21/2 euromunt Grand Départ Brussel 2019
Met dit schitterend nieuwe 21/2 eurostuk gunt u zich een
originele en exclusieve herinnering aan maar liefst twee
prestigieuze wielermomenten : de grote start van de
Ronde van Frankrijk die dit jaar bij ons in Brussel
plaatsvindt, en het 100-jarig jubileum van de
felbegeerde gele trui.

Oplage
beperkt tot

120.000
muntstukken
wereldwijd

✓

Officiële uitgifte ter gelegenheid van de Tour de France
2019 die op 6 juli te Brussel van start gaat

✓
✓

Wettig betaalmiddel in België, komt niet in circulatie
Muntspecificaties :
Metaal : Messing • Gewicht : 10,50 g • Diameter : 25,65 mm
Ontwerp : Luc Luycx • Kwaliteit : Brilliant Uncirculated

✓

Coincard in twee taalversies :
Voorzijde NDL/ENG met keerzijde FRA/DUI
Voorzijde FRA/DUI met keerzijde NDL/ENG

✓

Beperkte oplage van slechts 120.000 muntstukken

Officiële
uitgifteprijs

Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's, Sabrina, My Fair Lady… Het zijn
gouden filmklassiekers met steeds één terugkerende naam : Audrey
Hepburn! Deze alomgeliefde actrice, geboren op 4 mei 1929 in België,
ontpopte zich tot een waar stijlicoon en is één van de zeldzame EGOT's
die zowel een Emmy, een Grammy, een Oscar én een Tony Award in de
wacht wisten te slepen.
Photo: Wikipedia

Dit fraaie collector's item in BU-kwaliteit
wordt u aangeboden in een sportief
gestylde coincard. De officiële logo's
van de Grand Départ Brussel en de
Tour de France 2019 sieren zowel de
munt als de coincard. Laat ons alvast
aftellen naar de 'Grand Départ' en
uitkijken naar het 'moment suprème'
waarop het grootste wielergebeuren ter
wereld op eigen bodem van start gaat.
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de audre y hepburn munt van 25 euro

Audrey

Gouden herinnering
aan een Grote Dame van
het Witte Doek

Hepburn

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 v a n d e K o n i n k l i j k e M u n t v a n B e l g i ë

Na haar glansrollen in de grote Hollywood-producties van de jaren '50
en '60 zette Audrey Hepburn al vroeg een punt achter haar filmcarrière
en begon ze de wereld rond te reizen als goodwill ambassadrice voor
UNICEF. Hepburn zette zich vooral in voor projecten die hongersnood
bij kinderen bestreden. De Amerikaanse president George Bush senior
beloonde haar voor haar werk met de Presidential Medal of Freedom.

Nieuwe 2 euro herdenkingsmunt 2019

25 jaar oprichting van het
Europees Monetair Instituut

Ter ere van haar 90'ste geboortedag op 4 mei 1929, willen wij haar
graag op onze beurt huldigen met dit prachtige goudstuk van 25 euro.
Voor de beeldenaar selecteerden wij haar beroemde filmportret uit
Breakfast at Tiffany's dat samen met haar naam en geboortedatum op de
voorzijde prijkt. Deze prestigieuze uitgifte heeft een maximale oplage
van amper 1.000 stukken. Gezien de enorme populariteit die Audrey
Hepburn tot op heden geniet, zal deze oplage binnen de kortste keren
uitverkocht zijn. Wacht dus niet te
lang om dit onweerstaanbare
goudstuk meteen aan uw
collectie toe te voegen!

4 mei 1929°
20 januari 1993†

In dit nummer

Oplage
beperkt tot

1.000

€ 10,-

Voorwoord Muntmeester

muntstukken
wereldwijd

De 2 euro herdenkingsmunten
25 jaar oprichting EMI

Mis ook deze Zilveren Tour de France zegel niet !
✓
✓
✓
✓

Uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig
bestaan van de Gele Trui in de Ronde van Frankrijk

Oplage
beperkt tot

2.000

zilverzegels
wereldwijd

kenmerken
Nom. waarde :

25 EURO

Puur zilveren postzegel (999/1000) in luxe verpakking

Slagkwaliteit :

Proof (PP)

Officiële uitgifte van de Koninklijke Nederlandse
Munt in samenwerking met Koninklijke PostNL

Legering : Goud 999/1000

Strikt gelimiteerde oplage van 2.000 exemplaren
Officiële
uitgifteprijs

€ 29,95

Gewicht :

3,11 g

Diameter :

18 mm

Ontwerp :

Luc Luycx

Max. oplage : 1.000 stukken
Verpakking* : luxe muntetui

© Eric Danhier

Officiële uitgifteprijs

De 2½ euromunt
'Grand Départ Brussel'
Het Audrey Hepburn
goudstuk van 25 euro
Het originele K3-hangertje
… en enkele niet te missen
buitenlandse uitgiften

© Shutterstock

€ 265,-

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

buitenlandse

uitgifte

Image by skeeze from Pixabay

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Nog sneller: Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

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

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

e e n u n i e k MONETAIR m o m e n t i n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e e u r o p e s e u n i e . . .

Koninklijke Munt
van België

Het originele K3-hangertje

om te geven of te krijgen

Super cool cadeau
voor alle fans !

Beste Muntliefhebber,

maximum

5.000
stukken

Hoofdmoot vormt zonder twijfel onze nieuwste 2 euromunt die geheel in
het teken staat van de oprichting van het Europees Monetair Instituut dat in
1994 onder de bezielende leiding van Alexandre Lamfalussy werd opgestart en
het finale duwtje zou geven aan de lancering van onze Europese eenheidsmunt.
Deze uitgifte bieden wij u zowel in BU- als in een Proof-versie aan en mag u
absoluut niet missen.
Bent u een wielerfan? Dan kijkt u vast al reikhalzend uit naar de Ronde van
Frankrijk die dit jaar vanuit onze hoofdstad van start gaat. Toeval of niet, maar
dit unieke gebeuren op eigen bodem valt ook samen met het 100 jarig bestaan
van de befaamde gele trui. Twee vliegen in één klap dus. En dat betekent ook een
dubbele reden om een nieuwe herdenkingsmunt te slaan. Voor u ligt er alvast
een prachtig 2,5 eurostuk klaar dat u in een sportief gestylde coincard wordt
aangeboden.
Laatste topper in deze Muntinfo is onze gouden Audrey Hepburn munt van
25 euro. Dit is een regelrecht collector's item, temeer daar de wereldwijde oplage
beperkt is tot amper 1.000 stukken, wat bitter weining is voor een unieke uitgifte
als deze. Muntverzamelaars en filmliefhebbers zijn alvast gewaarschuwd.

25

150.000

jaar oprichting
van het Europees
Monetair Instituut

Photo ECB : Pradeep Thomas Thundiyil - Shutterstock.com

Over Alexandre Lamfalussy...
Alexandre Lamfalussy werd in 1929 geboren in Hongarije. In 1949
verliet hij zijn geboorteland om aan het communistisch regime te
ontsnappen en kwam zo als staatloze vluchteling terecht in België.
Hij studeerde economie in Leuven en in Oxford en werkte zich op
tot een internationaal gewaardeerd econoom die een topcarrière
uitbouwde bij de Bank voor Internationale Betalingen, de centrale
bank van de centrale banken. Later doceerde hij aan de UCL en
Yale. Van 1994 tot 1997 was hij president van het Europees
Monetair Instituut in Frankfurt, dat later de Europese Centrale Bank
werd. In 1996 werd hij opgenomen in de Belgische adel, met de
titel van baron.

Officiële verdeler van de uitgiften
van de Koninklijke Munt van België

Benelux Euroset 2019

Buitenlandse uitgiften

al

us

f

Het EMI werd opgericht in 1994 en zou amper 4 jaar bestaan. De
oprichting ervan betekende echter wel een essentiële tussenstap
voor de creatie van de ECB, de Europese Centrale Bank. Tijdens
zijn korte bestaan zou het EMI mooi werk leveren, wat ongetwijfeld
te danken was aan het talent en de deskundigheid van een
briljante voorzitter als Lamfalussy.

Het tweede 2 euro herdenkingsstuk van 2019

m

In de geschiedenis van de Europese eenmaking hebben tal van
Belgen een cruciale rol gespeeld. Denken we maar aan Paul-Henri
Spaak, die kort na WO II de Benelux hielp opstarten en voorzitter
werd van het comité dat de prille EEG vorm zou geven. Of aan
oud-premier Leo Tindemans die er in de jaren '70 voor ijverde dat
de Europese lidstaten niet alleen economisch maar ook politiek
zouden samenwerken. Op monetair vlak verdiende dan weer een
andere Belg zijn sporen. We hebben het hier over Alexandre
Lamfalussy, president van het Europees Monetair Instituut, dat
aan de wieg stond van onze huidige eenheidsmunt, de Euro.

Alexandre Lamfalussy overleed in mei 2015
na de invoering en het eerste decennium van
de euro te hebben meegemaakt: de munt waarvan hem
het vaderschap kan worden toegedicht.
Een belangrijk historisch moment als dit, waarbij een
beroemde landgenoot de hoofdrol speelt, is veel te
kostbaar om zomaar vergeten te worden. Daarom
heeft de Koninklijke Munt van België zijn nieuwste
2 euro herdenkingsmunt van 2019 geheel op de
25'ste verjaardag van het EMI afgestemd.

€ 3,95

Belangrijke aanbeveling: het K3-hangertje
wordt best op een truitje, t-shirt, bloesje of ander
kledingsstuk gedragen. Net als heel wat munten is het
gemaakt van koper/nikkel en kan het mogelijk een
allergische reactie van de huid veroorzaken.

stukken

La

Rechtzetting Muntinfo 76: Per abuis ontbrak op pagina 2 bij de afgebeelde handtekening
van Jacques Brel de bronvermelding. Dit moet zijn: © https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Jacques Brel%27s signature.gif - Er zijn geen wijzigingen aangebracht.

maximum

De luchthavens van de Benelux
✓

Een unieke co-productie van alle Beneluxlanden! Alle 8
euromunten met jaartal 2019 van België, Nederland en
Luxemburg in BU-kwaliteit : dus 24 stukken in totaal.

Oplage
beperkt tot

✓

Tal van muntwaarden zijn uitsluitend geslagen voor de
verzamelaars en komen dus nooit in omloop.

muntensets
wereldwijd

✓

Geleverd in luxe genummerde verpakking in het teken
van de grootste luchthavens van de Benelux, inclusief
prachtige themapenning ( Ø 30 mm ).

✓

Beperkte oplage van slechts 7.000 muntensets

re

Ingrid Van Herzele - Muntmeester Koninklijke Munt van België

Officiële uitgifteprijs
(exclusief ketting)

and

Alvast veel verzamelplezier toegewenst,

2 euro BU
in coincard

Alex

Tot slot hebben wij ook nog een splinternieuwe Beneluxset en een origineel
K3-hangertje in petto, een knap kadootje dat bij uw jonge K3-fans vast in de
smaak zal vallen.

Muziekgroep K3 is er nu ook
als draagbaar sieraad.
Hals, pols, haar, sleutelbos,
de dames van K3 sieren alles
op! Voeg een heel eigen stijl
toe met een zelfgekozen
ketting, veter, elastiek
of loombandje.
Diameter: 33 mm

2 EURO
PROOFversie

De lente is traditioneel een moment van vernieuwing, een tijd
waarin nieuwe ideeën gaan groeien en nieuwe projecten gaan
bloeien. Het is dan ook in die geest dat wij deze Muntinfo 78
hebben opgevat. Dit mei-nummer steekt bijgevolg boordevol
numismatische nieuwigheden die wij vandaag graag aan u voorstellen.

sy

-©
DP
Op de voorzijde prijkt rechts de beeldenaar van Alexandre
A
Lamfalussy met daaronder zijn naam en het uitgiftejaar 2019.
Links in het midden staat de afkorting EMI met het oprichtingsjaar 1994 en de naam
European Monetary Institute in de rand. Daaronder staan munten gesymboliseerd die
bovenop elkaar vallen en de opschriften €, ECU en BEF dragen. Links bevindt zich het
muntmeesterteken van Mevrouw Van Herzele evenals de Mercuriusstaf, munthuisteken
van de Koninklijke Nederlandse Munt waar deze euro's worden geslagen.

7.000

Officiële uitgifteprijs
Kenmerken 2 euro in COINCARD

kenmerken 2 euro PROOF

Kwaliteit:
Brilliant Uncirculated (BU)
Max. oplage :
150.000 stukken
Coincard in twee taalversies :
• Voorzijde NDL/ENG en keerzijde FRA/DUI
• Voorzijde FRA/DUI en keerzijde NDL/ENG

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

Officiële uitgifteprijs

Officiële uitgifteprijs

€10,-

€ 65,-

€29,95

Dit muntstuk in BU-kwaliteit zal niet circuleren in het gewone betalingsverkeer en
wordt u aangeboden in een originele coincard die op de Europese sterrenvlag is
geïnspireerd. Wilt u het neusje van de zalm, dan zal onze versie in Proof-kwaliteit
u vast aanspreken, maar wees er snel bij. Door hun bijzonder beperkte oplage zijn onze
2 euromunten in Proof altijd in een mum van tijd uitverkocht.

Officiële Catalogus 2019

Vers
van de pers

Een absolute must-have voor elke
muntenverzamelaar

37 ste

Invoering van de
Belgische Frank onder
Koning Leopold I

Invoering van de ECU
als zgn. 'korfmunt' waarin
diverse Europese valuta
zijn opgenomen

Oprichting Europees
Monetair Instituut (EMI),
met Alexandre Lamfalussy
als president

Taak van het EMI volbracht:
de Europese Centrale Bank (ECB)
neemt het roer over onder
Wim Duisenberg

De EURO vervangt
de ECU als eenheidsmunt
(1 EUR = ca. 1 ECU)

De 'tastbare' EURO is een feit.
Munten en bankbiljetten
doen hun intrede in de eerste
12 landen van de Eurozone

★|

★|

★|

★|

★|

★|

1832

1979

1994

1998

1999

2002

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

EDITIE

Officiële
uitgifteprijs

€ 14,

95

✓

Nu helemaal up-to-date en aangepast aan de actuele
goud- en zilverprijzen

✓
✓
✓
✓

Inclusief bankbiljetten in BEF en in Euro
Inclusief historische Belgische Munten
Méér dan 400 pagina's en duizenden illustraties
Verkrijgbaar in Nederlandse en Franse verse

Bestel online via www.herdenkingsmunten.be

