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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 10 april.

Van het bestuur
U heeft nog maar een drietal kringavonden voor de boeg en dat zit dit 46e
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!

Alles draait om geld
De provincie Zuid – Holland heeft een goudmijn vlak in de buurt van
Hazerswoude Dorp. Het gaat om een flitspaal die per jaar 31.000 snelheid
overtredingen registreert. De opbrengst is 2,1 miljoen euro.
Bij de Rabobank heeft onlangs enorm grote kluiskraak plaatsgevonden. Er lag
volop geld en goud! De totale waarde van de buit is nog een mysterie.

Eind vorig jaar werd een tamelijk zeldzame zilveren 50 gulden munt geveild, met
een geschatte oplage van ongeveer 40/50 stuks in Proof. Op de ene kant staat
een beeldenaar van koningin Beatrix, aan de andere kant een dubbelportret van
prinses Juliana en prins Bernard, vanwege het 50 jarig huwelijk. taxatie € 250,opbrengst € 720,Een 68 jarige man werd tijdens het pinnen zo sterk afgeleid door een tweetal
jongemannen dat hij niet eens in de gaten had dat hem 250 euro werd
ontfutseld.
Dank zij een anonieme tip in Rotterdam deed de politie een geweldige vangst
met een geschatte waarde van 161.500 euro. Deze bestond uit hennep, XTC,
BHP, mdma en cocaïne en een vuurwapen. Ook werden er 5 auto’s in beslag
genomen. Drie mannen en één vrouw werden gearresteerd.
Op een weiland in Vianen waar een nieuwe woonwijk moet verrijzen hebben
twee werknemers van een waterleidingbedrijf een muntenschat ontdekt. Tijdens
het aanleggen van de waterleiding kwam er een aardewerkpot uit het zand
tevoorschijn gevuld met 473 zilveren munten en enkele gouden munten
geslagen de vijftiende eeuw.
Inwoners van Maassluis konden tot hun grote verbazing hun ogen niet geloven:
de straat lag bezaaid met honderden eurobiljetten! Bij nader inzien kwam men
zeer snel tot de ontdekking dat het allemaal nepgeld was. Aangeschaft bij de
Chinese webwinkel Alibaba voor een koopje. Een grappenmaker heeft alles
vermoedelijk op straat gegooid.
In de Tsjechische Hoofdstad Praag was in het Nationaal museum een 5 karaat
diamant te bewonderen. Sinds kort is men tot de ontdekking gekomen dat het
een nep exemplaar is. Dieven hebben vermoedelijk al jaren geleden de originele
diamant geruild voor een kopie van een geslepen stuk glas.
Mevr. Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

De oplossing van de vorige puzzel: Betaalmiddel
De winnaar is: C. de Zoete
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.........

Fluitje van ’n cent
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 18/12 2017)

Een medewerker van de Duitse centrale bank heeft een flinke klus gehad aan het tellen
van een erfenis.
De nalatenschap bestond namelijk volledig uit Duitse Mark – centen.
De overleden trucker had het geld bewaard in honderden diepvrieszakken. Doordat veel
muntjes aan elkaar plakten, bood de telmachine geen uitkomst.
Na zes maanden was de bankier Wolfgang Kemereit klaar en kreeg de familie 8000 euro
uitbetaald.

Duur behangetje
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 19 december 2017)

Het moet wel heet duurste behangetje geweest zijn dat ooit de wanden van het
politiebureau sierde. Liefst vijfhonderd geldbiljetten met een totale van 26.000 euro
hingen afgelopen weekend in het politiebureau van Gorinchem te drogen, nadat een
vrouw met haar auto – en daarin de geldbiljetten – in Leerdam te water was geraakt. De
politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt nog waar het vandaan komt.
De bestuurster van de auto bleek echt een paar slokjes te veel genomen te hebben.

Inbreker steelt collectebus
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 3 januari 2018)

DEN HAM * In Café Harwig in Den Ham heeft een laffe inbreker de collectebus voor
de KWF Kankerbestrijding gestolen. “ Dit is zó laag bij de grond “ , zegt uitbater
Martien van Beusichem.
Hoewel de bus met een ketting verankerd zat aan het kassasysteem, werd deze toch
ontvreemd. “ Maar de dader heeft grof geweld gebruikt. En behalve het geld voor de
kankerstichting ging hij ook aan de haal met de fooienpot van ons personeel en twee
kassalades met wisselgeld.
Daarbij richtte hij ook nog eens behoorlijk wat schade aan “, aldus van Beusichem.

Speciaaltje

Daalder(Anderhalve gulden)
De eerste klap is een daalder waard. (Wie het initiatief neemt, begint met een
voordeel)
Op de markt is je gulden een daalder waard. (Min of meer tot een spreuk verheven
reclameboodschap)
Moeder heeft een daalder gewisseld. (Ze heeft ons een onverwacht overvloedige
maaltijd bereid)
Hij heeft een wisseldaalder. (In tegenstelling tot wat je zou verwachten is zijn geld
nooit op)
Hij heeft moed als een paard van een daalder. (Een zeer moedig iemand)
Dat is een paard van een daalder. (Een zeer trots iemand)
Met dezelfde betekenis: Hij loopt als een paard van een daalder.
Het voor geen houten daalder willen. (Onder geen omstandigheid willen dat een zeer
ongewenst iets gebeurd)
Een woord op zijn pas is een daalder waard. (Het is van grote waarde als je op het
juiste moment het juiste woord weet te kiezen)
Hij zit op een daaldersplaats. (Hij heeft een uitstekende plaats; de beste plaats die er
is)

Uit-de-oude-doos
Wist u dat….ons aller Nel Molenaar nu wel zorg draagt voor de loterijen en de
prijzen en veel leuke artikelen aanlevert zoals “alles draait om geld”, maar dat zij:
•
•
•
•

In januari 1982 voor het eerst werd vermeld als Bibliothekaresse!!
In juni 1987 (het laatste ingebonden maandblad) was zij dat nog steeds!
Ik geen officiële benoeming heb kunnen vinden van Nel tot deze functie in
bestuursvergaderingen in 1981….
Wanneer zij ononderbroken het bestuur/de vereniging inb deze functie en
later in haar huidige functie heeft ondersteund dat komt een 40 jarig jubileum
snel dichterbij!

Beurzen
31 maart
ALKMAAR: Afas AZ Stadion, Stadionweg 1, munt-, bankbiljet- en
postzegelbeurs, 10.00-16.00 uur.
Inl. 050-5033926 ('s avonds) of info@wbevenementen.eu
Website: www.wbevenementen.eu
28 april
CAPELLE a/d IJSSEL: Sporthal ‘De Lijster’, Lijstersingel 20, munt-, bankbiljeten postzegelbeurs, 10.00-16.00 uur.
Inl. 050-5033926 ('s avonds) of info@wbevenementen.eu
Website: www.wbevenementen.eu

voor formulier schriftelijk bieden
voor formulier inzenden veilingkavels

