Historiek 2008
Zondag 13 januari 2008
Eerste clubactiviteit in ons nieuw lokaal.
Naar jaarlijkse gewoonte onze nieuwjaarsreceptie, de leden kregen als verwelkoming een cashmunt.
De tentoonstelling werd verzorgd door Leopold Verbist, die omwille van zijn verjaardag aan
elke geïnteresseerde luisteraar een penning overhandigde.

Onze “Gust”, als stichtend bestuurslid van onze club neemt hij afscheid en draagt hij
de fakkel over van penningmeester – schatbewaarder over.

Vrijdag 04 april 2008
Deze '10 Moedigen' verdedigden de Numismatica-eer op de 3e Quiz van de Herentalse Cultuurraad.
Zowel de Numismatiekers op een 13e en de NumisMaten op de 18e plaats beloofden na afloop om volgend
jaar harder te studeren om nog sterker te kunnen
aantreden.

In de kijker: de toogploeg van Numismatica

Service met een glimlach

Susanne, Jef, Marie-Line, Leon en Sonja

Zondag 8 juni 2008

invoering van de gratis jeugdtombola.
Voortaan krijgt elke aanwezige jongere (-15 j.) een gratis
lootje en maakt hiermee kans op één van de prijsmunten,
met o.a. een Romeins muntje, en een consumptiebon.

Zondag 13 juli 2008
De kaap van 300 actieve leden werd overschreden.
Jeremy Crossan mocht uit handen van de Herentalse Cultuurschepen Mevr. Ingrid Ryken de welkomstpenning
en een flesje wijn ontvangen. Dit alles onder goedkeurend oog van Raf Van Gompel die het peterschap over de
nieuwbakken numismaat heeft aanvaardt.

Muntmanifestatie Assen ... en stadswandeling in ’s-Hertogenbosch
Bij een door Numismatica Antwerpen georganiseerde busreis naar de Noord-Hollandse Muntmanifestatie, op
zaterdag 20 september, haakten leden van Numismatica Leuven en - Herentals gretig in om de " grootste
muntbeurs van Nederland" een bezoek te
brengen. In de namiddag stond een bezoek aan
‘s Hertogenbosch de 'meest gezellige stad' van
Noord Brabant op het programma.
Jos Holland, gids en voorzitter van de lokale
Numismatische Kring Brabant, loodste de groep
op een amusante en leerrijke wandeling door zijn
stad.

zondag 14 december 2008
Onze 5e Grote Internationale Muntenbeurs (COIN EVENT) in de sporthal “De Vossenberg” te Herentals.
Met:
- 105 standhouders en 390 m numismatisch aanbod
- 9 promotiestanden
- 2 numismatische lezingen
- Altijd-Prijs-Tombola met 12 gouden munten
- gratis welkomstpenning

De pers die de welkomstpenning heeft geperst

