Historiek 2016
10 januari

Nieuwjaarsreceptie en kadootje

Naar jaarlijkse gewoonte bij onze eerste clubactiviteit
verwelkomen we iedereen met een drankje en een
hapje.
Bij het verlaten van de zaal ontvangt iedereen nog een
presentje
Nieuwjaarsgeschenk voor elke bezoeker: 1 pound
New Suez Canal

8 mei

Weer een legertje Brigands en Poorters erbij ...

Tijdens de clubactiviteit van 8 mei mochten we weer enkele leden huldigen met hun
gepersonaliseerde medaille voor trouw lidmaatschap:

Brigand (5 jaar, brons, 70mm) en Poorter (10 jaar, alpaca, 70mm).

12 juni

5e ledenfeest

Na de clubactiviteit van 12 juni trokken zo'n 81 hongerige/dorstige leden met/zonder
partner/familie naar De Boskantien voor het 5e clubfeest.
Na het aperitief, geserveerd in de schaduw van de Toeristentoren, kon men zich laven
aan een welgevuld buffet met vlees en vis, gevolgd door het dessert. Leo & Marc
verzorgden tussen het eten en het tapschieten door voor gesmaakte humorvolle en
muzikale optredens, van het lachen schuddende buiken zijn immers goed voor de
spijsvertering ...
De wisselende weersomstandigheden zorgden er dan weer voor dat we een paar keer
moesten verhuizen van buiten naar binnen en vice-versa.
Het clubkampioenschap tapschieten kende een spannende ontknoping: via 8 reeksen
werd van de 48 deelnemers het kaf van het koren gescheiden om met 8 finalisten de
eindstrijd aan te vangen.
Maar liefst 3 tap-schieters eindigden in de finale met 8 punten op een gedeelde 1e
plaats, maar vermits Jacques Priem tot 2 maal toe de paap had omver gegooid werd
hij onze clubkampioen-2016. Alle deelnemers ontvingen de herinneringspenning in
messing (30mm, Mauquoy). Jacques ontving de penning in zilver (definitief) en de
wissel-award voor de duur van 1 jaar.
Proficiat Jacques, je naam wordt toegevoegd aan de List-of-Fame. Dank aan alle
deelnemers voor een sportieve namiddag. Een speciale dank-u-wel aan Walter Mertens
om het hele gebeuren in goede banen te houden.

Jacques Priem ontvangt uit de handen van Walter Mertens en
de winnaar 2016 Marc Vercammen

11 december

13e COIN EVENT

We mogen met groot contentement terugblikken op een geslaagde 13e editie van de
Internationale Numismatica Herentals-beurs. Het was een plezierige vaststelling dat
weer heel veel bezoekers en standhouders uit alle hoeken van ons Belgenlandje en van
ver daarbuiten de weg vonden naar onze beurshal 'De Vossenberg'. We vonden het ook
een hele eer om een spreker zoals Peter Spufford te mogen ontvangen. Een grote merci
aan onze leden-helpers die gehoor gaven aan onze oproep om te helpen bij de opbouw,
het verloop en het opruimen!

Enkel beelden

Lezing door Peter Spufford

