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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 april. 
  
  

Van het bestuur 

U heeft nog maar een drietal kringavonden voor de boeg en dat zit dit 47e 
verenigingsjaar er al weer op; dat betekent een drietal avonden om uw verzameling uit 
te breiden en er voor zorg te dragen dat Nel héééél veel lootjes verkoopt zodat u weer 
met een mooie prijs naar huis toe kan gaan! 
  
  

Van de redactie 

De veiling van april laat weer een honderdtal zeer gevarieerde kavels zien met zowel 
veel munten in top-kwaliteit als een aantal mooie bankbiljetten! 
  
  
 
   
  

 

 

 

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 



 
Afdrukbare versie Puzzel  

De oplossing van de vorige puzzel: Drachme Pfennig 
  
De winnaar is: De heer W. Brouwer 
  
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......... 

Beatrix groot verzamelaar 

(Voor u, gelezen in het Leidsch Dagblad van 3 januari 2019) 

Raamsdonkveer * Prinses Beatrix, interieurontwerper Jan des Bouvrie en ex-topman 
van ABN Amro Rijksman Groenink horen tot de honderd belangrijkste particuliere 
kunstverzamelaars van Nederland. Ze bezitten een collectie kunstvoorwerpen met een 
waarde van minimaal 750.000 euro. Andere prominente verzamelaars op de lijst zijn 
Joop van Caldenborgh (museum Voorlinden), kunstenaar Henk Helmantel cabaretier 
Hans Liberg, castingdirecteur Hans Kemna en ondernemer oud minister Herman 
Heinsbroek. De totale waarde van de collecties van de honderd verzamelaars bedraagt 
ruim een half miljard euro. Volgens Stichting Kunstweek verzamelen veel mensen 
vanuit een passie.  

Brussel wil af van centjes 

(Voor u, gelezen door mevrouw Molenaar in De Telegraaf van 5 januari 2019) 

AMSTERDAM * Sinds de introductie van de euro in 2002 zijn er steeds meer muntjes 
van 1 en 2 cent gemaakt, terwijl ze in veel landen niet meer worden gebruikt. Het lijkt 
er op dat de consumenten deze muntjes deze munten laten verdwijnen, constateert de 
Europese Commissie, die er voor pleit ze uit de roulatie te halen. De Commissie schrijft 
dit in een brief aan alle lidstaten. Munten van 1 en 2 eurocent komen amper terug bij 
de centrale banken, waardoor die genoodzaakt zijn de munten steeds weer bij te 
maken. Daar maken de regeringen verlies op, want de productiekosten zijn hoger dan 
de waarde. Begonnen we in 2002 nog met 40 miljard muntjes, waarvan 14 miljard 1 of 
2 cent nu hebben we 126 miljard munten in omloop, waarvan 60 miljard 1 of 2 cent. 



Foutje, bedankt! 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 7-1-2019 ) 

Allah Ditta kon zijn geluk niet op. Door een computerfout kon deze Britse dakloze 
dingen blijven kopen met zijn bankpas, hoewel er geen rode cent op zijn rekening 
stond. Drie weken lang ging Ditta los. Hij kocht voor bijna 65.000 euro aan elektronica 
Ook leende hij zijn pas uit aan vrienden die er proletarisch mee gingen winkelen. De 
vergissing van de bank was niet in Ditta’s voordeel: de dakloze is vervolgd wegens 
fraude en moet ruim twee jaar de cel in. Is hij meteen onder de pannen.  

Goede doelen 

Voor u gelezen door Ank en Theo Hogervorst: 

Uit “ditjes en dadjes” van dirk van de broek het volgde, dirk klanten doneren door 
middel van statiegeld boksen 336.000 euro voor 7 goede doelen in 2018. Mooi hè . 
  

Wijsheden over Nederlands Geld 

Wijsheden over Nederlands Geld (vervolg) 

(van H. ten Loo) 

Duit 

 

Enkele uitdrukkingen en gezegden: 

Dat is een duitendief: 

                    Hij is altijd op zoek naar kleine verdiensten 

Dat is duitenpraterij:                 

Dat is gepraat over onnozele dingen, terwijl er belangrijke zaken aan de orde zijn. 

Het is niet om het huidje, maar niet om het duitje: 

Het geld geeft vaak de doorslag bij een huwelijk. 

De duiten bijten hem: 

                    Hij geeft zijn geld uit aan nutteloze zaken. 

Hij doet ook een duit in het zakje: 

                    Hij geeft ook zijn mening. 

Hij kan een duit in tweeën bijten: 

                    Hij is erg gierig. 

Wordt vervolgd… 



  
  

  
  

Beurzen 

Zaterdag 6-4-2019 Alkmaar 
Afas stadion Alkmaar 

Stadionweg 1, 1812 AZ 
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.00 uur 

 
Zaterdag 13-4-2019 Utrecht (Jaarbeurs) 

Verzamelaarsjaarbeurs 
Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht 

Openingstijden van de beurs: 9.00 uur – 17.00 uur. 
 

Zondag 14-4-2019 Utrecht (Jaarbeurs) 
Verzamelaarsjaarbeurs 

Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht 
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 17.00 uur. 

  

  

  
  
  
  

 

 


