
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Numismatica Antverpia 
 

Sinds 1950, een vereniging waar verzamelaars van munten, bankbiljetten, 
penningen, medailles en eretekens bij elkaar komen om hun verzameling te 
vervolledigen, dubbele verzamelobjecten te ruilen en/of informatie en kennis 
uit te wisselen. 

Hoe lid worden? 

Voor de kleine bijdrage van 14 euro* per jaar krijgt u tal van voordelen: 

- Gratis toegang tot onze maandelijkse bijeenkomsten 

- Verminderde toegangsprijs tot de internationale beurzen van Europees 
Genootschap van Munt- en Penningkunde (E.G.M.P.) 

- Een driemaandelijks tijdschrift van Numismatica Antverpia 

- Een driemaandelijks tijdschrift van het E.G.M.P. ‘De Muntklapper’ 

- Een jaarboek van meer dan 200 pagina’s vol interessante artikels 

- Gratis deelname aan de maandelijkse aanwezigheidstombola, met 
mooie prijzen, waaronder munten, medailles, bankbiljetten en wijnen. 

Lid worden kan op twee manieren, u komt langs in ons lokaal ‘Ruggehof’, dit 

bevindt zich in het zaaltje van de basisschool, Frans Van Dijckstraat, 46 te 

2100 Deurne (Antwerpen) of uw schrijft gewoon het bedrag van 14 €* over 
met de vermelding van uw naam en adres.  

Liefst willen we persoonlijk met u zelf kennismaken! 

Het lokaal Ruggehof is zeer toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer, op kleine afstand wandelen stoppen de autobussen 410, 
411, 412, 413 en tram 10 op de Turnhoutsebaan halte ‘Schotensesteenweg’ 
– of bus 19 en tram 5 op de Ruggeveldlaan halte ‘ Frans Van Dijckstraat’. Als 
u met eigen vervoer wenst te komen is er een ruime parkeergelegenheid op 
de speelplaats van de school. 

*Het lidgeld voor buitenlandse leden bedraagt 20 € 

Bankrekening Numismatica Antverpia: 

IBAN: BE66 1430 9063 1043 - BIC:   GEBABEBB 

 

Verdere info, contacteer ons! 
 

Ronnie van Uden      Herman Gibens 
Voorzitter       Penningmeester - Secretaris 
 

 03.353.87.30  ronnievanuden@skynet.be   gibensh.dekeyserg@telenet.be 
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Activiteiten 2017/2018 
 

 

Maandelijks: Bijeenkomst en ruilbeurs lokaal Ruggehof 
Frans Van Dijckstraat 46 2100 Deurne (Antwerpen) 

2017: Zaterdag 14 oktober – 25 november – 16 december   

2018: Zaterdag 20 januari – 10 februari – 14 april – 12 mei – 9 juni – juli geen 
(vakantie) - 11 augustus  –  8 september – telkens van 12u30 tot 16u30. 
 

Jaarlijks: Internationale muntenbeurs 2018: zondag 11 maart in het 
Kinepolis Event Center nabij de Noorderlaan – Luchtbal 
Groenendaallaan 394 – 2030 Antwerpen van 8u30 tot 15u. 

 
 
  - 

Verdere info, contacteer ons! 
 

Ronnie van Uden      Herman Gibens 
Voorzitter       Penningmeester - Secretaris 
 

 03.353.87.30  ronnievanuden@skynet.be   gibensh.dekeyserg@telenet.be 

 

mailto:ronnievanuden@skynet.be
mailto:gibensh.dekeyserg@telenet.be

