Historiek 2018
14 januari

Nieuwjaarsgeschenk en -receptie

Op deze clubactiviteit ontvingen alle aanwezige
leden & bezoekers bij het binnenkomen een
nieuwjaarsgeschenk. Rond de klok van 10u was
er een traktatie en werd er getoast op een
nieuw en plezant numismatisch jaar

21 - 22 april
Met het mooie weer konden we het weekend
als volledig geslaagd beschouwen. Vele
mensen vonden hun weg naar de St.
Waldetrudiskerk om de evocatie "een streepje
Vrancken" bij te wonen.
Het bestuur van Numismatica Herentals zorgde
voor de verkoop en de verdeling van de
plaketten alsook het uitbaten van een
drankstandje.
Een eerste paar expressies zijn te vinden in
onderstaande link:
https://photos.app.goo.gl/6aDwLFXRd8iMzEc12

Streepje Francken

10 juni

7e Ledenfeest

Na de clubactiviteit werden alle deelnemers getrakteerd met een aperitief als welkom in De
Boskantien.
Onder prima weersomstandigheden genoten de 82 deelnemers van het Spaanse buffet met paella,
de 'Wereldkampioen Complementengever' en vonden vertier in het tapschieten.
Grote foto: mooi opgelijnd, de finalisten van het clubkampioenschap tapschieten:

Paul - Marc - (Jacques) - Frank - Korhaan - Frans-Louis - Fons en Johannes

Kleine foto: als winnaar van de vorige 2 edities mag Jacques Priem de wissel-Award doorgeven aan
een tevreden Louis Beullens, de kersverse clubkampioen tapschieten-2018 van Numismatica
Herentals.
Proficiat Louis met je overwinning.

12 augustus

3e Zomerbeurs

De weergoden waren ons gunstig gezind tijdens het weekend van onze 3e editie zomerbeurs. Het brengen
van de eitjes zal toch zijn vruchten afwerpen, 3de jaar goed weer na elkaar. Er hadden 54 standhouders
ingeschreven met 241.5m aan een verscheidenheid van materiaal. Alle loten van de tombola zijn dit jaar
verkocht en we mochten een 30-tal jeugdloten uitdelen. De tentoonstelling over de “speciale 2-euro
muntstukken” kende veel belangstelling. De orgelman zorgde dit jaar voor het muzikaal intermezzo. Dit jaar
mochten we veel bezoekers verwelkomen, deels door het goede weer en dat de beurs bekend wordt.

Dit jaar was het de beurt aan Freddy,
Marc en Marc om goed weer af te
smeken voor de Zomerbeurs en eitjes
te presenteren aan Moeder Overste van
de Karmel-ietessen ... en met
welk succes ...!!

sfeerbeelden Grote markt

sfeerbeelden Lakenhal

9 december
15e COINT EVENT
Met de vaststelling van groei in het
aantal standhouders en het aantal
beursbezoekers, een interessante
lezing en een goedlopende organisatie,
mogen we weer terecht fier en
tevreden terugblikken op een
geslaagde 15e Coin Event. Langs deze
weg, dank aan alle aanwezige
exposanten en leden! In het bijzonder
willen we onze leden-helpers feliciteren
met hun inzet en steun aan de
vereniging bij de opbouw vooraf en het
opruimen nadien. Zonder deze
vrijwillige inzet kunnen we een
organisatie als dit niet overeind
houden!! Ook volgende keer willen we
- het moto indachtig 'Don't think
what your club can do for you, but
think what you can do for your club' weer graag een beroep doen op leden
die willen participeren in ons
verenigingsleven.
Een 595 bezoekers namen bij het
binnenkomen hun gratis beurspenning
in ontvangst. Gastspreker Michel
Amandry kreeg een 20-tal toehoorders
bij zijn lezing over opmerkelijke
Romeinse schatvondsten. Dank zij de
spijtige noodzakelijkheid van camera's,
security-agenten en een act-deprésence van de politiedagploeg
noteerden we geen
onregelmatigheden.
sfeerbeeld

Munten, zover je kan zien

