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Beste Vrienden ,

Namens het bestuur wensen wtj U en uw familie een gezond en voorspoedig 1998. Dat het een

rijk gevuld jaar mag zijn, ook voor onze vereniging, met druk bezochte bijeenkomsten .

Het Timmermansjaar 1997 lig! achter ons. De tentoonstelling met speciale afstempeling en de

Dag van de Filatelie in samenwerking met K.L.B.P. Antwerpen, De Kon. Postzegelverzamelaars-
kring Lier in "De Mol" is een succes geworden . De tentoonstelling werd afgesloten met een

smaakvol optreden van JECOBA (Jeugd-Concertband-Antwerpen) onder leiding van Ronny
Verfaillie.
De thuisblijvers hadden weer eens ongehjk, wrj hadden verwacht dat er meer leden een bezoek
zouden gebracht hebben aan deze gebeurtenis.Nogmaals willen wij alle medewerkers en tentoon-
stellers hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking. De goede samenwerking met ener-
zijds de K.L.B.P. Antwerpen en anderzijds onze nntervereniging de Kon. Postzegelverzame-
laarskring Lier heeft nu ook zijn vruchten afgeworpen .

VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR ONS WORSTEN- OF APPELBROOD OP
DONDERDAG 22 JANUARI 1998 vanaf 19 uur.
Een inschrijvingsformulier vindt U verder in dit tijdschrift. Voor een democratische prijs
van 150fr. krijgt U één groot worstenbrood of twee appelbollen met koffie of thee . Tijdig
inschrijven a.u.b. . Op 19 januari zouden wij toch het aantal deelnemers moeten weten om
alles tijdig te kunnen bestellen . Men kan altijd telefonisch inschrijven op nr.: 03/480.66.28.

In 1998 richten wij de Provinciale competitieve postzegeltentoonstelling"llETHAFll r98rr in
van de Provincie Antwerpen.Deze gaat door op 7 en 8 november 1998 in zaal"DE MOL"
Aarschotsesteenweg 3 2500 LIER .

De tentoonstelling zal gepaard gaan met de voorverkoop van de bijzondere uitgiften I'Eeuwfeest

van het A.B.V.V. " I zegel van 17fr. met als afbeelding een oude affiche ,"Solidariteit" 1 zegel
met toeslag van l7fr + 4fr. met als onderwerp Blindengeleidehonden. De opbrengst van de
toeslag is bestemd voor de aankoop en training van deze honden en "Kertsmis en Nieuwjaar" 1

zegel van 15fr. met als aÍbeelding "De drie Koningen" van Michel Provost.
Het inrichten van deze tentoonstelling is een uitdaging voor onze kring en er zal zeer veel werk
moeten verzet worden. Als men dit door velen handen kan laten verrichten wordt het natuurlijk
minder zwaar. Wij vragen onze leden dan ook om bovengenoemd weekeind nu al zeker vrij te
houden en indien mogelijk zich op te geven om te helpen zowel bij de opbouw als afbraak van de

tentoonstelling als tijdens de tentoonstelling zelf.
Maar U kunt U nu al dienstbaar maken door eventueel in uw werkomgeving of eigen omgeving
pfijzen te vragen voor de deelnemers. Alle schenkers van prijzen worden vermeld in ons pro-
grammaboekje . Indien men geen prijzen kan geven voor de deelnemers kan men altijd prijzen
schenken voor oÍrze tombola .
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- Voor de enkelingen die bij dit t|dschrift nog een overschrijving vinden voor het lidgel{ denk eraan
dit is voorlopig het laatste tijdschrift dat u onWangt !

- Tijdens de maand december wetd Roger Van Kerckhoven lid van onze club, hij verzamelt België. Van harte welkom, Roger !

-Or:r:e club scoorde goedbU de 2e Provinciale Kwis op 8 november : Arpo een 5e plaats en Jarpo een 6e plaats met L4 deelnemende
ploegen. De KLBP Antwerpen had trouwens voor mooie prijzen gezorgd..

- Ook onze tentoonstelling ter gelegenheidvan de "Dagvan de Filatelie" is weeral voorbij. Er was naarÍ ortr:e mening grote
belangstelling alhoewel sommige mensen toch nog speciaal voor "d€ nieuwe postzegel" kwamsn (die er niet was natuurl$h
wel een afstempeling). De standvan de club was dan ook snel uitverkocht watbetreft gelegenheidskaartjes Felix TimmerÍnans.

- Nieuw bibliotheekreglement geldig vanaf le vergadering in het nieuwe jaar (10/1/98) :

Al de werken kunnen uitgeleend worden van vergadering tot vergadering (:l periode) aan de kleine som van 20 BEF per boek.
maximum uitleen 1 periode voor catalogi en 2 periodes voor anderen. Boete per periode 50 BEF per werk.

)
- fot slot nog een bedan\ie aan de Heer Dirk Moens die namens Interbrew Leuven een grot€ sponsoring

aaÍL onze club deed in de vorm van tombolaprijzen ter gelegenheid van onze ha$aarlijkse tombola
tijdens het worstenbrood in januari en de jaarvergadering in sept€mbr.

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Al onze biikomsten gaan door in zaal : 6t Karthuizershof Karthuizercvest 55-57 t€ 2500 LIER

Zaterilag
Zatnrdag

l0januari 1998
14 februari 1998

ruilnamiddag
ruitnamiddag

vanaf 14uur.
Yanaf 14 uur.

AIle aanwezigen kriigen steeds een kleine prtis. Er is attlid materiaal en uitleg yoor onze
jeugdleden ter beschikking. Breng u\il verzameling eens Íl€€: dan kunnen w[i die samen

bespreken.
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BI.IEEIYKOMSTEI\ ARPO LIBR :

Al onze biikomsten gaan door in de z,aal

't l(arthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 25fi) LIER

Zatcrdag 10 januari 1998

Donderdag 22 januari L998

Zaterdag 14 februari 1998

Donderdag 26 febmari 1998

Zatcrdag 14 maart 1998

ruilnamiddag
WorsÍenbrood
ruilnamiddae
ruilavond
ruilnamiddag
ruilavond

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

L4 uur.
19 uur.
14 uur,
19 uur.
14 uur,
19 uur.26maar11998

FILATELISTISCIIE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd zonder
volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een bewiende club
(ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar het secretariaat: Haakstuk 10, 2550 Kontich.

17 jan-18 jan'98

lSjanuari'98

24 januai'98

3l jan-l feb'98

14 feb-15 feb '98

22februan 1998

28 feb-l maaÍt '98

1 maart'98

7 maart'98

26 april'98

2 mei-3 mei '98

: Voorverkoop "50 jaar vrouwenstemrecht in België en Treinen" door ARPHI, van 10
tot 17 u, Sport- en OntspanningscentrumNMBS, Leuvensestnweg 30, 2800 Mechelen

: Grote Ruilbeurs door Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk, van 8.00 tot 15.00 u,
Gemeenteldke Basisschool, De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk

: 7e (Jaarlijkse) Ruilbzurs van Kon. Kielse postzegelklub,
de stedelijke feestzaal'Kielpark', Toegang gatis

: Filatelistische Tentoonstelling naar aanleiding van het eeuwfeest van de ontdekking
in fuitarctica van GAI.{D ISLANTD, door Gentse Filatelistenbond en Univ. Gent
Campus van het Instituut voor Dierkundg K L Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

: Provinciale competitieve postzegeltentoonstelling en ruilbeurs voor postzegels,
door Hamse filatelieklub, sporthal 'De Wuiten", Jules Vincartpark te Hamme,
van 10 tot 17 uur, inkom gratis

: Internationale voorjaarsbeurs door Binkse Ruilclub Turnhout, van 8.00 tot 16.00 u,
: Instituut St.Victor, Katsteelplein 2A, 2300 Turnhout
: 26e Nationale postzegels- en muntenbeurs ingericht door vzw NIPA inzaal.4 van
het Bouwcentrum te Antwerpen, van 10.00 tot 18.00 u, inkom 80 BEF.

: Nationale Ruildag Boom door Koninklijke Rupel Hobby Club, van 9.00 tot 16.00 u,
Provinciale Technische Scholen ingang Van Rijswijcklaan, Boom (park)

: 10e grote clubveiling door Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk, om 13.30u,
Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk

: 6e Nationale Ruilbeurs door Nielse Hobby en Postzegel Club,
Gemeentelijke Feestzaal, Vredestr aat, 2845 Niel, gratis toegang

: Dag van de Postzegel 1998 met voorverkoop Europa zegel,
prov. fuitwerpen : door Kon. Kielse Postzegelkring"
CC De Kerq Bist 18, 2610 Wilrijk, toegang gratis

: ISRAEL '98, Internationale FIP tentoonstelling in Tel-Aviv (Israel)12 mei-2T mei '98



-5-

*

PERS INFORMATIE - DE POST

19 ianuari 1998

Uitgifte van een speciale postzegel nr. I 1998 : 50 jaar vrou\ilenstemÍecht in België
Onderwerp : grafische voorstelling
Waarde : 17 BEF
Verkoop : vanaf l9lll98
Voorverkoop : op 17 en 18/1/98van 10,00 tot 17.00h

Datumafstempeling : Foyer Socio-Culturel Antoing. staÍon Brussel-Zuid. Sport- en Ontspanningscentrum Mechelen

Motief datumafstempeling : 1000 Brussel =le dag. 1060 Brussel. Antoing : grafische evocatie van het onderwerp van de uitgifte
Mechelen : motiefvan de zegel

19 januari 1997

Uitgifte van een speciale postzegel nr. 2 1998 : Treinen- 
,Yerwerp : De Thalys. dorreis in België op het viaduct in Antoing

Waarde : 17 BEF
Verkoop : vanaf l9/I198
Voorverkoop : op l7 en 18/1/98 van 10.00 tot 17.00h
Datumafstempeling : Foyer Socio-Culturel Antoing. station Brussel-Zuid. Sport- en Ontspanningscentrum Mechelen

Motief datumafstempeling : 1000 Brussel =le dag : logo Thalys
1060 Brussel : De Thalys en zijn logo
Mechelen: De Thalys
Antoing : De Thalys op de brug van Antoing

. - vrouwenstemreói
dmi!devote des femmes

Tarieven van De Post vanaf 1998

- Brochure "Voornaamste posttarieven' : zowel voor binnenland (geadresseerde zendingen en zendingen zonder adres)

als voor de internationale dienst zijn de tarieven hetzelfde geblwen.
Enkel bij de POSTPAC dozen zijn er prijswijzigingen.

- Brochure "Voorkeurtarieven' : beschrijft duidelijkvoonraarden en tarievenvanbinnenlandse en internationale dienst

bij identieke zendingen.

- Het systeem van prioritaire zendingen (voorzien van een "A prior" etikeQ en niet-prioritaire zendingen voor buitenland

blijft gelden. Luchtpostzendingen waaóij men dus zeker wil zrjn dat ze per vliegfuig gaan, moeten prioritair verzonden

worden.
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JARPO JEUGDKRANT
WAT KAN IK TN MIJN VERZAMELING GEBRUIKEN

Velen van onze jeugdleden vragen ons wat er in hun verzameling mag gebruikt worden. Het materiaal dat

in de filatelie kan gebruikt worden is zeer uitgebreid. In de eerste plaats heeft men postzegels , postfris of
gestempeld.

À}TSR]CAN BALD EAGLE

Naast de postzegels kan men natuurlijk ook de stempels gebruiken , waaronder ook de stempels

van de frankeermachienes \ryaarvan wij hier enkele voorbeelden tonen.
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Enkele voorbeelden van speciale afstempelingen die eventueel in een thematische verzameling kururen ge-

bruikt worden. In voorbeeld één heeft de stempel een thematische overeenkomst met de zegel: de zegel en de

stempel hebben allebei hetzelfde onderwerp
Voorbeeld twee is een speciale afstempeling op een neutrale zegel, de stempel kan in uw verzameling gebruikt

worden
Bij het derde voorbeeld heeft de stempel en het onderwerp weinig of niets met mekaar te maken. Dit is minder
geschikÍ om in uw verzameling te gebruiken.
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VEILING 10 anuari 1998 om 15 uur

'AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok of vellentje
* = Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5o/o ter dekking van de kosten. Het
bieden gebeuÉ als volgt: van 0 tot 50 +2Ir - van 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr.
+10fr. - van 500 tot 1000fr. +50fr. - van 1000 tot 5000fr. +100fr. - hoger dan 5000fr +
500fr.
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.

InzetLand: Omschrijving \ilaardeNr.
*{< t20 34I België Blok 71 Promotie Filatelie (Val

van Saulus)

** r20 342 België Blok 71 (Val van Saulus)

België BIok 72 Hoogspringen ,F rF 90 345

Blok 72 Hoogspringen **< 90 344 België

Blok 73 Kerstmis ** 270 955 België

Blok 73 Kerstmis rt< rlc 270 956 België

7 België Blok 74 Hortamuseum *'F 100 4T

België Blok 74 Hortamuseum ** 100 4I8

Preo Vogeltjes fosfor *t< 409 België

Insteekboekje o 7510 Wereld

11 Wereld Insteekboekje o 75

Wereld Insteekboekje o 7512

MC(computer mail) Eerste dag o 30013 België

Lot gestempeld en Postfris ** O 100I4 Wereld

80 2515 Luxemburg 356-59 ** + 145 O

T6 Boeken Dierenwereld van Zuid Amerika 50

Boeken Het menselijk lichaam 50l7
Boeken Het oude Japan 5018

50r9 Boeken Venezuela en Columbia

20 V/ereld Lot Brieven 50

Wereld Schoendoos zegels op fragment 1002t

België Nr.: 1333 Blok van 10 met
verschillende malen de variëteit

*.* 500 20022

Burundi I 46 I I 53 +LP 17 124 Gouden
munten

** 600 20023

Franlaijk Nrs.: 553/564 *{< 335FF 60024

Nrs.:43145 UNESCO t* 65FF 10025 Frankrijk



PROW]VCIALE
COMPETITIEVE

PosrzEGELTEIvrooIvsTELLIIvG 7 en I
november 1998 in de zuul ,,DE MOL,,
Aurschotsesteenweg 3 2500 LIER

BIJZONDER TENTOONS

Art. 1: Dit reglement geldt voor NETIIAFIL '98, een provinciale competitieve tentoonstelling voor
leden van bij de K.L.B.P. aangesloten verenigingen,in orde met hun lidgelden.

Art. 2. Op deze tentoonstelling kunnen verzamelingen in volgende filatelistische disciplines worden
ingezonden:
-Traditionele filatelie ( met inbegrip van de fiscale filatelie)
-Postgeschiedenis
-Postwaardenstukken
-Aërofilatelie (met inbegrip van astrofilatelie)
-Thematische filatelie
-Maximafilatelie
-Jeugdfilatelie
-Open klasse (zie bijgevoegd reglement)

Art. 3: De tentoonstellingzal plaats hebben op 7 en 8 november 1998 in de zaal,,DE MOL "
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 LmR

Art. 4: Het algemeen tentoonstellingsreglement van de Kon. Landsbond der Belgische postzegel-
kringen, vereniging zonder winstoogmerk , het reglement voor provinciale tentoonstellingen 

"n 
ait

bijzonder reglement zijn van toepassing voor Nethafil 1998

Art. 5: - De aanvragen tot deelneming moeten, aan de hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier;
UITERLIJK op 1 JULI 199s in het bezit zljn van het sekretariaat per adres THYS Firmin
Bosstraat 38 2500 LIER aB/480.66.28
- De toewiizing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk tegen 1 SEPTEMBER 199g aan de
inzenders medegedeeld worden.

Art. 6: De kaderhuur bedraagt 200 fr. per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient voor 15
oktober 1998 gestort te worden op rekening nr. 000-1615568-33 van ARPo LIER. met duidelijke
vermelding: kadergeld
200fr. x ...... : NETHAFIL 1998

AÍt"- 7 De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen van het formaat A4 voorgesteld te worden.
Op de achterzijde draagt ieder blad een volgnummer en de identiteit van de inzender. Ieder blad
dient beschermd te worden met een doorzichtige beschermingsfolie.
Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden.

NETIIAFIL

1998



Art. 8: Het organisatiecomité sluit een verzekering af die ten laste valt van de Koninklijke Lands-
bond der Belgische Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk. De organisatoren zullen
eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en zrj zullen zorgen voor een
degelijke bewaking van de tentoonstelling.
De organisatoren zullen de grootste zorg besteden aan de opbouw en afbraak van de verzamelin-
gen en de tentoonstelling.

A.rt. 9: De inzender zal de organisatoren in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen stellen
voor schade of ongevallen die niet door de verzekeringen gedekt worden. De risico's en kosten
van de toezending en terugzending van de verzameling zijn volledig ten laste van de inzender.

Art. 10. De verzamelingen zullen gemonteerd kunnen worden op vrijdag 6 november van l0 uur
tot 15 uur. Het demonteren van de verzamelingenzal gebeuren op zondag 8 november 1998
vanaf 17 uur na het voorlezen van het palmares.
Deelnemers die hun verzameling niet zelf monteren of demonteren, kunnnen dit door een gcvol-
machtigde laten uitvoeren. Zlj kunnen hun verzamelingen ook bezorgen of aangetekend opsturen
naar het secretariaat : THYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier

Art. I 1: De jury zal op zondag 8 november 1998 het jurygesprek organiseren van 14 tot 16 uur
Na het afsluiten van het jurygesprek zal het palmares voorgelezen worden.

Art. I2'. De coódinator van de tentoonstelling is de heer Eddy van Vaeck Sterrenlaan 197 bZ
2650 Edegem , voorzitter K.L.B.P. Prov. Antwerpen. z:031449.37.00.



)

Bijzondere regels Open Klasse (besluitvorming KLBP)

1. Inzendingen in de wedstrijdklasse.
l.1.De inzender is wij in de samenstelling van zijn verzameling.
l.z.B,tj de beoordeling van de inzending wordt uitsluitend rekening gehouden met het

tentoongestelde materiaal.
1.3.De inzender is niet gebonden aan vastgestelde normen op het gebied van grootte,

kleur, enz. van tentoonstellingsbladen.

2. Principes betreffende de samenstelling van een inzending.
Z.l.Een inzending moet tenminste uit 50oÁ filatelistisch materiaal bestaan.
2.Z.Eeninzending mag tot 50% niet filatelistisch materiaal bevatten.

Dit materiaal kan bestaan uit alle mogelijke vorÍnen ter ondersteuning van het
getoonde, zolang het kan gemonteerd worden binnen de konstrukÍie van de
tentoonstellingska<íers.

2.3.De inzending moet voorzien zijn van een titelblad.

3. Maatstaven voor de beoordeling van de inzending.
3.1.De inzending zal beoordeeld worden door zowel de bezoekers als door een

aangestelde jury.
3.2.De aangestelde jury zal letten op volgende beoordelingsnoÍïnen :

- behandeling van de inzending
- filatelistische en aanverwante kennis, studie en onderzoek
- presentatie van de inzending

4. Jurering van de inzendingen.
4.l.Jurering door de bezoekers.

De inrichters van de tentoonstelling stellen in de tentoonstellingscatalogus een
afzonderlijk los formulier voor de bezoeker ter beschikking, waarop een overzicht
van de inzenders in de Open Klasse zdn vermeld. De bezoeker kan hierop, volgens
zijn oordeel de drie beste inzendingen aankruisen.

4.2.Jur enng door een jury.
Een zelfcle beoordelingsformulier als voor de bezoekers zal aan de officiele
juryleden overhandigd worden, die rekening houdend met punt 3.2. ook drie
verzamelingen aankruisen.

4.3.De einduitslag zal bekomen worden door samenvoeglng van de beoordeling van de
bezoekers als die van dejury op basis van 50/50.

4.4.Enkel de eerste drie plaatsen worden gerangschilÍ. De andere worden ofivel
alfabetisch ofuel per inschrijving vermeld.

4.5.Alle deelnemingen van een provinciale competitieve tentoonstelling kunnen
inscluijven in een nationale competitieve tentoonstelling.

5.Slotbepaling.
Verdere ontwikkelingen in de benadering en beoordeling van de Open Klasse
zullen in de Koninklijke Landsbond besproken worden.



I NSCH RIJVI NGS FORM U LI ER

Provinciale competitieve tentoonstelling NETHAFIL 98 te Lier op 7 en 8 november 1998

Naam en Voomaam: ......... ....r....r,....,..!r..

Straat

Gemeente: ............. Telefoon

Lid van de t<ring: KLBP nr.

Voor de jeugd - geboortedatum:

Titel van de vezameling:

Korte beschrijving: ..........

Discipline: ! Traditonele Filatelie
! Postgeschiedenis

I Aërofilatelie

! Postwaardestukken

I Jeugdfilatelie

! Fiscale Filatelie

D Thematische Filatelie

I Astrofilatelie

I Maxímafilie

I Open Klasse

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve tentoonstellingen:

Aantal vlakken Aantal bladen: Te vezekeren waarde (in BFr):

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Algemeen en het Bijzonder Regle-

ment van de tentoonstelling. Deze vezameling is mijn eigendom.

Datum: 1998.

Handtekening van de
deelnemer

Handtekening van de
Voozitter van de kring

Handtekening van de
Nationale Commissaris
voor Tentoonstellingen

Terug sturen vóór 8 juli aan Firmin THYS, Bosstraat 38 te 2500 LIER
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B. O -It.Vlr. e.E.N. T. R-U. M
28e Nationale Postzegel r &

Muntenbeurs r België
28e Bourse Philatélique &
Numismatique Nationale

28th National Stamp &
Coin Fair r Belgium
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28 l2+11311998 10-1 th
B. O-U.ff. C.E.N. T. R-U. M
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 - 2020 ANTWERPEN
GEORGANISEERD DOOR. ORGANISEE PAR :

VZW "N.1.P.4." - Antwerpen
in samenwerking met B.B.K.P.H.- Brussel - DE POST & B.L.P.
en coopération ar,,ec C.P.B.N.T.P.- Bruxelles - LA POS'|F & B.L.P

INKOM : 80 F.

ENTREE : 80 F.
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\ryORSTENBROOI)

APPELBROOI)
Donderdag 22 januari 1998

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
in t'Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

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

INSCHRIJVEN VOOR 19 JAIIUARI 1997.

U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze

bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 031480.66.28 .

FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN EVEIYEENS }VELKOM AAN DEZELFDE
VOORWAARDEN.

NAAM

'Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbroden op 22 januari 1.998 met:

Worstenbrood :........x 150fi-

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

TOTAAL: Handtekening

Y
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AANGESLOTEN BIJ DE :

Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKANTOOR LIER 1

25OO LIER
T1VEEMAAI\DELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIFT
OPLAGE 150 EXPL.
JAARGANG 31
MaaÉ - April 1998 nrs362-363

Lokaal: Feestzaal "'tKarthuizershof ", Karthuizersvest 55-57, 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TTIYS Firmin, Bosstraat 38, 2500 Liero c;637480.66.28
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BE,STE VRTENDEI{,

Wij hebben met vreugde kunnen vaststellen dat de opkomst ter gelegenheid van ons worsten-
brood de vierde donderdag van januari in stijgende lijn was. Dit is een riem onder het hart van
het bestuur om verder te blijven werken en het nog beter proberen te doen.

Onze kring heeft vele Íou\rye leden die vrij reglmatíg onze bijeenkosten bezoeken. Maar wij
hebben moeten vastestellen dat als er mensen gevraagd worden om deel te nemen aan een ten-
toonstelling , wrj echt weinig keuze hebben . In het verleden hadden wij toch verschillende leden
die met hun verzameling naar buiten kwamen met als resultaat dat er meerderen r$/aren die het tot
intemationale prijswinnars hebben gebracht.

Dat dit niet voor elke verzamelaars is weggelegd, weten wij ook wel. Maar wij doen toch een

oproep aan onze leden om te proberen een verzameling uit te bouwen die kan gebruikt worden
voor een tentoonstelling. Wij zljn er om U te begeleiden en alle inlichtingen te verstekken. Onze
bijeenkomsten zijn daar een ideale gelegenheid voor. Vooral doen wij hier een oproep aan onze
leden van JARPO: kom naar de kring en breng uw verzameling mee, ook al zit ze maar in een

insteekkboek.

**tr,1.**t *{.*t***:F{<*x<{<*{.x<{<{.r1.******.*****d<************t<*{<x<,t *d.***,k***{.*{<,F**{.*i.*t<t:F**

Op onze eerstvolgende bijeenkomst van 14 maart is er de tweemaandelijkse kleine veiling .De
lijst van de te veilen loten vindt U verder in dit blad.
kr dit tijdschrift vindt U eveneens een bestelbon voor de aanvullingen van 1997 voor uw albums.
De bestellingen kunt U doorgevenaanonze penning- & materiaalmeester BAETEN Louis.

X<***{<rFX<{<*i.**{<**{<{.*tt<i<{<*d.{.*{<{<rF****{.rl.i.t<**{.****{<*d.t<**.**+d.*i<*rfirt{<******{<**{<****t ***t

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT

Aan al de verenigingen van de Provincie Antwerpen aangesloten bij de K.L.B.P.

In dit tijdschrift vindt U het reglement en het inschrijvingsformulier voor de Provinciale compe-
titieve postzegeltentoonstelling 1998 van 7 en 8 november 1998 tnzaal "De Mol" te Lier.

Wij vragen om deze teksten zoveel mogelijk integraal in uw tijdschrift op te nemen, zodat deze

informatie bij al uw leden terechtkomt. De inschrijvingsformulieren mogen onbeperkt gecopieerd
worden.
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BUEENKOMSTEN ARPO LIER :

AI onze b[ikomsten gaan door in de z,aal
f t Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

14 maart 1998

26maartL99r8
11 april 1998

23 april 1998
(D mei t998
28 mei 1998

ruitnamiddag
ruilavond
ruilnamiddag
ruilavond
ruilnamiddag
ruilavond

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

14 uur.
19 uur-
14 uur.
lJ) uur.
14 uur.
19 uur.

FILATELISTISCIIE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd
zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een
bewiende club (ruilabonnement) oftijdig opgestuurd naar: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

'l maart'98

7 maart'98

I I maart-l9 maart '98

15 maart '98

13 april '98

26 apnl'98

26 april '98

2 mei-3 rnei '98

8 mei-l0 mei'98

72mei-2l mei'98
30 mei'98

5 juni-lI juni '98
7 juni'98

10e grote clubveiling door Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk, om 13.30u,
Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk
Nationale Ruilbeurs door de Filatelistische kring van Dendermonde,
Atheneum, Geldroplaan, van 9.00u tot 17.00u, toegang gratis
Tentoonstelling viering 3O jaar Postzegelkring van het Land van Waas,
ZaalKrediet aan de Nijverheid, Grote MarkÍ, SinrNiklaas
36e Nationale Ruilbeurs dag in feestzaal Sint-Michiel, Beukenlaan 18 te
Kieldrecht, van 8.30u tot 17.00u, inkom niet leden 20 BEF
Nationale ruildag door CC De Verzamelaars, van 9.00u tot 17.00u,
't Volkshuis" Vermogenstraat 9 te Sint-Niklaas
6e Nationale Ruilbeurs door Nielse Hobby en Postzegel Club,
Gemeentelijke Feestzaal, Vredestraat, 2845 Niel, gratis toegang
Grote Intepationale Beurs van Verzamelaars, van 9.00u tot 17.00u,
in Hall Omnisport, Auvelais-Sambreville, inkom 30 BEF
Dag van de Postzegel 1998 met voorverkoop Europa zegel, prov. Antwerpen
door Kon. Kielse Postzkring, CC De Kern, Bist 18, 2610 \ryilrijk, toegang gratis
en door Ncofila, vergadercentrum "Gildenhuis", H. Heymanplein 7, Sint-Nklaas
Grote tentoonstelling "Themaphilex", georganiseerd om de 10 jaar,
in het F. Otten stadion te Amsterdam (Nederland)
ISRAEL '98, Internationale FIP tentoonstelling in Tel-Aviv (Israel)
Gote ruilbeurs door Binkse Ruilclub stad Turnhout, in de tent in het park,
van 8.00u tot 12.00u, inkom gratis
GARCTA LORCA in Granacla" enkel literaftnrr en moderne filafejie
algemene hobby- en postzegeltentoonstelling door Ertfila te Ertvelde



-4-VEILING 14 maaÉ 1998 om 15 uur
Nr Land: Omschrijving Waarde lnzet

1 België t053 I 62 FDC Wereldtentoonst. 0 8s0 150

2 Belgiê LP 30/3s 0 200 35

J België t053162+LP 30135 0 380 130

4 België 1047152 op brief sPeciale afstemp 0 110 35

5 België 1047 I 52 FDC oPeningsstemP.'58 0 300 60

6 Wereld lotje brieven Expo '58 (32 stuks) 0 150

7 Hongarijë Blok Expo Klederdrachten 0 DMl40 700

8 Frantaijk s67192
* FFlOO 100

9 Frankrijk 966167
* FFl40 150

10 Frankrijk rr66l7r * FFlOO

2,400

100

11 Congo Rep. 582/99 oPdruk ** 600

t2 Duitsland Lot brieven speciale afstemPe-

lingen op goede zegels (30 stuks)
0 100

13 Duitsland 25 PWST met Peciale afstP'+** 1,220 t20

I4 Duitsland Zak1e met zegels 0 20

15 België zakje zegels 0 20

T6 België zakje zegels 0 20

I7 België zakje zegels 0 20

18 België Voorafgestempelde 0 800 100

19 België Insteekboek mooie stemPels

oudere periode

0 250

20 België idem als lot 18 0 250

2l Boek Speciale catalogus West EuroPa

blokken 1985

50

22 Wereld Zak metomslagen 0 100

23 Boeken De wondere Dierenwereld 25

24 Boeken Artis Mexico 250

25 Boeken Artis Japan 250

26 Boeken Artis Brazilië 250

27 Boeken Artis Arabië 250

28 België Luxekaart Blok 44 met

handtekenig O. Borurevalle

0 40

29 Belgiê 1486 FDC 0 70 10

30 België Herirrneringsvellentj e Belgica'90 ** t75 20

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok of vellentje
* : Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost

O = Gesiempeld PWST = Postwaardenstuk

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld vanlo/o ter dekking van de kosten. Het bieden gebeurt

als volgt: ,"o o tot 50 +2f, -.,"o 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr. +10fr. - van 500 tot 1000fr'

+50fr. - van 1000 tot 5000fr. +100fr. - hoger dan 5000fr + 500fr'

De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.
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PERS INFORMATIE. DE POST

't
16 februari 1.998

Uitgiftevan twee speciale poseegels nr.3 199E : Literauur
Ondenrerp : Gerard\Valschap, Norge
Waarde :2xl7BEF
Verkoop : vanaf 1612198

Voorverkoop : op 14 en.l5l2l98 van 10.00 tot 17.00h
Datumafstempeling : Vaux-sous-Chevremont, Hame, Brussel
Motief datumafstempeling : Vaux-sous-ChevÍemont en Brussel : portret van Geo Norge

I{amme : porfretvan Gerard Walscbap
le dag : porFet van de trree schrijvers

16 februari 1998

Uitgifte van een qpeciale brieftaart "Olympische Spelen Nagand' met illustratie een schaatsenrijder

16 februari 1998

Uitgifte van drie speciale postzegels nr. 4 1998 : Het Belgisch Koningshuis
Onder,werp :2.M. Koningt€opoHm,

Z.M. Koning Boudewijn I,
Z.M. KoningAlberttr

Waarde : l7+8 BEF, 32+15 BEF, 50+25 BEF
Verkoop :vanaf 1612198

Voowerkoop : op 14 enlil}l9&van 10.00 tot 17.00h
Datumafsternpeling : Vaux-sous-Chevremont, Hamme. Brussel
Motief datumafstempeling : Vaux-sous-Chewe,mont : beeltenis van Koning Boudewijn I

Brussel : beeltenis van Koning Leopold III
Ilamme : beeltenis van Koning Albert tr
le dag : beeltenis van de drie Koningen

l? ** /t':.g ,rr, '-*
s* " :4a
ffisp"Ákdr";&#Fgr"_ -
t!à ..-."^*W.
tv

la*.#

}_

:pl"l'
, . .,.:'-

.'í
BELGIE-BELGIQt-E 17=;

50+:;

52+rc

r€ - / 

-r.-1\
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I maart 1998

Uitgifte van vier + drie speciale postzegels nr.5 1998 : Kunst in België I + II
Onderwerp : Provinciaal Museum Félicien Rops te Namen

Museumvoor Schone Kunsten te Gent
FelixDe Boeck museum te Drogenbos
Privé*ollectie

Waarde :4xl7BEF
Onderwerp I 1(eninklUke musea voor Schone Kunsten te Brussel

Privé<ollectie
The Israël Museum te Jerusalem

Waarde :3xl7BEF
Verkoop : vanaf9/3/98
Voorverkoop : op 7 en 8/3/98 van 10.00 tot 17.00h
Datumafstempeling : Gent. Lessines. Zaventem
Motief datumafstempeling : Gent : reprodrctievan het schilderij van Gustave Van

Lessines : han&ekening van René Magritte
Zaventem : symbool van de kunstbewegíng"Cobra"
le dag : handvan een schilder

de Woestijne

E

J.,
fi

'n -l{trfi
í.1

::

.1!+4:,

17a!-
i*
í1
,4,

{:
t.i

f'11"

3
iï

f:

fl
:

L}

'91

í::l.tr.lts ít{}1,.Í 1v,9.. (#5 vnl.i ,)t. W"1í9lllt:t t*sl l[!.![ t][ t!rxJ--ri à:t)ltï{À l3'1t;^,'*$1

WBETJES

- ( Ergens gelezen )
Filatelie op het Internet :

* htp://wwwjuvaluxlu => over têntoonstellingen JWALLIX Jeugdfilatelie. postgeschiedenis en Moderne Filatelie
* http://www.pttfost.nl :> tariwen" pro&rcten en diensten van de Nederlandse Post

- Tijdens de maand januari verwelkomen we nieuw lid H. Van Rompry uit Lier.

**# ?€ïfrËSX&.4*;:

' lfl"tffi"r',

I

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO

AI onze b[ikomsten gaan door in : 6t Karthuizershof KarthuizersYest 55-57 te 2500 LmR

Zaterdag
Zatnrdag

14 maart 1998
11 april 1998

ruilnamiddag
ruilnamiddag

Yanaf 14 uur.
Yanaf 14uur.

AIle aanwengenkrijgen steeds een kleine prfis. Er is materiaal en uitleg Yoor onze jeugd-

leden ter beschikking. Breng je veÍzameling mee, dan kunnen we 7.e samen bek[iken.
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BESTELBON AANVULLINGEN'97 ALBUMBLADEN

LAND AANTAL VOORSCH. TOTAAL

DAVO
DAVO

luxe
standaard

200

200

200LINDNER
LEUCHTRUM
luxe

standaard

SAFE

E)GLENT luxe
E)GLENT dik papier standaard .

DCELENT dtrn papier standaard.

200

200

200

200

200
200

BIJKOMENDE AANVULLINGEN
DAVO Speciaal briefkaarten

DAVO Paola

200

200

Totalen:

.lt
L FESÏIVAL

mEGHEtEll****

VERZAMELBEURS

ffiAAMffi E$@E

ffi
: Íif

ifrg

BGIITU
AÍdslingon mot

Postzeqels, numismatiek, speelgoed,
b@ken. íilmJoto, tele€rds, aandelen,
DoDDen. platen-Cd's, striPs,
brehitaarien, co€ @la, devotionália,
hostaloische otieclen. parfum, ftffies.
sixtiés. horloqes, burotika.
bieÍattÍibuten, reclameobjecten,
radio's, porselein. miniatuurÍiguien, Sci-
íi. Koningshuis, trading€rds, glas.
inslrumenten enz. enz. enz.

ruilon{opon-vertopen
van alle mogeliiko veramèlobjecton

NEKKER}IAL
rNFó: sr.r.mrsE6 MECHELEN

AARSCHOT

Zondag 5 april 1998 van 9 tot 17 uur

HAGELANDSE
VERZAMELAARSDAG

Cultureel Centrum 66Het Gasthuis"
(Stadsfeestzaal) Demervallei

Verkoop, aankoop en ruil van postzegels, postkaarten,
poststukken, munten, zichtkaarten, sigarenbanden,

punten, stripverhalen, pins, flippo's, enz...

Voorbehouden tafels voor standhouders uitsluitend door
vooruitbetaling van 150 Bef. per tafel.

Vrije toegang en grote parkeergelegenheid

Inlichtineen : Jacques JADOT, Spoorwegstraat 17 te3200 Aarschot

tel. 0l6i 56 07 06 van 19 tot 2i uur
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ARPO - JARPO

Zaterdag l0januari 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 jarnarí 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 februari 1998 vanaf i4 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 februari 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 14 maart1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 maart 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11 april 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 23 april 1998 vanaf 19 utr Arpo

Zaterdag 09 mei 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 mei 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13juni 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25juni 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11 juli 1998 vanaf 14 uur Arpo

Donderdag 27 augustus 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 12 september 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 26 september 1998 Algjaarverg. 18 uur
19 uur etentje

Arpo-Jarpo

Zaterdag 10 okÍober 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 oktober 1998 vanaf i9 uur A.po

Zaterdagen
zondag

7 en 8 november 1998 NETHAFIL in de zaal

''DE MOL''
Provinciale competi-
tieve tentoonstelling

Zaterdag 14 november 1998 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 november 1998 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 12 december 1998 vanaf 10 uur Nat. ruildag

Bewaar deze lijst als geheugensteuntje brj uw agenda.
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26 avril 1998
in Hall Omnisport

Auvelais - SAMBREVILLE
th - r7h

Aanwezigheid van vele bekende handelaars,
gespecialiseerd in pos tzegels, stempels, kaarten,

munten) enz...

Gemakkelyke parking, bar, restauratie
ingang : 30 fr

Inlichtingen te verwijgen by : R.Molle rue des Glaces no47 - 5060 AUVELAIS
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PROW]YCIALE
COMPETITIEVE

POSTZEGELTEIYTOOMTELLIIVG 7 en I
november 1998 in de zuul ,,DE MOL,,
Aarschotsesteenweg 3 2500 LIER

BIJZOIïDER TENTOON

Art. 1: Dit reglement geldt voor NETHAFIL '98, een provinciale competitieve tentoonstelling voor
leden van bij de K.L.B.P. aangesloten verenigingen,in orde met hun lidgelden.

Art. 2: Op deze tentoonstelling kunnen verzamelingen in volgende filatelistische disciplines worden
ingezonden:
-Traditionele filatelie ( met inbegrip van de Íiscale filatelie)
-Postgeschiedenis
-Postwaardenstukken
-Aërofilatelie (met inbegrip van astrofilatetie)
-Thematische filatelie
-Maximafilatelie
-Jeugdfilatelie
-Open klasse (zie bijgevoegd reglement)

Art. 3: De tentoonstelling zal plaats hebben op 7 en 8 november 1998 in de zaal "DE MOL "
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 LmR

Att. 4: Het algemeen tentoonstellingsreglement van de Kon. Landsbond der Belgische postzegel-
kringen, vereniging zonder winstoogmerk , het reglement voor provinciale tentoónstellingen 

"n 
Ait

bijzonder reglement zijn van toepassing voor Nethafil 1998

Art. 5: - De aanvragen tot deelneming moeten, aan de hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier;
UITERLIJK op I JULI 1998 in het bezit zijn van het sekretariaat per adres THyS Firmin
Bosstraat 38 2500 LIER a03/480.66,28
- De toewijzing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk tegen I SEPTEMBER l99g aan de
inzenders medegedeeld worden.

Art. 6: De kaderhuur bedraagt 200 fr. per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient voor 15
oktober 1998 gestort te worden op rekening nr. 000-1615568-33 van ARPo LIER. met duidelijke
vermelding: kadergeld
200fr. x ...... = NETHAFIL 1998.

AÍt. 7 De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen van het formaat A4 voorgesteld te worden.
Op de achterzijde draagt ieder blad een volgnummcr cn de identiteit van de irzencler. Ietler blad
dient beschermd te worden met een doorzichtige beschermingsfolie.
Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden.

NETHAFIL

1998



Art. 8: Het organisatiecomite sluit een verzekering af die ten laste valt van de Koninklijke Lands-
bond der Belgische Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk. De organisatoren zullen
eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en zij zullen zorgen voor een
degelijke bewaking van de tentoonstelling.
De organisatoren zullen de grootste zorg besteden aan de opbouw en afbraak van de verzamelin-
gen en de tentoonstelling.

A:rt. 9: De inzender zal de organisatoren in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen stellen
voor schade of ongevallen die niet door de verzekeringen gedekt worden. De risico's en kosten
van de toezending en terugzending van de verzameling zijn volledig ten laste van de inzender.

Art. 10: De verzamelingen zullen gemonteerd kunnen worden op vrijdag 6 november van 10 uur
tot 15 uur. Het demonteren van de verzamelingenzal gebeuren op zondag 8 november i998
vanaf 17 uur na het voorlezen van het palmares.

Deelnemers die hun verzameling niet zelf monteren of demonteren , kunnnen dit door een gevol-
machtigde laten uitvoeren. Zïl kunnen hun verzamelingen ook bezorgen of aangetekend opsturen
naar het secretariaat : THYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier

Art. 11: De jury zalop zondag 8 november 1998 het jurygesprek organiseren van74 tot 16 uur
Na het afsluiten van het jurygesprek zalhet palmares voorgelezen worden.

Art. 12: De coódinator van de tentoonstelling is de heer Eddy van Vaeck Sterrenlaan 197 b2
2650 Edegem , voorzitter K.L.B.P. Prov. Antwerpen. rz03/449.37.00.



BI zondere regels en Klasse sluitvorming KLBP)

1. Inzendingen in de wedstrijdklasse.
1.1.De inzender is wij in de samenstelling van zijn verzameling.
1.2.Bi-i de beoordeling van de inzending wordt uitsluitend rekening gehouden met het

tentoongestelde materiaal.
l.3.De inzender is niet gebonden aan vastgestelde normen op het gebied van grootte,

kleur, et:z. van tentoonstellingsbladen.

2. Principes betreffende de samenstelling van een inzending.
2.I.Een inzending moet tenminste uit 50oÁ frlatelistisch materiaal bestaan.
2.2.Eeninzending mag tot SQYomet filatelistisch materiaal bevatten.

Dit materiaal kan bestaan uit alle mogelijke vorÍnen ter onclersteuning van het
getoonde, zolanghet kan gemonteerd worden binnen de konstrukÍie van de
tentoonstellingskaders.

2.3.De inzending moet voorzien zijn van een titelblad.

3. Maatstaven voor de beoordeling van de inzending.
3.1.De inzending zal beoordeeld worden door zowel de bezoekers als door een

aangestelde jury.
3.2.De aangestelde jury zal letten op volgende beoordelingsnoÍmen :

- behandeling van de inzending
- filatelistische en aanverwante kennis, studie en onderzoek
- presentatie van de inzending

4. Jurering van de inzendingen.
4.l.Jurering door de bezoekers.

De inrichters van de tentoonstelling stellen in de tentoonstellingscatalogus een
aftonderlijk los formulier voor de bezoeker ter beschikking, viaarop een overzicht
van de inzenders in de Open Klasse zijn vermeld. De bezoeker kan hierop, volgens
zijn oordeel de drie beste inzendingen aankruisen.

4.2.Jureing door een jury.
Een zelfcle beoordelingsformulier als voor de bezoekers zal aan de officiele
juryleden overhandigd worden, die rekening houdend met punt 3.2. ook drie
verzamelingen aankruisen.

4.3.De einduitslag zal bekomen worden door samenvoegrng van de beoordeling van de
bezoekers als die van dejury op basis van 50/50.

4.4.Enkel de eerste drie plaatsen worden gerangschikt. De andere worden ofwel
alfabetisch ofwel per inschrijving vermeld.

4.5.Alle deelnemingen van een provinciale competitieve tentoonstelling kunnen
inschrijven in een nationale competitieve tentoonstelling.

5.Slotbepaling.
Verdere ontwikkelingen in de benadering en beoordeling van de Open Klasse
zullen in de Koninklijke Landsbond besproken worden.



I NSCH RIJVI NGSFORMU LI ER

Provinciale competitieve tentoonstelling NETHAFIL 98 te Lier op 7 en 8 november 1998

Naam en Voomaam: .........

Straat:

Gemeente: ...... Telefoon:

Lid van de kring: ...... KLBP nr

Voor de jeugd - geboortedatum: ..

Titel van de vezameling:

Korte beschr'rjving:

DÍscipline

Handtekening van de
deelnemer

D Traditonele Filatelie

D Postgeschiedenis
! Aërofilatelie
n Posh,vaardestukken

! Jeugdfílatelíe

I Fiscale Filatelie

D Thematische Filatelie

D Astrofilatelie

I Maximafilie

[ Open Klasse

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve tentoonstellingen:

Aantalvlakken Aantal bladen: Te vezekeren waarde (in BFr):

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Algemeen en het Bijzonder Regle-

ment van de tentoonstelling. Deze verzameling is mijn eigendom.

Datum: ........ 1998.

Handtekening van de
Voorzitter van de kring

Handtekening van de
Nationale Commissaris
voor Tentoonstellingen

Terug sturen vóór I juli aan Firmin THYS, Bosstraat 38 te 2500 LIER



)

ï
t
a
o
s
I

t

otn
d-

t
(

E.(-)

T

t
J

v
llan9

troo

I

I
I

I
I
I

\N
I

ll
tl
$
tl
It
$ '-or'4a

cl

L F=-B;

..t/ttz

ret
\\
\\
\\

o
o
o
i

t
o
A)

.b

o
c,
oil

s

\r

l\
$

$o
Èt

IIDE

LSE BRUG

STZAAL

{
11

*rsÊ 
=s===

,
h

=J

lt
-Jt- -7'

tt

tt

J)

\\\\\\

2?

ho?



Ï{ETHAFIL'98

PROVINCIALE COMPETITIEVE POSTZEGEL-
TENTOOI\STELLII\G MET VOORVERKOOP VAI\ DE

BTJ ZONDERE UIT GIF TEN 6í KERS TMI S.NIE TIW JAARO O

"SOLIDARITEIT'' en "100 JAAR A.B.V.V."

7 en 8 november 1998 Yan L0 tot 17 uur
in zaral *DE MOL" Atrschotsesteenweg 3

25OO LIER
Tijdens de tentoonstelling is er een tijdelijk postkantoor

met speciale afstemPelingen.

Een organisatie van ARPO - JARPO LIER en de Kon. Landsbond der

Belgische Postzegelkringen vav. Met medewerking van o'De Post'oo Pro

Post vztn, de stad Lier, het Cuttureel Centrum en de Culturele Raad van

de stad Lier.

Er is een jeugdatelier en gelegenheid tot ruilen voorzien.

Toegang gratis Ruime Parking
Vrij van zegel art198; VU, Thys Fbmin Bosstraat 38 2500 Lizt

_n_o_n_n



België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954I

AANGESLOTEN BIJ DE

S ociali stische Federatie voor Po stzegelv erzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKANTOOR LIER 1

25OO LIER
TWEEMAATIDELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIFT
oPLAGE rS] EXPL.
JAARGANG 31
Mei - Juni 1998 nrs364-365

I-okaal: Feestzaal "'tKarthuizershof ", KaÉhuizersvest 55-57, 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TÍIYS Firmin, Bosstraat 38, 2500 Lier, a;637480.66.28

f
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26 SEPTEMBER'98
OM 18 UUR in de

zual 't Kurthuizershof
Karthuiz,ersvest 5 5 - 5 7

25OO LIER
Gezellig sumenzijn

met koud buffet.

Wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons tradi-
tioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
Om L8 uur houden wij onze algemene jaarvergadering .

Om L9 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezelQin) bedraagt de deel-
nemingsprijs 600 fr. Voor vrienden bedraagt de kost-
prijs 900 fr.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de

avond gratis.
Inschrijven voor 21 september 1998 met onderstaand
formulier o af te geven tijdens onze bijeenkomsten of te
bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
2500 LIER c2031480.66.28

Adres
Postnumm
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 26 september 1998 om L9 uur.

Aantal personen :........... aan 600 fr. is
Aantal personen

Totaal:

aan 900 fr. is:.......

c



c

De zomerperiode is aangebroken en de vakantiemaanden naderen met rasse schreden.. Het
bestuur zal deze zomer zijn handen nog meer dan vol hebben met de voorbereidng van de provin-
ciale competitieve tentoonstelling.
Leden die zich willen inzetten om deze tentoonstelling tot een goed einde te brengen, krurnen zich
nu al opgeven bij het bestuur zodatwij al een idee laijgen over hoeveel mensen wij kunnen
beschikken.

Beste Vrienden,

In dit tijdschrift vindt U ook reeds een inschrijvingsformulier voor ons gezellig samenzijn op 26
september 1998, voorafgegaan door de algemene jaarvergadering. De láste jà'ren is ons feestje
qua aantal deelnemers in stijgende lijn. Wij hopen dit jaar de meeste van onze leden te mogei
ontmoeten op onze algemene jaarvergadering en het etentje.

Wie dezer dagen naar het nieuws luistert of kijkt, weet dat de campagne over de Euro van start
gegaan is' Wanneer dit tijdschrift in uw brievenbus valt, zalhet officËel zijn dat Belglë de Euro
zal invoeren' kr 1999- zal datvoor olrze postzegels reeds een eerste aanpassing zijn. De Belgische
Post zal als een van de eerste in Europa vanaf l-l-lggg de waarde op ri;.r po-stzegels zowel in
Euro als in Belgische franken vermelden. Een eenheidstarief binnen de"Europese Unie zal zeker
nog niet voor morgen zíjn' Waarschijnlijk zal de regeling zoals ze nu is binnen de Europse
gemeenschap blijven .

De nationale sekretaris, Johan Caers , van de Kon. Landsbond der Belgische potszegelkringen
heeft wegens werkomstandigheden ontslag genomen.
Hij wordt opgevolgd door onze provinciale voorzitter Eddy van vaeck.
V/ij danken Johan Caers voor de vele jaren dat hij deze ntaretaak naar behoren heeft vervuld en
wensen Eddy Van Vaeck proficiat voor zijn verkiezing als nationale sekretaris. wj wensen hem
veel succes bij het uitoefenen van deze ztvare taak.

t

Onze bibliotheek is bijna volledig geordend en genuÍnm erd,. Onze sekretaris Mireille Vanheeren-
tals en de materiaalmeester Louis Baeten hebben deze taaktot een goed einde weten te brengen.Mireille heeft alles gecatalogeerd en opgeslagen in een bestand, zodanig dat veranderingen en
verbeteringen gemakkelijk zijn uit te voeren.
Maar het voomaamste is dat onze bibliotheek gebruikt wordt door onze leden. Vraag ons in ieder
geval om inlichtingen.

I
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BUEENKOMSTEN ARPO LIER :

Al onze b[ikomsten gaan door in de zaal

't Karthuizershof Karthuizersvmt 55-57 te 25fi) LmR

Zatnrdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag

09 mei 1998

28 mei 1998
L3 juni 1998

25 juni 1998

1l juli 1998

ruilnamiddag
ruilavond
ruitnamiddag
ruilavond
ruilnamiddag

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

14 uur.
1.9 uur.
14 uur.
1"9 uur.
14 uur.

FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd dooreen

bewiende chblruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar. Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

Opmerking : bij sommige activiíeiten staat àina de datum een uitroepteken, dit wil zeggen dat er ofwel

""ï Oututti*ii zígingheJft phatsgevonden ofwel dat wij in onze bronnen 2 verschillende data tegenkwamen.

8 mei-10 mei '98 Grote tentoonstelling "Themaphilex", georganiseerd om de 10 jaar,

in het F. Otten stadion te Amsterdam (Nederland)

Trefdag voor Rodekruisfilatelisten, van 10.00u to 13.00u, gratis deelname,

Hoofilietel van het Rode Kruis, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel (Elsene)

ISRAEL '98, Internationale FIP tentoonstelling in Tel-Aviv (Israel)

Nationale Ruildag Polusirama, van 7.30u tot 14.30u,

zaal Forum, J. De Cordesstraat 19,2580 Beerzel

Gote ruilbeurs door Binkse Ruilclub stad Turnhout, in de tent in het park,

van 8.00u tot 12.00u, inkom gratis

GARCIA LORCA in Granada, enkel literatuur en moderne filatelie

algemene hobby- en postzegeltentoonstelling door Ertfila te Ertvelde

NÁfUgntA '98, Nationale tentoonstelling voor jeugdige filatelisten

Stadthatle St. Ingbert (Duitsland)

JLIVALIIX '98, FIP tentoonstelling jeugd + postgeschiedenis (Luxemburg),

Inkom gratis
Internaiionale Tentoonstelling FILASPORT '98 : alle thematische verzameling met

betrekking tot het thema sport, door Themafila-Wefieren

PORTUGAL .98, Internationale FIP tentoonstelling in Lissabon

THUINAE '98, dlatelistische tentoonstelling rond het thema kunst (in het bijzonder

teken- of schilderkunst), stadhuis van Tienen

FILA'98, Internationale postzegel- en muntenbeurs, door vzw NIPA,
Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen

: Internationale Ruildag door Binkse Ruilclub Turnhout van 8.00u tot 16'00u

l0 mei'98

30 mei'98

l8 juni-24 juni '98

12 mei-21mei '98
24 mei'98

5 juni-11 juni '98
7 juni '98
11 juni-I4 juni '98

22 aug-23 aug '98

4 sept-l3 sept '98 I

26 sept-Z7 sept '98

26 sept-Z7 sept '98

27 sept'98
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PERS II\FORN,TATIE - DE POST

20 aoril 1998

Uitgifte van vier speciale postzegels nr.6 1998 : Natuur (wild uit de ardennen)
Onderwerp : Vulpes vulpes (vos), Cervus elaphus (hert),

Sus scrofa (everzwijn). Capreolus capreolus (ree)
Waarde : 4x 17 BEF
Verkoop :vanaf 2014198

Voonrerkoop : op 17, 18 en 19/4198
Motief datumafstempeling : Brussel (Heizel) : kopvan de 4 zoogdieren van de uitgifte

Kalmthout : kop van wild zwijÍr" Verviers : kop van edelhert
Marche+n-Famenne : kopvanvos, Zoutleeuw : kopvan ree
le dag : spoor van de 4 zoogdieren

) Uitgit o"n een speciale postzegel nr.7 1998 : 75 jaarposeegelhandel
Onderwerp :allegorie
Waarde : 17 BEF
Verkoop :vanaf 2014198
Voorverkoop : op 17, 18 en l9l4/98
Motief datumafstempeling

Uitgifte van een speciale postzegel nr.8 1998 : 75eve4aafiag van SABENA
Onderwerp : Awo RI85 vliegtuig
Waarde : 17 BEF
Verkoop :vanaf 2014198

Voorverkoop : op 17, 18 enl9l4l98
Motief datumafstempeling : Brussel (I{eizel)" Marche+n-Famenne : Awo RI85

Kalmthout: Airbus A340
Verviers :Boeing 737
Zoutleeuw :Boeing747
le dag: logovan de 75ste verjaardag SABENA

Uitgifte van een qpeciale postzegel nr.9 1998 : Hommage aanRené Magritte
gemeenschappelijke uitgifte met Frankrijk

Onderwerp : "l,e reÍour", schilderij van R N4agritte
Waarde : 17 BEF
Verkoop :vanzf 2014198

Voowerkoop : op 17, 18 en l9l4/98
Motiddatumafstempeling : handtekening van René Magritte

Uitgifte van een gewone posEegel met de Beeltenis vanZ.M. Koning Albert II (t]"e MVTM
Waarde : 25 BEF
Verkoop :vanaf 2ol4l98
Voowerkoop : op 17, 18 en 19/4/98
Motief datumafstempeling : Brussel (Heizel), Kalmthoul Marche-en-Famenne, Verviers. Zoutleeuw

het koniiklijk monogram
le dag : melding lste dag

: Brussel (Heizel) : uitreksel van het logo van de Belgisch BeroepsKamer
van PosEegelHandelaars en jaartal

Kalmthout : uitneksel van het logo van de BBKPH met lauwerloans
Marche+n-Famenne, Verviers, Zoutleeuw : uittreksel van het logo van de BBKPH
Ie dag: logo van de BBKPH
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Gele briefkaart "100 jaar Siemens"
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4 mei 1998

Uitgiftevan een speciale postzegel ff.10 1998 : Dag van de Postzegel

Onderwerp : beeltenis van E4ond Str-uvf met logo van Pro-Post
Waarde : 17 BEF
Verkoop : vanaf 415198

Voorverkoop : op 2 en 315/98van 10.00 tot 17.00h
Motief datumafstempeling :Antwerpen-fvihijk. Atb" Dilsen-Stokkem.Izegem. lzel,LaHulpe. Melen, Sint-Niklaas.

Tamines" Ie dag: beeltenis van Edmond Struyf en logo van Pro-Post

Uitgifte van twee speciale postzegels nr. 1 1 1998 : Europa (Nationale festivals)
Onderwerp : Torhout & Werchter. "Festival de Wallonie"
Waarde : 2x17 BEF
Verkoop :vanaf 415/98

Voorverkoop : op 2 en 3/5/98van 10.00 tot 17.00h
Motief datumafstempeling : Ath : tekening van de zegel van het "Festival de Wallonie"

Dilsen-stokkem : elektrische gitaar en beginletters van Torhout & Werchter
Izegem: gitaarspeler
Izel : harp en logo van het "Festival de Wallonid'
La Hulpe : grafische evocatie van het "Festival de Wallonie"
Melen : uittreksel van de tekening van de hvee zegels

Sint-Niklaas : motief van de zegelvan Torhout & Werchter
Tamines : logo van het *Festival de Wallonie"
Wildjk : slag:rnstrumenten en hginletters van Torhout & Werchter
le dag : beginletters van Torhout & Werchter en logo van het "Festival de Wallonie"

Uitgiftevan een gewone postzegel van het type *Vogels"

Onderwerp :kuifrne€s
Waarde : I BEF
Verkoop :vanaf 415/98

Voorverkoop : op 2 en 315/98 van 10.00 tot 17.00h
Motief datunafstempeling : Antwerpen'Wildjk. Ath. Dilsen-Stokkem,Izegem. Izel.LaHulpe.Melen. Sint-Niklaas.

Tamines: kuifoiees
le dag : melding lste dag

s59grcaa
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N.r.P.A. PRrJS VOOR FrI-ATELIE.

N.l.P.A., de organisator van de halflaarlijkse postzegelbeuzen in het Antwerpse Bouwcentrurn
heeft tijdens haar laatste gehouden bestuursvergadering beslist een tweejaarlijkse prijs toe te
kennen.
Deze prijs is genaamd "N.l.P.A. PRIJS VOOR FILATELIE"
De prijs heefl een waarde van 50.000 BEF en wordt voor de eerste maal uitgereikt ín de loop van
l ggg tijdens een filatelistisch evenement. Hij zal worden toegekend aan een persoon of vereni-
ging die zich hetzij door een éénmalig initiatief, hetzij geruime tijd, verdienstelijk heeft gemaakt
ten gunste van de Íilatelie. Kandidaturen voor deze prijs worden ingewacht tot 31 mei 1998 bij
de bestuursleden van N.l.P.A.die zelf uitgesloten zijn voor het behalen van die prijs.
Mochten er kandidaten zijn uit onze vereniging die denken in aanmerking te kornen voor deelne-
ming, kunnen zích voor meer informatie tijdens de ledenvergaderíngen wenden tot de voozitter.
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., I P0STZEGELS e FILATELIE

I Programma Speciale Uitgiften 1999

Nr DaL Bcmnirg Sancnselling eo wirarde

I

)

25.t.99 Promotie van de Filatelie I blaadje en 2 zegels, alle drie
met toeslag, ter waarde van :

- 50 BEF + 25 BEF (blaadje)

- 32 BEF + 15 BEF

-17BEF+8BEF

Het Belgische Koningshuis /Alberr I, Leopold II,

lropold I (blaadje)

2 Gelegenheidsuitgiften 8 zegels van 17 BEF in
één boekje

Zeg het met een zegeltje

Verjaardag

Valentijn

Moederdag

Vaderdag

Huwelijk

Geboorte

Pensioen

Neutraal

3

.")

'r) 1 Natuur 4 zegels van 17 BEF Uilen

(Athene nocnra) Steenuil

(Tyto alba) Kerkuil

(Strix aluco) Bosuil

(Asio otus) Ransuil

4 15.3 50 jaar NAVO 5 zegels van 17 BEF Strijdkrachten:

- Landmacht

- Luchtmacht

- Zeemacht

- Medische Corps

- Staf(0

5 125ste verjaardag UPU I zegel van 34 BEF Allegorie

6 26.4 Dag van de Postzegel 2 verschillende zegels van
l7 BEF op een vel

l5Oste verjaardag van de lste Belgische posrzegel



26.4

Groenerinssnlan van de uitsiften

le verzending : uitgiften 1,2J,4,5
2e verzending: uitgiften 6,7,8,9,10,1 l,l2
3e verzending : uitgiften 13,l4,l5,l6,l7,lB
4e veruending op aanvraag : vel buiten programma

Cacao-eelt / Ambachtelijke bereiding/ eindproducr

7 Europa 2 zegels van 17 BEF Naruurparken cr/of -reserva@n

(symbool Europa)

Wallonië:'Harchies" (Mons)

Vlaardcren: 'De Bunt" (Hamrne)

8 Sporr I blaadje en 2 zegels, alle drie
met tocslag, ter waarde van

- 30 BEF + 7 BEF (blaadjc)

.17BEF+4BEF

.17BEF+4BEF

Motor Spon

- Motocross (blaadje)

- Snclheidswcdstrijd

- Trial

I

t7.5

Gemeenschappeliike uitgifte met Israël I zegel van 17 BEF - Israël: nog te bepalen

l0 Toerisme.

"Folklore"

2 zegels van l7 BEF - Genardsbergse Reuzenfamilie

- Confrérie de la Miséricorde (Mons)

ll

7.6

De Belgische chocolade 3 zegels van l7 BEF

t2 2.7 4{}*e huweljksverjaardag van het Koninklijke
paar

I zegel van 17 BEF Feliciratiezegel

l3 13.9 Janes Ensor

0Eó0-1949)

3 zegels van

- 17 BEF

. 30 BEF

. 32 BEF

3 werken van Ensor

t4 29.9 BruPhihrt9 I blaadje met 6 zegels van

2xl7 BEF, 2x32 BEF en
2x50 BEF verkocht aan de
prijs van 300 BEF

De zes grawres van 1998 en 1999 verzameld op één
blaadje

r5 Gemeenschappeliike uitgifte met Zweden 2 zegels van 17 BEF Henri La Fontaine en Auguste Beernaen

Nobelprijs voor de vrede.

16

4.10

Jeugdfilatelie I blaadje mer 9 zegels elk van
17 BEF

Belangrijke overleden striptekenaars met Hergé in het
centrum

l7 So[dariteit - Rode Kruis 2 zegels met toeslag van

-17BEF+4BEF

-17BEF+4BEF

-Tandvenorging

-Dienst 100

l8

8.1 I

KerÍmis en Nieuwjaar I zegel van 15 BEF Wedstnjd scholen grafi ek

Êxtn

buitcn-

ro

6.12 Een reis door de 20sre eeuw in 80 zegels I vel van 20 zegels van
17 BEF

20/20/20t20

- 1999, 2000,

2001, 2002:

20 zegels per jaar
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Korte geschiedenis van de postzegel
In de beginperiode van de briefverzending per bode of koerier was het vaak nog zo, dat
niet de schrijver van de brief, maar de ontvanger het porto diende te betalen.

In Wenen (1784) en op Sardinië (1819) werd door de posterijen gestempeld papier
verkocht, terwijl China in i823 enveloppen uitgaf, één voor gebruik in het binnenland en

één voor verzending buiten China. Van deze eo(oud)-filatelistische uitgiften zouden nog
wel enkele voorbeelden te noemenzijn, maar er is nog geen sprake van postzegels.

Het was de Engelsman Rowland Hill, die in 1837 een voorstel indiende om een
eenheidstarief van I penny per brief in te voeren en gebruik te maken van gestempelde

enveloppen of postzegels. Beide kwamen tegelijk aan de loketten op 6 mei 1840.
Overigens had de Schot James Chalmers al in 1834 de eerste proeven van opplakbare
postzegels gemaakt en deze al in 1837 bij het Engelse parlement ingediend, zodat in feite
aan Chalmers de eer toekomt de uiwinder van de postzegel te zijn. Rowland Hill heeft de

verdienste gehad, ondanks de grote moeilijkheden waar hij mee te maken kreeg, de

posthervorming in Engeland te hebben doorgezet. Hij wordt dan ook beschouwd als de

uitvinder van de postzegel.

In het allereerste begin van de postzegels, moesten deze nog van het vel afgeknipt worden.
Dit was ook het geval bij de eerste Nederlandse postzegels van 1852. In een aantal landen
is men daarna eerst overgegaan tot zogenaamde "doorsteek", waarbij de zegels door
middel van kleine inkepingen in het papier van elkaar gescheiden worden. Wij kennen
deze methode bij de postpakettenformulieren en bij computerpapier. Er kunnen
verschillende doorsteek-soorten onderscheiden worden, waarbij die in lijnen of strepen wel
de meest gebruikte was. Een ander voorbeeld is de zaagvormige doorsteek, die o.a. bij de

Surinaamse hulpuitgifte van 1909 is gebruiL<t.

ln Engeland had Henry Archer al in de jaren 1847 tot 1853 een machine uitgevonden om
postzegelvellen te perforeren, dus van een tanding te voorzien. De eerste Engelse zegels
met een tanding verschenen in 1854. De uitvinding van Archer is later in verbeterde en
vereenvoudigde vorm door bijna alle posterijen ter wereld overgenomen, zodat
tegenwoordig alle postzegelvellen geperforeerd worden.
Nederland kent overeigens behalve de uitgifte van 1852, nog enkele ongetande zegels. Als
gevolg van een staking in de drukkerij, werden de 5 en 10 cent zegels n 1923 tijdelijk
ongetand uitgegeven. Op sommige postkantoren is men zelf een "tanding" aan gaan
brengen, zoals in Blokzijl met een naaimachine. Verder zijn van het Koningin
IVilhelmina-type van I 940 de waarden 5, 10, 12 I 12 en 1 5 cent ongetand bekend. Deze
zegels komen van vellen, die bij het uitbreken van de oorlog nog ongeperforeerd de

bezetter in handen zijn gevallen en zijn dus niet door het toenmalige Staatsbedrijf der PTT
uitgegeven en hebben daarom geen filatelistische waarde, maar kunnen hoogstens als een

aardigheidj e beschouwd worden.

Velen van onze jeugdleden hebben thuis een P.C. en sommigen zullen ook Internet hebben. Dit
artikeltje hebben wij van Jeugdfilatelie Nederland Homepage gepikt. Wij hebben nog veel meer
gevonden. Kom eens naaÍ onze bijeenkomsten en wij bespreken dat samen.Breng ook uw verza-
melingmee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!l!!l!!!!lt
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- Tot onze spijt mogen we naar aanleiding van de nieuwe tarieven lllll998. ons tijdschrift niet meer met ge\ryone

postzegels frankeren (oplage meer dan 100 exemplaren).
U vindt dus vanaf dit nurnm€r in de rechterbovenhoekvan het titelblad de vermelding van het machtigingsnummer

- Tijdens de maand rnaart werd Achiel Leeruns uit Boechout lid. hij verzamelt België. Veel ruilplezier in onze club. Achiel.

- Het bestuur wil hieóij de familieleden haar medeleven tonen naar aanleiding van het heengaan van
Jozef Papen (2213/98). ere-voorzitter van de Belgische Landsbond van PosEegelkringen Antwerpen
Emiel Nies (21/3198). verwante van onze leden Theo. Ludo en Eddy Boon

- ARPO neemt op 2 en 3 mei deel aan de tentoonstelling ter gelegenheidvan de voorverkoop in Wilrijk.

CITAAT

uit de woorden van Frank Daniels @irecteur Postzegels en Filatelie en Voorzitter van PRGKST en W.AD.P.)
naar aanleiding van de uitgifte "Dag van de Postzegel" op 4/5/1998 :

De eerste speciale postzegel "Dag van de Postzegel" verscheen in België op L0/11I937. Tot op vandaag wil de jaarlijkse
uitgifte het gebruik van postzegels stimuleren en de hobby 'filatelie' promoten. Het thema biedt de mogelijkheid om bepaalde
(bekende en minder bekende) aspecten van de filatelie te accentueren ofom hulde te brengen aan verdienstelijke organisaties of
peÍsonen.

Dit jaar wordt deze mooie traditie voortgezet met een hulde aan Edmond Struyf (1912-1996). (...)
Door zijn sterke persmnlijkheid en visionair beleid had hij een belangrijke invloed op de modemisering van DE POST. (...)
Hij zat persoonlijk de Filatelistische Commissie voor en- bovenal. richtte hij in 1965 de v.z.w. PRO-POST. de Vereniging ter
bevordering van de Filatelie. op. Edmond Struyf leidde de vereniging. onverdroten. tot 1987. (...)

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
AI onze biikomsten g'an door in : 6t Karíhuizershof Karthuizersvest 55-57 te 25fi) LIER

Zaterdag
Zaterdag

9 mei 1998

13 juni 1998
milnamiddag
ruilnamiddag

Yanaf 14uur.
Yanaf 14uur.

Alle aanwezigen kriigen steeds een kleine prijs. Er is materiaal en uitleg voor oruze jeugd-
leden ter beschikking. Breng je verzameling Íreer dan kunnen we ze samen bekijken. ,
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VEILING 09 mei 1998 om 15 uur

Nr. Land: Omschrijving Waarde lnzet
I Belgisch-Cong. nrs.: 194-196 Astrid ** n0 50

2 Belgisch-Cong nrs 11 8-13l Vloors 0 270 15

J Belgisch-Cong nts.:344-49 Koningen 0 50 15

4 Ruanda-Urundi nrs.: 108-110 Astrid ** 160 45

5 Ruanda-Urundi nrs.: I 96- 1 99 Boudewijn ** 600 i80
6 Ruanda-Urundi nrs. : 1 96-1 99 Boudewijn 0 120 35

7 Rep. Ruanda Blokken 8-9 Europa t<* 250 65

8 Rep. Ruanda Blok 42 Schilder t<* 200 50

9 Bunrndi nrs.: 146-53 gouden munten tr<* 2s0 65

10 Ruanda-Urundi FDC Mozart 0 I,200 360

11 België Luxe kaart bezoek Paus-Damiaan 0 2s0 50

t2 België nrs 164 t<* 425 130

13 België Blok 52 {<* 40 T2

14 België Blok 55 zegel *< t< 160 40

15 België Boekje 26 {< {< 180 50

t6 België Kaart reklamestempel zeevis 0 20

n België Renteuitkering met taxezegel en
zegels ms.:320-32I

0 325 100

18 België L'oeuvre du sou du Vieillard 25

19 België Insteekboek met hoogste waarden
B oudewij n-Albert-Vo geltj e s

0 i,300 100

20 Wereld Doosje met afgeweekte zegels 0 100

2T Griekenland Ruilboekje 0 4,500 250
22 Duitsland Kaft met 650 verschillende zegels 0 250

Duitsland Insteekboek 1500 pr afstempelin. 0 300

24 Duitsland 60 kaarten met speciale afstemp. 0 i00
25 Insteekboek king 1 6blz.(nieuw) 4t5 1s0

Insteekboek met zegels 0 75

Insteekboek met zegels 0 200

Brazilië 150

Arabië 150

Off. Catalogus België 1993 bod

26 België

21 België

28 Artis

29 Artis

30

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf
* : Postgaaf met scharnier
O = Gestempeld

BF= Blok of vellentje
LP= Luchtpost
PWST = Postwaardenstuk

t,

)

)

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 50Á ter dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt: van 0 tot 50 +2fr - van 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr. +10fr. - van 500 tot l000fr.
+50fr. - van 1000 tot 5000fr. +l00fr. - hoger dan 5000fr + 500fr.
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.



s
3r

-tèG' 
= 

ir'ÏEg E g
r^aE .3.: o) dE l-€ 5Ë'Ë = G ='

='=G'cF9G--Ë/?,oE K G È_o
G' H oI 9l-t=Jq-.Ës5s€
ExotEËg;3 xt5===G:l-r]e=o:Ec = - e
lE:=€€uiE 'gF
F-= g -_Et= .= tr

-tv

rn\r'fr

=c
rtn
S
\$,J
H
-jF\rS-

N,n

-
-B_\-/

uN
WJ
C}
z,
\E.l
#\:--
UI
€
$-n\-/

u)6
HF
3$=
ffiÈ9

xeHa=
EUH
gÉ'
E;

tsz
E)F
trl
n
z

(,
1o
oezg,tf i,.

H3
a,g{H
ÁÉ,a
í/)
oJ
z
rI1

z

*1

CAtn É,ErI]
Lr;l ir r-
M5HHCUTJFFI
NË=I

H3F(J E/) r'r.A l*{l) ^// F>65oog
3AáH t! rrlg?5
;FFIi
Ëp<
s?"o6

aa'
&.1

3H

EEe
Kfr>
f-{ Ë ,alZQàrA Z ÍJ)trÍF
áTfr2<A3()Ê
>áR
vr. à7
i/1 F

fÊEHí
NH

Hd

,vt1 &
ËÍ
Fl L,,
NEJ
=aÉftge BË.frI]Fq
Ë3Ét
ËEHP
Qezacb'-r
AEËE

ïfrqsqÊq#
É:rtre$

o

z
r-', tI]5=
ÊHztudu5/,F<
aÊ<4 tt)
íêt3F{(t)

>< u)
ÍJ]d

s>H
C}\O=
-cqïzeaEl<rJneix
ËHPa 2,2N(i

oz
o
6ozF



:!

PROW]VCIALE
COMPETITIEVE

POSTZEGELTEIYTOOIYSTELLIIYG 7 en I
november 1998 in de zuul "DE MOL,,
Aurschotsesteenweg 3 2500 LIER

BIJZONDER TENTOON EI\T
Art. 1: Dit reglement geldt voor NETHAFIL '98, een provinciale competitieve tentoonstelling voor
leden van bij de K.L.B.P. aangesloten verenigingen,in orde met hun lidgelden.

Art. 2. Op deze tentoonstelling kunnen verzamelingen in volgende filatelistische disciplines worden
ingezonden.
-Traditionele filatelie ( met inbegrip van de fiscale filatelie)
-Postgeschiedenis
-Postwaardenstukken
-Aërofilatelie (met inbegrip van astrofilatelie)
-Thematische filatelie
-Maximafilatelie
-Jeugdfilatelie
-Open klasse (zie bijgevoegd reglement)

Art. 3. De tentoonstellingzal plaats hebben op 7 en 8 november 1998 in de zaal "DE MOL "
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 LIER

Art. 4: Het algemeen tentoonstellingsreglement van de Kon. Landsbond der Belgische postzegel-
kringen, vereniging zonder winstoogmerk , het reglement voor provinciale tentoonstellingen en dit
bijzonder reglement zijn vantoepassing voor Nethafil 1 99S.

Art. 5: - De aanvragen tot deelneming moeten, aan de hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier;
UITERLIJK op 1 JULI 1998 in het bezit z\n van het seketariaat per adres THYS Firmin
Bosstraat 38 2500 LmR a03/480.66.28
- De toewrjzing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk tegen I SEPTEMBER 1998 aan de
inzenders medegedeeld worden.

Art. 6: De kaderhuur bedraagt 200 fr. per kadervlak. Het verschuldigd bedrag dient voor 15
oktober 1998 gestort te worden op rekening nr. 000-1615568-33 van ARPO LIER. met duidelijke
vermelding: kadergeld
200fr. x ...... : NETHAFIL 1998

AÍt. 7 De inzendingen dienen op afzonderlijke bladen van het formaat A4 voorgesteld te worden.
Op de achterzijde draagÍ ieder blad een volgnummer en de identiteit van de inzender. Ieder blad
dient beschermd te worden met een doorzichtige beschermingsforie.
Zolang de tentoonstelling duurt, mag geen enkele inzending gewijzigd of weggenomen worden.

NETHAFIL

1998



Art. 8: Het organisatiecomité sluit een verzekering af die ten laste valt van de Koninklijke Lands-
bond der Belgische Postzegelkringen, vereniging zonder winstoogmerk. De organisatoren zullen
eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten enzij zullen zorgenvoor een
degelijke bewaking van de tentoonstelling.
De organisatoren zullen de gootste zorg besteden aan de opbouw en afbraak van de verzamelin-
gen en de tentoonstelling.

Art. 9: De inzender zal de organisatoren in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen stellen
voor schade of ongevallen die niet door de verzekeringen gedekt worden. De risico's en kosten
van de toezending en terugzending van de verzameling zijn volledig ten laste van de inzender.

Art. 10: De verzamelingen zullen gemonteerd kururen worden op vrijdag 6 november van 10 uur
tot 15 uur. Het demonteren van de verzamelingen zal gebeuren op zondag 8 november 1998
vanaf 17 uur na het voorlezen van het palmares.
Deelnemers die hun verzameling niet zelf monteren of demonteren , kunnnen dit door een
gevolmachtigde laten uitvoeren. Zij kunnen hun verzamelingen ook bezorgen of aangetekend
opsturen naar het secretariaat : THYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier

Art. l1:De jury zal op zondag 8 november 1998 het jurygesprek organiseren van14 tot 16 uur
Na het afsluiten van het jurygesprek zalhetpalmares voorgelezen worden.

Art. 12: De coódinator van de tentoonstelling is de heer Eddy van Vaeck Sterrenlaa n 197 b2
2650 Edegem , voorzitter K.L.B.P. Prov. Antwerpen. e:03/449.37.00.

JEUGDFILATELIE

Wij vestigen er de aandacht op dat jeugdleden GEEN kadergeld betalen, zie art.6 van het Ten-
toonstellingreglement voor Jeugdklasse dat terug te vinden is in het Vademecum onder nuÍnmer
t02.07.

De jeugdklasse staat open voor alle filatelisten jonger dan 22 jaar.



I NSCH RIJVI NGSFORMU LI ER
Provinciale competitieve tentoonstelling NETHAFIL 98 te Lier op 7 en 8 november lgg8

Naam en Voomaam: .........

Straat ....

Gerneente: .....

Lid van de kring

Voor de jeugd - geboortedatum

) Titel van de vezameling

Korte beschrijving: .......

Discipline

Telefoon: ......

KLBP

n Traditonele Filatelie
tr Postgeschiedenis

tr Aërofilatelie

! Postwaardestukken

n Jeugdfilatelie

tr Fiscale Filatelie

D Thematische Filatelie
tr Astrofilatelie

! Maximafilie

fi Open Klasse

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve tentoonstellingen:

Aantal vlakken Aantal bladen: Te verzekeren waarde (in BFr):

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Algemeen en het Bijzonder Regle-
ment van de tentoonstelling. Deze verzameling is mijn eigendom.

Datum:

Handtekening van de
deelnemer

1998.

Handtekening van de
Voorzitter van de kring

Handtekening van de
Nationale Commissaris
voor Têntoonstellingen

Terug sturen vóór 8 juli aan Firmin THYS, Bosstraat 38 te 2500 LIER



I{ETHAFIL'98

PROVII{CIALE COMPETITIEVE POSTZEGEL-
TEI{TOONSTELLING MET VOORVERKOOP VAI{ DE

BIJZONDERE UIT GIFTEI\ " KERS TMIS-NIEI.M JAAR''
"SOLIDARITEfT" en '0100 JAAR A.B.V.V."

7 en 8 november 1998 van 10 tot 17 uur
in zaal ooI)E MOL" Aarschotsesteenweg 3

25OO LIER
Tijdens de tentoonstelling is er een tijdelijk postkantoor

met speciale afstempelingen.
Een organisatie van ARPO - JARPO LIER en de Kon. Landsbond der
Belgische Postzegelkringen vzw. Met medewerking van ooDe Post", Pro

Post vzw, de stad Lier, het Cultureel Centrum en de Culturele Raad van
de stad Lier.

Er is een jeugdatelier en gelegenheid tot ruilen voorzien.

Toegang gratis Ruime Parking
Vrij van z,egel art.198; VU. Thys Fbmin Bosstaat 38 2500 Lier
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België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954t

AANGESLOTEN BIJ DE :

Socialistische Federatie voor Postzegelv erzamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKAI\TTOOR LIER 1

2500 r,rÍ'R
TIVEEMAAIIDELIJKS

FILATELISTISCH TUDSCHRIFT
OPLAGE 4TO EXPL.
JAARGANG 31
ïuLi -Augustus 1998 nrs366-367

Lokaal: Feestzaal " 't KaÉhuizershof ", Karthuizersvest 55-57, 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TIIYS Firmin, Bosstraat 38, 2500 Lier, as631480.66,28

I

,



-2-

Beste Vrienden,

Velen onder ons zullen de komende weken van een verdiende vakantie genieten. De ene zal
zonnige oorden opzoeken, de andere zal een zorgvuldig uitgestippelde reis maken of een meer
gedurfde vakantiereis aanvangen . De thuisblijvers zullen van enkele rustige weken kunnen
genieten.

Wij houden nog bijeenkomst op zaterdag l1 juli en dan komen wij terug op donderdag 27

augustus.
Op zaterdag 11 juli houden wij nog o4ze traditionele kleine veiling zie lijst verder in dit blad.
De volgende veiling is op zaterdag 12 september. De veiling is er niet alleen om te bieden maar
alle leden mogen loten binnenbrengen bij onze veilingmeester Baeten Louis. Onze veiling is een

verkoop van Leden voor Leden.

AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT! AANDACHT !

Wij vragen aan onze leden die geabonneerd zijn bij onze nieuwighedendienst , om nog zoveel
mogelijk hun nieuwe zegels te komen aJhalen. U weet ook dat et nu nog enkele zware uitgiften
zijn geweesí
Wij hopen dat U massaaal gehoor zult geven aan deze oproep. Onze verantwoordelijke voor de
nieuwigheden heeft dringend deze kontanten nodig om zijn aankopen te kunnen blijven
uitvoeren.
Wij danken U nu reeds voot uw medewerking

ALGEMEI\E JAARVERGADERING OP 26 SEPTEMBER 1998 OM 18 GEVOLGD
DOOR ONS GEZELLIG SAMENZIJN VANAF 19 T]TJR

Vergeet vooral niet in te schrijven voor ons gezellig samenzijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de

opkomst in stijgende lijnzal zijn. Diegenen die regelmatig komen, zullen deze aangename avond
niet willen missen. Wij staan klaar om de anderen met hun familie of vrienden met een aperitief
te ontvangen. Deze is trouwens in de prijs inbegrepen en niet allen het aperitief maar alle dranken
tot in de late of vroege uurtjes.

De algemene jaarvergadering is ook traditioneel de dag dat het reilen en zeilen
van onze vereniging wordt belicht.
Het ofÍiciele gedeelte omvat ook de bestuursverkiezing. Wij willen dan ook een
dringende oproep doen aan onze leden om te ovenvegen zich kandidaat te
stellen voor een bestuursfunctie. Een vereniging kan niet werken zonder een
degetijk bestuur . Hoe meer handen het werk kunnen verrichten, hoe minder
ztya Í het is.
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal
't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag

ll juli 1998 ruilnamiddag
27 augustus 1998 ruilavond
12 september 1998 ruilnamiddag
26 september 1998 Algemene Jaarverg. en etentje

vanaf 14uur.
vanaf 19 uur.
vanaf 14uur.
vanaf 1,8 uur.

r

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
bewiende club (ruilabonnement) oftijdig opgestuurd naar: Arpollarpo,Haakstuk 10, 2550 Kontich.
Opmerking : bij sommige activiteiten staat er na de datum een uitroeptekeq dit wil zeggen dat er ofwel
een datumwijzigSngheeft plaatsgevonden ofirel dat wij in onze bronnen 2 verschillende data tegenkwamen.

ajuli-s juli '98 : Eerstedagafstempeling, van 9.00u tot 18.00u, inkom gratis,
Bayer Clubhuis, Uilenbaan 198, 2160 Wommelgem

: Internationale Tentoonstelling FILASPORT '98 : alle thematische
verzamelingen met betrekking tot het thema sport, door Themafila-Wetteren

: PORTUGAL '98, Internationale FIP tentoonstelling in Lissabon
: Postzegel- en poststukkenbeurs, van 9.00u tot 17.00u, inkom gratis,
Amandinacollege St Truidersteenlveg I 8, 3540 Herk-de-Stad

: THUINAE '98, filatelistische tentoonstelling rond het thema kunst
(in het bijzonder teken- of schilderkunst), stadhuis van Tienen

: FILA '98, Internationale postzegel- en muntenbeurs, door vzw NIPd
Bouwcentrum, Jan van Rrjswijcklaan l9l, Antwerpen

: Internationale Ruildag door Binkse Ruilclub Turnhout van 8.00u tot 16.00u
: ILSAPEX '98, Internationale FIP tentoonstelling in Johannesburg - Zuid-Afrika
: ITALIA'98, Internationale FIP tentoonstelling in MlaaÍL Italië
: Nationale Ruildag Polusiram4 van 7.30u tot 14.30u,
zaal Forunq J. De Cordesstraat 19,2580 Beerzel

: NETHAFIL '98, Provinciale competitieve tentoonstelling 1998 provincie
Antwerpen en voorverkoop uitgiften, van 10.00u tot 17.00u,
zaal"De Mol', Aarschotsesteenweg 3, Lier, door ARPO Lier
l9e Internationale Postzegelbeurs, van 9.00u tot 17.00u,
Stadsfeestzalen, Leopold ltlaan te Sint-Nklaas, door Phila Waes

: Internationale Postzegelsbeurs stadsfeestzaal Tienen

22 atg-23 aug '98

4 sept-I3 sept '98 !

6 september'98

26 sept-27 sept'98

26 sept-27 sept '98

27 sept'98
20 okt-25 okt '98
23 okt-l nov'98
25 okÍober'98

7 nov-8 nov'98

l5 november'98
I

15 november'98
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PERS INFORMATIE - DE POST

4 iuni 1998

Uitgifte van drie speciale postzegels nr.l2 1998 : Sport
Onderuerp : kaatsen. handbal. voetbal
Waarde '.17 +4 BEF. l7+4B8F.30+7BEF
Verkoop : vanaf 8/6/98 tot en met 3lll2l98
Voon'erkoop : op 6 en 716198
Motiefdatumafstempeling :Alhus:handbalspeler

Diksmuide: keeper
Wavre :kaatser
le dag : r'oetbal

\ryEETJES
Het is bijna zo goed als zeker dat de veÍtrouude posnoun'blaadjes die bli elke uitgiff.e gratis aan de postzegelverzamelaars

s'orden gestuurd. rerdrvijnen vanaf de eerste postzegeluitgifte in 1999. Alternatief zou een tijdschrifr 4x per jaar zijn.

Als rvaarschuuing voor onze leden. in het vorig nummer van de KLBP Antwerpen rerscheen volgend bericht :

"Tijdens een van de vergaderingen \an K. Filatelic Club Cosmos zerd dhr. Wu1't Julien. zonende te264(l Mortsel.
betrapt op oneerlijke pralrtijken. hij uerd door deze club dan ook op staande voet ontslagen. Met dit bericht
u'illlen dezr mensen de andere clubs waarschurven. opdat zij niet in hetzelfde schuitje zouden belanden."

De laatstc tijd doct onze t$eemaandelijkse clubveiling op zaterdag het erg goed : tijdens de veiling van mei uerden
er van de 3() loten slechts 5 loten niet verkocht. Dit is dus de ideale moment om uw loten aan veilingmeester
Louis Baetcn te bczorgen of ti.idens onze vergaderingen mee te komen bieden ...
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BIBLIOTHEEK

Deze lijst is een inventaris van de ARPO bibliotheek 4/98 wat betreft boeken en een aantal
catalogi. Uiteraard beschiklcen we ook over ander materiaal zoals tijdschriften, artikels. ...
Al deze werken kunnen uitgeleend worden van vergadering tot veÍgadering (=1 periode) aan
de kleine som van 20 BEF per boek. maximum uitleen I periode voor catalogi A28->A39 en
2 periodes voor anderen. Boete per periode 50 BEF per boek.

AI
A2
A3
A4
A5
A6
N
A8
A9
Al0
All
Atz
Al3
At4
Al5
Al6
Al7
Al8
Al9
A20
A2t
A22
M3
A24
A25
426
A27
428
M9
A30
A3l
A32
A33
A34
435
436
437
438
A39

BI
v,
83v
B5
86
w
B8
B9
Bl0
Bll
Bl2
Bl3
Bl4
Bl5
816
Bl7

De postcheckomslagen met reklame (cafalogus)
Calalog of PEMINS Belgium (catalogus)
Postwaardesnrkkefl van België (calalogus)
Sonderternpel (catalogus)
Ofrciële Catalogus mechanisch voorafgestunpelde zegels van België 1906-1981 (catalogus)
Great Britaiq Queen Elizabe{h II Decimal Issues (catalogus)
Hel gebruik vur postwaardeshrkken en aanv€rrÁ'antên in de thematische filatelie (catalogus)
PreÍilalelistische postmerken van België (calalogus)
Luchtpostcatalogus van Belgiê (catalogus)
Les cachets a etoiles (catalogus)
OfEciele caralogus postzegelboekjes 1907-1978 (catalogus)
Destimbres de Belgique et du Cmgo Belge 1949 (catalogus) deel I
Des timbres de Belgique a dr Congo Belge 1949 (catalogus) deel lI
Des timbres de Belgique et ór C,ongo B€lge 1949 (cafalogus) deel III
I-es timbres-poste illustres 18,10-1864 (catalogrs)
De punÍstenpels van Belgiê 186+1873 (catalogus)
Irs timbres faux de Belgique (calalogus)
Timbres-poste Russie imperiale (calalogus)
De streepsterpels van België 1849-1864 (catalogus)
Vadernecum du collectiormeur detimbres-poste de Belgique & Colonies (caialogus)
l*s marques postales de la province d'anvers 1648-1849 (catalogus)
De pwtsterpels van Nededand e,n Nededands-Indië (caalogus)
Genese des prerriers timbres-poste ór Grand-Duche de Luxernbourg (catalogus)
Spezialkalalog l,oÍnbardei-Venetien I 850 (caÍalogus)
Emission de timbres,poste de f 884 (cafalogus)
Spezialkatalog Gerreich 1867-1906 (cotalogus)
Calalogue des estarpilles et oblitératiors allernandes (catalogus)
YvertetTellier(catalogus) I FraÍ*rijk
YvertetTellier(catalogus) Ibis Moaco
YvertetTellier(calalogus)U Fransekolonietotonaflr
Yvert et Tellier (catalogus) II bis Franse kolonies na onaflr
YvertetTellier(cafalogus)I[ West-EuropaA-N
YvertetTellier(catalogus) Itrbis West-EuropaN-Z
YvertetTellier(cafalogus) fV Oost-Europa
Yvert et Tellier (catalogus) V Overzee A-F
Yvert et Tellier (catalogus) VI Overzee F-N
Yvert et Tellier (catalogus) MI Overzee G'S
Yvert et Tellier (cafalogns) MI bis OvenmS-Z
Offi ciele Belgische Postzegelcatalogus'98 (catalogus)
Michelin (oude in het bezí van Fimrin Thp, nieuwe Louis Baete& 82-83 jeugd)

Leniniana (thema)
Conquete de I'espaoe (thema)
Motivsamnlung : Schife und Schifahrt (thema)
Die Geschichte der Seefahrt auf Briefnarken (therra)
Spoor en posl in Nededand (thema)
Telecsnnnunicatie op posÍzegels (thema)
hchtposl veertig jaror I(LM postvluchÍen (thenra)
Postes Helleniques (lherna)
Oranje en Nederland op postzegels (therna)
l&pold I 1790-1865 (thema)
FreisteÍpel mit deÍn Motiv Eisenbahn (thema)
Die Olyrpischen Spiele aufden Briefrnarken der Weh (thema)
Sporf auf So{etischen Briefinarten (rhema)
Weltraumfltrge auf sowjaischen Brietnar*en (lhema)
fleutsche Sonder-u. Weóesterpel mit dem Motiv Eisenbalm (theina)
Treinen deel I (thema)
TreineÍr de€l II (therna)

CHECKA-G
CTIECKH.Y

{

I
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Bl8 Treinen deel III (thema)

cl
c2
c3
CA
c5
cÁ
c7
c8
c9
cl0
cll
clz
cr3
cl4
cl5
cl6
ctl
cl8
cl9
c20
czl
c22
c23
c24
c25
c26
c27
c28
c29
c30
c3l
c32
c33
c34
c35
c36
c37
c38
c39
c40
c4l
c42
c43
c44
c45
c6
c47
o18
c49
c50
c5l
c52
c53

Vadernecum de'r Belgische voorafttenpelingen (studie)

Postgeschiedenis Herenlhout (shrdie)

nrddutum"t"mp.ls in West-Maandercn (studie)

l,es Bureaux Ambulants de Belgique (studie)

De pcstgeschiede'nis van Roeselare (studie)

fosizegets sctni.;ven gedschiedenis - van WOII (surdie)

Union Postale Universelle (studie)

Na Posnijd, 1946-1971 (studie)

De po,stregels van B€lgië (studie)

Rarnpsnrklcen (studie)
L'emission des timbres-poste à effgie de 1865{6 (studie)

Engelse postshrkken geb'ruikt in het buitenland (shrdie)

Heraldieke leeuw ma overdruk (studie)

ls entiers postaux de Belgique, Congo Belge et llxembourg (shdie)

Rolzegels + uígifte 1915 Albert (sudie)

Oe Ou-irse censiurmerten op burgedijke briefuisseling 1939-45 (studie)

Archiv fur deutsche Postgeschichte (studie)

Stndieverzameling voorj-onge en oudere niarelisten - voorbeelden Íilatelistisch mar€riaal (studie)

Sturtiedag jeugdm-onitoren - voorbeelden fi latelistisch materiaal (studie)

De Belgische afsleÍnpelingen 19 18-1919 (studie)

De rekl"ame zegets van nelgie en de evolutie van de poslarieven vanaf 1930 (studie)

Belgische militaire markofilie - bundel 2 (studie)

De Postzensur 1745'1939'band I (studie)

Oe-retegnaf entetefoondenst in West-Vlaanderen lstudie; = WEFIS-STIIDIE 18

n" Sd;""ftt 
"po"dbot 

llingstukken (studie) = WEFIS-STUDIE 19

De dadmstedet gpe l9l0-(snrdie) : WEFIS-STIIDIE 20

Í" p"r*arrtó nt"o"-enOu"i(") (sntAe) = WEFIS'STIIDIE 2l

Ooi*a" - S*g.tpott *ao À fioitt" to"tingtijdens WOI (studie) : WEFIS'STUDIE 22

arp"Á r* aËrurale post in wat'vlaanderen oêt u (ttuA") = WEFIS'STIIDIE 23

nËÀga"f.*d" en verzekerde zendingen (str<lie) = WEFIS'STUDIE 24

o"rt"riË"ptop*Ui*svan Belgie (sddie) = WEFÏS-STUDIE 25

srievenv;rv;r oost€nde-veur;e rà+o Góae) = WEFIS'STUDIE 26

O*t*0. - n"aaututtt"top"ls (studie) WEFIS'STIJDIE 27

pos*iroft * po.tt 
" ttitAi"l WEFIS'STUDIE 28

PostmeÍk€nv; Assebroelq Dodr"l", Li.."o'"g", St.'An&ies, "' (studie) = WEFIS-STUDIE 29

Koerier Charles-Louis van Batten (studie) WEFIS-STUDIE 30

O" r"r*t*tp"ls in west-MÀderen - Oot t (tttndt) = WEFIS-STUDIE 3l

í"f.famiJ,i"e"fs oostsnde-Dover (studie) = WEFIS-STUDIE 32

i"t n"fgi."ft" *t nfp-t t*oA.l = WEFIS-STUDIE 33

Os*Á: arn-ráe"È e,nkeíe cirkel tlTe E 1876-1910 (strdie) = WEFIS-STUDIE 34

Há rt""rp"f6,p" "- isto - wotU--;'.t "e"tt 
deel I (studie) = WEFIS'STUDIE 35

f.t 
"rfti,'niíï" 

poswe*inaingen USA-België (sbdie) = WEFIS-STUDIE 37

iJ*t -p.fryp" "* tgrO - W&Uaamse tt""eà" deel ll-(sbdie) = WXFIS-STUDIE 38

flJ 
-J*p"fói" 

"* lgl0 - Westvlaamse tt*ti*tt deel m (snrdie) = WEFIS-STUDIE 40

il ;ód;" t* rSto - WÀtaaÍtse st€nnp€ls d€et Iv (studie) - IVEFIS-STUDIE 42

le aruà" óiket"tearpers"- wot-vru-aoà(.n ai") wEFIS'STUDIE 43

í;g*"ht"d"ttt 
"uo 

á-doz*.koroMoere (shrrtie) WEFIS-STLDIE'|4

;ó;;*.hl.o"ttt" van Koksi,jde (surdie) WEFIS'STUDIE 45

ll"áasiËati.s Ui.i d€ post i" fi;;fijdens lgls-1920 (studie) = WEFIS-STUDIE 47

il qp*ttij" U.fu;"kb-Veu#enïraar posfinerken (sfirdiet = WEFIS'STUDIE 6l

IrstruÍnnuÍfin€r l0 jaar TWEFIS (shdie)

hsÍÍumnuÍrner 20 jaar WEFIS (studie)

l00e maandblad Antrrnp." Kti"i voor St ryelttudie en postgeschiedenis (shrdie)

De thematische filatelie (lecuur)
De post voor u (lec'tuur)

Hoe wor& een postzegel vervaardigd (lecbur)
Motiv Philatelie (lectuur)

Bloemlezing Themaphila 25' vooóeelden (lectuur)

Handboek voc de thematische Íilatelie (lectuur)

Het iÍi€ressaÍtê van poststukk€n (ectuur)

Prisura poslzegelgids (lec{uur)

Uuseuá van posteri;en en leleconrmunicatie, Brussel Qectuur)

Po€ÍÍnus€um : histcische toelichinge4 Bnrssel (ectrur)

Me,ns en Taak : Sociale Aspec{en van d€ FilaÍ€lie (e{firuÍ)

Ken de post (lecíuur'jeugd)
Postborten van uoeger, postrnan van nu Qecnrur -jeugd)

Ik Êankeermet d€ machine (lecnur)
Graveren en &ukken van postzegels (lectrrur)

DI
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Dl0
Dll
Dr2
Dl3
Dl4
Dl5



Dl6
Dt7
D18
Dl9
D20
D2r
m2
D23
D24
D25
D26

EI
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
El0
Ell

FI
F2
F3
F4
F5
F6
YI
F8
F9
Ft0
Fll
Fr2
Fl3
Fl4
Fl5
Fl6
Fl7
Fl8

GI
G2
G3
G4
G5
G6

HI
112
H3

7

DE POST door de eeuwen heen (lectsrur)

DE POST school-filatelie (lec'tuur - jzugd)
PosEegels ve,rzannelen = kennis vergaren (ecuur -jeugd)
Van de "penny black" tot de modeme poslzegel (lectuur)
f,h valshik van de filatelie (lectuur)
De postzegel, van oilwerp tot vezarnelobject (lecÍuur)

ftdek EUROPAmet behulp van postzegels (ectuur - jeugd)
Filarelie in klein bestek (lectuur)
Brieven uit de hel - herinnering aan gevangeirschap in koncc'nhatiekampen (lectuur)

Een kleine kursus filal€lie ... beknopte inleiding voor het opbouwen v/e landenverz (lectuur ' jeugd)

Filatelie - aspecten van ha postzegelverzamelen (lectuur -jeugd)

De ste€kkaaÍ€n van de boekenlieflrebber (Naslagwe*)
Filatelie Encyclopedie deel I (Naslagwer*.)
Filaelie Enryclopedie deel II (Naslagwerk)
Filatelie Informatief deel I (Naslagwerk)
Filalelie Informatief deel II (Naslagrerk)
Filatelie Informatief deel III (Naslagwe*)
Filaielie Inforrnatief deel IV (Naslagwe'rk)
Goed om weten - iwr reglementen & formuteren (Naslagwerk)
Cursus filarelie - de ware postzegelverzamelaar deel I (Naslagw€tk)

Cursus Íilatelie - de ware postzegelverzamelaar deel Il (Naslagwerk)
Cursus filatelie - de ware postzegelverzamelaar deel III (Naslagw€Ík)

l0 jaar V.B.P. Studiekring (tentoonstelling)
Thernbelga (tedoonstelling)
Thematische revue - Thenraphila 87 Amsterdam (tentoonstelling)
Poíphila ó9 RogiercerÍrum Brussel (tentoonstelling)
Stockholmia 86 (teiloonstelling)
Belgica 90 (t€írlooÍtstelling)
Dusseldmf '90 (teÍtoonstelling)
Anphilex'77 Amsterdam (tentomste[ing)
4e NVPH Show '82 'S-Gravenhage (tentoonstelling)
l5e Verjaring - "sctrool der Filatelio" Jubel-Postzegeltentoonstelling (t€ítoonst€Uing)

Konir*lijke postzegelvezamelaarskring Lier - PosEegeltentoomstelling (tentoonstelling)

PoeEeget ar posttentoonstelling Antigone - tweede lustrum (tentoonstelling)

RELIFI! tentoostelling voor religieuze filatelie (tenÊooxtelling)
INDIA' 89 (t€dooní€lliry)
DUS SELDORF' 90 (tentoonstelling)
Oscar Bonnevalle's kunst een lararteeuw tetr di€Nxte van de flal€lie (t€mooÍlst€[ing)

BRUPHII,A'87 (tedoonstelling)
ÍdemaÍionale teirtoostelting "Dnrk en papiet" (t€ntodstelling)

l g.Briefinarken-auktim StuttgaÍt (veilingcatalogus)
g2.lnternationale Briefrnarken-Auktisn Ldeinz (veilingcatalogus)

GÍan Bretat4 CaÍtas dirigidas al eÉ€rim (veilingcatalogus)

Subasta fuÍemacional de Sellos (veilingcatalogus)
Kaialog 1990, Denemarken (p,rijslii*/catalogus)

Fint Postage Starq of Spain collection (veilingcaÍatogus)

Interphita' 8a (adressenlijst)
The British Philalelic Federatim Yearbook (aih€ss€ltlijsÉ+jaatbo€k)

25 jaar socialistische federatie vou poeilzegelverzamelaars (athessenllist+jaaftoek)

!
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AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Al onze bijkomsten gaan door in : ít Karthuizershof Karthuizeruvest 55-57 te 2500 LIER

Zrterdag
Zaterdag

1l juli 1998 ruilnamiddag
12 september 1998 ruilnamiddag

vanaf 14uur.
vanaf 14 uur.

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.

dan kunnen we ze samen

*{.rlr* *:È!k * rl. ** * **** * * **{. *,1.,fi *,È,F**Ql.* * *,1. * *{. **,F* *,È{.,Èrl.* *,1. ******* **rÈ,1. *,t {<*** ***,F****rt *,lc*

In dit vakantie :iLidschriftje geen speciaal artikel voor onzejeugdleden.
Wij nemen de draad terug op in ons tijdschrift van september. \Mij vindei het"wel spijtig dat geen
enkel jeugdlid van onze vereniging deel neemt aan oÍtze provinciale competitieve tentoonstrÍtirrg
met een verzameling.
Daarom een oproep aan onze jeugdleden om de bijeenkomsten bij te wonen. Wij helpen U bij het
opstellen van uw verzameling. Breng een vriendinnetje of een vriendje -"., ,i3 zijn altijd wel-
kom.
De aanwezigen krijgen altijd een kleine prijs.

* 'l'{( * * 'k 'l' 
tl.:,l.** * * * * ***rl.***rl.* **** * ******* *rl.{.*:1.***rF*,1.*rl.* **{.,t*rl.***** * !r *,F{í*{(,t,t,1. ** * **,* *

Onze sekretaris en onze materiaalmeester hebben de bibliotheek op punt gesteld. In dit tijdschrift
is er een aangepaste lijst bijgevoegd.
De bibliotheek is er om gebruikt te worden. Hoe meer keruris U hebt, hoe meer mogelijkheden er
zijn.
Onze postzegels dienen niet alleen om in een insteekboek in een donkere kast ergens te staan
verkommeren maar om er een verzameling mee op te bouwen. Die verzameling móet niet altijd
ingewikkeld en gespecialiseeerd zijn.
Het bestuur is er om u te helpen ; niet alleen onze jeugdleden, maar iedereen.

* *** * ** *********** * ** * ***,1.*{.* ***r* **rFtt**rl. **{.rÈ**'t(**{.* ************** rË:Ë rt**** * * ****
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. AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok of vellentje

-. * = Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST = Postwaardenstuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 50Á ter dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt: van 0 tot 50 +2fr - van 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr. +10fr. - van 500 tot l000fr.
+50fr. - van 1000 tot 5000fr. +100fr. - hoger dan 5000fr + 500fr.
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.

Nr. Land: Omschrijving \ilaarde Inzet
1 Belgisch Congo ms.:L971202 x 70 l5
2 BelgischCongo nrs.:162/167 x 500 150

3 BelgischCongo nrs.:1 85/191 x 650 150

4 Belgisch Congo nrs.:1941196 X 90 20

5 Belgisch Congo ttrs.:2141224 x 560 t40
6 Belgisch Congo nrs.:2281267 xx 1,850 600

7 Belgisch Congo nrs.:2741276 xx 65 15

8 België Private reproductie Mercier in
originele kleuren

25

9 België ws.:207112076 o 270 90

10 België Publciteit Pu 7 3 19 S(zonder nr7 5) XX 600 500

11 België lt Pu 96198 Klein puntje roest xx 2t0 50

l2 België Frankeervignetten FY 116 de 4
waarden 6 kantoren (Tot 24 w.)

o 900 300

13 België nr.: 695 blok van 4 XX 60 20

t4 België nrs.:165211655 xx 90 25

15 België nrs.:1708/1711 XX 90 25

I6 België nrs.:1 843/1 848 xx 110 35

I7 België nrs.:1932/1935 XX 15s 45

18 Spanje Blok27 Expo Madrid XX 35FF 50

t9 Spanje Blok 28 Tapijt Gerona xx 35FF 50

20 Mald. Blok 300 Katten xx 45FF 60

2T Catalogi Offrciële België 79-8 1-83 Bod
22 Catalogus Netto België 87 Bod
23 Allerlei Postfolders 80-93 volledig zonder

zegels
Bod

24 Nieuw insteelboek delta 8blz. 230 75

25 Insteekboek King I 8blz. 500 100

26 Doos met allerlei benodigheden Bod
27 Catalogus Officiële België 91 Bod
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K.L.B.P. ANT\ilERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse Post-
zegelve rzamela ars krin g Lier

3de PROVINCIALE
QUIZIA novembergS

\ryAAR: in het 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de
kwis , anntal ploegen per kring onbeperkt. Minimum 3
maximum 5 deelnemers er a

Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en
T.V. , Film , Natuur, Filatelie, Aktualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch kontakt op te nemen op nummer 03/485.7!.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
****************************************************************
DEELNAME DERDE PROVINCIALE QUIZAVOND.
Naam van de ploeg:..............r....o.............o....oo...................................................

Naam gn adrgs van ploegverantwoordelijke:...o........o...............r..o.......,.........
a

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op relc nr.:
Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan ,
2520 BROECHEM

220-0278396-42
Pater Domstraat 43

e:03/485.71.01

Onkosten: 100fr per deelnemer.
Prijzen: Eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg. Alle
deelnemers worden bedacht met een prijs.

a\



-72-

NETHAF'IL'98 PROVINCIALE COMPETITIEVE TENTOONSTELLING
7 EN 8 NOVEMBER 1998 IN ZAAL'' DE MOL'"

Ik wens mrj op te geven om te helpen tijdens de volgende dagen:

Naam Lidnr

Donderdag 5 november 1998 voormiddag : O namiddag: O avond: O

Vrijdag 6 november 1998 voormiddag: O namiddag: O avond: O nacht: O

Zaterdag 7 november 1998 voormiddag: O namiddag; O avond: O nacht: O

Zondag 8 november 1998 voormiddag: O namiddag: O afbreken: O

Maandag 9 november 1998 voormiddag: O

ALGEMENE JAARVERGADERING 26 SEPTEMBER 1998

Naam: Voomaam .Lidnr

Adres

Postcode: Gemeente
Ë.&

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie van ARPO LIER 0 JARPO LIER O
Handtekening:

Af te geven voor de algemene jaarvergadering op onze bijeenkomsten of op te sturen naaÍ :

Mireille Vanheerentals sekretaris Haakstuk 10 2550 Kontich a:031457.56.95 voor 20
september



13

26 SEPTEMBER'98
OM I8 UUR in de

zuul 't Kurthuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER
Gezellig sumenzijn

met koud buffit.

\Mij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons tradi-
tioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
om 18 uur houden wij onze algemene jaarvergadering .

Om 19 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezelQin) bedraagt de deel-
nemingsprijs 600 fr. voor vrienden bedraagt de kost-
prijs 900 fr.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de
avond gratis.
rnschrijven voor 21 september 1998 met onderstaand
formulier , af te geven tijdens onze bijeenkomsten of te
bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
2500 LIER e2031480.66.28

Lid nr.......... Naam:................r..........o.................................................................
Adres:............o..................................o.o.....o............o...o...........................r...r....r........
Postnummer Gemeente a
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 26 september 1998 om 19 uur.

Aantal personen t,.......... aan 600 fr. is
Aantal personen!............ aan 900 fr. is

Totaal: ao a a a a a a a a a a a a a aa a a aa a

)

\

i
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]YETHAFIL'98

PROVINCIATE COMPETITIEVE POSTZEGEL-
TENTOONSTELLING MET VOORVERKOOP VAN DE

BIJZONDERE UIT GIFTEN " KERS TMIS.MEI.i\ryJAAR"
"SOLDARITEIT" en "100 JAAR A.B.V.V.'

7 en 8 november 1998 van 10 tot 17 uur
in zaal "DE MOL" Aarschotsesteenweg 3

25OO LIER
Tijdens de tentoonstelling is er een tijdelijk postkantoor

met speciale afstempelingen.
Een organisatie van ARPO - JARPO LIER en de Kon. Landsbond der
Belgische Postzegelkringen vzrv. Met medewerking van 'óDe Post", Pro

Post vzrv, de stad Lier, het Cultureel Centrum en de Culturele Raad van
de stad Lier.

Er is een jeugdatelier en gelegenheid tot ruilen voorzien.

Toegang gratis Ruime Parking
Vrij van zegel attl9&; VU. Thys Firmin Bossnau 38 2500 Lia

I
I

I

_í\_n_n_n_ít_n_o



I

a

België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954

Á,AhIGESLOTEN BIJ DE :

S ocialistische Federatie voor Po stzegelv er zamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKAI{TOOR LIER I
25OO LIER
TWEEMAANDELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIFT
OPLAGE 1,:IO EXPL.
JAARGAI{G 31
September - Oktober 1998 nrs.368-369

Lokaal: Feestzaal "'tKarthuizershof 't, KaÉhuizersvest 55-570 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TIIYS Firmin, Bosstraat 38, 2500 Lier, *;631480.66.28
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BESTE VRTENDEN,

September is niet alleen de maand dat de scholen hun deuren openen maar tevens het begin van
een nieuw filatelistisch seizoen.
Wij beginnen traditioneel de tweede zaterdag van de maand , dan is er een kleine veiling, een
veilinglijst vindt U verder in dit blad.

BELANGRIJK NIEU\ryS VOOR ONZE LEDEN: In dit tijdschrift vindt U de formulieren
voor bestellingen van Catalogi en Albumbladen. Vanaf nu zullen nog enkel bestellingen aanvaard
worden die eigenhandig zíjn ingevuld op zulk formulier. Jaarlijks hebben wij verkeerde bestellin-
gen en dat kost ons geld, dus uw geld. Daarom heeft het bestuur deze maatregel genomen.
Gelieve hiermee rekening te houden. Wij hopen op begrip van uwentwege.

Op 26 september algemene jaarvergadering met etenje voor U en uw familie of vrienden en
kennissen. Vergeet vooral niet in te schrijven , voor de prijs moet je het zeker niet laten en de
gezelligheid is met garantie. Wij willen dit jaar alle records te breken en hopen dat het merendeel
van onze leden aanwezig zal zijn . Zou er dan toch een reden zijn om niet deel te nemen aan ons
gezellig samenzijn, dan mag men altijd om 18 uur aanwezig zijn op onze algemene jaarvergade-
ing, zodat U onze diverse verslagen kunt aanhoren, goed -of afkeuren en vooral uw eigen
opmerkingen naar voor kunt brengen.
Wij hebben dringend enkele nieuwe bestuursleden nodig , stel uw kandidatuur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De provinciale competitieve tentoonstelling nadert met rasse schreden. Wij doen hier
dringend een oproep aan onze leden om zich als medewerker op te geven. Zonder uw hulp
zal deze manifestatie niet tot een goed einde kunnen gebracht worden. Uw vindt een formu-
lier om in te vullen in dit blad. Dringend doen, wij hebben U nodig.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!

Op 14 november is er de derde provinciale quiz in het't Karthuizershof om20 uur; Onze club
heeft altijd al meegedaan met meer dan één ploeg , wij vragen nu ook kandidaten om te quizen.
Zich opgegeven bij het bestuur.

18 A\IYDACHT - AANDACHT . AAI\DACHT . AANDACHT - AANDACHT EI

"De Heren van Lier" gaan een boek samenstellen over de Lierse verenigingen; Zij willen de
smoelen vereeuwigen voor de volgende eeuw en daarmee het jaar 2000 inleiden. Met andere
woorden: zij komen op 12 september een groepsfoto maken tijdens onze clubbijeenkomst. Dus
allen op post en zeker onze jeugdleden.

Het is eveneens een unieke gelegenheid om in te schrijven vooÍ ons etentje van zaterdag 26
september. Zie inschrijvingsformulier verder in dit blad.
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

Al onze biikomsten gaan door in de zaal

't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 tÊ 2500 LIER

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag
ZaterdaglZondag
Zattdag
Zaterdag

12 september 1998 Ruihamiddag vanaf
26 september 1998 Algemene Jaarverg.* etentjevanaf
10 oktober 1998 Rqilnamiddag vanaf
22 oktober 1998 Ruilavond vanaf
7*8 november 1998 Proyinciale comp. tentoonst. vanaf
14 november 1998 Ruilnamiddag vanaf
1,4 november 1998 Provinciale Quiz vanaf

14 uur.
t8 uur.
L4 uur.
19 uur.
10 uur.
1"4 uur.
20 uur.

)

FILATELISTISCHO AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te streven. Ruildagen worden gratis opgcnomen indien georganiseerd door een

bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.
Opmerking : bij sommige activiteiten staat er na de datum een uitroepteken, dit wil zeggen dat er ofivel
een datumwij ziging heeft plaatsgevonden ofwel dat wrj in onze bronnen 2 verschillende data tegenkwamen.

19 september'98

26 sept-27 sept '98

) ZA sept-27 sept '98

27 sept '98
4 oktober'98

I I oktober '98

20 0kt-25 0kÍ '98
23 okt-l nov'98
25 oktober'98

7 nov-8 nov'98

15 november'98

: 63e Nationale Ruilbeurs door De Kielse Yerzamelaars; van 9.00 tot 16.00u,

Stadsfeestzaal "Kielpark", Sint-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel
: THUINAE '98, filatelistische tentoonstelling rond het thema kunst
(in het bijzonder teken- of schilderkunst), stadhuis van Tienen

: FILA '98, Internationale postzegel- en muntenbeurs, door vzrv NIPA'
Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen

: Internationale Ruildag door Binkse Ruilclub Turnhout van 8.00u tot 16.00

: 3e Grote Roeselaarse Ruilbeurs in zaal "Ten Elsberge", Mandellaan 101, Roeselare

van 9.30u tot 16.00u, toegang gratis
: 27 ste Internationale Poststukkenbeurs, stadszalen Leopold ll-laan, Sint-Nklaas,
van 9.00u tot 17.00u, toegang 50 BEF

: ILSAPEX '98, Internationale FIP tgntoonstelling in Johannesburg - Zuid-.Afrika

: ITALIA '98, Internationale FIP tentoonstelling in Milaan, Italië
: Nationale Ruildag Polusirama, van 7.30u tot 14.30u,
zaal Forum, J. De Cordesstraat 19,2580 Beerzel

: NETHAFIL'98, Provinciale competitieve teOntoonstelling 1998 provincie

Antwerpen en voorverkoop uitgiften, van 10.00u tot 17.00u,
zaal."DeMol", Aarschotsesteenweg 3,Lier, door ARPO Lier
l9e Internationale Postzegelbeurs, van 9.00u tot 17.00u,

Stadsfeestzalen, Leopold IIJaan te Sint-Niklaas, door Phila Waes

: Internationale Postzegelsbeurs stadsfeestzaal Tienen15 november'98





OPGELET !!!

Er weiden on. LopÍ;.,r getooncl nun ,ruge-Hak1"1;"1 Jarce nrien<aarten. Het gaat hier om clriekaarten met zegelopclruk van de "vogels - Buzin", en ze worden 4an ook in cle kringen non J.verzamelaars van de vogeltjes verkocht. Het gaat hier om briefkaarten van 13 Fr., 14 Fr.-En l5 Fr..

De kaarten zijn op het eerste gezicht nogal goed. Maar het gaat hier om Duitstalige kaarten. De titel
is "Briefkarte" in plaats van het correcte "Postkarte". Opgelet dus, en men zegge het voor.t

Voor u gelezen in het tijdschrift van "Postzegelkring Antoon Spinoy Mechelen,,

WEETJES
Dejaarvergadering nadert weer snel, hetgeen tevens betekent dat er een nieuw clubjaar (oktober -> september)
begint. De lidgelden (250 BEF per lid > 18 jaar) kunrpn vanaf nu betáald worden bij onze penningmêester
Louis Baeterr die in ruil nieuwe lidkaarten geeft.
Bij het volgend nummer van dit tijdschrift zult u zoals gebruikelijk een overschrijvingsformulier terugvinden.
Gelieve bij overschrijving steeds uw lidnummer, naam en volledig adres te vermelden !

In dit nummer vindt u een bestelbon voor catalogi . Zowel voor de catalogi als voor de aanwllingen albumbladen
geldt voortaan in onze club :

"enkel persoonlijke bestellingen (invullen van bestelbon + tekenen) met onmiddellijke betaling
van het vereiste voorschot aan orue penningmeester Louis Baeten worden nog aanvaard, telefonische aanvragen
daarentegen worden geweigerd."

Op de volgende bladzijden vindt u een vakantiequiz van de "Deurnese Postzegelkring". Aan deze quiz zijn enkele
mooie filatelistische piizenvoorzien en de wedstrijd staat open voor bewiende kringen zoals ARp1j. aung.ri*-
onze club vele België verzamelaars telt, hoopt het A11pg *stuur op enthousiaste deelname. Spijtig g.noÀi, 

-

de uiterste inzenddatum reeds eind september 1998.
Voor de leden die individueel of tijdens de volgende ruilmiddag uit naam van de club wensen deel te nemen :
antwoordbladen zijn te verkrijgen bij het bestuur ofop het secretariaatsadres.

13"
I

tJr:tcrir.Ir

BTIIEFKARTE / CARTE POSTALE

VALS
Absonder / ExpédileuÍ

-r' s$t/- q-u7

POSTKARTE . CARTE POSTALE

NiET VALS
Absendeí - Expódilau.
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vokontie quiz.

I

2

ANTI^/AARPE OP DE TE,vIBER' vAN grrclË

Prijsvraag voor alle sinjoren, pagadders en andere vreemdelingen.

Wanneer ik als gids met een groep mensen door de stad trek, sta ik dikwijls versteld dat zij de
meest intieme plekjes van alle grootsteden ter wereld kennen, mÍun als chauvinistische
Antwerpenaren die ze zijn, zeer weinig of helemaal niets weten van hun eigen stad.
Willen we eens proberen ? Doe eens mee voor de lol, als een test over uwlennis en wie weet
zelfs nog voor " een schoon preske o'. Heel simpel I Hij die de meeste punten verzamelt is
gewonnen. Geen bdkolelde waagmeer, misschien hier en daar een kleinstrikwaagske....En
als ge moet zoeken ( enkel de officiële Belgische cataloog gebruiken voor de numtners ) hebt
ge nu tijd zat, met de vakantie voor de deur.

Hier gaan we dan....

Antwerpen kende tal van beroemde burgemeesters. Enkelen kwamen zelfs terecht op
een Belgische postzegel. Geef hun naam en nr. ( lOp )

Eén van onze zegels zou kunnen verwijzen naar één van onze legendarische
Antwerpse figuren. Hij heeft zijn standbeeld op een markt in het stadscentrum en een
ander beeld van hem vinden we in het Volkskunde museum in de Gildekamerstraat.
Over wie praten we en welk zegelnuÍnmer verwijst naar hem. (2p)

Hij had ook een liefie en ze woonde op de aanpalende markt. Ze leurde met een
product aanverwant aan het zijne. Haar standbeeld is helaas verdwenen, maar haar
beroep staat wel afgebeeld op een zegel. wie was nj enhet zegelnummer. ( 2p )

Wat heeft een Gentse ashonoom te maken met onze kathedraal ? Wie is hij en
natuurlijk ook het zegelnummer. (2p)

En van de kathedraal gesproken . Geef ons alle nummers waarop O.L.V. toren te zien
is in volle pracht ofop de achtergrond. ( 10p )

In Antwerpen kunnen we heel wat musea bezoeken. Gratis voor niks voor de inwoners
en voor alle anderen tegen een schappelijk prijsje. Geef ons de musea die ge met een
beetje fantasie kunt terugvinden op een zegel en natuurlijk het nummet. prr musea
wordt maar een zegelnummer gevraagd en ook Íurngenomen en geteld. (22p)

Een beroemd schilder, waarvan de schilderijen vele miljoenen opbrengen, verbleef een
hele poos in de Antwerpse Academie. Hij vloog eruit omdal zijn-werk niet goed
genoeg bevonden werd. Tijdens zijn verblijf woonde hij in de Lange Beeldekensstraat.
Geef ons zijn naam en zegelnummer. (Zp)

3

4

5

6

7
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8

9

Onze vriend Rubens huwde meer dan eens. Geef ons de naam van al zijn echtgenotes
die op de zegels terug te vinden zijn en hun nummer. Ze zijn allemaal te vinden. ( 4p )

Antwerpen was steeds een vooruitstrevende stad op alle gebied. We noemen er U
enkele op en aan U om de nummers te vinden. ( 6p )

autofabricage
diamant
voetbal

vliegtuigbouw
dagbladuitgifte
korfbal

-) t+

10

11

t2.

13

15

1ó.

En nog een pionier. Hij begon met een kleine winkel, die uiteindelijk een bedrijf van
wereldformaat werd. Zljnnaam is ook verbonden aan twee Antwerpse scholen en aan
de V.A.B.. Wie was hij en het nummer van de zegel. ( 2p )

1585 was voor Antwerpen een rampjaar. Een van de burgemeesters uit vraag I moest
toen de duimen leggen voor een Spaans veldheer, die afgebeeld staat als een snotaap
van l2jaar op een zegel. Wie was hij en welke zegel. (2p)

In Antwerpen heeft ( zoals overal ) alles een nÍutm. Maar vele zaken kregen ook een
bijnaam. Eén van die bekende standbeelden die we in Antweqpen vinden kreeg de
naam van " De drie zatlappen " Hoe heet het standbeeld met zijn echte naam en welk
nummer keeg het mee. (2p)

Met of tegen hun goesting, moest Antwerpen wel eens genoegen nemen met een
vreemdeling die hier de plak kwam zvraaien op eén of ander gebied. Zoals daar zijn :

Een Harelbekenaar die in 1867 in Antwelpen de vlaamse muziekschool
oprichtte. Wie was hij en het zegelnummer. (2p)
Uit de nabijheid van Tours ( Frankrijk ) kwam hij naar Antwerpen en
bezorgde de stad een blikvanger die het nog steeds doet. wie en onder welk
nummer vinden we hem. ( 2p )
Zelfs een burgemeester haalden ze uit Limburg. Wie en nummer. ( 2p )

Antrverpen is nu een universiteitsstad, maar het onderwijs begon in een klein
schooltje. Hoe noemde men dat schooltje en het zegelnummer niet vergeten. (2p)

Ik heb ooit horen beweren dat Adam en Eva " Antwaarps " spraken. Men ging zelfs
verder en beweerde dat het " Aards Paradijs " in Antwerpen lag. Heel lang
geleden....Deze bewering is gebaseerd op het Antwerpse stadswapen? waarop Adam
en Eva zouden afgebeeld staan. Op welke zegel is dat ? Ats ge bovendien nog weet
hoe die mijnheer en mewouw ook weer genoemd worden, krijgt ge nog eens twee
punten extra. ( 3p )

In een bepaald jaar werd de stad beschoten door de Hollanders en dit vanuit het
" Zuiderkasteel ". De beschieting werd bekeken vanuit de toren van de St. Andrieskerk
door de koning. Wie was die koning der Belgen en op welke zegel vinden we hem
terug ? Eén nummer is voldoende. Als ge bovendien ook nog het goede jaartal weet
verdient ge twee extra punten. ( ap )
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T7 In de kathedraal hangen twee schilderijen van P.P. Rubens die we brjna de tweeling
zouden kunnen noemen. De een uit 1610, de andere uít I6L2. Ze werden beiden
besteld door de kerkfabriek van de kathedraal. Waar of niet waar ? En met welke van
de twee had N. Rockox iets te maken. Geef daar een nummer voor op. De andere werd
door de Franse bezetter gestolen en later teruggegeven. Waar of niet waar ? ( 3p )

18. En tot slot nog enkele raadsels ..

Zijnvader werkte voor Napoleon en zijn moeder kwam uit de parochie van
miserie. Zelf zit hij de ganse dag de ingang van de kerk te bespieden. Wie
is hij en het zegelnummer. (2p)
Hij werd meer dan 100 jaar geleden in Antwerpen geboren. Ooit hing de
stad vol met wimpels met zijn teksten, die voor velen onbegrijpelijk waren.
Wie is hij en plak er een nummer op. ( 2p )

Blo
I

)ezen in het tijdschrift van Postzegel- en Hobbyclub ERTFILA te Ertvelde

O " Soe-raen

POSTTARIEVEN 1998 - NAZENDINEEN

De Post biedt verschillende oplossingen m.b.t. de voorlopige bewaring of nazending van de
briefwisseling.

Bij verhuis, vakantie, tijdelijke aanwezigheid, ... kan de brieftvisseling nagezonden worden
naar het nieuw of tijdelijk adres gedurende een periode van maximum zes maanden, met de
mogel ijkheid tot verlenging.

ln het internationaal tarief is een bedrag begrepen dat de eventuele bijkomende kosten voor
de nazending naar het buitenland dekt.

Ook kan de briefwisseling in het postkantoor bewaard vr,orden gedurende een ononderbro-
ken periode van maximum 60 kalenderdagen.

ln beide gevallen dient een "Mutapost"-formulier ingevuld.

lndien één van deze mogelijkheden niet vrordt aangewend, lrordt er de nadruk opgelegd dat
een doozending naar het nieuwe adres opnieuw geÍrankeerd moet lrorden.

A ) Taks per order van nazending

Binnenlandse dienst

1. Tarief "particulieren'

- voor een duur van zes maanden 350,- BEF

7OO,- BEF- per bijkomende verlenging van hoogstens zes maanden

2. Tarief "ondernemingen"

- voor een duur van zes maanden 500,- BEF

- per bijkomende verlenging van hoogstens zes maanden ................... 1.000,- BEF

Internationale dienst

1. Tarief "particulieren"

- vooÍ een duur van zes maanden 600,- BEF

- per bijkomende verlenging van hoogstens zes maanden ................... 1.200,- BEF

2. TarieÍ "ondernemingen"

- voor een duur van zes maanden 1.200,- BEF

- per bijkomende verlenging van hoogstens zes maanden ..............,.... 2.400,- BEF

B) Taks per order van bewaring voor een ononderbroken periode van ten hoogste zestig
kalenderdagen

1. TarieÍ "particulieren" 350,. BEF

2. Tarief "ondernemingen" .. 500,- BEF
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Mededeling nr. 8/1998
Tel. nr. 321212262762

Directie Filatelie

Muntcentrum
B - lOOO Brussel

Tel. 02/226.2331

qit
T-FN
FF
-Lorts
F
-'a
Clit
CL

I I I I BelaneÍiikEuro-bericht ! !

De Post levert een wezenlijke bijdrage om de inwoners van België vertrouwd te maken
met de nieuwe Europese munt/ de Euto. Postzegels ziin daawooÍ een heel geschikt
middel, omdat zij verschillende waarden veÍtegenwooÍdigen en gebruikt woÍden door
de totaliteit van de bevolking.

De sleutelmomenten voor de Euro op de Belgische postzegels zijn:

1.10.1999

Op L oktob et L999 geeft de Post haar eerste postzegel met dubbele waarde-aanduiding
(BEF/EUR) uit. Deze postzegel zaler een zijn met de beeltenis van Koning Albert II.
De Post herdenkt immers op 1 oktob et 1999 de L50ste verjaardag van de allereerste
Belgische postzegel in 1.849.

Alle postzegels die De Post vanaf L oktober 1999 drukt of uitgeeft, zullen systematisch
hun waarde in frank en in Euro vermelden en dit tot 3L december 200Í..

L.1.2001.

Vanaf L januari 2001 verkoopt De Post geen postzegels meer met uitsluitend BEF-
vermelding.

tl'2.'9.02

Opgelet!Tot 3L december 2001is de euro-vermelding louter indicatief. De volledige
berekeningvan de waarde gebeurt tot die datum in BEF.

Vanaf L januari 2002 worden alle nieuwe postzegels uitsluitend in EUR uitgegeven.

r.7.2002

Tot 30 jani2002 kunnen postzegels die alleen BEF vermelden, gebruikt worden. Tot
die datum kunt u uw postzegels in BEF omruilen tegen postzegels in EUR.
Zoals sinds jaren gebruikelijk gebeurt dit in volledige vellen postzegels tegen 7\o/ovan
hun waarde.

Na 30 juni 2002 neemt De Post geen postzegels meer terug, noch in BEF, noch in EUR.

Vanaf L juli 20D2ziinuitsluitend de postzegels in EUR en in BEF/EUR nog geldig. De
postzegels zonder waarde'aanduiding blijven uiteraard ook geldig en van deze soort
zullen er vanaf nu geregeld verschijnen.

)
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PERS INFORMATIE - DE POST

6 iuli 1998
speciale 13. Toerisme (blaadje)

gewone Vogels Klapekster

10 augustus 1998
speciale 14. Geschiedenis
speciale 15. Hetvrije denken
gewone Vogels Groene specht

'ls}F

2t seotember 1998
speciale 16. Hedendaagse Belg Film

speciale 17. Gemeensch uitgifte Polen

ge\ryoneVogels TorÍelduif

Extra
rolzegel MVTM Horizontaal georienteerd

U
l 19

Wijziging uitqifteorogramma 1.999

10e editie Monumentendagen in België
A. Buzin

12 x 17 BEF
7,5 BEF

17 BEF
17 BEF
9BEF

2x17BEF

17 BEF

10 BEF

19 BEF

I;I,GIQII 'tf L7

à

Marnix van Sint-Aldegonde ( 1 53 8-f 598)

200ste verj. v.d. vereniging 'Les Amis Philantropes'
A. Buzin

B

I)
I,
(i

I

i:

r/n

2 scenes uit recente Belgische films ,s

"Le huitième jour" en "Daens"
Gravure van Paleis Mniszech te Warschau , historisch
gebouw waar de Belgische arnbassade gwestigd is
A. Buzin

Koninklijke Beeltenis Albert II

Om organisatorische redenen zullerr de uitgiften "Dag van de Postzegel" en "Europa" lxet op dezelfde dag voorzien worden.

ne s$iate postzegels van de uitgifte "F"'ropa" zullen uilgegeven worden op 121411999.

) De uiteifteOatum nàn de reeks "Dag van de Postzegel" blijft behouden op 261411999 '' Íit ráa *otO." de uitgiftenummérs automatisch ook gewijzigd in : Europa - nr.6 en Dag van de Postzegel - nr.7

AAN ONZE JEUGDLBDBN VAN JARPO
Al onze b[ikomsten gaan door in : 't Karthuizershof Karthuizenivest 55-57 te 25fi) LIER

Zatcrdag
Zatsrdag
Zatnrdag

12 september 1998

10 oktober 1998

14 november 1998

ruilnamiddag
ruilnamiddag
ruilnamiddag

vanaf 14uur.
vanaf 1.4 uur.
Yanaf 14uur.

AIle aanwezigen kriigen steeds een kleine prlis.
Er is materiaal en uitleg Yoor onzeieugdleden ter beschikking.

Breng je verzameling meet dan kunnen we ze samen bekiiken.
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

26 SEPTEMBER 1998

VER\ryELKOMINGSWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

FINANCIEEL VERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTUURSVERKIEZING
ALLERLEI

JARPO (JEUGDKRANT)

Zoals beloofd in ons vorig maandblad , starten wij opnieuw met een reeks artikels in onze jeugd-
krant. Deze keer is de ruimtevaart aan de beurt. Wij hebben dit artikel van het Intemet gevist, en

het is afkomstig van de "Ruimtevaart Filatelieclub Nederland". Wij zullen het in drie afleverin-
gen publiceren. Het artikel gaat over de Europese ruimtevaart de ESA (European Space Agency).

Wist U dat ruimtevaart een apafie discipline is voor competitieve tentoonstellingen, namelijk de

"Astrofilatelie" ? Op onze competitieve tentoonstelling is er één verzameling in deze discipline.
In de jeugdklasse zyn er niet minder dan 15 deelnemers ingeschreven , waarvan twee van Jarpo.

Mia en Ann Bats zullen de eer van Jarpo verdedigen. Mia met de verzameling "Het verkeer door
kinderogen" en Ann met "Antwerpen". Natuurlijk duimen wij voor een goed resultaat.
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B. O-Uoff. @.8.N. T. R.U. M
Iti*",.#
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Bourse Philatélique &
N u m ismatique I nternationale

lnternationale Postzegel- & Muntenbeurs
lnternational Stamp & Coin Fair

lnternationale BrieÍmarken & Munzen Bórse

26 + 27 l9 11998 10-1 I h

B. O.U.[$. @.H.N. T. R.U- M
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JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 2O2O ANTWERPEN

GEORGANISEERD DOOR - ORGANISEE PAR :

VZW 'N.1.P.A." - Antwerpen
in samenwerking met B.B.K.P.H.- Brussel, B.L.P. & DE POST FILATELIE
en coopération avec C.P.B.N.T.P.- Bruxelles, B.L.P. & LA POSTE PHILATELIE

INKOM : 80 F.

ENTREE : 80 F.

SALLEIZAAL 1

m=* rI
:rl=_Ë

TBM 57-1998-022 Druk JONGENELEN PRINTING NV - 03/271,15,91
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26 SEPTEMBER'98
OM 18 (IUR in de

zaul 't Kurthuizershof
Kurthuizersvest 55-57
25OO LIER
Gezellig sumenzijn

met koud buffit.

wij nodigen u en uw familie en vrienden uit op ons tradi-
tioneel gezellig samenzijn met koud buffet.
om 18 uur houden wij onze algemene jaarvergadering .
Om 19 uur schenken wij het aperitief.
Voor U en uw familie of levensgezel(lin) bedraagt de deel-
nemingsprijs 600 fr. Voor vrienden bedraagt de kost-
prijs 900 fr.
Wat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de
avond gratis.
Inschrijven voor 21 september 1998 met onderstaand
formulier , af te geven tijdens onze bijeenkomsten of te
bezorgen bij onze voorzitter THyS Firmin Bosstraat 3g
2500 LIER n:031480.66.28

Adres
Postnummer:....
schrijft in voor het gezellig samenzijn op 26 september 199g om 19 uur.

Aantal personen
Aantal personen

Totaal:
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BESTELBON AANVULLINGEN'97 ALBUMBLADEN

NAAM Lidnr

LAND AANTAL VOORSCH. TOTAAL

DAVO luxe

DAVO standaard

LINDNER
LEUCHTRUM
luxe

standaard

200

200
200

SAFE

E)GLENT luxe

EXELENT dik papier standaard ,

E)GLENT dun papier standaard.

200

200

200
200

200
200

BIJKOMENDE AANWLLINGEN

DAVO
DAVO
DAVO

vogels Buzin
Rysselberghe

Paola

200

200

200

BESTELBON CATALOGI

NAAM: Lidnr:...

Aantal Voorschot:

OÍficiële catalogus van BELGIE 1999 (I7 sept.'98) 745ft

Officiële catalogus van de voorafgestempelde zegels van België ..... 950fr

YVERT & TELLIER
deel 1 France sept'98

deel 1 France harde kaft sept.'98

deel 1 bis (Andona, Europa, Monaco, Nations Unies)

deel2.l 1999 Avant indépendance

deel5.1 1999 Outremer AàB
deel5.2 1999 Outremer B à C

deel 5.3 1999 Outremer D à G (12198)

. 7l5fr
900fÍ

... 4r5tu.

... 1755fÍ.

... 1r25tu.

Il25fr.
????fr.

Andere:
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NETHAF'IL'98 PROVINCIALE COMPETITIEVE TENTOONSTELLING
7 EN 8 NOVEMBER 1998 IN ZAAL'' DE MOL'"

Ik wens mrj op te geven om te helpen tijdens de volgende dagen:

Naam:..... Lidnr

Donderdag 5 november 1998 voormiddag : O namiddag: O avond: O

Vrijdag 6 november 1998 voormiddag: O namiddag: O avond: O nacht: O

ZaÍerdagT november 1998 voormiddag: O namiddag; O avond: O nacht: O

Zondag 8 november 1998 voormiddag: O namiddag: O afbreken: O

Maandag 9 november 1998 voormiddag: O

ALGEMENE JAARVERGADERING 26 SEPTEMBER 1998

Naam:... Voornaam .Lidnr

Adres

Postcode Gemeente
aËr&t

Stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie van ARPO LIER 0 JARPO LIER O
Handtekening:

Af te geven voor de algemene jaawergadering op onze bijeenkomsten of op te sturen Íaar :

Mireille Vanheerentals sekretaris Haakstuk 10 2550 Kontich 8:031457.56.95 voor 20

september
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AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF: Blok of vellentje
't : Postgaaf met scharnier LP: Luchtpost
O : Gestempeld P\ilST: Postwaardenstuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5"/o ter dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt: van 0 tot 50 +2fr - van 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr. +10fr. - van 500 tot L000fr.
+50fr. - van 1000 tot 5000fr. +100fr. - hoger dan 5000fr + 500fr.
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.

Nr Land: Omschrijving Waarde Inzet
1 België nr. 1139 V1 variëteit o 60 25

2 België LP nrs. 30-35 XX 80 25

J België nts. 1287189 XX 38 10

4 België nrs.1840/41 XX 70 20

5 België nrs.1547l48 XX 43 t2

6 België nrs.I92ll22 XX 80 25

België7 nrs.1932135 XX 155 45

8 België Brief nr. 14 afstemp. HLIY 2811165 o 400 130

9 België 1O F.D.C o s60 t5
België10 Insteekboek met 3000 zegels

prachtigestempels(prij skampze gels)
o 400

11 Belgisch Congo ms.302123 XX 1 800, 540

L2 Belgisch Congo nrs. 350/61 XX 2t0 60

13 Belgisch Congo nrs.214ll6 XX 65 20

t4 Ruanda-Urundi ms.148149 XX 250 75

15 Ruanda-Urundi ms196199 xx 600 200

I6 Ruanda-Urundi rrs205l2I6B +224 XX 235 65

t7 Ruanda Urundi ms2251230 XX 50 15

18 Congo Republ nrs.400/4ll XX 130 40

t9 Zahe ms.9671974 XX r20 35

20 Zaire nrs. 1038/1040 XX r20 35

2I Zaire ms.133511337 XX r20 35

22 Togo m$334139 +BLOK 5+5A Scoutis XX FFlOO 150

23 Manama nr. 35 reeks I - II - il scoutisme XX FF4O 50

24 Ierland vellentje nr.: 848 XX FF4O 60

25 D.D.R. 5 jarenplan volledig herdruk o D\T27 80

26 D.D.R. ttr.278 o DM9 30

27 D.D.R m:282 x DM43 t20
28 D.D.R. m.287 o DM9O 300

29 LIER Kalender met oude zichtkaarten 81 100

30 LIER Kalender met oude zichtkaartenST 100

31 LIER Kalender Lier vroeger 1986 r20



België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954

AANGESLOTEN BIJ DE

S ocialistische Federatie voor Po stzegelv er zamelaars vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKANTOOR LIER 1

25OO LIER
TIVEEMAANDELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIFT
oPLAGE lflr EXPL.
JAARGAI{G 3I
November - December 1998 nrs.370-371

I-okaal: Feestzaal "'tKarthuizershof ", Karthuizersvest 55-57, 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: THYS Firmin, Bosstraat 38, 2500 Lier, a;937480.66.28
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Beste Vrienden )

Op 26 september jl. hielden wij onze jaarvergadering . Het officieel gedeelte kende een rustig
verloop. Alle verslagen werden goedgekeurd en het bestuur werd herko zen. Tot onze grote spiji
moeten wij vaststellen dat er geen nieuwe kandidaten waren om ons bestuur te versterken.
V/ij doen nogmaals een oproep aan onze leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Onze ruilmeester heeft dringend hulp nodig . Een vereniging kan alleen goed werken als er een
goed functionerend bestuur is en dat kan alleen als er voldoende bestuursleden zijn.
De aanwezigen op ons jaarlijks etentje na de jaarvergadering waren allen zeer tevreden en de
meerderheid heeft reeds een afspraak gemaakÍ voor volgend jaar. Met andere woorden de thuis-
blijvers hadden weer eens meer dan ongelijk, maar niet getreurd: volgend jaar krijgen zq een
nieuwe kans om deel te nemen.
t<********{'****x**'F{<**d<*****{.*t<{<****<***:r***************<***{<*****{<t*r<**,**{<**t<***

Wij staan aan de vooravond van onze provinciale competitieve tentoonstelling. Wij kunnen nog
altijd mensen gebruiken om te helpen , een telefoontje volstaat .

De tentoonstelling is nu reeds een succes gezien het aantal inschrijvingen in het competitieve
gedeelte. Zoals U waarschijnlijk wel weet is er nu ook een discipline open klasse. Die wordt op
twee manieren gejureerd. De beoordeling door de jury telt voor 50Yo en de andere heft wordt
door het publiek beslist.
Buiten de tentoonstelling is er ook de voorverkoop van de bijzondere uitgiften "Kerstmis-Nieuw-
jaat" - "Solidariteit" - "100 jaar ABW" en een 32BEF Albert tr. De post zal ook alle zegels en
produkten die aan het filateliewinket te koop zijn bijhebben.
Er zullen tevens meer dan 50 meter verkoopstanden zijn waar men op zoek kan gaan naar nieuw
materiaal om zrlnverzameling uit te breiden.
ONZE LEDEN ZIJN TEVENS TIITGENODIGD OP DE VOOROPENING GEVOLGD
DOOR EEN RECEPTIE OP Vrijdag 6 november 1998 om 20 uur. ( Zie uitnodiging in dit
blad.)
Wij hopen dat al onze leden tenminste een bezoek brengen aan onze tentoonstelling . Zij zullen er
zeker geen spijt van hebben . Breng ook uw familie , vrienden, en kennissen mee.
{<************{<***{<{<****:fi**********'l<*{<*:Fdc*{<re*!&{<*********rk{<:|c**X'|.rk*:ËX******,l.***rF*

Op 14 november 98 om 20 uur gaat de derde Provinciale quizvanKlBP Antwerpen door in de
zaal't Karthuizershof . Onze kring heeft ingeschreven met twee ploegen. Wij zoeken nog enkele
mensen om onze ploegen te vervolledigen. Een telefoon naar onze vooïzitter op nr. 03/480. 66.2g.
volstaat .

{<****'F*t<**{<*****>t**{<**********xi<***'l.**,k*************{<******{<{<*{<{<*x**{<****{<**{<*

Dit is het laatste tijdschrift van 1998 en op 14 november is dan ook onze laatste kleine veiling van
het jaar . (Zie veilinglijst verder in dit blad.) U vindt ook reeds een inschrijvingsformulier voor
ons jaarlijks worstenbrood op donderdag 2t januai 1999.
Het bestuur wenst U nu reeds fijne eindejaarsfeesten en denk aan onze materiaaldienst voor
eventueel een cadeautje onder de kerstboom.
******{<*****{<*t<*{€*{<*{<*{<*:F*****{<***{<**{<*{<rF:F**********{<******,F*rl.********{<*:|<{<****
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal
tt Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

ZaterdaglZondag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zzterdag

7*8 november 1998
14 november 1998
14 november 1998
2ó november 1998
12 december 1998
9 januari 1999

Povinciale comp. tenfoonst.
Ruilnamiddag
Provinciale Quiz
Ruilavond
Ruilnamiddag
Ruilnamiddag

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

l0 uur,
14 uur.
20 uun
19 uur.
14 uur.
14 uur.

FILATELISTISCHE AGEFIDA

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: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

7 nov-8 nov '98 : NETHAFIL '98, Provinciale competitieve tentoonstelling 1998 provincie

Antwerpen en voorverkoop uitgiften, van 10.00u tot 17.00u,

zaal"De Mol", Aarschotsesteenweg 3, Lier, door ARPO Lier
15 november '98 : 19e Internationale Postzegelbeurs, van 9.00u tot l7.0ou,

Stadsfeestzalen, Iropold ll-laan te Sint-Niklaas, door Phila Waes

) tS november '98 : Internationale Postzegelsbeurs stadsfeestzaal Tienen

6 december '98 : Postzegelbeurs in het Koninkldk Atheneum, campus Redingenhof,

Redingensfraat 90, Leuven. Toegang gratis, van 9.00u tot 17.00u

t9 maafi-Z4 maart'99 : Ausffalia'99; Internationale FIP tentoonstelling te Melbourne - Australie

20 maart2l maart '99: Viborg '99, nationale Denemarken te Viborg
20 maart-Zl maart '99:29e Nationale postzegel- en muntenbeurs van BelgiË, door vzw NIPA,

Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antrve{pen

27 apnl-4 mei '99 : IBRA '99, Internationale FIP tentoonstelling te Niirberg - Duitsland

5 juni-6 juni '99 : BEFITEN '99, 6e Internationaal Open Competitief Filatelistisch Salon

door Hobby'en Verzamelclub Begijnendijk, van 10.00u tot 17.00u,

in het sportcomplex "De Tumkens" te Betekom, toegang gatis
16 juni-4 juli '99 : PHILEXFRANCE '99, Internationale FIP tentoonstelling te Parijs - Frankrijk

21 aug-30 aug '99 : CHINA '99, Internationale FIP tentoonstelling te BeijiÍg - China
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\MEETJES

In september werden 2 nieuwe leden lid van onze kring, mogen we beiden hierbij hartelijk welkom heten !

Frans Van Mechelen, handelaar van "Fila Francis" te Heverlee die regelmatig een stand heeft op onze

manifestaties en thematisch gespecialiseerd is in natuur.
Wesley Enthoverq een l4-jaig jeugdlid, verzamelt geheel Europa en voonramelijk Belgie.

Bestuurslid Eduard Bellekens van de "nieuwigheden" heeft een nieuw telefoonnummer : 03/288.58.94.

Het etentje ter gelegenheid van de jaarvergadering was erg lelfter dankzij penningmeester louis
Baeten die ons een goede traiteur aan de hand heeft gedaan, waarvan we in de toekomst zeker nog
gebruik zullen maken. Het koud buffet bestond onder andere uit vis, vlees charcuterie en kaasschotel.

Voor u gelezen in het tijdschrift van de Koninklijke Kielse Postzegelkring :

De uitgifte van de eerste postzegel met waarde-aanduiding zowel in Belgische Frank als in Euro laat
nog even op zich wachten (gepland voor l/10/1999), maar de Belgische spoorwegen hebben intussen op
3411011998 wel al een reeks van 3 spoorwegzegels met dubbele waarde-aanduiding uitgegeven, waartij
40BEF=1Euro.

Sinds 1 augustus is het strafrortsysteem afgeschaft en worden er dus geen stra$ortzegels gekleefd en
zwafie T's afgedrukt. De correspondentie wordt voortaan terug aan afzender bezorgd met het veÍzoek

om de ontbrekende frankering bij te passen anders wordt de briefivisseling niet verzonden.

Indien er geen adres van afzender bekend is, krijgt de bestemmeling een uitnodiging in de bus om het

Verschuldigde bedrag te betalen aan het loket ofaan de postbode op ronde.

Slechts 2 tarieven worden gebruikt : voor onvoldoende gefrankerde postshrkken tot20 gt 17 BEF, voor
stukkenvan meer dan 20 gr 34 BEF.

AAN ONZE JEUGDLEDENI VAh[ JARPO

Al onze bijkomsten gaan dooÍ in : 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 25fi) LIER

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

14 november 1998
12 december 1998
9 januari 1999

ruilnamiddag
ruilnamiddag
ruilnamiddag

Yanaf 14 uur.
vanaf 14uur,
vanaf 14uur,

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.
Er is materiaal en uitleg voor onze jeugdleden ter beschikking.
Breng je verzameling mee, dan kunnen we ze samen bekijken'

PS: Vergeet ook geen bezoekje te brengen aan oÍtze Provinciale competitieve tentoonstelling op 7-8

november 1998. Wat er zoal op het programma staat aan activiteiten :

van nieuwe uitgiften door De Post, handelaarsstanden, clubstand en jeugdatelíer !
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JARPO (JEUGDKRANT)
De Europese ruimtevaart

Het ontstaan van de ESA (European Space Agency).

ofschoon de mens al vroeg begonnen was om het luchtruim te verkennen
met ballonnen en later ook met raketproeven, is door de 2e wereldoorlog met
de komst van de Duitse V-2-raket het ruimtevaart-tijdperk pas echt begonnen.
Na de oorlog werden de geleerden en werkers aan deY-2 door de
Amerikanen en Russen vooÍ het opzetten van hun ruimtevaartprogramma
ingezet.
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Dat was van militair belang voor leger en vloot. Door de koude oorlog was
hiervoor voldoende geld beschikbaar. De Russen hadden oorspronkelijk een
voorsprong, denk maar eens aan het hondje Laika en aan Jury Gagarin, de
eerste mens in de ruimte.
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Amerika bleef niet achter en slaagde erin om als eerste een mens naar de
maan te sturen en weer veilig te laten landen op de aarde. De ruimtevaart
komt dus oorspronkelijk voort uit Europa en buiten de militaire belangen
lagen nog zeer grote terreinen braak om te onderzoeken.

Na jaren van voorbereiding werd op r-12-1960 bij het Verdrag van Meijering
een commissie opgericht die tot doel had een organisatie voor te bereiden
wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van:
ESRO: European Space Research Organisation
ELDO : European Space Launching Development Organisation.
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04-08-1967 Lancering van de Europa F 6/1 vanaf Woomera.

voor de ESRO betekende dat: het aantrekken van medewerkers, het opzetten
van een organisatie-structuur, het bouwen en inrichten van gebouwen, het
opzetten van een wetenschappelijk programma voor de korte, de middellange
en de lange termijn en het vaststellen van een verdeelsleutel voor de
benodigde financiën.
Een en ander leidde vervolgens tot de oprichting van:

ESRO-HQ: European Space Research organisation Head Quarter in parijs
ESTEC: European Space Technology centre in Delft en later in Noordwijk
ESOC: European Space Operations Centre in Darmstadt (Duitsland)
ESRIN: European Space Research Institute in Frascati (Italië)
ESRANGE: European space Launching Range zorgt voor de lanceringen in
Kiruna (Zweden), Salto di Querra (Italië), Andoya (Noorwegen), Woomera
(Australië) en Ille de Levant (Frankrijk)
ESTRACK: European Space Telemetry Telecommand and Tracking
Stations, gevestigd in Redu (België), Fairbanks (Alaska), port Stanley
(Falkland Eilanden) en Ny Alesund (Spitsbergen)

4.
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Daamaast had men ook de ESLAB (European Space Laboratory) dat later bij
de ESTEC werd geihtegreerd als SSD (Space Science Department).

De zuster-organisatie ELDO kreeg tot taak een euÍopese draagraket te

ontwikkelen voor de lancering van toekomstige Europese satellieten. Deze

draagraket moest in staat zijn om 500 tot 1.000 kilo aan gewicht in de ruimte

te brengen.

Daarvoor werd in Woomera een raketbasis annex lanceer-station gebouwd.

De Europese raketten werden door meer dan 1.000 Europese industrieën,

samenwerkend in Eurospace, gebouwd. Hierbij ontwikkelden Engeland,

Frankrijk en Duitsland elk een deel van de draagraket.

Door allerlei oorzaken mislukten echter alle 5 raketten en ook de 6e, die

vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans Guyana gelanceerd werd, mislukte.
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05-ll-191 1: Lancering van de Europa II F 1 1 vanaf Kourou.

De ESRO boekte heel wat betere resultaten met het lanceren van ongeveer
170 raketten voor het bestuderen van de bovenste luchtlagen en het
noorder-licht. Deze testseinende raketten, die gekocht werden in Frankrijk,
de U.S.A. en Engeland, werden gelanceerd vanaf de lanceerbasis ESRANGE
in Kiruna, maar ook vanaf Sardinië, Griekenland en Australië.

Vanaf 1968 tot en met 1972 weden 7 wetenschappelijke satellieten
gelanceerd met de Amerikaanse Scout- en Thor-Delta-raketten vanaf een
Amerikaanse lanceerbasis.
Eén van deze 7 kwam in een te lage baan,waardoor deze na een levensduur
van 52 dagen verbrandde in de aardse atmosfeer.

Vijf van deze satellieten waren polair, dat wil zeggen dat hun baan van pool
naar pool liep en daar metingen verrichtten. Twee satellieten hadden een zeer
lang-gerekte ellips-vormige baan, zogenoemd deep space. Die satellieten
hadden tot taak het bestuderen en meten van magnetische velden, kosmische
straling, zonnewind etc.
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06-02-1970: Lancering van een Britse Skylark-raket vanaf de Italiaanse

lanceerbasis Salto di Querra op Sardinië

De mislukkingen van de ElDO-draagraketten en andere problemen die zich

voofdeden, vefoofzaakÍen ongenoegen en iffitatie. Dit was de reden dat men

in oktober 1973 besloot om zowel de ELDO als de ESRO samen te smelten

tot een nieuwe grote Europese organisatie, namelijk de ESA.

omdat het sounding Rockets-programma beëindigd was, zagde nieuwe

organisatie er als volgt uit:

ESA-HQ: European Space Agency Head Quarter in Parijs

ESTEC: Europèun Space Research and Technology Centre in Noordwijk

ESOC: Europèan Spàce Operations Centre in Darmstadt. Hieronder valt ook

het satellieten volg- en ontvangststation Redu in België'

ESRIN: European Space Remoting Sensing and Informatic centre in

Frascati, Italië.
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14 Europese landen zijnlid, Canada is waamemend lid.
De doelstelling van de organisatie is: het bevorderen van de samenwerking
tussen de Europese landen in ruimte-onderzoek en technologie, uitsluitend
voor vreedzame doeleinden.

De nieuwe organisatie ging voortvarend van staft en in de loop van de jaren

werden satellieten ontwikkeld voor observatie van het heelal en de aarde in
het zichtbare licht, U.V., infra-rood en róntgen. Voorts: maritieme- en
communicatiesatellieten, zowel voor telefoon, DATA en T.V.,
ruimte-telescopen voor metingen buiten de aardse dampkring enz.
Ook stond zij aan de wieg van de Ariane-raketten, waarvan de eerste 6 onder
promotie van de ESA stonden.

De eerste 4 waren testen. Later werd alles overgedragen aan de nieuw
opgerichte Arianespace, opgericht door 36 Europese firma's en 13

belangrij ke Europese banken.

Hiermee was de le commerciële ruimte-vervoersmaatschappij een feit.
lnmiddels is de nieuwe generatie draagraketten, de Ariane-5, ontwikkeld die
de sterkste is onder de Europese draagraketten.

De 1e pïoeÊlancering die onder promotie van de ESA stond, heeft intussen
plaatsgevonden.
Dit opent de weg om in de komende jaren aan de toenemende vraag te
voldoen voor het lanceren van communicatiesatellieten. Men overweegt om
er 50 aan te laten maken.
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Ook in de bemande ruimtevaart is de ESA getnteresseerd: zrl ontwikkelden
en bouwden Spacelab, het ruimtelaboratorium dat mee vliegt met de Space

Shuttle's. Zoals bekend is onze enige Nederlandse ruimtevaarder Dr. Wubbo
Ockels met zo'n Shuttle mee geweest.

Bij de recente Euromir-missie's hebben Europese ruimtevaarders mee
gevlogen in de MIR, als training voor het toekomstige Europese
ruimtestation.

De ruimtevaart-filatelisten trachten dit allemaal op een filatelistische wijze
vast te leggen. Mede omdat de postzegels dikwijls veel later uitgegeven
worden, zijn vooral afstempelingen met de juiste datum en plaats van belang.

Voor ons is het dan ook een zeer interessante tijd waarin wij nu leven en wij
zeggen dan ook:

Ruimtevaartfi latelie... Een fascinerende hobby !
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VEILING L4 november 1998 om 15 uur - l-3 -
Nr. Land: Omschrijving Waarde Inzet

1 België Niet aangenomen zegelnr NA 5 300 r20
2 België Assortiment zegels 10oá onder

faciale waarde , toeslag niet
meegerekend

xx 345 260

a
J België lnsteekboekje met 500 zegels groot

formaat
0 150

4 België Sigarenkist vol met zegls 50

5 Duitsland I 586 I 9 I -I 660 I 64-11 I2l 1 6 schilden 0 19DM 100

6 Diutsland 680-683 Olympische spelen xx 8DM 40

7 Duitsland 836-839 Treinen xx 13DM 65

8 Duitsland 629-634 Brandweer 0 5DM 20

9 DDR 393-397 Schilderijen 0 9DM 40

10 Albanië 3140-3145 Bloemen xx 22FF 25

11 Sovjet-Unie 4802-4806 Bloemen XX 2OFF 20

t2 Sovjet-Unie 4142-4746 Bloemen XX lOFF 10

13 Sovjet-Unie 5232-5236 Bloemen XX 2OFF 20

I4 DDR Insteekboekj e assortiment gestemp. 0 50

15 Burundi 75-79 Olympische spelen 0 60 15

t6 Burundi LP I-7 Dieren 0 120 30

T1 Burundi 102-11 1 Olympische spelen 0 70 ll
18 Bumndi ll2-11 7 Heiligverklaring 0 40 10

I9 Burundi 123-137 Vogels 0 220 55

20 Burundi LP 8-16 Vogels 0 200 50

2I Burundi 299-302+LP 1 00- 1 03 Schilderij en
getand*ongetand

0 205 50

22 Burundi 350-365 Kevers 0 160 40

23 Bunrndi LP 120-128 Kevers 0 150 35

24 Bumndi 47 9 -481 +LP3 8-40 S childerij en
getand+ongetand

0 290 70

25 Burundi 5 52- 5 5 4+LP262-264 Schilderij en
getand+ongetand

0 490 120

26 Bumndi 7 02-7 07 +LP 41 4 -4 19 S childerij en 0 90 20

27 Burundi 7 02 -7 22+LP 43 5 - 431 +7 23 -7 2 5 +LP
43 8 -4 40 S childerij en-Kertsmi s

I 5

0

35

28 Wereld Doos met zegls geen België 0 50

AFKORTINGEN:
** : Postgaaf BF= Blok of vellentje
* : Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O : Gestempeld P\ilST: Postwaardenstuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5o/o ter dekking van de kosten. Het bieden gebeurt
als volgt: van 0 tot 50 +2fr - van 50fr tot 100fr. + 5fr. - van 100 tot 500fr. +10fr. - van 500 tot 1000fr.
+50fr. - van 1000 tot 5000fr. +100fr. - hoger dan 5000fr + 500fr.
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.
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PERS INFORMATIE - I)E POST
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19 oktober 1998

Uitgifte van een speciale postzegel nr.18 1998 : Werelddag van De Post, Wereldvereniging ter bevordering van de filatelie
Onderwerp :Allegorie
Waarde : 34 BEF
Verkoop :vanaf I9/lOl98
Voorverkoop : op I7 en 18/10/98
Motief datumafstempeling : Charleroi, Kapelle-op-den-Bos en Houthalen : logo van de Wereldvereniglng ter Bevordering

van de Filatelie
le dag : logo van de Wereldpostvereniging (UP[D

19 oktober 1998

Uitgifte van een speciale postzegel nr.19 1998 : Jeugdfilatelie
Onderwerp : Chick Bill / Rik Ringers, stripfiguren
Waarde : 17 BEF
Verkoop : vanaf I9/I0198
Voorverkoop :opl7 en 18/10/98
Motiefdatumafstempeling : Charleroi :portretvanRikRingers

Kapelle-opden-Bos en Houtlnlen : portret van Chick Bill
le dag : portret van de twee personages

19 oktober,1998

Uitgifte van egn speciale postzegel nr.20 1998 : Ruimtevaart
Onderwerp :JeugdenRuimte'Waarde : 17 BEF
Verkoop : vanaf l9ll0l98
Voorverkoop : ap l7 en 18/10/98
Motief datumafstempeling : Charleroi: Ariane-raket, Kapelle-op-den-Bos : astronaut

Houthalen : ruimtecapsule
le dag : grafische evocatie van de ruimtevaart

19 oktober 1998

Uitgifte van een gewone postzegel met de Beeltenis vanZ.M. Koning Albert II : 6'pe MVTM
Waarde : 20 BEF
Verkoop : vanaf |9lrcl98 in al de postkantorenvan het Rijk
Voorverkoop : op 17 en 18110/98

Motief daturnafstempeling : Charleroi, Kapelle-opden-Bos, Houthalen : het koninklijk monogmm
le dag : melding ulstp DAGÍ
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Atten-BradIey Corpany

ó200 Series Software
PLc-5 Pnograrming Terminal Softnare

Release 4.12
Program Listing Report

Processor Name: SABI_CD, Addr: 21

26 December '1996 - 16:33

REPORT OPTIONS

Page bJidth:

Page .Length:
Graphics Capabi I ities:
Right Power Rai[:
Address Disptay:
Address coÍrmênts:

Rung CoÍÍments:

output Cross Reference:
Ladder Cross Reference:
Starting Rung:

Ending Rung:

80

66

NO

YES

SYI.IBOL

YES

YES

NO

NONE

595=117

595=120
-+
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9 4ovember 1998

Uitgifte van een speciale postzegel rc.2l 1998 : Eeuwfeest van het A.B.V.V.
Onderwerp : detail uit de triptiek van Constant Dratz
Waarde : 17 BEF
Verkoop :vanaÍ9/lll98
Voorverkoop : op 7 en SlIl/98
Motief datumafstempeling : Couvin, Peruwelz en Parijs : logo van de UFGTBU

Leopoldsburg en Lier : logo van het ABW
Kopenhagen en le dag : tweetalig logo van het ABW

9 november 1998

Uitgifte van ern speciale postzegel u.22 1998 : Solidariteit
Onderwerp :blindengeleidehonden
Waarde :17+48ËF
Vgrkoop :vanaf 9/11/98
Voorverkoop : op 7 en 8/1U98
Motief datumafstempeling : Couvin, Peruwelz, Kopenhagen, Parijs en le riag : blindengeleidehond uit de

Tekening van de zegel

Leopoldsburg en Lier : tekeningvan de zegel

9 november 1998

Uitgifte van een speciale postzegel nr.23 L998 : Kerstmis en nieuwjaar
Onderwerp : De drie koningen van Michel Provost

Waarde : 17 BEF (verkoopprijs, want zegel heeft geen aanduiding van de waarde en
blijft onbeperkt geldig mag gebruikt worden voor een genormaliseerde brief
tot 20 gtamvoorbinnen enbuitenland in zone A- prioritaire zendingen)

Verkoop :vamf 9llll98
Voorverkoop : op 7 en 8/11/98
Motief datumafstempeling : Couvin:kerstklok, Peruwelz : sne€uwrnaÍL Kopenhagen: slede,

Leopoldsburg : kertman, Parijs : kerstversiering,
Lier : kerstkaars, le dag : kerstgeschenk

9 november 1998

Uitgifte van een gewone postzegel met de Beeltenis vanZ.M. Koning Alb,ert II : type MVTM
Waarde : 32 BEF
Verkoop :vanaf 9ll1l98 in al de postkantoren van het Rijk
Voorverkoop : op 7 en 8111/98

Motief datumafstempeling : Voorverkopen : het koninklijk monogram
le dag : melding ulste DAGU
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Program Listing Report

Rung 595:117

STAP NR.

PROG.9

+EQU---------------+
+.+EQUAL

Sounce A

Source B

Rung 595:118

STAP NR.

PROG.9

+NEQ---------------+
+NOT EQUAL

Source A

Sourcê B

Rung 595:119

STAP NR.

PROG.9

+Eou---------------+

8495

+- [oNs]

N109:3 | 23

PLC- 5/ó0
2ó Decemben 1996 Page 1

Addr 21 Rung 595:117

TOTALE

FILTRATIE

DUUR

T695:6
---------(RES)----+

7

1

+------------

I

I

I

I

I

I

I

I

N109:3 |

7l
ol

I

TOTALE

FILTRATIE

DUUR

+RTO---------------+

Itimen T695:61

lTime base 1.0+-(DN)

fPreset 99991

lAccum 32981

+ +

FILTRATIE

DUUR in
N 2 - RAPPORT

+-+EQUAL +-+

Source A

Source B

Rung 595:120

I srne Hn.

I PRoc. 9

| *eou---------------+
+-+EQUAL +--------

N109:3 |

7l
111

I

I

I

I

I

Dest

Source Tó95:ó.AcC I

32eel
N71 :4ó 

|

ó0181

RAPPORT N2

IN STAP 12

+MOV---------------+

-+

+-+

Sourcê A

Source B

N109:3 |

7l
121

I

Source Tó95:6.ACCl

3301 |

Dest N71=471

7oo2l
-++- -+
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K.L.B.P. ANTWERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse Post-
ze g elve rzamela ars krin g Lier

3de PROVINCIALE
QIJIZ L4 novembergS

WAAR: in het 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
START: om 20 uur stipt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie kan meedoen: Alle kringen kunnen deelnemen aan de
kwis , aantal ploegen per kring onbeperkt. Minimum 3

maximum 5 deelnemers oe

Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en

T.V. , Film o Natuur o Filatelie, Aktualiteít enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch kontakt op te nemen op nummer 03/485.71.01 .
Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
?krí?k*tírí?k*?ktr,í*tr***títítr,írítí*JÉ*tÉrÉtr?t?k?k?k*ik?k******Jí*tírr,í:k?k?k*tí****?k**?t**tr*?k

DEELNAME DERDE PROVINCIALE QUIZAVOND.
Naam van de ploeg:..... .....,.........

Naam en adres van ploegverantwoordelijke
a

Onkosten: L00fr per deelnemer.
Prijzen: Eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg. Alle
deelnemers worden bedacht met een prijs.

Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.:
Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan ,

2520 BROECHEM

220-0278396-42
Pater Domstraat 43

a:03/485.71.01
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BIJEEI\KOMSTEN 1999

ARPO - JARPO

Zaterdag 09 jantari 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 januari 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13 februari 1999 vanaf 14 urn Arpo-Jarpo

Donderdag 25 februari 199 vanaf 19 uur Arpo

Zalerdag 13 mautl999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 maartI999 vanaf 19 uur Aryo

Zaterdag 10 april 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 april1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 08 mei 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 mei 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 12 juni 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24 juni 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 10 juli 1999 vanaf 14 uur Arpo

Donderdag 26 augustus 1999 vanaf 19 uur Arpo

ZateÁag 11 september 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 25 september 1999 Algjaarverg. 18 uur
19 uur etentje

Arpo-Jarpo

Zaterdag 09 oktober 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28 oktober 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13 november 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 november 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11 december 1999 vanaf 10 uur Nat. ruildag

Bewaar dit formulier als geheugensteuntje
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WORSTENBROOI)
APPELBROOI)
Donderdag 28 januari 1999

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
in t'Karthuizershof

Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

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

INSCHRIJVEN VOOR 24 JANUARI 1999.
U kan gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Afgeven op onze
bijeenkomsten of bezorgen bij onze voorzitter : Thys Firmin Bosstraat 38 2500 Lier.
Men kan telefonisch inschrijven op zijn nummer: 03/480.66.28 .

FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS \ilELKOM AAN DEZELF'DE
VOOR\ilAARDEN.

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbroden op 22 januari 1998 met:

Worstenbrood :........x 150fr=

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

TOTAAL: Handtekening
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]YETHAFIL'98

PROVINCIALE COMPETITIEVE POSTZEGEL-
TEI{TOONSTELLING MET VOORVBRKOOP VAN DE

BIJZONDERE UITGIFTEN "KERSTMIS-NIEU\ryJAAR"
"SOLIDARITEIT" en 66100 JAAR A.B.Y.V."

7 en 8 november 1998 van 10 tot 17 uur
in zaal o'DE MOL" Aarschotsesteenweg 3

25OO LIER
Tijdens de tentoonstelling is er een tijdelijk postkantoor

met speciale afstempelingen.
Een organisatie van ARPO - JARPO LIER en de Kon. Landsbond der
Belgische Postzegelkringen vzrv. Met medewerking van "De Post", Pro

Post vzw, de stad Lier, het Cultureel Centrum en de Culfurele Raad van
de stad Lier.

Er is een jeugdatelier en gelegenheid tot ruilen voorzien.

Toegang gratis Ruime Parking
Vrij van Tegel art.l98; VU. Thys Firmin Bosstraa 3E 2500 Lier


