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Beste vrienden 
 

Covid 19 is nog altijd onder ons en dat zal zeker nog een tijd aanhouden tot er een bruikbaar 

vaccin is. Daarom vragen wij  de corona regels strikt na te leven. 

-Mondmasker is verplicht. – handen ontsmetten – Handen wassen na elk bezoek van de toi-

letten, daarna handen ontsmetten –  altijd op dezelfde plaats blijven zitten. 

Er is op onze bijeenkomsten ontsmettingsmiddel voorzien en wegwerphandschoenen. 

 

 

De regels  voor de verkoop onder leden zullen wij op de bijeenkomst mededelen. 

Op de vorige bijeenkomst is er tijdens de verkoop onder leden een missing gebeurd bij het 

afgeven van de loten.  Wie heeft er lot nr. 11 verkeerdelijk meegenomen?  Gelieve dit op 

de volgende bijeenkomst terug mee te brengen. 

 

Lidgelden: het is weeral zover : vanaf september beginnen wij de lidgelden te ontvangen voor 

2021. De leden die niet regelmatig kunnen komen kunnen hun lidgelden storten op de rekening 

van onze club, zie blz. 3. 

 

 

Onze manifestaties in het najaar: Wij hopen dat de corona maatregelingen verder zullen ver-

soepelen. Dit zal vooral van onszelf afhangen als wij met zijn allen de maatregelen zo goed 

mogelijk opvolgen om zo het virus in bedwang te houden.  

Het zal ook de vraag zijn of het mogelijk zal zijn de organisaties te kunnen laten doorgaan. 

Zullen er genoeg inschrijvingen zijn enz.  
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Filatelistisch blad, 2-maandelijkse uitgave door : 

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

       Meistraat 7 2000 Antwerpen 
       : 0496/264119  

Lokaal  : Feestzaal  “D’ OPEN POORT 
  Berlaarsesteenweg 17 2500  Lier 
Website : arpo-jarpo-lier.be  : arpojarpolier@gmail.com 
AANGESLOTEN BIJ : 
* SFP “DE KOERIER” vzw 
* Kon. Landsbond Der Belgische Postzegelkringen (KLBP) nr.183 vzw 
* Lierse Cultuurraad : deelraad : Socio cultuur 

 
 

   
BESTUUR ARPO – JARO Lier : 
*Voorzitter & Public Relations 
  THYS Firmin, :firmin.thys@telenet.be 
  Bosstraat 38, 2500 Lier 
   03/480.66.28    0468/289239 
  Afgevaardigde Cultuurrraad 

        
          *        Secretaris, Webmaster & Materiaalmeester&veiling 

VAN ROY Luc ,  lvanroy@gmail.com 
Kerkstraat 72  2940 Hoevenen 
: 0496/264119 

  
 *O-Voorzitter, ruilmeester  archief  
  BEUKELEIRS  Pierre  pierre.beukeleirs@telenet.be 
  Voetbalstraat 9, 2500 Lier 
               :    0474 52 56 20 
  
 *Penningmeester 
 BRYS Luc  :brys.willems@telenet.be 
 Blokstraat 82  B3 
 2500 LIER 
 :03/4803690         
         
   *Leden: 
   
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
  : 0499/753266 

 VERMOSEN Rosette 
 : rosette.vermosen@telenet.be 

  Bosstraat 38, 2500  Lier 
  : 03/480.66.28    0479/778337 
 
    *Dienst Nieuwigheden 
  VAN OOSTERWIJCK JAN 
  :jan.van.oosterwijck@telenet.be 
  St. Annastraat 76   2500  LIER 
    : 0499/753266 
  Tweede afgevaardigde cultuurrraad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten. Kennis 
vergaren is geld besparen. 
Nieuwighedendienst, haal tijdig uw zegels af. 
Maak eens nieuwe ruilboekjes, vraag inlichtin-
gen aan onze ruilmeester. 
Alle verzamelobjecten welkom!!!! 
Bezoek U onze website? Wij wel ! 

BIJEENKOMSTEN jeugdleden 
JARPO LIER : 

Al onze bijeenkomsten gaan door samen met 
de bijenkomsten van  ARPO  

Zaal “d’Open Poort”  
Berlaarsesteenweg 17 2500 Lier 

 
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden 

Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen  bekijken 

LIDGELDEN  2021 
 * JARPO :  tot en met 18 jaar gratis 
vanaf 19 jaar : €8,00 
• ARPO  : Lidgeld : €8,00 
• ARPO  : Familiekaart €10,00 
• Rekeningnummer: ARPO-JARPO LIER: 

BE11 9791 3217 6548 
Bic:ARSPBE22 

De lidgelden kunnen vanaf september betaald 
worden, ze moeten betaald zijn ten laatste 

 januari 2021 
Bekijk jullie ook onze website? 

Daar kan je altijd informatie terugvinden en  al 
 Onze tijdschriften terugvinden!!!! 

BIJEENKOMSTEN   ARPO  LIER : 
De bijeenkomsten gaan door in : 
Zaal “D’OPEN POORT” 

Berlaarsesteenweg 17 2500 LIER 
Zaterdag 12 september vanaf 14 uur  
Zaterdag 10 oktober vanaf 14 uur 
Zaterdag 14 november vanaf 14 uur Quiz 20 uur 
Zaterdag 12 december vanaf 14 uur 
Zondag 13 december Ruildag 
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Iedereen staat te popelen om weer aan de slag te gaan. Sinds kort kan dit ook binnen. 

Als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid wil onze burgemeester er zeker van zijn 

dat dit veilig kan. Daarom zetten we de belangrijkste spelregels even op een rijtje.  

Spelregels heropstart verenigingen 

- blijf thuis als je je niet goed voelt of koorts hebt of als iemand in je gezin symptomen vertoond

van Covid-19.

- afstand houden blijft de norm (1,5m)

- handen wassen blijft belangrijk.

- het maximaal aantal leden/deelnemers is 20

- er is steeds een verantwoordelijke aanwezig

- als je vereniging in groepen wordt verdeeld, zorg dan voor voldoende tijd tussen twee groepen

(min. 30 minuten) en verlucht goed in tussentijd.

- ter plaatse worden de handen ontsmet.

- als jullie gemeenschappelijk materiaal gebruiken, zorg er dan voor dat dit grondig ontsmet

wordt voor en na gebruik.



Nr. Land Omschrijving **/*/O cote Inzet Bod
1 België Bl. Nr.82 ** 10,00 0,50
2 België Restanten **/* 2,00
3 Wereld Insteekboek. Goed gevuld 5,00
4 Thema Autos 2,00
5 Varia Doos met omslagen Veel Luchtpost 1,00
6 Varia Grote doos met postzegels 1,00
7 Varia Grote doos met postzegels 3,00
8 USSR Insteekboek. Goed gevuld 5,00
9 België Jaarmap 1986 uitgifteprijs BF 1000 ** 25,00 5,00

10 België Jaarmap1994 uitgifteprijs BF1300 ** 32,00 6,00
11 België Jaarmap 1995uitgifteprijs BF 1100 ** 27,00 5,00
12 België Insteekboek. Goed gevuld O 3,00
13 Europa Insteekboek met zegels west Europa O 2,00
14 Allerlei Lotje zegels 0,50
15 Wereld Doosje met zegels 1,00
16 Wereld Doosje met zegels 1,00
17 Europa Doosje met zegels 0,50
18 Materiaal Leeg  insteekboekje 0,50
19 België NA41 Pleinen van Luik ** 1,00
20 België Doos met zegels O 1,00
21 België Bl.  Nr. 100  Marc Sleen ** 3,50 0,30
22 België NA14 basket ** 12,00 0,50
23 België NA 17 Giro Wielrennen ** 12,00 0,50
24 België NA  120 j. KLBP met Hantekening  Ontw. ** 1,00
25 België NA 31 Adophfe SAX ** 0,50
26 België Vellentje catalogus 2014 ** 0,10
27 België Z.W. velletje Luxphila 2009 ** 0,10
28 België Z.W. velletje Oorlog 1914-18 ** 0,10
29 België Z.W. velletje 500 jaar Europese post ** 0,10
30 Føroyar Jaargang 2012 ** 119,70 9,00

Verkoop onder leden 12 september  2020
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Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast Arpo-Jarpo-Lier voor hem aan te kopen onder 
de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende met de hieronder aangeduide 

maximumprijzen. 

Naam : Voornaam : 

Adres : nr.: bus: 

Postcode : Plaats : 

Tel.: E-mail :

 Kavels worden opgehaald

 Kavels verzenden

Datum : Handtekening : 

Lot Nr Omschrijving Bod Lot nr Omschrijving Bod 

 

      

      

      

     

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden 

De verkoop geschiedt contant met 5% verhoging, alle kosten inbegrepen. De loten zijn ter beschikking 

van de koper tegen contante betaling op het einde van de veiling. Er wordt geen garantie gegeven 

voor de zegels op albumbladen of “restanten”. Deze zegels worden verkocht in de staat waarin ze zich 

bevinden. De catalogusprijs wordt benaderd opgegeven. 

Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd, en aangetekend op aanvraag verzonden op kosten van de 

koper, na betaling op rekening nr.: BE11 9791 3217 6548  van Arpo -Jarpo Lier. Alle orders worden 

uitgevoerd in euro. 

Er worden geen klachten aanvaard  na betaling van de loten. Samengestelde loten worden verkocht in 

de staat zoals ze worden aangeboden. Biedingen worden vastgesteld als volgt : 

Vanaf/tot        Verhoging 

€ 1,00 tot €10,00   € 0,50 

€ 11,00 tot € 20,00 € 1,00 

€ 20,00 tot € 50,00 € 2,00 

€ 50,00 tot € 100,00 € 5,00 

€ 200,00 tot € 500,00 € 10,00 

€500,00 tot  €1000,0 €50,00 

 De biedingen kunnen per  Email: firmin,thys@telenet,be arpojarpolier@gmail.com of  per adres 

:Bosstraat 38 2500 Lier: 034806628 gsm: 0468289239



       Boekje No 1 
Het zou leuk zijn om in uw verzameling een of 
meerdere boekjes op te kunnen nemen van de eerste 55 nummers. Financieel zijn de meeste boekjes voor de 
doorsneeverzamelaar helaas nauwelijks haalbaar. Vanaf 1964 verschenen er dan ook automaten waaruit men 
de Pb’s kon kopen. Men hoefde niet meer aan het loket wachten om deze te verkrijgen.  

Wat kan je allemaal verzamelen of onderscheiden in postzegelboekjes? Meer dan je in eerste instantie zou 
denken. Hier de opsomming van de mogelijkheden: 
a. De kaften (vorm, tekst, afbeeldingen) g. Registerstrepen
b. Kaftkleurverschillen h. Rasterstrepen
c. Schutbladen i. Plaatfouten
d. Velrandteksten en –afbeeldingen j. Snijlijnen
e. Telblokken k. Tabs
f. De plakking l. De zegels
m.Combinaties van zegels

Verder onderscheiden we nog verschillende soorten boekjes. Naast de loketboekjes zijn er de 
automaatboekjes, hangboekjes en prestigeboekjes.  

Het hier afgebeelde prestige boekje over bedreigde 
diersoorten is in 2006 uitgegeven met als inhoud 4 blaadjes 
met de zegels 2441a-2441L, hier rechts afgebeeld. Buiten de 
regulier genoteerde prestige boekjes, zoals hierboven PR14,
zijn er ook prestige boekjes verschenen met persoonlijke 
postzegels. 

Je kunt naast de al eerder genoemde mogelijkheden zoals het 
verzamelen van combinaties van postzegels uit boekjes ook 
denken aan motieven. De verschillende ontwerpen van de 
kaftjes bevatten vaak zeer verzamelwaardige motieven. Ik laat 

u hieronder enkele voorbeelden  zien.

Bij de eerste 15 boekjes in ons land uitgegeven 
werd er een toeslag van 1 cent berekend. Later 
werden de kosten gedekt door het invoegen van 
reclames. Hiermee werden niet alleen de kosten 
gedekt maar ook wat extra verdiend door de
posterijen. In totaal zijn er op deze wijze tot in
1964 55 boekjes uitgegeven. Deze waren 
uitsluitend aan het loket verkrijgbaar. Om vanaf 
1964 een duidelijk onderscheid te maken is men in 
de catalogus vanaf die tijd gaan nummeren met Pb 
als aanduiding. 

POSTZEGELBOEKJES IN UW VERZAMELING
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Twee boekjes uit België 1990 en 1991. De motieven zijn duidelijk strips en vissen. 

Een prachtig boekje uit Åland met elanden, verschenen in het jaar 2000 

Dit laatste boekje van het Deutsches Reich is verschenen in 1920 en is handmatig in elkaar gezet. Bij de zegels 
zie je nog twee gaatjes van het nietje zitten. Tegelijk is dit een van de voorbeelden dat er van deze zegels 
combinaties gemaakt kunnen worden. Bovendien bevinden zich vier bladen, exclusief die op of in de kaft, met 
reclames in dit boekje. 
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Arpo – Jarpo Lier bijeenkomsten 2021 

BIJEENKOMSTEN  2021 ARPO - JARPO 
 

 
Zaterdag 

 
09 januari 2021 

 
 Algemene jaarvergadering+ worstenbrood   

 
Arpo-Jarpo  

 
Zaterdag 

 
13 februari 2021 

 
vanaf 14-17 uur     

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
13 maart 2021 

 
vanaf  14- 17uur   

 
Arpo-Jarpo   

 
Zaterdag 

 
10 april 2021 

 
vanaf 14-17 uur   

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
08 mei 2021 

 
vanaf 14-17 uur   

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
12 juni 2021 

 
vanaf 14-17 uur.   

 
Arpo-Jarpo   

 
Zaterdag 

 
03 juli 2021 

 
vanaf 14-17 uur: Eerste zaterdag  

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
11 september 2021 

 
vanaf 13 uur   

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
9 oktober 2021 

 
vanaf 14-17 uur     

 
Arpo-Jarpo  

 
Zaterdag 

 
13 november 2021 

 
vanaf  14-17uur. Quiz 20h   

 
Arpo-Jarpo 

 
Zaterdag 

 
       11 december 2021 

 
Vanaf 14  uur Zaterdag  + 
Opbouw ruildag  
 

 
Arpo-Jarpo 

Zondag        12 december 2021 NATIONALE RUILDAG 

+TENTOONSTELLIG  van 9 tot 16uur 

 

Arpo-Jarpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Inlichtingen :Thys Firmin    Bosstraat 38 2500   LIER   :03/4806628      gsm 0468 28 92 39           

 



ARPO-JARPO LIER 

FAMILIALE QUIZ 
Zaterdag 14 november 2020 

WAAR:     in zaal  “D’ Open Poort” 

Berlaarsesteenweg 17  2500 Lier 

START:  om 20 uur  

Iedereen kan deelnemen 
maximum 4 deelnemers per ploeg. Maximum 15 ploegen 

Inschrijving:  € 15,00  per ploeg 

 Alle deelnemers worden bedacht met een prijs. 

Onderwerpen: 10 vragenrondes met elk 10 vragen over verschillende onderwerpen. 

Hoe inschrijven?  

door  telefonisch contact op te nemen op nummer 03/480.66.28   of  0468 28 92 39 of een e-mail te 

sturen naar:    arpojarpolier@gmail.com  of    firmin.thys@telenet.be  

Kijk op de websites  “Uit in Vlaanderen” of  “Uit in Lier”  

ONDER VOORBEHOUD

mailto:arpojarpolier@gmail.com
mailto:firmin.thys@telenet.be


ARPO - JARPO LIER 

29ste NATIONALE RUILDAG 
POSTZEGELS - POSTWAARDESTUKKEN – POSTKAARTEN- MUNTEN enz.

zondag  13 december 2020 

MET FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
Met medewerking van KLBP Antwerpen 

90 jaar zimmertoren 1930-2020 

14 uur grote eindejaarsverkoop  

voor leden van KLBP- SFP DE”KOERIER”ARPO-JARPO LIER

in zaal ‘”D’ OPEN POORT 3 
Berlaarsesteenweg 17 2500  LIER 

van 9 tot 16 uur 

Tafels zijn gratis. Er moet een waarborg betaald worden van €15,00 die terugbetaald 
wordt bij het sluiten van de ruildag. Aantal meters per deelnemer is beperkt.

Inschrijvingsgeld:  kan gestort worden op rek. nr.:BE11  9791 3217 6548 

 van ARPO-JARPO LIER

Inlichtingen: Firmin THYS Bosstraat 38 2500 LIER  : 03/480.66.28 -  0468 28 92 39 

 :  firmin.thys@telenet.be   f   arpojarpolier@gmail.com

Iedereen is welkom  Toegang gratis 

ONDER VOORBEHOUD

mailto:firmin.thys@telenet.be
mailto:arpojarpolier@gmail.com
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