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AGENDA NKU

U wordt hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de 335e
ledenbijeenkomst welk zal worden gehouden op woensdag 25 januari
2017, het Parochiecentrum “Kerkestein” Pastoor Ohllaan 34a te
Vleuten* aanvang 19.30 uur.
Een uitmuntend 2017
Voor het jaar 2017 wensen wij u allen een uitmuntend en gezond jaar
toe. Wij hopen u allen weer te begroeten op één van onze
bijeenkomsten.
Lezing
Op 25 januari zal de heer Arie van Herwijnen een lezing houden met
het onderwerp van de “Tielse muntslag voor verre handel en lokaal
gebruik”. Een onderwerp welk niet zeer bekend is bij de leden en
waar wij waarschijnlijk veel nieuwe kennis van kunnen opnemen.
Aankondiging kringveiling maart
Op 23 november hebben wij weer onze interne eigen kringveiling
gehad. De volgende veiling zal op 22 maart 2017 zijn. Indien u ook uw
numismatisch materiaal wilt laten veilen, kunt u deze inleveren op de
bijeenkomsten. Op de website kunt u het formulier downloaden om
stukken en invullen, graag deze doormailen zodat het maken van de
kavellijst gemakkelijker gaat.
Herinnering Contributie
Via de penningmeester is er vernomen dat nog niet alle contributie
(€ 20 per jaar) voor het seizoen 2016-2017 is voldaan, voor de leden
welk nog niet betaald hebben graag overmaken per bank
overschrijving op rekening NL98INGB0000564057 tnv
Numismatische Kring Utrecht.

Met vriendelijke groet en namens het bestuur,
Danny Neuzerling.

Woensdag 25 januari
Arie van Herwijnen
Tielse muntslag voor verre
handel en lokaal gebruik.

Woensdag 22 februari
Fabrice Lefevre
Woensdag 22 maart

Peter Biemans
2e Voorzitter

Danny Neuzerling
Secretaris
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Kringveiling
Inleveren is mogelijk in de
maanden voor de veiling op
de bijeenkomsten

Woensdag 26 april

2017

Judith van Gent
De numismatische collectie
van het Amsterdam Museum

Woensdag 24 mei
Marcel Overdijk
betalingsverkeer ten tijde van
de WIC (West Indische
Compagnie)

*ingang direct naast de kerk met ruime parkeergelegenheid en op loopafstand van het
treinstation.
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