Wilhelmina blikken door de jaren heen

1977 - De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een
afbeelding van de gouden koets.

1984 - De bus met daarop Koningin Wilhelmina als jong meisje, en de intocht te
Amsterdam.

1984 - De bus met daarop de inhuldiging op 6 september 1898 en een afbeelding van de
gouden koets.

1988 - De bus met daarop Koningin Wilhelmina in het park van Paleis Soestdijk -1898- en Koningin
Wilhelmina te paard.

1988 - De bus met daarop een portret van Koningin Emma met Prinses Wilhelmina -1884- en een
jeugdportret van Koningin Wilhelmina -1889.

1991 - De bus met daarop een portret van Koningin Beatrix en Prins Claus. Uitgegeven ter ere van
hun zilveren huwelijksfeest.

1992 - De bus genaamd 4-koninginnen, met daarop de afbeelding van de vier koninginnen: Emma,
Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

1995 - De bus met daarop een afbeelding van Koningin Wilhelmina die een toespraak voorleest voor
Radio Oranje en de terugkeer van het Koninklijk gezin op 03-08-1945. Uitgegeven ter gelegenheid
van het 50-jarig bevrijdingsfeest in 1995.

1997 - De bus met daarop een afbeelding van Koningin Wilhelmina in Fries kostuum - 1897- en een
afbeelding van Paleis Het Loo -19e eeuw.

1998 - De bus met daarop de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in de Grote Kerk te Amsterdam en
de intocht te Amsterdam. Dit is een combinatie van bus 2 en 3. Uitgegeven vanwege 100 jaar
inhuldiging Wilhelmina.

2000 - De bus met daarop de afbeelding van Paleis Het Loo voor de restauratie (Het Witte Loo) en
Koningin Wilhelmina met Prinses Juliana op de arm uit 1912.

2001- De zogenoemde ‘verlovingsbus’ met Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.

2002 - De zogenoemde ‘huwelijksbus’ met afbeeldingen van Prins Willem-Alexander en Prinses
Máxima Zorreguieta tijdens hun huwelijk op 2 februari 2002.

2003 - De bus met daarop de afbeelding van Paleis Het Loo na de restauratie (Het Rode Loo) en een
portret van Koningin Wilhelmina uit 1901.

2004 - De zogenoemde ‘geboortebus’ met een afbeelding van baby Amalia alleen en Amalia met haar
ouders en oma.

2005 - De zogenoemde ‘Bevrijdingsbus’. Dit is een herdruk van busnummer 8.

2005 - De bus ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix en een
afbeelding van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.

2006 - De bus genaamd 4-koninginnen. Dit is een herdruk van nummer 7.

2006 - De bus ter gelegenheid van het openstelling van Paleis Soestdijk met een afbeelding van de
voor- en achterkant van Paleis Soestdijk.

2008 - De zogenoemde ‘Gezinsbus’. Hierop staan foto’s van het gezin van Prins Willem-Alexander en
Prinses Maxima.

2009 - De bus met daarop de Koningin Wilhelmina in het park van Paleis Soestdijk –1898- en koningin
Wilhelmina te paard. Dit is een herdruk van bus nummer 4.

2009 - De bus met daarop een afbeelding van Koningin Wilhelmina in Fries kostuum - 1897- en een
afbeelding van Paleis Het Loo -19e eeuw. Dit is een herdruk van bus nummer 9.

2009 - De bus met daarop de afbeelding van Paleis Het Loo voor de restauratie (Het Witte Loo) en
Koningin Wilhelmina met Prinses Juliana op de arm uit 1912. Dit is een herdruk van bus nummer 11.

2010 - De zogenaamde ‘Wassenaar’ bus met een foto van Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima
met de kinderen en een afbeelding van de kinderen alleen: Amalia (5), Alexia (4) en Arianne (2).
Beide foto’s zijn gemaakt op het strand van Wassenaar.

2010 - De bus met een afbeelding van Koningin Beatrix tijdens de inhuldiging op 30 april 1980 en een
afbeelding van Koningin Beatrix samen met Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima op het balkon
van Paleis Noordeinde. Deze bus is uitgegeven ter ere van het 30 jarig regeringsjubileum.

2011 - De bus met daarop een foto van de drie zusjes zwaaiend naar de camera en een foto van het
hele gezin. De foto’s zijn gemaakt in Argentinië.

2012 - De bus ‘Italië’ met daarop een foto van Prins Willem-Alexander, Prinses Maxima en de
kinderen met Koningin Beatrix en een foto van de spelende zusjes.

2012 - De bus genaamd ‘Koninklijk Paar’ met op de ene zijde Koningin Beatrix en Prins Claus en op de
andere zijde Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima.

2013 - De bussen ter ere van de Troonswisseling met op de ene zijde een foto van de inhuldiging van
Koningin Beatrix in 1980 en op de andere zijde een foto van Prins Willem-Alexander, Prinses Maxima
en Koningin Beatrix. Deze speciale edities ter ere van de Troonswisseling op 30 april 2013 hebben
tevens een foto van de kroonjuwelen op de deksel.

2013 - De bus ‘Tijdslijn’ met daarop een overzicht van de 8 staatshoofden in Nederland vanaf 1815.

2014 - De bus 'Troonswisseling 2013' met daarop een foto van de inhuldiging op 30 april 2013 en een
foto van een balkonscène.

2014 - De bus 'Fotoshoot' met daarop een vrolijke verzameling foto's van het Koninklijke gezin.

2015 – De bus ‘Fotoshoot’ met daarop een verzameling foto’s van het Koninklijke gezin.

2015 – Het ‘Holland’ blik. Op dit blik staan tekeningen van typisch Hollandse dingen, zoals molens,
tulpen en fietsen.

2016 – De bus ‘verjaardag’ met daarop foto’s van het Koninklijke gezin. Dit blik was ter gelegenheid
van Koning Willem-Alexanders verjaardag.

2016 – De ‘Koningsdag’ blikken. Deze blikken kregen een speciale, andere uitstraling speciaal voor
Koningsdag.

2017 – Het ‘Jubilieumblik’. Wilhelmina pepermunt bestaat dit jaar 125 jaar en dat vieren we met een
speciaal, rechthoekig Wilhelmina blik.

2017 – Het ‘Koningsdag’ blik. Op dit blik staan verschillende afbeeldingen van de Koninklijke familie.

2018 – Het ‘Wilhelmina’ blik. Wilhelmina pepermunt krijgt in 2018 een nieuwe uitstraling, dus ook
het blik. Dit jaar echter wel met een oude foto van Koningin Wilhelmina.

2018 - Het ‘Koningshuis’ blik. Het nieuwe blik met diverse foto’s van de Koninklijke familie er op.

