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Deze maand in kringnieuws 

De volgende kringavond 
Van het bestuur 
Van de redactie 
Nieuwe puzzel + oplossing vorige keer 
Kavellijst volgende veiling 
Opbrengsten vorige veiling 
Voor u gelezen...... 
Wijsheden over Nederlands Geld 
Beurzen 
 

  
De volgende kringavond 

De kringavonden van de Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. worden 
gehouden op de 2e dinsdag van de maanden september t/m juni 
in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse [Poelpolder]. 
We beginnen om 20:15 uur (zaal open om 19:00 uur). 
De eerstvolgende kringavond is dus op dinsdag 10 december. 
  
  

Van het bestuur 

 

Deze maand in de nieuwsbrief 

De volgende kringavond 
Van het bestuur 
Van de redactie 
Alles draait om geld 
Nieuwe puzzel + oplossing vorige keer 
Kavellijst volgende veiling 
Opbrengsten vorige veiling 
Voor u gelezen...... 
Uit-de-oude-doos 

Beurzen  

De volgende kringavond 

De kringavonden van de Numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. worden 
gehouden op de 2e dinsdag van de maanden september t/m juni 
in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 2162 AA Lisse [Poelpolder]. 

 



We beginnen om 20:15 uur (zaal open om 19:00 uur). 
De eerstvolgende kringavond is dus op dinsdag 11 december. 
  
 
  

Van het bestuur 

De laatste kringavond rekent het bestuur op een grote opkomst zodat alle kavels in de 
veiling door u worden afgenomen: bekijk de veilinglijst maar eens en ontdek de vele 
mooie kavels. 
UIteraard ontvangen alle bezoekers weer een fleurig presentje mee nmaar huis. 
  
Het bestuur wenst u een goed uiteinde en een gezond 2020 toe! 
  
  

Van de redactie 

Al weer de laatste kringavond van 2019 en de laaste kans dit jaar om na de 
Sinterklaaskado's nieuwe kado's de verzamelen voor onder de kersboom in vele 
verschillende kwaliteiten: voor ieder wat wils! 
  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 

 
Afdrukbare versie Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel: Vis met ster -  Palmboom   
  
De winnaar is: Dhr Hans Scholte 
  
We feliciteren de winnaar van harte en voor degene die niet gewonnen hebben, komt 
hier een nieuwe kans op een zilveren munt. 
Stuur de oplossing vóór de volgende kringavond naar: Num. Kring Bloembollenstreek 
e.o.; Postbus 238; 2160 AE  Lisse. 
Of geef uw fraaie kaart met oplossing af op de kringavond.  
  
 



  Opbrengsten vorige veiling 

Afdrukbare versie Veilingopbrengsten 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



Voor u gelezen......... 

   

DIEF GEPAKT MET 28 KILO MUNTEN 

(Gelezen door mw Molenaar in het Leidsch Dagblad van 4 juli 2019) 

Mayerhofen * De Oostenrijkse politie heeft een 27 – jarige Litouwer gearresteerd op 
verdenking van geld-diefstal uit kerken. 

In zijn auto werd een rugzak aangetroffen met 28 kilo munten. Die hengelde hij met 
behulp van tiewraps voorzien dubbelzijdige tape uit offerblokken en kassen met de 
opbrengst van kaarsenverkoop. Als hij geluk had bleef soms ook wat papiergeld 
plakken. In totaal was de buit meer dan 1000 euro. 

De verdachte is gisteren veertig van zulke delicten ten laste gelegd. 

Toevalstreffer 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de Telegraaf van 31 juli 2019) 

Het kost je maar tien dollar en dan mag je best een beetje graven, op zoek naar goud 
of andere bijzondere kostbaarheden, daar in het in het natuurpark van het Amerikaanse 
Arkansas. 

Jos Lanik , een 36 jarige leraar uit Nebraska, beproefde zijn geluk en dat bleek een 
schot in de roos. Hij stuitte tijdens zijn tocht op een diamant van 2,12 karaat, goed voor 

een waarde die ontelbaar keer zijn jaarsalaris vertegenwoordigt. Naar verluidt hoeft 
Lanik nooit meer te werken. 

Londen wil Brexitmunt laten slaan 

(Voor u, gelezen door mw. Moilenaar in het Leidsch Dagblad van 12 augustus 2019) 

Londen* Sajid Javid , de Britse minister van Financiën, wil een Brexitmunt in omloop 
brengen. Dat brengt Sunday Telegraph. 

De munt van 50 pence zou aanvankelijk worden uitgegeven al gelimiteerd verzamel 
object op een oorspronkelijke EU terugtrekkingsdatum van 29 maart. Maar het vertrek 
van het Verenigd Koninkrijk werd meermalen uitgesteld, omdat het Britse parlement het 
maar niet eens kon worden over de terugvertrekkings-overeenkomst waarover 
eindeloos met de Europese (EU) was onderhandeld. 

Javid wil nu dat de munt met de inscriptie ‘ Vrede, welvaart en vriendschap met alle 
naties’ met miljoenen exemplaren in omloop wordt gebracht op de nieuwe Brexitdatum 
van 31 oktober. 

Premier Boris Johnson heeft aangekondigd dat de nieuwe Brexit-deadline zal worden 
gehaald, met of zonder terugtrekkingsovereenkomst. Het besluit van het ministerie van 



Financiën wordt gezien als een poging om de burgers, maar ook de EU, er van te 
overtuigen dat de Londense regering dat voornemen serieus neemt. Op de nieuwe 

munten wordt de datum 11 oktober gegraveerd. 

Geldkoerier schikt voor 70 mille 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 20 augustus 2019) 

Zaandam * Een geldkoerier die vorige maand werd onderschept met een bedrag van 
700.000 euro in contanten heeft een strafzaak tegen hem geschikt voor 70.000 Euro! 

De politie hield de 25 – jarige Zaandammer aan tijdens een verkeerscontrole. In een 
verborgen ruimte in de auto bleek een tas vol biljetten van 100 euro te staan. De man 
wilde niet zeggen waar het geld vandaan kwam. 

Omdat er geen verdere aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek, heeft het 
Openbaar Ministerie hem een schikking aangeboden. Nadat de Zaandammer had 
betaald, mocht hij gaan. Hij heeft ook afstand gedaan van de auto en van de  700.000 

die hij vervoerde. 

Honderden mensen dupe van betaalfraude  

(Voor u, gelezen door mw. N. Molenaar in de Telegraaf van 30 augustus 2019) 

GRONINGEN * Maak even 1 cent over via deze link, dan weet ik dat je te vertrouwen 
bent. Tussen 1 januari en juni zij zeker 375 mensen in die truc getrapt. Ze dachten dat 
ze op een veilige bankiersite zaten, maar hun gebruikersnamen en wachtwoorden 
kwamen in verkeerde handen. Zes verdachten zijn opgepakt. Ze maakten bijna 
100.000 euro buit. 

De schade had nog veel groter kunnen zijn. Volgens de politie kreeg de ING door dat 
vreemden toegang hadden gekregen tot bankrekeningen. De bank “pauzeerde“ 
betalingen. Bij honderden mensen voorkwam dit dat zij ook de dupe werden. “ING wist 
hier mee ruim 300.000 euro aan schade te voorkomen“, aldus de politie. De verdachten 
zijn vier mannen van 18 tot 20 jaar uit Groningen, een 25- jarige man uit Diemen en 
een 19- jarige man die geen vaste woonplaats heeft. Ze zijn weer vrij, maar worden 
nog wel verdacht. 

Wijsheden over Nederlands Geld 

(van H. ten Loo) 

Stuiver 

In het begin van de 15e eeuw werd de stuiver ingevoerd als de grootste zilveren munt. 
Daarna werd in 1464 de dubbele stuiver ingevoerd, die de grondslag van ons 
muntstelsel zou worden.  

Een stuivertje kan raar rollen:                          Het kan soms vreemd gaan in de wereld 



Een stuivertje kan raar rollen:                          Je bent er nog niet 

Hij krijgt voor zeven stuiver:                            Hij krijgt er behoorlijk van langs 

De stuiver op een oortje brengen:                   Door nalatigheid de waarde van iets laten 
verminderen 

Stuivertje wisselen                                          Van plaats verwisselen 

Hij verdient een behoorlijke grijpstuiver:           Hij verdient redelijk veel geld 

Hij maakt blank van stuivers:                          Hij doet slechte zaken 

Iedere stuiver brengt zijn gierigheid mee:         Hoe rijke, hoe gieriger 

Ze kan op een stuivertje rondjes draaien:        Over iemand die erg vlug en lenig is 

De zaak moet open voor een cent en een stuiver: Vele kleine dingen maken een 
grote                      

Wordt vervolgd…. 

  
  

  
  



Beurzen 

Zondag 30-11-2019 Krimpen aan den IJssel 
Sporthal “de Boog” 

Krimpenerbosweg 2b, 2923 LA Krimpen aan den IJssel 
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.30 uur 

  

Colofon 

secretariaat: Postbus 238, 2160 AE  Lisse      email: info@nkbs.nl  

betalingen: 
bankrekening:  NL91RABO 0376 5555 21 
t.n.v. penn. Num Kring Hillegom 

      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
 
 
 
  
  
  
  

 

 


