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Kringnieuws

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 13 maart.

Van het bestuur
Wanneer je als voorzitter je teleurstelling uitspreekt over het aantal kerstkaarten kun je uiteraard een reactie
vanuit de leden verwachten: onze voorzitter ontving een behoorlijk aantal kerstkaarten.........met de
oplossing van de puzzel!!
Uiteraard wil hij een ieder hiervoor hartelijk bedanken.

Van de redactie
In deze lentemaand treft u weer veel kavels aan in hoge kwaliteit: een goed moment om uw slag te slaan en
er aan bij te dragen dat de veilingmeester geen kavels mee terug hoeft te nemen!

Alles draait om geld
Bij de Shell in Singapore zijn zeventien personen in de leeftijd van 30 tot 62 jaar gearresteerd. Bij de invallen werden
miljoenen euro’s aan cashgeld opgespoord en ingenomen. Men vermoedt van olie afkomstig uit de raffinaderij. Hoeveel olie
is verdwenen is nog niet bekend, alle bankrekeningen zijn direct bevroren.
De politie heeft in Limburg een uitermate gulle man aangehouden op een autoweg. Bij een inspectie in de kofferbak werd
flinke doos ontdekt keurig verpakt in sjiek cadeaupapier. De doos was gevuld met bankbiljetten van 100, 200 en 500 euro.
De totale waarde is 1,5 miljoen. Het geld was bedoeld als cadeautje voor een goede kennis. Wie deze ‘geluksvogel’ is moet
nog worden uitgezocht!
Een Duitser bracht met de auto even supersnel een bezoekje aan Roermond maar amper over de grens werd hij gesnapt
door de politie. Bij zijn reserve wiel zat een pakje verstopt: gevuld met 1,5 miljoen euro contant geld. De man beweerde dat
hij goud had verkocht op de parkeerplaats. Het geld is voorlopig in beslag genomen want de politie heeft zo zijn
bedenkingen. De man mag zijn reis voortzetten.
Tegenwoordig wordt het steeds meer een numismatische hobby om bitcoins te verzamelen. Het aantal liefhebbers is fors

toegenomen. Volgens een recent onderzoek waren er vorig jaar augustus 135.000 gezinnen er in geïnteresseerd, inmiddels
is het aantal al opgelopen naar 490.000 gezinnen.
Alleen al in Wassenaar zijn in 2017 maar liefst 81 stulpjes verkocht van boven de 1 miljoen euro! In heel de provincie Zuid –
Holland draait de woningmarkt van deze zeer kostbare huizen uitstekend met een stijging van maar liefst 63 procent.
Er worden steeds minder valse eurobiljetten ontdekt volgens de Nederlandsche Bank: slechts 43.200 stuks in 2017. Dat
betekend ruim 8 procent minder dan in 2016.
Mw. Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

De oplossing van de vorige puzzel: Valsmunterij
De winnaar is: De heer H. Scholte
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.
t

Kavellijst komende kringavond zie website: www.nkbs.nl

Voor u gelezen.........
Diamant geveild voor goed doel
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 6-12-2017)

Van onze verslaggever
New York * Siera Leone heeft een van ’s werelds grootste ruwe diamant verkocht op een veiling in New York. De edelsteen
leverde een bedrag op van 6,5 miljoen dollar (ongeveer 5, 5 miljoen euro).
Het West – Afrikaanse land wil dat gebruiken om ontwikkelingsprojecten mee te financieren. Een christelijke geestelijke
vond de diamant afgelopen maart in de regio Kono en schonk die aan de regering. De steen heeft een gewicht van 706
karaat en is daarmee de grootste steen ter wereld. De koper is de Britse juwelier Laurence Graff.
De veiling was de tweede poging van Siera Leone om de edelsteen te verkopen. In de hoofdstad Freetown werd eerder een
bod gedaan van 7,8 miljoen dollar, maar dat werd afgeslagen.

Eet smakelijk
Jos van Rey de populaire en omstreden (ex-politicus) heeft een broer genaamd Hennie van Rey. Deze meneer heeft zich in
de jaren 2013/2015 ontpopt tot een zeer creatieve kippenvleeshandelaar. De man vervaardigde kiprollades die volop gevuld
waren met drugsgeld. Het recept was heel eenvoudig: Hij vermengde kippengruis (een afvalproduct) met slagroom en
bracht de breimassa smeuïg aan de kook. Daarna verborg hij platte forse stapels vacuüm verpakte bankbiljetten drugsgeld
in de zogenaamde ‘kip’ rollades.
Op een kwade dag sloegen de geldhonden Shumi en Bonki aan bij de containers waar de diepbevroren kiprollades voor
verzending vanuit Aruba gereed stonden.
Er werd voor 2,8 miljoen euro aan bankbiljetten ontdekt die kunstig verstopt waren in veertig rollades. Een week later werd
Hennie Van Rey opgepakt en bekende vlot dat hij eerder ook diepvries rollades gevuld had ter waarde van 4,5 miljoen euro!
Vervolgens had hij de kostbare handel laten verschepen vanaf het Caribische eiland richting Zuid – Amerika.
Voor het OM staat het vast dat het allemaal drugsgelden betreft. De vleeshandelaar heeft zicht zeer verdienstelijk gemaakt
bij het in stand houden van een criminele keten.
Van Rey heeft zich er nooit in verdiept of het om drugsgelden ging, en was vooral ijverig bezig geweest op elke vrije
zondag. Hij heeft nu 4 jaar cel te goed en krijgt volop de tijd om er goed over na te denken wat hij heeft uitgespookt.
Mw. Molenaar

Speciaaltje
Gulden
Weet wel wat een gulden waard is. (Iemand achting voor de waarde van het geld bijbrengen)
Je kunt een gulden maar één keer uitgeven. (Oog hebben voor je beschikbare middelen)
Geen dank, geef maar een gulden. (Ik heb meer aan geld dan aan mooie woorden)
Geen piek voor Piek. (Algemeen gezegde in de 2e W.O. toen de mensen niets gaven als er collectes

waren voor Winterhulp -waarvan Piek het hoofd was- omdat ze wel door hadden dat dit op nazi-propaganda
berustte. De volksnaam voor gulden is namelijk piek.
Elk kind brengt duizend gulden mee. Een kind wordt wordt altijd wel grootgebracht want het is een rijk
bezit.
Zwaluwen in het dak, guldens in de zak. (Het volksgeloof wil dat zwaluwen, die bij jou nestelen, geluk
brengen)
Een gulden is pas een gulden waard als iedereen het daarover eens is. (Pas als is vastgesteld wat de
waarde van een bepaalde munt is, kan deze als ruilmiddel dienen)
De pastoor doet geen twee missen voor een gulden. (Als je meer wilt moet je er ook meer voor betalen)
Pas op de dubbeltjes dan passen de guldens op zichzelf. (Als je echt zuinig bent dan groeit het kapitaal
vanzelf)
Zolang het niet boven de gulden komt is hij eerlijk. (Houd hem heel goed in de gaten)

Uit-de-oude-doos
In 1977 bestond onze vereniging al weer 5 jaar. Het eerste maanblad verscheen in november 1975. Onderstaand
treft u aan de veilinglijst van 11 november 1975; ik heb eens wat prijzen vergeleken met de huidige prijzen: sla op
de huidige veiling uw slag want ze zijn stukken goedkoper! Denk nu niet dat u armer bent geworden: wanneer u
uw geld niet in deze mooie munten had gestoken was dat geld mogelijk opgegaan aan alcohol of tabak en had u
niets gehad!!

Beurzen
Combineert u eens een bezoek aan een beurs met een bezoek aan het mooie Antwerpen:
11 mrt 2018
Numismatica Antverpia
(Kinepolis event center, Groenendaallaan 394, Antwerpen)

