
 

 

Historiek 2012 

 

8 januari 

 

 

 

Door een parochiale activiteit was onze vertrouwde St-

Antonius-zaal niet vrij en moesten we uitwijken naar zaal 

Nieuwland. Traditiegetrouw serveerden we, tijdens deze 

1e clubactiviteit van het nieuwe jaar, onze 
nieuwjaarsreceptie die zeer werd gesmaakt, als kadootje 

ontvingen alle bezoekers een boek 

zaterdag 21 januari 

 

 

 

13 Herentals-leden gingen in op de uitnodiging van onze vrienden-collega's van 

N.K. Brabant om samen een numismatische dag te beleven in het Limburgs 

Museum te Venlo. Na de koffie met taart en een les archeologie leidde de huis-
archeologe het 23-koppige gezelschap door de vaste opstelling, een Romeinse 

Ixea-afdeling incluis. Na de lunch in het Grand Café Gouvernement volgden nog 2 

lezingen over een Maaslands numismatisch onderwerp, Jos Benders en Ronald 
Wientjens waren de sprekers van dienst. Een stadswandeling en een afsluitend 

diner maakte deze prachtige dag compleet. 

 

vrijdag 10 februari 2012 

 

 
Geflankeerd door Cultuurschepen Ingrid Ryken poseren onze 2 Numismatica-

kwisploegen voor de huisfotograaf. Op deze 7e Quiz, ingericht door de 

Herentalse Cultuurraad waren de Numis-matiekers (76%), zeer tevreden 

met hun 14e plaats, ze eindigden iets vóór de Numis-maten (69%) op een 

18e plaats (op 32 deelnemende ploegen).  



 

 

 

 

April 2012 - Wereldtals 

 

 

een project van de Herentalse Derdewereldraad 
rond verbondenheid, respect en diversi-teit, 

stellen Herwig Helsen en Leopold Verbist een ten-

toonstelling samen met als onderwerp ‘Munten 
van N-Europa en Z-Afrika’. Een infobundel ligt ter 

beschikking. 

zondag 13 mei 2012 

 

Op de clubactiviteit mochten de Brigands-2012 hun medaille-op-naam, voor 

hun 5-jaar lidmaatschap bij de club, ontvangen uit handen van 

Cultuurschepen Ingrid Ryken. Proficiat Brigands ! 

 

 

 



 

 

Zondag 13 september 2012 

1e clubfeest Numismatica Herentals 

Zo’n 83 leden, hun familie en enkele sympathisanten vonden elkaar op de 

tuinreceptie, aansluitend op de voormiddagactiviteit. Met een bubbeltje in de 

hand en onder een aangenaam zonnetje kon ook al de 1e reeks van het 

tapschieten aanschouwd worden. Met een Breugeliaans buffet is het nooit 

makkelijk om een eerste keus te maken, maar geen probleem, al dat lekkers 

nodigt sowieso uit om enkele keren met je bord langs te gaan. Onder de act 

van Juul Kabas kon een culinair rustpunt ingebouwd worden. Maar als rode 

draad doorheen het clubfeest liep het clubkampioenschap tapschieten, 32 

deelnemers hadden laten weten dit oude volksvermaak wel eens te willen 

uitproberen. 

 

Freddy Van Menxel 

haalde het met 

enkele centimeters 

en mocht van 
voorzitter Rudy en 

‘regelaar’ Walter de 

wissel-Award en de 
zilveren penning mee 

naar huis nemen. Alle 

andere deelnemers 
ontvingen een 

bronzen penning 

TAPSCHIETEN-2012. 

 

 

Snuffel 2012 

 

Een kans om de vereniging te promoten in hartje centrum konden we niet 

negeren : met een grote tent, spandoek, een aantal opstellingen en een 
schare medewerkers waren we gewapend om bezoekers te informeren en te 

animeren op de 2-jaarlijkse Herentalse hobbybeurs van 15 september ll. De 

kleintjes konden na een geslaagde muntenpuzzel een graai doen in de 
grabbelbak en bij het muntentouwtjestrekken waren ze zeker van een 

numismatische ontdekking. De ‘rijpere’ bezoekers wisselden aan de 

euroruiltafel hun 2-euromuntstuk tegen een speciale 2-€ en verbaasden zich 
wat er in de voorbije 10 jaar zoal geproduceerd werd aan zulke 2-

euroherdenkingsmunten, mooi gepresenteerd in een overzichtelijke 

tentoonstelling. Iedereen die erom vroeg kreeg de nodige info en een 
clubtijdschrift mee uit onze stock. Hopelijk hebben we hier of daar een 

numismatisch vonkje laten overspringen …. 

 

Onze Snuffel-stand op de Grote Markt, druk bezocht door jong en oud. 



 

 

 

Zondag 16 september 2012 

 

Tapke-petanquen tegen de Olense Tennissers 

 

 

In een prachtig nazomerzonnetje konden de Herentalse numismatiekers zich 

meten in een vriendschappelijke ontmoeting met de Olense tennis-club. In een 

uitstekend sfeertje werden de petanqueballen doorlopend geruild met de 
tapschietschijven, uiteraard regelmatig onderbroken door een verfrissende 

pint. Op het einde van de namiddag bleken de munt-verzamelaars sterker in 

het tapschieten, de tennisers haalden dan weer meer punten bij ‘jeu de 
boules’, een optelling wees uiteindelijk in het voordeel van de Olenaars : 150-

137. Wat echter primeerde was een gezamenlijke leuke en zonnige 

zondagnamiddag in prettige omstandig-heden … uitleg van de verliezers, 
uiteraard … 

 

Zondag 28 oktober 2012 

 

Joris & Rudy ontvangen de 2-jaarlijkse Numismatische Prijs Tienen 

Bewust van de noodzaak tot bevordering van de Munt- en Penningkunde 

besloot het bestuur van Numismatica Tienen in 1980 een 2-jaarlijkse Prijs in 

het leven te roepen. Deze Ereprijs wordt toegekend aan een persoon, 
vereniging of instelling welke zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt heeft 

op het gebied van de numismatiek in het kader van de Vlaamse 

volksgemeenschap.  
In overleg met een 8-koppige jury heeft Numismatica Tienen besloten voor 

2012 haar Prijs toe te kennen aan Joris Frederickx en Rudy Dillen van 

Numismatica Herentals, dit voor hun verdiensten in de ontwikkeling van het 
recente gelanceerde schoolproject ‘Geld, van vee tot pc’.  

Tijdens de clubactiviteit van 28 oktober werd in clublokaal ’t Hoekske de Prijs, 

een bronzen penning en een te verdelen geldsom, overhandigd door 
voorzitter Fons Van Baelen en erevoorzitter Pierre Degel.  

 



 

 

Zondag 11 november 2012 

 

Busuitstap naar Tienen : een zeer gezellige bedoening ! 
 

 

Op deze zondagmorgen stapten 22 numismatica-leden in gezelschap op de 

bus voor een daguitstap richting Tienen zodat in de voormiddag de wel-

gekende internationale muntenbeurs en het Suikermuseum kon worden 

bezocht. Na een ‘Gewichtige’ hap in het stadscentrum en een passage door het 
Gallo-Romeins Museum ‘t Toreke’ ging het richting Wezemaal. In het 

‘bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn’ aldaar werd de groep, via een 

geanimeerde uiteenzetting en een 5-gangen-proeverij, ingewijd in de 
plaatselijke wijncultuur. De dag werd gastronomisch afgesloten in de 

sfeervolle ‘Herberg In de Ster’. Voorwaar een prettige dag !! 

 
Zondag 9 december 2012 

9e COIN EVENT 
 

We houden een goed gevoel over aan de 9e editie van onze internationale 

beurs, al zijn veel bezoekers niet komen opdagen wegens de slechte 
weersvoorspellingen. Onze eigen leden kwamen talrijk opdagen voor de 

noodzakelijke hulp bij opbouw-verloop-opruim. 

 

 

107 standhouders uit 6 
verschillende landen : 68 B, 28 

NL, 5 D, 4 F, 1 UK, 1 LIB maakten 

reservaties voor 400m. 

Céline Ben Amar verzorgde de 

lezing  

‘Goden en symbolen op 
Alexandrijnse munten’, voor 

een 16-tal aanwezigen, een 

gepaste bedanking met attentie 
werd overhandigd door Leopold. 

 

Stadsbestuur Herentals krijgt eeuwenoude munten Het Nieuwsblad 
Archivaris Jan Goris koestert de muntjes die hij zondag, tijdens het 9e Coin 

Event, kreeg van Numismaticalid Hendrik Van Caelenberghe. Deze 

onderzoeker heeft zijn vondsten, waaronder ook nog heel wat scherven 

geschonken aan het Herentalse stadsbestuur. Hendrik Van Caelenberghe 
doorzocht urenlang tonnen zand die in 2004 werd afgegraven bij de heraanleg 

van de Grote Markt. ‘Ik vond munten die dateren uit het 3e kwart van de 13e 

eeuw', zegt Hendrik. Het gaat o.m. om een sterling van Jan I, hertog van 
Brabant, een penny van Edward II van Engeland en tourse denieren geslagen 

onder Louis IX van Frankrijk. ‘Voor de numismatiek zijn deze munten heel 

belangrijk aangezien ze duidelijk de invloed aantonen van de Franse en 
Engelse muntcirculatie in onze gewesten. Het is ook een aanwijzing dat 

Herentals al voor het einde van de 13e eeuw, een aanzienlijke rol speelde in 

het hertogdom.'  

Dat er meerdere Franse munten onder de Grote Markt begraven lagen heeft 



 

 

volgens Van Caelenberghe te maken met het gegeven dat deze munten groter 

waren, en dus gemakkelijker te hanteren dan de Brabantse denier. Bij zijn 

zoektocht vond hij ook nog een riem met gesp die wellicht dateert uit het 

einde van de 13e- of het begin van de 14e eeuw. De vondsten zullen bewaard 

worden in het Stadsarchief. mph 

 

Hendrik met archivaris 

Jan Goris, Hugo 

Verhaegen van de 

Geschiedkundige kring 

en burgemeester Jan 

Peeters heffen het glas 

op de overdracht van 

de Herentalse 

middeleeuwse 

vondsten tijdens het 

9e Coin Event. 

 


