bemachtig de eerste 21/2 euromunt van 2022...

Foto: Markiezin Antonia de Pierre (publiek domein

Honderd jaar Vogelbescherming
In de loop van vorige eeuw was vogels vangen bijna
een nationale sport. Vaak werden onze gevleugelde
vrienden gevangen voor hun veren, bestemd voor de
kookpot of opgesloten in een kooi. Soms werden ze zelfs van
hun zicht beroofd om mee te doen aan de fameuze vinkenzangwedstrijden. Kortom, tot begin jaren '20 waren vogels
letterlijk 'vogelvrij'. Om paal en perk te stellen aan zulke
praktijken, werd in 1922 de eerste Belgische vereniging voor
vogelbescherming opgericht door Antonia de Pierre - de Smet
de Naeyer, een markiezin afkomstig uit Gent. Gaandeweg werd
zo de basis gelegd voor een meer humane behandeling en een
striktere wetgeving inzake vogelbeheer. De afschaffing van de
vogelvangst in 1972 vormde dan ook een welverdiende bekroning
voor de jarenlange inzet van vele natuurliefhebbers.

Een munt voor numismaat en vogelkameraad...
In 2022 vieren we het eeuwfeest van de Vogelbescherming in België.
Bij deze gelegenheid heeft de Koninklijke Munt van België een heel
bijzondere 21/2 euromunt geslagen in BU-kwaliteit. Op de beeldzijde
prijkt een schattig roodborstje als symbool van hoop. Dit is eveneens
het logo dat eertijds gekozen werd voor de Vogelbescherming.
Het muntstuk steekt in een fraai gedecoreerde coincard waarop
enkele in België voorkomende vogels staan afgebeeld.
Muntverzamelaar of vogelliefhebber? Deze uitgifte mag u zich
zeker niet ontzeggen.
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... en MIS ook het T WEEDE 21/2 eurostuk van 2022 NIET !

Twintig jaar euro, dat wordt gevierd!
Sinds 2002 is de euro de munteenheid van 19 EU-landen met meer
dan 340 miljoen inwoners en de op één na belangrijkste valuta
ter wereld. Euromunten en eurobiljetten vormen een tastbare,
dagelijkse herinnering aan de vrijheid, het betaalcomfort en
de vele mogelijkheden die de Europese Unie ons te bieden
heeft. Zo maakt de euro het ons makkelijk om met
vertrouwen te sparen en te beleggen, om prijzen te
vergelijken en zaken te doen alsook om makkelijker te
werken, te studeren of zelfs met pensioen te gaan in het
buitenland. Na 20 jaar zijn we nagenoeg vergeten dat we ooit
in Belgische frank betaalden en dat we voor onze vakantie
telkens naar de bank moesten hollen om een voorraad lires,
peseta's of drachmes in te slaan.

Kenmerken
Nominale waarde:

21/2 euro

Metaal:
Messing
Kwaliteit:
Brilliant Uncirculated (BU)
Diameter / Gewicht:
25,65 mm / 10,50 g
Maximum oplage :
17.500 stukken
Coincard in twee taalversies :
• Voorzijde NDL/ENG en keerzijde FRA/DUI
• Voorzijde FRA/DUI en keerzijde NDL/ENG
Officiële uitgifteprijs

H e t n u m i s m at i s c h m a g a z i n e m e t u i t g i f t e n va n d e Ko n i n k l i j k e M u n t va n B e l g i ë

Vijfde gemeenschappelijke Europese herdenkingsmunt van 2 euro

35 jaar Erasmus Programma
Kenmerken
Nominale waarde:

21/2 euro

1987 2022

Metaal:
Messing
Kwaliteit:
Brilliant Uncirculated (BU)
Diameter / Gewicht:
25,65 mm / 10,50 g
Maximum oplage :
17.500 stukken
Coincard in twee taalversies :
• Voorzijde NDL/ENG en keerzijde FRA/DUI
• Voorzijde FRA/DUI en keerzijde NDL/ENG

Een klinkende munt van 21/2 euro
als kers op de verjaardagstaart
Op de beeldzijde prijkt het euroteken op een
globe van binaire getallen, met een citaat en de
tekst 20 YEARS EURO. Op de muntzijde staan de
gebruikelijke grafische elementen zoals de waarde,
het jaartal en de Europese landkaart afgebeeld.
Een feestelijke coincard zorgt
voor de finishing touch.

€10,-

2022

Officiële uitgifteprijs

€10,In dit nummer
★ Voorwoord Muntmeester
★ Nieuwe 2 euromunt '35 jaar
Erasmus Programma' in BU en in Proof
★ Nieuwe 2 euromunt 'Voor de Zorg
tijdens de pandemie' in BU en in Proof

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Oplage
beperkt tot

17.500
muntstukken
in coincard

★ Nieuwe 21/2 euromunt '100 jaar
Vogelbescherming in België'

Oplage
beperkt tot

17.500
muntstukken
in coincard

★ Nieuwe 21/2 euromunt
'20 jaar euromunt'
★ Nieuwe Fleur de Coin set 2022
gewijd aan de stad Gent

v o e g n u DE n i e u w e ' F l e u r d e C o i n ' s e t 2 0 2 2 t o e a a n u w c o l l e c t i e e n l a a t u m e e v o e r e n n a a r o n z e F IERE ARTEVELDE - s t a d
a de Fleur de Coin sets gewijd aan de Belgische grootsteden Brussel, Antwerpen en
Luik spreken we nu af in Gent. Deze fiere Oost-Vlaamse hoofdstad is bijna 14 eeuwen oud
en bruist van cultuur en geschiedenis. Hier verrezen ooit het Gravensteen en de Sint-Baafskathedraal
met zijn beroemde Lam Gods. Hier bloeide eeuwenlang een rijke lakennijverheid en werden Jacob van
Artevelde en de machtige Keizer Karel geboren. Hier vinden ook tal van boeiende evenementen plaats
zoals de fameuze Gentse Feesten en de Floraliën. Dat en nog
heel veel meer maakt van Gent een ware place to be waar het
Kenmerken
goed om te leven is en de bezoeker zich meteen thuisvoelt.

Foto: Armennano / Pixabay

Ontvang de twee nieuwe 21/2 euromunten bovenop!
Behalve de acht ongecirculeerde euromunten
van 2022 in FDC-kwaliteit omvat deze uitgifte
ook beide herdenkingsmunten van 2½ euro.
Zo slaat u twee vliegen in één klap en is deze
set goed voor een nominaal totaal van € 8,88.

Nominale waarde set
8,88 euro
Kwaliteit:
FDC / Brilliant Uncirculated
Maximum oplage :
7.500 muntensets
Presentatie: drietalige muntblister met hoes
Officiële
uitgifteprijs

Erasmus door Hans Holbein de Jongere - publiek domein

N

Oplage
beperkt tot

7.500
muntsets

€ 32,95
Foto: Peter Verhelst / Pixabay

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Nog sneller : Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

Bestel voordelig online via www.herdenkingsmunten.be
Gratis verzending in België bij online bestellingen vanaf € 25,-

35

- jarig bestaan van het
Erasmus Programma

Deze Muntinfo 86 is tegelijk
het eerste nummer van 2022 en
het laatste dat ik u in mijn functie
van Muntmeester van de Koninklijke Munt
van België voorstel. Inderdaad, na 6 jaar muntmeesterschap wenkt de pensionering. Ook designer Luc Luycx
gaat na 37 jaar trouwe dienst op pensioen. Wie onze opvolgers
worden verneemt u in het volgende nummer van de Muntinfo.
Maar nu meer over de eerste reeks uitgiften van 2022 waar u al
even naar uitkeek. Na zeven lange jaren, kunnen wij u eindelijk
weer een Pan-Europese herdenkingsmunt van 2 euro
aanbieden. Ze zal in alle landen van de eurozone verschijnen en
is gewijd aan een typisch Europees thema. Deze vijfde gemeenschappelijke uitgifte - waar een Europese ontwerpwedstrijd aan
vooraf ging - staat geheel in het teken van het 35-jarig bestaan
van het prestigieuze Erasmus+ Programma.
In deze Muntinfo kunt u ook de première beleven van de
nieuwe nationale 2 euromunt voor dit jaar. Via deze uitgifte
willen wij de vele zorgmedewerkers bedanken voor hun
uitzonderlijke moed en inzet gedurende de corona-pandemie.
Werd u ooit door één van hen geholpen? Met de coincard
beschikt u over een schitterende en bijzonder originele attentie
om uw sympathie en waardering te betuigen.
Verderop kan u ook kennismaken met onze nieuwe uitgiften
van 21/2 euro. In deze vrij ongewone muntwaarde realiseerden
wij voor u twee fraaie creaties die elk een belangrijk jubileum
hebben te vieren: het eeuwfeest van de vogelbescherming
in België en de 20e verjaardag van onze Europese
eenheidsmunt, de euro. Elk stuk is verpakt in een stijlvolle
coincard, maar u treft beide munten ook aan in onze nieuwste
'Fleur de Coin' 2022: een prachtige jaarset die ons ditmaal
vergast op een numismatisch bezoek aan de stad Gent.
Met dank aan elke trouwe verzamelaar van onze uitgiften
en alle goeds voor de toekomst!

			Ingrid Van Herzele
		
Muntmeester Koninklijke Munt van België

Over Luc Luycx, designer van de Euromunten

2 euro BU
in coincard

Voor u verkrijgbaar in twee prachtige uitvoeringen

maximum

100.000
stukken

Kenmerken 2 euro in COINCARD

Sinds 2004 mag elk euroland maximum twee herdenkingsmunten
van 2 euro per jaar uitgeven. Deze speciale euro's met afwijkende
beeldzijde, zijn meestal gewijd aan een nationaal thema of een
historische gebeurtenis, maar soms wordt er ook wel eens naar een
zuiver Europees onderwerp gegrepen, dat dan door alle landen uit
de eurozone wordt onderschreven. In theorie is de gezamenlijke
munt dan mogelijk een derde 2 euro herdenkingsmunt in dat jaar.
Tot nu toe werden nog maar vier van deze gemeenschappelijke
herdenkingsmunten uitgegeven: in 2007 ter ere van de
50e verjaardag van het Verdrag van Rome, in 2009 voor de
10e verjaardag van de EMU, in 2012 voor 10 jaar euro en in 2015
naar aanleiding van de 30e verjaardag van de Europese sterrenvlag.

Kwaliteit:
Brilliant Uncirculated (BU)
Max. oplage:
100.000 stukken
Verpakking: coincard in twee taalversies
• voorzijde NDL/ENG en keerzijde FRA/DUI
• voorzijde FRA/DUI en keerzijde NDL/ENG
Officiële uitgifteprijs

€10,-
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Beste Muntliefhebber,

d

Op de voorzijde prijkt rechts de beeltenis van Erasmus die
geïnspireerd is op het beroemde portret van diens tijdgenoot
Hans Holbein, omgeven door de jaartallen 1987-2022 en de tekst
'ERASMUS PROGRAMME'. Centraal staat de landsaanduiding 'BE'
met daaronder de initialen van designer Joaquin Jimenez.
Links ontdekt u het getal 35 in een maaswerk dat symbool staat
voor de vele intellectuele en menselijke uitwisselingen tussen de
Europese studenten. Onderaan bevindt zich het munthuisteken
(Mercuriusstaf van de Koninklijke Nederlandse Munt) en het
muntmeesterteken (wapenschild van de gemeente Herzele).
Aangezien de Eurozone 19 landen telt, zullen er 19 verschillende
versies van deze bijzondere herdenkingseuro worden aangemunt.
Voor de Belgische Erasmus+ uitgifte mag u zich
verwachten aan een versie in Brilliant Uncirculated.
Deze steekt in een stijlvolle coincard die de grafische
kenmerken 2 euro PROOF
elementen van het muntstuk herneemt. Daarnaast kunt
Kwaliteit:
Proof (PP)
u ook opteren voor een meer exclusieve versie in Proof,
Max. oplage:
5.000 stukken
waarop het verfijnde design van deze knappe Erasmus+
Verpakking:
in luxe etui voorzien van een genummerd
creatie volop tot zijn recht komt. Beide versies bestellen
echtheidscertificaat
kan natuurlijk ook. Aan u de keuze.

Een symbolisch hart onder de riem
voor alle medewerkers uit de zorgsector
muntkenmerken

Officiële uitgifteprijs

€29,95

2 EURO
PROOFversie

2 euro BU

2 euro proof

Kwaliteit: Brilliant Uncirculated
Max. oplage: 150.000 stukken
Coincard in twee taalversies:
• VZ : NDL/ENG en KZ : FRA/DUI
• VZ : FRA/DUI en KZ : NDL/ENG

Kwaliteit:
Proof (PP)
Max. oplage:
5.000 stukken
Verpakking: in luxueus doosje
voorzien van een genummerd
echtheidscertificaat

Officiële
uitgifteprijs

maximum

€10,-

Officiële
uitgifteprijs

€29,95

5.000
stukken

Na zeven jaar wachten is het dan eindelijk weer zover en dient zich
een nieuwe en vijfde gemeenschappelijke herdenkingsmunt aan.
Gelegenheid daartoe vormt de 35e verjaardag van het Erasmus
Programma dat onlangs een plusteken achter zijn naam kreeg en
nu door het leven gaat als Erasmus+.

2 EURO
PROOFversie
maximum

5.000
stukken

Wat Erasmus+ ons te bieden heeft...
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding,
jeugd en sport in Europa. Het doel is er vooral op gericht om
uitwisselingen van studenten (voor studie of stage) en docenten
te bevorderen. Het werd sterk geïnspireerd door de Rotterdamse
humanist Desiderius Erasmus die in zijn tijd ook meerdere
universiteiten bezocht. Jaarlijks maken zo’n miljoen deelnemers uit
meer dan 30 landen gebruik van de enorme mogelijkheden van
Erasmus+. Het programma werd trouwens behoorlijk uitgebreid,
want vanaf 2014 geeft het aan mensen van alle leeftijden de kans
om nieuwe kennis en ervaring op te doen in het buitenland.
Die plus achter de naam Erasmus is dus wel degelijk relevant.

Foto: Shutterstock

Koninklijke Munt
van België

NIEUWE 'ZORG' 2 EURo 2022 EN te vens allereer ste bedank ingsmunt
Foto: Shutterstock

NIEUWE 2 EURo HERDENKINGSMUNT VAN 2022 en VIJFDE gemeenschappelijke europese uitgifte sinds 2015

Recente cijfers geven aan dat er sinds maart 2020 ongeveer 4,1 miljoen
corona-besmettingen in België zijn geweest, waarvan ca. 123.000 ziekenhuisopnamen en ± 31.500 sterfgevallen. De medewerkers in de zorgsector
waren tijdens die periode enorm belangrijk. Dag aan dag - en dit ruim
twee jaar lang - hebben zij zich volop ingezet om ons met goede zorgen
te omringen en ons hulp, hoop en troost te brengen in deze bange dagen.
Een welgemeend 'DANK U' zeggen is dan ook op zijn plaats. En dat doen
we vandaag op een wel heel originele manier met een heel speciale
bedankingsmunt van 2 euro. Naast ons dankwoord in de drie landstalen
staan vijf zorgelementen afgebeeld : een stethoscoop, een spuit, een
hartmonitor, een rolstoelsymbool en een vijzel. Rechts daarvan prijken
een medisch kruis, de weergave van een zorgmedewerk(st)er met
mondkapje alsook de gebruikelijke monetaire vermeldingen.

Twee schitterende manieren om 'dank u' te zeggen...
Net zoals onze nieuwe Erasmus+ munt is ook deze uitgifte in Brilliant
Uncirculated en in Proof-kwaliteit verkrijgbaar. Beide versies zitten
respectievelijk verpakt in een kleurrijke thematische coincard en in een
luxueus presentatiedoosje met Europees sterrenembleem.
Let wel op: opteert u voor de Proof-munt, dan is snel bestellen
een eerste vereiste. De ervaring leerde ons namelijk
dat Proof-slagen van 2 euro bijzonder in trek zijn
2 euro BU
in coincard
bij muntverzamelaars...
maximum

150.000
stukken

Resultaat van een Europese ontwerpwedstrijd…
Net als voor de vier vorige gemeenschappelijke 2 euromunten
werd ook voor dit vijfde herdenkingsstuk een ontwerpwedstrijd
uitgeschreven. Het winnende ontwerp, dat meer dan 20.000 van
de ruim 70.000 uitgebrachte stemmen behaalde, werd in april
2021 door de Europese Commissie bekendgemaakt en is van de
hand van Joaquin Jimenez, ontwerper bij de Monnaie de Paris.
Foto: Shutterstock

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Standaard gratis verzending in België bij een minimale online bestelling vanaf € 25,- !
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