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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 14 januari. 
  
 

Van het bestuur 

Het bestuur wenst U en een ieder die uw lief is een gezond en mooi 2020! 
  
  

Van de redactie 

Heeft u moeite een goed voornemen te vinden voor 2020: 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. 
En: kijk bij de puzzel goed naar het extra stukje tekst onderaan!! 
  
  
  
Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 



   
Afdrukbare versie Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel: Eisenhowerdollar 
  
De winnaar is: Dhr Hans Scholte (alweer!!) 
  
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.  
  
 
  
   
 

Afdrukbare versie Veilinglijst 
   

Opbrengsten vorige veiling 

 
Afdrukbare versie Veilingopbrengsten 

 
  

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

Blijf altijd opletten! 

Al enkele maanden terug werd ik zelf ook met een truc geconfronteerd, 
gelukkig zijn we er niet ingevlogen. 

Mijn echtgenoot en ik hebben al jarenlang een spoorkaart die we een hele 
tijd wegens omstandigheden niet hadden gebruikt. Plotseling stond er op 



mijn site een advies om een linkje even in te drukken want dan werden 
onze kaarten zogenaamd geactiveerd......  Ik vond dat niet logisch omdat 
ons type spoorkaarten automatisch worden bijgevuld met reisgeld als er te 
weinig op staat. 

Wees gewaarschuwd, want linkjes kunnen link uitpakken! 

Mevr. Nel Molenaar  

Boete 12 mille direct betaald 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 4 september 2019) 

ROTTERDAM * Met een paar telefoontjes heeft een automobilist in 
Rotterdam weten te voorkomen dat zijn bestelbus in beslag werd genomen. 
De man liep tegen de lamp bij een controle van de Belastingdienst in 
Delfshaven. Hij bleek nog twaalfduizend euro te moeten betalen. Als dat 
bedrag niet ter plekke zou worden voldaan, werd zijn voertuig 
geconfisqueerd. 

De wanbetaler koos eieren voor zijn geld en wist bekenden zover te krijgen 
dat zij het vereiste bedrag naar hem overmaakten. Na het betalen van zijn 
belastingschuld kon de bestuurder zijn weg vervolgen. 

Bij de controle nam de Belastingdienst vier auto’s en een motor in beslag. 
Ook werd in totaal 24.000 euro geint. 

  

Stapels geld in auto verstopt 

  

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 13 september 

2019) 

ROTTERDAM* In een verborgen ruimte van een auto heeft de Rotterdamse 
politie gisternacht tienduizenden euro’s gevonden. Twee mannen in de 
wagen vielen volgens de politie op door ‘ verdacht gedrag ‘ op de 
Mijnsherenlaan. 

Toen de bestuurder niet stopte, zetten de agenten de vervolging in. 
Uiteindelijk kon het duo worden stilgezet en gearresteerd. In het voertuig 
werd in een verborgen ruimte 35.000 euro aan briefgeld gevonden. 

Het tweetal werd meegenomen naar het bureau. 

VIER TON IN VERHUISDOOS GESTOPT 

(Voor u, gelezen in de Telegraaf door mw. Molenaar 20/9 2019. 



ZWIJNDRECHT * bij een woningoverval blijken de daders een kapitale buit 
over het hoofd hebben gezien. 

Drie overvallers drongen vorige week een huis aan de lange weg binnen, 
overmeesterden de bewoner en sloten hem op in de kelder. Nadat het trio 
de woning hadden doorzocht, maakten zij zich uit de voeten. Het slachtoffer 
wist zich zelf te bevrijden en alarm te slaan. 

Agenten stuitten in de woning op een verhuisdoos gevuld met peperdure 
Rolex – horloges en bankbiljetten. Totaal bleek het te gaan om bijna 
400.000 euro. 

Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om geld dat is ‘verdiend‘ met 
criminele activiteiten. 

  

Wijsheden over Nederlands Geld 

(vervolg stuiver) 

(van H. ten Loo) 

Stuiver 

Ik zou hem mijn laatste stuiver geven:             Ik vertrouw hem volkomen 

Wie voor een oortje geboren is, wordt             Iemand van lage afkomst zal 
het        nooit een stuiver:                                             nooit ver brengen 

Ga met God en zeven stuivers, dan 
ben        Reiswens                                                   

 je nooit alleen: 

Dat is geen stuiver waard:                              Dat is niets waard 

Hij past op zijn centen:                                    Hij is zuinig 

Wie de stuiver niet eert, is de gulden niet      Wie niet tevreden is met 
weinig,    weerd:                                                            verdient het vele 
niet 

Hij heeft alles tot de laatste stuiver betaald:    Alles is betaald 

Hij heeft me een slordige stuiver nagelaten:   Hij heeft me veel geld 
nagelaten                      

Wordt vervolgd met het dubbeltje…. 



  
  

  
  

Beurzen 

Vrijdag en Zaterdag 27 en 28 december 2019 Barneveld 
Postzegel- en verzamelaarsbeurs Veluwehal 

Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld 
Openingstijden van de beurs: 

 zaterdag: 10.00 uur – 17.00 uur 
zondag: 10.00 uur – 16.00 uur 

  

 voor formulier schriftelijk bieden 
voor formulier inzenden veilingkavels 

  
  
 

 
 


