
 

 

Historiek 2015 

 

Realisatie van de artistieke 

numismatische almanak 2015 

 

Deze artistieke wandkalender op groot 
formaat (42x34 cm) is samengesteld met 
de beste foto's van de afgelopen 
CoinArtXL-tentoonstelling en toont de 
numismatiek in al zijn facetten. 
Zowel biljetten, medailles, moderne 
middeleeuwse als antieke munten zitter 
er kleurrijk in verwerkt.  

  

11 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  

  

  

  

  

Enkele sfeerbeelden  

   

  



 

 

Numismatica ontvangt de Herentalse Cultuurprijs 2014 

 

Numismatica Herentals was 1 van de 3 genomineerden voor de 
Herentalse Cultuurprijs 2014. Bij de eerste stemronde viel er 
geen beslissing, 1 kandidaat viel af, de tweede stemronde 
heeft een beslissing gebracht. 

 

  

De "Haagbeukse 

Heer" 

Een tevreden maar vooral een fiere 
voorzitter mocht uit de handen van 
Cultuurschepen Ingrid Rycken de 
mooie trofee in ontvangst nemen. 

  

7 februari - 11e Quiz van de Herentalse Cultuurraad 

Onze Numismatica-kwissers hebben weer hun beste beentje voorgezet op deze 11e 
cultuurquiz. 
Op een totaal van 23 ploegen behaalden de Numismatiekers een 7e plaats en de 
Numismaten een eervolle 11e plaats. 

  

 

  

  Groepsfoto Numismatiekers en Numismaten   

  



 

 

8 Februari - 2 jaarlijkse Algemene Vergadering 

Volgens de geplogenheden presenteert het clubbestuur een werkingsverslag aan haar leden. 
Via een PowerPointpresentatie lichten de bestuursleden de verrichtingen toe van de afgelopen periode 
2013-2014. 

Programma: 

Rudy Verwelkoming, herdenken van de overleden leden? verslag van de afgelopen activiteiten, 

tijdschrift. 

Ingrid Het financieel verslag 

Koen Opkomst standhouders, beschouwingen bij de clubveilingen. 

Frank Website, nieuwsbrief, PDF-tijdschrift en nieuwsbrief. 

Herwig Bibliotheekwerking. 

Rudy Verlenging mandaten, planning volgende periode. 

Voorstelling nieuw bestuurslid, huldigingen vaste medewerkers, verdienstelijk lid. 

  

 

Voorstelling nieuw bestuurslid. 

Jos Flamand, persfotograaf-op-rust, maar nog met een gezonde 
portie rusteloosheid. 
Hij zal ons team versterken en de nodige PR activiteiten op zijn 
rekening nemen, alsook de contacten met de lokale pers. 
Welkom Jos  

 

    Groepsfoto van onze vaste medewerkers 

  

10 Mei - 11e clubverjaardag en uitreiking van de medailles "BRIGAND & POORTER" 

Naar jaarlijkse gewoonte trakteerden we op deze dag onze leden op taart/pannenkoek en een drankje. 
De weergoden waren ons gunstig gezind en kon men op het open terras volledig genieten van zijn/haar lekkernij.  

Bij deze gelegenheid ontvingen de aanwezige leden, die in aanmerking kwamen, hun medailles-op-naam. 



 

 

 

 

 

Enkele beelden op het tuinterras 

 

 

 

De BRIGAND- 5 jaar DE POORTER - 10 jaar 

14 juni - 4e ledenfeest onder een prachtig zonnetje! 

Na de clubactiviteit trokken zo'n 56 leden met hun aanhang verder door naar De 
Boskantien voor het 4e clubfeest. De Cava-dames stonden hen op te wachten met het 
aperitief tot iedereen present was en de aanval op de BBQ kon worden ingezet.  
Het 4e ledenfeest mocht rekenen op de best mogelijke omstandigheden om een 
barbecue te laten doorgaan: lekker eten en drinken, 'n stralend zonnetje, een 
buitengewone geslaagde muzikale act en tevreden mensen ... wat wil een mens nog 
meer ... !? Alle deelnemers waren na afloop unaniem: een geslaagd clubfeest waar 
Hakke-zonder-Wakke (uit Diest) met zijn onderhoudende muzikale tussendoortjes aan 
tafel, een groot aandeel in had.  
En dan was er natuurlijk nog het jaarlijkse clubkampioen-schap tapschieten: 4 
schiftingsrondes waren nodig om het kaf van het koren te scheiden en de finaleronde 
een aanvang kon nemen.  

 

Volgende leden 

staan klaar om 

uit te maken wie 

er 

clubkampioen 

tapschieten-

2015 wordt:  

(vlnr) Jozef Van Ham (Wuustwezel), Paul Jacobs (Grobbendonk), Nicole Vanherck 

(Retie), Frans Van Gestel (Herenthout), Freddy Vermeulen (Hallaar), Marc Vercammen 



 

 

(Herentals), Piet Vanmarsenille (Schaffen) en Fons Van Baelen (Haasrode). Met dank 

aan onze regulator Walter Mertens om dit alles in goede banen te hebben gehouden! 

Marc Vercammen won uiteindelijk het pleit en mag een jaar lang de begeerde Award 

koesteren. 

 

Marc Vercammen kroonde zich op het afgelopen ledenfeest tot clubkampioen-2015 in 

het tapschieten en kreeg van Rudy (winnaar-2014) de zilveren penning en de wissel-

Award overhandigd 

 

juni - zoektocht met dedector 

Vorselaarse leerlingen zoeken en vinden munten met de detector 
Elk jaar, in de laatste schoolweek, past juffrouw Lieve van het 6e leerjaar A van het 
Kardinaal Van Roey-Instituut te Vorselaar het muntenproject 'Geld, van V tot PC' toe. 
Zij vindt het, na de verplichtte leerstof te hebben afgewerkt, een dankbaar en geschikt 
project om de kinderen nog leerzaam en enthousiast aan het werk te houden. Als 
extra-muros activiteit wordt dan, als aanvulling op de lessenreeks, met een 
metaaldetector naar muntjes gespeurd. Even voordien wordt op het bewuste veld een 
deel munten in de grond gestopt waar de leerlingen dan zelf naar op zoek mogen gaan. 
Hendrik Van Caelenberghe is hierbij de vaste begeleider. Na een kort onderricht over 
de werking van het toestel mogen de leerlingen dan op beurt de detector hanteren en 
de munten boven halen. Nadien gaan ze in de computerklas verder op zoek naar de 
bijzonderheden van de munt: land, afgebeelde persoon, munteenheid, legering, ... 
Het initiatief werkt aanstekelig, ook juf Linda (6B) is de numismatische toer op en 
werkt het mooi uitgewerkte project af met het munten zoeken als extraatje. Het 
vrolijke enthousiasme van de kinderen doet ons beslui-ten om ook volgend jaar weer 
wat muntjes in de grond te gaan stoppen! 



 

 

 

Onder toezicht van Hendrik start de zoektocht naar de munten 

 

zaterdag 14 november naar Grote Internationale Beurs van Frankfurt-am-

Main (D)  

Vanwege Numismatica Edelweissje Hasselt kregen we de uitnodiging om aan te sluiten 
bij een georganiseerde busreis naar de wereldbefaamde Numismata-beurs van 
Frankfurt/Main. 
Via onze vereniging sloten zich 15 personen aan. Vertrek om 7u op de parking van het 
Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt, met een luxe-car. De beurs kon bezocht 
worden van 11-17u. Voor de niet-beursgangers was er een stadsbezoek voorzien. 

 

 

13 december - 12e COIN EVENT 

Een rustige maar gestage stroom aan beursbezoekers vulde op 13 december, t.g.v. het 12e Coin Event, 
Sporthal De Vossenberg. Comfortabel laverend in de brede gangen gingen de vele bekende, maar ook tal 
van nieuwe verzamelaars, op zoek naar opportuniteiten en aanwinsten voor hun collectie. Immers 112 
standhouders uit 7 verschillende landen stonden hen op te wachten om, op meer dan 400 lopende meter, 
hun numismatische waar te presenteren. 7 Bovenlokale numismatische organisaties en -verenigingen 
vingen de bezoekers op met hun specifieke vragen of vertelden ze over hun activiteiten. 
Om 11.000 u volgde de lezing "Een blik op loden zegels in de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden" door 
Dhr Raf Van Laere 



 

 

  

Enkele sfeerbeelden 

 

 

Na zijn voordracht mocht dhr. Van Laere uit handen 

van de Herentalse voorzitter een fles wijn 

ontvangen. De lezinggever keek zijn ogen uit toen 

hij ontdekte dan er een nog ongekend lakenloodje 

aan de fles bengelde ... Bedankt Raf om uw wijsheid 

met ons te delen! 

  

 


