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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 8 januari.

Van het bestuur
Het bestuur wenst U en een ieder die uw lief is een gezond en mooi 2019!

Van de redactie
Heeft u moeite een goed voornemen te vinden voor 2019: breng een nieuw lid aan!
Met de veiling van januari kunt u in elk geval weer een mooi begin maken met de
verdere uitbreiding van uw verzameling.

Alles draait om geld
Sotheby’s heeft onlangs een collectie topstukken van de onthoofde Franse koningin Marie
– Antoinette (1755 – 1793) geveild. Er zat een parel bij die getaxeerd was op 1,8 miljoen
euro. De opbrengst was uiteindelijk een record bedrag 28 miljoen.
Een priester woonachtig in Duitsland had zin om te gokken op internet en verloor 22.000
euro. Maar …. kreeg vanzelfsprekend spijt als haren op zijn hoofd! De bisschop eist dat
alles wordt terug betaald.
Afgelopen zomer werd een 83 jarig oud vrouwtje beroofd van haar pinpas door twee jonge
dames. Vrij kort daarna kwamen twee dames helder in beeld tijdens het pinnen, er werd
een flinke som geld opgenomen. Na intensief speurwerk werd één van de twee verdachte
onder haar eigen bed aangetroffen. De andere is alsnog spoorloos.
Eén top- dj verdient al snel een weeksalaris van 571.000 euro. De top tien van de
bestbetaalde internationale dj verdiend samen ruim 200 miljoen euro per jaar!
Zes inwoners uit Rijnsburg (Zuid – Holland) hebben samen 1,2 miljoen gewonnen bij de
Postcode loterij. Elke maand mogen zij een ton verdelen. Eén krijgt maandelijks 28.571
euro, de andere vijf winnaars 14.571 euro.
Bij veilinghuid Christie’s in New York is een schilderij van Claude Monet verkocht voor ruim
28 miljoen euro, en een schilderij van Picasso voor 26 miljoen euro. Een werk van Vincent
van Gogh werd helaas niet verkocht.
Op een muntenveiling in Amsterdam was een Daalder van 30 stuivers 1580. in de
aanbieding: RRR. Zeer fraai + Zeer fraai
Taxatie: € 800,- Opbrengst € 6500,N. Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: stuiver kwartje
De winnaar is: Theo Rijkelijkhuizen
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.........

Erepenning Rijksmuseum van Oudheden
(Voor u, gelezen door Nel Molenaar in het Leidsch Dagblad van 3/10 2018)

Binnert Jan Glastra
Leiden * Het Rijksmuseum van Oudheden heeft gisteravond de gouden erepenning van
Leiden gekregen.
De tweehonderdste verjaardag van het Leidsch Museum voor burgmeester en wethouders
reden om het museum, dat in 1818 werd gesticht door koning Willem I, te eren.
Tweehonderd jaar waarin het museum volgens het stadsbestuur een pronkkamer was voor
oude cultuurschatten en een kraamkamer van de Nederlandse archeologie.
De Egyptische collectie is met ruim 80.000 objecten een van de grootste ter wereld. De
laatste jaren bezoeken meer dan 200.000 mensen het museum.
Zodanig was en is het museum van enorme betekenis van de stad.
De gemeente reikt de erepenning jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leidens
Ontzet uit aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad
of op een positieve manier bijdroeg aan beeldvorming daarvan.

FLESJE WHISKY BRENGT 9 TON OP

(Voor u, gelezen door Nel Molenaar in de Telegraaf van 4 oktober 2018)

EDINBURGH* Een fles whisky heeft bijna een miljoen euro opgeleverd op een veiling
in Edinburgh. De extreem zeldzame Macallan Valerio 1926 heeft zestig jaar in het vat
gezeten bericht BBC. Een expert van het veilinghuis sprak over de “heilige graal
onder de wisky’s”
De onbekende koper telde bij veilinghuis Bonhams 848.000 pond (ruim 955.000 euro) neer
voor de exclusieve whisky. Het is niet de eerste keer dat iemand diep in de buidel tast voor
het gewilde drankje.
Een andere fles ging eerder dit jaar voor ruim 814.000 pond onder de hamer in Hongkong.
Dat was toen volgens Bonhams het hoogste bedrag dat ooit op een openbare veiling is
betaald voor een Schotse whisky.
De whisky zat sinds 1926 in het vat en is in 1986 gebotteld. De naam verwijst naar de
kunstenaar Valerio Adami, die het etiket ontwierp.
In totaal bestaan er maar twaalf flessen, waarvan er één naar verluidt in 2011 kapot is
gegaan tijdens een aardbeving in Japan. Zeker één andere fles zou al soldaat zijn
gemaakt.

Hackers stelen 100 miljoen euro
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 09/10 2018)

New York * Een Noord – Koreaanse hackers groep heeft in vier jaar tijd 100 miljoen dollar
gestolen bij bankinstellingen over de hele wereld. Dat zegt de Amerikaanse
cyberveiligheidsorganisatie FyreEye Inc. Ze gaat ervan uit dat het regime in Pyongyang
achter de groep zit.

Zeven ton belastingfraude
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leids Dagblad van 12 oktober 2018)

Haarlemmermeer * De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) verdenkt een 54jarige en een 28-jarige ondernemer van het ontduiken van invoerrechten en
omzetbelasting voor een totaalbedrag van 690.000euro. Bij het onderzoek naar de
vermoedelijke fraude heeft de Fiod doorzoekingen gedaan in twee huizen en een
bedrijfspand in de Haarlemmermeer en de Kop van Noord – Holland. De twee mannen zijn
niet aan gehouden. Wel nam de Fiod de administratie en de bankrekeningen in beslag. De
verdachten importeerden goederen uit Azië. Bij de belastingaangifte over de invoer hebben
ze vermoedelijk vergunningen van andere bedrijven gebruikt om zo zelf geen
omzetbelasting te betalen.

Uit-de-oude-doos
Vervolg en slot op het artikel uit de vorige nieuwsbrief inzake het 15-jarig jubileum van
onze kring in september 1987.

Muntheer
Lange tijd werden de munten op dezelfde manier vervaardigd. Een stukje metaal met een
vastgesteld gewicht en gehalte werd met behulp van een stempel en een paar forse
klappen van een hamer van een merkteken voorzien. Dit merkteken gaf aan dat die munt
echt de waarde vertegenwoordigde die was vastgesteld. Uiteraard moest hier toezicht op
worden gehouden. Verantwoordelijk hiervoor was de muntheer, gewoonlijk een zeer hoog
geplaatst persoon. Het vervaardigen van de munten gebeurde door de muntmeester. Alles
ging met de hand. Pas in de nieuwe tijd werden bepaalde handelingen gemechaniseerd
wat veelal ook een kwaliteitsverbetering tot gevolg had. Die mechanisatie van allerlei
handelingen is in feite de enige principiële in het productieproces tot de dag van vandaag.
Alleen de krachtbronnen zijn veranderd. De menskracht werd vervangen door
paardenkrachten, die op hun beurt weer door de stoommachine werd vervangen en die
later plaats moest maken voor de elektromotor. Vandaag de dsg gebeurt alles
computergestuurd maar het principe is gelijk gebleven.
Op de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan de totstandkoming van het
ontwerp van de jubileumpenning. Alle fasen, van getekende schets tot eindproduct,
zijn te zien. Deze bijzondere tentpoonstelling in Dever is te bewonderen van 12 tot en
met 18 september. De openingstijden zijn dagelijks van 14.00 tot17.00 uur en de
toeging is gratis.

Beurzen
Donderdag 27-12-2018 en Vrijdag 28-12-2018 Barneveld
Postzegel- en verzamelaarsbeurs Veluwehal
Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld
Openingstijden van de beurs op donderdag: 10.00 uur – 17.00 uur.

Openingstijden van de beurs op vrijdag: 10.00 uur – 16.00 uur.

