Beurzen

15e COIN EVENT Herentals
Op zondag 9 december staat het jaarlijkse Coin Event te Herentals weer geprogrammeerd. Gezien de
groei van vooral buitenlandse aanmeldingen mogen de organisatoren zich weer verheugen op nieuwe
gezichten met een dito aanbod. Dit feit bewijst dat de Herentalse beurs meer en meer bekend raakt
over de grenzen en een aantrekkingspool blijkt voor standhouders en bezoekers van steeds verderaf.

110 standhouders uit 7 landen
Naast een vast contigent van een
50-tal Belgische exposanten levert
Nederland met 29 standhouders de
grootste buitenlandse inbreng. Voorts
zijn er reservaties genoteerd uit Frankrijk,
Groot-Brittannië, Duitsland, Polen en
Denemarken. Samen zorgen ze voor een
uitgebreid en gevarieerd aanbod op
zo’n 420 lopende meter tafelruimte.

Acht promotiestands
Elk jaar presenteren verschillende organisaties en bovenlokale verenigingen
zich aan het beurspubliek. Zij geven
uitleg aan wie erom vraagt, lichten hun
activiteiten toe en doen zo indirect aan
ledenwerving. Dit jaar zijn van de partij:
Koninklijk
Nederlands
Genootschap
voor Munt-en Penningkunde (KNGMP),
Worldwide Bi-metallic Collectors Club
(WBCC),
Europees
Genootschap
voor Munt en Penningkunde (EGMP),
Oriental Numismatic Society (ONS),
Diestse Studiekring voor Numismatiek
(DSN), Promotie van de Medaille,
Herdenkingsmunten.be en P. De Greef.

over een Romeins thema gaat: ‘Some
prestigeous Roman hoards of the third
century’. De lezing wordt gehouden in
een apart lokaal in het complex, duurt
ongeveer een uur en is gratis bij te wonen
door beursbezoekers.
Beurspenning
T.g.v. deze kleine jubileumeditie voor-ziet
de organiserende vereniging, Numismatica Herentals EGMP, in een gratis
beurspenning voor de eerste 600
betalende bezoekers. Een voorontwerp
hiervoor is reeds klaar. Deze kwaliteitsvolle
bronzen penningen (30mm) worden
geproduceerd bij de firma Mauquoy
Medal Cy.

11-uur lezing
Het is een eer en waar genoegen om dit
jaar de heer Michel Amandry als spreker
te mogen voorstellen. Michel is voormalig
hoofdconservator aan het Parijse
Cabinet de Medailles en co-auteur van
de befaamde RPC-reeks. Het zal dan
ook niet verbazen dat zijn voordracht
Locatie
Het Coin Event wordt gehouden in Sporthal
De Vossenberg, Markgravenstraat 107,
B-2200 Herentals, van 8.30-15.00 uur.

Inkom
Leden van Numismatica Herentals en
jongeren tot 18 jaar, in gezelschap van
een betalende bezoeker, krijgen gratis
toegang tot de beurs. EGMP- en AENleden betalen 1 euro, overige bezoekers
tellen 2 euro neer.

Contact
Meer info te bekomen via email: rudy.
dillen@telenet.be, gsm: 0471-329179 of
via de clubwebsite: www.numismaticaherentals.be
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