Historiek 2014
9 januari
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.
Een jaar geleden liet Bart Van Hove ons weten dat hij omwille persoonlijke reden zijn
functie als penningmeester niet kon verder zetten. een lange zoektocht naar een
nieuwe penningmeester was begonnen.
Aan deze tocht kwam een einde toen Ingrid Verboven, dochter van onze recent
overleden oud-bestuurslid Gust Verboven, haar kandidatuur instelde.
Het bestuur bedankt
allereerst Bart voor zijn
werk als
penningmeester en
tevens heten we Ingrid
van harte welkom.

2 Februari
Bezoek beurs Argenteuil
In samenwerking met Numismatica Antwerpen werd een busreis
georganiseerd naar de beurs van Argenteuil met 50 deelnemers.
Dankzij een goede voorbereiding en een stralend weertje verliep de reis
vlekkeloos en in een aangenaam sfeertje.
Na een 3u-durend beursbezoek werd er doorgereden naar Parijs voor een
vrije namiddag.

7 Februari
Zoals elk jaar werd de jaarlijkse quiz ingericht door de Cultuurraad Herentals, bedoeld voor gelegenheidsploegen
met een algemene kennis. Dit jaar konden we 2 ploegen inschrijven

'De Numismatiekers' en de 'Numis-maten'.
Beide ploegen hebben zoals elk jaar hun bDe Numismatiekers en de Numis-mateneste van zich gegeven en
eindigden op een verdienstelijke 8e(de Numismatiekers)en 9e plaats(De Numis-maten) op 22 deelnemende
ploegen. Proficiat kwissers, jullie verdedigden met grote moed onze reputatie, wij zijn heel fier op jullie prestatie !!

11 Mei - uitreiking medaille POORTER
Onze vereniging bestaat 10 jaar. 86 leden van het eerste uur
mochten hun herdenkingsmedaille
"De Poorter" in ontvangst nemen.

De medaille is ontworpen door Gabriel
Bourgart (Gabi).
Deze graveur en ontwerper woonachtig te Noorderwijk, reist de laatste jaren over-en-weer
naar Zuid-Afrika om er jonge graveurs te begeleiden in hun opleiding en neemt er deel aan
de productie van diverse medailles.
Een volledig artikel over Gabriel is te vinden in het tijdschrift
"Numismatica Herentals Nr 113 - Mei 2014"

11 Mei - Met het 3e ledenfeest gingen we de Spaanse toer op !
Het weertje was dan wel niet al te Spaans ... maar de overige ingrediënten maakten dit
minpuntje onbelangrijk : een uitgebreid tapa-buffet, een heerlijke Spaanse soep, een grote
pan paella, een keuze dessertjes en goed gezelschap, meer is niet nodig voor een leuke
zondagnamiddag onder leden. Het optreden van de Belgische Joe Cocker en het
clubkampioenschap tapschieten vervolledigden het geheel. Met dank aan alle deelnemers.
Tot de volgende editie !

'You can leave your hat on ...’
Na alles nauwkeurig te hebben opgemeten verklaarde spelleider-Walter dat we een nieuwe winnaar hadden.
Immers nadat Freddy Van Menxel de 2 vorige edities had gewonnen (2012 & 2013), mag nu onze voorzitter Rudy
Dillen zich voor minstens 1 jaar de beste tapschieter ter wereld noemen. Een zilveren penning en de wissel-Award
was zijn deel. Alle deelnemers ontvingen de tapschietpenning-2014 in alpaca.

Nadien werd het Spaanse feest in alle hevigheid trouwens
gewoon verdergezet!

17 Mei - 8 Juni (CoinArtXL)
In aanwezigheid van Burgemeester Jan Peeters e.a. prominenten, opende
Cultuurschepen Ingrid Ryken, op vrijdag 16 mei, na een inspirerende en lovende speech,
de prestigieuze tentoonstelling CoinArtXL. De ca. 100 aanwezigen hadden daarvoor reeds
kunnen kennismaken met de verrassende en eigenwijze opstelling van de numismatische
kunstwerken.
Gedurende de 3 weken dat de prestigieuze tentoonstelling CoinArtXL liep in de Herentalse
Lakenhal werden zo'n 650 bezoekers geteld ... gaande van toevallige passerende
toeristen uit o.a. Z-Afrika, Canada, Australië tot geïnteresseerde kunstliefhebbers en
numismaten van over het ganse land en daarbuiten.
Allen waren vol lof: een verrassend concept dat mooi werd uitgevoerd, propaganda voor
de muntenclub en de numismatiek in het algemeen!

Michel Jansen (links), de vorige-, en Peter Jansen de huidige zaakvoerder van de firma Mauquoy, hier poserend bij
het muntontwerp van Alfons Mauquoy uit 1934, tevens het onderwerp van de herinneringspenning CoinArtXL2014. (foto: mph - Het Nieuwsblad)
31 Mei
Algemene vergadering EGMP te Herentals dat plaats vond in Hotel Karmel
Onze vereniging zette op deze dag een quasi perfecte organisatie neer voor een 80-tal aanwezigen en 61
deelnemers aan het diner.
Agilas zorgde voor een interessante lezing '18e eeuwse zilverschat van Asse'.
La Vocè zorgde voor een muzikale achtergrond tijdens het eten.
De dag werd afgesloten met een gegidste stadswandeling en een bezoek aan onze tentoonstelling CoinArtXL in de
Lakenhal, met afsluitende drink.
Tijdens deze AV werd onze voorzitter gevierd als 'Verdienstelijk EGMP-er 2014'

Proficiat Rudy

8 Juni
Tijdens deze maandelijkse activiteit mochten we ons 400e lid welkom heten

14 december
11e COIN EVENT
Dit jaar mochten we meer dan 100 nationale en internationale standhouders begroeten die samen 400 m
numismatisch materiaal konden aanbieden
evenals 6 Promotiestanden
om 10.30 u was er de lezing "Geprivilegieerde arbeid in de Vlaamse muntateliers " gegeven door Brecht De Wilde
(KU Leuven)
Door de vele positieve geluiden die we konden opvangen, zowel bij standhouders als bij de beursbezoekers mogen
we de 11e editie als geslaagd bestempelen

