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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 ivm de corona nog niet bekend!  
  
  
 
 
  

Van het bestuur 

Beste leden, 

Wij hopen dat jullie de vakantieperiode in goede gezondheid zijn doorgekomen. Omdat 
wij als bestuur jullie veiligheid voor het virus nog niet kunnen waarborgen, hebben wij 
besloten om de Kringavond van september niet door te laten gaan. 

Wij zullen van maand tot maand bekijken wanneer we weer een Kringavond kunnen 
organiseren. Tot die tijd zullen ook de contributiefacturen niet verzonden worden. 

Uiteraard houden we jullie op de hoogte. 

Hartelijke groet ook namens het bestuur, 

Martien Tetteroo 

(Voorzitter) 

  



  

Van de redactie 

Mocht u nog leuke numismatische stukjes lezen: houdt u er rekening mee dat mijn 
mailadres is gewijzigd in: hansvanderstar1947@gmail.com  
  
  
 
  

  

  

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

Zolang er geen kringavonden zijn bent u vrijgesteld van puzzelen! 
  
De oplossing van de vorige puzzel:  
  
De winnaar is:  
  
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 

En ook een veilinglijst ontbreekt 
  
   

Opbrengsten vorige veiling 

Evenals de opbrengsten. 
  
 
  

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

Reiziger heeft 15 kilo goud in bagage 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 7 maart 2020)  

SCHIPHOL * De Koninklijke Marechaussee, douane en Fiod hebben op Schiphol een 
27- jarige Braziliaan aangehouden die in bezit was van 15 kilo aan goudstaven. Hij 
wordt verdacht van witwassen. 

De douane controleerde de bagage van de man die vanuit Rio de Janeiro kwam op 
doorreis was naar Hongkong. Hij bleek zes goudstaven in zijn handbagage te hebben 



met een gewicht van bijna 15 kilo. Hij kon hiervoor geen goede verklaring geven, 
waarop hij werd aangehouden. De man is vastgezet en het goud, een mobiele telefoon 
en ongeveer 750 Amerikaanse dollar zijn in beslag genomen. 

Het OM doet verder onderzoek. De goudprijs staat momenteel op ruim 47.000 euro. De 
totale waarde van het in beslag genomen goud komt daar mee op ruim 700.000 euro. 

Speciaal Vijfje met de Koning zonder baard 

(voor u gelezen door Sylvia Kater-Looman in Nu.nl van 6 april) 

Koning Willem-Alexander heeft op een speciaal Vijfje (muntstuk van 5 euro) dat 
wordt gepresenteerd vanwege de 75e verjaardag van de bevrijding nog steeds 
geen baard. De keuze om de koning zonder baard af te beelden is opmerkelijk; 
Willem-Alexander heeft zijn veelbesproken gezichtsbeharing inmiddels sinds 
augustus vorig jaar. 

"De beeltenis van de koning is gemaakt in een periode waarin nog niet duidelijk was of 
hij de baard zou houden, en er bijvoorbeeld ook nog geen officiële portretten van hem 
met baard waren", laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën maandag 
aan NU.nl weten. 

De munt vanwege de viering van 75 jaar bevrijding is slechts een van de twee speciale 
herdenkingsmunten die de Koninklijke Nederlandse Munt dit jaar presenteert. De 
tweede is een zogenoemde Unesco-munt die in het najaar verschijnt. 

Het is nog niet duidelijk wie de ontwerper van deze munt wordt. 

Ook gewone euromunten worden voorlopig niet aangepast 

Ook op de 'gewone' euromunten wordt nog steeds de oude beeltenis van Willem-
Alexander zonder baard gebruikt. 

Het ministerie van Financiën laat weten dat er nog niet wordt nagedacht over een 
alternatief voor het baardloze portret van Willem-Alexander dat Erwin Olaf in 2013 
maakte voor de huidige euromunten. Voor komend jaar worden er in principe alleen 
nieuwe stuivers gedrukt. 

De beeltenis van vorsten wordt soms wel aangepast 

Het gebeurt overigens wel dat afbeeldingen van Nederlandse vorsten op munten 
worden aangepast. Zo werden in het verleden de beeltenissen van Wilhelmina, Juliana 
en Beatrix aangepast toen ze zichtbaar ouder werden. 

Het ministerie van Financiën kan geen antwoord geven op de vraag wanneer het 
uiterlijk van Willem-Alexander lang genoeg veranderd is om zo'n besluit te nemen. 

Prijzige diamant gestolen 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de Telegraaf van 2 mei 2020) 

AMSTERDAM * Uit een Amsterdamse juwelierszaak is een diamant gestolen ter 



waarde van 40.000 euro. Dat meldde vrijdag de politie, die op zoek is naar een man die 
de vermoedelijke dader is. Er zijn foto’s van hem verspreid. 

Op 5 februari betrad de verdachte de juwelierszaak aan de Weteringschans. Daar wilde 
hij twee soorten diamanten bekijken. De man gaf na een gesprek met een verkoopster 
aan terug te komen zodra hij een vriend had opgehaald. 

Toen hij vervolgens de winkel verliet, bleek dat hij ongezien een van de twee diamanten 
had weggehaald. De politie meldt dat de verdachte na de diefstal richting Spiegelgracht 
en het Leidseplein liep. 

  
  
  
  

Wijsheden over Nederlands Geld 

(van H. ten Loo) 

Gulden 

Bal, man met stok, pegel, pegulant, piek, piekelman, pieterman, pop, sjoof, soof, 
voorwiel 

De naam gulden komt van gouden. Oorspronkelijk was de gulden een gouden munt. De 
fl, de afkorting van ‘florijn’ waarmee de gulden wordt aangeduid, komt van Florence, de 
Italiaanse stad die in 1252 als eerste dit gouden muntstuk in roulatie bracht. 

 

Wie voor een gulden geboren is, zal                Variant op: ‘Wie als een  nooit een euro 
worden:                                                     dubbeltje…’ 

Daar geef ik geen gulden voor:                         Dat is niets waard 

De gulden gedijt, die wordt benijd:                   Voorspoed wekt jaloezie       

Hij weet wel wat een gulden waard is:              Hij is prijsbewust     

Wie goudenguldenverf kan pissen,                  Als je urine de kleur heeft van een die 
kan de dokter missen:                                gouden munt dan ben je gezond     

Iedere kind brengt duizend guldens mee:        Het laat de vader extra 
hard                                                                                     werken  

Aangeklopt, niet opengedaan, één                  Spottend over het werk van een  gulden 
tien:                                               deurwaarder 

Daar geef ik geen piek voor:                             Daar geef ik niets voor 

Hij doet geen twee missen voor één gulden:    Elk werk heeft zijn prijs 



Je kunt een gulden maar één keer uitgeven:   Je kunt niet meer uitgeven dan 
je                                                                              hebt 

Wordt vervolgd met de daalder….  
  

  
  
  

Beurzen 

Geen 
  

  

Colofon 

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

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

      
      
voor contributie- en advertentietarieven 

voor formulier schriftelijk bieden 

voor formulier inzenden veilingkavels 

  
  

 


