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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 9 oktober. 
  
  

Van het bestuur 

Uitnodiging 

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
die gehouden zal worden op 9 oktober 2017 in ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4 
te Lisse. Daar wij, gezien het programma, om 20.00 uur willen beginnen 
verzoek ik iedereen op tijd aanwezig te zijn. 

De jaarstukken ontvangt u in een speciale nieuwsbrief. Uiteraard reken ik op 
een grote opkomst!! 

Martin Tetteroo (voorzitter) 
  
  

 

Van de redactie 

Zoals u weet is Nel Molenaar door ziekte verhinderd een 'Alles draait om geld' te 

  



maken. Wel kan ik nog een paar maanden vooruit met de door haar gelezen 
artikelen. 
  
Nieuwe artikelen van andere leden zou ik graag tegemoet zien! 
  
Dank namens de redactie! 
  
 
  
  

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 



Afdrukbare versie puzzel 
  
Beste puzzelaars: er zit een FOUT in de puzzel; ik ga u een klein beetje 
helpen.: 
Een van de door te halen woordjes is "term". U vindt de start van dit 
woord op de 6e regel van onderen en de 4e letter van rechts. Naar onderen 



doorhalen de letters T E R en de letter M daaronder als 5e letter van 
rechts. 
  
  
De oplossing van de vorige puzzel: Halve cent 
  
De winnaar is: Fam. D. Brussen 
  
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.  
  
 
  
   

Kavellijst volgende veiling: zie www.nkbs.nl  Veilingen en 
taxaties 

 
   

Opbrengsten vorige veiling 

 
Afdrukbare versie veilingopbrengsten 

 



  

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

De aanhouder wint 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 26 mei 2018) 

Bryan Cureington was er helemaal klaar voor. Zijn werk zat er op en thuis en 
thuis zou hij ontdekken of hij een winnend lot had gekocht. Zijn echtgenote 
zorgde echter voor een hartverzakking: ze had het lootje weggegooid. “Wat heb 
je gedaan ? “, blafte Bryan zijn vrouw toe. “Dit was onze kans op geluk!”  

Hij liet het er niet bij zitten, ging graven in de prullenbakken in de buurt en vond 
warempel – tussen de luiers, etensresten en andere zooi – zijn lot.  

De zoektocht was niet voor niets: zijn winnende nummer bleek tweehonderd –
duizend euro waard te zijn. 

Valsemunters horen eis 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het DE TELEGRAAF van 5 juni 2018) 

door Bart Mos 

AMSTERDAM * Het openbare Ministerie heeft celstraffen geëist tegen de 
twee hoofdverdachten die afgelopen jaren miljoenen valse Britse ponden 
sloegen in een loods in de Amsterdamse haven. Engeland zag hier door 
zelfs gedwongen over te stappen op een nieuwe 1 pond-munt. 

Tegen de Amsterdammer Patrick O. eist het OM ruim een jaar celstraf. Zijn naar 
Brazilië gevluchte compagnon Wilfred M. moet volgens de officier van justitie 
twee jaar de cel in. Tegen drie andere verdachten, die vooral verantwoordelijk 
waren voor smokkel van de valse munten, werden mildere (werk)straffen geëist. 

Zaalofficier Malika al Mansouri sprak van een “professionele” en grootschalige 
productie” van valse munten, waarbij de bekende goud- en munten specialist O. 
handig gebruik maakte van zijn kundigheid en netwerk op dit gebied.  

Het onderzoek naar de omvangrijke fraudezaak kwam aan het rollen doorat O, 
met zijn bedrijf European Central Mint (ECM) nauwelijks belasting betaalde. Uit 
onderzoek van de Belastingdienst bleek dat ECM grote hoeveelheden metaal 
met specifieke koper/nikkel legering uit Turkije liet komen. De rechtbank doe 
over twee weken uitspraak.  
  
  
  
  

Uit-de-oude-doos 

Vervolg op het artikel uit de vorige nieuwsbrief inzake het 15-jarig jubileum 



van onze kring in september 1987.  

BOLLENSTREEK 

De numismatische Kring Bloembollenstreek e.o. viert dit jaar haar 15 jarig 
bestaan. De opening van het numismatische verzamelseizoen staat daarom 
geheel en al in het teken van dit jubileum. Om dit derde lustrum luister bij te 
zetten, heeft de vereniging namelijk de penningkunstenaar Jan Paul Kruimel 
de opdracht gegeven een penning te ontwerpen. De vijf centimeter grote 
penning is gegoten in brons. Voor het ontwerp van de voorzijde heeft 
Kruimel teruggegrepen naar de tulp die in een iets meer gestileerde vorm al 
gebruikt is voor de “klop” waarmee het tienjarig bestaan van de kring werd 
opgeluisterd. Hierdoor wordt niet alleen de verbondenheid met de streek, 
maar ook die met de eigen geschiedenis van de kring benadrukt. Ook de 
keerzijde toont een dergelijke “dubbele bodem”. Op deze kant is het Huys 
Dever afgebeeld, zodat ook hier de verbondenheid van de kring met de 
streek te herkennen valt. Voor zover bekend was het voor het eerst dat een 
numismatische kring een kunstenaar de opdracht heeft gegeven een 
gietpenning te ontwerpen. 

Wordt vervolgd 

  
  
  
  

Beurzen 

 Zaterdag 22-9-2018 Houten  
 

Muntmanifestatie Expo Houten 
Meidoornkade 24, 3992 AE Houten 

Openingstijden van de beurs: 9.30 uur – 16.00 uur 

  

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  
  
  
  

 


