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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 11 februari.

Van het bestuur
Velen wachten -te vergeefs- op een koude winter teneinde voor een brandende haard
de kou te verdrijven; anderen zijn juist blij dat de kou wegblijft zodat een ieder zich kan
spoeden naar Lisse om zijn of haar mooie verzameling te verfraaien!

Van de redactie
Deze maand weer opvallend veel munten en penningen in FDC en proof kwaliteit. Een
kringavond die u niet wil missen! Het meenemen van mensen die ook geïnteresserd
zijn in het verzamelen van munten en bankbiljetten is gewoon toegstaan: op deze
avond is het voor introducés gratis toegang (voor loten moeten ook zij uiteraard het
schamelige bedrag van 0,25 cent betalen!)

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie Puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: Vis met ster Palboom
De winnaar is wederom: Hans 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 kringav

Opbrengsten vorige veiling

Afdrukbare versie Veilingopbrengsten

Voor u gelezen.........
Beslag op 5,5 ton cash en 30.000 joints

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de Telegraaf van 28 september 2019)
TILBURG * De politie heeft een grote hoeveelheid drugs, dure spullen en meer
dan 550.000 euro aan cash geld gevonden, verspreid over twee loodsen in Tilburg. De agenten troffen bijna 30.000 joints, 30 kilo hennep en 45 kilo hasj aan.
Verder ging het om op het oog om dure sierraden dure en horloges, vier motoren,
een jetski en een vuurwapen. Alle spullen, drugs en geld zijn in beslag genomen.
De politie heeft in verband met de zaak twee mannen aangehouden: een 48 jarige en een 44 – jarige man, beiden uit Tilburg. De 48 – jarige wordt verdacht
van het bezit van grote hoeveelheden drugs en van witwassen. De 44 – jarige
verdachte van het bezitten van drugs.

Twee Van Goghs geveild voor miljoenen euro’s
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van Donderdag 14 november
2019)
NEW YORK * Sotheby’s in New York heeft een schilderij van Vincent van Gogh
afgehamerd op ruim 9,7 miljoen euro). Het gaat om een doek met in een Parijs ‘ park
slenterende mensen uit 1886, afkomstig uit de nalatenschap van een oogarts.
Een andere van Gogh, met een onkruid verbrandende boer in 1883 geschilderd in
Drenthe ging van de hand voor omgerekend 2,8 miljoen euro. Sotheby’s schatte de
opbrengst op rond 700.000 dollar. In de jaren dertig werd het verworven door
kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die in Amsterdam actief was. Hij stierf in 1940
op de vlucht, waarna de Duitse bezetter zich over zijn verzameling ‘ontfermde’. Later
kwam het in handen van Goudstikkers schoondochter.
Kwartje Koning Willem III
Tijdens een muntenveiling van de Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling
zaterdag in Weesp heeft een zilveren kwartje met de afbeelding van koning Willem III
uit 1853 25.000 euro opgeleverd. Volgens de Nederlandsche Muntenveiling is dit het
hoogste bedrag ooit voor zo'n munt.
Het muntje kwam uit een collectie van een recent overleden verzamelaar die dit
exemplaar eerder op een andere veiling op de kop had getikt. Hij is onlangs overleden,
waardoor zijn gehele muntencollectie geveild werd. Ook andere munten uit zijn
collectie zijn voor forse bedragen geveild.
Zaterdag is ook de sterfdag van Koning Willem III, hij overleed op 23 november 1890
op Paleis Het Loo. Hij was vanaf maart 1849 tot zijn dood koning van Nederland.
Sylvia Kater

Wijsheden over Nederlands Geld
Wijsheden over Nederlands Geld
(van H. ten Loo)
Dubbeltje:duppie
Beestje
beissie
hondje
klapstuiver

klapstuk
knoopje
koppie
kopje
kopstoot
opengooiertje
schubbetje
witje
zilverstukkie
zilverkluitje
Volgens sommigen is de naam dubbeltje ontleend aan het Franse woord doble, dat
afkomstig is van het Latijnse woord duplus = tweevoudig. Anderen beweren dat het
woord komt van de dubbele stuiver. Het dubbeltje had een waarde van 1/10 gulden,
Oorspronkelijk was het muntje van zilver, later werd het door geldontwaarding uit
nikkel geslagen.
Hij wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten:

Hij wil veel voor weinig

Dat was een dubbeltje op zijn kant:

Dat ging maar net goed

Potverdriedubbeltjes:

Krachtterm

Geef mij maar drie schelling:

Een schelling is drie dubbeltjes

Hij is een dubbeltjeszoeker:

Hij zit in kleine zaken

Wordt vervolgd….

Beurzen
zaterdag 8 februari
Capelle aan de IJssel postzegel en muntenbeurs in
buurthuis ''de Wel'' Bongerd 2a
van 10.00 tot 15.30 uur
info l.dekooter@live.nl

voor contributie- en advertentietarieven
voor formulier schriftelijk bieden
voor formulier inzenden veilingkavels

