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BESTE VRIEA{DE]Y,

***t(*{<,1.******t<****{<{<*****:1.**{ri|<*.{<**i.,k**{<{<*'F*****d.d.****:k*(************t *dct {<*r<*

Het nieuwe jaar is reeds begonnen. Het is de laatste keer dat wij l9honderd gebruiken, de 20 e
eeuw begint aan zíjn laatste jaartjes . Wij wensen al onze leden een voorspoedig 1999 , een

goede gezondheid en veel verzamelplezíer.
Onze eerste bijeenkomst is op 9 januari 1999 . Dan houden wij onze tweemaandelijkse kleine
veiling om 15 uur. De veiling is er voor onze leden, zij kunnen ook zelf loten birurenbrengen
bij onze veilingmeester Baeten Louis . De loten moeten wel 5 weken voor de veiling in het
bezit van de veilingmeester zijn.
**x{<{<:F*t<****{c***d.**t<,k**,Ft ****t<xd.***t<****'krF{<{<*'t**x*****('f *********t**d.{<*,l(**{.{<

RUILDIENST: dringend , dringend, dringend.
Onze ruilmeester Frans Mertens zoekt al enkele jaren een mogelijke opvolger voor zijn
dienst. Tegen de volgende jaarvergadering van september zouden wij zeker een vervanger
voor onze ruilmeester moeten vinden. Wij doen dan ook een dringende oproep vooï een

kandidaat opvolger voor onze ruilmeester. Het zou een kleine ramp zijn mocht deze dienst
nietmeerkunnenaangebodenworden aanonze leden. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
******:1.**{€{.d<***{<*t *'F{<*****,È**********{.{<**:k{<*t *****'l.*rF****4<x**d<t<****d<'F*Xc**t<*

Op 12 december 1998 overleed op 78 jarige leeftijd ons ere- en erebestuurslid

V/ij wisten dat het met zijn gezondheid niet meer honderd procent \ryas, maar hij is toch nog

onverwacht van ons heengegaan.

Louis was voor onze kring een stille werker die steeds klaar stond om de handen uit de

mouwen te steken. Zoheeft hij jaren de nieuwe zegels van de leden in de omslagen verdeeld
en hun rekeningen bijgehouden . Toen zijn gezondheid het niet meer toeliet heeft hij voor
opvolging gezorgd.

Telkens wij een tentoonstelling organiseerden was Louis steeds paraat, zowel bij de opbouw-

en afbraak als tijdens de tentoonstelling zelf. Louis zal steeds in onze herinnering blijven als

een harde werker en een optimist die steeds de kracht en de inzet had om terug te vechten als

het leven zich langs de harde kant liet zien.

Langs deze weg willen wij nogmaals ons meevoelen aanbieden aanzíjn familie .

INMEMORIAM

t
Wyckmans Louis.
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

AI onze bijkomsten gaan door in de zaal

't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Ruilnamiddag
Worstenbrood
Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag
Ruilnavond

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

9 januari 1999
28 januari1999
13 februari 1999

25 februari 1999

13 maart 1999
25 maart 1999

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

1.4 uur.
19 uur.
1.4 uur.
19 uur.
14 uur.
19 uur.

FILATELISTISCHE AGEI\DA

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 opgestutrd naar: ArpoiJarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich-

17 januari '99 : Grote ruilbeurs, door Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk,
Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 1 9, Begijnendijk,
van 8.00u tot 15.00u, toegang gratis

23 januai'99 : Sste Nationale Ruilbeurs, door Koninklijke Kielse Postzegelkring,

Stedelijke feestzaal Kielpark, Sint Bernardsesteenweg I 1.3, A'pen-Kiel,
van 9.00u tot 16.30u, toegang gratis

23 jan-2{jan '99 : Voorverkoop (Promotie van de filatelie> en <Gelegenheidsuitgiften>,
door Postzegel- en Hobbyklub Ertfrla te Ertvelde, van 10.00u tot 17.00u,

Parochiale Kring, Lindenlaan 23, Ertvelde, inkom wij
28 februari '99 : Internationale voorjaarsbeurs, alle verzamelingen ook postzegels,

door Binkse ruilclub Turnhout, Instituut St. Victor, Kasteelplein 20,

Turnhout, van 8.00u tot 16.00u

19 mazrt-24 maart '99 : Australia'99; Internationale FIP tentoonstelling te Melbourne - Austalie
2O maart-2l maart '99 : Viborg'99, nationale Denemarken te Viborg
2O maatt-2l maart '99:.29e Nationale postzegel- en muntenbeuÍs van België, door vzw NIPA,

Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen

18 april '99 : 7de Nationale Ruilbetus, door Nielse Hobby en Postzegel Club,
Vredestraat, Niel



\ilEETJES

In november werd Roland L,eemans van de Verzamelaarsclub Dufrel ook lid van onze kring hartelijk welkom !

Zijn filatelistische interesse is België volledig.

Ditjaar hebben er elf ploegen aan de Provinciale Qtnz I4lIl deelgenomerg waaronder I ARPO ploeg die een

toch wel heel mooie 2e plaats behaalde I Ziehter de ploegen met hun behaalde punten in volgorde van uitslag

1. Interfila E3 ploeg I (253)

2. ARPO Lier (243,5)
3. School Filatelie (235.5)
4. Deurne (231.25)
5. 1+1=3 BBL (218)

6. Kon. Kielse (210)

4

7. Themaclub ploeg I (199,5)

8. Themaclub ploeg 2 (181)
9. BBL (180,5)
10. K.P.V.K. Lier (152,5)
ll. Interfila E3 ploeg 2 (114,5)

NethaÍil '98. onze Provinciale Tentoonstelling is weeral vooóij, volgende leden namen deel

In Open Klasse :

Baeten Louis - Expo '58 Brussel
Dupont Rene - Fiesen en wielersport
Dupont Rene - België klassiek
Bosschaerts Eddy - U.P.U., Eerste postzegels van elk land

Jeugd
A (14-15j) Bats Ma - Het verkeer door kinderogen
B (16-l7j) Bas Ann - Antwerpen

In de Thematische Filatelie:
Mertens Frans - Alle hens aan dek Grootnlver (75%o)

Fockaert Gustaaf - Deutsche Reichspost o/d Olympiade 1936 Brons (607d

Diploma (4e plaats)
Diploma (8e plaats)
Diploma (l0e plaats)
Diploma (12e plaats)

Brons (607o)

Brons (617o)

Proficiat aan allen en dank voor alle medewerkers !

Tijdens de jaarvergadering is hetbestuur terug herkozen, er hebben zich spijtig genoeg geen nieuwe mensen

aangemeld. We zoeken dus nog steeds dringend een opvolger van Frans Mertens als ruilmeester.

Hier een overzichtje van de huidige bestuurssamenstelling :

BESTUUR ARPO

VOOrzitter TTIYS Firmin Bosstraat 38, 2500 Lier 031480.66.28

Secretaris VANI{EERENTALS Mireille Haaksnrk 10,2550 Kontich 031451.56.95

Penning- & materiaalmeester BAETEN Louis Antwerpsesteenw 319, 2500 Lier 031480.22.83

Dienst Nieuwigheden BELLEKENS Eduard L. Dumortierstr 53, 254oKove 03/288.58.94

Ruilmeester MERTENS Frans Zageijsaaat 30,2500 Lier 03/480.28.11

Leden BATS Willy Montystraat 34,2590Berlaar 03/482.29.66
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F.E.P.A.-Standpunt
inzake EURO op postzegels

Tijdens het "EURO" seminarie, georganiseerd
op 22.06.1998 te Brussel door de IFSDA, heeft
de FEPA volgend standpunt aan de deelnemers
- postbedrijven en handelaars - medegedeeld.

1. EURO op postzegets : een íitatelistische
kans

De invoering van de EURO wordt door de FEPA
beschouwd als een veelbelovende opportuniteit
om het verzamelen van postzegels op brede basis
te stimóleren :

nieuwe verzamelaars aantrekken, vooral jon-
geren;
de Íilatelistische markl versterken en stabi-
liseren;
een promotionele campagne ontwikkelen, in
samenwerking tussen de postbedrijven, de
postzegelhandelaren en de postzegelclubs.

2, EURO op postzegels : een nieuw verza-
melgebled

Per saldo heeft de invoering wellicht een positieÍ
netto-resultaat tussen de verzamelaars die met
hun verzameling stoppen, wegens de invoering
van de EURO, en anderzijds de verzamelaars
die een nieuwe verzameling opzetten, oÍwel met
de EURO-zegels van hun eigen land, oÍwel met
de zegels uit de 11 EURO-landen.

3. EURO op postzegels :
onbêpeftre geldigheld

De 11 EURO-landen kênnen een
onbeperkte Írankeergeldigheid voor hun
huidige postzegels in de nationale mrnt.
De nieuwe EURO-postzegels van deze
landen moeten eveneens onbeperkt in
tijd geldig zijn. Hierna volgt een lijst
van de 11 EURO-landen met vermelding
van het jaar waarin de onbeperkte
geldigheid werd ingevoerd:

4. EUnO op postzegels : verurachtingen van
de verzamelaars

Alle maatregelen moeten genomen worden om
een succesrijke invoering van EURO-postzegels
in de Íilatelistische markt te verzekeren :

1. Onbeperkte inwisseling van postzegels in
nationale munt tegen EURO-postzegels en dit
vanaÍ 01.07.2002 ten laatste.

2. Geen beperkingen inzake de hoeveelheid in

te wisselen postzegels, behoudens eventuele
beperkingen inzake het "witwassen".

3. De periode waarin geruild kan worden moeten
voldoende zijn, bv. na 31 .12.2002.

4. Er mogen geen kosten aangerekend worden
bij de inwisseling.

5. lnwisseling van postzegels moet mogelijk-
heid zijn in een ander land dan het land van
uitgiÍte.

6. lngeruilde postzegels moeten vernietigd worden.
Een inventaris van de vernietigde postzegels
moet aangelegd en gepubliceerd worden, mel
vermelding van aantal en waarde van de
vernietigde postzegels.

5. EURO op postzegets : interim periode
(01 januarl 1999 - 30 junt 2002)

De mogelijkheid tot geliikrijdig gebruik van
postzegels in de nationale munt en in EURO-
waarde, zal een belangrijke stimulans zijn voor
de Íilatelistische markt, de postbedrijven, de
handelaren en de verzamelaars.

Drie maatregelen moelen in ovenreging genomen
worden :

1. Uitgifte van postzegels vanaÍ 01.01.1999, getijk-
tijdig mel zegels in nationale munt :

- EURO-postzegets
- postzegels met dubbele waarde-aanduiding

(Euro + nalionale munt).
Deze maatregelen maken' gemengde Írankerin-
gen mogelijk en openen een breed verzamel-
gebied voor de Íilatelisten.

2. Posttarieven moeten zo vlug mogelijk gepu-
bliceerd worden in beide valula, nationale munt
en in EURO, en dit ten laatste vanaÍ 01.01.
1999. De invoering van de EURO mag geen
verhoging van de tarieven tot gevolg hebben.

3. De postbedrijven die postzegels zonder waarde-
aanduiding hebben uitgegeven
Írpeten zo vlug mogelijk bekend-
maken of deze postzegels ook
na 30 juni 2002 getdig zuilen
ziin.

IFSDA-Seminar on EURO
Brussels 22.06.98

Bondsnieuws 129 - 4/98 - 28.10.98
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PERS INFORMATIE - I)E POST

14 december 1998

Vanaf l januari 1999 wrjzigl het frankeringstarief voor de eerste gewichtstrap van prioritaire zendingen

In internationale dienst Z,one Aen voor de niet-prioritaire zendingen in Zone B.

Met het vooruitzicht hierop geeft de Directie "Postzegels & Filatelie" volgende ge\ilone postzegel uit :

25 ianuari 1999

Uitgifte van drie speciale postzegels nr.l 1999 : Promotie van de filatelie -Het Belgisch Koningshuis

Uitgifte van een gewone postzegel van het type *Vogels" A. Buzin

Onderwerp : kramwogel
Waarde :21BEF
Verkoop : vanaf 14112198

Voorverkoop : nihil
Motief datumafstempeling : le dag : Vermelding "lste dag"

Ondenverp

Waarde

Verkoop

Voowerkoop
Motief datumafstemPeling

25 ianuari 1999

2IF

LGIE

a Z.M. Koningleopold I (blaadje)

b Z.M. Koning Leopold II
c ZM Koning Albert I
a 50+25 BEF
b 32+15 BEF
c \7+8BEF
varrrf 25ll/99 tot en met3Il7l99 in alle postkantoren en tot en met 31/1/2000

bij de Directie "Postzegels & Filatelie", Verkoop
op 23 en 24lll99
Ertvelde : Beeltenis van Koning Leopold II, Jodoigne : Beeltenis van Koning Albert I
lste Dag : Beeltenissen van de drie Koningen (Leopold I, Leopold II en Albert I)

Uitgifte van
Ondenrerp

een boe$e van acht speciale postzegels nr.2 1999
'. a GelukkigeverjffiMg
b Welkom
c Eindelijktijd !

d Zrtnleiat

Gelegenheidsuitgiften
e Proficiat
f I loveyou
g Leve mama

h Levepapa

Waarde
Verkoop
Voorverkoop
Motief datumafstempeling

: zonder faciale waarde, verkoopprijs 136 BEF

:vxtnf 25lll99
: op23 en24lll99
: Ertvelde : allegorie (hart en klaverblad), Jodoigne : allegorie (haÍ en ooievaar)

le d^g : allegorie (gebroken hart)

25 ianuari 1999

Uitgifte van een gewone postzegel van het t1'pe "Vogels" A. Buzin

Onderwerp : zwarte mees

Waarde : 16 BEF

Verkoop :vanaf 25lll99
Voorverkoop : oP23 en24/I199

Motief datumafstempeling : Jodoigne en Ertvelde : zwarte megs

le dag : Vermelding "lste dag"

nolionole filoielisiische tentoonstelling
l
o

EDg:
l

oJ

E
o

6

-go
C
-;

EX
T:

ẑ

o

o
o

ox
5I

-í- \, í- \,,.'' .,J'' -í- o
f

position philotélique notionole
l'r r --t

9.9.- 3.1 0.1999
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JEUGDKRANT

POSTTARIEVEN:

Op 1.1.1999 zíjn er verschillende POSTTARIEVEN veranderd. U vindt hier bijgevoegd de
voornaamste posttarieven. Dit is niet alleen ten dienste van onze jeugdleden maar ook voor
onze andere leden.
Maar voor de jeugd willen wij het belang van de kennis van de posttarieven onderstrepen.
Wij raden onze jeugdleden aan om op het postkantoor een zo volledig mogelijke lijst van de
posttarieven te vragen en deze altijd te bewaren. Hij kan later altijd van pas komen.
Onze jeugdleden verzamelen meestal thematisch of België. Maar er bestaat ook zoiets als
postgeschiedenis. Men kan bijvoorbeeld in i999 beginnen met een verzameling Albert tr
nieuw type dat in het najaar zal beginnen verschijnen. Men kan een verzameling beginnen
aanleggen van de overgang van Belgische franken naar Euro enz. Dan is de kennis van
posttarieven zeer belangrijk. Om het gebruik van deze zegels aan te tonen in uw verzameling,
ook in thematische verzamelingen, zijn posttrieven soms zeer belangrijk. (voorbeeld : zo kan
men dikwijls achterhalen of een poststuk maakwerk is of niet , vele poststukken zijn niet met
het correcte port gemaakt. Een poststuk met een correct port is filatelistisch beter .)

Na deze korte inleiding enkele voorbeelden van de voornaamste wijzigingen van de
posttarieven vanaf 1-1-1999:
Drukwerken van 15 naar 16fr. + verhoging schijven boven 20gr.

Prijzen van Postpakketten boven 3 kg. verhogen.

Prioritaire brieven tot20 gr naar zone A @U) gaan van l7 naar 2l fr. Voorbeeld: Een
brief naar Nederland of Frankrijk kost 2l fr.

Niet prioritaire brieven tot 20 gr naar zone A @II) gaan van 16 naar l9fr. Voorbeeld:
Een niet prioritaire brief naar Duitsland of England kost 19fr.

Prioritaire brieven tot 20gr naar zone B @uropa buiten EU) zal30fr kosten en een
Prioritaire brief naar zone C (landen buiten Europa ) zal34ïr. kosten . Voorbeeld een
brief naar USA zal34ïr kosten (Opmerking: luchtposttarieven zullen niet meer aangere-
kend worden ,zij zijn reeds in de porten begrepen)

Niet prioritaire brieven tot 20 gr; naar zone B @uropa buiten EEG) gaan van 18 naar
21fr. Voorbeeld: Een niet prioritaire brief naar Zwitserland zal2lfr. kosten.

Niet prioritaire brieven naar zone C (landen buiten Europa) gaan van 20 naar 23fr.
Voorbeeld: Een niet prioritaire brief naar Australië zal 23fr. kosten.
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POSTTARIEVEN

I

GEADRESSEERDE ZEN DINGEN

Formaat

Gewicht

Brieven en briefkaarten

Getllustreerde kaarten

ANDERE ZENDINGEN

GEDEPONEERD

IN EEN BRIEVENBUS

Drukwerken; Dagbladen en

tljdschriften verzonden door

particulieren; Reclamemonsters

AFGIFTE VERPLICHT

IN EEN

Maxipost

Postpakketten

(=Kilopost)

Genormaliseerd (1) 17,- 16,.

+ 350 g t.e.m. 500 g

+ 500 g t.e.m. 1 kg

+ i kg t.e.m. 2 kg

80,-

100,-

120,-

+ 2k!
+ 3kg
+ 4kg
+ 5kg

-+ 10 kg

+ 20kg

t.e.m. 3

t.e.m. 4

t.e.m. 5

t.e.m.10

t.e.m. 20

t.e.m. 30

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Niet-genormaliseerd

0 g t.e.m. 50 g

+ 50 g t.e.m. 100 g

+ 100 g t.e.m. 250 g

+ 250 g t.e.m. 350 g

32,-

36,-

50,-

58,-

21,-

24,-

39,-

55,-

210,-

240,-

270,-

300,-

350,-

450,-

B. INTERNATIONALE DI ENST

(21 @
Formaat

Gewicht

PRIORITAIRE ZENDINGEN

VOORZIEN VAN

HETVEREISTE ETIKET (2)

ZONE A ZONE B ZONE C

Genormaliseerd (1) 21,- 30.- 34.-

Nietgenormaliseerd

0 g t.e.m. 50 g

+ 50 g t.e.m. 100 g

+ 100 g t.e.m. 250 g

+ 250 g t.e.m, 500 g

+ 500 g t.e.m. 1 kg

+ 1 kq t.e,m, 2 kq

41,-

55,-

110,-

200,-

350,-

590,-

44,-

58,-

130,.

246,-

429,-

690,-

62,-

78,-

165,-

310,-

600,-

1000,-

+ 2 kg t.e.m. 3

+ 3 kg t.e.m. 4

+ 4 ko t.e.m. 5

kg

kg

kq

780,-

900,-

1000..

900,-

1100,-

1300..

1300.-

1500,-

1800.-

DE LUCHTTAKSEN ZIJN IN ALLE TARIEVEN INBEGREPEN

NIET-PRIORITAIRE

ZENDINGEN

ZONE A ZONE B ZONE C

19,- 21,- 23,-

30,.

39,-

65,-

110,-

200,-

275,-

32,-

41,-

68,.

125,-

225,-

430,.

38,-

44,-

88,.

160,.

295,-

550,.

380,-

500,-

610.-

540,-

860,-

1070.-

850,-

1080,.

1330.-

(1) Zie binnenbladziide a.u.b.

POSTPAKKETTEN
(=Kilopost)

vooÍ al uw Postpakketten (=Kilopost) boven 2 kg

(voor boeken en brochures boven 5 kg) tot en met 30 kg,

Gewicht
t2kg
<5kq

<10k9 < 15 kg <20k9 <30k9

Zone 0 850,- 950,- 1.100.- 1.200,- 1.350,-

Zone 1
't.200,- 1.900,- 3.000.- 3.600,- 3.900,.

Zone2 1.550,- 2.650,- 3.300,- 3.700,. 4.100,.

Zone 3 2.500,- 4.750,- 6.600,- 7.950,- 9.350.-

Zone 4 3.000,- 5.800.- 8.500,- 9.800,. 11.05'
15.05v,-Zone 5 3.900,- 7.800,- 10.800.- 12.950,-

LIJST VAN DE LANDEN PER ZONE

Unie

Melilla

Monaco (')

Nederland (-)

oostenÍUk (-)

Portugal (-)

San Marino

Sparye (')

Vatikaanstad

VeÍenigd

KoninkrUk (')

Zweden (')

AndoÍra

Azoren (.)

CanaÍische Eil.

Ceuta

Denemarken (')

Duitsland (.)

FaerocÍ tilanden

Finland (')

Frankrijk (')
(behalve de

[Íansc ovcrzeese

qcbicden : zone C)

Albanië

BelaÍus (Rep.)

Bosniê.

Herzegovina

Bulgarije

Cyprus

Estland

Georgiè (Rep.)

Groenland

Hongarr.lc

lJsland

van

Joegoslaviê

KÍoatiê

Letland

Liechtenstein

(Prinsdom)

Litouwen

Macedonió

Malta

Moldaviê (Rep.)

Noorwegen

0ckraine

Polen

Roemeniê

Ruíand

(ted. Van)

Slovaklje (Rep.)

Sloveniè (Rep.)

Tsjechiè (Rep.)

Turkije (Europees

gedeelte *

lstanbul)

Zwitserland

ZONE

(') Opqelet De zendingen bcstemd vooÍ deze landcn moctcn niet mecr van douancdocumentcn vcíqczeld

qaan, behalve indien zij qoederen bevatten afkomstig van buiten dc EU

ZONE C : Rest van de wereld

POSTPAKKETTEN

Zone 0 : Luxemburg (G-H), Nederland. aangrenzende zones

Zone 1

Zonez

Zone 3

Zone 4

Zone 5

(omvat de postcodes beginnend met 40-41'44'45'46'47'50'51

52-53-54-56.575-579). Frankrljk (omvat de postcodes '

beginnend met 0B-54.55-57-59-62)

Rest van de landen van de Europese Unie

Noord-AfÍika, oost-Europ, USA, lVidden'0osten

Rest van AíÍika. Canada. Midden-Amerika. Golfstaten

Zuid-Amerika, Aziè

0ceanie

Alle zendingen (nati onale en nternationale dienst) moeten een vlak van mln imaal 90 x í40 mm

(rnet een tolerantie van 2 mm) hebben. De maxt mumaÍmetin gen vindt u tn onze tarievenbrochure.
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L I,.N ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Al onze bijkomsten gaan door in : 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 25fi) LIER

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

9 januari 1999
13 februari 1999
13 maart 1999

ruilnamiddag
ruilnamiddag
ruilnamiddag

vanaf L4 uur.
vanaf 14uur.
vanaf 14 uur.

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

)
Gelezen in De Nielse Klok, 11-12198 :

bruiken als sluitzegel (in Ne&rland natuurliik)'

Jan, Jans en de kinderen, het stripblokje uitgekomen op 6 oktober 1998

Nederland is hiermee nog niet uitgepraat want wat later, namelijk op 11 november

verschijnen de KinderposEegels weer in de markt.
Dit is róeds ecn jaredánge tÍaditie in ons buurland. Een goede maand voor de uitgifte

datum gaan in Nederhná zo'n 250.000 kinderen van de basisscholen op pad om deze

zegels aan de man of wouw te brengen en ieder jaar net een enorm Succes' De toe-

slig welke elke zegel heeft (40 cen$ gaat naar SKN (Stichting Kinderpostzegels

Nederland) welke hiermee projecten financieren in
binnen- en buitenland waar de belangen van het kind
centraal $aan. Op 11 november als de zegels dan ef-
fectiefverschijnen gaÍui dezelfde kinderen weer op pad
om de voorafgekochte zegels afte leveren bij de ko-
pers.

Strips en telreningen
tn NeCerland gaat men er duchtig tegenaan wat strips en tekeningentetreft. Trou-

wens een legkverzamelthema saar ik het Íeeds vÍoegef over had Pak nou op 6

olÍober 1998 het uitgekomen "stripblo$e" over Jan, Jans en de kinderen' een in Ne'

derland alom gelcende knosgekÍce familie'
Tekenaar Jan-Knris slaagt er al ruim 25 jaar in om miljoenen kinderen, zeg lnaar

fans, te binden aan Catootje. Jeroentje, de familie, vrienden en huisdieren. Om de

sUip in de richting van de post te sturen gingen de personages ondenmeer een brief

schrdjven naar opa-die dan làter ook nog gepost hoefde te worden. De randjes van het

overigens taaiJUto4le vertellen de rest van het verhaal en deze ran{es ziin te ge-
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\ilORSTENBRO OI)

APPELBROOI)
Donderdag 28 januari 1999

Tijdens onze bijeenkomst vanaf 19 uur
in ttKarthuizershof

Karthuizersvest 55-57 2500 Lier

Wij vragen l.50fr voor één worstenbrood of twee appelbroden met kofÍie 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: 031480.66.28 .

FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS WELKOM AAN DEZELFDE
VOORWAARDEN.

NAAM .....LIDNR.

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbroden op 28 januari 1999 met:

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

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

TOTAAL: Handtekening:

)
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LAND AANTAL VOORSCH. TOTAAL

DAVO luxe

DAVO standaard

LINDNER
LEUCHTRUM
luxe

standaard

SAFE

E)GLENT luxe

200
200

200

E)GLENT dik papier standaard ....

EXELENT dtrn papier standaard....

200

200

200
200

200

200

DAVO
DAVO
DAVO

200

200

200

BESTELBON AANVULLINGEN'98 ALBUMBLADEN

BIJKOMEIIDE AANVTILLINGEN
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VEILING 9 anuari 1999 om 15 uur

15

26

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok of vellentje* = Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST = Postwaardenstuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van50Á 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 t0001ot 5000fr. +f01fr. _ hoger
dan 5000fr + 500fr.
De hoogste.bieder is koper en de betaling geschiedt kontant.

Nr. Omschrijving Waarde lnzet Euro
1 Oostblok Assortiment tFo 694FF 600 15,00

2 Amerika Assortiment o 35OFF 350 8.75
a
J Duitsland Assortiment o 34OFF 340 8,50

4 Duitsland Pakje omslagen Bod
5 België Niet aangenomen ontwerp NA5 rt* 300 120 3,00

6 België Off. catalogus 100 2,50
7 Yvert Catalogus Fran}rijk I 1998 100 2,50

8 Yvert Catlogus Frankrijk tr 1998 100 2,50

9 Yvert Catalogus Franse Gebieden I1997 100 2,50
10 Diversen Rekenmachine met rollen r00 2,50

11 Diversen 20 Brieven +FDC 100 2,50

t2 Rusland 5 Brieven ruimtevaart 100 2,50

13 Rusland 3FDC dag van de cosmonauten 100 2,50

T4 Rusland Telecard wereldvoetbal Frankrij k 20 0,50

Cuba 881-895 Vlinders {< {. 72.sFF 75 1,88

I6 Eil. Man Blok 19 Moto's *rk 9DM 50 1,25

I7 Faroer Blok 6 Muziek t{. 9DM 50 1,25

18 Wereld Lot zegels 10 0,25

19 België Briefkaarten Thema Belga *rF 225 75 1,88

20 België 3ontvangkaarten met nr. 2ll+Tax. o 4s0 100 2,50

2t \iVereld Instekkboek o 50 1.25

22 Gr. Brittannie Nr. 1585 Michel lf bl. van 15 en 8 o 2,000 200 5,00

23 Gr. BrittaÍlnië Nr. 1399 Mich. 1+2 uitgave 5f,13x o 3,000 300 7,50

24 Ierland Nr.743 Mich. 5f bl; van4 o 2,000 200 5,00

25 Ierland I20-l2l Maria met kind o 22DM 100 2,50

Zwitserland Boekje met 5 kaarten lste vlucht 250 6.2s
)'l Ver. Naties 34 LINICEF Kaarten schilderijen 300 7,50

28 DDR lrsteekboek -+1500 zegels veel gr.f o 250 6.25

29 Doos zegels Wrst Europa afgeweekÍ o 75 1.88

30 Servië Duitse bezettng16/25 * 2OODM 1,000 25,00

31 Belgisch Congo Blok I t<* 250 80 2,00

32 Burundi Blokken 11-16 ongetand c<* 1,000 200 5,00

5J Rep.Rwandaise Blokken 8-9 getand {<* 270 60 1,50

34 Zuid Kasaï Bl. I ongetand àk* 450 100 2,50
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I ARPO -JARPO

"{

',

.J

I

Zaterdag 09januari 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 28januari 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13 februari 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 februari 199 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13 maart 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 maart 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 10 april 1999 vanaf 14 urn Arpo-Jarpo

Donderdag 22 april 1999 vanaf 19 ur.u Arpo

Zaterdag 08 mei 1999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 mei 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag t2 jwi t999 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 2a jwí1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag l0juli 1999 vanaf 14 uur Arpo

Donderdag 26 augustus 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 1i 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 ur:r Arpo-Jarpo

Donderdag 25 november 1999 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11 december 1999 vanaf l0 uur Nat. ruildag

Bewaar dit formulier als geheugensteuntje



HE T BESTUUR VAIV ARPO/TARPO
WEIVST TI EEIV VOORSPOEDIG

1999
.\-k f €'-.-&



België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
B/4954

T

I

AANGESLOTEN BIJ DE :

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

AFGIFTEKAITTOOR LIER 1

25OO LIER
TWEEMAANDELUKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIFT
OPLAGE 120 EXPL.
JAARGAIIG 32
MaaÉ-April 1999 nrs374-3?5

I-okaal: Feestzaal " 't Karthuizershof 'f KaÉhuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: ïïfYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier E:03/480.66.28
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BESTE VRIE]VDE]Y

Ons worstenbrood van 28 januari jl was een succes . Wij hopen volgend jaar zeker zoveel
deelnemers te kunnen inschrijven . Vele van onze leden hebben kunnen vaststellen dat er
verschillende deelnemers waren die hen niet bekend voorkwamen. Dit waÍen mensen van
Themafila, die steeds de vierde donderdag van de maand samen met ons laing bijeenkomen
in 't Karthuizershof . Verschillende van onze leden zijn lid van Themafila, een vereniging die
zich gespecialiseerd heeft in de thematische filatelie .

Nu wij hebben kunnen vaststellen dat men zich op donderdag toch kan vrijmaken , hopen wij
dat er meer leden op onze gewone bijeenkomsten zullen aanwezigzíjn.
Wij willen onze leden zoveel mogelijk helpen bij hun hobby, maar dan moeten zij er ook voor
openstaan. Onze kring heeft steeds verzamelaars gehad die deelnamen aan competitieve of
vriendschapstentoonstellingen. Helaas ondervinden wrj dat er op dit vlak bijna geen
opvolging is . Wij doen dan ook een oproep aan mensen die enige ambitie hebben (hoe klein
ze ook is) om meer te doen dan gewoon hun zegeltjes bij te houden . Het bestuur staat steeds
ter beschikking om u met raad en daad bij te staan.

Over twee tenstoonstellingen willen wij een woordje zeggen: primo: Filabrugge 99, een
regionale competitieve filatelistische tentoonstelling die doorgaat op 6 en 7 november 1999
in het retaurant van het Koninklijk Atheneum , RijselstraatT te 8200 St. Michiels Brugge.
Een regionale competieve tentoonstelling heeft dezelfde waarde als een provinciale
tentoonstelling.
Inschrijvingen worden voor 15 juni verwacht. De tentoonstelling staat open voor
volwassenen en jeugdleden , de kaderhuur bedraagt 200fr peï tentoonstellingsvlak;
Jeugdleden moeten geen kaderhuur betalen.
Wij herinneren eraan dat de kaderhulr voor onze leden door de kting wordt betaald tot en
met een nationale tentoonstelling.
Secundo : hetzelfde weekend heeft te Herentals in het St. Jozefcollege een precompetitieve
tentoonstelling plaats , een ideale gelegenheid om de eerste stappen te zetten in de wereld van
het competitief tentoonstellen of om uw verzameling eens te laten beoordelen door bekwame
filatelisten juryleden.
Alle inlichtingen over deze tentoonstellingen kan men bekomen bij onze voorzitter Thys
Firmin.

Yan 29 september tot 3 oktober heeft er in Paleis twee van het tentoonstellingspark op de
Heizel te Brussel de Nationale competitieve tentooonstelling BRUPHILA '99 en JLINEX
'99 plaats . Tijdens deze tentoonstelling wordt de eerste postzegel van België herdacht . Het
is dan ook 150 jaar geleden dat deze zegel werd uitgegeven.
Wij brengen in ieder geval een bezoek aan deze tentoonstelling .
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BIJEENKOMSTEhI ARPO LIER :

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

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

13 maart 1999
25 maart 1999
10 april 1999
22 aprillggg
8 mei 1999
27 mei 1999

Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag
Ruilavond

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

14 uur.
19 uur.
14 uur.
L9 uur.
1.4 uur.
L9 uur.

FILATE LISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te sffeven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een

bevriende clutr (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

19 maart-Z{ maart'99: Australia'99,Internationale FIP tentoonstelling te Melbourne - Ausffalie
20 maart-Zl maart'99: Vilrorg'99, nationale Denemarken te Viborg
20 maart-2l maart '99:29e Nationale postzegel- en muntenbeurs van België, door vzw NIPA,

Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen
18 april '99 : 7de Nationale Ruilbeurs, door Nielse Hobby en Postzegel Club,

van 9.00u tot 16.ffiu, gratis toegang, Gem. Feestzaal, Vredestraat, Niel
18 april '99 : Hagelandse verzamelaarsdag in het cultureel centrum 't Gasthuis,

van 9.00u tot 17.00u, 60 standhouders, inkom 40 BEF
27 april-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.fi)u tot 17.fi)u,
in het sportcomplex "De Tumkens" te Betekom, toegang gratis

6 juni '99 : 6e ruildag, door Postzegel- en Hobbyklub Ertfila te Ertvelde,

van 9.00u tot 17.00u, ZaalBavo, Holstraat 7, Ertvelde, inkom vrij
2 juli-ll juli '99 : PHITEXFRANCE '99, Internationale FIP tentoonstelling te Parijs - Frankrijk

21 aug-30 aug '99 : CHINA '99, Internationale FIP tentoonstelling te Beijing - China
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JARPO JEUGDKRANT
BIJEENKOMSTEN JARPO

Zaterdag L3 februa ri 1999
Zaterdag 13 maart 1999
Zaterdag 10 april 1999
Zaterdag 08 mei 1999

ruilnamiddag
ruilnamiddag
ruilnamiddag
ruilnamiddag

Op onze ruilnamiddagen is ruilmateriaal van de jeugdclub ter beschikking van onze jeugdleden en
staan wij altijd ter beschikking om hen te helpen. Onze jeugdleden kunnen steeds hun eigen
ruilmateriaal meebrengen en hun eigen verzameling . Wlj staan hen met raad en daad bij.
In het Bondsnieuws (driemaandelijks tijdschrift van de KLBP. -steeds ter inzage op onze
bijeenkomsten) lazen wij een artikel van de hand van Bruno Stes over nieuwe vorÍnen van filatelie, dit
willen wij onze jeugdleden (onze volwassenen ook niet) onthouden.

NIEUWE VORMEN VAN F'ILATELIE
NIEUWE SOORTEN VAN INZENDINGEI\

Het is evident dat het verzamelen van *Alleen filatelistisch materiaal, zoals het in de
postzegels, reglementen van de FIP (Fédération Inter-
Net als onze samenleving in haar geheel, door nationale de Philatélie) wordt gedefinieerd
allerlei factoren beihvloed wordt en derhalve kan in deze klasse worden gebruikt.
ook aan evolutie onderhevig is . De sociale en *Een inzending blijft meestal beperkt tot
materiële omstandigheden waarin we leven, maximum drie tot vier vlakken .

veranderen voordurend, ook voor filatelisten . :ïDe verzameling wordt geëvalueerd op basis
Wij verzamelen nu niet meer zoals een eeuw van de FIP -criteria en de resultaten worden
geleden enzo zullen de filatelisten over toegekend volgens de gewone puntenschaal.
honderd jaar anders verzamelen zoals wij dat *ter aanmoediging kunnen bondsspeldjes ver-
nu doen ; Bovendien verzamelt ieder wat hij of leend worden zoals in Scandinavië (waar
zij verkiest. men spreekt van de < speldjesklasse > :

In de loop van de laatste decennia zagenwe een zilveren speldje vanaf 25 punten
gewijzigde manieren van verzamelen ontstaan, een bronzen speldje vanaf 20 punten.
die aanleiding hebben gegeven tot nieuwe Een verzamelaar kan met een inzending
verzameldisciplines en die waarschijnlijk het hooguit twee speldjes behalen.
uitzicht van de 21't" eeuwse filatelistische 2.Mofila
tentoonstellingen zullen bepalen. De term << moderne filatelie > verwijst naar een
A)Nieuwe verzamelvormen met tradionele competitie die perfect geihtegreerd kan wor-
beoordeling. den in de gewone wedstrijddisciplines van
LBeginnersklasse de FIP, met dat verschil dat het materiaal
Deze tentoonstellingsklasse kan bestaan uit alle niet ouder magzíjndan een bepaald aantal

disciplines die voor een gewone tentoon- jaren, meestal tien of vijftien.
stelling in aanmerking komen, maar is *Het is een klasse op zichzeLf, waarin echter
veeleer bestemd voor verzamelaars die de verschillende disciplines aan bod komen ;

grote stap naar de traditionele competitie Mofila kan dus een traditionele, een thema-
nog niet hebben durven wagen. tische of een posthistorische basis hebben.

*De beginnersklasse is dus een kopie van de *Een inzending bestaat gewoonlijk uit maxi-
normale wedstrijdklasse, maar ze blijft be- mum vijf vlakken.
perkt tot inzenders die voordien nooit een xDe beoordeling is gebaseerd op de evaluatie
bekroning (een medaille) in de gewone van de gewone FlP-disciplines, maar het re-
competitie hebben behaald; 

:"*ïi:ï"ïit,ïi;&""",1.'' 
<<zeeï goed > or

vanaf 14 uur
vanaf 14 uur
vanaf 14 uur
vanaf 14 uur
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3.Lokale postgeschiedenis
Deze discipline, die in het Duits Heimatsamm-

lung heet, is een Europese variant van de
posthistorische inzending.

*Uiteraard worden deze inzendingen op een
tentoonstelling bij de postgeschiedenis on-
dergebracht.

*Naast filatelistische materiaal worden in be-
perkÍe mate ook foto's op prentbriefkaarten
of landkaarten gebruikt, op vooÍwaarde dat
ze onverbrekelijk samenhangen met het on-
derwerp. Bij de evaluatie wordt er evenwel
geen rekening mee gehouden.

*'Wanneer de FlP-criteria worden toegepast
behaalt een inzending van lokale postge-
schiedenis vaak weinig punten voor de norm
< belangrijkheid >.

4. Sociale filatelie
Met deze term wordt meestal een studie of een

overzicht bedoeld van bepaalde maatschap-
pelijke toestanden of sociale systemen die
geillustreerd worden aan de hand van
postale producten die eruit ontstaan zljn of
ermee in verband staan. Deze discipline is
het best te vergelijken met < lokale postge-
schiedenis >> ; Ze komt veel voor op tentoon-
stellingen in Australië en Nieuw-Zeeland.

*Het is evident dat dergelijke inzendingen bij
de posthistorische discipline worden onder-
gebracht, hoewel de behandeling en de uit-
werking van het onderwerp nauw aanleunen
bij de thematische filatelie . De thematische
aanvatting is inderdaad van groot belang
voor een behoorlijk resultaat.

*Een inzending van sociale filatelie dient een
inleidend plan te bevatten.

*het materiaal dat hier wordt gebruikt, komt
heel vaak uit andere disciplines(bijv;
ongebruikte briefkaaften), maar kan ook
nietfilatelistische stukken (brjv.
postformulieren) bevatten. Het moet dan wel
een directe samenhang vertonen met de
activiteiten of het doel van een postdienst, bijv.
benodigdheden van een postkantoor of ook
reclameartikelen die bepaalde diensten of
producten van de post aan de man moeten
brengen.
In dergelijke inzending kunnen o.m.
opgenomen worden :

telegraafdiensten
wenskaarten, dus ook Valentijnskaarten
geillustreerde enveloppen, zoals patriottische
poststukken,

officiële verzendformulieren en documenten
van de postdiensten, zonder opgedrukte
postwaarde
elementen uit de geschiedenis van de filatelie,
met uitzondering van literatuur
fi latelistische bibliotheken
officieel uitgegeven promotieartikelen met
afbeelding van postzegels
kaarten die samenhangen met de uitgifte van
postwaarden
aspecten van de invloed die de postdienst kan
hebben op handel en industrie
studies over lokaliteiten gebaseerd op post en
sociale geschiedenis
voorwerpen in verband met postzegels en hun
gebruik : brievenwegers, zegeldoosjes,
kantoorbenodigdheden
uitrusting van postkantoren : postzakken,
uniformen, be stellersm ateriaal.

B) Nieuwe verzamelvormen zonder
traditionele beoordeling
5. Studieverzamelíng
Een studieverzameling is een filatelistisch
geillustreerde studie die een begrip, een idee of
een onderwerp uitwerkt. In tegenstelling tot een
thematische verzameling, waarin een thema
met filatelistisch materiaal volledig wordt
ontwikkeld, wordt in een studieverzameling de
nadruk gelegd op een filatelistisch compleet
relaas.

Een studieverzameling heeft een educatief doel
en legt zichtoe op één of meer personen,
zaken, begrippen, gebeurtenissen of feiten
waarvan de geschiedenis met filatelitisch
materiaal verteld wordt.
Het materiaal dat gebruikt wordt, is in grote
mate filatelitsich. Het gebruik van aanverwant
materiaal wordt wel geduld, maar blijft tot een
minimum beperkt.
De maatstaven die bij de evaluatie een rol
spelen zijn:
. originaliteit en educatieve waarde van
het onderwerp
. effrciënte aanwending van filatelistisch
materiaal om het verhaal vooruit te helpen

o evenwichtige en fialtelistische volledige
uitwerking.

. duidelijk aanwijsbare filatelistische
kennis en onderzoek

o presentatie van de inzending.
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RUIME PARKING
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6.Openklasse -7 -
De vereisten zijn eenvoudig : de uitwerking
dient een logisch draad te volgen. De inzending
dient een inleidend blad te bevatten.
Verder is ze niet aan normen gebonden
Het materiaal dient voor ten minste de helft uit
filatelistisch stukken te bestaan : postzegels,
postwaardenstukken, stempels, enz.
Een inzending bevat gewoonlijk twee tot vijf
vlakken.
Open klasse kan beoordeeld worden door het
publiek of door een jury(of door beiden). Het
publiek evalueert meestal door de beste
inzending(en) aan te duiden zonder
puntenschaal. Een jury is meestal een
commissie die bestaat uit een joemalist, een
artiest, een communcatiedeskundige, een
filatelist of andere leden. Er worden
verschillende maatstaven en puntenschalen
toegepast.
In ons land dient de jury rekening te houden
met de criteria < behandeling > )

< filatelistische kennis en onderzoek )) en
< presentatie >.

7. Demonstratieklasse
deze klasse is niet gebonden aan een beplaalde
discipline, maar heeft tot doel de aandacht te
vestigen op de filatelie als hobby. Ze komt
hoofclzakelijk in de V.S .A. voor.
*Een derde van het materiaal mag niet
filatelistisch zijn, maar moet toch verwant zijn
met of van belang zijn voor de uitwerking van
de inzending. Vooral de creativiteit, de
vindingrijkheid en de orginaliteit zullen
geapprecieerd worden.
xDe demonstratieklasse heeft haar eigen
beoordelingsnormen, die nauw aansluiten bij
die van de open klasse.
8. Vrije stijl
De Zweedse variant van onze < Open klasse >
is een inzending die volledig op zwart papier
gepresenteerd wordt.
xEr is geen enkel restrictie wat het materiaal
betreft.
xDe evaluatie gebeurt enkel door het publiek.
9. Eenkaderinzending
De bedoeling van een ( single frame exhibit >

kan verschillend zijn :

*nieuwe inzenders rekruteren, zoals de
beginnersklasse, als een soorl van
< speldjesklasse >>.

xverzamelaars aan te zetten om een beperkt
onderwerp te tonen, zeldzame emissies of

gebieden in te zenden of deel te nemen met
gespecialiseerde studies van een uitgifte.
-De beoordeling gebeurt volgens een speciale
eigen puntenschaal voor ieder van de volgende
vier disciplines :thematische, posthistorische,
gespecialiseerde en landen verzameling.
Of de wildgroei bij de nieuwe vormen in de
filatelie ingeperkt kan worden, hangt in grote
mate af van de soepelheid die de nationale
bond en de intemationale federatie aan de dag
leggen. De woekerende nieuwigheden moeten
in goede banen geleid worden, maar dienen de
creativiteit van de inzender en de diversiteit van
de ideeën aan bod te laten komen, zodal
filatelie voor doorgewinterde en nieuwe
v erzamelaars aantrekkelij k blij ft .

B.Stes
Literatuur :

Ingolf Kapelrud, FEPA
Marcel Van der Mullen, KVBP Studiekring

Overgenomen uit het Bondsnieuws nr. 130
T999.

DE AVONTUREN VAN
FONS OERLEMANS

Donderdag I april om 20 uur (geen aprilgrap)
n Zaal't Karthuizershof , karthuizersvest 55
2500 LIER Inkom 50 fr.

Fons Oerlemans is op dit ogenblik bezig met
zijn << Transworld Balloon Project >.

Fons wil met zijn reusachtige heliumballon
rond de wereld vliegen, het hoogterecord
bemande ballonvlucht en het absoluut
hoogterecord luchtvaart vestigen (a1.000m) .

Op 1 april toont fons een film over zljn
vroegere exploraties samen met zijn vrouw Kee
Arens en vertelt hij over zijn projecten.
Kaarten te bekomen onze voorzitter.

NB : Fons en Kee zijn sinds enkele jaren
ingeweken Lierenaars.
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BRUPHILA'99
Waar ? Wanneer ?

Paleis 2 van het
Tentoonstellingspark van Brussel

van 29 september tot 3 oktober í999

Bezoek ook de website van het Tentoonstellingspark van Brussel

JUNEX

ÊflrÍ
oltgu!Èl r$r|} + r"*n*

êËÍï
Ê!.!l{!í4

TAURt{I

nolionole filolelisiische tenloonsielling
l

o
f
o

E

o

nolionole

ua{rr

itx

tttS

rgsua
tlÁ@ffiJeo

.otionole filotelistische lenloonstelling

ongles
lrat

Home

i

f

f.
o

;
Í.
ó-
o

oxt
9:i.
o

le

7I

ae,têG,,

l*gEutl

29.9.- 3.1 0. lggg





\ril

I
.a

,Belgtë-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954

AANIGESLOTEN BIJ DE :

Socialistische Federatie voor PostzegelverzamelÍ!Ílrs vzw
Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

aFcIÍ'EKANTgoa r.Ír..R I
25oo rrnR
TWEEMAA}IDELIJKS

FII,ATELISTISCH TIJDSCHRIFT
OPLAGE 120 EXPL.
JAARGAI\G 32
MeiJuni 1999 nrs376377

Lokaal: Feestzaal r' 't KaÉhuizershof I' Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TIIYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier t:03/480.66.28



-2-

BESTE VRIENDEN

Op zaterdag 8 mei houden wij onze traditionele kleine veiling , van en voor onze leden. V/ij
dóen een oproep aan orr;e leden om zo talrijk mogelijk aarrwezig te zijn op ortze

bijeenkomsten. Het bestuur is altijd ter beschikking om u inlichtingen te verschaffen.

tijdens onze bijeenkomsten zijn steeds een heleboel ruilboekjes ter beschikking om in te
zián; kom ook eens kennis maken met de ruildienst, misschien vindt u ook wel dat ene

zegeltje waar u zo LangnaaÍ op zoek was'

Vázamelen is niet alleen zegeltjes in een album steken . Het is ook het zich afwagen : hoe is

deze zegel tot stand gekomen, waarom hij is gemaakt en waarvoor ? Een verzameling zelf
samenstellen naar kwrnen en inzicht is niet zo moeilijk als velen wel denken. Indien men zelf

3iir.".tt3flf]itle.
heeft men er ook veel meer

)

aaÍI.

yan2 tot 11 juli 1999 vindt in Parijs de intemationale tentoonstelling FILEXFRANCE 99

plaats. Ons betuurslid Willy Bats stelt daar tetoon met zijn verzameling < De Autobus ) ;. V/lj
wensen Willy een zeeÍ goed resultaat en hopen stilletjes dat hij een gouden medaille mee naar

huis brengt. Enkele bestur:rsleden hebben reeds het idee naar voor gebracht om de

tentoonstelling te bezoeken en er een weekend Parijs van te maken. Met de TGV ben je er op

enkele uurtjes . Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met het bestuur (vastleggen

hotelkamers),

Het jaar 2000 komt er met rasse schreden aan . Er zullen dan vele manifestaties en

herdenkingen georganiseerd worden , de poort van de 2lste eeuw zal dan op een kier staan.

Ter gelegenheid van Bruphila'99 zal er door het organisatiecomité een kwrstkalender

uitgeven worden met reproducties van 12 waardevolle Belgische postzegels . De kalender zal

,"á, u"rrorgd gedrukt worden , men heeft ons verzekerd dat het een gtaÍisch hoogstandje zal

zijn. Filatelisten aangesloten bij een kring die aangesloten is bij de KLBP . zullen deze via de

kring (in dit geval onze kring) kunnen bestellen aan uitzonderlijke voorwaarden; (Zie folder

verder in dit

De provinciale competitieve postzegeltentoonstelling van de Provincie Antwerpen in het jaar

2000 zal ingericht worden door onze zustervereniging De Kon. Postzelvereniging Lier op 18

en 19 november 2000. Zíj oryaniseren deze manifestatie als aanzet voor de viering van hun 90
jarig bestaan in 2001. Zij zijn één van de oudste kringen in België, zoniet de oudste. Zij
hebben ter gelegenheid van deze tentoonstelling de voorverkoop toegewezen gekregen van de

Op 1l april 1999 is ons lid Gustaaf FockaeÍ overleden . Staf was een regelmatige bezoeker

aatr on à bijeenkomsten . De laatste maanden was hij afvtezig, niets liet ons vermoeden dat

Staf definitief afscheid zou nemen .

hijwij
Olympi

aanbieden.familie

heeftNethafilmanÍnÍrzaam eenen Íilatelist.alsherinneren eenhem goed Opzullen
schemet SpelenverzamelingzuÍdeelgenomennog

medevoelenonswillen n diepdeze wu ZLJ

IN MEMORIAM

Kerstmis-Nieuwjaar zegel. Wij wensen hen veel succes toe.
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BIJEENKOMSTEI\ ARPO LIER :

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

T

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag

8 mei t999
27 mei 1999
12 juni 1999
24 juni 1999
10 juli 1999

Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

14 uur.
19 uur,
14 uur.
19 uur.
14 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

bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

27 april-4 mei '99

5 juni-6 juni '99

6 juni '99

2 juli-11 juli '99
21 aug-30 aug '99

? 18 sept-l9 sept'99

29 sept-3 okt '99

5 okt-10 okt '99

6 nov-7 nov '99

: IBRA '99, Internationale FIP tentoonstelling te Ntirberg - Duitsland

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

door Hobby- en Verzamelclub Begijnenddk, van 10.00u tot 17.00u,

in het sportcomplex "De Tumkensn te Betekom, toegang gratis

: 6e ruildag, door Postzegel- en Hobbyklub Ertfila te Ertvelde,

van 9.00u tot 17.00u, ZaalBavo, Holstraat 7, Ertvelde, inkom wij
: PHILEXFRANCE '99, Internationale FIP tentoonstelling te Parijs - Frankrijk
: CHINA '99, Internationale FIP tentoonstelling te Beding - China

: FILA '99, Internationale postzegel- en muntenbeurs, door vzw NIPA,
Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen

: BRUPHILA '99, 150e verjaardag van de eerste Belgische postzegel,

Paleis van de Heizel, Brussel

: BULGARIA'99,Internationale FIP tentoonstelling te Sofia - Bulgarije
: FILABRUCTGE '99, Regionale Filatelistische Tentoonstelling, door Arbefil,

Restaurant Koninklijk Atheneum, Rijselstraat 7 , 8200 St. Michiels Brugge,

Van 10.00u tot 17.00u

: IIERENDALIA'99, Provinciale precompetitieve postzegeltentoonstelling,

Sint-Jozefscollege, Collegestra at 46, Herentals, van 10.00u tot 17. 00u

door postzegelkring Themakempen

6 nov-7 nov '99
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JEUGDKRANT(Jarpo)
POSTZEGELS SPARE I{ N KENNIS VERGAREN

DIERENWERELD
De gewone goudvis is
het enige dier dat
zowel infrarood als
ultraviolet licht kan
zien.

fr00;r

BEROEMD
Als het paard van een
ruiterstandbeeld zijn
beide voorbenen in de
lucht heeft is de ruiter
tijdens de strijd om het
leven gekomen.
Heeft het paard één
been in de lucht dan is
de ruiter bezweken
aan verwondingen die
hij in de slag opliep.
Staan alle vier de
benen op de grond
dan is de
doodsoorzaak van
natuurlijke aard.

OPMERKELIJK
Het vrijheidsbeeld in
New York weegt 225
ton. Om van de
begane grond de
fakkel te bereiken
moet een trap van 403
treden worden
beklommen.

CUBA ONS LICHAAM
Wie aan één oog blind
raakt verliest slechts
eenvijfde van zijn
gezichtsvermogen, maar
is wel elk gevoel van
diepte kwijt..

VAN OVERAL

GESCHIEDENIS

Als geharnaste ridders
langs hun koning
paradeerden klapten
ze hun vizier omhoog
om te laten zien wie
ze waren. Hieruit is
het huidige salueren
ontstaan.

:"Í.1:

De droogste plaats op
aarde is een plek in de
buurt van Ross lsland op
de Zuidpool. ln de
afgelopen twee miljoen
jaar is daar geen druppel
regen gevallen.

it,i:t f,;ii,.iir {.?ti.ttdatj :il9i,1:r
t! 19Yt,Àii!*'ti

WETENSCHAP EN TECHNIEK

De installatie die wordt gebruikt voor de lancering
van de vliegtuigen op een vliegdekschip is zó
krachtig dat hij een bestelauto meer dan een
kilometer weg zou kunnen schieten.

rri! !l!$:-hsf i.? ;l'::
r\vj.,f \ri,ti !r h j.ri l:

..1^

E.R

ONS LICHAAM

Van de 206 botten die ons lichaam rijk is zitten er
52 in onze voeten

.f:,irdCH.

.q Íl''' -{b -at; a 't -,t..
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VAN OVERAL
Donald Duck woont op
WebfootWalk
nummer 1313 in
Duckburg (Calisota).

VAARWEL!

De laatste woorden
van de Duitse
componist Ludwig van
Beethoven waren
'Applaudisseren,
vrienden - het stuk is
uit.'

BEROEMD

UIT DE DIFRENWERELD
Een iguana kan 28

minuten onder water
blijven.

Mensen die de integratie
van homofielen in het leger
bepleiten hoeven slechts
de naam van Alexander de
Grote te noemen om te
scoren.

OPMERKELIJK
Triskadekafobie (angst voor het getal dertien)
bestond al ten tijde van de Noormannen.
Maar de vrees voor de combinatie 'vrijdag' en
'13' schijnen we te danken aan Jezus
Christrls, die met twaalf discipelen aan het
Laatste Avondmaal zat en op een vrijdag
werd gekruisigd.

BEROEMDE MENSEN
De Engelse wetenschapper Sir
lsaac Newton was als gewijd
priester verbonden aan de
Church of England.

íi::r- i{#}-ri;?!Ï
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Op 6 en 7 november \ilorden er twee competitieve tentoonstellingen gehouden ;

1. IIERENDALIA'99 Provinciale Precompetitieve tentoonstelling te Herentals

2. FILABRUGGE'99 Regionale competitieve tentoonstelling.

Op deze twee tentoonstellingen is er een discipline JEUGDFILATELIE voorzien.

Jeugdleden die graag eens willen proberen deel te nemen kunnen altijd op onze hulp
rekenen.
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K.L.B.P. ANTWERPEN
Arpo Lier -I(on. Lierse Post-
zegelve rzamela ars krin g Lier

4de PROVINCIALE
QIJIZ 13 novemb er99

\ryAAR: in het 't Karthuizershof
Karthaizersvest 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 er lo

Onderwerpen: Algemene kennis , Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en
T.V. , Film o Natuur, Filatelie, Aktualiteit enz.
Hoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.
Door telefonisch kontakt op te nemen op nummer 03/485.71.01 .

Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
*****************JÉ*****trtrrktt*?ktí********tí*?k*tÉ***rk*****************

DEELNAME VIERDE PROVINCIALE QUIZAVOND.
Naam van dg ploeg:.........r..................................................................,....

Naam en adres van ploegverantwoordelijke:.
.............................................. ............................... ...tl3.............
Inschrijvingsgeld: kan gestort worden op rek. nr.: 220-044s084-84
Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan o

Postbus 10
2390 MALLE a:03/485.71.01

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

)



25 SEPTEMBER'99
OM 18 U(IR in de

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

met koud baffet.

wij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons tradi-
tioneel gezellig samenzijn met koud buffet.(ookvoor de leden van
Themaphila )

Om L8 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.
\ilat krijgt U hiervoor?
Aperitief - Koud Buffet tot alles op is - Dranken gans de
avond gratis.
Inschrijven voor 20 september 1999 met onderstaand
formulier , af te geven tijdens onze bijeenkomsten of te
bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
2500 LIER e 203/480.66.28 (nmait adres:Geert. be)

-L2-

Postnummer Gemeente:.,......................................4
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 25 september 1999 om 19 uur.

Aantal personen
Aantal personen

aan 600 fr. is

Totaal:

aan 900 fr. is
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HERENDALIA '99

Precompetitieve tentoonstelling ( beginnersklasse ) met internationale deelname.

Bijzonder tentoonstellingsreglement

ATt. I - AARD VA}I DE TENTOONSTELLING
Precompetitieve tentmnstelling van de prwincie Antwerpen voor alle disciplines, dpze beginnersklasse wil door ertende
juryleden richtlijnen en adviezenvershekkenaan verzamelaars die zich opimaal wensenvoortebereiden opprwinciale
of regionale tentoonstellingen.

Aí.2- PLAÁTSENDÁTUM
Sint-Jozdsco[ege, Cnllegestraat 6, 220o Herentals
6 en 7 november 1999 ran l0 tot 17 rnrr

AÍ.3. ORGAI{ISATÏE
De tentoonstelling word ingericht dmr de Herentalse poscegelbing " Themakempen " onder auspeciën van de KL.B.p.
AlIe briefwisseling dient te worden gezonden aan: Dhr. J. Janssens, Greesstraat 7,2266 Herentals ( Tel. 014-22506ó
na 19 uur ).

AÍ.4 -DEELNAÀ,ÍE
Alle filatelisten van een bii de ICL.B.P. aangesloten vereniging met een nieuwe verzameling ( of prwinciaat nadnaal
69%Vhaald,) worden tot de beginnersklasse toegelaten.

AÍt. 5 - INSCHRIIVINGEN
De aanvragen tot deelname ( + kopie van het plan, wentueel eerder behaalde uitslage4 aantal gewenste kadervlal&en,
fiIatelistische discipline ) moeten vóór I septenbr !9!2gestuurd worden aan het onder art. 3 vermelde correspondentie-
adres. De toewijzing van het aantal kadervlakken zal uiterlijk op I olÍóer 1999 aan de inzender worden náegedeeld-
Art. 6 . \IERZAI\,ÍELING
De inzending dient op afronderlijke bladen vmrgesteld worden, met op de achterzijde van elk blad een volgnunrmer en
de identiteit ran de inzender, elk blad zal in een dmrzichtige beschermingsfolie ingediend worden. Een verzameling in
een album als aanvulling op de tentoongestelde vlakken woró niet in aannrerking genomen.

ATt. 7 - DEELNEMINGSRECIIT
De kaderhuur bedraagÍ 100 BEF per kadervlak De deelname in de klasse jeugd is gratis. Het bedrag dient onmiddellijk
na de definitieve aa$xaaÍdingvan de kandidaturen te worden vereffend-

AÍ. 8. JI.JRY
Er zullen geen punten toegekend worden. De;ury zal richtlijnen en adviezen verstrekken.

AÍ. 9. \iEILIGHEID
Het organisatiecomité draagt zorg voor een doeltreffende bewaking en beveiliging van de inzendingen. De risico's en
kostgn vY toezending en terugzending van de verzametinlzijnten laste van de inzender. De organiórende laing heeft
op eigen kosten een verzekering afgesloten tegen beschadigng diefstal en brand van de inzendingen. Na ontvanlt van
het definitieve inschrijvingsformulier moet de tentoonsteller daingernrlde inventarisfiche terugsngen aan het organisatie-
comitévóèr 15 otlober 1999.

AÍ. IO . \IERVOER DER \IERZAÀ4ELINGEN
Iedere deelnemer kan zijn irzending zelf of via een gwolmachtigd persoon opzetten op 5 november tussen l0 en 17 uur.
De deelnemer of een gevotmachtigde kan ziin verzameling afnÀen op rood"g 7 novêmber om 17 uur. Niet afgehealde
irzendingen worden naar de inzender teruggezonden.

Art. ll - BIJZONDEREBEPALING
Het organisatiecomité behoud zich voor dit ' B[izonder Tentoonstellingsreglement " - indien noodzakelijk - te wijzigen
en de passende maatregelen te treffen voor alle gwallen die er niet in vooàien zijn. Die beslissingen ziin aefiniieien
niet voor verhaal vatbaar.

De organiserende poseegelkring
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FMRENDALIA' 99

IN S CHRIIVING SF ORMULIER

Provinciale precompetitieve tentoonstelling te Herentals op 6 en 7 november 1999.

Naam en voornaam :

Snaat

Gemeente

Lid van de kring : . .KLBP nr.

Voor de jeugd - geboortedatum

Titel van de verzameling

Korte beschrijving

Discipline

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve tentoonstellingen

Aantal vlakken : ........ Aantal bladen : ....... Te verzekeren waarde (in BEF)

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Bijzonder Reglement van de
tentoonstelling. Deze verzameling is mijn eigendom.

Datum:.... ....19....
Handtekening Handtekening van de Handtekening van de

Voorzitter van de kring Nationale Commissaris

Terugzenden vóór I september 1999 naar Jozef Janssens, Greesstraat 7,2200 Herentals. Gelieve
een kopie van het plan bij te voegen.

EI Tradionele Filatelie
Ef Postgeschiedenis

E Postwaardestukkken
E Open klasse

E Moderne klasse

El Thematische Filatelie

E] fiscale Filatelie
El Aerofilatelie
E Astrofilatelie
E Ma:<imafilie
El eentaderklasse
E3 Jeugdfilatelie



.tl

Naam en voornaam:... ... .

Staat:
Gemeente:
Lid van de kring:
Voor de jeugd - geboortedatum

Titel van de verzameling:

Korte beschrijving:

Discipline

tr Traciitioneie Filatelie
tr Postgeschiedenis
tr Aërofilatelie
o Postwaardestukken
o Jeugdfilatelie

Handtekening van de
deelnemer

-t_5-

Handtekening van de
voorzitter van de kring

Handtekening van de
Nationale Commissaris
voor Tentoonstellingen

'"g,

Filabrugge 99
Regionale Filatelistische Tentoonstelling

6 en"7 november 1-999

Restaurant Koninklij k Atheneum
Rijselstrr t 7 te 8200 St Michiels Brugge

Inschri ivinesformulier

o Fiscaie Fiiateiie
tr Thematische Filatelie
tr Astrsfilatelie
tr Maximafilie
o 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 gaÀn met het Algemeen en het Bijzonder Reglernent van de
Tentoonstelling. Deze verzameling is mijn eigendom.

Datum:.

J

Terug te sturen voor l5 juni 1999 aan Cauwels Roland, Steenkaai 33 bus 6 te 8000 Brugge.



j
-f-.
-Fntii
rc
àËIl/
-T
)\êÈ
êÊ
AYlíÈ
riÈ
0
Ir:t

ru

è0
0
N
iJ
o
A
tJ

AH

IUoa
IJJ
N

o
oJ
I3
É.

o)
ct)
o)
F
Iz
f
?
(0

o
oz
o
N

É.
f
:)

f:,r
Fol-
o)
z

LUoJu
l-
É
tII

l-
F

Él-
(Í)
J
o
I

-
É.

ovz

o)
o)
F-ol
$.q
(f)

o)o
o

o
!6
È
l,lj

E
@
o)
o

r,lJ

os
o,o
c.t

(E
(E

o
oo
cooJ
i
.9ofJ
o,yoq)

c
(E

.:
.E

È

b
m
J

N

aJ
tU
tL

F
E
o(oeuE _ï)

Begijnendijk - Betekom 5 en 6 juni 1999

Naar aanleiding van 25iaar Hobby-en Verzamelclub Beg'rjnendijk organiseren wij

BEFITEN'99
6de lnternationaal Open Gompetitief Filatelistisch Salon

*me'[meer'::J"'ÏïÏÏÏï:"ï.ïil:l;:ï#:ffi 
.::bui'fenrand*

* een ,'Famous 4" met 4 filatelistische wereldzeldzaamheden *

* handelaarsstands uit binnen'en buitenland *

* een jeugdatelier voor onze iongste bezoekers + filatelistisch geschenk *

* infostands van verschillende gespecialiseerde filatelieverenigingen *

* .,de publieksprijs": bezoek BEFITEN'gg en win een reis of één van de vele andere-prijzen *

" koÉom: meer dan í500m2 filatelie van wereldklasse! *

Tevens voorverkoop van de postzegeluitgifte "Toerisme" en "Belgische ambachteliike

chocolade" met maken en proeven van ambachtelijke chocoladepralines ter plaatse

Deze manifestatie gaat door telkens van i 0.00 tot 17.00 uur

in het sportcomplex "De Tumkens" te Betekom'

lj

tl
I,
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België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954

I

AA}IGESLOTEN BIJ DE

Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
KoninHijke Landsbond Der Belgische Postzegelkingen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGINTKAI\TTOOR LIER 1

2500 r.ÍÍ'R
TWEEMAANDELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIF"T
OPLAGE 120 EX?L.
JAARGAIIG 32
Juti-Augustus 1999 nrsS?&379

Lokaal: Feestzaal "'tKarthuizershof " KaÉhuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TIIYS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier t:03/480.66.28
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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 ledurfde vakantiereis aanvangen . De thuisblijvers zullen van enkele rustige weken

kunnen genieten.

Wij hotien nog bijeenkomst op zaterdag 10 juli en dan komen wij terug op donderdag26

augustus.

Oizaterdag l0 juli houden wij nog onze traditionele kleine veiling zie lijst verder in dit blad.

De votgená. 1rèiting is op zaierdag i 1 september. De veiling is er niet alleen om te bieden

maar alle leden *og"r, loten binnenbrengen bij onze veilingmeester Baeten Louis. Onze

veiling is een verkoop van Leden voor Leden.

AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT! AANDACIIT

Ílij vragen aan onze leden die geabonneerd ziin bii onze nieuwighedendienst,

o* nog-zoveel mogetijk hun nieuwe zegels te komen afhalen. U weet ook dat er

nu nog enkele zware uitgiften ziin geweest.

W/ij hopen dat U massaal gehoor zult geven aan deze oproep. Onze verant-

wiorAeUine voor de nieuwigheden heeft dringend deze kontanten nodig om

zijn aankopen te kunnen bliiven aitvoeren.

Wij danken (l nu reeds voor uw medewerking

ALGEMENE JAARWRGADERING OP 25 SEPTEMBER 1999 OM 18

GEVOLGD DOOR ONS GEZELLIG SÁMENZIJN VANAF 19 UUR.

Vergeet vooral niet in te schrijven voor ons gezellig samenzijn. \ilij zijn

.*uo overtuigd dat de opkomst in stijgende lijn zalziin. Diegenen die regel-

matig komen, zullen deze aangename avond niet willen missen. Wii staan

klaai 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 officiele gedeelte omvat ook de bestuursverkiezing. Wij willen dan ook

een dringende oproep doen a n onze leden om te overwegen zich kandidaat

te stellen voor een bestuursfunctie. Een vereniging kan niet werken zonder

een degelijk bestuur . Hoe meer handen het werk kunnen verrichten, hoe

minder zrgaar het is.
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BRUPHILA '99 en JUNEX '99 v^n29 september 1999 tot 3 oktober L999

Op 2 oktober bezoeken wij Bruphila . Leden en jeugdleden die wensen mee te gaan kunnen

onderstaand formulier invullen ; Wij vertrekken om 13 uur aan het 't karthuizershof en zijn

om + 18 uur terug in Lier.

a

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

Handtekening:

Af te geven vooÍ de algemene jaarvergadering op onze bijeenkomsten of op te

sturen naar :

Mireille Vanheerentals secretaris Haakstuk l0 2550Kontich s:031457.56.95

ALGEMENE JAARVERGADERING

Voornaam:Naam

Postcode:

Adres

Ë
@Gemeente

25 SEPTEMBER T999

.Lidnr.:.......

voor 20

...Voomaam .Lidnr.:......

Adres:
Gemeente:

Wenst op 2 oktober 1999 mee te gaan naar de nationale tentoonstelling Bruphila '99 in paleis

2 op de Heizel te Brussel.

Ik gebruik eigen vewoer O en ik wens andere personen mee te nemen O Ik rij mee O

Handtekening
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FILATELISTISCHE AGEhIDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te steven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een

bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo llarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

2 juli-11juli'99
L5 augustus'99

21 aug-30 aug '99

22 augustus '99

4 sept-5 sept'99

11 sept-12 sept'99

29 sept-3 okt'99

5 okt-10 okt'99
10 oktober '99

10 oktober '99

24 olcÍober '99

6 nov-7 nov '99

6 nov-7 nov '99

13 november'99

14 november'99

25 mawt-3 april2000
22 mei-28 mei 2000

: pHILEXFRANCE '99, Internationale FIP tentoonstelling te Parijs - Frankrijk

: Grote ruilbeurs, Gem. Basisschool, De Bruynlaan 19, Begdnendijk,

van 8.00u tot 14.00u

: CHINA '99, Internationale FIP tentoonstelling te Beijing - China

: 23e Grote nationale ruildag voor postzegels, postwaardestukken en postkaarten,

'Het Centrum', Grote Markt 40, Sint-Niklaas ,van 9'00u tot 16.00u,

door KVBP Sint-Niklaas

: Thematische Postzegeltentoonstelling KETHEFIL 15, toegang gratis,

cultureel centrum 'Den Horinck', Noorderlaan2}, Zelllk, van 10.00u tot 17-00u

: FILA '99, Internationale postzegel- en muntenbeurs, door vzw NIPA,

Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen

: BRUPHILA '99, 150e verjaardag van de eerste Belgische postzegel,

Paleis van de Heizel, Brussel

: BULGARIA '99, Internationale FIP tentoonstelling te Sofia - Bulgarije

: Hagelandse verzamelaarsdag, in culfureel centrum "t Gasthuis' stadsfeestzaal,

Demervallei te Aarschot, inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten maaÍ vooÍal filatelie

: 4e Grote Roeselaarse postzegel- en poststuleJcenbeurs van de VRP &
De Kleine Postiljon, clublokaal 'Ten Elsberge', Mandellaan 101, Roeselare,

Van 9.00u tot 16.00u

: 20ste Internationale postzegelbeurs voof postzegels, brieven en poststukken

van 9.00u tot 17.00u, Stadsfeestzalen; Leopold ll-laan te Sint-Niklaas

door Phila Waes

: FILABRUGGE '99, Regionale Filatelistische Tentoonstelling, door Arbefil,

Restaurant Koninklijk Atheneum, Rijselstraat 7,82W St. Michiels Brugge,

Van 10.00u tot 17.00u

: IIERENDALIA'99, Provinciale precompetitieve postzegeltentoonstelling,

Sint-Jozefscollege, Collegesfia at 46, Herentals, van 10.00u tot 17.00u

door postzegelkring ThemakemPen

: 4e Provinciale Quiz KLBP Antwerpen, om 20 uur stipt,

't Karttruizershof, Karthuizersvest 55-57, Lier, met medewerking van

Arpo Lier en Kon. Lierse Postzegelverzamelaarskring Lier

: Internationale Postzegelbeurs stadsfeestzaal Tienen

CC 'De Kruisboog', Minderbroedersstraat, g-17 uur, inkom gratis

: BANGKOK 2000, Internaltionale FIP tentoonstelling jeugd te Bangkok - Thailand

: THE STAMP SHOW 2000, Internationale FIP tentoonstelling London - Engeland
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BIJEEI\KOMSTEI{ ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal

't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zzterdag

10 juli 1999
26 augustus 1999
ll september 1999
25 september 1999

Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag
Jaarvergadering en etentje

vanaf 14uur.
vanaf 19uur.
vanaf 14 uur.
vanaf 18 uur.

\ilEETJES

Voor u gelezen in Phila Waes nr.135 en Koninklijke Kielse Postzegelkring 5199 ir,rm met de Euro

Sinds I januari 1999 is de Europese Monetaire Unie @MtIl een feit. In l1 landen kunnen we nu, zonder bijkomende
kosten grraal (via banlaekeningerg bankkaarten of cheques) in dezelfde munt betaleÍL maar tot 31 december 2001

blijven de nationale biljetten en munten voor 'cash' betalingen in omloop.

De wisselkoersen zijn als volgt vastgesteld
België 40,4499
Luxemburg 40,4499
Duitsland 1,95583
Frankrijk 6,55957
Italië 1.936,27
Spaqje 166,386
Nederland 2,20371
Pormgal 200,482
Oostenrijk 13,7603
Finland 5,94573
Ierland 7,46038

Belgische Frank
Luxemburgse Frank
Duitse Mark
Franse Frank
Italiaanse Lire
Spaanse Peseta

Nederlandse Gulden
Porhrgese Escudo
Oosteffijkse Shilling
Finse Mark
Ierse Pond

t

Volgende twee landen doen nog niet mee met de Euro maar zijn reeds berekend
Griekenland 353,109 Griekse Drachmen schommeling ong. I5o/o

Denemarken 7,46038 Deense Kroon schommeling ong.2,25o/o

Naast de elf genoemde landen van de Europese gemeenschap zijn er nog twaalf andere landen die van de Euro zullen
gebruik maken als officiële munteenheid (en dus zelfs buiten Europa !) :

Aland -> Finland
Frans Andorra, Monaco, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, T.A.A.F. (Franse taalgebieden a/d Zuidpool) -> Frankrijk
San Marino, Vaticaan -> Italië
Uno Wenen -> Oostenrijk
Azoren, Madeira -> Portugal
Spaans Andorra -> Spanje
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De Belgischc Filatelieprijzen 1998

Dc Ambassadeur van de Belgische zegel

De best getekende Postzegel
De besl gegraveerde zegel

De mooiste EuroPazegel

Verkrijgbaar bij de KLBP, rechtstreeks of via onze materiaalmeester, ter gelegenheid van Bruphila

3RUPtsl'I-À'99
29.9.. 3-!O.1999

BRUPHILA - JANEX '99

1 849- Í 999
Chers Membres,

Dit jaaÍ zal de Officiële Belgische postzegelcatalogus gesplitst worden : België wal afivonderlijk verschijnen en de overige,

daarin momenteel voorkománde landen, zutten inienkzonderlijke catalogus worden ondergebracht. Dezn laatste zou

evenw'el ruet meer jaarlijks verschijnen

rode vos (zegel nr. 2748) getekend door André Buzin

everzwijn (zegel nr. 2?50) getekend door André Buzin

Dag van de Postzegel (zegel nr. 2756) door Patricia Vouez

Monaco

Voor u gclezen in 'Het Volk' 19/5/99 :

Op een 
'an 

de briefl<aarten, uitgegeven naar aanleiding van de vierhonderdste v'erjaardag van Antoon van Dijck,

is het zel$orrret van de meester afgebeeld met een zonnebloenr, in spiegelbeetd afgebeeld'

Voor u gelezen in 'Ertfila' 6/99 :

Ter gele'genheid van Bruphila, is er voor de eerste maal in de geschiedenis van het bestaan van de KLBP

6oiinnijf,e Landsbondàer Belgische Postzegelkringen), informatieverstrektcing via het Internet'

Het woordje van de-voorzitter, irrtichtingeo w"r aiegeoen die ondersteunen @e Pos! Pro-Post, de Belgische

Beroepkamer van postzegelhandelaars, 1..), de diverse Post-administraties die aanwe zig zlul^len zijn, de professior

handelaan uit binnen- enbuitenland, íet uinvisselen met andere filatelistische verenigingen uit onze eigen regio '
Filatelistische organisaties uit het buitenland, enz "'

Geachte Leden'

Iedereen v'il :rë;h onderscheiden-

Dasom lcadigt de KL.B.P. u een nian'igheid
cum

U, die tot & dztizenden liefebbers van de

filatetie beh@rt, kan ich lalen herlcennen,

keràch ldenierl
Om da P fu4 is er de nianwe das vnr

de lurn an de qaal voor de da nes die bij
ellre gelegenlcid in lut kder vwt omz

activiteitelq kan wsden ge&agen
U tce, uw beÉelling durgeven un de

vnniler\sntte ibing- Hij zal deze bezorgen

curn onze prenningweester die met plezier aot
mry verzuft ml tofuen

De zeer demasatircIle priis be&aagt 395

Cluatn cherche a se particulariser.
Oui, Ia F.RC.P.B. vous cmnonce une re - nouveauté'

Votts pouvez vous faire reconnaítre. Nous sommes des

milliers à aimer laphildéIie. Montons'nous !

BEF pr salÈ
De da is E tvrírijgen in de bruine en blanwe

Hanr en tmrl eee Heinc repr&tctie vqr de eerste

BelgircIc p,*zgeL Het siultie vwr de dsnes, te

vurfuijgan in & gele en de blarye Heur, tnn
dezelfrb repr&ctie-
of rechsueeb w " BRWHIIÁ " Nr- 2r0 - 0580990 - 12

Pour ce, oborez avec horrreur Ia

nanelle crarvte pour les messieurs et Ie

foulud pour les da nes, à chaEre occasion

Ei se présente dans nos activités diverses.

Votts potruz passer wtre com-

nande g Ie Présiden de votre

cercle Eti lafera Potenir an t7é'

nrier fédbal, celui ci se fera em

plaisir de répn&e à wtre &mode-

Le pri... très démocratique [nur un

obja de cette qnliíé estfué à 3458tr la; pièce. La crawte existe en bnm et en bleu

avec reqn&rction tès disrète de note
premier timbre-Poste-

Izfoulodpw dsne de couleuriatne a bleu

comporte également dots un coin Ia même

repr&rction que Pou les scwdes

Ou à " BRUPHIIÁ " N" de compte 210 - 0580990 - 12
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PERS IIfFORMATïE - f)E POST

I

r,rs*vr rt4:di :P i!,' I nqi

Uitgifte 1'an tlve€ speciale postzegels nr.10 i999 : 'Toerisme' (Folklore)

Onderu'erp : reuzenfamielie r,an Geraardsbergen, 'Con*érie de la Miséricorde' te Mons
lVasrde : 2x17 8EF
Verko*p : vanaf 716199

Voonerkoop : op 5-616/99 r,an 10.00 tot 1?.00h
Datumaísternpeling : Betekorn (Begljnendtjk), Eupen. Geraardsbergen, Mo*s
Motief datumafsternpekng : Betekom : ïeus van Geraardsbergen, Geraardsbergen : reuzenfamilie,

Eupen : broeder penitent 1'an de 'confrérie de la Misericorde de Mons',
Mons : broeder penítent rnet scirild i,'an de 'confrérie de la Mséricorde de Mons'.
1e Dag : de titel 'Folklore'

Uitgifte van drie speciale postzegels nr"nl 1999 : 'De Belgische chokolade'

Onderi,re:p : Cacaoteelt, arnbacltelijke bereiding- eindproduct
lVaarde : 3x17 BEF
Verkoop :vanaf 7/6199
Voon'erkcop : op 5-616199 van 10.00 tot 17.00b.

Datumafsternpeling : Betekorn pegiinendijk). Eupen, Geraardsbergen, Mons
Motief datumafstempeling : Betekonq Geraardsbergen : detail r'an de zegel Cacaoteelt

Eupen : detail ran de zegel Arnbachtelijke bereiding
Mons : detail van de zegeX Eindprodukt
le Dag : cacaoboon en loofvan cacaoboom

Uitgifte ran een speciale postzegels nr. i2 1999 : '40e hun elijksrerjaardag ran het Ko*i*kiijke paar'

Onde*erp : Combinatie !?n een Íecente folo r,'an het paar exi van een retrofoto uit 1959

E'aarde : 17 8EF
Verkoop :va*af 2/7199
Voon'erkoop : geerr

Speciale af,sternpeling : in de postkantoïen van de hoofdplaats ran elke prortncie" alsmede in de hoofdstad

Motief datumafstecrpeling : Trou',rringen. kroon en jaartal

at€ocolCÁ

c

B€L 8UE

)

;\

ï

,. lgt ll
l*
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Sinds 25 januari 1999 kan u dankzd het boe$e met de acht gelegenheidszegels uw wenskaarten ofbrieven tot

in de putjes aankleden voor verscheidene bijzondere aangelegenheden.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de klanten, zal het vanaf l juli 1999 mogelijk zijn om in alle postkantoren vier

van deze zegels apaÍt te verkrijgen (enkel per volledige vel van 20 zegels), met ftlme :

Gelukkige ve{aardag, welkom -> gebooÍe, proficiat -> huwelijk, zo maar

Nieuwe abonnementsmogelijkheden aangeboden door De Dienst Postzegels & Filatelie :

- Brazilië : Oceane4 Voetbal 1998 ofjaarmappenl997,1998 e.v.

- Ierland (4 verzendingen peÍjaaÍ) : alle speciale en gewone postzegels, de blaadjes en boekjes

- Postwaardeshrkken (4 verzendingenperjaar):
briefl<aarten, kaarten voor adrewerandering, voorgefrankeerde omslagen en luchtpostbladen in alle taalversies

Tijdens Bruphila vinden er heel wat buitengewone activiteiten plaats : l50e verjaardag le Belgische postzegel,

tjnetgische Euro postzegel, diverse voowerkopeÍL gïote ruilbeurs en aanwezigheid van verschillende buitenlandse

postadministraties. Een overzicht van het programma :

woensdag 29 september 1999 : voowerkoop Blok Bruphila '99
donderdag 30 september 1999 : voorverkoop laatste postzegel in BEF aanduiding en gemeetBchappelijke

uitgifte België-Zweden

wijdag I oktober 1999 : voorverkoop eerste postzegel in Euro

zaterdag2oktoberlggg :voorverkoopvelleqieJeugdfilatelie'
zondag3oktoberlggg :voorverkoop3postwaardeshrkken'kunstenatessen'

Een nieuvlkleedie" voor de ?.elfklevers twe "Azalea".

Hicrna aÍbcclding van de achterkant van hct boekjc zelfklcvers van l7
Bcf. Hct boekjc links is van de ccrste druk mct dc vcrmclding dat zcgcls
ook mogcn gcbruikt wordcn voor hst binnen- en buitenland! Bij herdruk
van hst kaftjc is enkel mclding van eebruik voor het binnenland!

fu F,ro.en*da$gfu $,

ye'a44,r{ty..4I

POSTEECEN,S
6ot ["liji'ap'fo f'ïnloorwonrdo voc.
ftar\ í;q'i.r'.n.r{;<OerCl briqlf lOt 20 q.
v^o' l, inr,. n. e n b u ila n lc nC

{rr^r Á . Ftiori{rire Tanrlingenf

"t:h. i:\.rt* (e. r..te I
TBfifiBRË$ - FSSTE
à Ícl;,JirÁ Dfliix!nentn Ít3uÍ uí,t4

lotrra n1rp16li3*irr l,rrqrr'à 20 g
en sn:.vico inrlrrí+ul c! ;ilte:níJt;onrll
írnnor À - envois prioriiciros)

,r, i'..,,,:rr i ir.: I, f i.F, Fi.i:i l4.nnqt :!A r
('^rtj

ë{ l::::,;|I '/'

iiri$\i$i

ff F,ll;D;

rtr.g
fu. ?aat r.*os4Í éeí r

gm,a"#6dt7& í
POSTUEGHLS
61a1 $liivnncln íron&oomr<rorde vrlc r
eerr onnornclrgaerde t:ric!í tot 20 gr
vo<:r brtrolnlrrnd

Spgelef : ni+í f.tr+rr*rchfÍpon I

.(.* fu"ge c*tro.l'qdí#?.&x. d,n !
FBtrlBRES-tr@SS"H
à \'rl1;ditó o.JrrÍcnonle ocr'í rrne
lcttre rrcrnrtrlisóe lvsqu'à 20 n
en ser'..ice inïórieur.

Áíírr."nfÍ.rrn i nr) flírflc Étr,rliie-g,.1- I

reftg

€^e
(,tÍ #:"t',H..-

iil[,'Wïilfi[



BEF Euro
Januari

i.0 i Welcome 2OOO L zesel I7 o,42
Promotie van de Filatetie
Het Belgische Koningshuis: de
koninginnen Astrid, Fabiola & Paola

Brussel 2OOO
Culturele hoofdstad van Europa
Multicultureel Brussel

1

2

3 zegels

blaadje
zegels

50+25
32+15
17+8

t7
l7
T7

Februari
2r.02 Gemeenschappelijke uitgifte met

Spanje
500 jaar Karel V

Exacte wetenschappen:
"Worid Mathematicai Year 2OOO"

Druk je stempel op de toekomst
Kinderen tekenen hun toekomstzegel

I biaadje
2 zege\s

1 zegel

L zeeel

L7

I7

34
2T
l7

o,42

0,42

84
52
42

0,
0,
0,

Maart
Gemeenschappelijke uitgifte met
Nederland
Europees Kampioenschap Voetbal

The World-Slide Fund of Nature
Amfibieën & reptielen

Rode Kruis
Millenniumviering

2 zegels

I zegel

4 zegels

L7+4

t7
2l

T7
T7
I7
I7

o,42 + 0,I0

o,42
o,52

0,42
0,42
o,42
0,42

Ápril
3.04 Dag van de Postzegel

"Schrijven en lezen, dat is pas leven"
(ontwerpwedstrijd)

Belgica 2OO1
Aankondigingszegel

1 zegei

I zegel

l7

t7

o,42

0,42

Datum Thema Aantal Vlaarde

Programma van speclale poshegels 2OOO

24.O1

27.03

1,24+9,62
0,79+0,37
0,42+0,20

o,42
0,42
o,42

J
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o,74+O,L7
O,42+O,LO
o,42+o,ro

0,42
6 x 0,42

VOORVERKOOP 2OOO

De filatelieciubs die een voorverkoop voor 2000 wensen te organiseren, sturen hun aanvraag
UITERLIJK OP 3l MEI 1999 naar de Directie Filatelie, Marketing, Voorverkopen, Muntcentrum, 1000
Brussel, met vermelding van het lidnummer van de K.L.B.P.

3 zegels

I zegel T7

16
t7
2t

o,42

0,40
o,42
o,52

t7.o4 Gentse Floraliën 2OOO
Bloemen

De Belgische Dienst voor
Buitenlandse Handel
Erevoorzitter prins Filip 40 jaar

Mei
Sport
Olympische Spelen van Sidney & de
Paralympics

Muziek
Muziekinstrumentenmuseum & 250
jaar na het overlijden van J.S.Bach

I blaadje
3 zegels

6 zegels
(boekje)

30+7
L7+4
L7+4
T7

6xL7

8.0s

Europa 2OOO I zegel ó1 0,529.0s

funi

T7
l7
T7

t7
t7
L7
L7

o,42
o,42
o,42

0,42
0,42
o,42
0.42

19.06 T NESCO : wereldpatrimoniurn
Begijnhoven, Grote Markt te Brussel
& De liften van het Canal du Centre

Toerisme
Kerken & kerkorgels in Grimbergen,
Ninove,Mons & bastogne

3 zegels

4 zegels

September

o,42

o,42

Jeugdfilatelie
Kiekeboe van Merho

Floraliën van Henegouwen
Bloemen

I zegel

I zegel

17

17

I 1.09

Oktober

4 zegels T7
L7
l7
t7

n4t
o,42
n.4C

o,42

9.10 Artistieke reeks
Postzegeis van
Panamarenko,Jacques
Charlier,Marie-Jo Lafontaine &
Annemie Van Kerckhoven

November

I zegel l7 0,42
Kerstmis & Nieuwjaar
Tekenwedstrijd voor mentaal
eehandicapten

20.t1

Exffa

20 zegels (één
vel)

20x17 20 x O,42
Een reis door de 2Ottc eeuw in 80
postzegels (deel 2)
Oorlog & Vrede en kunst
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O LeZen en da's pas leven t

creaties van kunstenaars in spé en teksten worden uiterlij
Directie Postzegels & Filateiie
Cel Uitgiften
Muntcentrum
1000 Brussei

Er zijn prachtige pnjzen te winnen !

Voor deelnemingsvoorwaarden en reglement kan
telefoonnurnmer 021226 27 63.

Zin om een postzegel te ontwerpen ?

Ben je tussen L2 en 18 jaar oud, teken je graag maar ben je ook overtuigd va1 het belang van lezen
en schrijven, dan kan je deetnemen aan een grote lande$ke ontwerpweaitriiO met als thàma n lezen
en schrijven, da's pas leven o.

"'1ast deze ontwerpwedstrijd organiseert De Post een schrijfivedstrijd met hetzelfd.e thema.

k op 30 juli i999 ingewacht bii de

tl 0
-<a

je terecht op het inzendingsadres of op het

AAI\ ONZE JEUGDLEDEhI VAN JARPO
Al onze bijkomsten gaan door in : 't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 25fi) LIER

Zaterdag
Zaterdag

10 juli 1999
11 september 1999

ruilnamiddag
ruilnamiddag

vanaf 14 uur.
vanaf 14 uur.

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.
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25 SEPTEMBER'99
OM 18 UUR in de

zuul tt KurthuizershoÍ
Kurthuizersvest 55-57
25OO LIER
Gezellig sumenzijn

met koad baffet.

\ryij nodigen U en Uw familie en vrienden uit op ons tradi-
tioneel gezellig samenzijn met koud buffet.(ookvoor de leden van
Themaphila )

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.
Inschrijven voor 20 september 1999 met onderstaand
formulier , af te geven tijdens onze bijeenkomsten of te
bezorgen bij onze voorzitter THYS Firmin Bosstraat 38
2500 LIER e:03/480.66.28 (Email adres:GeeÉ. Thys@ping.be)

Aantal personen :.....,...,.
Aantal personen

.{

Totaal:
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VEILING 10 JULI1999 om 15 uur

8

Nr Land Omschrijving Waarde lnzet Euro

1 België Boekje 16 Kleine pakken *!F 1600- 320- 7,93

2 België Rolz. nr55 strook van 6 zonder nr ,1.* 85 39 0,97

a
J België 8.24 Katten *{. 180 60 I,49

4 België 8.26 Zeilschepen ,1.* 180 60 1,49

5 België Henineringsvelletje Belgica 1 990 ** t25 10 0,25

6 België Aangetekende brief met m2266
abdij van Westerlo speciale af-

stempeling

o 40 0,99

7 België Aangetekende brief met speciale

afstempeling O. Borurevalle
o 25 o;62

België Postkaart met Afstempeling Elisa-
bethville , Courier de Haute mers

400- 9 92-

9 België Velletjes Aerophila Brussel'63 ** 40- 0 99-

i0 Dalnr;ïg BL. Daposta 1937 2A enkele punt-
jes roest

** 18DM- 50- 1,24-

11 Bundespost BL.4 Adenauer *{< 9DM 50- 1,24-

12 Bundespost BL.2 Beethoven ** IO5DM 600- 14,87-

13 Tjechoslow. BL 1937 Bratislava *{. 25FF 35- 0,87-

t4 Hongarijë BL.3 Congres Eucharistique 1938 *{< TOOFF 1000- 24,79-

15 Afghanistan 5 BL. Olympische Spelen {.* l5OFF 150- 3,72-

t6 Zwitserland nrs. 653-656 o 6DM. 20- 0.50-

,17 Belg.-Congo nrs. 350-361 {c rF 2r0- 40- 0,99-

l8 Belg.-Congo nrs.274'216 ** 65- 15- 0,37-

I9 Belg.-Congo nrs.196A-202 *tl. 145- 30- 0,74-

20 Ruanda-Uru. nrs. 205-21 6B +224 {< {. 235- 50- r,24-

2T Europa-West Insteekboek veel Frankrij k o pr. Boek 150- 3,72-

22 Europa-West Insteekboek o ilil1'll 200- 4,96-

z) Europa-West Instekkboek o ilrilil 150- 3,72-

24 België Insteekboek-Alle zegels centrale

afstempeling
o 1ilililt 150- 5 72-

25 Belg.-Congo Sigarenkist o [iltilt 75- 1,86-

26 Boeken Tijdschrift "De Postzegel" nrs.409-

477 Yolledig

ilililil 100- 2,48-

27 Boeken Doos met avondlectuur ilil|ilt 50- r,24-
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28 België Soevenier velletje Kon. Astrid 10- 0,25-

29 DDR Boekje nr; 381 *i< 17DM. i00- 2,48-

30 Deuts. Reich Samendrukken MHB 32 en33
gom?(Besch. ntart)

* 9OODM 500- 12,39-

31 Deuts.Reich " MID54 Blad 102 2zegels gom

beschadigd

{. l5ODM 400 9,92-

32 Deuts. Reich " MI:ml 56 2 samendrukken
rlr 33DM 75- 1,86-

33 Deuts. Reich "Mm 47 Blad94 ** 12DM 80- 1,98-

34 Deuts. Reich "I\dfD 46 Blad 93 gekreukt *{< 22DM 50- 1,24-

35 Deuts.Reich "I\GD 30 Blad 77 enkele gom

zwart

*{. l8ODM 400- 9,92

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok ofvelletje
* = Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 5yo voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt : van 0 tot 50 fr; +2fr-van

50 tot 100fr. +5fr -van ro0 iot 500fr +l0fr ian 500 tot 1000fr +50fr - van 1000 tot 5000fr +100fr - hoger dan 5000fr +500fr

De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant'

BESTELBON CATALOGI

Lidnr:........

Aantal: Voorschot:

Officiële catalogus van BELGIE 2000

WERT & TELLIER
deel 1 France 2000

Cataloque spécialiséde France deel 1

Cataloque des timbres fiscaux de France

Dee15.3(1999) Outremer D à G

Andere

Handtekening:



K.L.B.P. ANT\ilERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse Post-
ze g elve rzamela ars krin g Lier

Ade PROVINICIALE
QIJIZ L3 novemb er99

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 er I

Onderwerpen: Algemene kennis, Aardrijlrskunde, Geschiedeniso 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 03/485.71.01 .

Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar zijn, maar
wacht niet zolang (prijzen).
****:k?k******tr******rí**tí:ttr*trrl*ik*?ktírkJí********tíJí:k**2k:krí:k**tr2l'**tc:k****

DEELNAME VIERDE PROVINCIALE QUIZAVOND.
Naam van de ploeg

Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan ,
Postbus 10

2390 MALLE a:03/485.71.01

Onkosten: 100fr per deeln!4qgr.
Prijzen: Eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg. Alle
deelnemers worden bedacht met een prijs.
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HERENDALIA '99

Precompetitieve tentoonstelling ( beginnersklasse ) met internationale deelname.

Bijzonder tentoonstellingsreglement

AÍ. I - AARDVAI{DETENTOONSTELLING
Preoompetitiwe tentoonstelling van de provincie Antwerpen voor alle disciplines, deze beginnersklasse wil door eltende
juryledenrichtlijnen enadviezenversuel&en aanverzamelaars die zich opimaal wens€nv@rtebereiden opprovinciale
of regionale tentoonste[ingen.

Aí.2 - PLAÁTS EN DÁflJM
Sint-Jozefscollege, Collegeslraat 6, Xlluru_ Herentals

6 en 7 november 1999 ran l0 tot 17 urr
AÍt.3 - ORGAIIISAfiE
De tentoonstelling woró ingericht door de Herenulse posaegeltring i Themrkempen ' onder auspeciën run de ICL.B.P
Alle briefuisseling dient te worden gezonden aan: Dhr. J. Janssens, Greessraat 7,2200 Herentals (Tel. O14-225066
na 19 uur ).

AÍ1.4 -DEELNAÀ{E
Alle filatelisten van een bij de ICL.B.P. aangeslorcn vereniging met een nieuwe verzameling ( of provinciaal naximaal
69%&haald) worden tot de beginnersklasse toegelaten.

AÍ.5 - INSCHRIIVINGEN
De aanrnagen tot deelname ( + kopie ran het ptaq eventueel eerderbehaalde uitslagen, aantal gewenste kadervlal&en,
filatelistische discipline ) moetenvóor I sernenber 1999 gestuurdworden aan het onderart. 3 vernelde correqpondentie-
adres. De toewijzing van het aantal kadervlalíken zal uiterli;t op I olcober 1999 aan de inzender worden medegedeeld-

AÍt.6. \iERZAMELING
De inzending dient op afronderlijke bladen vmrgesteld worden, met op de achterziide van elk blad een volgnummer en
de identiteit van de inzender, elk blad zal in een doorzichtige beschermingdolie ingediend worden. Een verzameling in
een album als aanrulling op de tentoongesteldevlal&en word. niet in aanmerking genomen.

ATT. 7 - DEELNEMINGSRECTIT
De kaderhuur bedraagt 100 BEF per kadewlak De deelname in de klasse jeugd is gratis. Het bedrag dient onmiddellijk
na de definitiwe aanvaardingvan de kandidaturen te worden vereffend

AÍt. 8. JURY
Er zullen geen punten toegekend worden- De;ury zal richtlijnen en adyiezen verstrekken.

AÍ. 9. VEILIGTIEID
Het organisatiecomité draagtzorgvoor een doeltreffende beuaking en beveiliging wn de inzendingen. De risico,s en
kosten van toezending en terugzending nan de verzameling zijn ten laste van de inzender. De organiserende hing heeft
op eigen kosten een verzekering afgesloten tegen beschadiging; diefstal en brand van de inzendingen. Na onnangst van
het definitieve inschrijvingdormulier moet de tentoonsteller de ingernrlde inventarisfiche terugsngen aan het organisatie-
comité voor 15 olrober 1999.

ATt. 10 - \iERVOER DER VERZAI\{ELINGEN
Iedere deelnemer kan zijn irzending zelf of via een gwolmachtigd persoon opzetten op 5 november tussen l0 en 17 uur.
De deelnemer of een gevolmachtigde kan zijn verzameling aftemen op zowlegT november om 17 uur. Niet afgehealde
irzendingen worden naar de inzender teruggezonden.

ATt. 1I - BIJZONDERE BEPALING
Het organisatiecomité behoud zich voor dit n Bijzonder Tentoonstellingsreglement " - indien noodzakelijk - te wijzigen
en de passende maatregelen te treffen voor alle gevallen die er niet in voorzien zijn. Die beslissingen zijn definitieien
niet voor verhaal vatbaar.

;

De organiserende poseegellcing
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HERENDALTA'99

INS CHRIIVING SFORMULIER

Provinciale precompetitieve tentoonstelling te Herentals op 6 en 7 november 1999

Naam en voonmam

Staat

Gemeente

] Lid van de kring .KLBP nr,

Voor de jeugd - geboortedatum :

Titel van de verzameling

Korte beschrijving

Discipline E] TradioneleFilatelie
E Postgeschiedenis

E Postrvaardestukkken
EI Open klasse
E Moderne klasse
E Thematische Filatelie

Ef fiscale Filatelie
E Aerofilatelie
E A*rofilatelie
EI Maximafilie
El eenkaaerklasse
El Jeugdfilatelie

t

Vroeger behaalde resultaten met deze verzameling op competitieve tentoonstellingen

Aantal vlakken : ........ Aantal bladen : ....... Te verzekeren waarde (in BEF):...............

De ondergetekende verklaart akkoord te gaan met het Bijzonder Reglement van de
tentoonstelling. Deze verzameling is mijn eigendom.

Datum:.... .......19....
Handtekening Handtekening van de Handtekening van de

Voorzitter van de kring Nationale Commissaris

Terugzenden voór I september 1999 naar Jozef Janssens, Greesstraat T,Z}O}Herentals. Gelieve
een kopie van het plan bij te voegen.



ARPO - JARPO LIER

9de NATIONALE RUILDAG

zaterdag 1L december 1999

POST ZEGFIS - POSTWAARDESTUKKEN'
POSTKAARTEN en TELEFOONKAARTE|{

in zaal' t KARTHUIZ,F'RSHOF
KARTHUTZERSVEST 55.57 25OO LIER

van 10 tot 17 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis

RESERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Tafels zijn GRATIS maar er moet een lvaarborg betaald worden van 500Bef'

ltirlOguro) die terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag '
/rnri chtin g.o, írmrnx s r' u o 

L íï"#Ëï# ;,0n ?llï #rlà 
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van Firmin BosslÍaat 38 2500 Lier
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België-Belgique
P.B,

2500 Lier I
8/4954

I

AA}.IGESLOTEN BIJ DE :

Socialistische Federatie voor Postzegelverzamelaars vzw
Konfurklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vanr

De Lierse Culturele Raad

aFGIFITKAI{TOOR ï.nRI
25OO LIER
TIVEEMAANIDELIJKS

FILATELISTISCE TTJDSCIIRIFT
OPI"AGE 120 EXPL.
JAARGAI\G 32
September-OlÉober 1999 nrs38{1381

Inkaat: Feestzaal il rt Karthuizerghof " Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TITYS Fimin Bosstraat 38 2500 Lier 8:03/480.66.28

!



BESTE VRIENDEN )

De vakantieperiode loopt stilaan op zijn einde. Het nieuwe filatelistische seizoen is gestart. In

de maand sËptember heeft traditioneel onze algemene jaarvergadering plaats , gevolgd door

ons gezelligiamenzijn met koud buffet. Wij doen een tweeledige oproep voor de algemene

jaÀ-ergaa.ïti"g 1o: wij hopen op een grote opkomst zowel voor de algemene vergadering als

ïoo, oÁ gezelÍígsamónzijn. De aanwezigen van de vorige jaren zljn onze levende reclame .

Maak de datum van 25 sàptember vrij en kom mee genieten van een gezellige avond samen

met uw familie en / of vrienden. 2o: Tijdens de algemene jaarvergadering is een vast punt op

de agenda bestuursverkiezing. Al enkele jaren doen wij een oproep voor nieuwe

bestunrsleden. Het bestuur is dringend aan uitbreiding toe, zo waagf. onze ruilmeester reeds

enkele jaren een helper die hem eventueel kan opvolgen .Wij hebben dringend mensen nodig

die zicir opnieuw met de jeugd kunnen bezighouden enz..De algemene jaarvergadering is

toegankelijk VOOR ALLE LEDEN . Voor het gezellig samenzijn MOET men inschrijven

(zie formulier in dit tijdschrift).
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FILEXFRAI\CE'99

Op 3 en 4 juli hebben wij ( ik en mijn echtgenote , andere lieflrebbers waÍen er niet of konden

nièt wegens omstandigheden) een bezoek gebracht aart deze internationale tentoonstelling te

parijs .-E"n *"gaprojèct met een budget van om en brj 450 miljoen BEF. Ik denk dat het

budget van 2001 te Brussel wel een nul minder zalziin.
In á ruimte van 50.000 m3 waren er niet minder dan 3.600 vlakken te bezichtigen en dat in

een prachtige omkadering. De organisatoren hadden gezorgdvoor een prachtige catalogus in

1rweó delen die te bezichtigen en te raadplegen is in onze bibliotheek.

Zoals de meeste onder U wel weten was ons lid en bestuurslid Willy Bats één van de

deelnemers in de thematische klasse met zijn verzameling "The Omnibus" (De Autobus).

Voor internationale tentoonstellingen dienen de verzamelingen opgemaakÍ te worden in een

erkende FIP taal (Willy heeft voor het Engels gekozen).

Wij waren zeer nieuwsgierig naar zíjn resultaten Otue verwachtingen waren hoog

g"rpuoo.n . Dat de concurrentie zeer groot was heb ik zelf kunnen vaststellen . \Milly

behaalde 80% wat zichvertaalde in verguld zilver. Hartelijk proficiat vaililege het bestuur en

de leden. Ik ben er van overtuigd dat deze verzameling mits een kleine (grote ) inspanning in

aanmerking moet kunnen komen voor een gouden medaille.

BRT]PHILA'99

Op 2 oktober'99 brengen wij een bezoek aandeze nationale competitieve tentoonstelling te

Brussel in paleis twee oP de Heizel.
Een inschrijvingsformulier vindt U in dit tijdschrift. Tentoonstellingen bezoeken is uw

filatelistische kennis uitbreiden en misschien vindt u bij de talrijke handelaarstanden een zegel

of een stuk waar je al lang naar op zoek bent.

LIDGELDEN: vanaf de algemene vergadering worden de lidgelden ontvangen voor het jaar

2o00.Jeugdleden tot 18 jaar gratis - vanaf l8 jaar 250BEF of 6,20 Euro.
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIER :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal

't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag

1,1 september 1999
25 september 1999
9 oktober 1999
28 oktober 1999
L3 november 1999

Ruilnamiddag
Jaarvergadering en etentje
Ruilnamiddag
Ruilavond
Ruilnamiddag
Provinciale Quiz

vanaf 14uur.
vanaf 18 uur.
vanaf 14 uur.
vanaf 19 uur.
vanaf 14 uur.
om 20 uur.

Uit hetBondsnieuws (KLBP) nr. 132

Eric DANIËl-S overleden

Eric Daniëls, kunstschilder en
postzegelontwerpê'r, overleed
onverwacht op 3 juni jl. in zijn
wt.)plaats te Wemmel. Hij was
slechts 49 jaar.

Bij de postzegelverzamelaars was hij
vooral bekend om zijn liefde voor de
natuur en voor de originele benadering
van historische evenementen bij het ontwerpen
van postzegels. Hoewel .het leven voor hem nog
open stond, werden hem reeds enkele mooie
onderscheidingen toegekend : in 1992 de Grote
frijs "Ambassadeur" voor de speciale postzegel
gewijd aan de "Brabantse Omwenteling.l in 1g95
ontving hij in Canada de prijs voor .,de beste'legel" met de postzegel "S\e verjaardag van
de bedrijving van België"; eveneens in 1g95 werd
zíjn ontwerp voor de "Slag bij Fontenoy,,, de
gemeenschappel'rjke uitgifte met lerland, als beste
ontwerp uitverkoren.
Daarnaast zijn er nog vele andere zegels met
verwijzing naar natuur : de vissen, de kleine
zoogdieren, de katten en dan zeer recent, in
f ebruari 1999, de prachtige reeks ',lJilen:, met
4 zegels.

\MEETJES

Programma BRUPHILA'99.
lYoenrdag 29 tcptembor 1999

14 u 00 openon van de tentoonsielling en van de postkanlor€n
Voorverlcoop : Blok BRUPHIIÁ'99

18 u 00 sluiten van de tentoonsl€lling
19 u 00 academische zitting
21 u 00 sluiten van het paleis

Donderdag 30 september 1999

9 u 00 openen van de tentoonstelling en begin van de jurering.
10 u 00 opensn van de postkanloren

Vooruerkoop: Leetste poshegel In BEF,
Zegels gemealnscheppêlllke ultglfte Zweden-Belglê

17 u 00 sluilen van de postkantoÍen
18 u 00 sluiten van het paleis
20 u 00 banket voor de juryleden

Vrlldag 1 oktober 1999

I

9u00

10u00

14u00
17u00
18u00
18u30

Zaterdag 2 oRober 1999

openen van de tentoonstelling en begin van de beraadslaging
door de jury
openen van de postkantoren
Voorverkoop: ds eersle postzegel ln "Euro'
verkoop' Filatelie Comeille Soeteman NV'
sluiten van de postkantoren
sluiten van het paleis
receptie van da Belgische Beroepskamer van
Postzegelhandelaren

Zondag 3 oktober 1999

00 openen van de t€ntoonslelling
00 opensn van de postkantoren

Voorverkoop : 3 poshpaardêstukken, kunstenaressen
00 vergadedng van ' Belglsch-Congo Study Circle'
00 vergadering van ' Belgian Study Circle '
O0 voorlezen van het palmaÍes. Uitreiken van de Pro-Post prijs
00 sluiten van de postkantoÍen, tentoonstelling en paleis
0O AÍnemen van de verzamelingen.

9 u 0O openen van de lentoonstelling
10 u 00 openen van dê postkantoÍen

Voowerkoop : Velletle Jeugdíilatelle
10 u 30 verkoop' Filatelis Corneille Soeteman

Zaal Cinédoc : Verkoop'Soeteman'
17 u 00 sluiten van de postkantoren
18 u 00 sluiten van het paleis

NV'

9u
10u

11 u
14u
16u
17u
18u
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DAGORDE
ALGEMENE JAARVERGADERING

25 SEPTEMBER 1999

VER\ryELKOMINGSWOORD VAN DE VOORZITTER
SECRETARIAATSVERSLAG

FINANCIEEL VERSLAG
VERSLAG MATERIAALMEESTER
VERSLAG VAN DE RUILDIENST

BESTUURSVERKIEZING
ALLERLEI

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT

Wij doen mee aan de 4de provinciale qulz op13 november 1999 om 20 uur in 't
Karthuizershof . Wij zouden graagmeedoen met twee ploegen, één voor ARPO en
één voor JARPO , dus wij zoeken 8 deelnemers.

In december doen wij eveneens mee aan de Sinterklaasquiz ook in het 't Karthui-
zershof. Quizers kunnen zich melden bij het bestuur.

**t<**{.{€**d<***rf{<t6:F{<*t€t€*{€***:k*{<***{<*****:l€r$:l€{<{c{c*rl.**{<{<:F{<rF*{<rf**{<{€{€****X<*

Als bijlage van dit maandblad vindt U de eerste aflevering van een lijst met bena-
mingen die op zegels voorkomen . Die lijst is een gemakkelijk hulpmiddel bij het
opzoeken vanzegels in de catalogi, zowel voor onze jeugdleden als voor de volwas-
senen.

*t€***i.*€{€*{€*d<*<*{€****{<{<{<*{<{<{<{<t<*{<*Í<****{<**{r**{<*:8:l€:|<:l€{<{<*{<*€*t€{€*€rl.*******{<*

VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR ONS GEZNLLIG SAMENZIJN

DE LEDEN VAN THEMAPHILA ZIJN EVENEENS UITGENODIGD OP ONS
GEZELLIG SAMENZIJN AAN DEZELFDE VOORWAARDEN. n:
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ALGEMENE JAARVERGADERING

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

secretaris Haakstuk 10 2550 Kontich s:031457.56.95

25 SEPTEMBER T999

Naam .Lidnr

Adres:

è
@Gemeente:Postcode

Voornaam

voor 20 ber

sturen naaÍ:.

Mireille Vanheerentals

)

)

BRUPHILA'99 en JUNEX'99 van29 september 1999 tot 3 oktober 1999

Op 2 oktober bezoeken wij Bruphila . Leden en jeugdleden die wensen mee te gaan kunnen

onderstaand formulier invullen ; Wij vertrekken om 13 uur aan het 't karthuizershof en zijn

om * 18 uur terug in Lier.

I

Naam:......

Gemeente:

Wenst op 2 oktob er 1999 mee te gaan naar de nationale tentoonstelling Bruphila '99 in paleis

2 op de Heizel te Brussel.

Ik gebruik eigen vervoer O en ik wens andere personen mee te nemen O Ik rij mee O

Handtekening:



FILATELISTISCHE AGENDA

Een selectie van binnenlandse filatelistische activiteiten en internationale tentoonstellingen, opgesomd

zonder volledigheid na te sfieven. Ruildagen worden gratis opgenomen indien georganiseerd door een

bevriende club (ruilabonnement) of tijdig opgestuurd naar: Arpo/Jarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

-6-

: Thematische Postzegeltentoonstelling KETI{EFIL 15, toegang gratis,

cultureel centrum 'Den Horinck', Noorderlaan 20, Zell*, van 10.00u tot 17.00u

: FILA '99, Internationale postzegel- en muntenbeurs, door vzw NIPA,
Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen

: Internationale Herfstbeurs alle verzamelingen, van 7.00 tot 16.00 u, toegang gÍ 's,

Instituut St. Victor, Kasteelplein 20 te Turnhout, door Binkse ruilclub Turnhout

: BRUPHIL A'99, 150e verjaardag van de eerste Belgische postzegel,

Paleis van de Heizel, Brussel

: BULGARI A'gg,Internationale FIP tentoonstelling te Sofia - Bulgarije

: Hagelandse verzamelaarsdag, in culfureel centrum "t Gasthuis' stadsfeestzaal,

Demervallei te Aarschot, inkom 40 BEF, alle verzamelobjecten maar vooral filatelie

: 4e Grote Roeselaarse postzegel- en poststukkenbeurs van de VRP &
De Kleine Postiljon, clublokaal 'Ten Elsberge', Mandellaan 101, Roeselare,

Van 9.00u tot 16.00u

: 28e Internationale PoststukÍ<enbeurs, van 9.00 tot 17.00u,

Stadsfeestzalen, Leopold Il-laan te Sint-Niklaas, door Postzegelv. Land van Waas

: 20ste Internationale postzegelbeurs voor postzegels, brieven en poststu*J<en

van 9.00u tot 17.00u, Stadsfeestzalen, Leopold ll-laan te Sint-Niklaas

door Phila V/aes

: FILABRUGGE '99, Regionale Fitatelistische Tentoonstelling, door Arbefil,
Restaurant Koninklijk Atheneum, Rijselsfaat 7, 8200 St. Michiels Brugge,

Van 10.00u tot 17.00u

: IIERENDALIA'99, Provinciale precompetitieve postzegeltentoonstelling,

Sint-Jozefscollege, Collegestra at 46, Herentals, van 10.00u tot 17.00u

door postzegelkring Themakempen

: 4e Provinciale Quiz KLBP Antwerpen, om 20 uur stipt,

't Karthuizershof, Karttruizersvest 55-57 , Liet, met medewerking van

Arpo Lier en Kon. Lierse Postzegelverzamelaarskring Lier

: Internationale Postzegelbeurs stadsfeestzaal Tienen

CC 'De Kruisboog', Minderbroedersstraat, g-17 uur, inkom gratis

: 9de Nationale Ruildag, postzegels-postwaardstulÍ<en-postkaarten-telekaarten,

't Karthuizershof, Karthuizersvest 55-57 , 2500 Lier, toegang gratis, door Arpo Lier

: BANGKOK 2000, Internaltionale FIP tentoonstelling jeugd te Bangkok - Thailand

: THE STAMP SHOW 2000, Internationale FIP tentoonstelling London - Engeland

4 sept-5 sept'99

11 sept-12 sept'99

26 september'99

29 sept-3 okt'99

5 okt-10 okt'99
10 oktober'99

10 oktober '99

17 oktober'99

24 oktober'99

6 nov-7 nov '99

6 nov-7 nov '99

13 november'99

14 november'99

11 december '99

25 maart-3 april 2000

22 mei-28 mei 2000
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PERS IIYFORMAïIE - f)E POST zr.

Nu ook op rollen van 5000 en 10000, in rasterdnrl<" de 21 BEF "Kramwolgel" van André Euzin.
Op alle rollen doorlopend draagdt de achterkant van elke 5e zegel een rangnummer.

De NMBS geeft eind september 4 zegels uit 50 BEF, 75 BEF. 100 BEF en 125 BEF met als thema nieuwe unifonnen.
De zcgels rverden gednrkt in de Zegeldnikkerij te Mechelen er tonen treinbegeleiders en -Sestuurders.

I 3. Jcmes Ensor ( I 8ó0-l 949) - I 3-09-l 999

sl7lt
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n

iil '.'::.q:r' 
'f 

e .jr'a :t *r.e'- -/ .:.r."* ..,.-".-

' 1 8ó0-r 949

14. Bruphilo 99 - 29-A9-1999

r 8ó0-1 949 .' 18ó0-1949

I
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I 5. Gemeenschoppelijke uitgifte met Zweden - 04-l 0-1999 - Emission commune ovec lo Suède

GIOUT

Nieuwe Koninklijke Beeltenis - 04-10-1999 - Nouvelle Effigie Royole

Dubbele wcorde-oonduiding. De wcorde in Euro is enkel indicotief.
Double voleur d'offronchissement. Lo voleur en Euro Íigure uniquement à titre indicotiÍ.

1ó. Jeugdfilotelie - 04-,l0-1999 - Philstélie de lo Jeunesse

BELGIË

eÊLataoÉ

ÊL6,t .gÊLêt
HÊ

t2=

!r*
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VEILING LL september 1999 om 15 uur I

26

AFKORTINGEN:
** = Postgaaf BF= Blok of velletje
* = Postgaaf met scharnier LP= Luchtpost
O = Gestempeld PWST= Postwaardestuk
De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld vaníYo voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt : van 0 tot 50 fr; +2fr-van
50 tot 100fr. +5fr -van 100 tot 500fr +10fr - van 500 tot 1000fr +50fr - van 1000 tot 5000fr +l00fr - hoger dan SOOOfT +SOOtr
De hoogste bieder is koper en de betaling geschiedt contant.

t

Nr Land Omschrijving Waarde lnzet Euro
I België nrs.:353-355 0 722 240 5,95

2 België nrs.: 807-810 0 180 50 1,24

J België nrs.: 961-963 0 150 45 l,l2
4 België nrs.: 1047-1052 0 lr0 35 0,87

5 België nrs.:1315-1317 ** 30 10 0,25

6 België Blok nr.:38 *r* 75 25 0,62

7 België ws.:1322-1326 ** 62 20 0,50

8 België ws.:1344-1347 ** 50 l5 0,37

9 België Blok nr.: 39 rl. r|( 50 l5 0,37

l0 België nrs.: 1337-1339 ri ri 58 20 0,50

il België nrs.: 1354-1358 *:8 60 20 0,50

t2 België nrs.: Zegels uit blokken nrs.: 40/41 r** 100 30 0,74

l3 België nrs.: 1368-1370 {.* 42 15 0,37

t4 België nrs.:1374-1380 *r* 70 22 0,55

15 België nts.:1373-1374 ** 38 t2 0,30

t6 België nrs.: 1391-1393 * rl. 65 20 0,50

t7 België Blok nr.:43 l.* 48 l6 0,37

r8 België Bloknr.:44 *rF 40 12 0,30

l9 België ws.:1437-1442 *:t 1r0 35 0,87

20 België LP nrs.: 30-35 rl ?0 20 o;50

2l België nrs.: 1008-1010 * 48 15 0,37

)) België nrs.: 1047-1052 *,F 135 45 l,l2
23 België nrs.: 1053-1062 *t( 360 t20 3,00

24 België LP. nrs.: 30-35 :f* 90 30 0,74

25 België nrs.: 1090-1092 0 90 30 0,74

België nrs.: ll25-1127 rt* 80 ,s 0,62

27 België Restant op bladen met nrs 927/28 0 6800 500 12,40

28 Bel. Congo nrs.: 50-53 eentalig 0 800 250 6,20

29 West-Europa Insteelboek 0 250 6,20

30 Oost-Europa lnsteekboek 0 100 2,48

3l Off. catalogus België 1997 20 0,50

32 Zwitserland Boekje met 5 eerste vluchten 150 3;72

55 Canada Jaarmap i983 ,** 408FF 400 9,92

34 Korea Jaar v/tr kind volledig met blokken **0 lOOFF 75 1,86

35 België Max.kaart rouwzegel B oudewijn 0 150 50 r,24

36 IVereld Pakje brieven 100 2,48

37 Yvert deel 5 1994 100 2,48
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K.L.B.P. ANT\ilERPEN
Arpo Lier -Kon. Lierse Post-
ze gelve rzamela ars krin g Lier

Ade PROVINCIALE
QIJIZ L3 novemb er99

\ilAAR: 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 er

Onderwerpen: Algemene kennis , Aardrijkskunde, Geschiedenis, Radio en

T.V. , Film o Natuur , Filatelie, Aktualiteit enz.

IIoe inschrijven: Door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen.

Door telefonisch kontakt op te nemen op nummer 03/485.7L.01 "

Men kan dezelfde avond inschrijven zolang er tafels beschikbaar ziin, maar

wacht niet zolang (Prijzen).
****?t?k**!k**Cí**tí***fítÉrr:l:k****fr**?k****tr*fr**?t?k?k?k*?ttí**?t**?k**********?k

DEETNAME VIERDE PROVINCIALE OUIZAVOND.
Naam Van de ploeg:.......................r...........o.....o..................,..............o.....

Naam en adres van ploegverantwoordelij
!FÈ .

a..aaaaaaaaaaa a aa aaaaaa....aaa aa...aaaaa'a 
" ""t"" 

t""t'

Terug te sturen aan: VANHOUTTE Johan o

Postbus 10

2390 MALLE a:03/485.71.01

Onkosten: 100fr er deelnemer.
Prijzen: Eerste prijs 2500fr. voor de winnende ploeg. Alle
deelnemers worden bedacht met een rl s.
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JEUGDKRANT JARPO LIER

EEN POSTSTUK BEKIJKEN:
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Toevallig kwam ik in het bezit van het afgebeelde poststuk. De post kan soms rare kronkels hebben. De

brief werd verstuurd vanuit Antwerpen 2020 naar Lier; De brief heeft een korrekÍ adres met naam en

postnummer en een volledig adres van de afzender. Desondanks wordt de brief retour aan afzender terug
gestuurd met de geschreven vermelding "woont niet op dit adres . Men kleeft een etiket met de vermelding
"Aandacht : uw correspondent gebruikt een onjuist postnummer geef hem een seintje" dat met hand wordt
aangepast in "Aandacht: uw correpontdent gebruikÍ (g)een xxxxxxx postnummer geef hem een seintje". Op
de brief staat Antwerpen bijgeschreven en met blauwe stift het postnummer 2018 dubbel onderlijnd . Of de

brief op 2018 is geweest weet ik niet, omdat er geen stempel van 2018 te bespeuren valt. Tenslotte komt de

brief bij de afzender terug op postnummer 2020, waar wel een aankomst -stempel is geplaatst.

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Al onze bijkomsten gaan door in : 't KaÉhuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag 11 september 1999 ruilnamiddag vanaf 14
uur.
Zaterd.ag 9 oktober 1999 ruilnamiddag vanaf 14
uur.
Zaterd,ag L3 november 1999 ruilnamiddag vanaf 14
uur.

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

e mee, dan kunnen we ze samen ken
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CECIIY A MORAVIA; Tsjechoslowakije - Bohemen - Moravië.

CENTENAIRE ALGERIE: Frankrijk.

CENTENAIRE DU GABON: Frans Equatoriaal Afrika.

CESKO - SLOVENSKO: Tsjechoslo-wakije.

CESKOSLOVENSKO: Tsj echoslo-wakije.

CEYLON: Sri Lanka.

C F A: Réunion (met opdruk).

C.G.H.S.: Silezië (Zuidwestelijk deel van Polen).

CH (gevolgd door Oriëntaalse letterte-kens): Zuid-Korea.

CIIAMBA: India - Chamba.

CIL{RKIIARI: Maghya Pradesh (Bhopal) (India).

CIIEMINS DE FER of SPOORTWEGEN: België.

CHIFFRE TAX (zonder na€Im van het land) op geperforeerde postzegel: Frankrijk.

CHILE: Chili.

CHINE: Frankrijk - brueaus in China.

CIHS: Silezië (met handstempel) (zuid-westelijk deel van Polen).

CISKEI: Ciskei (Bantoe-thuisland in Zuid-Afrika).

CN: Korea.

COCHIN, COCHON ANCHAL: Kerala (Tiruvanantapuram) (hdia).

COLIS POSTAL of POSTATIX (zonder natlm van het land): België.

COLOMBIA: Colombia.

COLONIA ERITREA: Eritrea (Noord-Etiopië).

COLONIES POSTES: Franse kolonies.

COMITE FRANQAIS DE LA LIBERA-TION NATIONALE: Franse kolonies, algemene uitgiften.

COMMIS SION DE GOUVERNEMENT HAUTE SILESIE: Opper-Silezië.

COMORES: De Comoren.

COMPANHIA DE MOQAMBIQUE: Compagnie van Mozambique.

COMPANHIA DO I.IYASSA: Malawi.

COMLINICACIONES : Spanje.

CONFEDERATIO HELVETICA: Zwit-serland.

CONGO: met Portug€se inscriptie: Portu-gees Kongo;

CONGO BELGE: Belgisch-Kongo (Zatre).

CONGO FRANQAiS: Frans Kongo.

CONGO FRANQAIS GABON: Gabon.

COOK ISLANDS-NIUE: Niue.



BHOPAL: Madhya Pradesh (Bhopal) (India)'

BHORE: Maharashtra (Bombay) (India).

BIJAWAR: Madhya Pradesh (Bhopal) (India)'

B.I.O.T.: Brits grondgebied in de Indische Oceaan (met opdruk)'

BOCTYIIA KOPPECNOIIAEUHbIR: Rusland.

BOFTGEBIET: Litouwen (met oPdruk).

BóIilvÍEN UND 1W{HREN: Tsjechoslo-wakije - Bohemen en Moravië.

BOLIVAR: Colombia - Bolivia'

BOPHUTHATSWANA: Bophuthatswana (Bantoe-thuisland in Zuid-Afrika).

BOSNIEN - IIERZEGOVINA: Bosnië en Herzegovina'

BOYACA: Colombia - BoYaca.

BRASIL: Brazilië.

BRALINSCHWEIG: Braunschweig (Duitsland)'

BREMEN: Bremen (Duitsland)'

BRIEFPOST: Duitsland'

BRITISH CENTRAL AFRICA:

BRITISH NEW GUINEA: Papua Nieuw-Guinea en Nieuw-Guinea'

BRITISH OCCUPATION: Batum (met opdruk).

BRITISH SO. AFRICA COMPANY: Rhodesië.

BRLDGLLES of BRUSSEL: België'

BUITENBEZIT: Nederlands Indië (met opdruk).

BUNDI: Rajasthan (Jaipur) (India).

BUSSAHIR: Himachal pradesh (Simla) (India).

CABO: Nicaragua.

CABO JIIBI: Kaap Jubi.

CACHEMIRE: Jammu & Casjmir (Srinagar) (India).

CAIIATOP Mb: Bulgarije.

CANADA: Canada.

CAVALLE: Frankrijk.

C.C.C.P.: Sovjetunie.

C



AUSTRALIA: Australië.

AUSTRALIAN ANTARCTIC TERzuTORY: Australië - Antarctisch Australisch grondgebied.

AVION: Harti.

AVISPORTO : Denemarken.

B (in een ovaal, zondet nÍutm van het land): België.

BZLDAPI; Bulgarije.

BZKDAPI_: Bulgarije.

BELGICA: België (postzegels voor pakketpost).

BADEN: Duitsland.

BAGHDAD: Mesopotamië (met opdruk).

BAHAWAIPUR: Pakistan (voor 1949).

BAHT: Siam.

BAJAR PORTO: Indonesië.

BAMRA: Madhya Pradesh (Bhopal) (ktdia).

BANGLADESH: Bangladesh.

BAM: Roemenië.

BARANYA: Hongarde (met opdmk).

BARCELONA: Spanje.

BARWAM: Rajasthan (Jaipur) (India).

bATYMCKAR NOYTA: Batoumi.

BAYERN of BAYR: Beieren (Duits-land).

B.C.O.F.: Japan.

B. DPTO ZELAYA: Nicaragua.

BELGIAN EAST AFRICA: Rwanda - Bwundi.

BELGIE: België.

BELGIEN: België (met opdruk).

BELGISH CONGO of BELGISCH-CONGO: Belgisch Kongo (Zziire)

BELVE: Belize.

BENADIR: Somalië.

BERLIN: Berlijn (Duitsland) (met opdruk).

B

_)

I



A

ABNONOYTA: Rusland.

ABU DIIABI: Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten'

A.C.C.P. : Azerbaidzj an.

AQORES: Azoren.

ADEN: Aden (Britse Kolonie) (Zuid-Jemen).

A.E.F.: Frans Equatoriaal Afrika (met opdruk).

LEOTA: Epirus.

AFGHAN, AIGHANES : Afghanistan.

AFRICA CORREIOS: Portugees Afrika.

AFRICA ORIENTALE ITALIANA: Etiopië en somalië'

AFRIQI-IE CENTRALE BRITANNIQUE: Malawi'

AFRIQUE EQUATORLALE FRANQAI-SE: Midden-Kongo.

AFRIQUE EQUATORLALE GABON: Gabon.

DHMOKPATIA : Griekenland'

AIR MAIL: Verenigde Staten van Amerika.

AJMAN: Ajman (Verenigde Arabische Emiraten).

ALWAR: Rajasthan (Jaipur) (India)'

A.M.G.F.T.T. : Triëst (met opdruk) (Noord-Oost-Italië).

A.M.G.V.G.: Italië (met opdruk), geallieerde bezetting van Venise Gulia'

A M POST: Duitsland, zones onder geallieerd militair toezicht.

ANGOLA:Angola.

ANTIOQUIA: Colombia - Antioquia.

A PAYER, TE BETALEN: België.

ARCHIPEL DES COMORES: De Comoren.

A RECEBER: Portugal en de Portugese kolonies.

ARGENTINA: Argentinië.

ARMY OFFICIAL: Engeiand of Soedan.

ASSISIIENCIA D.L. no 72: Timor (met opdnrk).

ATT ATTS: Siam (Thailand).

AUNUS: Rusland, onder Finse bezetting (met opdruk).

AUR: IJsland.
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Bezoek de

POSTZEGELS. [N MUNTENBEURS

"FILA 
rgg,

mterdag 11 en tondag 12 septenber 1999

telkens van 10h.00 tot 17h.00

in het BOUWCENTRUM,
zaal 2 en 3

Jan Van Rijswijcklaan, 191

te 2020 Antwerpen

lS0 standen uit België, Nederland,
Duitsland en Engeland.

Meer dan 4.300 m2 postzegels,

munten, benodigheden,

literatuur, documenten,

telekarten, enz...

Een organisatie van N,LP,A, . Antwerpen,

in samenwerking met

de Belgische Beroepskamer t)on

P ost z e g elh and. el ar en (B.B,K,P.H,)

Inkom : 8O BEF

Inlichtingen :

N.I.P.A.
Antwerpen

Tel. : 03./458.86.56
Fax : 03/458.66.56

EXPOSMON PHILATELIOUE NATIONALE OE LA JEUNESSE

lunex'99
Du 2$9 au 3'10'1999

PARC DES EXPOSITIONS'Palas 2

TÊNT00NSTELLINGSPARK'Paleis 2

BBUXELLES .1020 - BRUSSEL

NATIONAL: MUPFTITIEVE]EhÍTOONSTELTING JEUGD

ï

''.
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25 SEPTEMBER'99
OM I8 (IUR in de

zuul 't Karthuizershof
Karthuizersvest 55-57
25OO LIER
Gezellig sumenztjn

met koud buffet.

wij nodigen u en uw familie en vrienden uit op ons tradi-
tioneel gezellig samenzijn met koud buffet.(ook roo" de reden van
Themaphila )

om 18 uur houden wij onze argemene jaarvergadering .
Om L9 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.
rnschrijven voor 20 september rggg met onderstaand
formulier , af te geven tijdens onze bijeenkomsten of te
bezorgen bij onze voorzitter THys Firmin Bosstraat 3g
2500 LIER n:03/480.66.2 8 Email adres:Geert. be)

- 15^-
-Lé-

aoaaa aa aa a..aaaaa a a.aa..taa aa aaa a

a a a a a aa.aaaa......

...............9
Schrijft in voor het gezellig samenzijn op 25 september 1999 om 19 uur.

Totaal:



ARPO - JARPO LIER

9de NATIONALE RUILDAG

zaterd,ag L1 december 1999

POST Z,F;GELS . POSTWAARDESTUKKEN -

POSTKAARTEN EN TELEFOONKAARTEN

in zaal' t KARTHUIZERSHOF
KARTHIJTZERSVEST 55-57 25OO LIER

van 10 tot L7 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis

RESERVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Tafels zijn GRATIS maar er moet een waarborg betaald worden van 500Bef.

(l1r40 Euro) die terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag .

/Inrichtingen:MERrENSFranl.l.ï:ïlïlï;:r'-:::ri::àt"'03/480'28'11

van art.l va. Firmin Bosstraat 38 2500 Lier

J

i
I
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België-Belgique
P.B.

2500 Lier I
8/4954

I

t

AANGESLOTEN BIJ DE

S ociali stische Federatie vo or Po stzegelv er zamelaaÍs vzvr/

Koninklijke Landsbond Der Belgische Postzegelkringen vzw
De Lierse Culturele Raad

AFGIFTEKANTOOR LIER T

25OO LIER
TWEEMAAI\DELIJKS

FILATELISTISCH TIJDSCHRIFT
OPLAGE 120 EXPL.
J^{A,RGANG 32
November-December 1999 nrs.382-383

Lokaal: Feestzaal r' ft KaÉhuizershof " Karthuizersvest 55-57 2500 Lier
Verantwoordelijke uitgever: TIIVS Firmin Bosstraat 38 2500 Lier 8:03/480.66.28

I
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BESTE VRIENDEN 
O

De algemene jaarvergadering en ons gezellig samenzijn met koud buffet behoren weeral tot
de archieven van onze vereniging. Wij hadden meer leden verwacht ) maaÍ de thuisblijvers
hadden ongelijk . Het koud buffet was indien mogelijk nog beter dan het jaar voordien . In dit
blad vindt U de agenda voor het volgend jaar ,u kunt nu reeds de daia inschrijven in uw
agenda .Wij hopen dan minstens 40 leden op onze algemene vergadering t. -og".,begroeten. Voor de thuisblijvers geven wij toch een kort verslag *tt onri algemËne
vergadering:
Verwelkoming door de voorzitter:
ALGEMENE JAARVERGADERINDG 25 _09.1999
Hartelijk welkom op onze negendeÍigste algemene jaarvergadering , de stichtingsvergadering inbegrepen , dit
wil zeggen dat wij in 2001 ons 40 jaar bestaan vieren.
Maar dit is toekomstmuziek .

In het voorbije filatelistisch seizoen was onze king inrichter van de Provinciale Competitieve tentoonstelling
in de feestzaal < De Mol > . Ik ben fier dat ik als voorzitter kan zeggen dat dit een gesËagde manifestatie was.
Mijn dank gaat dan ook naar diegene die hun steentje hebben bijgedragen ót fret- welslagen vandeze
manifestatie. Onze kring heeft dan ook de felicitaties van de Kon. Landsbondi der Belgische posáegelkringen
voor deze tentoonstelling mogen ontvangen.
Ik wil ook het voltalling bestuur bedanken voor de werking van het ganse seizoen . Dat het niet altijd
gemakkelijk was weten zrj ook wel. Wij hebben moeten roeien met de riemen die wij hebben en ik kan 

""ggíndat wij eigenlijk te weinig riemen hebben. Hier maak ik mij de grootste zorgen over . Een actieve vereniginf-arc
de onze moet kunnen rekenen op voldoende mensen in een bestuur om de iaken goed te kunnen verdelen .

Straks bij het aftrandelen van de dagorde wil ik daar iets meer over zeggen.
Een jaar is vlug voorbij en het dagelijks leven heeft zijn vreugde en verdriet . zo is het ook binnen onze
vereniging . Zo mochten wij verschillende nieuwe leden begroeten en de uitbreiding van ons sekretariaat met een
flinke dochter.
Maar wij hebben ook definitief afscheid moeten nemen van enkele van onze leden , op I I april 99 overleed ons
lid Fockaert Gustaaf en op 12 decernber 98 overleeed op 78 jarige leeftijd ons ere- èn besïuurslid Wijckmans
Louis . Mag ik even stilte vragen ter hun nagedachtenis .

Ik ga mijn inleiding zeer kott houden en zal indien nodig bij de de dagorde mijn woordje wel plaatsen .

In de nabije toekomst staan er verschillende activiteiten op de agenda de ene al wat gróter dan de andere. Dus
er zal weeral genoeg werk aan de winkel zijn voor het nieuwe bestuur (of het oude-bestuur) . Wlj doen een
oproep aan onze leden om zoveel mogelijk deel te nemen aar. oï)ze activiteiten .Wij organiseren deze zaken niet
in eerste plaats voor ons maar voor U.

Ik dank U voor uw aanwezigheid en wij gaan nu over naar de dagorde .

Vervolgens gaf onze secretaïis een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorbije
seizoen. Daaruit bleek dat wij heel wat georganiseerd en verwezenlijkt h"bbrtt met ois
beperkt bestuur.

Dan kwamen de verslagen van de penningmeester ,materiaaldienst en de ruildienst aan de
beurt en hun verslagen werden goedgekeurd .

De bestuur werd herkozenbij gebrek aan nieuwe kandidaten en na enkele bedenkingen tijdens
het punt allerlei werden wij vergast op het aperitief.
{'***'r*{'*'l'*d<t<**********{<**!F*x{<****************{<*t'l<*******í******rl.*{í{<d(**.r1.*t<*rF*
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BIJEENKOMSTEN ARPO LIE,R :

Al onze bijkomsten gaan door in de zaal

't Karthuizershof Karthuizersvest 55-57 te 2500 LIER

Zaterdag 13 november 1999 Ruilnamiddag
Provinciale Quiz
Ruilavond
Nationale Ruildag
Ruilnamiddag
Ruilavond worstenbrood

vanaf 14 uur.
om 20 uur.
vanaf 19 uur.
10 tot 17 uur.
vanaf 14 uur.
vanaf 1.9 uur.

Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Donderdag

25 november 1999
ll december 1999
8 januari 2000
27 januari 2000

FILATE LISTISCHE, AGEI\DA

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: ArpolJarpo, Haakstuk 10, 2550 Kontich.

6 nov-7 nov '99 : FILABRUGGE '99, Regionale Filatelistische Tentoonstelling, door Arbefil,
Restaurant Koninklijk Atheneum, Rijselstraat 7,8200 St. Michiels Brugge,
Van 10.00utot 17.00u

6 nov-7 nov '99 : FIERENDALIA '99, Provinciale precompetitieve postzegeltentoonstelling,
Sint-Jozefscollege, CollegestraaÍ 46, Herentals, van 10.00u tot 17.00u
door postzegelkling Themakempen

13 november'99 : 4e Provinciale Quiz KLBP Antwerpen, om 20 uur stipt,
't Karthuizershof, Karthuizersvest 55-57, Lier, met medewerking van
Arpo Lier en Kon. Lierse Postzegelverzamelaarskring Lier

14november'99 : lnternationalePostzegelbeursstadsfeestzaalTienen
CC 'De Kruisboog', Minderbroedersstraat,9-17 uur, inkom gratis

1i december '99 : 9de Nationale Ruildag, postzegels-postwaardstukken-postkaarten-telekaarten,
't Kafthuizershof, Karthuizersvest 55-57 ,2500 Lier, toegang gratis, door Arpo

2feb-6 feb 2000 : LONDON Stamp 2000, door Stanley Gibbons
25 maart-26 maart '00: 3Oe Nationale Postzegel- en Muntenbeurs, Bouwcentrum Antwerpen door NIPA,

millenniumbeurs 30-jarig bestaan NIPA
25 maart-3 april2000 : BANGKOK 2000, lnternaltionale FIP tentoonstelling jeugd te Bangkok - Thailand
22 mei-28 rnei 2000 : TFIE STAMP SHOW z}}},Internationale FIP tentoonstelling London - Engeland
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\ryEETJES

De jaarvergadering met etentje zijn weeral achter de rug, er waren mooie prijzente winnen met de

tombola t fiiaens 6et officiele gedeelte is het bestuur herkozen, geen nieuwkomers dus helpende

handen blijven welkom natuurlijk

Een nieuw clubjaar wil ook zegger:vernieuwing van de lidkaarten en betalen van de lidgelden,

hetgeen ongewijzigd 250 BEF per persoon is.

Om ons het leven gemakkelijker te maken, hebben we alle lidnummers doen opvolgen, zodat de

hoogste lidnummer nu 95 is. Dit heeft tot gevolg dat iedereen die vroeger een lidnummer > 95

haalHnker kolom) een nieuw lidnummer < 95 (rechter kolom) gekregen heeft :

98 -> 14

i00 -> 16

106 -> 19

t07 -> 20

t09 -> 24

i11->58
ttz -> 59

113 -> 60
rt4 -> 28
116 -> 30

119 -> 31

r22 -> 34

r25 -> 56

126 -> 37

t30 -> 62

t35 -> 64

t37 -> 75

r38 -> 71

r40 ->79
141 -> 84

r42 -> 85

t43 -> 87

145 -> 88

r47 -> 92
148 -> 93

154 -> 89

t55 -> 94

t62 -> l0

NATIONALE RUILDAG OP 1I DECEMBER 1999 VAN 10 TOT 17 UUR IEDEREEN WELKOM
Er is ongev eer J0 rn tafels bezet, dus keuze genoeg om uw verzameling aan te vullen of gewoon om te kijken'

Misschión vindt U die ene witte raaf; Een oproep aan onze leden: breng uw vrienden mee! Tijdens de ruildag

zijn de gewone clubdiensten gans de dag aanwezig zoals nieuwigheden-ruildienst-materiaaldienst enz
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FILABRUGGE op 6 en 7 november in het KTA Rijselstraat 7 8200 St. Michiels Brugge; Twee van onze

leden nemen deel aan deze regionale competitieve tentoonstelling , namelijk Baeten Louis en Verhulsel

Maurice . Tijdens deze tentoonstelling heeft de Voorverkoop plaats van de reeksen Solidariteit (Rode Kruis) en

Kerstmis en Nieuwjaar.
Een mooie daguitstap naar Brugge om de deelnemers onze blijk van waardering te geven.

HERENDALIA 99 eveneens op 6 en 7 november 1999 met de zelfde voorverkoop als op Filabrugge . Maar

hier gaat het om een precompetitiàve tentoonstelling . Helaas hebben wij geen deelnemers kunnen vinden voor

deze tentoonstelling .Ons bestuurslid Willy Bats is wel leerling jurylid in de Thematische klasse op deze

tentoonstelling. Herendalia gaat door in de lokalen van het St. Jozefcollege Collegestraat 46 2200 Herentals.

TENTOONSTELLING KONING ALBERT I : VAN 15 NOVEMbET tOt 3 dECEMbET 99 iS CT EEN

tentoonstelling in de Lierse Stadsbibliotheek rond Koning Albert I en Lier. Aan de Lierse postzegelkringen

werd hun medewerking gevraagd. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van

bibliotheek.

4DE PROVINCIALE eaIZ: 13 november 99 om 20 uur staft de quiz in onze zaalhet Karthuizershof . Wij

hebben voorlopig met één ploeg ingesclu'even .lndien er zich zo vlug mogelijk minimum drie vrouwen of

mannen melden , kunnen wij met twee ploegen deelnemen. (Helpers zijn ook welkom)

In dit blad vindt U het tweede deel van de meest voorkomende vermeldingen op postzegels. Het is de bedoeling

dat men de bladen uitneemt en bewaart .

Opl3 november 99 houdenwij orn i5uur een kleine veiling, iedereen oppost !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!

AAN ONZE JEUGDLEDEN VAN JARPO
Al onze bijeenkomsten gaan door in : 't Karthuizershof Karth

Alle aanwezigen krijgen steeds een kleine prijs.

uizersvest 55-57 te 2500 LIER

vanaf 14 uur.
vanaf LOu uur.
vanaf 14 uur.

13 november 1999
11 december L999

8 januari 2000

ruilnamiddag
Nationale ruildag
ruilnamiddag

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Er is materiaal en uitleg voor onzejeugdleden ter beschikking.
mee, dan kunnen we ze samenB e ken.
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JEIJGDKRANT JARPO LIER
Diamantstad Antwerpen

door : Luc Van Roy
bron : Museumgids van het Provinciaal Diamantmuseum Antwerpen

speciale dank aan mevrouw Denissen, beheerder Diamantmuseum

Volgens de traditie vond Lodewijk van Berckem in 1476 in Brugge

het diamantslijpen uit. Deze legende wordt door vele historische
gegevens tegengesproken, onder meer door een document uit 1465, waarin
reeds vier Brugse slijpers vermeld worden.

Wanneer de Brugse haven door de verzanding van het Zwin aan

belang inboet, verhuist de diamanthandel in de tweede helft van de 15de

^guw geleidelijk naar Antwerpen. Een verbod uit 1447 op de verkoop van

u/alse stenen bewijst dat er toen reeds diamanthandel was in de

Scheldestad. Eerst gebeurde dit in het Predikherenpand, daama vanaf
1553 in het Juwelierspand in de Zierikstraat. De vermelding van slijper
Wouter Pauwels in 1482 is voorlopig het oudste spoor van
diamantbewerking in Antwerpen.

Aanvankelijk was de Antwerpse diamantwereld hoofdzakelijk in
handen van Portugese en Italiaanse handelaars. De bekendsten zijn de

Genuees Juan-Carlos Affaytadi, die in 1515 toekwam, Simon Rodrigues

d'Evora, ook bekend orn zijn caritatieve werken, én de Portugese joden

Diego en Gaspal Duarte.
Het bewerken van diamant was een huisnijverheid, meestal

beoefend op de hoogste verdieping, waar in de smalle straten het meeste

licht bimenkwam. Er werd gewerkt in de zomer van zes uur's morgens
tot zeven uur in de avond en in de winter van zeven uur's ochtends tot
acht uur's avonds. Wanneer het donkerde werd bij kaarslicht
doorgewerkt. In elk atelier stonden één of twee molens waalop tot24

ienen konden geslepen worden.
Ter regeling en bescherming van hun ambacht richtten de diamant-

en robijnsnijders in 1582 een eigen natie op. Een eerdere aanvraag

daafioe in 1577 werd door het stadsbestuur verwolpen onder druk van de

Poftugese handelaars die geen baat hadden bij een strenge reglementering
van het diamantsnijdersambacht. Amper één jaar na de oprichting van de

rratie scheurden de robijnsnijders af wegens onenigheid. Pas in1627
keerden zij terug naar de diarnantsnijdersnatie. Het reglement van de

rratie telde niet minder dan 39 bepalingen, waarvan 14 aan de opleiding
waren gewijd.

Het oudst gekende gildehuis, 't Schild van Dort, bevond zich op

de Eiennarkt waar nu het Torengebouw staat. De natie huurde het pand

van 1642 tot 1663. In dat jaar kocht zij een eigen huis, Het Vosken, in
de Korte Klarenstraat nabij de Beurs. Het was sober ingericht : voor
feesten werden wandtapijten, tafels, stoelen en kasten gehuurd. ln1763
werd het huis gestoffeerd door P.J. Tassaert met tien schilderijen over
het leven van de patroonheiligen St.-Petrus en St.-Paulus.

De St.-Petrus-en-Paulusbroederschap werd in 162I opgericht.
Jaarlijks woonden de gildebroeders op 29 juni een mis bij in de

inmiddels verdwenen Karmelietenkerk. In 1778 werd de broederschap, die
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blijkbaar in de 18de eeuw verdwenen was, heropgericht in de

st-Augustinuskerk. Zij verdween opnieuw in 1903. De christelijke

vakbond nam in 1949 de draad weer op. Sinds 1976 is de broederschap

overgebracht naar de St.-Pauluskerk; 29 juni is nog steeds een officiële

feestdag in de Antwerpse diamantsector.

Na een grote bloei in de 17de eeuw ging de diamantnijverheid

bergaf omwille van de uitputting van de Indische diamantvelden.

Niettegenstaande er reeds in 1727 Braziliaanse diamanten werden

ingevoerd, \ryaren in 1738 ruim 160 van de 180 natieleden werkloos. Het

vrij verklaren van de handel in juwelen en edelstenen in 1754 verergerde

de toestand. Tot haar opheffing door de Fransen in 1798 speelde de

natie nog slechts een secundaire rol.
ln tegenstelling tot de diamantbewerkers bleken de

diamanthandelaars zowel in de 17de als de 18de eeuw minder gevoelig voor

de crisistoestanden. Balthasar de Groote, een verwant van P.P. Rubens,

verstuurde in 163 I niet rninder dan 7 .7 60 kt diamant in één verzending.

Ze werden gestolen en doken terug op in Italië, wat leidde tot een

proces in Rome met Rubens als getuige. ook de handelaarsfamilie

Èorchoudt, die later in het Rubenshuis woonde, werd met een diamantroof

geconfronteerd.
De markantste handelaar in de eerste helft van de 18de eeuw was

de Engelsman James Dormer (i708-1758). Met kooplui uit Londen en

Amsterdam trachtte hij contracten af te sluiten om jaarlijks 25.000 tot

30.000 kt af te nemen. Zijn poging om het alleenrecht op de

Braziliaanse diamanten te bekomen mislukte. De Porlugese koning kende

het monopolie toe aan Amsterdam, waardoor het verval van de Antwerpse

diarnantnijverheid in de hand gewerkt werd.

Vrouwen werden vaak afgeschilderd als minderwaardige

werkkrachten die de slijpmolens draaiden. Nochtans blijken ook vrouwen

in de l8de eeuw diamant te bewerken en te verhandelen. Anna Philippina

Reyns nam in 1726 op2}-jarige leeftijd de diarnanthandel van haar vader

over. Ze had contacten met Amsterdarn, Londen, Lissabon en Cadiz. Clara

Maria Brants, dochter van rijke diamanthandelaar en vrouw van een

slijper, leerde in dezelfde periode vrouwen roosjes en briljanten

slijpen, hoewel de natie zich tegen deze vrouwenarbeid verzette.

Ofschoon de diamantnijverheid in de loop van de l8de eeuw

achteruit ging, stond het Antwerpse vakrnanschap nog hoog aangeschreven.

De Franse koning Lodewijk XVI liet in 1787 zijn kroonjuwelen in
Antwetpen herslijpen. Dit gebeurde op 23 rnolens die het

Kartuizerklooster stonden opgesteld. Het slijpen duurde negen maanden'

ln de 19de eeuw kwam, dank zij enkele kapitaallaachtige
juweliers, weer leven in de Antwerpse diamantwereld. In 1836 begon

Jean-Joseph Bovie een fabriek die jaarlijks 30.000 kt Braziliaanse

diamant vetwerkte, hoofdzakelijk besternd voor export. De

diamantslijperij werd aangedreven door stoommachines. Tussen 1840 en

1860 volgden de fabrieken van Bordinckx, Haftog, Meeus-Trachez en Jacobs

& David. Met het vrijkomen van de grondeu rond het afgebroken

Herentalse foft - nu het stadspark - verhuisde deze nijverheid rond 1860

naar de liuidige diamantwijk.
Door de aanvoer kort na 1867 van de pas ontdekte Zuidafrikaanse

diamanten werd Antwelpen terug bevoorraad met eerste-kwaliteitsgoederen'

De fabrieken rezen als paddestoelen uit de grond. De Antwerpse
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Volksslijperij, gesticht in 1898 in de Van Immerseelstraat, was met 775

molens de grootste. Met het gebouw Wolf in de Hoveniersstraat kwam in
1928 eennieuw type diamantslijperij in voege. Ateliers en kantoren

waren gescheiden maar door een gang met elkaar verbonden, wat de

controle op het werk vergemakkelijkÍe.
Voor het verhandelen van diamant kwamen in de 19de eeuw de

fabriekseigenaren samen in cafes zoals Le Chalet en Cafe de I'Est op de

De Keyserlei, De Kroon in de Vestingstraat en Flora in de

Anneessensstraat. Het gebrek aan veiligheid deed de diamantairs

uitkijken naar meer geschikte plaatsen. Zo werd in 1893 de Diamantclub

van Artwerpen in de Pelikaansstraat opgetrokken. Andere volgden : de

Beurs',,oor Diamanthandel (1904), Fortunia (1910), de Vereniging voor

Vrije Diamanthandel (1911) en de Kring voor Diamanthandel (1929). Enkel

de Fortunia verdween. De andere groeiden uit tot de vier wereldbeurzen

die de Scheldestad rijk is. In 1927 werd door de patroons het Syndicaat

der Belgische Diamantnijverheid gesticht.

Ook de diamantbewerkers verenigden zich. ln 1889, drie jaar

ladat een golf van stakersgeweld en repressie het land opschrok, werd de

.{lgemene Antwerpsche Diamantbewerkersvereniging opgericht die reeds vóór
b94 t.tug verdween. In 1895 kwam de Algemene Diamantbewerkersbond van

België (A.D.B.) tot stand die van socialistische strekking was. De

Christelijke Belgische Diamantbewerkerscentrale (C.B.D.), die in I 907

van wal stak, groepeerde vooral de werknemers ttit de buitenindustrie in
de Kempen. Aanvankelijke verzetten de Antwerpse slijpers zich tegen

deze concurrenten die langer en tegen lagere lonen werkten'
De vakbonden, die zich tot doel stelden betere

arbeidsvoorwaarden te bedingen, brachten een sociale ommekeer teweeg.

De slijpers werkten van oudsher tien uur per dag en aten tijdens het

werk. Jn 1895 werd de invoering van een schafttijd van anderhalf uur
verkregen. De strijd voor de 9-urendag brandde los in 1904. De
gesclriedenis herhaald e zich in 1937 toen met succes voor de 40-urenweek
gestreden werd.

Naast werktijdverkortingen zorgden de vakbonden voor betere

sociale voorzieningen en werkomstandigheden. Het vrijkomen van stof
tijdens het slijpproces zorgde voor longziekten. De

i.rberculosepatiënten werden in zelf opgerichte of gehuurde sanatoria

íerpleegd. Organisaties als Zomestraal (A.D.B) en Levenslust (C.B.D.)
brachten de nodige fondsen samen.

De vakbonden richtten scholen en bibliotheken op, organiseerden

avondlessen en lezingen, bouwden turnclubs en harmonies uit. Zij
zorgdên voor ziekte- en levensverzekeringen, werkloosheidsuitkeringen en

pensiocnen. Aan kinderen werden vakanties aan zee of in de Ardennen
aangeboden; moeders kregen zwangerschapspremies . Deze vooruitstrevende
voorzieningen, gerealiseerd tussen 1895 en 1945, stonden model voor de

r.ritbouw van de sociale zekerheid in België.
' Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Diamantclub omgevormd tot

een Rode-Kruispost. Er werden instellingen opgericht om oorlogswezen en

noodlijdenden op te vangen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de

diamantsector zwaarder getroffen dan in de eerste. Talrijke leden,

waaronder vele joden, werden gedeporteerd.

De Antwerpse diamantnijverheid kwam nochtans telkens de

rampspoed van de wereldoorlogen te boven. Ter bevestiging hiervan werd
in 1923 de Juwelenstoet georganiseerd die een fortuin kostte en waarnaar
reeds bij de eerste rondgang 250.000 toeschouwers kwamen kijken. Daar
waar de diamanthandelaars vroeger - en dit reeds in de 19de eeuw - op
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eigen houtje aan wereldtentoonstellingen deelnamen, organiseerden zij

vórtaan in groep tentoonstellingen, meestal in samenwerking met het

Antwerpse siadstestuur. In 1930, 1936 en 1948 werden de grote

àiu-uni.*posities gehouden. Voor de wereldtentoonstelling in Brussel in

1958 werd de Diamantexpo vzw opgericht, die bleef bestaan tot de

oprichting van de Hoge Raad voor Diamant in 1973 en die mede aan de

gi.onarfuífigt van de oprichting van het provinciaal Diamantmuseum in

1972.
Een bijzondere plaats in de Antwelpse diamantwereld nemen de

joden in. Reás in de í6de eeuw telde de stad verschillende joodse

families, afkomstig uit Portugal, die actief waren in de diamanthandel.

Rond t 880 groeidó hrrn aantal sterk aan met Oosteuropese joden. Zij

speelden eei rol in de oprichting van de Beurs voor Diamanthandel in

1904 en in het opstarten van de Kempische nijverheid. De naoorlogse

heropleving varde Antwerpse diamantsector is grotendeels het werk van

de jóoclse gemeenschap. Vandaag is nog een groot d,eel van de Antwerpse

joden betrókken in de àiamanthandel, doch Indiërs, Congolezen, Libanezen

en andere nationaliteiten bepalen thans mede het internationale karakÍer

van de diamantstad AntwerPen.
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Zaterdag 08 januari 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 januai2000 vanaf 19 uur
Worstenbrood

Arpo

Zaterdag 12 februari 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 24 februai2A}} vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11 maart 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 23 maaft2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 08 april2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 27 april2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 13 mei 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 25 mei2000 vanaf l9 uur Arpo

Zaterdag l0juni 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 22 juni2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 08 juli 2000 vanaf 14 uur Arpo

Donderdag 24 augustus 2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 09 september 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Zaterdag 23 september 2000 Algjaarverg. 18 uur
19 uur etentje

Arpo-Jarpo

Zaterdag 14 oktober 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 26 oktober 2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 11 november 2000 vanaf 14 uur Arpo-Jarpo

Donderdag 23 november 2000 vanaf 19 uur Arpo

Zaterdag 09 december 1999 vanaf 10 uur Nat. ruildag

BEWAAR DIT LIJSTJB ALS GEHEUGENSTEUNTJE
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VEILING 13 november 1999 om L5 uur

Ou

42o

o

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

O: Gestempeld PWST= Postwaardestuk

De verkoop geschiedt per opbod met een opgeld van 50Á voor dekking van de kosten. Het bieden gebeurt als volgt I van 0 tot 50 fr; +2fr-van

50 tot 100fr. +5fr -van 100 iot 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 contant'

I

Nr Land Omschrijving Waarde Inzet Euro

I Sluitzegels sPort-film-zangers 20 0.50 ,t

2 Engeland Reprodukties zegels oP kaarten 0 40 0.99 -

J Engeland 5 kaarten met speciale afstempeling Kerstmis 0 50 1.24

4 België NA 6 UiI
!t* 300 100 2.48 4oc

5 België Off. catalogus 1999 100 2.48 ,fc 0

6 Frankrijk Yvert deel | 1999 100 2.48 ic0 I
1

7 Frankrijk Yvert deel I bis 1999 75 1.86 )ot /
8 Catalogi Michel Europa Ost 1996/97 nieuw 1400 200 4.96 lho ,l
9 Michel Duitsland 1998/99 nieuw 780 100 2.48 alo i

10 Yvert deel 5 1989 bod

11 Yvert deel 4 1981 bod

12 Wereld doos met zegels 20 0.50 ífl
13 België Brie{e met ru' 114 0 800 80 r.98 ,lltv 4

14 België 4 brieven met dienstzegels 0 1500 200 4.96

15 België Brief rnet nr. 1068 variëriteit V3 0 450 100 2.48

l6 België Ontvangkaarl met nr. 770 0 350 75 1.86

t7 België P.W. nr.20 stemPel LIERRE 1885 0 25 0.62 6cJ
l8 België 9 verschillende poswvaardestukken 0 200 4.96

t9 Duitsland Gedenkblad Olym. spelen 1972 ws 561165 0 6DM 30 0.74

20 Duitsland Ged. Olym. spel. nrs 587190 - 680/83 0 13DM 60 1.49

2l Duitsland Ged. Olyp. spel. nrs. 62412'7 0 6DM 30 0.74 -

22 Duitsland Ged. Olyp. spel. ru's' 719/22 0 8DM 40 0.99 t
23 Duitsland Ged. Olym. spel. blok 7 0 2ODM 100 2.48

24 Zwitserland Postkaafl en postmuseum Telegraaf toestellen 100 2.48

25 Zwitserland Postkaarlen Postboden 100 2.48

26 Zwitserland Postkaarten Postkoetsen 100 2.48

27 België Belgicag0 Tsjechischslovakijë Rubens ** 125 50 1.24

28 Roemenië Maximumkaarten Klederdr achten 293 | 13 6 0 26DI|/I 100 2.48

29 OosteffIk Eerstedag Blok 1294101 0 24D}M 100 2.48 lot á

30 Italië FDC Wereldkampioenschap Veldrij den 0 3DM 10 0.25

3l Europa België Luxebl. 1969 Etu'opazegels 0 50 1,24 -{D 4,
32 Europa il il 1970 0 50 t.24 tfo4
JJ Europa zijde 1973 ll 0 50 1.24 co 41

34 Europa il Í 1982 0 50 1.24 fo a(^

35 België Simenon Speciale kaart 0 900 400 9.92 O

36 België Simenon 3 landen PostÍtis
** 600 300 7.44

37 België Simenon FDC 3 zegels 0 100 2.48

38 België Simenon speciale kaaft Zwitserland 0 150 3.72



COREE, COREAN: Korea.

CORREO: Portugal.

CORREO AREO (zonder naam van het land): Spanje'

CORREO ESPANOL TANGER: Marokko, Spanje - Tanger

CORREOS: SPaans Guinee.

CORREOS DE CHILE: Chili.

CORREOS DE COLOMBIA: Colombia.

CORREOS NACIONALES : Colombia.

CORREOS OAXACA: Mexico - Oaxaca.

CORREOS Y TELEGS: SPanje.

CORREO IIRBANO DE BOGOTA: Colombia - Bogota.

CPbCKA: Servië.

)
CPbNJA: Servië.

CRUZ ROJA HONDURENA: Honduras.

CT. CTOT., CTOTNHKN: Bulgarije.

CUBA (CORREOS):Cuba.

CURAQAO: Nederlandse Antillen.

C.X.C.: Joegoslavië.

CYPRUS:CYPrus.

D

d (pennies) / (schilling) of f, (pond), voorafgegaan door een nummer: Groot- Brittanië.

D (dinar) op postzegel met Arabische lettertekens: Perzië (Iran).

DANMARK: Denemarken.

DATIA: Madhya Pradesh (Bhopal) (India).

DDR: Duitse Democratische Republiek, Oost-Duitsland.

DEFICIT:Peru.

DELEGACOES: Portugal.

DEL GOLFO DE GUINEA: Spaaus Guinea.

DEUTSCffiS REICH: Duitsland.

DEUTSCH-OSTAFRIKA: Tanzania.

DEUTSCHÓSTERREICH: Oostenrijk.



DEUTSCF{E BLTNDESPOST: West-Duitsland'

DEUTSCFIE DEMOCRATISCFIE RE-PUBLIK : Oost-Duitsland'

DEUTSCIIE FELDPOST: Duitsland'

DEUTSCH NEU-GUINEA: Nieuw-Brittannië'

DEUTSCFIE POST of POST: Duitsland'

DEUTSCF{E REICHSPOST: Duitsland'

DEUTSCHES REICH: Duitsland'

DEUTSCH NEU-GUINEA: Nieuw-Brit-tannië'

DHAR: Madhya Pradesh (Bhopal) (India)'

DIENSTMARKE: Duitsland.

DINAR of DINARS: Perzië (Iran).

DINERO:Peru.

DIOS, PATRIA REY: SPanje.

DJ of DJIBOUTI: Kust van Somalië'

DOMINICA: Dominica.

DOPLATIT of DoPLATNE (zonder de naam vau het land): Tsjechoslowakije.

DPRK: Noord-Korea.

DPR KOREA: Noord-Korea.

DRZAVA, DRZAVNA: Joegoslavië'

DUBAI: Dubai (verenigde Arabische Emiraten)'

DUITSCH OOST AFRIKA BELGIS-CIm.BEZETTING (met opdruk): Duits oost Afrika.

DUTTIA: India/ Duttia.

EA (met opdruk): Algerije.

EA 
^ 

AC, EA 
^ 

At : Griekenland.

EA 
^ 

HNIKH: Griekenland.

E.E.F.: Palestina.

EESTI: Estland.

EGYPT:EgYPte.

EGYPTE:EgYPte'

EINZUZIEFDN: Dantzig'

E



EIRE: Ierland.

EJERCITO RENOVADOR: Mexico.

EMPIRE FRANC of FRANQAIS: Frankrijk of de Franse kolonies.

EMP. OTTOMAN: Turkije of Oost-Roemenië'

ENAPIOMON: Griekenland.

EONIKH: Griekenland.

E.R. (met het portret van koningin Eliza-beth): Groot-Brittannië'

ESCLIELAS: Venezuela'

ESPANIA: Spanje.

ESPANOLA: Spaans Guinea.

ESTADO DA INDIA: Portugees India.

ETABLISSEMENTS DANS L'INDE of DE L'INDE: Frans lndia.

\
' ETABLISSEMENTS DE L'OCEANIE: Frans Polynesië.

ETAT DU CAMEROLIN: Kameroen.

ETAT DU KATANGA: Katanga (Zaire).

ETAT FRANQAIS: Frankrijk.

ETAT IND. DU CONGO: Kongo.

ETIOPIA, ETHIOPIE, ETHIOPIEN-NES: Ethiopië (voormalig Abessinië).

ETS. FRANCS. DE L'OCEANIE: Frans Polynesië.

FACTAJ (met opdruk): Roemenië.

FARIDKOT: Punjab (Chandigarh) (India).

FDO. POO: Femando Poo.

FEDERATED MALAY STATES: Ma-laya.

FEDERATION DU MALI: Mali.

FEDERATION OF MALAYA: Malaya.

FELDPOST (met opdruk): Duitsland.

FIERA DI TRIESTE (rnet opdruk): Triëst.

FILIPAS, FILIPINAS: Filipijnen.

FILLER: Hongarije.

FILS (zonder naam van het land): Irak ofJordanië.

F'



FINLAND: Finland.

FN of FEN: Manchukuo.

FRANCO: Filipijnen, Duitsland of Spanje.

FRANCOBOLO DI STATO: Italië'

FRANK:Albanië.

FRANQUICIA: SPanje.

FREIE STADT SANTZIG: Dantzig.

FREiSTAAT BAYERN (met opdruk): Beieren.

FRIMARKE: Denemarken, Noorwegen, Duitsland of Zweden'

FzuMARKE KGL POST: Denemarken.

FUJEIRA: Fuj eira (Verenigde Arabische Emiraten)'

FURSTENTUM of FVERSTENTLM LECHTENSTEIN : Lichtenstein'

G

GAMBIA: Garnbia.

GARCH: Saoudi-Arabië.

GARZON: Colombia - Tolima.

GEORGIE, GEORGIENNE : Georgia.

GFIADAMES: Libië, onder Franse bezetting.

GHANA:Ghana.

GIORNALI STAMPE: Sardinië.

GOLD COAST: Goudkust.

coLD coAST, met opdruk'GHANA INDEPENDENCE 6th March 1957': Ghana.

GOLFE DE BENIN: Benin.

GOYA:Spanje.

GRAND LIBAN: Libanon.

GRENADA: Grenada.

GRENADINES: Grenada.

GRONLAND: Groenland.

GROSSDEUTSCHES REICH: DuitsJand.

GROS SDEUTS C}iES REICH GENE-RAL GOUVERNEMENT : POICN,

GROTE: Duitsland.
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WORS TENBRO OI)
APPELBROOI)
Donderdag 27 januari 2000

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.

INSCHRIWEN VOOR 23 JANUARI 2OOO.

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 .

Email adres: Geert.Thys @ping.be
FAMILIELEDEN EN VRIENDEN ZIJN EVENEENS WELKOM AAN DEZELFDE
VOORWAARDEN.

Wenst deel te nemen aan het worstenbrood of appelbroden op 27 januari 2000 met:

Worstenbrood:........x L50fr=

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

TOTAAL: Handtekening:



ARPO - JARPO LIER

9de NATIONALE RUILDAG

zaterdag 1L december 1999

POSTZF.GELS - POSTWAARDESTUKKEN -

POSTKAARTEN EN TELEFOONKAARTEN

in zaal ot KARTHUIZE'RSHOF
KARTHUIZERSVEST 55-57 25OO LIER

van L0 tot 17 uur

Iedereen is welkom Toegang gratis

RESE,RVATIE VAN TAFELS IS VERPLICHT
Tafels zijn GRATIS maar er moet een waarborg betaald worden van 500Bef'

(12,40 Euro) die terugbetaald wordt bij het sluiten van de ruildag '
/Inrichting"'t";;lÏil:*ïff 

LíJiïïËïffi';:r'-if::'i::à'"'03/480'28'11

volt art.I Firmin Bosstraat 38 2500 Lier


