
 

 

Historiek 2011 

Zondag 13 januari  

 

Naar jaarlijkse gewoonte worden de leden vertroeteld met een 

nieuwjaarsreceptie en een nieuwjaarskadootje. 

Als primeur werden er tijdens onze eerste clubactiviteit van het 
jaar gegraveerde bier- & wijnglazen met ons clublogo 

voorgesteld. Ze dienen niet enkel als relatiegeschenk, zijn 

tevens een verzamelobject of dienen gewoon om lekker uit te 
drinken. 

 
Biljet van 500 F du Congo 

Zondag 13 februari 

Door omstandigheden werden we genoodzaakt onze clubactiviteit te laten doorgaan in de zaal 

"Revue". 

Algemene vergadering: na de clubactiviteit presenteerde het clubbestuur aan de leden een 

stand van zaken van de afgelopen 2 jaar. 
Aanvaarding kandidatuur van Herwig Helsen als nieuw bestuurslid. 

Tijdens de vergadering mochten we een paar mensen huldigen omwille hun inzet naar de club toe. 

- Joris Frederickx als verdienstelijke medewerker dit voor het werk aan het "Schoolproject. 

 

- Ad Lansen als verdienstelijke medewerker aan het clubtijdschrift. 
 

 

 

 



 

 

 

- Onze Cafetariaploeg (4 barmoeders en 2 -vaders) kregen de nodige felicitaties en werden 

eveneens in de bloemetjes gezet. 

 

  

Het Schoolproject 

 

EGMP ontwikkelt schoolproject 
GELD – van vee tot pc 

van ruilhandel tot internet bankieren 
 

 

 

In de schoot van de reguliere EGMP-vergaderingen ontstond het idee om een schoolproject te 

ontwikkelen. Het wil jongeren laten kennismaken met het fenomeen ‘geld, de verscheidenheid van 
onze betalingssystemen en ze op ontdekking sturen naar het verhaal achter de munt. 

Na een lange tijd van voorbereiding is het geheel nu afgewerkt en circuleert reeds in een aantal 

scholen. Het project oogt fris en attractief en is gericht naar het 6e leerjaar van de lagere school 

(11 à 12-jarigen), het beantwoordt aan de noden van het modern onderwijs en houdt rekening 
met de eindtermen die er moeten worden bereikt.  

 

De rode draad doorheen het verhaal is ene professor Mark Franken die in Spanje een Romeinse 
muntvondst doet en er Europa mee doorreist. De leerlingen maken alzo kennis met de 

geschiedenis van het geld, ze doorstaan een Franse les, maken kennis met de eurozone en 

ontwerpen een munt voor de Zuidpool. Na ook nog een les rekenwerk, enkele opzoekingen op het 
internet en wat praktische oefeningen, eindigt de week met een tentoonstelling in de eigen klas.  

Alle EGMP-afdelingen verdelen het pakket onder de scholen in hun omgeving. Het ganse project 

kan ook gratis gedownload worden van de website www.egmp.be(doorklikken naar geld – van 
vee tot pc).  

 

 

 
 

 

 
Joris Frederickx, medesamensteller van het project, overhandigt aan de Herentalse cultuurschepen 

Mevr. Ingrid Rykers het pakket voor de plaatselijke scholengroep.  

 
 

http://www.egmp.be/


 

 

6e Quiz van de Herentalse Cultuurraad op vrijdag 01 april 2011 

 

Hier onze deelnemers aan de 6e quiz van de Herentalse Cultuurraad. Met de NUMIS-matiekers op een 

13e plaats (78 %) en de NUMIS-maten op een 14e plaats (77 %), op 28 deelnemende ploegen, kon 
iedereen met voldoening terugblikken op een gezellig avondje hersengymnastiek.  

van 7 tot 9 april 2011 Tentoonstelling Alexanders Erfenis in een wijnkelder !  

Het werd waarschijnlijk nog niet eerder vertoond maar onlangs kon je tussen 
de Chateaux’s Rothschild en Margaux kijken naar antieke Griekse munten. 

Tijdens deze sympathieke samenwerking tussen Numismatica Herentals en 

Supermarkt Van Eccelpoel kon je, met een glaasje wijn in de hand, kennis 
maken met de Hellenistische muntslag van de opvolgers van Alexander de 

Grote. Tevens kon de bezoeker met een kleine prijsvraag een fles wijn, rood 

of wit naar keuze, winnen. 20 bezoekers aan de tentoonstelling vulden een 
antwoordstrookje in, 17 daarvan hadden de 3 antwoorden juist. 

Hieronder geven we het resultaat : 

1. Waar heeft de Parthische koning Phraates IV een wrat ? voorhoofd 
2. Wat houdt Zeus op zijn uitgestrekte rechter hand ? adelaar 

3. Welke dieren kronkelen rond de boogtas (Pergamon) ? slangen 

Schiftingsvraag : hoeveel wegen de 2 olielampjes in de kast ? 190 g 

De winnaars : 
Vic Vermeulen  185g  -5 

Marleen Debruyne 160g -30 

Walter Mertens 234g +44 

 
Bij een lekker glaasje wijn kon men kennis maken met prachtige antieke munten.  

Het initiatief werd geapprecieerd en menig bezoeker werd gefascineerd. Hier poseren de heren des 

huizes, Charel en Koen, tezamen met een nieuwsgierige wijnproever/zanger Bart Van den Bossche.  



 

 

Busuitstap naar 2e Filanumis in Houten  

 

Op 16 april maakten zo’n 38 deelnemers gebruik van de, door Numismatica Leuven, 

georganiseerde busreis naar de 2e Internationale Beurs voor Filatelie en Numismatiekin Houten, 

nabij Utrecht. Het gecombineerde aanbod van postzegels en munten, kriskras door elkaar, zorgde 
voor een aangename ambiance en trok meer dan 1000 bezoekers naar de gezellige beurszaal. 

Blijkt dat heel wat muntenverzamelaars ook een collectie zegels on the side aanleggen. Op de 

terugweg werd de vestingstad Gorinchem aangedaan voor een vrije wandeling en een hapje-
drankje-terrasje in een zacht zonnetje, een aangename verpozing op zo’n drukke muntendag. Met 

dank aan Ivo Haine van Numismatica Leuven voor de perfecte organisatie en de mooi uitgewerkte 

samenwerking tussen de ‘Brabantse’ EGMP-verenigingen Leuven, Antwerpen en Herentals.  

Uitreiking medaille "Brigand" 5 jaaar lidmaatschap 08 mei 2011 

 

Het Herentalse Brigantenleger, ondertussen toch al zo’n 158 man sterk, kreeg er ook dit jaar weer 

een ‘regiment’ bij. Tijdens de clubvergadering mochten deze kempenzonen (zie foto) hun medaille 
van 5 jaar lidmaatschap in ontvangst nemen. 

Het nieuw bestuur 

 

Bart  Rudy Frank Koen Herwig 
 

Bij de Algemene vergadering van 13 februari mochten we Herwig Helsen als een nieuw bestuurslid 

verwelkomen. Het heeft even geduurd om het volledige bestuur op foto vast te leggen. 



 

 

zondag 11 december 8e COIN EVENT 

8e Coin Event verliep prachtig ! 

 

Met veel voldoening en fierheid kan Numismatica Herentals terugblik-ken 

op een, in alle opzichten, geslaagde beurs. Met 98 standhouders, 380 
lopende meter aanbod, 6 promotiestanden, een uitmuntende lezing 

gegeven door Jens Jakosson en meer dan 600 bezoekers die de inkom 

passeerden, was deze beurs een topper in de Kempen. Een vaste schare 
helpers stond garant voor een vlekkeloze invulling van de vele taken. 

Vele leden reageerden op onze oproep om te helpen bij het opbouwen en 

het opruimen, zodat ‘de klus’ in korte tijd was geklaard. Het 
Numismatica-bestuur wil hierbij al deze helpers uitdrukkelijk 

bedanken !! 

 

 
Jens Jakobsson 

  

 


