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Beste Vrienden,
Het bestuur wenst u en uw familie het beste voor 2008. Wij hopen dat we allemaal een prettig jaar mogen
beleven en gespaard blijven van alle ongemakken.
Het heeft ons bijzonder verheugd dat we tijdens onze nationale ruildag een beroep konden doen op vele
helpers. Onze hartelijke dank hiervoor. De helpers mogen als waardering voor hun werk gratis
deelnemen Íuln ons worstenbrood op donderdag 24 januari 2008.

) Op tZ j*rrari 2008 houden wij om 14 uur onzè algèmene jaarvergadering; aanwezigheid van al or:r:e
leden is gewenst. Wij bieden onze leden ter gelegenheid van het nieuwe jaar een drankje aan.
Dit jaar zullen wij ook de aanwezigheidsprijzen uitreiken tijdens de bijeenkomst van 12 januari
2008.
Tijdens de vergadering van 12 januari zullen alle normale activiteiten doorgaan, zoals de verkoop
onder leden, ruildienst enz.........
Kandidaten voor het bestuur zijnet dringend nodig. Opvolging is noodzakelijk !!!!!!!! Zonder een
degelijk bemand bestuur kan een kring niet voluit werken.

Vergeet niet in te schrijven voor ons Worstenbrood op donderdag 2{januari 2008

Fotoverslag sluitingsreceptie van onze ruildag en sluiting van het Van Boeckeljaar

Onze voorzitter tijdens zijn inleiding
De nationale en provinciale voorzitter van de KLBP Eddy
Van Vaeck zorgde voor het slotwoord

Rik Marckx auteur van het
boek over het leven van
Louis Van Boeckel.
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

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

\ilebsite,http://www.everyoneweb.com/arpo

AANGESLOTEN BIJ:
* SFP *DE KOERIER'vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkingen (KLBP) nr.l83
* Lierse Cultuunaad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :

* Zaterdag ruilnamiddagen AMO - JAMO
Elke 2e zaterdagvan de maand, van 14 uur tot I 6 uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

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

* 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)

t Veilinsen ARPO
2ezaterdagvan de oneven rnaanden, om l5 uur

BESTIruR ARPO - JARO Lier :
* Voorzitter & Publíc Relations-penninsmeester

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

* Rui lmeester Secretarís, LI/ebmaster & Hulpbib liot hecaris
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

* Materiaal- en Veilíngmeester & Bibliothecaris
BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus l0
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. Dumortierstr. 53,2540 Hove
t:03/288.58.94

)
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 12 januari 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag en
Algemene j aarvergadering+ nieuwj aarsdrink+ uitreiking

prijzen aanwezigheden 2007

Donderdag 22 januari 2008 vanaf 19 uur Worstenbrood
Zaterdag 9 februari 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag+

Studiekring lier
Donderdag 28 februari 2008 vanaf 19 uur ruilavond

Zaterdag 8 maart 2008 vanaf 14 uur 2008 ruilnamiddag
Donderdag 27 maart vanaf19 uur2008 ruilavond +

studiekring Belgisch -{ongo en Studiekring Lier

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

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 12 januari 2008 ruilnamiddag vanaf l4u.

Zaterdag 8 februari 2008 ruilnamiddag vanaf 14 uur
Zaterdag 8 maart 2008 ruilnamiddag vanaf 14 uur
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LIDGELD 2008 €7,00
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l jaarz €7..00
o ARPO i Y^naf 2zjaar: €7000
o Rekeninenummer:ARPO-JARPOLIER:

000-1615568-33

VANAF' SEPTEMBER ONTVANGEN WIJ DE
LIDGELDEN VOOR 2008. BETAAL TIJDIG UW

LIDGELD. ZEKER VOOR 1 JAITUARI2OOS.
VERGNET UW LIDGELD ITIET TE BETALEN!!!!!!!
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FILATELISTISCHE AGENDA

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

l9 januari 2008

20 januari 2008

25,26 &27
Januari 2008
26 januari 2008

126 januari 2008

3 februari 2008

9 februari 2008

9 & 10 februari 2008

l0 februari 2008

24 februari 2008

I maart 2008

2maxt2008

I maart 2008

15 maart 2008

) 
12 april2008

19 april 2008

: Ath : Voorverkoop Promotie van de Filatelie, Magritte, Rode Kruis
Ecole Georges Roland, Rue Hennepin 12

: Begijnendijk: 79'b Grote Ruilbeurs, Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan l9
Toegang gratis, open van 7u30 tot 14u. Inl:0496102 61 50

: Loosdrecht (Nederland) : Filateliebeurs 2008, Panda Hallen
Toegang gratis. Inl. : www. filateliebeurs. com

: Walcourt : Filateliebeurs, Sporthal
Van 9u tot 16u

: Antwerpen : 17d" Nationale Ruilbeurs van de Koninklijke Kielse Postzegelkring
Stedelijke Feestzaal Kielpark, St Bernardsesteenweg 113, van 9u tot 16u30, toegang gratis

: Keerbergen : Filatelistische ruilbeurs (m.m.v. studiegroep Buzin)
Gemeentelijk Instituut Keerbergen, Molenstraat 2, open van 9u tot 16u

: Charleroi : 9d" grote verzamelaarsbeurs
Instut St.-André, Rue du Parc 6, open van 9u tot l7u

: Ronse : Voorverkoop Jeugdfilatelie, Gentse Floraliën (9/2); precompetitieve tentoonstelling;
Cultureel en ontsparmingscentrum, Nieuwe Brugstraat, open van lOu tot l7u

: Sint-Niklaas : Nationale ruildag
Lokaal Den Hof (Gildenhuis), Hendrik Heymanplein 7, open van 9u tot l6u

: Turnhout : Internationale voorjaarsbeurs van de Binkse Ruilclub
Instituut St.-Victor, Kasteelplein 20 van 7u tot 14u30, toegang gratis

: Dendermonde : Nationale ruilbeurs (postzegels en prentkaarten)
Middenschool Atheneum, Geldroplaan, open van 9u tot 17u

: Boortmeerbeek : 7d" nationale filateliebeurs
Sporthal (cafetaria), Sportveldweg 6, open van 9u tot l6u

: Laken : Jaarlijkse filatelistische ruilbeurs
Gemeenschapscentrum Nekkers-dal, Emile Bockstaellaan 107, open van 9u tot l7u

: Waver : Voorverkoop Literatuur, Joodse Gemeenschap in België
Hotel de Ville

: Turnhout : Voorverkoop Antwerpia 2010, De Tram, Robbedoes
Instituut Sint-Victor, Kasteelplein 20

: Lede : I't" nationale ruildag
De Bron, Kerkevijverstraat l9A, open van 9u tot l6u

m
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VERI(OOP OI\DER LEDEN ZATERDAG 12 januari 2008 om 15 uur
Nr. Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr
I Oostenriik Jaarmap 1990 ** 34,00 5,00
2 Oostenriik Jaarmap 1991 ** 34,00 5,00
t Oostemiik Jaarmap 1992 *(* 46,00 6,00
4 Oostenriik Michel nrs 1307-1314 ** 4,00 1,00
5 Oostenriik Michel nrs 1307-1314 *{< 4,00 1,00
6 Oostenriik Nrs 1278-1283 i(* 3,60 0,90
7 Oostenriik Nrs 1278-1283 met bladboord ** 3,60 0,90
8 Oostenriik Nrs 1278-1283 :f* 3,60 0,90
9 Oostenriik 20 zegels *:t 4,00 1,00
l0 Oostenriik 15 zegels ** 3,00 0,80
l1 Oostenriik 25 zegels gebouwen ** 36,00 4,00
12 Groot Brittannië Uitgiftenmap Yvert nrs. 1847-1850 ** 7,00 1,00
t3 Groot Brittannië Uitgiftenmap Yvert nrs. 2I46-2f49 ** 8,00 1,00
t4 Groot Brittannië Uitgiftenmap Yvert nrs. 1905-1909 ** 8,00 1,00
l5 Groot Brittannië Blok 100jaar koniging moeder rÍ {< 6,00 1,00
t6 Beleië 4 zwartdrukken zegeldrukkerij o 0,50
l7 Beleië Nrs ll82-1187 o 7,50 1,50
l8 België BKnrs 10-14 ** 12,50 4,00
t9 Beleië BK nrs 48-49 ** 16,00 5,00

België BK nrs 50-51 {<* 7,00 2,00
België BKnrs 54-65 ** 18,00 6,00

22 België BK nrs 68-70 *i< 5,25 2.00
23 Beleië BK nrs 74-75 *:f 4,00 1,50
24 Beleië BK nrs 76-78 *rF 4,50 r.75
25 België lerdenkingskaart Mniszchow-paleis Polen -België 1 998 o 8,50 3,00
26 België Herdenkingskaart Fontenoy 1 995 o 9,00 2,50
27 België Herdenkingskaart Paola 1 997 o 8,50 3,00
28 België Herdenkingskaart James Ensor 1999 o 8,50 3,00
29 België 16 zegels uit boekies :t* 13,75 4,00
30 Luxemburg Uitgiftekaart "Het Kind" 1957 o 4,00 1,00
3l België +300 gele briefkaarten (stempels) o 5,00
32 Wereld lnsteekboek +130 zegels "het kind" o 5,00
53 Cataloei 3 oude catalogi bod
34 Duitsland Blokje philatelia'89 Keulen ** 0,50
35 Japan 40 zegels insecten o 4,00
36 Japan 57 zegels vogels o 5,00
37 Wereld Insteekboek metveel België + volledige reeksen o 5,00

Rep. Congo Nrs 420*429 o 16,00 4,00
Rwandaise rep. Blok nr 20 kerstmis o 3,50 0,80

40 Burundi Nrs 299-302 + LP 100-103 Kerstmis o 1.40 0,40
4l Senegal Nr 385 A Kerstmis o 3.00 0,60
42 Belgisch-Congo Nrs 350-361 dieren ** 7,00 1,80
43 Belgisch-Congo Nrs 362-371 6,50 1,60
44 Znid-KasziÍ Nrs 20-24 *:t 1,50 0,50
45 Katanga nrs 69-74 o 1,75 0,50
46 Belgisch-Congo nrs 302-323 bloemen o 6,50 1,75
47 Ruanda-Urundi Nrs 177-195 bloemen o 5,00 1,30
48 St. Thomas Nrs 879-900 o 55,00 5,00
49 Finland Boekje nrs 1682-1686 reliefclruk archeologische vonsten *t( 10,00 2,50
50 Finland Bl. 35 nrs 1687-1688 Tumulus van Sammallahti ** 4,50 1.10

21

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen bij onze veilingmeester BAETEN
Louis 20 bus I0 2500 Lier8:034802283
AFKORTINGEN: **=Postgaaf -*=Postgaafmetscharnier-O=Gestempeld. BL=Blokofvelletje -BR=Brief-
R=Rolzegels - LP= Luchtpost- BZrBezettingszegels- FV=Frankeervignetten- PWST= Postwaardestuk - DÀ=Dngbladzegets-
TX=Strafportzegels. De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 57o voor dekking van de kosten. IIet bieden gebeurt als volgt:
van €0,00 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.
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BandÍaenposr in China BarcSanyn

Er bestaan diverse soorten misdaden, door specialisten graag in een categorie ondergebracht.Ontvoering
om politieke of financiële redenen is daar een yan. Een dergelijke gebeurtenis heert daarbij ook haar

filatelistische bewijzen nagelaten. B0 jaar geleden werd er een trein ontspoord en de opzittenden als
gijzelaors weggevoerd. China was op dat moment in een zeer woelige periode van haar geschiedenis. Er
was een burgeroorlog aan de gang en wreedheden waren dagelijkse kost. Maar een aantal buitenlandse
prominenten aon boord van deze trein, in de eerste plaats Miss Lucy Aldrich, de schoonzus van de
bekende miljardair John Rockefeller, maakten ven dit gegeven meteen ook wereldschokkend
voorpaginanietms. Bijna 10 jaar terug brachten wij u reeds een eerste beeld van deze misdaad, maar
recent vrijgegeven materiaal op de website van de Rockefeller foundation lieten ons toe hier nu een licht
aangepast verhaal te brengen.

i POLMEKE SITUANE

Als resultaat van de vele
oorlogen en verdragen die
China had afgesloten, waren
diverse vreemde mogendheden
(onder meer Rusland, Japan,
Groot Brittannië, Frankrijk en
USA) aanwezig in China.
Deze aanwezigheid vertaalde
zich niet alleen in een waaier
van privileges zoals een

voorkeursbehandeling in de
handelsvoering, maar zelfs tot
eigen "territoriaal gebied"
waar de Chinese wetten niet
geldig waren. In Christelijke

missieposten waren scholen,
hospitalen en andere
filantropische instellingen
opgericht, allen netjes
beschermd door de status van
"territoriaal gebied".
Bovendien had China een
schuldenberg in het
buitenland, die door vroegere
regimes serieus vergroot was.
Al deze zaken waren een
doom in het oog van de
Nationalistische beweging, die

liefst korte metten wilde
maken met deze privileges.
Tegen deze politiek van
imperialisme kwam de KMT
in opstand. KMT staat voor

KwoMinTang, de Nationalis-
tische Partij waarvan Sun Yat
Sen één van de hoofrlfiguren
was. Hun idealen waren
nationalisme, en democratie.
ln 1922 wordt uiteindelijk een
overeenkomst bereikt tussen
China en een aantal landen
waarbij de Chinese onaftranke-
lijkheid gegarandeerd wordt,
de zogenaamde negen-
mo gendheden-overeenkomst.
Een andere prioriteit van de

KMT was om het verdeelde en
feodale China terug onder een
regime samen te brengen.
Daarvoor dienden onder meer
campagnes gevoerd te worden
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Rockefeller Archive Center
15 Dayton Avenue

Sleepy Flollow, NY 1059L
Fax: (914) 631-6017

Inquiries bv email: archive@mail.rockefeller.edu
l]AU reseatch inquires must be submitted in writing via email, fax or regular mailll

http://www3.rockefeller. edu/archive.ctr I
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tegen de vele oorlogsheren die
de macht hadden over kleine
of grotere gebieden. De
rivaliteit onder de Zuiderse
provincies, zelfs in de
dishicten onderling, was
onconlïoleerbaar. Legers en
bevelvoerders die de ene dag
loyaal waÍen, scheurden de
volgende dag af en zetten hun
eigen zaak op. Onder deze
ingewikkelde omstandigheden,
situeert zich het ontstaan van
wat onder filatelisten bekend
is geworden als de "Chinese
Bandieten Post".

DE TREIN TS AL77]D. . ,

EEN BEtrJE REIZEN!

De "Blue Express" is op weg
van Nanking nÍrar Pukow. Aan
boord: gewone Chinese
burgers, Chinezen uit de
betere klasse en in de
luxecompartimenten een

aantal buitenlanders. Onder
deze buitenlanders bevindt
zich tevens een zeeÍ rijke
dame: Miss Lucy Aldrich,
schoonzus van John
Rockefeller en zus van
Winthrop Aldrich, VS-
ambassadeur in Groot-
Brittannië.

Kolonel Kuei (spreek uit als
Kow), bandietenchef wil de
regering van Sun Yat Sen een

slag toebrengen. Liefst zou hij
daarbij meteen ook het
Westen, voornamelijk de VS,
een hak zetten. Kuei heeft.
geluk. Generaal Wu Pei-fu, de
veldheer die de streek van de

Yangtse beheerst, heeft. het
elders erg druk met de 10.000
man sterke ongeregelden van
generaal Chang. Met een

1000-tal mannen valt Kuei de
soldaten die de spoorweg
bewaken aan en bereid alles
voor om de Blue Express te
doen ontsporen. Maandag, 7
mei 1923 om 3 uur s' morgens
komt de trein azn bU de
bewuste plek en gaat alles
volgens de plannen van
kolonel Kuei. Tijdens de
schermutselingen worden een

aatfial mensen gedood, onder
wie een buitenlander. Alle
passagiers aan boord worden
weggevoerd, zo'n 150 mensen
die, gezien het uur van de
nacht, slechts in slaapkledij
getooid zin. Eenmaal
aangekomen in het bergkamp
van de bandieten, wordt het
losgeld vastgesteld.
Voor de Chinezen: $2.000
voor de laagste klasse,

$10.000 voor de tweede klasse
passagiers en $30.000 voor de
hoogste klasse. Voor de
buitenlanders was er een
eenheidstarief voorzien:
$s0.000.
Het Westen is geschokt en
stuurt meteen troepen naar het
gebied. Ook de Chinezen
proberen de gijzelaars te
ontzetten. Kolonel Kuei
reageert gepast: indien hij
aangevallen werd, zouden alle
gijzelaars onmiddellijk
terechtgesteld worden. Enkel
tegen het losgeld en een

vrijgeleide voor zichzelf en
zijn troepen, zouden de
gevangen genomen mensen
terug kunnen keren. Om tot nu
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toe onbekende redenen laat hij

echter wel Miss Aldrich en
haar reisgenote miss Mc
Fadden vrij.
Om de onderhandelingen te
voeren met de bandieten werd
een American Rescue Mission
opgezet waar John Davis,
Amerikaanse consul te
Nanking, hoofd van werd.
Onder Davis werkte ook Carl
Crow, een Amerikaanse
zakenman en vooraanstaand
lid van de buitenlandse
gemeenschap te Shangai. Het
was de taak van deze laatste
om voedsel, kledij en andere
noodzakelijkheden te bezorgen
aan de gegijzelden.
Ondertussen ondervond Kuei
dat hij nogal veel gijzelaars
had en dat er toch wel een
aantal tussen zaten die de
moeite niet waard waren.
Daarom liet hij de armste
Chinezen ook gaan.

LEVE DE POST!

De voorraden voor de
gevangenen werden dagelijks
over en weer gevoerd tussen
Tsachwang en het kamp in
Paotzuku. Het duurde niet lang
of er werden ook pa(es en
brieven van sympathiserende
vrienden en familie
meegestuurd. Per dag werden
wel 100 brieven op en af
gevoerd. Zelfs de bandieten

I
maakten gebruik van deze
dienst. Een van de gevangenen
kwam op het idee om de dienst
"Bandieten Post" te noemen en
de naam is blijven hangen. De
post werd in een houten kist
gedaan met daarop de
woorden "Bandit Post"
geschilderd en vervoerd met

een auto met dezelfde
boodschap.
In zijn memoires vertelt Crow
dat hij samen met zrjn
assistent op een zekere
namiddag in het dorpje
Tsachwang wandelt en daar
een oude drukkerij ziet. Ze
bedenken daarbij dat zij
eigenlijk alles hebben om als
een echt postkantoor te
fungeren, behalve dat er nog
geen postzegels voorhanden
zijn.
Meteen zijn ze maar
binnengestapt en maakten een
bestelling. De idee was om
twee soorten aaÍr te maken:
een van 5 cent een van 10

cent. Helaas was de drukker
verstrooid ( of kende hij de
Arabische cijfers niet zo goed)
en zette een nulletje achter de
5. De Chinese tekst vermelde
wel de correcte tarieven: 5 en
l0 cent.
De 5 cent heeft een formaat
van 45 op 48 mm en is nrart
gedrukt op rood papier.
Waarschijnlijk was de
drukplaat gewoon een houten
blok en werden de zegels stuk
voor stuk gedrukt op kleine
papiertjes. De Chinese tekst
vermeld: "Paotze, Shantung"
en onderaan "5 cents vreemde
munt". Het ontwerp stelt de
heuvel van Paotzuku voor. De

10 cent is zwart op crème (of
naargelang de bron: geel)
papier, formaat 40 op 21,5
mm. Hierop staan geen
Chinese karakters.

DE VRI]UTING

Ondertussen gaan de

onderhandelingen voor de
vrijlating van de gijzelaars
verder. Als reactie op een

ultimatum hem gesteld voor
13 mei, en om een beetje schot
in de zaak te brengen,
executeert Kuei een

Engelsman en een Fransman.
Deze daad heeft zijn effect en
de volgende dag krijgt de
kolonel het bericht dat al zljn
eisen ingewilligd zijn. De
uiteindelijke wissel gebeurt
pas een goede maand later: op
13 juni zijn al de gijzelaars
vrij.

Hoeveel van deze speciaal
aangemaakÍe zegels ook
werkelijk gebruikt geweest
zijn, is moeilijk in te schatten.
De zegels los zijn zeldzaam,
op brief quasi onvindbaar.
Van de 600 zegels die gedrukt
geweest zijn, zullen er niet zo
veel gebruikt zijn. Niet alle
brieven waÍen immers met
deze zegels gefrankeerd. Een
bewijs daarvan is onder meer
hierbij afgebeelde brief van
het bandietenkamp naaÍ
Shangai. De Amerikaanse
missie zorgde voor de
doorzending en voorzag de
brief meteen van een stempel
met de vermelding: "This
letter received from Paotzuku
Bandit Camp and forwarded
through American Rescue
Mission ". (Deze brief werd
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ontvangen van het Paotzuku
Bandietenkamp en werd
doorgestuurd via de
Amerikaanse Reddings
Missie). Gezien deze inscriptie
werd aangebracht met een
rubber handstempel is het
logisch te veronderstellen dat
er genoeg briefivisseling
passeerde om de aanmaak van
een dergelijke stempel te
verantwoorden.

VERVAI^SINGEN

Toen het nieuws van de
Chinese Bandietenzegels in de
filatelistische wereld
doorsijpelde, waren er meteen
ook vervalsers bereid hun
steentje bf te dragen.

ámer{cu

9
Waarschijnlijk werden deze in
China aangemaakÍ, maar zeker
is dat niet. De vervalser
merkte dat er een fout
voorkwam op de 5 cent-zegel
(de nuÍnmers die u50u

vermelden in plaats van "5"
zoals in de Chinese tekst) en
corrigeerde die meteen. Niet
zo snugger, want nu kun je
onmiddellijk de vervalsing
herkennen. De 10 cent-zegel
werd daarentegen zeer goed
nagemaakÍ en is daardoor ook
heel wat gevaarlijker voor de
filatelist. De oplage van de
vervalsingen word lager
geschat dan dezp van de
originele zegels. Daardoor zijn
ze dus ook zeldzamer.
Zoals al uit dit verhaal naar
voor komt, zijn de Chinese
Bandietenzegels geen uitgiften
die door de reguliere Post
gedaan werden. Als dusdanig
zal je ze dan ook niet
terugvinden in de gewone
uitgiften van China. Zelfs de
Filatelie Encyclopedie maakt
er geen vermelding van. Je

vindt ze wel in catalogen over
privaat of lokaal post zoals
deze van Hurt en Williams. Ze
zijn niettemin echt gebruikte
lokaalpostzegels die een
fascinerend stukje
postgeschiedenis verhalen.

BIBUOGRAETE

- Postal History Journal, num-
mer 88, juni 1991

- Timbroscopie, nummer 87,
januari 1992 (artikel Georges
Bartoli)
- Handbook of the Private
LocalPosts,EFHurt&LN
& M Williams, 1950
- Sesam Atlas bij de
Wereldgeschiedenis, 1 989
- Website van de Rockefeller
Foundation & University

Met dank aan de VRP
Roeselare voor de toelating
om dit artikel te mogen
overnemen uit hun tijdschrifi
"De Postiljon"
Arpo-Jarpo Lier
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Reeds enkele jaren vragen 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 ABSOLTIUT gedacht moet worden aan
opvolging van de huidige bestuursleden. Alle functies geraken niet meer ingevuld.
Wij doen een oproep, vooral aan onze jongere 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-thys@.scarlet.be

DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

12 januari 2008 om L4 uur

WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

F'INANCIEEL VERSLAG
VARSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTWRSVERIilEZING
ALLERLEI

UITREIKING PRIJZEN AANWEZIGHEDEN 2OO7

Arpo - Jarpo Lier januari-februari 2008





Zaterdag 12 januari 2008 vanaf 14 uur Algemene jaarvergadering Arpo-Jarpo

Donderdag 24 januari 2008 vanaf 19 uur Worstenbrood Arpo

Zaterdag 9 februari 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 februari 2008 vanaf 19 uur studiekring Lier 19.30u. Arpo

Zaterdag 8 maaÉ 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 maart2008 vanaf 19 uur studiekring Belgisch -Congo Arpo

Zaterdag 12 april 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag'.w- 24 april2008 vanaf 19 uur studiekring Lier l9.30uur; Arpo

10 mei 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 mei2008 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 juni 2008 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 26 juni 2008 vanaf 19 uur studiekring Lier+B.C. Arpo

Zaterdag 05 juli 2008 vanaf 14 uur: Eerste zaterdag Arpo

Donderdag 28 augustus 2008 vanaf 19 uru studiekring Lier19.30uur Arpo

Zaterdag 13 september 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 20 september 2008 Buffet vanaf 12 uur derde zaterdag Arpo-Jarpo

Zaterdag 11 oktober 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag

23 oktober 2008 vanaf 19 uur studiekring Lier 19.30uur Arpo

8 november 2008 vanaf l4uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 27 november 2008 vanaf 19 uur + studiekring Belgisch Congo Arpo

Zaterdag 12 december 2008 Vanaf L4 uur Ztterdag Arpo-Jarpo

Zonilag 13 december 2008 NATIONALE RUILDAG +

TENTOONSTELLIG van 10 tot 16 uur

Arpo-Jarpo

l1

BIJEENKOMSTEN 2OO8 ARPo. JARPo

Bosstraat 38 2500 LIER 8:03/4806628 E-mail adres firmin-thys@scarlet.be
Inlichtingen :

Thys Firmin

Arpo - Jarpo Lierjanuari -februari 2008





WORSTENBROOI)
APPELBOLLEN

Donderdag 24 ianuari 2008

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
In 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55 2500 Lier

Wij wagen € 5100 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 2T JANUARI 2OO8

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

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

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

'Worstenbrood:..........x € 5100 Ê ............

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

Totaal:
Handtekening:

FAMILIELEDEN EN VRIEI\IDEN ZIJN WELKOM AAI\I DEZELFDE VOORWAARDEN

Arpo-Jarpo j anuari-februari 2008
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Inhoud:

Beste wienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Post per sledehond

Quiz
Bijeenkomsten 2008

Beste Vriendeno

Uw lidgeld nog niet betaald?
Dan is dit het laatste tijdschrift
dat U ontvangt.
Betaal vlug uw lidgeld!

2
J

4
5

6

10

l1

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

In memoriam
Op 8 februari 2008 overleed ons lid en oud bestuurslid Julien Pelsmaekers op 70 jarige
leeftijd.. De meeste van onze leden zullen zich Julien niet herinneren. Hij was lid vanaf
de eerste jaren dat onze kring gesticht werd. Julien heeft jaren de nieuwigheden
verzorgd. Hij was al vele jaren invalide verklaard en kon zichnog moeilijk verplaatsen.
De tekst op het prentje vanz4nbegrafenis omschrijft gepast zijn leven:
Hij heeft zijn strijd gestreden - zijn wereld werd steeds kleiner om hem heen. Hoe hij in
stilte heeft geleden weet niemand, hij alleen.
Op vrijdag 15 februari hebben wrj in het crematorium van Wilrijk afscheid genomen in

met familie en echte vrienden.

Op 27 aprit 2008 organiseert Germinal Beringen haar 45 jaar bestaan met een gevuld programma in
samenwerking met de SFP "De Koerier" en Vlaams Bezoekerscentrum 'oDe Watersnip" Er is een
tentoonstelling voor de leden van Germinal en de SFP "De Koerier" organiseert er een open vergadering
na de openingsreceptie van l0 uur . Om 14.30 is er een wandeling in het natuurreseryaat De V/atersnip
(met gids) voorzien van + I uur. Inschrijven is verplicht. De gids wordt door de SFP betaald. Germinal
Beringen heeft een mooie mijnzegel ontworpen met de Watersnip.
Inschrijven bij onze Voorzitter VOOR 20 april2008 .
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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 Katthuizershof',
Karthuizersvest 55-57, Lier

Website : arpo-jarpoJier.be

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

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdas ruilnamiddagen ÁRPO - JARPO

Elke 2e zateÍdag 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)

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

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

* Verkoop onder ledenllRfp-
2e zaterdagvan de oneven maanden, om l5 uur

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

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

* Ruilmee s ter Secretaris, LV'ebmaster & Hulpbibliothecarí s
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

*Leden:

BATS Willy, Ewilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
8: 0486/025907 0141368241

VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8:03/480.66.28

*Erebestuursleden

MERTENS Frans

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecaris
BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus l0

8:031480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53, 2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier maart-april 2008
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomstengaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 8 maart 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 27 maart2008vanaf19 uur ruilavond +

studiekring Belgisch -Congo en Studiekring Lier
Zaterdag 12 april 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 24 april 2008 vanaf 19 uur ruilavond*

studiekring Lier
Zaterdag l0 mei 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 22 mei 2008 vanaf 19 uur ruilavond

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

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 8 maart 2008 ruilnamiddag vanaf 14 uur

Zaterdag 12 april 2008 vanaf 14 uur
Zaterdag 10 mei 2008 vanaf 14 uur
Zaterdag 14 juni 2008 vanaf 14 uur

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

LIDGELD 2008 €7n00
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l jaarz €7,00
. AIRPO z vantf 22jaar: €7000
o Rekeninenummer: ARPO-JARPO LIER:

000-1615568-33

VERGEET IIW LIDGELD I\TIET TE BETALEN!!!!!!!
TIW LIDGELD NOG NIET BETAALD DAN IS DIT

HET LAATSTE TIJDSCHRIFT DAT U ONTVAI\GT
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FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende
club (ruilabonnement) of tiidtg opgestuurd naar het rueuwe secretariaatsa

I maart 2008 : Dendermonde : Nationale ruilbeurs (postzegels en prentkaarten)
Middenschool Atheneum, Geldroplaan, open van 9u tot 17u

1 maart 2008 : Bissegem : l8d" beurs voor alle verzamelingen in het O.C. "De Neerbeek"
Vlaswaaplein (station), open van 9u tot l7u, toegang gratis

2 maart2008 : Boortmeerbeek : 7d" nationale filateliebeurs
Sporthal (cafetaria), Sportveldweg 6, open van 9u tot 16u

8 maart 2008 : Laken : Jaarlijkse filatelistische ruilbews
Gemeenschapscentrum Nekkers-dal, Emile Bockstaellaan 107, open van 9u tot l7u

8 maaÍ 2008 : Tielt : l4d" nationale postzegelbeurs in het VTI, Grote Hulststraat 28
Open van 9u tot l7u, toegang gratis

15 maart 2008 : Waver : Voorverkoop Literatuur, Joodse Gemeenschap in België
Hotel de Ville

2l - 22 maart 2008 : Gouda (Nederland) : I 5" internationale "brievenbeurs" voor postgeschiedenis, posstukken, . . .

In de sporthal ooDe Mammoef', Carlslaan. Open van lOu tot l7u (wrjdag vanaf I lu), gratis toegang
24 maart2008 : Zonnebeke : 18" ruilbeurs in OC 'ÍZorrerad, Tresoriersstraat

Open van 8u30 tot 17u, toegang gratis
5 & 6 april2008 : Antwerpen : ANTWERPFILA-internationale filateliebeurs, Antwerp Expo, Jan van Rijswdcklaan 191

Zaterdagvan lOutot 18u, zondagvan lOutot 16u(betalend)
12 april2008 : Turnhout : Voorverkoop Antwerpia 2010, De Tram, Robbedoes

Instituut Sint-Victor, Kasteelplein 20, open van 9u tot l7u, toegang gratis
19 april2008 : Lede : I't" nationale ruildag

De Bron, Kerkevijverstraat l9A, open van 9u tot l6u
19 april 2008 : Roeselare : Traditionele Dag van de Filatelist rn de zaal Ten Elsberge.

Open van 10u tot 16u30. Toegang gratis. Programma : voordracht 10u30 : De omgekeerde
Dendermonde door Roger Verpoort; éénkadertentoonstelling; voordracht 14u30 : het gebruik
van brieven en postwaardestukken in de thematische filatelie door Mark Bottu.

8 - 10 mei 2008 : Essen (Duitsland) : 3d" ECTP (18d" intern. Postzegelbeurs, Ewopese Kampioenschappen
Thematische Filatelie), Messe Essen, Messchaus Siid, Halle lA

l0 - 12 mei 2008 : Bad Mondorf (Luxemburg) E)GHIMO 2008 (50'1" internationale thematische tentoonstelling)
Parc Thermal

7 juni 2008 : Beauraing : Voorverkoop Koningin Fabiola 80jaar, Zomerzegels, Toerisme; precompetieve
Tentoonstelling; Sporthal, Rue de la Couture 46

14 - 22 jwi2008 : Parijs (Frankrijk) : Salon du Timbre et de l'Ecrit (FEPA-tentoonst.; nat. Kampioenschappen)
Parc Floral, Hall de la Pinède

12 juli 2008 : Brussel : voorverkoop Sport (Olympische Zomerspelen), Folklore, EXPO'58, Stadhuis
17 augustus 2008 : Begijnendijk : 80" grote nationale ruildag. Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19

Van 7u30 tot 14u

25 -28 september 2008: Marche-en-Famenne : Nationale competitieve tentoonstelling Luxphila 2008 en nationale
jeugdtentoonstelling Junex 2008 in de rue des Deux Provinces l.
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om 15 uurmaart
Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr.

1 Bohemen insteekblad 34Restant O+** 9 1 50

2 Deutsches Reich Restant 250 inflatie O+** 1 00

J Deutsches Reich Restant 34 betere O++* 88,00 5,00

4 PreuBen 18 A mooi o 2,50 0,80

5 Burundi tussen nrs.476 en604 24 o 5,00 1,00

6 14 zegels tussen nrs.1202-2133 o 9,00 0,90

7 Wereld 10 zegels kerstmis o 10,00 1,00

8 België Om af te weken doos met moderne o 1,00

9 Blok nr. 8l o 10,00 3,50

t0 Insteekboek met reeksen :r+*rt 100,00 10 00
ll .1265 + BL. Nr 12 o 3,50 0,50

l2 1082-1088 rf* 12,50 3,00

l3 Blok nrs. 11-12 :f* 17,00 4,00

t4 Congo republiek Luxevel nr. 499 ** 45,00 10,00

15 Blok nr. 13 ** 6,50 1,00

nr. 15 ** 5 1,00

Bloknr. 16 !Ë* 2,00 0,50

18 Blok nr. 22 ** 4,00 1,00

T9 lok nr. 205 Kuifie in Congo *:f 7,00 1,50

20 Congo republiek r.2092 i n blok van vier {.:1. 10,00 2,00

2t Burundi LP nrs. 62-70 vissen o 4,00 0,50

22 Burundi l. Nr. 7 :F* J

23 Burundi Bl. Nr. I +8A + nrs. 154-160 *!t 9,50 1,50

24 Burundi Nrs. 731-736 + LP nrs.44l-444 o 14,00 2,00

25 Burundi Nrs. 69-74 blok van vier :F:F 6,00 1,00

Rwanda 7 volledige reeksen tussen nr. 1 en blok :F:F 17,00 3,00
Rwanda Blok nr. 5 ** 11,00 2,00

I Rwanda Nrs. 1078-1085 ** 11,00 2,00

2 Reeksen nrs. 551-566 ** + 567-572 O+** 7,00 1,00

Zaïre Nrs.928-935 voetbal rF* 5,00 1,00

I Zdíre Nrs. 1110-1117 ** 6,00 1,00

Blok nr 1 PLOOI ** 500,00 100,00

België Blok nr. 7 o 45,00 I
Blok nr. 8 * 20,00 7,00

35 Blok nr. 9 o 15,00 5,00

36 Blok nr. 13 o 6,50 1,50

37 Blok nr. 14 o 6,50 1,50

38 België Blok nr. 18 ummerd o 10,00 2,00

39 PRnrs.45-46Privé o 0,50
40 Wereld P+**Insteekboek 8/l 6 Boordevol O+** 10,00

4t 228-267 o 12,30 1,00

42 277-295 ** 100,00 10,00

43 Belgisch-Congo Nrs.277-295 o 9,50 1,00

44 Oostenrijk 1l cote 1986à19met o 2,00

45 5 met o 1
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ost peÍ Sledehon
In Canada

Bart Samym

Honden zijn niet alleen de
beste vriend van de mens, ze

Geregelde postverbindingen
zijn evenwel een andere zaak.

Sussex in Engeland. Maar na
herhaalde protesten van
dierenlieftrebbers werd dit
uiteindelijk verboden.
Er is evenwel een streek, of
beter gezegd een regio, in de
wereld waar honden quasi
onmisbaar zijn bij het vervoer:
het hoge noorden (en het diepe
zuiden in Antarctica). ln alle
landen in het hoge noorden,
van de Scandinavische landen,
tot Rusland, Groenland,
Alaska en Canada werden en
worden honden nog steeds
gebruikt voor het vervoer, als
sledehond. Vandaag de dag is
dit meestal als sport,
aangezien gemotoriseerd
vervoer beschikbaar (maar niet
steeds betrouwbaar) is, maar
indertijd was dit meestal de
enige betrouwbare vorÍn van

vervoer over de grote
sneeuwvlakten van het hoge
noorden.

tr !:..!r.\\ \\irr, rr, iirrrr,'!.\

worden ook al sinds
mensengeheugenis door de
mens gebruikt voor speciale
doeleinden: jacht, waak- en
verdediging, bewaken van
kuddes, oorlog, Honden
worden daarenboven nu en
dan ook ingezet bij de post.
Herinner jullie in dat geval
bevoorbeeld het experiment
met de ballon Faid'herbe
gedurende het beleg van
Parijs in 1870, toen
herdershonden meegenomen
werden in deze luchtballon
vanuit Parijs, met de
bedoeling om ze nadien te
gebruiken om de post terug
Parijs in te smokkelen. Dit
experiment lukÍe niet, maar
talloze andere voorbeelden
zijn gekend waarbij honden
gebruikt werden als koerier.

Een van de weinige bekende
voorbeelden neemt plaats op

het einde van de 19'eeuw ,

wanneer honden werden
ingezet voor het trekken van
postkarretjes in de kusstreek
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En als je spreekt over vervoer,
dan spreek je ook over
postbedeling. Er zijn diverse
voorbeelden gekend waarbij
hondensledes ingezet werden
voor de postbedeling, gaande
van Groenland tot zelfs een

De ontwikkeling van de echte
sledehondepost, in vooral
British Columbia (BC) en
Yukon, gaat terug tot het einde
van de 19" eeuw. Canada werd
pas een onaflrankelijke natie in
1867 en dat resulteerde ook in

de zomer speciale zes-mans
kano's inzetten voor het
vervoer van goederen,
personen en ook post. In de
winter werd gebruikt gemaakt
van sledehonden, maar alleen
wanneer hoogst nodig. In
principe lag het meeste
verkeer gedurende de lange
wintermaanden stil.
De twee speciale
aangelegenheden die het
noodzakelijk maakÍen om een
meer georganiseerde en
geregelde postverbinding te
starten waren de Cariboo Gold
Rush in British Columbia
omstreeks de jaren 1860 en
vooral de Klondike Gold Rush
van de late jaren 1890 in de
Yukon. De goudkoorts dreef
duizenden goudzoekers naar
het hoge noorden en deze
aantallen, maar ook de
economische noodzaak
maakten dat de overheid
genoodzaakt was een
geregelde postverbinding op te
starten.
In het geval van de Cariboo
Gold Rush, nam de overheid
de transpostmaatschappijen,
die de nederzeffingen
bevoorraadden, in

FALCOPH[ 1970

Ksbenhavns lulihavns postkontor
2770 l(6slrup

onderaanneming. Dit gebeurde
via een systeem van contracten
via biedingen, waarbij de
laagstbiedende het contract
toegewezen kreeg. Dit
betekende ook dat naargelang
het seizoen en de
omstandigheden, het
vervoermiddel verschilde:
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experiment in Tirol in
Oostenrijk, maar meestal bleef
dit beperkÍ tot speciale en
eenmalige tochten, die eerder
filatelistisch zijn dan echte
sledehondenpost. In Canada
evenwel ligt dit anders.
In Canada is de
sledehondenpost een begrip
dat in het dagelijks gebruik
bestaat. Als men daar lacht
met de snelheid van de
hedendaagse postbedeling
spreekt men vaak nog over de

tijd toen alles veel sneller ging
per "hondenpost". Ten andere
het populaire imago van
Canada is nog altijd dat van
aan de ene kant de mounties
(de bereden Canadese politie)
en aan de andere kant de

isolatie en eenzaamheid van
de grote uitgebreide
sneeuwvlaktes van het
noorden, waar de komst van
het nieuws (oraal) en de post,
via het enige mogelijke
vervoermiddel de sledehond,
een welgekomen afivisseling
was in een anders eentonig en
eenzaam bestaan.

het opzetten van een hele
reeks van nieuwe openbare
diensten, met inbegrip van een
postdienst.
Dit betekent niet dat post
voordien reeds niet bedeeld
werd, en er zijn zeker
gedocumenteerde voorbeelden

KIMUGSIMIK AG DLAGKISARTUT 1970
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van systemen opgezet onder
meoÍ door de
handelsmaatschappijen die de
diverse afgelegen
handelsposten en
nederzettingen bevoorraadden
en bezochten. Een van de
bekendste voorbeelden was de
Hudson Bay Company, die in
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kano, wagen, soms maar
zelden een hondenslede, ...
In de Yukon Gold Rush lag
het anders. De streek leende
zich niet echt voor
hondensledes: te diepe sneeuw
zonder vaste paden. ln zo'n

Par Cometlrluo

CANADIAN
B..t Dogtoam Post

From I Rl vJ. ore Portneuf

DOGTEAM MAIL

beginjaren van de 20" eeuw
werd wel de Yukon telegraaf
Itjn aangelegd, gebruik
makend van delen van de
Collins route. De aanleg van
de telegraaflijn ontwikkelde
tevens rudimentaire paden,

verder naar het noorden
gebeurde alleen per toeval
(passerende reizigers). Het
meer noordelijk gelegen Fort
George had via andere wegen
wel nog postbedeling van het
westen (Hazelton) en het
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geval kunnen sledes en honden
wegzinken in de sneeuw
zonder enige vooruitgang te
boeken. Immers om op een
efficiënte manier sledes te
kunnen inzetten, heb je
duidelijk aangeduide, vaste
paden met verharde sneeuw

) nodig, of de sneeuw moet
dermate verhard zijn door
ander vervoer (wagens, wild,
sneeuwschoenen,...) of er moet
zoveel als mogelijk gebruik
gemaakt worden van bevroren
meer- en rivieroppervlaktes,
waar door de wind de sneeuw
niet de kans kreeg om op te
hopen.
Maar een andere ontwikkeling
zou uitkomst brengen. Reeds
in de jaren 1860 was er een
poging ondernomen om een
telegraaflijn aan te leggen
tussen de USA - Canada en
Rusland (toen nog in het bezit
van Alaska). Deze
zogenaamde Collinsroute werd
nooit afgewerkt, maar in de

zogenaamde trails, van
verharde sneeuw die ideaal
geschikt waren voor
sledehonden.
In dit verband speelt Quesnell
een belangrijke rol. Quesnell
is een noordelijke nederzetting
gelegen aan de samenloop van
twee bevaarbare rivieren en
dus sedert lang een belangrijk
transportknooppunt.
Bovendien lag Quesnell ook
op de Yukon telegraaflijn.
Toch was het merendeel van
de post door Quesnell niet
gelinkt aan sledehonden.
Daarvoor waÍen de andere
vervoermiddelen, via de
rivieren en de wagenroutes,
economisch veel interessanter
aangezien ze grotere
hoeveelheden konden
vervoeren. Gedurende vele
jaren was Quesnell gekend als
de laatste (noordelijkste)
posthalte langs wat bekend
was als de 'Ashcroft TraiP'
komende uit het zuiden. Post

oosten (Edmonton). Maar ook
vanhieruit was er geen
connectie meer met het
zuiden. Een gans gebied, met
duizenden goudzoekers en
talloze nederzettingen was
volledig afgesneden.
De paden van de Yukon
telegraaflijn zouden de
uitkomst brengen. Twee vaste
sledehonden routes werden
opgezet.
De eerste vertrok uit Quesnell
naar het noorden via
Blackwater naar Fort Fraser,
zodoende de broodnodige
route naaÍ het noorden
openend. Vandaaruit
vertrokken andere
sledehondenteams verder via
de Yukon telegraafroute via
Hazelton, Telegraph Creek,
Glenora, Atlin, Whitehorse en
uiteindelijk helemaal tot
Dawson City. Met deze twee
lijnen was quasi de ganse

streek ontsloten en
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toegankelijk gemaakt voor
postverkeer.
Er bestaan goed
gedocumenteerde bewijzÊn en
foto's van post bezorgd door

t tr.r, .i /-,/i , r:,.rr "r...1 t.,trt '/,.,".. ,, .' . ., ,

postkantoor
was gevestigd
achterin de
winkel.
In alle

eerlijkheid
heeft de echte

hondenpost
ook hier niet
lang stand
gehouden. Zo
werd de route
tussen Dawson
City en

Whitehorse
reeds in 1902 vewansen door
paardenwagens en rivierboten.
Enkel in de kleinere plaatsen
bleven de sledes ingezet

enthousiastelingen in 1975 de
sledehondenroutes nieuw
leven inbliezen via speciale
'oruÍIs", meestal in maart van
ieder jaar, waarbij post in
Carcross Yukon in de gewone
postbedeling kon meegegeven
worden, vervolgens vervoerd
worden per sledehondenpost
(met speciale aanduiding
hiervan) en in Atlin, British
Columbia terug in het normale
vervoer terecht te komen voor
bestelling overal in de wereld,
tenminste als de enveloppe
voldoende gefrankeerd was.
Deze dienst bleef gedurende
30 jaar in dienst en werd via
een speciale laatste run in
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sledehonden langs de Yukon
telegraaf lijn van rondom 1900
tot de 20'er jaren Een vaak
gereproduceerde foto toont
een prachtig hondenteam voor
de Hudson Bay Company
winkel in Front Street. De
musher (slededrijver) draagt
een paaÍ enoÍïne
sneeuwschoenen en een
geweer. Verschillende
toeschouwers bewonderen het
team. De foto dateert hoogst
waarschijnlijk uit 1920, toen
Charles Allison de winkel
gekocht had en tevens
postmeester was, het
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worden (minder volume).
Tegen de 2O'erjaren begon de
georganiseerde luchtpost de
situatie helemaal te keren.
Toch bleven de sledehonden
nog dienst doen, biju. bij
langdurig slecht weer, maar
ook in enkele speciale
gevallen zoals in het
gei'soleerde Colville Lake in
North Western Territories,
waar men in de winter bleef
beroep doen op sledehonden
tot de jaren 1970, wanneer
luchtpost en snowscooters
definitief overnamen.
Tot slot dienen we nog te
vermelden dat

maart van het jaar 2004 nog
speciale luister bijgezet.
In 1993 werd hetzelfde
geprobeerd voor de route
Quesnell-Wells-Barkerville en
deze dienst blf ft tot op
vandaag bestaan. Het is
hierdoor ook de laatste dienst
waar post nog kan verstuurd
worden via sledehondenpost.

Met dank aan de VRP Roeselare
en de auteur voor de toelating
om dit artikel te mogen
publiceren.
Arpo Jarpo

-/-
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BIJEENKOMSTEN 2OO8 ARPO. JARPO

t
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Zaterdag 12 januari 2008 vanaf 14 uur Algemene jaarvergadering Arpo-Jarpo

Donderdag 24 januari 2008 vanaf 19 uur lYorstenbrood Arpo

Zaterdag 9 februari 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 februari 2008 vanaf 19 uur studiekring Lier 19.30u. Arpo

Zaterdag 8 maart 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 maart2008 vanaf 19 uur studiekring Belgisch -Congo Arpo

Zaterdag 12 april 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24 april2008 vanaf 19 uur studiekring Lier 19.30uur; Arpo

)*erdag 10 mei 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22mei2008 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 juni 2008 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 26 juni 2008 vanaf 19 uur studiekring Lier+B.C. Arpo

Zaterdag 05 juli 2008 vanaf 14 uur: Eerste zaterdlag Arpo

Donderdag 28 augustus 2008 vanaf 19 uur studiekring Lierl9.30uur Arpo

Zaterdag 13 september 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 20 september 2008 Buffet vanaf 19 uur derde zaterdag Arpo-Jarpo

Zaterdag 1l oktober 2008 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag
)

Zaterdag

23 oktober 2008 vanaf 19 uur studiekring Lier 19.30uur Arpo

I november 2008 vanaf 14uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 27 november 2008 vanaf 19 uur +studiekring Lier+ studiekring
Belgisch Congo

Arpo

Zaterdag 13 december 2008 Vanaf 14 uur Zaterdag Arpo-Jarpo

Zondag 14 december 2008 NATIONALE RUILDAG +

TENTOONSTELLIG van 10 tot 16 uur

Arpo-Jarpo

I

I Inlichtingen:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER 8:03/4806628 E-mail adres firmin-thys@scarlet.be
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BESTE VRIENDENO

Tentoonstelling

EÉ Van 19 april tot en met 04 mei 2008 vindt een
unieke tentoonstelling plaats in de Stadsbiblioteek te
Lier met als onderwerp: Valken rond de Toren. ln
2007 vestigde zich een koppel slechtvalken op de
St-Gummarustoren.
Voor de eerste maal sinds mensenheugenis vlogen
er in Lier 2 jonge slechtvalken uit. Naar aanleiding
van deze gebeurtenis organiseert Natuurpunt
afdeling De Wielewaal in samenwerking met het
Fonds voor de lnstandhouding van Roofuogels,
Electrabel en De Post een prachtige tentoonstelling
rond de slechtvalk.

Het is de bedoeling iedereen te laten kennismaken met de slechtualk en aan te tonen dat er ook in de stad
plaats is voor natuur. Slechfualken zijn zeer zeldzame roofuogels die eind jaren 60 met uitsterven bedreigd
waren. Dankzij het plaatsen van aangepaste nestkasten kon de slechtvalk zich ook in de stad vestigen. Ook
Lier kon een koppeltje verwelkomen. De tentoonstelling geeft een duidelijk beeld over zijn kenmerken en
belicht alle aspecten van het leven van deze vogel.
Via een camera is het broedend koppel te bekijken in de bibliotheek.Er zijn infopanelen rond het werk van
André Buzin, gepassioneerd natuurtekenaar en vooral gekend als ontwerper van de vogels op de
postzegels. H'rj tekende ook, als steun aan het slechtvalkproject van het F.LR., een afbeelding van de
Slechtvalk die in beperkte oplage te koop zal worden aangeboden.
- Er is een postzegel verschenen met een slechtvalk getekend door André Buzin. Naar aanleiding van de
uitgifte van deze zegel geeft De Post een speciaal afgestempeld herdenkingsvelletje uit dat in Vlaanderen
enkel in Lier tijdens de tentoonstelling zal te verkrijgen zijn. Er zijn informatiepanelen te bekijken van
Natuurpunt, met verdere documentatie omtrent de werking van de plaatselijke afdeling 'De Wielewaal'.Dit
geheel kwam tot stand dankzij de samenwerking van Natuurpunt, het Lierse Stadsbestuur en de Stads-
bibliotheek, Het Fonds voor de lnstandhouding van Roofuogels, Electrabel en De Post.

Onze bijkomsten worden redelijk goed bezocht door onze leden, maar het kan beter . Wij vragen vooralom
uw nieuwe uitgiften tijdig en regelmatig te komen alhalen. Tijdens onze bijeenkomsten staan wij alt'tjd ter
beschikking om u te helpen en met woord en daad bij te staan.

Thys Firmin

(

I

[xP0'58

IN MEMORIAM
Met ontsteltenis hebben wij het plotse overlijden van Walter Wollants vernomen. Walter was sinds
een paar terug lid van onze kring. Velen zullen hem gekend hebben als leraar wiskunde in het Kon.
Atheneum van Lier. Walter was een filatelist in hart en nieren en had een gtote en brede kennis .

Wij willen langs deze weg zijn familie ons diep medeleven aanbieden.

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2008



Filatelistisch blad, 2-maandeldkse uitgave door

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:0496/264119

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

Website : arpo-jarpoJier.be

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

CLTJBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdae ruilnamíddaqen ÁRPO - JAfuP0

Elke 2e zaterdag van de maand, van 14 uur tot I 6 uur
uitgez. juli (1" zaterdag van de maand)

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

* Donderdag ruílavonden ÁRPO
Elke 4e donderdag van de maand, van 19 uur tot 2l uur
uitgez. juli (geen vergadering op donderdag)

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

* Verkoop onder ledenllE!9
2e zaterdagvan de oneven rnaanden, om l5 uur

BESTIIUR ARPO - JARO Lier .'
* Voorzitter & Public Relations-penninsmeester

THYS Firrnin, E firrnin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
I03t480.66.28

* Ruilmeester Secretaris. Web master & Hulpbibliothecaris
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

*Leden:

BATS Willy, trwilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
8:04861025907 014/368241

VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8:03/480.66.28

*Erebestuursleden

MERTENS Frans

J

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecaris
BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus 10

8:03/480.22.83

xDienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Drrmortierstr. 53,2540 Hove

8:031288.58.94
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BIJEENKOMSTEl\
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 10 mei 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 22 mei 2008 vanaf 19 uur ruilavond
Zaterdag 14 juni 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 26 juni 2008 vanaf 19 uur ruilavond +
studiekring Lier + studiekring Belgisch -Congo
Zaterdag 5 juli 2008 (EERSTE ZATERDAG)
vanaï 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 28 augustus vanaf 19 uur ruilavond *
studiekring Lier
2I mei 2008 o(Briljante verhalen" in de Colibrantzaal,
Openbare Bibliotheek Kardinaal Mercierplein 6 Lier
om 20uur met een presentatie van Luc Van Roy aan de
hand van zilnverzameling diamant:

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

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag l0 mei 2008 vanaf14 uur
Zaterdag 14 juni 2008 vanaf 14 uur

Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter
beschikking.

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LIDGELD 2OO8 €7,00
* JARPO : tem 18 jaar gratis

vanaf 19 tem 2l iaarz €7 r00
o ARPO z vanaf 2Ljaar: €7,00
o Rekeninenummer:ARPO-JARPOLIER:

000-1615568-33

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raadpleeg onze
bibliotheek. Kennis vergaren is geld besparen.

haal uw af.
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FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven- Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nieuwe secretariqats

4 mei 2008 : Diest : Nationale ruildag ingericht door de KVBP-afrleling Diest tnzaal Scafuis,
St. Hubertusplein 2 te Schaffen, open van 9u tot 15u, toegang € 1,00

4 mei 2008 : Bonheiden : Ruildag ingericht door de Ruilkring Bonheiden RU.KRI.BO in de feestzaal
'oVolkslust", Drop 76 te Bonheiden, open van 9u tot 13u, gratis toegang

8 - l0 mei 2008 : Essen (Duitsland) : 3d" ECTP 118d" intern. Postzegelbeurs, EuropesJKampioenschappen
Thematische Filatelie), Messe Essen, Messchaus Stid, Halle lA

10 mei 2008 : Nossegem, grote ruilbeurs voor allerlei, ingericht door Postzegelclub Nossegem
Hoeve Nothemgem, Sint-Lambertusstraat 1, open van 9 tot 16u, gratis toegang

l0 - 12 mei 2008 : Bad Mondorf (Luxemburg) EXPHIMO 2008 (50't" intemationale thematische tentoonstelling)
Parc Thermal

24 mei2}08 : Sint-Gillis Dendermonde, l7d" nationale ruildag tnzazl"De Zonnebloem", Breestraat 109
Van 9 tot 17u

I juni 2008 : Ertvelde, zaal Bavo-Holstaat7,postzegel- en algemene hobbytentoonstelling
Open van 9 totl7u

7 juni 2008 : Beauraing : Voorverkoop Koningin Fabiola 8Ojaar, Zomerzegels, Toerisme; precompetieve
Tentoonstelling; Sporthal, Rue de la Couture 46

14 -22 jmi2008 : Parijs (Fmntaijk) : Salon du Timbre et de l'Ecrit (FEPA-tentoonst.; nat. Kampioenschappen)
Parc Floral, Hall de la Pinède

12 juli 2008 : Brussel : voorverkoop Sport (Olympische Zomerspelen), Folklore, EXPO'58, Stadhuis
17 augustus 2008 : Begijnendijk: 80" grote nationale ruildag. Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19

Van 7u30 tot 14u
25 -28 september 2008: Marche-en-Famenne : Nationale competitieve tentoonstelling Luxphila 2008 en nationale

jeugdtentoonstelling Junex 2008 in de rue des Deux Provinces 1.

27 september 2008 : Nieuwpoort, Nationale postzegelbeurs nzaal Islanda in de Vismijn
Toegang gratis, open van 9 tot 17u

8 - Lzjuni 2010 : Antwerpen, Europees kampioenschap voor filatelie "Filatelie aan de stroom" & nationale
competitie en Junex 2010. Meer info

GEMEENTE NOSSEGEM

POSTZEGELCLUB

NOSSEGEM
GROTE RUILBEURS
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Onze club werkt mee met twee personen aan het
welslagen van deze avond. Onze ruilmeester-
secretaris Luc Van Roy geeft aan de hand van
zijn verzameling over diamant een dia-presentatie
Hij vertelt het ontstaan van het hardste mineraal
tot het schitterend geslepen product. Onze
voorzitter Firmin Thys is samen rnet enkele
anderen als ex- diamantbewerker gevraagd als
verteller en getuige om de diamantnijverheid in
de Kempen en in het algemeen voor het
nageslacht te bewaren .

Er zullen zeker plezante anekdotes verteld
worden. De inkom is gratis en er is een drankje
voorzien voor iedereen.

Lier

Wist u dat?
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VERKOOP ONDER LEDEN ZATERIIAG 10 mei 2008 om 15 uur
Nr Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr,
I België Nr. 17 in paar Tanding l4xl4Tz o 9,00 2,50
2 België Nr. 17+ 17 V 3 zegels af te weken o 38,00 8.00
J Beleië Moderne brieven in doos o bod
4 Jersey Europa 1979 2 vellentjes ** 10,00 3,00
5 Spanie Gemaanschappelijke uitgifte met Portugal op FDC o 3,00 1,00
6 Denemarken 9 zegels *+ 14,75 4,00
7 Finland 6 zegels tr* 20,00 5,00
8 Griekenland Nrs.1722-1725 + boe\ie nrs. 1786-1787 ** 16,50 4,00
9 Ierland Boekje C 758 ** 15,00 4,00
r0 Saar Nrs. 331-333 (Michel catalogus) ** 9,90 3,00
l1 Ierland C 813 4 blokken ** 22,00 5,00
l2 DDR Blokken ws.2783-2785 ** 7.20 2,00
13 DDR Blok nr. 2876 *:* 2,00 0,50
t4 DDR Boekje 3 A (Michel) **. r0,00 3,50
l5 DDR Nrs. 3071-3074 (Michel) *r* 2,80 0,70
1ó Jugoslavië Eulopa 1989 2 vellentjes ** 7,00 2,00
l7 Zweden Europa1992 ** 9,00 3,00
t8 Zweden Boekje C 1794 ** 12,00 4,00
t9 Portugal Europa blok nr. 80 ** 9,00 3,00
20 Hongariie Blok nr. 225 {r* 4,00 1,00
2l Duitsland Kaart 500jaar postroute Vesselwang-Veenwegen o 2,50 0,75
22 Beleiê 'Nrs. 68-70 + 70A mooie rondstempels o 9,50 3,00
23 Beleië Nrs. 7l-72 gestempeld + 7len73 mooie stempels *o 6,50 2,00
24 Beleië Nrs.84-86 o 15,00 4,00
25 België Nrs.93-95 o 75,00 15,00
26 België Nrs. 101-105 o 26.25 5,00
27 België Nrs. 100-106 o 38,75 r0,00
28 België Nrs. 386-389 + nr. 89 perfo o 3,00 1,00
29 Beleië Nr. 410 prachtig gestempeld (Iassis) o 115,00 40,00
30 Belsië Nrs. 2383-2386 in strip o 3,00 1,00
3l

.Wereld
lnsteekboek 8116 blz goed gevuld veel Belgisch Congo o 5,00

32 Amerika Kaft met met 100de zegels o 5,00
33 ZuidAfrika Kaff met 1000de zegels, studie langlopende reeksen o r0,00
34 Wereld Doos met 1kg zegels af te weken.veel GBr. Hoge waarden o 5,00
35 België Blok nr.7 o 17,50 5,00
36 België Blok nr. 33 o 6,00 1,50
37 Beleië BIok nr. 34 o 8,00 2,00
38 Beleië Blok nr.35 o 3.00 0,70
39 België BIok nr. 36 o 4,25 1,00
40 België Blok nr. 37 o 4,00 1,00
4t Beleië Blok nr. 38+39 o 2,50 0,50
42 Beleië Blok nr. 4A: 4l o 2,80 0,50
43 Beleië Blok nr. 42 + 43 o 2,00 0,50
44 Beleië Blok nr. 44 + 45 o 2,00 0,50
45 België Blok nr. 46 + 47 o 4,00 1,00
46 België Blok nr. 48 o 3,00 0,80
47 Beleië Blok nr. 49 o J7< 0,70
48 België Blok nr. 50 + 51 o 6,50 1.50
49 Beleië Blok nr. 52 o 1,20 0,30
50 Beleië Blok nr. 53 o 2,OO 0,50
51 Beleie Blok nr. 54 o 2.00 0,50

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2008
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dieLeden niet kunnen eeodaanwezrg AJN oftelefonisch doenbod onzeattljmogen schriftelijk BAETEN Louisbii veilingmeester
20 bus 2500t0 Lier8: 034802283I

AFKORTINGEN: **:Postgaaf - * :Postgaafmet - O: Gestempeld . BL:
Luchtpost- BZ: Bezettingszegels- FV:Frankeervignetten- PWST:
geschiedt per opbod met een opgeld
€5,00 +0,20€ - van €5,00 tot€20,00
geschiedt contant.
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of velletje- BR: Brief - R:Rolzegels - LP:
Postwaardestuk - DA:Dagbladzegels-TX:Strafportzegels. De verkoop

van 50á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgf van €0,00 tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot
+ €0,50 - van €20,00 tot €50,00 +€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00 De hoogste bieder is koper en de betaling
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Wat ik zo leuk vind aaÍt
postgeschiedenis is, dat je nog
ontdekkingen kunt doen. Dat
niet alle paden reeds
platgetreden zijn en dat je zelf
nog zaken kunt uiwinden.
Uiteraard is dit nog meer het
geval voor gebieden die niet zo
heel vaak verzameld worden
(alles is relatief natuurlijk) en zo
is het naturnlijk weliswaar iets
gemakkelijker om Belgische (of

NALOZHENNYI PLATEZH
REMBOURS ZENDINGEN

van nog niet platgetreden paden
te volgen. Het idee te hebben om
iets nieuwers en vooral
exotischer te doen, zonder terug
te vallen tot het rijk van het
onmogelijke.
Voor Rusland vind je immers,
als je weet waar te zoeken, nog
ruim wat materiaal. Er zijn ook
verschillende gespecialiseerde
handelaars én veilingen, er
bestaat toch wat literatuur

Bart SAMYN

Amerikaanse "Rossica", de
o'Canadian Society for Russian
Philately'' en ook de '1.{ew
Zealand & Australian Society
for Russian Philately''. Elk van
deze verenigingen geeft ook een
clubmagazine uit, waarin niet
alleen artikels verschijnen, maar
waar ook ideeën uitgewisseld
worden.
Zo las ik in Pochta 32 (het
magazine van Nieuw Zeeland en

4+.+
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Albeelding I
West Europese zonder sectair te
willen zijn) postgeschiedenis te
verzamelen (meer materiaal
beschikbaar én meer filatelisten
en dus ook meer naslagwerken)
dan bijvoorbeeld China of
Colombia of ... Rusland.
Een van de voornaamste redenen
dat ik gestart ben indertijd met
Rusland, was precies het effect

Arpo-Jarpo Lier mei - juni 2008

(indien niet in het Russich, dan
vooral in het Duits, Frans en
Engels, maar zelfs in het
Nederlands) en er bestaan heel
wat gespecialiseerde
(internationale) verenigingen.
Zoben ik onder meer lid van het
Nederlandse o'Oost Europa
Filatelie", de "British Society
for Russian Philately'', het

Australia) een interessante
bijdrage over een weinig gekend
gebied van Russische filatelie:
deze van de rembours
zendingen. Je weet wel het
systeem, dat ook in België nu
nog bestaat, waarÍnee je - als
verkoper van goederen of
diensten - iets kan opzenden en
waarbij de post de waarde van



het pakket en/of brief int bij de
geadresseerde tegen afgifte van
de zending. Als verkoper betaal
je uiteraard extra aan de Post
voor deze dienst, maar je bent
tevens zeker van je geld of je
zending terug.
Nu vooral in oudere tijden is
hierover relatief weinig geweten,
want veelal betrof het hier
pakjes, wa:lrvan op vandaag
filatelistisch weining overblijft.
Maar toch kom je nu en dan
dergelijke brieven tegen en soms
ook kaarten die bij pa$es
hoorden. Niettemin blijven dit
over het algemeen echte
zeldz.aamheden. Nu de persooon

9
van 1919 en verdero schenen
tevens uit te wijzen dta dit tarief
na de revolutie verlaagd werd tot
1% plus brief- en aantekenrecht.
Ik was uiteraard nieuwsgierig en
ging op zoek naar voorbeelden
uit mijn eigen collectie St.
Petersburg (1700-1914) en vond
er twee.
Het eerste voorbeeld
(afbeeldingen I & 2) dateert van
5/I1/I912, draagl een purper
handstempel 'T.{alozhennyi
Platezh (cash tegen aflevering)
en een rood vignet met dezelfde
tekst. Het werd gestuurd van een
meisjesschool (diploma?,
certificaat?) naar een

Russian Philately" (#34 van
1964) vond ik een artikel van de
hand van RL Joseph
"Posttarieven van het Russiche
Rijk l90l-1904" met daarin ook
een sectie over rembours
zendingen. Nu toegegeven, dit
stemt niet overeen met de
periode van mijn brief, maar
toch maar eens nalezen :

Rembours voor pakjes:
Maximum bedrag: 200 roebels
Frankertng is brieftarief plas
volledig aantekenrecht plus 2
kop. per roebel, met een
minimumvan 10 kop.
Dit trok er al meer op: 7kop.
brieftarief + 7kop. aantekenrecht

rt{,
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lfbeelding
j'

in het artikel had enkele
voorbeelden van dergelijke
zendingen rondom de periode
van de I9l7 revolutie (3
exemplaren) en zich baserende
op deze voorbeelden kwam hij
aarzelend tot de bevinding dat
het tarief voor een dergelijke
zending 2% van de waarde
moest bedragen plus het brieÊ
en aantekenrecht. Echt zeker
was hij niet (te weinig
voorbeelden) en bovendien
waren er kleine verschillen in de
frankering: van 2kop. tot 4 kop.
(in vergelífking met het huidige
brieftarief zo'n €0,10, dus niet
enorÍn maar toch...). Enkele
latere voorbeelden daterende

Arpo-Jarpo Lier mei -juni 2008

geadresseerde die inmiddels
verhuisd was, vandaar de terug
naar afzender en rode
aankomststempel van St
Petersburg op keerzijde
(19/lI/1912). De aangegeven
waarde (zie tekst onder stempel)
bedraagt 35 kop en dus zou de
totale frankeerwaarde niet meer
mogen bedragen dan 15 kop.
(brieftarief 7 kop. +
aantekenrecht 7 kop. + 20Á varr
35 kop.: 0,7kop of afgerond 1

kop. : totaal 15 kop.). Toch is
de brief gefrankeerd met 24
kop.?
Ik dus op zoek naat een
verklaring. In een ouder nuÍlmeÍ
van de "British Journal of

+ 2 kop. per roebel met een
minimum van 10 kop.:24kop.
Dus ondanks de afiuijkende
periode (1901-1904 tegenover
l9t2) scheen dit toch te
kloppen. Ik besloot dit vlug te
controleren ten opzichte van
mijn tweede stuk (afbeelding 3),
een kaart van 1913 van de
organisatie "Cultuur" vragende
om de betaling van 2 Roebel en
19 kop. voor een boek.
Aangezien dit een dnrkwerk
kaart was (stempel "pechatnoe
proizvedenie, gedeeltelijk onder
'Naloztrennyi Plateá" vignet)
naar Abo (Fins gedeelte van
Rusland) bedroeg het tarief
2kop. + plus 7kop.



aantekenrecht + 10 kop.
rembourskost (2kop. per roebel
of 2Yo: 4,38kop.: 10kop.
minimum) of inderdaad de 19
kop. waannee de kaart
gefrankeerd was. Zaak opgelost
dacht ik en dus een vervolg
artikel geschreven voor het
nummer 33 van Pochta.
Maar het bleek dat ik toch niet
alles gevonden had, want in

AJbeeldíng 3

IïH nroropr'0 B$Ê T-80 ., liSJIbïy PÀ ", C.-lïerrrp 67p rt, i

Ilar'crciil rt[1. l{. r lionrrasirr l}nori,F.l,

10
moest het rembours bedrag in
cash betaald worden op het
postkantoor en dus niet
opgenomen worden in de
frankering met zegels. Vanaf I
januari 1905 moest het rembours
bedrag voorafbetaald worden via
postzegels. Het rembours bedrag
bedroeg in die periode 2Yo van
de rembours waarde met een
minimum van 10 kop.

Het zal voor iedereen duidelijk
zijn dat deze regel van 2kop. per
roebel ofbegonnen Roebel licht
afinijkt van de 2%o rcgel voor
hogere bedragen. Bv.
Rembourswaarde van
10R50kop.: 2Yo : 2l kop. waar
de 2kop regel22 kop. geeft.
De 2 kop. regel bleef in regel
gedurende de rest van de pre-
revolutie periode en zou pas op

I
n sr{fi88Á8fr

't(),jt(( t.(,7) ?r,,.Ii.L tití,.t!í:i t.t L(,

t

/.-b

Jl t, uLfr,Á/\'\, e-eÀ L,..^-^.

Pochta 34 kwam het derde luik
van ons collectief
opzoekingswerk tot een echt
besluit, toen Alexander Epstein
(van Letland) met de rest van de
verklaring kwam.
In de "Soviet Collector"
(Russisch-talig magazine voor
postgeschiedenis in Rusland
uitgeven) nts. 24 &, 25 (1986-
87) verscheen een artikel van B.
Kaminski over de posttarieven
van de pre-revolutionaire
periode waarin meer gegevens
waÍen opgenomen.
Rembours zendingen werden
geintroduceerd in Rusland vanaf
1 januari 1888. Oorspronkelijk
bedroeg het maximum bedrag
100 Roebel, maar dit werd
verhoogd tot 200 Roebel vanaf
1891 en dan tot 500 Roebel
vanaf 1904. Ook oorspronkelijk

?-l/4ínÀ411,

Met de nieuwe postonderrichten
van 1909 werden enkele
kleinere, maar belangrijke
wijzigingen doorgevoerd.
Vooreerst werd het maximum
bedrag nu 5000 Roebel en
werden brieven met aangegeven
waarde nu ook toegelaten. Maar
verder spreekÍ men nu niet
langer van 2Yo maar wel (in een
variatie op de tekst die ik vond):
uMen zal ontvangen voor de
rembourskosten een bedrag van
2 kop. per Roebel, ofbegonnen
deel van een Roebel, van het
rembours bedtag, mlaaÍ niet
minder dan I0 hop. voor elk
item dat verzonden wordt; dit
bedrag zal betaald worden met
postzegels die mede bevestigd
worden met de

franheringszegels."

28 februari 1918 terug
veranderen naar de 2Yo regel,
maar nu met een minimum van
75kop.
Zo zieje maar wat het nut kan
zijn van gespecialiseerde
studiekringen, samenwerking en
het bereidwillig ter beschikking
stellen van kennis, voorbeelden
en materiaal. En hoe je bovenal
nog veel plezier kan beleven aan
nieuwe vondsten en gebieden.

Bibliograíie:
Eigen materiaal en opzoekingen
British Journal of Russian Philately 34
(1964)
Pochta Joumal (New Zealard &
Aushalian Society for Russian
Philately) 32 (2002),33 (2003) & 34
(2003)

Met dank om dit artikel te mogen
gebruiken.
Namens Arpo-Jarpo Lier
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BESTELBON AANVTJLLINGEN 2OO8 ALBUMBLADEN 2OO7

s aantal Totaal
7a Basis 2006 luxe met klemstrokenvoof €30,40
la Basis 2006standaard luxe zonder klemstrokenvoor e17,40
1b voor losse uit blokken en es Luxe met klemstroken €.15,70
1b voor losse uit blokken en es standaard Luxe zonder e8,70
1c Luxe €13,60
2 This is alleen in Luxe €6,20
J BrieÍkaarten alleen in luxe

met klemstroken
€17,90

4 €3,10
4 zonder klemstrtoken €2,10
5 Supplement extra gemeenschappelijke uitgifte België/Tsiechië Luxe €4,00
6 Niet 'o2007" allen in Luxe €5,20
7 blad in kleur €4,00

Lindner zelfde
Totaal voorschot

Voorschotten: Luxe €20,00Standaard.€10000 Andere:€5,O0

1 Voornaam:.........
' Adres:.

@:......
Datum:.
Ontvangen de som van: €.

Handtekening:

Voorschotten: Luxe €20r00Standaard.€10r00 Andere:€5r00

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

)

Postnummer:... . .....Plaats:

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

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

BESTELBON AAI\TVULLINGEN 2OO8 ALBT]MBLADEN 2OO7

s aantal Totaal
la Basis 2006 luxe met klemstrokenvoor €30,40
la Basis 2006standaard luxe zonder klemstrokenvoor €,17.40
1b voor losse uit blokken en Luxe met klemstroken €15,70
1b voor losse uit blokÍ<en en standaard Luxe zonder €8,70
lc Supplement es Luxe €13,60
2 This is alleen in Luxe c6,20
a
J €17,90
4

Briefkaarten alleen in luxe
met klemstroken €3,10

4 Suplement spoorwegzegels zonder klemstrtoken €2,10
5 extra Luxe €4,00
6 Niet u200'l" allen in Luxe €5,20
7 blad in kleur €4,00

Lindner zelfde
Totaal voorschot

Arpo - Jarpo Lie rmei-juni 2008

Handtekening:

.Lidnr.:.......



ARPO-JARPO LIER-KLBP ANT\ryERPEN
PROVINCIALE PROPAGAI\DATENTOONSTELLING

Zondag 14 december 2008 van L0 tot 16 uur
Zaal6ít Karthuizershof' Karthuizersvest 55 2500 Lier

IN's c'IrRrJV'ING sF oRMUL I E R.

NAAM, voornaam.

l2

Kring & Nr. lidkaart KLBP (verzekering)

Voor de jeugd : geboortedatum..........

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

Korte beschrijving .-...-.-...-

Klasse:
I Traditionele filatelie n Fiscale filatelie
n Postgeschiedenis I Maximafilie
n Aërofilatelie I Open klasse

n Astrofilatelie n Jeugdfilatelie
n Thematische filatelie n Eénvlakverzamelingen
n Postwaardestukken I Andere
Aantal vlakken:.... .Aantal bladen:...............Te verzekeren waarde: ....................euro

Dezeverzameling is mijn eigendom.
Handtekeningen Datum.........

Deelnemer Voorzitter kring
Terugzenden vóór 23 november 2008

Per adres: Firmin Thys Bosstraat 38 2500 LIER @:03 /480.66.28
Email : firmin-thys@scarlet.be

De tentoonstelling heeft als doel om vooral de verzamelaars te bereiken die met hun
verzameling maaÍ weinig of nog niet tentoon gesteld hebben. Alle verzamelingen zijn
toegelaten zonder enige voorwaarden . De deelname is gratis. De verzekering wordt door de
inrichtende kring betaald. De verzamelingen worden opgebouwd en afgebroken op zondag
14 december. De opbouw is voorzien tussen 8 en 10 uur. De afbraak is voorzien vanaf 16
uur. Het zijn tentoonstellingskaders van 12 bladen per vlak. Wie graag een woordje uitleg
heeft over zrlnverzameling kan die bekomen tijdens de tentoonstelling .

Arpo-Jarpo Lier mei-juni 2008
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ARPO - JARPO LIER

lTde NATIONALE RUILDAG

zondag 14 december 2008
Provinciale Postzegeltentoonstellin g

Met medewerking van KLBP Antwerpen

JEUGDATELIER

in zaal 6 t KARTHAIZERSHOF
KARTHATZERSVEST 55 25OO LIER

van I0 tot 16 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis



ARPO--J,ARPO LIER

FAMILIALE QAIZ
Zaterdag I november2OO8

\ryAAR: in (tKarthuizershof

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

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

Onkosten: €3100 per deelnemer.

: Alle deelnemers worden bedacht met een prrJs.

Onderwerpen: 10 vragen rondes met elk 10 vragen (8 atgemene 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 of een e-mail te sturen :
fi rmin.thys@scarlet.be

* **** **CÉ * lí* * ttrí* **rÉ * * * *2k *:krr *tr ?brs* * *** ?trÉrs* ***rÉ:k*** rÉ*rt rtrÊrË:t *Cr***** ** *
DEELNAME F'AMILIALE ourz8mt2008.

Naam van de ploeg:.......
Aantal deelnemers:...........

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:.......

...4

E-mailadres:

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.:0fi)-1615568-33
Terug te sturen aan: Thys X'irmin Bosstraat 38 2500 LIER

t: 03/480.66.28 El: Íirmin-thys@scarlet.be

t'
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INHOUD

Beste vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Belgische pantsers aan het oostfront WO. 1

lnschrijvingsformulier gezellig samenzijn
Familiale quiz
Nat. Ruildag + Prov. Tentoonstelling

ZOEKERTJE:
Arey De Vos is op zoek naar oude
en gebruikte insteekboeken. Mogen
beschadigd en beschreven zi!n,
maar liefst niet vuil. Ze moeten
dienen om mtjn dozen met
postzegels eens eindelijk leeg te
maken en ze daarin "voorlopig" te
klasseren.
H : areydevos@skynet.be
8:034556021 of tijdens onze
bijeenkomsten.

blz. 2
blz. 3
blz. 4
blz. 5
blz. 7
blz. 11

blz. 12
blz. 13

F

(

BESTE VRIENDEN,

De vakantiemaanden zijn begonnen, de dagen zijn op hun langst en wij wensen iedereen
een zonnige en vooral een prettige zomer. Tijdens de vakantiemaanden hebben wij twee
vergaderingen namelijk op zaterdag 5 juli (OPGELET DE EERSTE ZATERDAG VAN DE
MAAND) en op donderdag 28 augustus starten wij het nieuwe seizoen.
Op zaterdag 5 juli hebben wij nog onze verkoop onder leden met verschillende mooie
loten. lndien je niet aanwezig kan zijn kan je altijd een schriftelijk of telefonisch bod doen
bij onze veilingmeester Louis Baeten; (zie gegevens bij in dit tijdschrift).

ln september houden wtj traditioneel ons gezellig samenzijn op 20 september (derde
zaterdag ). W'j hebben het nogmaals kunnen klaren om voor onze leden en familie deze
avond aan dezelfde prijs aan te bieden als vorig jaar: een uitgebreid buffet en de drank
gans de avond gratis. De thuisblijvers zullen weer eens ongelijk hebben.

Van 25 tot 28 september is er de nationale competitieve tentoonstelling Luxaphila 2008 en
Junex 2008 in Marche-en-Famenne. Zaterdag2T september is er mogelijkheid om mee te
rijden naar deze tentoonstelling met onzê vooÍzitter. Vermoedelijk vertrek 8uur, terug rond
16à17 uur. Afspreken met de voorzitter.

Zaterdag 8 november organiseren wij onze familiale quiz. ledereen kan er aan meedoen.
Wij hopen het succes van de vorige jaren te verbeteren of op zijn minst te evenaren,
daarom zoeken wij vele handen om te helpen of mee te quizzen met één van onze
ploegen.

AAN ALLE KRINGEN VAN DE K.L.B.P. PROVINCIE ANTWERPEN: Op 14 december
2008 organiseren wij in samenwerking met de KLBP Antwerpen een provinciale
propaganda tentoonstelling. Alle soorten verzamelingen zrjn toegelaten. Er worden geen
voorwaarden gesteld aan de deelnemers en de deelname is gratis. Deelnemers die graag
raadgevingen willen over hun verzameling kunnen die altijd krijgen tijdens deze
tentoonstelling. lnschrijvingsformulier vind je achteraan in dit tijdschrift. Men kan ook
digitaal inschrijvingsformulieren aanvragen E (firmin-thvs@scarlet.be). lnlichtingen kan
men steeds en via vernoemd E-mail adres of r 8: 034806628

Arpo-j arpo j uli-augustus 200 8
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Filatelistisch blad,, 2-maandelijkse uitgave door

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8t 0496/264119

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

TVebsite : arpo-jarpo-lier.be

AAI{GESLOTEN BIJ:
* SFP*DEKOERIER'vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CLTJBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdas ruílnamíddagen AHPO - JÁRPO

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

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

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

sept€mbeÍ (twee keer vergadering op zateÁag)
december (geen vergadering op donderdag)

* Verkoop onder leden zIREQ
2ezaterdagvande oneven maanden, om 15 uur

BESTIIIIR ARPO - JARO Lier ;
* Voorzitter & Public Relalions-penninsmeester

THYS Firmin,E firmin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
I $148A.66.28

* Ruilqeester Secretaris, IVebmastgr & Hulpbíblipthecarís
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:0496/264119

*Leden:

BATS Willy, Hwilly.bats@telenet.be
Morkhovens ew eg 147 , 2200 Horentals
8:0486/025907 014/368241

VERMOSEN Rosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
Bosstraat 38, 2500 Lier
8:03/480.66.28

*Erebestuwsleden

MERTENS Frans

')

.1,

LJ

* Materiaal: en Yeilingmeester & Bibliothecaris
BAETEN Louis,
Dageraadstraat 20 bus 10

8:03/480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53,2540 Hove

7:031288.58.94

Arpo-Jarpo Lier juli.augustus 2008

BIJEEI{KOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 5 juli 2008 (EERSTE ZATERDAG)
vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 28 augustus vanaf 19 uur ruilavond +
studiekring Lier
Zaterdag 13 september 2008 vanaf 14 uur. Voorstelling
nieuw seizoen.
Zaterdag 20 september 2008 GEZELLIG SAMENZIJN
-aperitief om 19 uur ( DERDE ZATERDAG )
Zaterdag 1l oktober 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 23 oktober 2008 vanaf 19 uur ruilavond +
studiekring Lier

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

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 5 juli 2{Xl8 vanaf 14 uur

Zaterdag 13 september 2008 vanafl4 uur
Zaterdag 1l oktober 2008 vanaf 14 uur

Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter
beschikking.

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LIDGELD 2008 e7,00
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 tot en met 21 jaar: €7000

r ARPO z vanaï22jaar: €7,00
o Rekeninenummer:ARPO-JA,RPOLIER:

000-1615s68-33

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raadpleeg onze
bibliotheek. Kennis vergaren is geld besparen.

haal uw af.
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FILATELISTISCHE AGEI{DA
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 secretqriaatsqfu

1 - 20 juli : Oostende : Inkomhal van de Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7
Postzegeltentoonstelling "De BiJbel op Postzegels", ingericht door Koninklirjke
Postzegelkring van Oostende i.s.m. Zeelse Postzegelkring. Open : op weekdagen van
9 tot12 en 14 tot 19u en op zaterdag van 10 tot 12 en 13 tot 16u. Inkom gratis.

6 juli 2008 : Bonheiden : ruiftlag ingericht door de R-uilkring Borfieiden RU.KRI.BO , feestzaal
Volkslust , Dorp 76. Open van 9 tot l3u. Toegang gratis

12 juli 2008 : Brussel : voorverkoop Sport (Olympische Zomerspelen), Folklore, EXPO'58, Stadhuis
Grote MarkÍ, open van 10 tot 17u + Postzegeltentoonstelling

12 juli 2008 : La Hulpe : 25e ruilbeurs ingericht door de Cercle Philatélique de La Hulpe n zaal van de
gemeenteschool, Rue des Combattans 112. Open van 9 tot 17u, toegang gratis

27 juli 2008 : Berlaar : grote nationale ruildag ingericht door de Berlaarse Ruil- en Hobbyclub in parochiezaal
"St. Pieter", Markt27. Open van 7 tot 13u, toegang gratis

2 augustus 2008 : Jette : grote filatelistische rommeldag. Poelbosch paviljoen, Laerbeeklaan 110
Gratis ingang

3 augustus 2008 : Bonheiden : ruildag ingericht door de Ruilkring Bonheiden RU.KRI.BO , feestzaal
Volkslust , Dorp 76. Open van 9 tot 13u. Toegang gratis

3 augustus 2008 : Nossegem - Hoeve Nothengem, Sint Lambertusstraat I
Grote ruilbeurs, voor allerlei; ingericht door postzegelclub Nossegem.
Open van 9 tot 16u. Toegang gratis

17 augustus 2008 : Begijnendijk : 80" grote nationale ruildag. Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19
Van 7u30 tot 14u

23 augustus 2008 : Gent : 9d" ruilbeurs voor postzegels en poststukken. Centrum *Reinaert", Reinaertstraat 28
Open van 9 tot 16u.

23 &24 aug2008 ' ï;ïËË:ï""ï;;[ffi'ffi,ïHïi?::"'Í;ïï,r:#*ï*ï"111*il,ï,-sil'.lH,ï:ffË:ï:"
Dezp staat open voor één-kader-verzamelingen (=16 bladen). Tevens is er op de Grote Marktp
een bloemtapijt te bewonderen.

24 augustus 2008 : Heist-o/d-Berg : Nationale ruilbeurs ingericht door ruilkring TIEKAPO in de parochiez.azlvan
Heist (Station), H. Hartlaan. Open van 8 tot 13q toegang gratis.

24 augustus 2008 : Belsele (Sint Niklaas) : 24" nationale ruildag ingericht door KVBP-afdeling St.Niklaas in het
sport- en cultuurcentrum o'De Klavers", St.Andriesstraat l. open van 9 tot 16u, toegang €1,00

24 augustus 2008 : Waterloo : 11" jaarl[jkse filatelistische beurs van'oWaterloo Philatelic Club" in Ecole Communale
De Mont-St-Jean, Chaussée de Bruxelles 660. Van 9u tot 16u; toegang gratis

31 augustus 2008 : Oostrnalle : Ruilbeurs voor allerlei; ingericht door Postzegel en Verzamelclub Malle. GmeentelíLjke
Feesteaal de Notelaer, Lierselei 17. Open van 8u tot 13u; toegang gratis.

25 '28 september 2008: Marche-en-Famenne : Nationale competitieve tentoonstelling Luxphila 2008 en nationale
jeugdtentoonstelling Junex 2008 in de rue des Deux Provinces l.

27september2008 : Nieuwpoort, 1't" Nationalepostzegelbeurs nzaallslandaindeVismijn
Toegang gratis, open van 9 tot l7u

24 ianuari 2009 : Antwerpen - Kiel : I 8d" Nationale ruilbeurs; postzegels - poststukÍren en Jeugdstand KLBP Antrverpen
Stedelijke Feestzaal, Kielpark, St Bemardsesteenweg 113. Ingericht door de Koninklijke Kielse
Postzegelkring; van 9u tot l6u, toegang gratis.
Omstreeks 14u : verkoop per opbod van en voor leden KKPK/KLBP/KVBP/VPAH

Ël

8 - lzjuni 2010 : Antwerpen, Europees kampioenschap voor filatelie "Filatelie aan de stroom" & nationale
en Junex 2010. Meer info

Arpo-Jarpo Lier juli - augustus 2008
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2008 om í5 uurZA 5
Nr Land OMSCHRIJVING Cote € Inzet € Beh. Pr
1 tê Nr.4A * 4 randen , kleine hoek i o 1

Nr.4A 3 randen o 70,00 10
Nr.7A o 8,0Ó 1

Nr. 7 in o í8,00 2,00
Nr.10A in o 2,00

6 Nr. 104 in bovenrand 3mm o 2,00
7 Nr.10 o 10 1,00

Nr. 10" o 1 1

I Nr. 'l 1*, 3randen boven Luikde o 10 3
10 Nr. 11A o 12,00 2
11 Nrs. 10G106 o 38,00 5
12 met vanNrs.647-652 1 2,50 1

13 Nrs.117€-1186 21,00 7
14 Nrs.1188-1190 2,50 0,90
15 Nrs. í205-121í 6,50 2,00
16 Nrs. 1233-1238 6,25 2,00
17 Nrs. 1307-1312 1,85 0,50
18 21 verschillende o 21,00 2,00
í9 tUssen 1 en 16Samenstel van o 5,00

LP nr;25 50 2,00
re LP nrs. í8-19 Íi*l* 2,00
ië nrs. 12-13 o 50 1

23 Poortman nr. 529 blok van 6 1 00
Poortman nr.847 blok van 4 7

25 Nrs.456457 Kon.Elisabeth o
26 Blok nr. 36 1 00
27 Blok nr. 37 1 00
28 Blok nr. 55 met o 1

29 Burundi Nrs.246-251 o 1,00
30 Guinea reeksên 85,00
31 Guinea Nrs.65G663 7,00 0,50

Guinea Nrs. 886-892 dieren 4,00 0,50
Guinea Nrs.947-953 4,00 0,50
Guinea Nrs.583-590 17,00 1,00
Rwandaise Blok nr;4 u.t.T. 5,00
Wereld lnsteekboek 8/16 dezelfde 5,00
Wereld met af te weken

re 100 verschillende vanaf 10,00
Blok'l 6,50 1,50

40 Nrs. 209-2013 reeks van de zoo 35,00 9,00
41 Nrs.270-273 rode kruis roels 22,00 7,00
42 Ruanda-Urundi Nrs.28-35 o 14,00 5,00

Nr. 17 + nr. íTV3wittevlek o 8,00
Nrs. 1994 V2 dubbele o 0,50

45 Nrs.2265-2268 o 7
Doos met moderne brieven veel dezelfde o
Maximum kaart nr. í906 Université Paul Pasteur Charleroi o
Maximum kaart nr. í858 de I'arsenal o 2,50
Maximumkaart nr. 1902 Heraldieke leuw I 5ofr o 3,50

nr. 1856 20ste van Rome o

.J

I

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2008

geschiedt contant.

OPGELET: Leden die niet aanwezig kunnen zijn mogen altiid een schriftelljk
10 2500 Lier8: 034802283

of telofonisch bod doen bii onze veilingrneester BAETEN louis Dageraadstaat 20 bus

BL= Blok of velletje - BR=
BZ- Bezettingszegels. - DA=Dagbladzegels-TX=Straftortzegels. De verkoop geschiedt per opbod met een
opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het biedeh gebeurt als volgt: van €0,00 tot 9,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,20€ - van €5,00 tot €20,00 + €0,50 - var
€20,00 tot €50,00 +€1,00 - hoger dan €50,00 + €2,00 De hoogste bieder is koper en de botaling
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Lot nrl België 4A

Lot nr. 13

Lot nr. 18

Lot nr.43

Lot nr.8 België nr. 11

Lot nr 20

Lotnr.24

Lotnr.2l

Lot nr.9 België nr. 11A

: -- ':_'_:,Ë::' . 1:, ,., . ,:,1n,. }i - \; -:t
Ll . :--iZ il:- ':'r-

:\ à:.:a '@!ï: , ! \=.'y\ :ffi -i:L$*l ,'"í'-.:i-,:y <- {s*ií-l .4:-Ë'

..!1::.t .*- *4r':.ix

,i '"" ;t ft#Blr F 
,D

-4' \sr #

tG*;** '&,,,x' Lot nr.25

ÀDÀ'INISTRÀTION DES POSTES BBSTUUR DER POSTËM]EN

ffiTinb!es
Fotrdadoí E$icale lleioc ÈlisÍeth

am; b 15 eí.íhE 1937.

Zegels

. Mlzi€klond: Kotugh Elisbeó
íil0q.le or It S@hÍ 1937-

Arpo-Jarpo lier juliaugustus 2008

Lot nr. 41

Lot nr. 50
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BELGISCHE PANTSERS AAN HETOOSTFRONT TIJDENS W.O.I

Bart Samyn

Enkele jaren terug l<wam ik
in en veiling vijf loten tegen
die omschreven werden als
afkomstig zijnde van de
"Belgische autokanon
divisie in Rusland". De
jaartallen van dëze stukken
waren van 1915 en 1916.
De instel schommelde
fussen €45 en €70. Niet
echt duur, maar ook niet
echt goedkoop dus, vooral
niet als het niet echt tot je
eigen vezamelgebied
behoort. Maar toch
intrigeerden deze stukken
mÍj. Belgen in Rusland
tijdens W.O.I ? Daar had ik
nog nooit van gehoord.

Tot nu toe zijn nog-, maar

PARÍJS. Majoor collon op de officiële voorstelling van het corps des Auto-canons.

.. ,...,! \ .

ik enkele jaren geleden in
een veiling van de British
Society of Russian Philately
aantrof en de stukken die ik

aantonen, dan zou ik daar
met plezier inlichtingen over
ontvangen.
Wellicht zijn een groot aan-
tal stukken verdwenen in de
loop der jaren. Misschien
liggen er een aantal nog te

Stempel I
vergelen in persoonlijke
archieven of op
zolderruimtes! Dus het kan
dat nog meer stukken vroeg
of laat de kop opsteken,
maar niettemin zullen dit

.- ;7
t'Á4,/n .

,/d/ -

a

iia

J -tt
a

'?-/

weinig stukken van deze
kleine divisie aan het licht
gekor4en. Samen met de
vijf stukken uit deze veiling -
waarschijnlijk afkomstig uit
één collectie - één brief die

in de literatuur terugvond,
schat ik het totaal aantal
gekende stukken op
maximaal zdn 2O à 30-tal.
Moest iemand mij het
tegenovergestelde kunnen

1916 : Briefomslag meÍ Russlsche Romanopv zegels 4k (paar)
met stempl<r Posfes Militaires / Belgique /Belgische /
Legerposte rije n 6-í1 I 1 6 naar's- Hertoge nbosch

Arpo-Jarpo Lierjuli augustus 2008

Stenpel2
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steeds relatieve
zeldzaamheden blijven. Het
totaal aantal betrokken
manschappen is immers te
klein.
De oorsprong van deze
Belgische autokanon divisie
vinden we terug in 1915
aan het lJzerfront. Tijdens
W.O.l. werden de eerste
tanks en gepantserde
auto's ingezet en dit met
wisselend succes. De
loopgravenoorlog leende

Divisie samenstelling

officieren man-
schappen

Hoofdkwartier I l0

le batterij I 5l

2e batterij I 44

3e batterij 2 48

4e batterij 5 14l

Depot 7 65

-Onderhoud 275

zich immers niet echt voor
deze eenheden die het
vooral van hun snelheid en
beweeglijkheid moesten
hebben. Ook in het
Belgisch leger werd al vlug
een dergelijke eenheid
opgericht. Maar even vlug
bleek ook hier dat deze
eenheid van weinig nut
was. Het gebied waar de
Belgische troepen zich
ophielden, leende zich
immers zo mogelijk nog
minder voor een
beweeglijke oorlog. Dit deel
van het front was immers
moedwillig onder water
gezet om dê opmars van
het Duitse leger te stoppen.
Deze tactiek was geslaagd
te noemen, want het gebied
achter de lJzervallei bleef

Lat 2399 uit de veiling "Le Ctub 92"
Rode censwtr- en adminisíraiieve síerrpel:
" Be |gis c h de tae he me nt pan ts erant to's / ve I d toch l"

gedurende gans de oorlog
in Belgische handen.
Maar de autokanon divisie
bleef dus werkloos in de
"Moeren" steken.
Uiteindelijk besloot onze
koning, Albert l, de diensten
van de divisie aan te bieden
aan de geallieerde
mogendheid Rusland. Het
oostfront leek immers
helemaal niet op het front in
onze streek. De uitgebreide
steppen en vlakten van
Rusland waren bij uitstek
geschikt om een mabiele
oorlog te voeren. En
Rusland kon best wat hulp
gebruiken. De Duitsers
hadden immers al een be-
langrijk deel van het
Russische grondgebied in
handen en hun opmars kon
nog altijd niet definitief
gestopt worden.
De tsaar, Nicholaas ll, was
gelukkig met dit aanbod,
maar vezocht dat
Belgische troepen de pant-
serauto's zouden

vergezellen, aangezien
Rusland weinig troepen en
techniekers had die
gemotoriseerde voertuigen
konden bedienen en
onderhouden. De Belgische
grondwet liet evenwel niet
toe dat Belgische troepen in
het buitenland gingen
vechten. Er werd bijgevolg
een oproep gedaan naar
vrijwilligers. Er was
klaarblijkelijk een voldoende
respons, want de divisie
vertrok naar Brest ( in Nor-
mandië ) waar ze op 20
september 1915
inscheepten op de S.S.
Wray Castle met
bestemming Rusland.
Ze l<wamen aan te
Archangel een belangrijke
havenstad aan de Witte
Zee ( golf van de
Noordelijke lJszee - niet ver
van Finland ) op 13 oktober
en vertrokken vandaar naar
Petrograd, waar ze aan-
kwamen op 20 oktober.

Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2008



De naam van St.Petersburg
werd bij de aanvang van
W.AJ veranderd in
Petrograd. De reden
hieruoar was dat
St.Petersburg te Duits
klonk. ln dit verband is het
interessant om na te gaan
(/ 'v5

udi*

Vilna
a

Sorisov
r*! 

"u 
rMooilev

R SS lA
\ 

^".iÍs!h 
\

I Kiev

J5ÍRIA.
INGARY

etpc& ia

wanneer deze
naamsverandering plaats-
greep. De oorlog aan het
oostfront brak uit op 28 juli
1914. Het bekende
persagentschap Reuter
maakt melding van een
Imperiaal decreet dat z'rj
ontvingen op 2J9/14 (Rus-
srbche kalender):
"Petrograd ( St.Petersburg )

* ) SepÍ. í : Bij Keizerlijk bevel
zal de sfad SÍ.Petersburg
vanaf nu bekend staan als
Petrograd". Luttele jaren
Iater zal de naam opnieuw
veranderd worden. Ditmaal
in Leningrad. Dit gebeurde
ter gelegenheid van het
overlíjden van Lenin. De
Britse krant "The Times"
meldt hierover op 29/1/24
bij monde van hun
conespondent ín Riga die
een verslag maaffie over de
dood van Lenin: "Riga, Jan.
28: Petrograd wordt
hemoemd als Leningrad".

Na een troepenschouwing
door de Tsaar bij Tsarskoe

9
Selo ( letterlijk dorp van de
tsaar - enkele kilometers
buiten Petrograd )
vertrokken ze op 28
december naar het
Galicisch front waar ze voor
de winter ingekwartierd
werden in Zborov op zo'n
20 km. van Tarnopol. Ze
werden gevoegd bii het
leger van Generaal
Brusilov.
In de zomer van 1916
lanceerde Brusilov een
grootscheepse aanval op
het zuidwestelijk front met
de bedoeling een deel van
het in de loop van 1915
kwijtgeraakte grondgebied
te heroveren. Ook de
Belgische divisie kwam
voor het eerst in actie. Ze
namen deel aan de aanval (
4 juni 1916 ) op de as
Tamopol - Lemberg.
Ondanks de terreinwinst
van Brusilov werd de
aanval uiteindelijk
afgeslagen. De divisie
onderscheidde zich in
augustus nog bij de
verdediging van Zborov en
op diverse ander plaatsen,
vooraleer de
vijandelijkheden op hèt

oostfront opnieuw opge-
schort werden voor de
lange, strenge winter. ln de

loop van het zo-
meroffensief hadden zij zo'n
1 5o/o v erltezen geleden.
lnmiddels was het politieke
klimaat in Rusland aan het
gisten. De langdurige
oorlog - en de weinig suc-
cesrijke offensieven - ver-
ergerden de toestand. Sol-
daten deserteerden mas-
saal, stakingen braken
overal uit en de Bolsje-
wieken beloofden een
onmiddellijke stopzetting
van de oorlog. Uiteindelijk
trad tsaar Nicholaas af na
de woelige februariop-
standen. Er werd een
voorlopige regering ge-
vormd onder de leiding van
de sociaaldemocraat Ke-
rensky. Deze wilde de
steun van de geallieerden
niet kwijt en beloofde hen
de oorlog verder te zetten.
Het nieuwe Russische
zorneroffensief van 1917
werd ingezet. Generaal
Brusilov versterkte de Bel-
gische divisie met een
Britse pantsereenheid
onder leiding van Kolonel
Locker-Lansson. Tijdens de
gevechten van 28 tot 31 juli
onderscheidde de divisie
zich door de inname van
Koninky. Ze kregen voor
hun aandeel in de veldslag
zelfs een speciale citatie
van Generaal Kornilov die
Brusilov opgevolgd was.

IIv
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Ondertussen was in
Petrograd de oktober-
revolutie van de Bolsje-

r5oíia
BUL6ARIA

Actie terrein divisie

25.4.16 6 716

De Tsaar inspecteerf de autokanon divisie bij Tsarskoe ïse/o op
6 december 1915
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wieken losgebarsten. De
Koninklijke vrijwilligers van
de divisie kregen het order
om terug te keren naar
België. De terugweg via Ar-
changel was evenwel
afgesloten ( aangezien ze
hiervoor via Petrograd
moesten) en dus besloot de
divisie de lange weg te
nemen ( de Zwarte Zee was
afgesloten door de Turken
die meevochten met de
Duitsers en Oostenrijkers ).Ze vertrok-ken op 20
februari 1918 naar Moskou
waaí ze aankwamen op 25
februari. De stad was
inmiddels als stevig in
handen van de
Bolsjewieken. Vandaar
vertrokken ze zo spoedig
mogelijk via Viatka, Perm,
Omsk en verder langs de
Transsiberische spoor-
weglijn. Ondenueg hadden
ze regelmatig last van
zowel Witte (pro tsaar) als
Rode troepen. Maar
uiteindelijk kwamen ze toch
aan in Vladivostok vanwaar
ze op 24 mei konden
inschepen op de S.S.
Sheridan voor San
Francisco ( aankomst 12
juni ). Vandaar ging de reis
via New York naar Bor-
deaux (juli) en uiteindelijk
opnieuw Belgiê. Deze lange
weg had hen dus volledig
rond de wereld gebracht,
juist op tijd om in België het
einde van W.O.l mee te
maken.
De meeste brieven die
gekend zijn van deze divisie
zijn gericht aan het "Oeuvre
du mot du Soldat" ( het
werk van het woord van de
soldaat). Het merendeel
draagt êen censuurstempel.
Er zijn drie divisiestempel
gekend:
'Automobiel Artillerie &
Mitrailleur Regiment"
(stempel 1)
"Belgische gepantserde
automobiel divisie - Divisie
Commando" (stempel2).
Arpo-Jarpo Lier juli-augustus 2008
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"Belgisch detachement
pantserauto's - veldtocht"
(lot 2399 uit de veiling)

Op de vroegste brieven
vindt men daarnaast vaak
de stempel van de
"Reserve post en telegraaf
divisie" ( de stempel van
de reservetroepen rond
Petrograd-stempel 3)
Deze stempel werd zelfs
nog aangetroffen op een
brief verstuurd in mei 1916
op een ogenblik dat de
divisie eigenlijk al aan het
front zat. Wat bewijst dat
minstens nog één lid van de
dÍvisie in Petrograd
achtergebleven was op dat
ogenblik. Maar op andere

Brief 1 3/1 1/1 5 van Petrograd naar
Parijs. Divísiestempel op keenijde

brieven uit die periode en
later, komt meestal ook
stempel 4 voor: "Veldpost

Kantoor No. 8". Tot slot nog
de kleur van de stempels:
ze komen voor in rood en
paars. De censuurstempels
ziln paars, de veld-
poststempels zij n zwart.
Deze zeldzame getuigen
van de aanwezigheid van
een Belgische eenheid in
Rusland zfn dus echte
juweeltjes om te ontdekken.
Biblioonfie:
British Joumal of Russran
Philately No.21 1956 & No.24
1958
The Dent Atlas of Russran History
- Maftin Gilbeft.
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20 september 2008

OM 19 UUR
in de zual tt Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57
25OO LIER

Gezellig snmenzijn met koad buffit.

Wij nodigen U en Uw familie en wienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
Om 19 uur schenken het

,'€ 20..Nietleden

Wat krijgÍ U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.

Inschrijven voor 15 september 2008 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 8:031480.66.28
E-mailadres firmin-thys@Ecarlet.be

.l

Lid nr Naam:

Adres

Postnummer Gemeente: a
Schrijft in voor het gezellig samenztjn op 20 september 2008 om 19 uur.

Aantal personen
Aantal personen

aan € 20,00
aart €25,40

Handtekening

Arpo-Jarpo Lierjuli - augustus 2008



ARPO-JA-R.PO LIER

FAMILIALE QAIZ
Zaterdag 8 november2OO8

WAAR: in (tKarthuizershof

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

\ilie kan meedoen: Alle ploegen kunnen deelnemen aan de quiz,
Minimum 3, maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten €3100 per deelnemer.

Prijzen: Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.

Onderwerpen: 10 vragen rondes met elk í0 vragen (8 algemene kennis, í fotoronde en í
muziekronde: Hoe inschrijven: I)oor 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

:t * *** *:k:k *******C. ?t:t ?t tÊ * tÉ *rrCírírÉ *rÉ rr:l ****** ?k * *?krÊ?kJílÉ**trtr,r,rrí rÉrÉ********* *

DEELNAME FAMILIALE OUIZ 8/11/2008.

Naam van de ploeg:.......
Aantal deelnemers:...........

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:

....................4

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



ARPO.JARPO LIER.KLBP AIIT\ryERPEN
PROVINCIALE PROPAGAI\DATENTOONSTELLING

Zondag 14 december 2008 van 10 tot 1"6 uur
Zzal "t Karthuizershof'Karthuizersvest 55 2500 Lier

I
Iry s c Hnr,JV ING s F o RM UL.ÍE

Kring & Nr.lidkaaÉKLBP (verzekering) ................,............,.......
', Voor de jeugd : gebooÉedatum..........

Titel van de verzameling..-..--..

Korte beschrijving .-.--..-....

Klasse:
I Traditionele filatelie n Fiscale filatelie
I Postgeschiedenis n Maximafilie
I Aërofilatelie n Open klasse
n Ashofilatelie n Jeugdfilatelie
n Thematische filatelie I Eénvlakverzamelingen
I Postwaardestukken n Andere
Aantal vlakken:..,. .Aantal bladen:...............Te verzekeren waarde: ....................euro

Dezevsrzameling is mijn eigendom.
Handtekeningen Datum.........

I

Deelnemer Voorzitter kring
Terugzenden vóór 23 november 2008

Per adres: Firmin Thys Bosstraat 38 2500 LIER @:03/480.66.28
Email : firmin-thys@scarlet.be

De tentoonstelling heeft als doel om vooral de verzamelaars te bereiken die met hun
verzameling maar weinig of nog niet tentoon gesteld hebben. Alle verzamelingen zijn
toegelaten zonder enige voorwaarden . De deelname is gratis. De verzekering wordt door de
inrichtende kring betaald. De verzamelingen worden opgebouwd en afgebroken op zondag
14 december. De opbouw is voorzien tussen 8 en 10 uur. De afbraak is voorzien vanaf 16
uur. Het zijn tentoonstellingskaders van 12 bladen per vlak. Wie graag een woordje uitleg
heeft over zijnverzarteling kan die bekomen tijdens de tentoonstelling .I



ARPO - JARPO LIER

17 de NATIOI\ALE RUILDAG

zondag 14 december 2008
Provinciale Postzegeltentoonstelling

Met medewerking van KLBP Antwerpen

JEUGDATELIER

in zaal' t KARTHAIZ,E"RSHOF
KARTrdAIZF-RSVEST 55 25OO LIER

van 10 tot 16 uar

'li
lr

rl
lfedereen is welkorn Toegang gratis
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Beste vrienden
Clubinformatie
Filatelistische agenda
Verkoop onder leden
Jeugdkrant : orchideeën

Quiz
Gezellig samenzijn
Nationale ruildag

blz. 2
blz. 3

blz. 4
blz. 5

blz. 7
blz. 9

blz. 10
blz.lt

INIIOUD:
Beste Vrienden
Wrj hopen dat iedereen een prettige vakantie heeft gehad. We
starten met een goed gevuld najaar en onze leden zullen ons
hierbij met volle overgave moeten helpen om dit allemaal tot
een goed einde te brengen. Tijdens onze eerste bijeenkomst
van september stellen wij het programma voor het nieuwe
seizoen voor. Op zaterdag 20 september is ons jaarlijks
gezellig samenzijn. Ondanks de stijgende prijzen bieden wij
deze avond aan dezelfde prijs aan. Iedereen is welkom : leden
familieleden of levensgezel aan, €20.00 , niet leden aan

€25.00 en dit voor een all-in avond. Zoals jullie hieronder kunnen zien hebben wij voor onze komende
activiteiten vele helpende handen nodig . De helpers 211en zoals altijd beloond worden voor hun inzet.
Onze nationale ruildag met jeugdatelier en provinciale propagandatentoonstelling zal in het teken staan

van de 750't' verjaardag van het Lierse Begijnhof. Meer informatie op onze bijeenkomsten en in het
volgende tijdschrift' 

Thvs Firmin

QUIZ znterdilgS NOVEMBER 2008 DEELI\EMERS en HELPERS

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

Naam: V

Adres:

a E:

Handtekening:

NATIONALE RUILDAG ZONDAG 14 DECEMBER 2OO8

Helpers gevraagd voor onze nationale ruildag.

Naam: Voornaam:...

Adres:

Zaterdag 13 vanaf 14 uur in orde brengen van de zaal. E
Zondagvoormiddag vanaf 8u. E
Namiddag vanaf 13u. tr
AÍbreken tr Handtekening:

Arpo-Jarpo Lier september- okÍober 2008
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

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

Website : arpo-jarpo-lier.be

AAI\GESLOTEN BIJ :
* SFP'DEKOERIER"vzw
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzègelkingen (KLBP) nr.183 vzw
* Lierse Cultuurraad: deslmad : Socio cultuur

CLUBBIJEENKOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdag ruilnamiddaeen ÁRPO - JARPO

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

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

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

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

* Verkoop onder ledenll8lQ
2ezaterdagvwt de oneven maanden, om 15 uur

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

TFIYS Firmin,E firminthys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
I031480.66.25

+ Ruilmees ter Se cre taris, Webmaster & Hulpbibliothpcaris
VAN ROY Luc, H lvanroy@gmail.com
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:0496/264119

*Leden:

BATS Willy, Ewilly.bats@telenet.be
Morkhovenseweg 147, 2200 Herentals
8:A486/025907 014/36824r

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

*Erebestuursleden

MERTENS Frans

,J

)

* Materiaal- en Veilingmeester & Bibliothecaris
BAETENLouis,
Dageraadstraat 20 bus l0

8:031480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53,2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2008
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BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER :

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Donderdag 28 augustus vanaf 19 uur ruilavond +
studiekring Lier
Zaterdag 13 september 2008 vanaf 14 uur. Voorstelling
nieuw seizoen.
Zaterdag 20 september 2008 GEZELLIG SAMENZIJN
-aperitief om 19 uur ( DERDE ZATERDAG )
Zaterdag 11 oktober 2008 vanaf 14 uur ruilnamiddag
Donderdag 23 oktober 2008 vanaf 19 uur ruilavond *
studiekring Lier
Zaterdag 8 november 2008 vanaf 14 uur 20 uur
familiale quiz.
Donderdag 27 november 2008 vanaf 19 uur +
studiekring + Belgisch-Congo

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

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 13 september 2008 vanaf 14 uur

Zaterdag l1 oktober 2008 vanaf 14 uur
Zaterdag 8 november 2008 vanaf 14 uur

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 : tot en met 1"8 jaar gratis
vanaf 19 tot en met 21 jaar: €7,00

. ARPO z vànafz2jaar:€7,00
o Rekeninenummer: ARPO-JARPOLIER:

000-1615568-33

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Raadpleeg onze
bibliotheek. Kennis vergaren is geld besparen.

haal uw af.
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FILATELISTISCHE AGENDA
Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nieuwe secretariaatsadres.

7 september 2008 : Tielt : 8't" Postzegel &verzartelbeurs, Europahal, Maczekplein
Open YarLg tot 17u;

13- 14 sept. 2008 : Antwerpen : Int. Postzegel & Muntenbeurs, Expo Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 191
Open : zaterdagvan 10 tot 18u, zondagvan 10 tot l6u. Toegang € 3,00

20 &2tsept. 2008 : Deurne : XIIIde BENEFRALTX, internationaal treffen voor
schaakmotiefr erzamelaars
In C.C. Rix, De Grijspeerdstraat 86 www.schaakphilatelisten.be

25 -28 sept. 2008 : Marche-en-Famenne : Nationale competitieve tentoonstelling Lrxphila 2008 en natiop^le
jeugdtentoonstelling Junex 2008 in de rue des Deux Provinces 1.

27 september 2008 : Nieuwpoort, I't' Nationale postzegelbeurs in zaal lslanda in de Vismijn
Toegang gratis, open van 9 tot l7u

28 september 200 
;!ffi-ïffi:#ïffi?ï'diïï:t;#- S int-victor Kasteerprein 20

5 oktober 2008 : St-Niklaas : Nat. Ruildag, lokaal "Den Hof', H. Heymanplein 7

Open van 9 tot 16u. Inkom gratis
18 okÍober 2008 : Izegem: KVBP Izegem en de Izegemse postzegelclub organiseren een voorverkoop met

tentoonstelling in zaal "ISO", Sint-Jorisstaaat 60. Van 10 tot 16u30
19 oktober 2008 : St-Niklaas : 29't" Int. Nat. Postzegelbeurs + poststukken, Stadsfeestzaal, Leopoldlaan II-

laan
Open van 9 tot lTtt

8 november 2008 : Leopoldsburg : Voorverkoop, St.-Michielsinstituut, Diestersteenweg
l1 november 2008 : Roeselare : 11" grote ruilbeurs. ZaalTenElsberghe, Mandellaan 101

Open van 9 tot l6u
24 jarnwi2009 : Antwerpen - Kiel : l8d'Nationale ruilbeurs; postzegels - poststukken en Jeugdstand

KLBP Antwerpen
Stedelijke Feestzaal, Kielpark, St Bemardsesteenweg 113. Ingericht door de Koninklijke
Kielse Postzegelkring; van 9u tot 16u, toegang gratis.
Omstreeks 14u : verkoop per opbod van en voor leden KKPK/ICBP/KVBPA/PAH

8 - 12 juni 2010 : Antwerpen, Europees kampioenschap voor filatelie "Filatelie aan de stroom" & nationale
en Junex 2010. Meer info volgt

14 december 2008 : ARPO-JARPO LIER 17 nationale ruildag zondag 14 december 2008 van 10 tot 16
met

Arpo-Jarpo Lier juli - augustus 2008

-J en 750 te Lier.
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RKOOP ONDER LEDEN ZATERDAG 5 2008 om {5 uur
Nr. Land OMSCHRIJVING Cote € lnzet € Beh. Pr,
'l Wereld 18 1958 10,00 1,00
2 Saar Nrs.351-353 Michel 1,50
3 10 tussen 4A en 1 1A o 1 15,00
4 nrs.12-13 o 0,50
5 te Blok nr. 55 lste o 4,00 1

6 Cuba Bloemenreeks 1965 nrs. 865-871 o 4,00
7 Ned. Antillen Bloemenreeks nrs 236-240 o 13,00 1

8 Monserat nrs 784-787 o 10,00 1,00
I Burundi Blokken nrs. 11-16 30 5,00
10 nrs.292C-292H o 29 5,00
11 nrs.1-4 o 5 1,50
12 nrs.6-7 o 10 00 2,00
13 nrs. 8-1 1A o 7 00 1,50
14 nrs. 12-13 o 1 50 0,50
15 nrs. 14 en 25 o 50 1,00
16 nrs.28-29 o 1,00 0 20
17 le Nr.8104 Eeuwfeest o 20,00 6
18 te nrs.1-5Militaire o 1,50 0 20
I nrs. 1-6 o 10,00 50

nrs.7-15 o 13,50
21 nrs. 16-25 o 7,50
22 nrs.26-35 o 2,50 0,70
23 nrs. 57-63 o 2,50 0,70

38 verschillende o 2,00
Taxe nrs. 1-2 o 7,50
Taxe nrs.32-48 o 1,50

7 Taxe nrs.48-55 o 2 0,50
re axe 60 verschillende o 3,00

29 te nr. TG 38 o 100 25,00
30 nrs. TG 13-16 o 2 0,50
31 te nr.KT 1met o 20 6,00
32 te 10 tussen nrs. KP 4 en 19 o 23,00
33 Pubs 10 tussen nrs. PU 19 en 97 o 14,00 2
34 Pubs 13 tussen nrs. PU 143en171 o 14,00 2
35 nrs. 1-2-6 o 54,00 3
36 nrs. 16-27 o 50,00 15
37 nrs. 128-134 o 50 2,00

nrs. 135-167S o 16,00 3,00
nrs. 168-169 o 3,50 0 90
nrs.236-259 o 7,00 00

1 nrs.264-287 o 6,25 1

nrs.288-303 o 4,00 1

43 te nrs. 304-320 o 5,00 1

44 nrs. 336-3548 5,75 1,50
45 nrs. 334-335 o 4,00 1,00

nrs. 355-350 o 1,60
7 nrs. 361-365 o 1 0,50

32 verschillende o 5,00
Album 20Oversch. Met zeldzame O waaronder"Nord o 5,00

voor studie met mooiehonderden o

dieLeden niet kunnen een bodoftelefonisch doenalrrwezig zijn alttidmogen schriftelijk onze LouisBAETENbii veilingrneester 20 busDageraadstraat
tt 2500 LierB 034802283

TINGEN: *+ : Postgaaf Postgaafmet : Gestempeld . BL: Blok - R=Rolzegels - LP:
BZ: Bezettingszegels- FV:Frankeervignetten- PWST= Postwaardestuk DA:Dagbladzegels- TX=Strafuortzegels. De verkoop geschiedt per opbod met een
opgeld van 57o voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00 tot €2,00 + €0,10 van €2,00 tot €5,00 +0,20€ - 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

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2008
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JEUGI}KRAI{T JARPO LIER
ORCHIDEEÊN OP BELGISCIIE ZEGELS

Naamgeving en etymologie

De naam 'orchidee' is afgeleid van Orchis. De Griekse filosoof Theophrastus was in 300 v.Chr. de eerste
die het geslacht beschreef. De naam Orchis (ópnq) heeft mogelijk betrekking op de dubbele wortelknol:
het Griekse 'orchis' betekent ook teelbal.De orchideeënfamilie (Orchidaceae) is één van de grootste
plantenfamilies op aarde. Het aantal soorten wordt op rond de 20.000 geschat. Wereldwijd zijn meer dan
duizend geslachten bekend, die verdeeld worden over tientallen subfamilies. Orchideeën worden ook wel
eens kort orchis genoemd, wat ook de naam van een specifiek geslacht is.

De orchideeën zijn bloemen die tot de verbeelding spreken. Zij worden dikwijls gebruikt in
huwelijksboeketten. Buiten de wilde orchideeën zijn t veel gekweekte soorten.Het is dan ook niet te
verwonderen dat er veel orchideeën op zegels zíjn afgebeeld, ook in ons klein landje.

Koningin Elisabeth droeg dikwijls een orchidee zoals we kunnen zien op de reeks
van 1951 ten voordele van de geneeskundige stichting "Koningin Elisabeth". De
zegels zijn een reproductie van de foto ter gelegenheid van
haax 75"t" verjaardag.

De uitgifte van 1955 van de propagandareeks voor de
Gentse Floraliën toont op de zegel van 4fr de drie torens
van Gent en een aÍbeelding van een orchidee. Het is het
vïouwenschoentje (Cypripedium calceolus

(orchidadeceae)). Het behoort tot de groep die veel voorkomt in Noord-
Amerika, maar is wellicht de spectaculairste en meest exotische van de
Europese orchideeën. Komt voor in weiden en open plekken in het bos,
doorgaans op berghellingen en in de heuvels, op kalkhoudende grond.

De Gentse Floraliën hebben iets met orchideeën: op de reeks
van 1955 prijken er drie. De Yanda coerulea (Vanda
'Rotschilddiana" is een rechtopstaande blauwe orchidee met
dikke luchtwortels. De bloemen groeien met vijf tot twintig
stuks in 30 tot 50 cm lange trossen. De blauwe Vanda vormt
doosvruchten die met overlangse spleten opengaan en talrijke
zeer kleine zaden bevatten. De vanda coerulea komt van

nature voor op de zuidflanken van de Himalaya, van Noordoost -India tot Zuid-China en Zuidoost-Azië.
Meestal komt hij voor tussen 1000 en 1700 m. De soort is in het wild zo zeldzaan geworden dat hij in de
hoogste catogorie van bescherming is geplaatst. Het bezit is strafbaar, tew4 men kan aantonen dat men
de plant legaal uit kweek heeft verkregen.
De phalaenopsis Lippstick "malibu": De naam komt van het Griekse "phalaina" wat "mot" betekent, en
"opsis" wat "gelijkend" betekent De benaming beschrijft de bloeiwij ze van sommige soorten, die op een
vliegende mot of vlinder l9l<t. Ze komen oorspronkelijk in ZuidoosÍ-Azië voor, van de Himataya tot de
eilanden Polillo en Palawan van de Filipijnen en Noord-Australië. Het orchidee-eiland nabij Taiwan is
vernoemd naar deze orchidee. Er is weinig bekend over hun habitat en ecologie in de natuur omdat er de
laatste decennia weinig veldonderzoek is gedaan. Er worden talrijke variëteiten gekweekÍ van deze soort.
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De laatste van de reeks is de "sophrolaeliocattleya Rffi "Burlingname" een vuurrode
bloem.. Cattleya is een geslacht van orchideeën. Dit geslacht met circa zestig soorten
stamt uit Zuid-Amerika.Het zijn epifften met meest langgerekte, cilindrische, dikke of
dunne schijnknollen. Daar groeien van boven een of twee langgerekte eivormige tot
kort-zwaardvormige bladeren uit, die langer dan een seizoen aan de plant blijven. De
bloemstengel ontspruit uit de schede aan de basis van het blad. Het aantal bloemen
varieert van twee tot vijftien, bij kleinbloemige soorten zelfs nog wel meer. Veel
soorten zrln zeer geschikt als snijbloem. Naast hun vaak felle kleuÍen worden de
bloemen gekenmerkt door een brede tongvormige lip, die vaak geplooid is of een
rimpelige rand heeft. De botanische naam verwijst naar de Engelsman William Cattley,
een orchideeënverzamelaar. Cattleya-soorten worden vaak gebruikt als kamerplant. De
kerstorchidee Cattleya trianae is de nationale bloem van Colombia.

De reeks van 1990 eveneens een orchidee van het geslacht Cattleya (harrisoniana)

De bijenorchís (Ophrys apfera) is een orchidee die
in Nederland en België wettelijk beschermd is. De

- Nederlandse naÍrm wordt ontleend aan het feit dat de

' orrderste lip op een honingbtj hjkt. De plant hjkt op
t de iets kleinere hommelorchis (Ophrys holoserica)

De bladeren zijn punt-ellipsvormig. De bloem kent
zelfbestuiving. Het patroon varieert sterk. Het
patroon zou kunnen helpen om bijen aan te lokken
ten behoeve van bestuiving. De bloeiperiode loopt

van begin juni tot half juli. De bloemen staan verspreid langs de stengel. De
plant wordt tot 50 cm hoog. De bloemkelken zijn breed lancetvormig. De kleur
varieert, maar is meestal licht- tot donkerroze.Het verspreidingsgebied beslaat het westelijk Middellandse
Zeegebied tot in Midden- en Noordwest-Europa. De plant groeit op kalkhoudend, vochtig zandgrasland
als in duinen en industrieterreinen. De plant groeit zowel in de volle zon als op licht beschaduwde
plaatsen. ln Nederland loopt het verspreidingsgebied vanuit het westen (Noord- en Zuid-Holland) via
Zeeland enNederlands Limburg naar België; de plant is de laatste jaren in opkomst. De plant komt lokaal

in Wales en West-Ierland voor.
t f { r 3 tr? t{{.{, la

B De brede rvespenorchis (Epipactis
helleborine) is een wilde plant uit
de orchideeënfamilie
(Orchidaceae). Uit de wortelstok
ontspringen vaak meerdere stengels
met een uiteindelijke hoogte van
circa 60 cm. Deze wespenorchis
groeit in bossen, duinen en
kreupelhout op zandgronden. In het
begin van het bloeiseizoen is de
bloemstengel aarL de top

omgebogen.

De zegel verscheen in het boe$e ooNatuur" van 1994 samen met
andere planten uit de duinen en het zeegebied .

ThysFirmin

Bibiografie: Off. Catalogus Belgiêl, Capitool veldgidsen "wilde bloemen" verschillende internet sites.

Arpo-Jarpo september -oktober 2008
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ARP-O-J.ARPO LIER

FAMILIALE QATZ
Zaterdag 8 november2OO8

\ryAAR: in otKarthuizershof

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

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

Onkosten: deelnemer

Prijzen: AIle deelnemers worden bedacht met een prrJs.

Ondenverpen: 10 vragen rondes met elk í0 vragen (8 algemene kennis, í fotoronde en í
muziekronde: Hoe inschrijven: I)oor onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch contact op te nemen op nummer 031480.66.28 of een e-mail te sturen :

Íirmin.thys@scarlet be

?krk?trí*rÊ?k* *:k***2k?k?k** ******?tit ?k?k**rÉ*2brtrs?k*?k ********* *tí?t?k ?k?bt<* rk?k*:k?ttÉrk**

DEELNAME oarz 8/11/2008.

Naam van de ploeg:.......
Aantal deelnemers:...........

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:.,...

E-mailadres:

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

8: 03/480.66.28 E: Íirmin-thys@scarlet.be
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20 september 2008
OM 19 UUR

in de zaol 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER

Gezellig somenzijn met koud buffet.

,>

Wij nodigen U en Uw familie en wienden uit op ons traditioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
Om 19 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deelnemingsprijs € 20. Niet leden
betalen €25.
rilat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud BufÊet tot alles op is - Dranken gans de avond gratis.
Inschrijven Yoor 15 september 2fi)8 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

Adres

Gemeente: Ê

Schrijft in voor het gezellig samenzrjn op 20 september 2008 om 19 uur

Aantal personen
Aantal personen

aan € 20,00
aan € 25,00 :...

Handtekening

Arpo-Jarpo Lier september- oktober 2008
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ARPO-JARPO LIER-I(LBP ANTWERPEN
PROVINCIALE PROPAGANDATENTOONSTELLING

Zondag 14 december 2008 van l0 tot 16 uur
Zaal '6t Karthuizershof'Karthuizersvest 55 2500 Lier

::
IxS CHRIJvINGSF o RMUL TER

NAAM, voornaam.

Tel E-mail:...

Kring & Nr. Iidkaart KLBP (verzekering)

) Voor de jeugd : geboortedatum..........

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

Korte beschrijving --...-..-...

Klasse:
I Traditionele filatelie n Fiscale filatelie
n Postgeschiedenis I Maximafilie
I Aërofilatelie n Open klasse

I Astrofilatelie n Jeugdfilatelie
I Thematische filatelie n Eénvlakverzamelingen
I Postwaardestukken n Andere
Aantal vlakken:.... .Aantal bladen:...............Te verzekeren waarde: ....................euro

Dezeverzameling is mijn eigendom.
Handtekeningen Datum

I

I

Deelnemer Voorzitter kring
Terugzenden vóór 23 november 2008

Per adres: Firmin Thys Bosstraat 38 2500 LIER 8:03/480.66.28
Emai I : firmin-thys@scarlet. be

De tentoonstelling heeft als doel om vooral de verzamelaars te bereiken die met hun
verzameling maar weinig of nog niet tentoon gesteld hebben. Alle verzamelingen zijn
toegelaten zonder enige voorwaarden . De deelname is gratis. De verzekering wordt door de
inrichtende kring betaald. De verzamelingen worden opgebouwd en afgebroken op zondag
14 december. De opbouw is voorzien tussen 8 en 10 uur. De afbraak is voorzien vanaf 16
uur. Het zijn tentoonstellingskaders van 12 bladen per vlak. Wie graag een woordje uitleg
heeft over zijnveruarteling kan die bekomen tijdens de tentoonstelling .

Arpo-Jarpo Lier september-oktober 2008
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ARPO - JARPO LIER

17 de I{ATIONALE RUILDAG
POSTZEGELS . POST\MAARDESTT]KKEN - POSTKAARTEN

zondag 14 december 2008
Provinciale Postzegeltentoonstelling

Met medewerking van KLBP Antwerpen
JEUGDATELIER

in zaal ot KARTIJUIZ,F.RSHOF
KARTHUIZERSVEST 55 25OO LIER

van 70 tot 16 uur

750 jaar Begijnhof

Tafels € I,5A per meter en er moet eenwaarborg betaaldwordenvan€L2,S0 die terugbetaaldwordt bij het
sluiten van de ruildag.

Inlichtingen: Firmin TIIYS Bosstraat 38 2500 LIER TeI. 03/480.66.28
Rekeningnummer Arpo-Lier 000-1615568-33

E-mailadres : Íirmin-thys@scarleíbe

Iedereen is welkom Toegang gratis

I
t
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BESTE VRIENDEN

Op 20 september hadden wij ons
etentje. Het was een fijne avond met
een rijk gevuld bufÉet en het nodige
nat om dit alles te door te spoelen. Om
1u30 hebben we de deur gesloten en
iedereen ging voldaan naar huis. Har-
telijk dank aan de helpers die er voor
gezorgdhebben dat de zaaLterugin

orde was. De thuisblijvers hadden wederom ongelijk.
Onze volgende manifestaties komen erg dichtbij. Op 8 november hebben wij onze quiz . Helpers en deel
nemeÍs zijn nog altijd welkom. Maak reclame bij vrienden en familie. Prijzen zijn nog altijd welkom.

In december hebben wij onze ruildag, die dit jaar in het teken staat van 750 jaar begijnhof en rn/e organi-
seren een provinciale propagandatentoonstelling. Eententoonstelling zonder voorwaarden, maar het
wordt hoog tijd om in te schrijven want we moeten onze folder samenstellen en de verzekering moet tij-
dig in orde zijn.
750 jaw begijnhof: zoals jullie reeds weten heeft de stad Lier ter gelegenheid van dit gebeuren een foto-
wedstrijd uitgeschreven. Van de drie winnende fotoos werden er prentbriefkaarten gemaakt en onze kring
heeft van de foto's een mediazegel mogen maken die wij in strip van drie aanbieden. Tijdens onze ten-
toonstelling zulltrLde drie winnende foto's tentoongesteld worden. Willen jullie voor de eindejaarsfeesten
originele vrensen versturen, gebruik dan de prentkaarten met de juiste zegel op de juiste kaart. Dan be-
zorg je je wienden een mooie enzeldzarne kaart, want de oplage van de zegels is sleclrts 250 strips .

2d" DhÍ. Wilfried Geprs
3de Dhr Willy Vercammen

I'tt Dh. Paul Grimmon

ffi@rl*H I*H I*H

Arpo-Jarpo Lier november-december 2008



Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door :

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

Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

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

lYebsite : arpo-jarpo-lier,be

AÁNGESLOTENBIJ:
* SFP"DEKOERIER"vzw
* Kon. landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KIBP) nr. I 83 vzw
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur

CLUBBIJEII{KOMSTEN IN 2OO5 :
* Zaterdas ruilrnmiddagen ÀRPO - J48PO

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

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

* Donderdag ruilavonden ARP O
ElkÊ 4G dmdcÍdag vm dc maan4 vm 19 uur !c 2l ur
uitgee. juli (geen vergadedng op dontlerdag)

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

* Verkoop onder ledenÁfuPO
2e zaterdag tuan de oneven maanden, om I 5 uur

BESTUUR ARPO - JARO Lier .'

* Voorzitter &, lqblic Relations-penningmeester
THYS Finnin,E finnin-thys@scarlet.be,
Bosstraat 38, 2500 Lier
I03t480.66.28

+ Ruilneester Secretarit. llebmqster & Hulpbibliothecaris.
VAN ROY Luc, E lvanroy@gmail.eom
Schanslaan 92 2150 Borsbeek
8:04961264119

*Leden:

BATS Willy, Ewilly.bats@telenet.be
Morkhovens eweg I47, 2200 Herentals
8:04861025907 014/368241

VERMOSENRosette
E vermosen.rosette@scarlet.be
Bosstra:rt 38, 2500 Lier
8:031480.66.28

*Erebestuursleden

MERTENS Frans

* Materiaal- en Yeilinemeester & Bibliothecaris
BAETENLouis,
Dageraadstraat 20 bus 10

8:031480.22.83

*Dienst Nieuwigheden
BELLEKENS Eduard
L. Dumortierstr. 53,2540 Hove

8:03/288.58.94

Arpo-Jarpo Lier november-december 2008

BIJEENKOMSTEN
ARPO LIER:

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof

Zaterdag 8 november 2008 vanaf 14 uur
20 uur familiale quiz
Donderdag 27 november 2008 vanaf 19 uur + studie-
kring + Belgisch-Congo
Zaterdag 13 december 2008 vanaf 14 uur (Opbouw ruil-
dag14 december 2008)
Zondag 14 december Nationale ruildag met Tentoonstel-
Iing.
Zaterdag 10 januari 2009 vanaf 14 uur
Donderdag 22 januari 2009 vanaf 19 uur WORSTEN-
BR(X}I)
Zaterdag 14 februari 2009 L4 uur
Donderdag 26 februari 2009 vanaf 19 uur * studiekring

BIJEENKOMSTEN jeugd-
Ieden JARPO LIER:

Al onze bijeenkomsten gaan door in :

Feestzaal't Karthuizershof
Zaterdag 11 oktober 2008 vanaf 14 uur
Zaterdag 8 november 2008 vanaf 14 uur

Zaterdag 13 december 2008 vanaf 14 uur

Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter beschik-
king.

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken.

LTDGELD 2008 €7,00
* JARPO : tot en met 18 jaar gratis
vanaf 19 tot en met 2l jaar: €7,00

o ARPO : vanaf 22jaar: €7,00
a

000-1615s68-33
LIDGELDEN 2OO9 KUI{IYEN VOLDAAN WORDEN
OP BOVENSTAAND NUMMER EN I}IT VOOR ÉÉN

JANUART 2009 ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !

Bezoek regelmatig onz.e bijeenkomsten. Raadpleeg onze
bibliotheek. Kennis vergaren is geld besparen.
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af.
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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 indiert georganiseerd door een bevriende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het nteuwe secrgta$aatsadrgs.

8 november 2008
11 november2008

15 november 2008

16 november 2008

16 november 2008
22 -23 nov. 2008

30 november 2008

30 november 2008

l9januari 2009
24 jantari2009

7 maart2009

14 december 2008
Karthuizersvest 55,

Lier : 17" nationale ruildag in zrrl 't KaÉhuizershof,
van 10 tot L6u.

: Leopoldsburg : Voorverkoop, St.-Michielsinstituut, Diestersteenweg
: Roeselare : 11" grote ruilbeurs. ZaalTenElsberghe, Mandellaan 101

Open van 9 tot 16u
: Geraardsbergen : verzamelaarsruilbeurs. Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165

Van 9 tot 16u30
: Kieldrecht : 57e nationale ruildag in feestzaal St. Michiel, Beukenlaan 18

Open van 8u30 tot l5u. Toegang gratis
: Berlare : 17'nationale ruilbeurs. Festivalhal Donkmeer van 8 tot l7u
: UtrechtNederland : Verzamelaars Jaarbeurs mde zaalJaarbeurs, Jaarbeursplein 6.

Open van 10 tot l7u.
: Zele: 21'nationale postzegelbeurs in de gemeenteliike basisschool, Boolcnolenstraat2.

Open van 9 tot 17u. Toegang gratis.
: Oosbnalle : Grote nationale ruil- en hobbybeurs. Gemeentelijk feestzaal De Notelaeq

Lierselei 17. Open van 8 tot 14u. Toegang gratis

: Theux (Luik) : Reg. Comp. tentoonstelling
: Antwerpen - Kiel : 18d" Nationale milbeurs; postzegels * poststukken en Jeugdstand KLBP Antweqpen

Stedelijke Feestzaal, Kielpark, St Bernardsesteenweg 113. Ingericht door de Koninklijke Kielse
Postzegelkring; van 9u tot 16u, toegang gratis.
Omstreeks 14u : verkoop per opbod van en voor leden KKPK/KLBP/KVBP/VPAH

: Menen : Regionale competitieve tentoonstelling Oost- en West Vlaanderen.

30/t -03t02109 Hong Kong Hong Kong 2009
Fiap-tentoonstelling

25 -28t02t09 Londen (GB) Sprine STAMPEX
27 -29103109 Tabv (S) NORDPHIL2OO9
t0 * t6/04109 Luoyans (China) China 2009 Int. FlP-tentoonstelling
L6 - t9t04109 Melbourne (AUS) Melboume Starrpshow 2009
6 - t0l0st09 Essen (D) IBRA 2OO9

8 - 12 juni 2010 : ArÉwerpen, Europees kampioenschap voor filatelie "Filatelie aan de stroom" & nationale
competitie en Junex 2010. Meer info volgt

Arpo-Jarpo Lier november-december 2008
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8 november 2008 om 5 uur
Land Cote € lnzet € Beh. Pr.

1 Yvert L-N 2OOO FRF

2 OFF 2007
N A 20083

4 2008 3,00

5 Zwitserland Blok NABRA 65 en 74 o 9,50 1,00

Blok nrs. 50/57 o 5,00

7 Deutsche Blok nr. 4 Adenauer 3,00 0,80
Deutsche Blok nr. 5 vrouwenrecht o 1

1Deutsche Blok nr. 7 1972
110 Deutsche Blok nr. 10

Blok nr. 17 kerstmis o 111 Deutsche
o 1 5012 Deutsche Blok nr. 18

Deutsche +1xBlok 13 Ketsmis íx o** 10 5013
Deutsche Blok Zwarte woud 2006 o 5014

DDR Blok nr. 26 í,30 0,3015

16 Canada insecten o 1,00

17 Polerr Bloemen nrs. 1781-í789 o 3,00 0,50
18 Polen nrs.1197-2008 o 10,00 1,00

19 Polen Honden nrs.137411382 o 10,00 1,00

Polen nrs. 1393-1402 o 5,50 0,50
Polen Katten nrs. 1475-1484 o 6,00 0,60
Polen Bloemen nrs. 1541-1552 o 3,00 0,50

Polen nrs. 1586-1594 o
,| 2Finland nrs. 1023-1027

25 l0Pubstussen nrs.4en9 o 2

Nrs.292 C - H o 5
o 7 2Taxe nrs 1-2

nrsG-7 o 1 228
nrs. 3/5/6 o 4

30 nr. 1nd met tussen o 3,00

31 Nr 1 3 brede boorden 1 licht boord o 15,00

32 Nr. 2 4 boorden o 20,00 12,00

33 Nr, 3 3 brede boorden 1 lichte boord o 115,00 20,00

34 Nr.44bredeboorden o 70,00 15,00

35 Nr. 6 3 brede boorden 1 lichte boord o 10,00 2,00
36 Nr. 7 4 boorden o 9,00 2,00
37 Nr.S2boordenmet Í lichte boor 1 10,00

FDC nrs.580-585 o 5,00 1,00

FDC nrs 586-593 eeuwfeest o 5,00 1,00

40 FDC nrs.594-598 5de o J 0,50

1 FDC nre.599-604 4,50 1,00

42 FDCnrs.625-628OMS o 00 1

FDC nrs 617-624 Mobutu
0FDC nrs 611-612 weerkunde

FDC nrs 613-6tO Wereldfestívalvan
70FDC nrs.605-610 Het

FDC blok nr, 5O 150ste Heinrich von 17 Zeiíre
FDC nrs. 1077-1085 20ste 1 1Zaïre
Kaft met 50 E D bladen r25,00 1

50 Universeelalbum met bladen nieuw 22,4O 5,00

80 kaarten met

1

Leden die niet aanwezig kunnen zljn mogen altijd een schriftelijk oftelefonisch bod doen b[i onze veilingneester BAETEN l,ouis Dageraadsraat 20 bus
l0 2500 Lier8: 034802283

Blok - BR= Brief - R=Rolzegels
De verkoop geschiedt

- LP= Luchtpost-
per opbod met e€nBZ= Bezettingszegels- TX=Strafportzegels.

opgeld van 5% voor dotÍ<ing van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt: van €0,00 tot @,,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 + @,,00 De hoogste bieder is kopei'en de betaling geschiedt contant.

ArpoJarpo Lier november-december 2008
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REGLEMENT VERKOOP ONDER LEDEN

1.

2.

3.

De loten moeten door de koper zelf nagezien worden voor de verkoop.
De loten tot 3 zegels of poststukken worden door de veilingmeester zelf nagezien op gebreken, niet op

vervalsingen.
lndien een zegel vals blijkt tê zijn en beschreven werd als echt, moet dit binnen de 14 dagen na de

verkoop gemeld worden en op de dag van de verkoop de veilingmeester verwittigen op een expertise.
Eens de zaal verlaten worden geen zegels terug genomen.
Als er loten of reeksen worden aangeboden met een gebrek, dan zalde veilingmeester die uit de verkoop
nemen.
Restanten of verzamelingen worden verkocht zoals beschreven en in de staat zoals ze zich bevinden.

De veilingmeester namens het bestuur van Arpo-japo Lier ,

\$xfl&.AEqs,

Lot nr. 26 Lot nr. 3

Lot nr; 4 c

4.
5.

6.

ï*

Lot r

, 5oJahre Frauqu'ahlrechl n

! Lot nr. íí

Lot nr.384

s Lot nr. I

Lot nr. 334

r". .|EUX AFR|CAtNS

&*.po
f
ÍD
:r
o.
!l

Lot nr. 16 o
=
oo

5
O

o
C

coxGo

ÉLIMINATOIR6
POULE V

LEOPOOVT[É

vd ,u FoÍrr d6 Ce6 tu6r6 e !,s.c &, p'r.: tt 
rt;

t Lot nr.27

Lot nr. 29 Lot nr, 30

3,s
EA

d: s
9- d
Eo.à2
.g

trm! Lot nr.32

E:l

?'$I

,tii
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De Post in Lier en deelgemeente Koningshooikt is in de voorbije jaren afgeslankt van 5 kantoren naar I
kantoor en 3 postpunten.
De kantoren voor de posthervorming met postpunten:
2500 Lier I Kruisbogenhofstraat 24 Hooftlpostkantoor
2500 KoningshooikÍ Bernard Van Hoolstraat 31 gesloten vanaf 23-02-2007
2500 Lier 2 Antwerpsesteenweg 159 gesloten vanaf 22-02-08
2500 Lier3 Berlarij 69 gesloten vanaf 2l-09-08

EilNTI
2600

21.e,2007.11

aÉqrsti e +,az
:

qGesloten Postkantoor Koningshooikt

Gesloten Postkantoor Antwerspteenveg e

EHffÉI
2m

4.2.w11

3AOtu€

i € 4,94

LtÊiaEÈra!lgRtrttl;J

I e o,s+
I

ÉEAFffi

Postpunt Bedarije

25@
2S-2,0&r 6

De Post vandaag :

2500 Lier Centrum Kruisbogenho fstraat 24
Postpunten:
2500 Koningshooikt Spar Dorpstraat 3l
2500 Lier Spar Lambrechts Belmans Berlanj22
2500 Lier Spar Retail EeuwfeestlaanT{

) tElEttdEl
2ó00

r1.2,0s19
I e +,9+
t

Postkantoor Lier Centrum

Ë
E Á)

tl li i8-tt:

ffiF

L.. l. - i---.,lËtiilj

i& z ?008

rcSFUNT

POSTPUNT

2 1. 9. ?007

r {. 2. ?008

POSI?UN]

SPAlEl
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVBRGADERING

12 januari 2009 om 14 uur
WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZTTTER

SECRETARIAATSVERSLAG
FINAIYCMEL VERSLÀG

VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTUURSVERKIEZING
ALLERLEI

Reeds enkele jaren wagen wij kandidaten voor de bestuursverkiezing, tot hier toe
rrnrchteloos. \Mij doen nu dringend een oproep voor nieuwe bestuursleden. Orn'e
kring is op een punt gekomen dat er ABSOLUUT gedacht moet worden aan
opvolging van de huidige bestuursleden. Alle functies geraken niet meer ingevuld.
ïr/ij doen een oproep, vooral aan onze jongere leden,om zich kandidaat te stellen.
Het bezit van een PC is een pluspunt. ïVij hopen dat onze oproep niet vruchteloos is !

Naam: Yoornaam: Lidnr.:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mailadres:

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie

I)atum: Handtekening:

Te bezorgen vóór de algemene vergadering of op de bijeenkomsten of per adres: Firmin thys
Bosstraat 38 2500 Lier of per Email fitmin-thys@scarlet.be

Arpo - Jarpo Lier november -december 2008
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QUI7í zaterdag8 NOVEMBER 2008 DESLNEMERS en I-IELPERS

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,

3:...........,.,.o..

Handtekeningr

.)

NATIONALE RUILI'AG ZONDAG 14 DECEMBER 2OO8

I{elpers gevraagd voor onze nationale ruildag.

Adres:

PINSDAG 9 decer.nber ophalen, kaders 1,8.30 uu{El
T.aterdlagl3 vanaf 14 uur in orde brengen van de zaal^ E
Zondlagv oormiddag vanaf 8u. El
Namiddag vanaf 13u. tl
AÍbreken vanaf 16 uur El

PINSPAG 16 december,teruebrepeen kaders 18.30uur E

Handtekening:

Arpo-Jarpo Lier november-december 2008
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WORSTEI{BROOI)
APPELBOLLEN

Donderdag 22 ianuari 2009

Tijdens onze bijeenkomstvanaf 19 uur
In 't Karthuizershof

Karthuizersvest 55 2500 Lier

IVij wagen € 5,00 voor één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee.
INSCHRIJVEN VOOR 18 JAFIUARI2OO9

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

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbollen op 22 januari 2009 met:

Worstenbrood:..........x € 500[ =

Appelbollen: ...... ....x € 5100 s ............

TotaaI: .4......44a4...

Handtekening:

FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN }VELKOM AAN DEZELF'DE VOORWAARDEN

Arpo-Jarpo november-december 2008
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BIJEENKOMSTEN 2OO9 ARPO. JARPo

Zaterdag 10 januari 2009 vanaf 14 uurAlgemene jaanergadering Arpo-Jarpo

Donderdag 2? januari 2009 vanaf 19 uur Worstenbrood Arpo

Zaterdag 14 februari 2009 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 februari 2009 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 maart 2009 vanaf 9uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 marart2009 vanaf 19 uur Arpo

Zatefiag 11 april2009 vanaf 14 uur Arpo-Jaqpo

Donderdag 23 april2009 vanaf 19 uur Arpo

9 mei 2009 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 mei 2fi)9 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13 juni 2009 vanaf 14 uur. Arpo-Jarpo

Donderdag 25 juni 2009 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 04 juli 2009 vanaf 14 uur: Eerste zaterdag Arpo

Donderdag 28 augustus 2009 vanaf 19 utr Arpo

Zaterdag 12 september 2009 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zatedag 19 september2009 Buffet vanaf 19 uur derde zaterdag (zoal 13 u.) Arpo-Jarpo

Zaterdag 10 oktoher 2009 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

22 oktober 2009 vanaf 19 uur Arpo

14 november 2009 vanaf 14uur.+ Quiz 20h Arpo-Jarpo

Donderdag 26 november 2009 vanaf 19 uur Arpo

Zatedrag 12 december 2009 Vanaf 14 uur Zaterdag Arpo-Jarpo

Zondag 13 december 2009 NATIONALE RUILDAG +

TENTOONSTELLIG van 10 tot 15.30 uur

Arpo-Iarpo

Zatefiag

Inlichtingen:
Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER E:03/4806628 E-mail adres Íïrmin'thys@scarlet.be

Bewaar dit formulier

Arpo - Jarpo Lier november-december 2008
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FAMILIALE QAIZ
Zater dag 8 november2OO8

\ryAAR: in of Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

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

Minimum 3, maximum 5 deelnemers per ploeg.

Onkosten: €3,00 per deelnemer.

Priizen: Alle deelnemers worden bedacht met een prijs.

Onderwerpen: 10 vragen rondes met elk í0 vragen (8 algemene kennis, í fotoronde en í muziek-

londe: Hoe inschrijven: I)oor onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen. Iloor
telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28 of een e-mail te sturen : fir-
min.thys@scarlet.be

**it*?k*?rc*?t?t*rl *!brb*rttrit?t *tÉ!È*?k?k * *lbtb *rt?t?t?b?t* **:t *****rk** !k?k ?krtikrÈ*tÈ?ttí Cí?t*rt:t?k

pEELNAME FAMTLTALE OUIZ 8/11/20p8.

Naam en adres van ploegverantwoordelij ke:......

a
E-mailadres:

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek nr.r000-1615568-33
Terug te sturen aan: Thys Firmin Bosstraat 38 2500 LIER

t: 03/480.66.28 El: flrmin-thys@scarlet.be
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ARPO-JARPO LIER-KLBP ANTWERPEN
PROVINCIALE PROPAGANDATENTOONSTELLING

Zonilag 14 december 2008 van 10 tot 16 uur
Zaal 66t Karthuizershof ' Karthuizersvest 55 2500 Lier

Klasse:
I Traditionele filatelie tr Fiscale filatelie
I Postgeschiedenis I Maximafilie
rt Aërofilatelie ! Open klasse

n Astrofilatelie n Jeugdfilatelie
n Thematische filatelie n Eénvlakverzamelingen
n Postwaardesfukken n Andere
Aantal vlakken:.... .Aantal bladen:...............Te verzekeren waarde: .......,.,..........euro

Dezeverzameling is mijn eigendom.
Handtekeningen Datum

I

Deelnemer Voorzitter kring
Terugzenden vóór 23 november 2008

Per adres: Firmin Thys Bosstraat 38 2500 LIER 8:03 /480.66.28
Emai I : firmin-thys@scarlet. be

De tentoonstelling heeft als doel om vooral de verzamelaars te bereiken die met hun
vetzameling maaÍ \Meinig of nog niet tentoon gesteld hebben. Alle verzamelingen zijn
toegelaten zonder enige voorwaarden. De deelname is gratis. De verzekering wordt door de
inrichtende king betaald. De verzamelingen worden opgebouwd en afgebroken op zondag
14 december. De opbouw is voorzien tussen 8 en 10 uur. De afbraak is voorzien vanaf 16
uur. Het zijn tentoonstellingskaders van 12 bladen per vlak. Wie graag een woordje uitleg
heeft over zijnverzameling kan die bekomen tijdens de tentoonstelling .

Arpo'Jarpo Lier november-december 2008



ARPO - JARPO LIER

17 de I\ATIOI{ALE RUILI}AG

r

POSTZEGELS - POSTWAARDE STUKKEN . POSTKAAR'TEN

zondag 14 december 2008
Provinciale Postzegeltentoonstelling

Met medewerking van KLBP Antwerpen
JEUGDATELIER

ín zaal 't KARTHUIZERSHOF
KARTHUIZERSVEST 55 25OO LIER

van I0 tot 16 uur

'l
,l

WffiJil*H I'H I'H
750 jaar Begijnhof

rafets € 1.50 per neter en er moet een-r.:f;;r;ï::,i::;W€12,s0 die terugbetaald wordt bil het

Inlichtingen: Firmin TIfyS Bosstraat 38 2500 LIER Tel.03/480.66.28
Rekeningnummer Arpo-Lier 000-1615568-33

E-mailadres ; firmin:thvs@scarlet.be

Iedereen is welkom Toegang gratis


