 200
3 Deutsches Reich Nadruk w.L72 **

Deutsches Reich Nadruk nr.691 **
5 Deutsches Reich Nadruk nr.69l t* 200,00 6,00

Blok nr. 64 o 4,54 1,50

7 es rtrs. 1642-1723 ** 5 I
8 Roemenië Nr.427 **
9 Roemenië Nrs.515-522 * I
10 Roemenië Nrs. 532-534 t< I
l1 Roemenië Nrs. 547-551 ** 15 J

12 Roemenië Nrs. 581-586 *t* 17,00 3,00
l3 Roemenië Nrs. 568-569 + LP l-3 + 7-10 ** 5,00 1,50

l4 Guinee Paddestoelen o 1,00

l5 Rwandaise Nrs. 1078-1085 *rk 6,75 2,00
l6 Zatre Nrs. ll10-1117 *(* 2,00
17 Nrs.61-62 **

1 J

l8 €16 6 ** 00
9 *,t s 56Kr2006
0 ikistan Blok nrs. 50-57 o I
1 Blok nr. 2 o

Nrs.228-267 o 5

Nrs? 27'l-295 o 9

Nrs.302-323 o 1

25 Nrs. 329-336 o I
Nrs. 344-349 o 1,25

27 B Nrs.350-361 o 2,00 0,50
28 Nrs. 367-371 o 2,50 0,60
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40 l0 metmooi blokken van41999 à2002 o I

37

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester
BAETEN Louis 14 B 2500 Lier8: 034802283

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BL= Blok of velletje BR: Brief R=Rolzegels* : Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost BZ:Bezettingszegels FV:Frankeervignetten
O = Gestempeld PWST: Postwaardestuk DA:Dagbladzegels TX=Strafportzegels. De verkoop
geschiedt per opbod met een opgeld van 50Á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00 tot €2,00 +
€0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,2(re - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van €20,00 tot €50,00 {€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00 De
hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

Arpo-Jarpo septem ber-oktober 2007
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Het Zwn is een beschermd natuur-
gebied op de grens tussen Vlaanderen
en Nederland, in de gemeenten
Knokke-Heist en Sluis-Aardenburg.
Het is ingesloten tussen de duinen en
een hoge dijk en staat via een geul in
verbinding met de Noordzee. Het
Zwtn is het laatste overblijfsel van de
historische toegangsgeul naar het
middeleeuwse Brugge. Tweemaal per
dag stroomt bij hoog tij een grote
hoeveelheid zeewater het gebied
binnen. Daarom noemen we het Zwin
een intergetijden-gebied. Dit zoute
water zorgf voor heel speciale
omstandigheden en het creëert een
urieke biotoop: slikken en
)horren. Hierdoor heeft het Zwin een

bijzondere plantenrijkdom en is het
een paradijs voor vogels.Het Zwin is
niet alleen een ideaal broedgebied
voor veel vogelsoorten, maar voor
heel wat trekvogels die de kustlijn
volgen is het ook een belangrijke
tussenstop op hun lange reis. Helaas
wordt het Zwin bedreigd door een
groot probleem: de verzanding. Als er
niet tijdig ingegrepen wordt, dan slibt
de geul die het Zwinmet de Noordzee
verbindt dicht en gaat het slikken- en
schorren-gebied verloren. Om dit
waardevolle gebied in stand te houden
zijn grootschalige ingrepen nodig. Er
wordt nu gezocht naaÍ de beste
oplossingen om het Zwin te behouden
als intergetijdengebied. De oplossing

'al bestaan uit een combinatie van
.latregelen, zoals herinrichten en

uitbreiden van het Zwin. Meteen
draagt dit Zwin-project ook bij aan
een andere doelstelling : Vlaanderen
en Nederland hebben afgesproken dat
het Schelde-estuarium veilig,
toegankelijk en natuurlijk moet
worden. ( Een estrusriam is een
gebied met sterke invloeden van de zee
en zeqrater. In estruaria groeien
planten die aan deze omstandigheden
aangepast zijn.) Daarom moeten in
verschillende zones langs de Schelde
een aantal nieuwe natuurgebieden
worden ingericht. Een groter Zwin
voegt zo een flinke oppervlakte
estuariene natuur toe aan het
mondingsgebied van de Schelde.
Het zwin is een gebied dat een eigen

JEUGDKRANT JARPO LIER

HET ZWIN

fauna en flora heeft. Door de speciale
omstandigheden is het geschikt om er
een thematische verzameling over te
maken.

Voorbeelden van families van vogels:
Aalscholvers- Duiven- Eenden,
ganzen en zwanen- Fazantachtigen-
Ibissen en lepelaars- Kluten-
Kraaiachtigen- Kraanvogels-
Lijsterachtigen- Meeuwen en sterns-
Mussen- Ooievaars- Plevieren-
Rallen en bleshoenders- Reigers en
roerdompen- Scholeksters-
Sperwerachtigen- Spreeuwen-
Strandlopers en snippen- Uilen-
Valken- Vinken.

Voorbeelden van plantenfamilies:
Amarantenfamilie(incl. Ganzevoet-
familie, Chenopodiaceae)- Anjer-
familie-Composietenfamilie- Cyper-
grassenfamilie- Grassenfamilie- Ro-
zenfamilie- Russenfamilie- Sleutel-
bloemfamilie- Strandkruidfamilie-
Weegbreefamilie- Zoutgrasfamilie.
Strandwieren: Groenwieren- Bruin-
wieren- Roodwieren.
Een thematische verzameling start met
opzoekingswerk op twee vlakken.
Zowel filatelistisch (is genoeg
materraal te vinden) als over het
onderwerp zelf; dan kan men een plan
opmaken. Een klein voorbeeld van
basisgegevens voor een plan over het
Zwtn.
Ontstaan

Voorgeschiedenis
Verzanding
Ligging

Biotoop
Planten
Vogels
Dieren

Bescherrning
Landschap
Fauna en Flora
Uitbreiding

Dit zijn enkele gegevens waafinee
men opzoekingen kan doen Na
voldoende gegevens kan men een titel
zoeken voor zijn verzameling en een
volledig plan opstellen.
Dan kan men beginnen met het
opstellen van de verzameling en het
zoeken naar filatelistisch materiaal.

Biblografie:Het Zwín tussen Knokke,
Damme en Sluis van Guido Burgraeve en
Misjel Decleer. Inernet foto's Zwin
officiële catalogusff.

t. ,r r,.,,

Arpo-Jarpo september-oktober2007

Thys Firmin
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NATIONALE RUILDAG 8 DECEMBER2OOT
INSCHRIJVINGSFORMULIER TENTOONSTELLING

TITEL YERZAMELING:

AANTAL YLAKKEN à 12 bladen Te verzekeren bedrag: €

NAAM: VOORNAAM Lidnr

ADRES

a
:ilANDTEKENING Insturen VOOR I november 2047

QUIZ 10 NOVEMBER 2047 DEELNEMERS en HELPERS

\ilij zoeken nog deelnemers voor aÍvze quizploegen.
Helpers zijn dringend nodig en van harte welkom. Wij zoeken helpende handen, voor en
achter de toog . Ophalen yan de yragen enz .

trt
l-\

Handtekening:

NATIONALE RUILDAG 8 DECEMBER 2OO7

Helpers gevraagd voor onze nationale ruildag.

Naam Voornaarn:

Adres

Zaterdagmorgen vanaf 6.30u. in orde brengen van de zaal. E
Voormiddag vanaf 9u. E
Namiddag vanaf 13u. D
Na de receptie aÍbreken E

Arpo-Jarpo Lier septernber-oktober 2007

Handtekening:
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22 september 2007
OM 19 UUR

in de zaal tt Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER

Gezellig samenzijn met koud buffet.

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
Om 19 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw farnilie of levensgezet(lin) bedraagt de deelnemingsprijs € 20. Niet leden betalen €25
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.
lnschrijven voor 17 september 2007 met onderstaand formulier , af te geven tijdens onze
bijeenkomsten of te bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
2500 LIER . Men kan eveneens telefonisch of per e-mail inschrijven 8:03/480.66.28
E-mailadres firmin-thys@,scarlet.be

Lid nr Naam:

Adres

Gemeente Ê

Schrijft in voor het gezellig samenz|n op 22 september 2007 om 19 uur

Aantal personen
Aantal personen

aan € 20,00
aan € 25,00

Handtekening

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2007
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FAMILIALE QUIZ
Zaterdag 1 0 november}007

\ryAAR: in 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

START: om 20 uur stipt!!!
Wie kan meedoen: Alle ploegen kunnen deelnemen aan de quizo

Minimum 3o maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten: €3,00 per deelnemer.

Prijzen: AlIe deelnemers worden bedacht met een prijs.

Onderwerpen: í0 vragen rondes met elk í0 vragen (8 algemene kennis, í fotoronde en I
muziekronde; Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 of een e-mail te sturen :

fi rmin.thys@scarlet.be

ik ?k tl:r€:b :k:k :k :k * * * :t tÉ tÉ t * :k r€ :k * * * * tr :k tí ?k ?k ?k tr :k tí tr * :k :t :k :t lÉ tí ?k rk :k :k ?k tí rÉ tr * rÉ :k * * * * * * * rt :k tb r< :k

DEELNAME FAMILIALE QIJIZ IOIIII2OOT.

Naam van de ploeg:.......

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:..

a
E-mailadres

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.:000-1615568-33
Terug te sturen aan: Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER

t: 03/480.66.28 E: firmin-thys@scarlet.be
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ARPO - JARPO LIER

16de NATIONALE RUILDAG

zaterdag 8 december 2007
Postzegeltentoo nstellin g
ARPO-JARPO LIER

JEUGDATELIER
Sluiting Van Boeckeljaar

L.Van Boeckel

,0/
Kunstsmid 1857-'1,944

POSTZEGELS . POST\ryAARDESTUKKEN . POSTKAAR'TEN

EN TELEF'OONKAARTEN

in zanl' t KARTIilUIZ.ERSHOF
KARTHAIZERSVEST 55 25OO LIER

vun l0 tot 16 aar
Iedereen is welkom Toegang gratis

Tafels € 1,50 per meter en er moet eenwaarborg betaaldwordenvan€12,50 die terugbetaaldwordt bij het
sluiten von de ruildag.

Inlichtingen: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER Tel.03/480.66.28
Rekeningnummer Arpo-Lier 000-1615568-33
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E-mailadres : firmin-thys@scarlet.be



ARPO JARPO LIER
België-Belgique

PB
2500 Lier I

8/49s4

,&
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Afgifte kantoor 2500 LIER I
November-december 2007 nr.t 4tl7
OPLAGE 105 expl. Jaargang 40

Verantwoordelijke uitgever: Firmin TIIYS Bosstraat 3E 2500 LIER E: 034806628 E-mailadres:Íirmin-thys@ scarlet.be

K.L.B.P. nr. 183

Kunstsmid 1857-1944

L.Van Boeckel
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Inhoud:
Beste wienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Algemene ledenvergadering 2008
Jeugdkrant Jarpo "King -Kong"
Inschrij vingsbon helpers
'Worstenbrood

Quiz
Nationale ruildag

colruyt fr
blz. 2
blz. 3

blz. 4
blz. 5

blz. 6

blz. 7
blz. ll
blz. 12

blz. 13

blz.14

lholi
ln huL a ruln

Sehoenen met náËrlYr
Beste vrienden

i Dit is weeral het laatste tijdschrift van 2A07. De eindejaarsfeesten komen met rasse schreden
naderbij. Onze kring heeft nog een druk prograÍnma. rWij roepen onze leden dan ook op om deel te
nemen en een handje toe te steken bij al orue activiteiten.

CATALOGI: Leden die een catalogus willen kunnen deze bestellen bij onze materinalmeester.
Alle inlichtingen bij de materiaalmeester, zowel voor de Belgische als voor de andere catalogi.

Op 3 november gÍum we ontspannen op íÍBal-loonsoo 
, een initiatief van de vzlr'tKarthuizershof

ten voordele van de verenigingen die regelmatig gebruik maken van de zaal. Voor muziek zorgen
de Retro's . ZA die deze zomer op Lier kermis de spiegeltent hebben bezocht zullen deze mensen
aan het werk gezien en gehoord hebben. Inkomkaarten of steunkaafienzijn nog altijd te verkrijgen.

l0 november is onze quiz . Nog enkele helpers zouden welkom zijn om alles vlot te laten
verlopen.

8 december is onze nationale ruildag met tentoonstelling en sluiting van het Van Boeckeljaar. Onze
kring heeft de kans gekregen om enkele kleine werken van de kunstsmid Louis Van Boeckel ten-
toon te stellen. Wij doen nog een extra oproep aan helpers; De zaal en de tentoonstelling moeten
zaterdagmorgen in orde gemaakt worden. Wij zijn inde zaal vanaf 6.30uur.

UITNODIGING: Wij nodigen al onze leden uit op de sluitingsreceptie van het Van
Boeckeljaar en onze nationale ruildag met tentoonstelling op zaterdag 8 december 2007 om
16 uur.
Zoals reeds gemeld in vorige tijdschriften gaat or:u,e algemene jaarvergadering door op l2januari
2008, dit om het boekjaar samen met het kalenderjaar af te kunnen sluiten zoals in de wet op de
vzw is voorzien.
Om een vereniging goed te laten werken is er een goed bestuur nodig dat voldoende leden
heeft. \ilii doen al enkele iaren een oproen om nieuwe mensen in het bestuur te kriigen. echter
zonder resnons. Wii richten ons vooral op onze iongere leden die voor de onvolging zouden
moeten zorqen. Er ziin vele taken te vervullen binnen een moderne vereniging. Nu rusten die
taken op de schouders van enkele mensen . Dit kan niet bliiven duren zonder dat werking
van de verenisins onder liidt. Onze krins zou DRINGENI) drie of vier nieuwe
medewerkers in het bestuur moeten hebben . Hoe meer mensen" hoe minder zwaar en hoe
beter de werking van de krins zal verlopen.

Firmin Thys

Arpo-Jarpo Lier november - december 2007

eslrn$"

ffittïil{$ TOFITË

In memoriam: Wij vernamen het overlijden van de vader van Chris Andries. Langs deze weg
willen ons medeleven aanbieden aan de familie.



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:0496/264119

Lokaal : Feestzaal "'t Karthuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

lvebsite,http://users.skynet.be/arpo

AA}IGESLOTEN BIJ:
* SFP *DE KOERIER" vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkingon (KLBP) nr.l83
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :

* Zaterdas ruilnamiddasen AWO - JARPO
Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot 16 uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

augustus (geen vergadering op zateÍdag)
september (ook 4e zaterdag etentje)

* Donderdas ruilavonden ARPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 21 uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

september (twee keer vergadering op zaterdag)
december (geen vergadering op donderdag)

* [/eilingen ARPO
2e zaterdagvan de oneven maanden, om 15 nnr

BESTtruR ARPO - JARO Lier :
* Voorzitter & Public Relations-penningmeester

THYS Firmin, E frmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38,2500 Lier
I03/480.66.28

* Ruilmee ster Se cretaris. lV'ebrnaster & Hulpbiblíothecarís
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

* Materiaal- en Veilinemeester & Bibliothecarís
BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus l0
8:031480.22.83

*Leden:

BATS Willy, trwilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
8:A4861025907 0141368241

VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scmlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8:031480.66.28

*Erebestutrslid

MERTENS Frans

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53,2540 Hove
8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier novenrber-december 2007
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomstengaaldoor in :

Feestzaal't Karthuizershof

BAL-LOON 3 NOVEMBER2007 Deuren vanaf2Ou
ZATERDAG 10 NOVEMBER 2OO7

RUILNAMIDDAGVANAF T 4U.

20 uur Quiz
Donderdag 22 november2OO7 ruilavond vanaf 19 uur +

Studiekring Lier en Studiekring Belgisch -Congo
Zaterdag 8 december 2007 Nationale ruildag +

tentoonstelling + sluiting Van Boeckeljaar van 10 tot 16 uur
Zaterdag 12 januari 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag en

Algemene jaarvergadering+ nieuwjaarsdrink
Donderdag 22 januari 2008 vanaf 19 uur Worstenbrood

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

Feestzaal't KarthuizeÍshof
Zaterdag 10 november 2007 Ruilnamiddag vanaf l4u.

Zaterdag 8 december 2007 Nationale ruildag met
jeugdatelier van 10 tot 16 uur

Zaterdag 12 januari 2008 ruilnamiddag vanaf l4u.

Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LIDGELD 2008 C7,00
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l jaarz €7 r00
o ARPO z vanaf 22jaar: €7,00
r Rekeningnummer; ARPO-JARPO LIER:

000-1615s68-33

VANAF SEPTEMBER ONTVAI\GEN WIJDE
LIDGELDEN VOOR2OO8. BETAAL TIJDIG UW

LIDGELD. ZEKER VOOR 1 JAI\UARI 2008.
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FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te sfeven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd nqar het nieuwe secretariqatsq

27 okiobet2007

0l november 2007

03 november 2007

04 november 2007

04 november 2007

l0 november 2007

l7 november 2007

18 november2007

18 november2007

25 november 2007

O2 december2OO7

08 december 2007

15 december2007

20januari 2008

Maaseik; Internationale ruilbeurs, Zaal Technisch Instituut St.-Jansberg, Weerstersteenweg
9-16u

: Diksmuide :Nationale Postzegel- enverzamelaarsbeurs van de Westhoek, Sporthal K.A., Grauwe
Broedersstraat 73A, van9 tot l7u, inkom gratis. Inl. 051/ 50 14 48

: Evere : Herfstruilbeurs, zaal G.C. Evema, St-Vincentiusstraat 30
Toegang gratis, open van 10 tot l6u. Inl.:021705 41 69

: Korhí$k : Nat. Ruildag, St-Jozefstinstituut, Veldstraat 168
Toegang gratis, open van 9 tot l5u. Inl.: 056175 79 48

: Brugge : 35't" Postzegelbeurs, Sporthal, St-Lodewijkscollege 30
Toegang I euro,openvan9tot 17u. Inl.: 0501382203

: Uitgifte "Belgian Internationale Sport Champions" en "Kerstmis en Nieuwjaar"
Voorverkoop : Provincie Namen

Salle Recrear, Rue Marcel Lespagne, 5540 Hastiere-Lavaux
: Jaarlijkse Postzegelbeurs ingericht door Postzegelkring Antwerpen Linkeroever 'tVlaamsch Hoofd

tn zaal'Sint Anneke Centrum", Hanegraefstr aat 5 te 2050 Antwerpen. Open van 9 tot I 6u. Inkom
gratis. Inl: Jan van Grimbergen, Alsemstraat 14,2050 Antwerpen 031219 69 87

: 55't" nationale verzameldag ingericht door de Kieldrechtse Verzamelaarswienden in de feestzaal Sint
Michiel, Beukenlaan 18 te Kieldrecht. Open van 8u30 tot 15u. lnkom niet-leden€ 0.50
Inl: pros Verbeeck, Kastanjelaan 2te9130 Kieldrecht 031773 49 24

: Tienen 24't" Grote Internationale Postzegelruilbeurs TIPOC , Evenementenhal Houtemveld
Sporthalstraat 12, Tienen Gratis inkom, open 9u tot l7u

: Zele 20't" Nationale Postzegelbeurs , Gemeentelijke Basisschool, Boohnolenstraat 2,9240 Zele
Gratis toegang,van9 tot l7u. Inl. Laurent Van Cleef, Ommegangstraat 62,9240 Zele,0521 44 63 96

: Leuven, 23't" Postzegelbeurs georganiseerd door K.V.B.P. afrl Leuven, Koninklijk Atheneum Redingenhof
Redingenstraat 90, 3000 Leuven. Van 9 tot l7u, toegang gratis.

: Aalst 50't" Internationale Jubileum Ruilbeurs voor posstukken en postzegels van de Koninklijke
Postzegelkring Philatelia Alosta. Sint Annazaal, Roklijfstraat Aalst. Van 8u30 tot l7u
Toegang gratis

: 2d" Postzegelbeurs Mechelse Postzegelkring "Opsinjoor" mzaal"De Brug", Nekkerspoelstraat366
2800 Mechelen van 9 tot l5u. Toegang gratis. Inl.: Jos Mareels, Oude Liersebaan7,2800 Mechelen
015/ 20 62 79

: Begijnendijk: 79't" Grote Ruilbews, Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19

Toegang gratis, open van 7u30 tot 14u. Inl.:0496102 61 50
: Loosdrecht (Nederland) : Filateliebeurs 2008, Panda Hallen

Toegang gratis. Inl.: www.filateliebeurs.com

..rlaree
We nodigenjullie ait opt het "BaI"

4nterdag f noaember 20A7

in defee*4aal " 't Karthuiqcrshof'

fr!t"*;
UDÁC

Steunkaarten
€2.50

.25,26 &27
/Januari 2008

tr
W

Kdrluigrtultt ANI*/
Ork*'DeMv'f
Dm@4Av
feragootetwtm
Kawgd: lcn

Arpo-Jarpo Lier november-december 2007
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VERKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 10 november 2OO7 om 15 uur
Nr. Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr
I Beleië Nrs. 1082-1088 *. rl< 12,50 3,00
2 België Nrs.1182-1187 t* 10,00 2,00
J België Nrs.1437-1442 *{( 3,35 1,00
4 Beleië Nrs. 1695-1698 o 2,00 0,30
5 Beleië Nrs. 1610-1613 o 2,00 0,30
6 België Nrs. 1463-1415 o 2,50 0,40
7 België Nrs. 1122-l124 o 1,00 0,20

8 België Nrs.1l59-1162 o 1,40 0,20
9 Belsië Nrs. 1705-1706 o 1,40 0,20
10 Beleië Nrs.1198-1203 o 5,45 1,00

1l Beleië Nrs.1718-1722 o 1,55 0,30

12 Beleië Nrs.2025-2029 o 1,80 0,30
13 Bekie Nrs. 2036-2038 o 7,40 0,20

t4 België Nrs. 2103-2105 + 2114-2117 o 2,r0 0,40

15 België Nrs.2213-2216 o 7,70 0,30
l6 België Nrs.2217-2222 o 1,80 0,30
17 België Nrs.2254-2258 o 1,25 0,20
18 België Nrs.2383-2386 o 2,40 0,50

Beleië Spoorweg nr. 136 stempel Lier nr. 8 o 0,50

) Beleië Insteekkaart met T5spoorwegzegels,stempels goed leesbaar o 5,00

Kongo-Brazzaville Nrs.471-475 + blok 12 vliestuigen o 5"25 0,50
22 Kongo-Brazzaville Nrs. 4491504 Dieren WWF o 6,00 0,70

23 Kongo-Brazzaville Nrs. LP 2-4 o I1,00 1,20

24 Comoren Nrs. 339-344 Luchtballons o 4,60 0,50
z5 Comoren Nrs. 362-367 Vissen o 6,00 0,50

26 Comoren Nrs. Taxe 6-17 bloemen o 7,50 0,70
27 Fuiaira Nrs, serie nr.71 o 6,00 1,00

28 DDR Herinneringsblad Phila 89 *{< 0,50
29 Wereld Goed gevuld klein insteekboekje 8/16blz. o 3,00
30 Wereld Goed gevuld klein insteekboekje 16132blz o 5,00

31 België Niet aangenomen ontwerp 2008 ** 3.00
32 Beleië Off. Cataloqus 2007 5,00
5.i Catalosi Yvert Niet aangenomen ontwerp 2008 ** 2,00
34 Catalogi YveÍ Frankriik 2007 s,00
35 Catalosi Yvert Monaco + Franse Gebieden 3,00
36 Catalogi Yvert West Europa A -G 2003 3,00

37 Deutsches Reich Blok nr 4 *,* 32,00 5,00
Deutsches Reich Blok nr. 1 nadruk 2,00
Deutsches Reich Nr. 512 uit boekie met tussenstuk ** 1,60 0,50

40 Deutsches Reich Nrs. 888-893 * 1,00 0,30
4t Deutsches Reich Nrs. 65 1/653 -6541 656-657 * 15,50 3,00
42 Deutsches Reich Nrs.75l-759 *{< 8,50 2,00
43 Deutsches Reich Nrs. 634/636-637/639 2,40 0,50
44 Deutsches Reich Nrs.689-690 :t* 25,00 8,00
45 Deutsches Reich Insteekboek met 85 zegels *l** + 100,00 5,00
46 Bundespost Map zegels 1990 500 iaar post o 1,00

47 Verenigd Koninkrii, 33 verschileende Machinzegels o 0,50
48 Ruanda-Urundi Nrs. 205-2168 + 224 {. {. 8,25 2,00
49 Ruanda-Urundi Nrs.219-223 ** 4,75 1,00

50 Ruanda-Urundi Nrs.225-230 {. *( 1.25 0.30
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OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester BAETEN
Louis Dageraadstraat 20 bus l0 2500 Lier8: 034802283

AFKORTINGEN: **=Postgaaf -*=Postgaafmetscharnier-O=Gestempeld. BI;Blokofvelletje -BR=Brief-
R:Rolzegels - LÈ Luchtpost- BZ=Bezetlingszegels- FV=Frankeervignetten- PWST= Postwaardestuk - I}A=Dagbladzegels-
TX=StrafpoÉzegels. De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt:
van €0,(X) tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,20€ - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - van €20,(X) tot €50,00 '{€1,00 - hoger dan €50,00 +
€2,00 De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

12 januari 2008 om 14 uur
WELKOMSTWOORD VAI\ DE VOORZITTER

SECRETARIAATSVERSLAG
FINAI\CIEEL VERSLAG

VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTUURSVERIilEZING
ALLERLEI

)

Reeds enkele jaren vïagen wij kandidaten voor de bestuursverkiezing, tot hier toe
vruchteloos. Wij doen nu dringend een oproep voor nieuwe bestuursleden. Onze
kring is op een punt gekomen dat er ABSOLWT gedacht moet worden aan
opvolging van de huidige bestuursleden. Alle functies geraken niet meer ingevuld.
Wij doen een oproep, vooral aan onzejongere leden,om zich kandidaat te stellen.
Het bezit van een PC is een pluspunt. Wij hopen dat onze oproep niet vruchteloos is !

Naam: Voornaam: Lidnr.:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mailadres

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

Datum: Handtekening:

Te bezorgen vóór de algemene vergadering of op de bijeenkomsten of per adres: Firmin thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per Email firmin be

Arpo - Jarpo Lier november -december 2007
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Als je aan een science fiction
fanaat zoals ikzelf vraagt om
een "klassieke" en "onverge-
telijke" film, die tevens het
genre het meest typeert, aan te
duiden, dan kan je
verschillende eerste antwoor-
den kijgen. Ongetwijfeld zal
je "2001 - A Space Odyssey"

+irr'ïaRrLLtrl,E ?HE
o$t.LEtFr,HG ïrlt fir
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worden. Bij de echte klassieke
oudere films daarentegen zal
de echte fanaat onmiddellijk
wegdromen bij Frrtz Langs
naturalistische meesterwerk uit
1927 *Metropolis".

Toch behoren al deze films en
nog zoveel andere

onvergetelijke klassiekers niet
thuis bij een film die altijd al
een speciale plaats ingenomen
heeft: King Kong, de film
gemaakÍ in 1933 en die
werkelijk in het collectieve
geheugen van de meeste
filmllieÍhebbers een volledig
genre gedefinieerd heeft .
Nochtans is het niet zo
eenduidig om te verklaren hoe
dit komt. Vooreerst is er
uiteraard de openheid van het
verhaal, het werkt niet alleen
in op de science fiction fanaat,
voor de meeste mensen is dit
zelfs niet onmiddellijk
herkenbaar als science fiction,

maar ook op een groot publiek
dat eveneens aangetrokken
wordt door het avontuurlijke
van het verhaal, de jungle, de

exotische gebieden, de nieuwe
horizonten, de dieren en
inboorlingen, en ja ook het
griezelige aspect speelt mee
een rol.

Deze openheid zal zeker een

rol meegspeeld hebben in de
populariteit. Laat ons ook niet
vergeten dat deze film
gemaakt werd in een periode
waarin de laatste onbekende
gebieden, mysterieus en
exotisch, op de wereldbol
ingevuld werden en waarbij
ontdekkingsreizigers als ware
helden aanzien werden (cfr.
Stanley en Livingstone, de
Tarzan verhalen van E.R.
Burroughs, ...).

-r 
à, ..r!:? rl

van Stanley Kubrick te horen
krijgen of ook nog Ridley
Scots' "Blade Runner". Het
Russische onvergetelijke
"Solaris" uit 1972 zal wellicht
ook op de lijst voorkomen
alsook wellicht "Soylent
Green", de apocalyptische film
met Charlton Heston. En
terwijl we het toch over hem
hebben, ook o'Planet of the
Apes" zal wel vernoemd
worden. Bij de modernere
films horen zeker ook nog het
onvergelijkbaar mooie
"Gattact' en het innoverende
en bovenal spectaculaire
"Jurassic Park" vermeld te
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De oorspnong
Het idee voor het verhaal
kwam ten andere van een

echte ontdekkingsreiziger. De
documentaire filmer Merian C.
Cooper kreeg het tijdens een
gesprek met W. Douglas
Burden die juist terug was van
een expiditie, in opdracht van
het Amerikaanse Natuur-
historisch museum, naar een
eiland in het Verre Oosten en
van daar exmplaren had
meegebracht van het grootste
levende reptiel: de
Komodovaraan. Een groot en
gevaarlijk dier dat zelfs
mensen aanvalt en in die tijd
onmiddellijk beelden opriep

8
van dinosauriërs (later werd
duidelijk dat reptielen en
dinosauriërs niet tot dezelfde
familie behoren). Merian

Cooper schreef een herwerkte
versie van het echte
expeditieverhaal, waarin
vooral de komodovaraan
veranderde in een reuzenaap,
en werkÍe, samen met een

andere documentaire filmer
Ernest B. Schoedsack een
filmscript uit. Het effect van
twee natuurfilmers was
onmiddellijk duidelijk, het
klare en realistische
camerawerk (voor die tijd
toch) liet iedereen verstomd
achter. De realiteit van
bepaalde scenes veroorzaalte

hier en daar zelfs paniekerige
reacties bij het publiek!
Deze realiteit zal zeker ook
meegespeeld hebben in de
populariteit van het verhaal.
King Kong is niet gebaseerd

op een boek, zoals alle andere
klassiekers wel waren en z4n,
maar veeleer en bijna op de
werkelijkheid zoals die toen
nog bekeken werd. Het
verhaal pastte in dat opzicht
ten andere ook sterk binnen
een deelgenre van de science
fiction: dat van verloren
werelden en/of gebieden, waar
nog ontdekkingen konden
gebeuren van nieuwe of reeds
uitgestorven gewaande

diersoorten, een genÍe dat
naadloos aansloot bij de geest
van ontdekkingen die toen nog
heerstte. Denk in dat opzicht
ook nog maat aan dat andere
onsterfelijke werk van Sir
Arthur Conan Doyle (awel de
schrijver van Sherlock
Holmes!) "The Lost World"
uit 1912, een verhaal van een
afgelegen plateau waar nog
dinosauriërs leven en dat reeds
een eerste maal verfilmd werd
in 1925 en dat vandaag de dag
nog steeds populair is in een
hedendaagse TV-verfilming.
King Kong speelde hierop nog
sterker in en bovenal de
kwaliteit van de film en de
speciale effecten was voor die
tijd zo buitengewoon, dat dit
een onmiddellijk en blijvend
succes garandeerde.

Ha verhddl
Het verhaal is in zijn meest
pure vorïn een aangepaste
versie van het oude bekende
verhaal van de "schone en het
beest". Het is dan ook niet
moeilijk om te begrijpen
waarom de film aanvangt met
een beeld van een oude
Arabische spreuk:

"En de profeet sprak: 'En zie,
het heest aanschouwde het
gelaat van schoonheid En

Arpo-Jarpo Lier november - december 2007



het weerhield zijn hand van
moorden. En vanaf die dag,
was het als een dode.'u.

Het verhaal vangt aan als Carl
Denham, een avonturier en
documentaire filmer (een

mooie knipoog naar de beide
regisseurs zelf) een expeditie
op touw zet naar Skull-eiland
(skull : schedel) om de
legende van o'Kong" te
onderzoeken. Als filmmaker
beseft hij dat een
documentaire meer succes kan
hebben als er ook schoonheid
inzit en derhalve besluit hij om
Ann Darrow (de
onvergetelijke actrice Fay
WraD mee te nemen.
Aangekomen op Skull-eiland
wordt Ann, opgemerkt door
haar blonde haar, gevangen
genomen door inboorlingen
die plannen haar te offeren als
bruid voor Kong. De redders,
onder leiding van eerste
stuurman Jack Driscoll komen
uiteraard net te laat om te
beletten dat Kong Ann
meeneemt naar zqn nest hoog
in de bergen. Een wilde en

avontuurlijke achtervolging
begint met als eerste
hoogtepunt het ogenblik
waarop Kong de meeste van
zijn achtervolgers van een
reusachtige boomstam het
raviin in schudt. Driscoll weet
echter te ontsnappen en blijft
achtervolgen. We krijgen dan
enkele opmerkelijke gevechten

9
tussen Kong, een dinosauriër
en een reuzenslang, met als
tussendoortje de redding van

Ann door Jack. Beiden slagen
erin net voor Kong opnieuw
het inboorlingendorp te
bereiken. Maar de reuzenmuur
kan Kong niet langer
tegenhouden. Hï breekt
erdoor en richt een ware
ravage aan in het dorp. Hij
wordt tenslotte toch
bedwongen door slaapgas.
Denham besluit dan een stap
verder te gaart. Een film is niet
langer genoeg, hij besluit om
Kong mee te nemen naar New
York om daar levend tentoon
te stellen. Bij de officiële
eerste presentatie van het
monster wordt Ann door
opdringerige journalisten
belaagd en Kong wordt razend
als hij denkt dat zijn grote
liefcle in gevaar is. Hii
ontsnapt uit zijn ketens en
richt nu een complete ravage
aan inNewYork. Mooie scene

is die waarin hij een heinstel
aanpakt! Uiteindelijk krïgt hij
Ann terug in handen en
probeert te vluchten naar zijn
nest. ln de vreemde omgeving
waarin hij zich bevind kiest hij
uiteindelijk voor het hoogste
gebouw: het Empire State
Building. Uiteindelijk wordt
hi$ van de top van het gebouw
afgeschoten door vliegtuigen
die hem als lastige insecten
rond het hoofd zoemen. De

laatste scene typeert het hele
verhaal:

Politiemun: "WeI, Denham,
de vliegtuigen hebben hem te
pakken gekregen."
Denham: "Oh nee. Het was
niet de vliegtuigen. Het was
schoonheid die het beest
doodde".

ft/aenntaardrgheden
De flim bevatte voor die tí1id

tal van technologische
hoogstandjes en zou
ongetwijfeld de Oscar voor
speciale effecten gekregen
hebben, moest die categorie
toen al bestaan hebben. Zo
was Kong een klein
schaalmodel dat via stop-
motion (proces waarbij
telkkens een beeld geschoten

het model iets

verplaatst werd, opnieuw een
beeld, opnieuw aangepast ...

een tijdrovend maaÍ
ingenieuws proces) zijn
beweging kreeg. De meeste

van de actiescenes werden
gemaakt via een "rgaÍ-
projection" systeem, waarbrj
de met stop-motion
opgenomen beelden via de
achterzijde geprojecteerd
werden op een scherm
waarvoor dan de rest van de

actie gefikn werd.
De film werd dermate
griezelig en realistisch geacht
dat de censuur voor de 1938
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heruitgave vier scenes
verwijderde:
r De Brontosaurus dood niet

langer vijf slachtoffers, maar
enkel drie

o De scene waarin Kong
langzaam delen van de kledij
wegneemt van Ann Darrow

o De scene waarin Kong kauwt
op een New Yorker en een
vrouw van het Empire State
building afgooit

o De spinnescene op de bodem
van het ravijn.

Gelukkig werden deze scenes
later terug opgenomen en de
versies die nu in omloop zijn
op DVD bevatten de volledige
filÍn.
Het grote succes van King
Kong redde het toenmalige in
nood verkerende RKO studios
van het bankroet.
Niet alles kon in stop-motion
gefitnd worden. Een

10
beweegbare axrn en hand
(waarin Ann kon zitten) en de
schedel van Kong werden in
ware grootte gemaakt.
Op filmposters wordt Kong
vaak vermeld als een monster
van 15m groot. In
werkelijkheid was hij kleiner.
Op Skull-eiland werd hij
gefilmd met een relatieve
grootte van 5,5m. Voor de
scenes in New York vonden
de regisseurs dat net iets te
klein ten opzichte van de
wolkenkrabbers, dus krijgt hij
daar zomaar ineens een
relatieve grootte van 7,3m!.
De grote muur die de
inboorlingen beschermde
tegen Kong werd later nog
gebruikt in enkele andere films
tot hij uiteindelijk vermomd
werd om te gelijken op
gebouwen uit de jaren 1800 en
in brand werd gestoken blj de

verfilming van de grote brand
van Atlanta in de film "Gone
with the Wind'.
In 1976 werd voor een eerste
maal geprobeerd om een
nieuwe versie van King Kong
te maken. En ondanks het feit
dat dit de carrière van Jessica
Lang als filmschoonheid
lanceerde en het feit dat de
speciale effecten in die periode
reeds veel verder geevolueerd
vr'aren, \ilas dit toch een
deuidelijke minderwaardige
verfilming, die dan ook geen
groot succes werd.

De Meuwe fïln
In 2005 lcrvam nu een derde
verfilming van dit grandiose
meesterwerk uit. Ditmaal was
het de beurt aan Peter - Lord
of the Rings - Jackson, die
hiermee een jeugddroom in
vervnlling zag gaan. De rol
van Ann Darrow wordt
ditmaal vertolkt door de mooie
Naomi Watts. De originele
Ann heeft het net niet meer
mogen beleven, zij overleed in
augustus 2004. De nieuwe
film is technisch een
meesterwerk, wat we van
Jackson wel mochten
verwachten. Kong werd nu
natuurlijk volledig per
computer aangemaakÍ, maar
zijn bewegingen zijn
menselijk gestuurd en
gebaseerd op echte gorillas.
De verfilming vond plaats in
Nieuw Zeeland en het mag
dan ook geen verbazing
wekken dat hun post hiervoor
vijf zegels, een blokje en vijf
postwaardestukken uitgaf.

P.S. Met dank aan de auteur voor
de toelating om dit artikel over te
nemen uit ooDe postiljon" Van de
Vriendenkring Roeselaarse
Postze gelverzamzelaars.
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NATIONALE RUILDAG 8 DECEMBER2OOT
INSCHRIJVINGSFORMT]LIER TENTOONSTELLING

TITEL VERZAMELING:

AAI\TAL VLAKKEN à 12 bladen:

NAAM

ADRES:

a E

G:

Te venekeren bedrag: €

VOORNAAM: Lidnr

Insturen VOOR ll november2007

QUIZ 10 NOVEMBER 2007 DEELNEMERS en HELPERS

Wij zoeken nog deelnemers voor onze quizploegen.
Helpers zijn dringend nodig en van harte welkom. Wij zoeken helpende handen, voor en
achter de toog . Ophalen van de vragen enz.

,T EI

Handtekening:

NATIONALE RTIILDAG 8 DECEMBER 2OO7

Helpers gevraagd voor onze nationale ruildag.

Naam:. ....Voornaam:...

Adres

Zaterdagmorgen vanaf 6.30u. in orde brengen van de zaal. E
Voormiddagvanaf 9u. EI
Namiddagvanaf L3u. tr
Na de receptie aÍbreken tr

Arpo-Jarpo Lier november-december 2007
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WORSTENBROOI)
APPELBOLLEN

Donderdag 24 ianuari 2008

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
In 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55 2500 Lier

Wij vragen € 5100 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 21 JAi\UARI2OO8

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op oÍ7ze
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Firmin Thys Bosstraat 38 2500 Lier.Men
kan telefonisch inschrijven op zijn nummer 034806628 of per
E-mail: Íirmin-thys @ scarlet.be

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op24januari 2008 met:

Worstenbrood:..........x € 5100 E ............

Appelbollen: ...... ....x € 5100 E ............

Totaal:
Handtekening:

FAMILIELEDEN EN VRIEI\IDEN ZIJN WELKOM AAI\ DEZELFDE VOORWAARDEN

Arpo-Jarpo j anuari-februari 2008



ARPO-JARPO LIER

FAMILIALE QUTZ
Zaterdag L 0 november2OO7

WAAR: in 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

START: om 20 uur stipt!!!
Wie kan meedoen: Alle ploegen kunnen deelnemen aan de quiz,

Minimum 3o maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten: €3,00 per deelnemer.

Priizen: Alle deelnemers worden bedacht met een nriis.

Onderwerpen: í0 vragenrondes met elk 10 vragen (8 algemene kennis, í fotoronde en I
muziekronde. Hoe inschrijven? Door onderstaand formulier in te vullen en terug te stureno
door telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 of een e-mail te sturen :

Íirmin.thys@scarlet.be
:l:l*Cr:k*:t?kíí?k*lÉ*:trk:k?k?k?k:b?k?t?k?k***tír€lÉ:kJí**:k:k?k?k*rÉ:k?k*?k:k:b:krÉ:ttí2k*?k?t*il*?krb?b:l:ktÉrt

DEELNAME FAMILIALE OUIZ 10/11/2007.

Naam van de ploeg:.......
Aantal deelnemers:...........
Naam en adres van ploegverantwoordelijke:.....

a
E-mailadres:..........
Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.:000-1615568-33 Terug te sturen aan: Thys Firmin
Bosstraat 38 2500 LIERS: 031480.66.28 tr: firmin-thys@scarlet.be

cnlruyt tr Thrrie
ln hsh an ruín

Sehc'enen, rti*t nfl arï"l

T{}FIFË

AFIEFS

ftl ErTr il{$

DEZÀ, QAIZ IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSORS. ONZE DAI\K.
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16de NATIONALE RUILDAG

zaterdag 8 december 20A7
Po stzegeltentoo nstellin g
ARPO-JARPO LIER

JEUGDATELIER
Sluiting Van Boeckeljaar met tentoonstelling van

enkele kleine werken van de kunstsmid

POSTZEGEL S - PO ST\ryAARDE STTJKKEN . POSTKAARTEN
EN TELEFOONKAARTEN

in zaal o t KARTHAIZERSHOF
KARTHAIZERSVEST 55 25OO LIER

van l0 tot 76 uur
Iedereen is welkom Toegang gratis

Tafels € 1,50 per meter en er moet een waarborg betaaldwordenvan€12,50 die terugbetaald wordt bij het
sluiten van de ruildag.

Inlichtingen: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER Tel. 03/480.66.28
Rekeningnummer Arpo-Lier 000-f 615568-33

E-mailadres : firmin-thvs@scarlet.be

,U
Knnstsmid 1857-1544
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