
Historiek 2017 

  

januari Nieuwjaarsreceptie en -
kadootje 

Naar jaarlijkse gewoonte bij onze eerste clubactiviteit 
verwelkomen we iedereen met een drankje en een 
hapje. 
Bij het verlaten van de zaal ontvangt iedereen nog een 
presentje  

Nieuwjaarsgeschenk voor elke bezoeker:  
een EGMP-jaarboek (jaartal naar keuze) 

 

  

12 februari  Algemene vergadering Numismatica 

In de onpare jaren legt 
het bestuur aan haar 
leden een stand van 
zaken voor van de 
afgelopen 2 

werkingsjaren (2015-
2016). Tevens doet ze 
een oproep om de open 
gekomen bestuursplaats 
van penningmeester in 
te vullen en wil horen 
wat er leeft en beweegt 
bij de leden. Ze staat 
open voor suggesties en 
bemerkingen en stelt 
haar toekomstplannen 
voor. 

De volledige presentatie 
staat on-line ter 
beschikking 
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Zaterdag 4 april Dagbezoek Brussel 

Met 18 deelnemers trokken we met de trein richting Brussel om een bezoek te brengen 
aan de voorlopig (laatste?) opendeurdag van de Koninklijke Munt van België. Verder 
stond er ook nog op het programma, de in de andere buurt liggende instellingen te 
bezoeken, waaronder het Museum van de Nationale Bank en het Koninklijk 
Penningkabinet. 

Deze leerrijke dag werd afgesloten met een gezamenlijk drankje, waarna iedereen 
terug naar huis spoorde. 

  

enkele sfeerbeelden (klik foto voor grotere afbeeldingen)  

Koninklijke munt van 
België 

Nationale Bank Penningkabinet 
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9 april Clubverjaardag 

Viering van de clubverjaardag en de uitreiking van de medailles: 24x Brigand & 26x Poorter. 
Als traktatie kreeg elke bezoeker pannenkoeken/taart + koffie/thee/wijn/cava geserveerd op het 
tuinterras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 juni - 6e ledenfeest en clubkampioenschap tapschieten 

Aansluitend na onze clubactiviteit verwelkomden we alle ingeschrevenen (80 personen) met 
aperitief en een Kempisch buffet. Hugo Moeskops (Vosselaar) zorgde met zijn accordeon 
voor het muzikale tintje. Een 50-tal spelers namen deel aan het clubkampioenschap 
tapschieten: Jacques Priem, tevens winnaar vorig jaar, mocht de zilveren penning en de 
wissel-award in ontvangst nemen. Elke deelnemer ontving na afloop een bronzen penning. 
Walter Mertens heeft deze kompetitie weer in goede banen gehouden. 

 

In een groen Kempisch decor, in de schaduw van de Herentalse Toeris-tentoren, beleefden 
de deelnemers een gezellige, culinaire en sportieve zondagnamiddag 

 

De 7 finalisten aan het clubkampioenschap tapschieten-2017 
Jacques - Leo - Werner - Ad - Wilfried - Frans - Paul en de Walter 



 

Jacques Priem, 
tevens winnaar 

vorig jaar, mocht 
de zilveren 

penning en de 
wissel-award in 

ontvangst nemen 

 

De dames die hadden deelgenomen aan het tapschieten en de meeste punten verzameld 
hadden, kregen een speciale traktatie uit de hand van Marc De Quint. 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 juni - Deelname aan 2e editie MidZomerThals, Cultuurmarkt op het 
kasteeldomein Le Paige 

 

Numismatica was hierop aanwezig met een stand:  
- tentoonstelling met als thema 'Hertalse 
numismatiek' 
- muntenpuzzel ; 2-euro-ruiltafel 
- munten-trek-spelletje voor kinderen 
- spandoek, tijdschriften, flyers. 

Onder goede weersomstandigheden heel wat bezoekers 
en geïnteresseerden mogen verwelkomen. 

 

13 augustus - 2e editie openlucht Zomerbeurs voor verzamelaars, Grote markt en 
Lakenhal te Herentals 

Eitjes dragen naar de Karmelietessen om goed weer af te smeken helpt echt!! Het was de 2e keer 
dat de initiatiefnemers van de Zomerbeurs voor Verzamelaars deze heugelijke vaststelling 
konden maken. De aan-wezigheid van 60 standhouders van allerlei pluimage, een 400-tal 
bezoekers, een unieke tentoonstelling van flessenscheepjes en een goed-lopende organisatie 
maakten het geheel tot een aanwinst in de verzamel- beurskalender. Proficiat aan alle deelnemers, 
organisatoren en helpers! 

 

Het organiserende Zomerbeurscomité op de pui van de Lakenhal 



 

In de inkom van de Lakenhal 
heeft Jean-Pierre Maeremans 
zijn verzameling van flessen 
met een boot of schip erin laten 
zien. Sommige zo klein dat ze 

in een luciferdoosje passen, 
andere eerder kolossaal van 
formaat. 

 

 

verdere sfeerbeelden zie ZOMERBEURS 2017 
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'Een-Streepje-Francken' 

De gebroeders Frans en Ambrosius Francken, beide afkomstig uit een bekende Herentalse 
schildersfamilie. 
Naar aanleiding van hun 400 jaar overlijden organiseert de Herentalse Cultuurraad een grote 
evocatie in april 2018. 
 
Numismatica Herentals wil voor deze gelegenheid een herinneringsmedaille produceren en 
organiseerde hiervoor een ontwerpwedstrijd voor de voorzijde van een plaket (75x50 mm). 

Onze ontwerpwedstrijd rond de herinneringsplaket t.g.v. de herdenking '400 jaar overlijden 
van de Herentalse schildergebroeders Francken' leverde 8 mooie inzendingen op. Zowel de 
Herentalse Cultuurraad als het Numismatica-bestuur heeft zich hierover op anonieme basis 

beraadslaagd en koos uiteindelijk voor het ontwerp van de Herentalse kunstenares Christel 
Druyts.  
Zij zal ten gepaste tijd een zilveren uitvoering van haar ontwerp en 2 inkom-kaarten voor het 
spektakel worden overhandigd.  
 
Proficiat Christel! Hartelijk dank aan de andere deelnemers voor hun inzending. 

 

 

De winnares 

  Haar ontwerp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 december - 13e internationale muntenbeurs "COIN EVENT", sporthal de Vossenberg te 
Herentals. 

Winterse omstandigheden weerhielden dan wel enkele standhouders en bezoekers om af te reizen naar 
het 14e Coin Event te Herentals, iets waarvoor we ten volle begrip opbrengen, toch kan de organisatie 
terugkijken op een geslaagd evenement met meer dan 100 exposanten, 8 promotiestanden en heel wat 
bezoekers. De grote tevredenheidsfactor bij het afscheid doet ons weeral met volle moed vooruitblikken 
naar de volgende editie. Mede dank zij de getroffen maatregelen zoals o.a. bewakingscamera's, security-

personeel en een aantal  rechercheurs-in-burger, werd ons geen incident gemeld. 
Langs deze weg dankt het bestuur van Numismatica Herentals alle aanwezige standhouders, 
promotiestandhouders, bezoekers en (vooral) de vele helpers die betrokken waren bij de opbouw, het 
verloop, het opruimen en hiermee dit succes mee hebben mogelijk gemaakt. Tevens dank aan Willy 
Geets voor de interessante uiteenzetting over de Mechelse muntslag. 

Willy Geets 

 

 

    

Enkele sfeerbeelden 

  

  

verdere sfeerbeelden zie COIN EVENT 2017 
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