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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 K o n i n k l i j k e M u n t va n B e l g i ë

Geschenktip voor Sinterklaas

Een uniek aandenken
aan een Belgische meester
van het Chanson

de enige, echte, officiële K3-penning

DE jacques brel munt
van 10 euro in zilver

100 jaar einde Eerste Wereldoorlog
Voor de veeleisende verzamelaar

DE EUROSET 2018 IN PROOF-kwaliteit

Bestel snel online via
www.herdenkingsmunten.be

DE OFFICIËLE BELGISCHE
11-november-munt
van 5 euro

d e o f f i c i ë l e b e l g i s c h e 11- n o v e m b e r - m u n t v a n 5 e u r o

100 jaar viering van de wapenstilstand en herintrede van de vrede

Beste Muntliefhebber,
In onze Muntinfo van mei 2014
werd de lancering ingeluid van een reeks
fraaie munt- en medaille-uitgiften rond
het thema '100 jaar Groote Oorlog'.

Op 11 november 1918 kwam er officieel een einde aan de
'Groote Oorlog'. Tijdens deze vier donkere jaren van nodeloos geweld
en bloedvergieten sneuvelden miljoenen soldaten en raakten nog
eens miljoenen anderen gewond of invalide.

Met 11 november voor de deur, presenteren wij u vandaag de
afsluiter van deze boeiende uitgiftencyclus: een historisch stuk
van 5 euro dat de viering van de wapenstilstand en de herintreding
van de vrede herdenkt.

In het licht van de 100-jarige herdenking van de Wapenstilstand en
ook als eerbetoon aan de talloze slachtoffers, geeft de Koninklijke
Munt van België nu een bijzonder mooie 5 euromunt uit.
De voorzijde ervan toont een compositie van een militaire begraafplaats waarop een Belgische soldatenhelm rust, geflankeerd door een
klaproos. Klaprozen (poppies) groeiden uit tot hèt symbool van de
Eerste Wereldoorlog omdat ze volop bloeiden op de slagvelden in

Tijdens deze laatste maanden van 2018 brengen wij ook hulde
aan de muziek: in het bijzonder aan het geniale talent van Jacques Brel
die ons 40 jaar geleden is ontvallen, alsook aan de populaire meidengroep K3 die dit jaar 20 jaar jong is. Een prachtig Brel-zilverstuk van
10 euro en een blitse K3-penning zorgen voor de nodige luister.

Vlaanderen die door de vele bominslagen werden omgewoeld.
De klaproos zit vol symboliek: blaadjes die rood zijn als het bloed
van de gesneuvelden en een zwart binnenste als rouwkleur.
Als titel werd bewust gekozen voor het Engelse 'Armistice' om
zo het internationale karakter van de Wapenstilstandsdag
te benadrukken.

Oplage
beperkt tot
maximum

100.000

0 01918

stukken

Deze historisch belangrijke munt in
BU-kwaliteit wordt u aangeboden in
een genummerde coincard waarop
het officiële verjaardagslogo van
'100 jaar Groote Oorlog' prijkt.

Genummerde coincard !
Elke coincard met het herdenkingsstuk
van 5 euro heeft zijn eigen volgnummer.
Deze nummering vormt een extra garantie
voor de exclusiviteit en de authenticiteit
van deze officiële muntuitgifte.

Voor de numismatische fijnproever ligt er een nieuwe Euroset
in Proof-kwaliteit klaar. Een set die u gewoon niet mag missen omdat
het de allereerste is waarop mijn muntmeesterteken en het nieuwe
munthuisteken zusterlijk (en broederlijk) zijn verenigd.
Wie weet? Misschien vindt u in deze nieuwe Muntinfo al meteen
een geknipt cadeau voor Sinterklaas of voor Kerst en Nieuwjaar? Ik wens
het u van harte toe.

Nominale waarde

Alvast veel verzamelplezier,

Ingrid Van Herzele
Muntmeester Koninklijke Munt van België

5 EURO

Kwaliteit

Brilliant Uncirculated (BU)

Diameter

30 mm

Gewicht

12 g

Legering

CuNi (cupro-nikkel)

Oplage	Max. 100.000 stukken
Verpakking

Officiële
uitgifteprijs

drietalige coincard

€12,50

HET j a c q u e s b r e l m u n t s t u k v a n 1 0 e u r o i n z i l v e r

Een schitterend eerbetoon aan een Belgische grootmeester van het Chanson

Exclusieve uitgifte
naar aanleiding van de 40'ste
sterfdag van Jacques Brel

Als eerbetoon aan deze wereldberoemde
Belgische zanger, componist en acteur geeft
de Koninklijke Munt van België een zilveren
herdenkingsmunt van 10 euro uit. Deze
exclusieve munt is geslagen in de allerhoogste
Proof-kwaliteit en kwam in samenwerking met
de Fondation Jacques Brel tot stand. Reserveer
nu alvast uw exemplaar, want van deze prestigieuze
uitgifte zijn maar 5.000 stukken geslagen.

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Oplage
beperkt tot
maximum

5.000
stukken

Uniek : met songtitel als randschrift!
Extra bijzonder aan de zilveren 10 euromunt Jacques Brel is dat er een randschrift in wordt
gegraveerd met één van zijn bekendste songtitels Le Plat Pays - Mijn Vlakke Land.
Dé allereerste Belgische herdenkingsmunt met een (tweetalige) songtitel in de muntrand!

Nominale waarde
Slagkwaliteit
Diameter / gewicht

10 EURO
Proof
33 mm / 18,75 g

Gehalte	Zilver 925 °/°°
Oplage	Max. 5.000 stukken
Verpakking	Luxe etui*
Levering	Vanaf eind november
Officiële
uitgifteprijs

€ 54,95

Om nog sneller van uw muntencollecties te profiteren, bestel online via www.herdenkingsmunten.be

* De hier afgebeelde verpakking geldt als visueel voorbeeld en kan eventueel afwijken van de realiteit.

Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat de legendarische Jacques
Brel is gestorven. Ne me quitte pas, Le Morribond, Marieke en
Le Plat Pays behoren zonder meer tot zijn meest populaire
liedjes. Vele artiesten van bij ons zoals Will Ferdy,
Liesbeth List, Johan Verminnen en Herman van Veen
hebben zijn chansons uitgevoerd of opgenomen.
In het Engelse taalgebied zorgden o.a.
Rod McKuen, Shirley Bassey en Frank Sinatra
voor Brels internationale naambekendheid.

n i eu w e eu r o s e t 2018 i n pr o o f - k wa l i t ei t

Oplage
beperkt tot
maximum

750

muntsets

Een set die gezien mag worden
Uw Proof-collectie zit veilig en stijlvol opgeborgen in
een fraai houten kistje met jaartalvermelding.
Bovendien zit elke munt in een transparante beschermcapsule om de puntgave kwaliteit te waarborgen.

✓

* De hier afgebeelde verpakking geldt als visueel voorbeeld en kan eventueel afwijken van de realiteit.

DE e n i g e , e c h t e e n o f f i c i ë l e K 3 - p e n n i n g !
Twintig jaar K3, dat mag u echt niet missen...
Daarom stellen we u nu deze prachtige K3-verjaardagspenning voor, die in
samenwerking met Studio100 werd uitgebracht. Op de voorzijde schitteren
Marthe, Klaasje en Hanne in hun blitse regenboogoutfit, op de keerzijde prijkt
het officiële K3-logo. Om deze knappe uitgifte nog exclusiever te maken,
steekt de K3-penning in een kleurrijke coincard die helemaal in de K3-stijl
is uitgewerkt en de originele handtekeningen van onze drie sterren draagt.

Oplage
beperkt tot

Bent u een echte K3-fan of wilt u een vurige bewonderaar van deze flitsende
meidengroep heel blij maken? Bestel dan meteen deze penning. Méér
exemplaren bestellen mag natuurlijk ook. De fans zijn immers talrijk en straks
is het Sinterklaas! Maar wacht vooral niet te lang, want de oplage is beperkt!

20.000
stukken
wereldwijd

Kwaliteit

Brilliant Uncirculated (BU)

Diameter

33 mm

Gewicht

15,55 g

Metaal

CuNi (cupro-nikkel)

Oplage	Max. 20.000 stukken
Verpakking
Officiële
uitgifteprijs

Kleurrijke coincard

€ 10,-

• Muntinfo is een uitgave van herdenkingsmunten.be met uitgiften van de Koninklijke Munt van België.
• Herdenkingsmunten.be - Postbus 44407 / 2800 MECHELEN MAIL Klantendienst: klantendienst@herdenkingsmunten.be - Tel: 02/ 808 61 96
• Nadruk verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.
• Prijzen van alle vermelde goud- en zilvermunten onder voorbehoud van koersschommelingen op de edelmetaalmarkt.

