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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 12 september. 
  
 

Van het bestuur 

Contributie: 
Deze week wordt aan alle leden de contributiefactuur verstuurd voor het nieuwe 
seizoen 2018/'19 met de dringende oproep deze factuur tijdig te betalen. Vanaf deze 
plaats nogmaals die oproep. Want ook de bestuursleden besteden liever tijd aan hun 
eigen verzameling dan aan het najagen van niet-betalende leden. Als de rekening niet 
vóór 1 augustus is betaald, sturen wij in augustus nog een herinneringsfactuur, maar 
die wordt wel verhoogd met € 5,= administratiekosten. Als dat totaalbedrag niet uiterlijk 
30 september is ontvangen, wordt het lidmaatschap per 1 oktober beëindigd. Leden 
die niet vóór 1 september hebben betaald, hebben geen toegang tot de kringavond 
van september. 
  
  
 

 



Van de redactie 

Wat gaat een verenigingsjaar weer snel voorbij! Wij zijn al weer toegekomen aan de 
laatste kringavond van het jaar 2017 - 2018 en dat betekent dat u mogelijk voor € 1,00 
een munt kunt toevoegen aan uw verzameling. Op deze uitverkoopavond gaan wij er 
van uit dat de veilingmeester geen kavel meer retour hoeft te nemen. 
  
De redactie wenst u een moie zomerperiode toe. 
  
  
  

Alles draait om geld 

Een prachtig schilderij van meester v.d. Velde ( 1633 – 1707 ) wordt binnenkort 
geveild. De opbrengst is nu al geschat op tussen de 550.000 – 850.000 euro. Het 
bijzondere kunstwerk is afkomstig van Eric Albeda Jelgersma.  

Zelfs om het geboortehuis van Adolf Hitler is een grote ruzie ontstaan om geld. De 
eigenaresse van het huis wat onder dwang verkocht moet worden, eist 1,5 miljoen 
euro! Oostenrijk heeft er 310.000 euro voor over. Men wil voorkomen dat het huis vlak 
bij de grens met Duitsland bedevaartsoord wordt voor Extreem Rechts.  

In een kloosterkerk in Wenen is een overval gepleegd. Vijf broeders allemaal boven de 
zestig jaar werden vast gebonden en gewond. Enkelen zijn er ernstig aan toe. De 
overvallers wilden geld kostbaarheden. Er is een hele grote klopjacht op gang 
gekomen naar de twee daders. 

Bingo!!!! Bij een controle in de Maashaven in Rotterdam werd in een auto 400.000 
euro aan contant geld gevonden. Gebundeld in bankbiljetten van 50 en 100 euro. 
Chauffeur en passagier zijn direct aangehouden, de heren worden verdacht van 
witwassen. Uiteraard is het geld in beslag genomen gelijk met de auto. 

In Duitsland is een bloeiende zwarthandel ontstaan met passen. Grote zwendel is 
ontdekt met reisdocumenten van migranten waar wereldwijd mee gereisd kan worden. 
Met de juiste papieren kunnen vastzittende migranten op de Griekse eilanden gelijk 
naar Duitsland vliegen. Het hoeft geen betoog dat het aantal asielzoekers steeds meer 
zal toenemen, richting Europa. 

De jaarwisseling 2018/2019 is inmiddels voltooid. De schatting wat de schade betreft 
wordt geschat op minimaal 20 miljoen euro, én daar zal het volstrekt niet bij blijven! De 
schade die de vonkenregen te weeg heeft gebracht in Scheveningen is hierbij nog niet 
inbegrepen’ 

N. Molenaar 
  
  
  

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 



 
Afdrukbare versie Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel: Peseta Dime Rappen 
  
De winnaar is: De heer Wim 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.   



  

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

Minder vals geld gevonden 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad 26/01)  

AMSTERDAM * Het aantal valse bankbiljetten dat in Nederland en wereldwijd is 
onderschept, is vorig jaar fors gedaald.  

In Nederland bleef de vangst fors beperkt tot nog geen 39.000 biljetten, 10% minder 
dan vorig jaar. De Nederlandsche Bank die cijfers publiceert, kan geen reden voor de 
scherpe afname geven. 

Wereldwijd zijn er 563.000 valse eurobiljetten onderschept, meldt de Europese 
Centrale Bank. Dat lijkt veel maar in 2015 werden er nog bijna 900.000 valse briefjes 
uit de roulatie genomen. 

Sinds dat jaar zijn er – in Nederland als wereldwijd – telkens minder vervalste euro’s 
gevonden. De meeste vervalsingen zijn van biljetten zijn van € 50. In 2013 is Europa 
begonnen met het uitgeven van de tweede serie eurobiljetten, na de eerste serie in 
2002.  

Voor de nieuwe briefjes geldt dat het moeilijker is, om ze na te maken. 

Geen verklaring voor 80.000 euro 

(Voor u gelezen in door mw. Molenaar in De Telegraaf van 5 februari 2019) 

AMSTERDAM * Een 20 – jarige Amsterdammer is aangehouden met 80.000 euro op 
een bijrijder stoel. De jongeman kreeg op de snelweg A44 een stopteken, reed in 
eerste instantie achter de politie aan, maar ging er alsnog snel vandoor. 

Bij een tweede poging om de twintiger aan te houden, ging de politie over op ‘ toeters 
en bellen’. 

Een politiewoordvoerder: “ Nu stond de man opeens op z’n rem op de rechterbaan’ Dat 
leverde op nieuw een levensgevaarlijke situatie op.” 

De man stond ten slotte op de afslag Abbenes naast zijn auto en de politie besloot de 
auto te onderzoeken. In een plastic tas op de bijrijder stoel lagen vierduizend briefjes 
van twintig euro.  

De Amsterdammer kon niet uitleggen hoe hij aan het geld kwam en waarom het naast 
hem lag. 

De man is aangehouden voor witwassen.  

 



Miljonair verstopt schat 

  

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de QUEST) 

Wat ? Een kist met goud, diamanten en robijnen. Vermist sinds 2010 

Waar moet je zoeken? Ergens in de Rocky Mountains 

Hoe is de schat zoekgeraakt?  

Kunsthandelaar Forrest Fenn uit Santa Fe (New Mexico, VS werd extreem rijk met 
oude dure spullen.  

Toen hij kanker kreeg, realiseerde hij dat hij meer plezier had beleefd aan het 
verzamelen dan aan het bezit ervan. Daarom verstopte hij een schatkist met 
ongeveer 

drie miljoen dollar aan kostbaarheden in de Rocky Mountains. Hij publiceerde het 
boek The Thrill of The Chase ( De kick van de jacht) Met daarin een gedicht met 
negen aanwijzingen. Zoals dat je de schat kunt vinden als je vertrekt waar de 
warmere 

wateren stoppen en afdaalt in een kloof waar het huis van ene Brown staat. Fenn 
leeft nog steeds en geeft in interviews extra tips. Zo ligt de schat op minstens 1500 
meter hoogte en is een schatjager hem tot 60 meter genaderd. Wie de schat 
vindt mag hem houden! 
  
  

Wijsheden over Nederlands Geld 

(van H. ten Loo) 

Cent 

Oortje 

Peieremezeur 

Poser 

Schrabber 

Spie 

Het woord cent is afkomstig van het Latijnse centuria = honderdtal. Deze munt 
werd in 1816, bij de invoering van het decimale stelsel, de vervanger van de duit. 



De cent had een waarde van 1/100e gulden. 

Anderhalve cent:                        Een grote en een kleine man naast elkaar 

Geen cent te veel hoor:              Uitdrukking van Zeeuws meisje 

Dat is een fluitje van een cent:    Dat is heel gemakkelijk 

Zijn laatste oortje versnoepen:     Zijn laatste cent opmaken 

Dat is geen cent waard:              Dat is niets waard 

Wordt vervolgd… 

  
  

  
  

Beurzen 

De eerstvolgende beurzen vinden in september plaats en treft u aan in de nieuwsbrief 
van september! 
  

  

      
   
   
   
    
    
    
    
 



 


