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Traditiegetrouw serveerden we, tijdens deze 1e
clubactiviteit van het nieuwe jaar, onze
nieuwjaarsreceptie die zeer werd gesmaakt. Zoals elk
jaar kregen alle bezoekers een presentje aangeboden.

10 Februari
Na de maandelijkse clubactiviteit werden onze leden
uitgenodigd om de 2-jaarlijkse "Algemene
clubvergadering" bij te wonen.
Een overzicht van 2011-2012, alsook de plannen
2013 -2014 werden door het bestuur aan een 25-tal
leden gepresenteerd.
Deze presentatie is te consulteren op onze homepagina

22 Februari

Sonja - Ivan - Wim - Walter
Onze kwisploeg 'Numismatiekers' nam ook deze editie weer deel aan de
jaarlijkse quiz, ingericht door de Herentalse Cultuurraad, bedoeld voor
gelegenheidsploegen met een algemene kennis. Door omstandigheden

konden er slechts 4 Numismatiekers aantreden, maar dit weerhield ze er niet
van het beste resultaat neer te zetten, ooit ! Met een 11e plaats (/47
ploegen) en 114 punten (/160) eindigden ze comfortabel in het eerste kwart
van het deelnemersveld. Proficiat kwissers, jullie verdedigden met grote
moed onze reputatie, wij zijn heel fier op jullie prestatie !!

9 Juni
Met 60 waren ze, die na de clubactiviteit van 9 juni verder
afzakten naar De Boskantien voor het 2e clubfeest van
Numismatica Herentals.
Na het aperitiefje kwam het clubkampioenschap tapschieten op
gang getrokken en werden de eerste hapjes geserveerd. De
feestvierders konden tussendoor genieten van een muzikale act
: zo passeerde die namiddag Elvis (toch niet dood ... ?!) en een
weder optredende Eddy Wally langs het terras.
Om 18u sloten we het feest af met 60 tevreden leden en
sympathisanten.

Elke finalist met zijn eigen werpsteil, onder het wakend oog van
Walter

27 Juni
Ondersteuning Scholenproject t.v.v
school Kardinaal Van Roey Instituut te
Vorselaar.
Onder leiding van Hendrik Van
Caelenberghe zien we hier de
leerlingen van het 6e leerjaar (klas
Juffrouw Lieve) kennis maken met het
zoeken naar munten met behulp van
een metaaldetector.
Sfeerbeeld: Op muntenjacht

15 september

Dat Numismatica dit jaar met 167-192 de betere bleef over de Olense
tennissers, en daarmee de totaalstand op 1-1 bracht (verlies vorig jaar ..),
was in feite ondergeschikt aan de gezellige zondagnamiddag die de ca. 30-tal
deelnemers beleefde aan de jaarlijkse tapke-petank-ontmoeting. Op de foto
showt het gemengde gezelschap tevreden hun werpschijf.

8 december
10e Coin Event was een stevig succes !!
Met meer dan 100 standhouders uit 5 verschillende landen, 400m tafel-ruimte
voor een uitgebreid numismatisch aanbod, 7 promotiestanden, de interessante
lezing van Nick Holmes
"Smal coins - long journeys"en een stijgend bezoekersaantal mogen we
spreken van een geslaagde beurs. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers,
maar vooral naar de ca. 40 leden die daadwerkelijk de organisatie hebben
gesteund door hun medewerking te verlenen.
DANK !

T.g.v. de 10e editie van het Coin Event werd ter plaatse aan de mobiele
muntpers de mooie jubileumpenning, ontworpen door Michael Van
Raemdonck, geslagen. Het gebeuren kreeg aandacht van jong en oud.

Na afloop van de 10 internationale beurs was er een algemeen
contentement waar te nemen: bezoekers vonden hun gading in het
uitgebreide aanbod, standhouders bleken tevreden met de opkomst, de
organisatie opgetogen met een vlekkeloos verloop. Niet verwonderlijk dat er
zo nu en dan een Duivels momentje wordt ingelast ... ! ... SCHOL mannen

