Historiek 2009
11 januari 2009
Algemene Vergadering : na de clubactiviteit presenteerde het clubbestuur aan de leden een stand van zaken
van de afgelopen periode.
Deze was positief, zowel op gebied van activiteiten, financiën,
ledenaangroei, ... enkele leden feliciteerden de club met hun
inspanningen, niet in het minste naar de jeugd toe. Leopold Verbist
werd gehuldigd als waardevolle medewerker aan het tijdschrift.

januari 2009
Pers deelt cultuurprijzen uit ! Naast de cultuurraad zette ook de Herentalse pers enkele cultuurlaureaten van
2008 in de kijker. De lokale persjongens kozen voor ‘Ter Vesten’ als winnaar en bedeelde Numismatica met
de 2e prijs.
Bedankt dames en heren van de pers !
Pater Kristiaan (links), aalmoezenier van zigeuners en
foorkramers (3e plaats) uit erkenning voor zijn werk,
Denis Avonds (midden), voorzitter van ‘Ter Vesten’ (1e plaats) en
Marc Peeters (rechts), van Numismatica (2e plaats), kwamen de
honneurs waarnemen.

De 3 laureaten kregen Herentalse “kadocheques”

17 mei 2009

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de vereniging ontving elk aangesloten lid van het eerste uur een
bronzen 'Brigand' op naam.
Het Boerenkrijgmonument op de voorzijde werd uitgewerkt door de Herentalse kunstenares Pazzi De Peuter
die met deze medaille toe is aan haar eerste creatie op gebied van penningkunst.

Bij de uitreiking van de medailles werden Koen en Rudy, beiden tevens 5 jaar
Numismatica-bestuurslid, bijgestaan door de Herentalse Cultuurschepen Ingrid Ryken
en de graveur Pazzi De Peuter

06 juni 2009
Numismatica goes English
Op 6 juni organiseerde de vereniging een dagtrip
naar de London Coin Fair.
Elk van de 51 deelnemers had zo z'n eigen reden
om de verplaatsing te maken : muntje kopen op
de beurs, de grote toeristische attracties
aflopen, shoppen in Regent Street met de lage
Pond-koers of gewoon wat ronddwalen in het
British Museum.
Net voor de afreis, iedereen terug opgelijnd op de trappen van het British Museum

Openingsfeest '800 jaar Herentals' op zondag 4 oktober 2009
Tijdens het openingsfeest op de Grote Markt werd door een mobiele
muntpers een herdenkingspenning gerealiseerd in de Numismaticastand.

Na de academische zitting lieten burgemeester Jan Peeters en
cultuurschepen Ingrid Ryken de eer aan Vlaams Minister-president Kris
Peeters voor de 'eerste slag'. Met een oplage van 800 ex. kon amper aan
de vraag worden voldaan.

zondag 13 december 2009
Onze 6e Grote Internationale Muntenbeurs (COIN EVENT) in de sporthal “De Vossenberg” te Herentals.
Met :
- 87 standhouders en 390 m numismatisch aanbod
- 6 promotiestanden
- 2 numismatische lezingen
- Altijd-Prijs-Tombola met 12 gouden munten

bezoek van cultuurschepen Ingrid Ryken aan
de promotiestanden

