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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 13 november.

Van het bestuur
Na de korte vergadering van de laatste maand, waarin het bestuur weer bedankt werd voor zijn
werkzaamheden (waarvoor het bestuur u uiteraard weer bedankt!) is er nu weer een 'normale' veiling (daar
komt u tenslotte voor) van 100 kavels met vele koopjes! Wij zien u graag weer in grote getale op onze
kringavond verschijnen.

Van de redactie
Gelukkig: Nel Molenaar is weer -gezond- terug van weggeweest. U treft dan ook haar vele speciale
bijlagen weer aan waaronder "Allkes draait om Geld"!

Alles draait om geld
Een beroemd veilinghuis had iets bijzonders in de aanbieding: een porseleinen kommetje van de Chinese
keizer Qianlong. Het is handmatig beschilderd met klaprozen en is dik twee eeuwen oud. De vermoedelijke
opbrengst is 200 miljoen Honkong dollar, omgerekend ruim 21,5 miljoen euro.
Contant betalen neemt steeds verder af: ook treinvervoerder Ariva is van plan om het af te schaffen. De NS
neemt het ook in overweging. De geldautomaten dalen in snel tempo. Met de pas betalen is een heel stuk
veiliger. Het aantal geldroven wordt er door gereduceerd.
Een Saudische prinses is beroofd van haar sierraden ter waarde van 800.000 euro. De kostbaarheden
waren helaas niet opgeborgen in de kluis. Vanzelfsprekend was dit niet verstandig. Deze diefstal is daarom
nog niet bewezen.
Nederland schenkt een miljoen euro aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami om de nood te
lenigen op het Indonesische eiland Sulawesi.
Ondanks het feit dat sommige mensen een baan hebben is het toch in deze tijd touwtjes aan elkaar vast
knopen. FNV wil daar iets aan te doen en gaat de strijd aan voor een loonsverhoging van 5 procent het
meeste sinds 30 jaar terug!
In de kelder van een Italiaans theater, gebouwd in 1807, is een zeer bijzondere vondst gedaan: honderden
gouden Romeinse munten, de waarde is onschatbaar volgens de archeologische hoofdonderzoeker Luca
Rinaldi. Een aantal munten komen uit de vijfde eeuw, de rest moet nog onderzocht worden.
Het aantal miljonairs is in ons land fors gegroeid sinds 2016. In het begin van dat jaar stond de teller op
112.000, ondertussen zijn er 4000 miljonairs bijgekomen.
N. Molenaar

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige

Afdrukbare versie puzzel
De oplossing van de vorige puzzel: Zeepaardje Eikel

De winnaar is: A. Verboon
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.

Kavellijst volgende veiling zie website onder veilingen

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

Jackpot in vuilnisbak
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de TELEGRAAF 7 juni 2018)

Door Daniel van Dam
AMSTERDAM * De politie heeft dinsdagavond in een woning in Rotterdam 220.000 euro gevonden in een
vuilnisbak. Eerder op de avond troffen agenten in een auto al ruim 30.000 euro aan.
De ruim 30.000 euro werd gevonden, nadat de agenten op de Boezemweg een verdachte auto hadden
zien rijden. Na de achtervolging stapte de bijrijder op de Philip Vingboonsstraat uit. Van een man in een
portiek kreeg hij een pakketje overhandigd, waarna hij weer instapte. Bij een controle van het voertuig vond
de politie vervolgens een plastic tas met ruim 30.000 euro.
Daarop werd besloten ook de woning aan de Philip Vingboonsstraat te doorzoeken. Daar werd in de
vuilnisbak 220.000 euro aangetroffen. Het geld is in beslag genomen. De twee mannen in de auto en de
man in de woning zijn opgepakt voor witwassen. Het gaat om een 44 - jarige man uit Limburg en twee
mannen van 33 en 43 jaar zonder vast woon- of verblijfplaats

Priester vindt duizenden euro’s in biechtstoel
(Gelezen door mw. N. Molenaar in het Leidsch Dagblad van 9 juni 2018)

Van onze verslaggever
Rome * Een priester heeft twee zakken met bij elkaar 36.000 euro aan bankbiljetten gevonden in een
biechtstoel in de buurt van het Vaticaan.
De raadselachtige vondst werd gedaan in de kerk Santa Maria delle Grazie alle Fornaci. Het geld lag onder
de stoel van de priester die het geld vond bij het schoonmaken. Giovanni Martire Savina zag de biljetten in
de tassen en vreesde eerst dat er ook springstof in verstopt zat, zij hij tegen de Italiaanse media. Maar dat
bleek niet zo. De vraag is waar het geld vandaan komt. Mogelijk is het afkomstig van een crimineel met
wroeging maar het kan net zo goed van een gulle gever zijn.

MUIZEN ETEN ZICH VOL MET ROUPIES
(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in De Telegraaf van 20 juni 2018 )

Van onze redactie buitenland
TINSUKIA * Het negeren van achterstallig onderhoud heeft de State Bank of India een schadepost van
ongeveer vijftienduizend euro opgeleverd.
Het duurde drie weken, alvorens er een monteur werd gestuurd naar de kapotte geldautomaat in het
plaatsje Tinsukia. Die deed een opmerkelijke ontdekking: muizen hadden in die tijd bijna de helft van het
briefgeld tot pulp verwerkt. Net geen 1,25 miljoen roepie was op geknaagd door het gedierte, terwijl nog
zo’n 1,7 miljoen nog gered kon worden.
De politie gaat zich niet met de zaak bemoeien, omdat er geen misdrijf heeft plaats gevonden. “ Als de
automaat door schorriemorrie was gesaboteerd dat biljetten had beschadigd, was er een rol voor ons
geweest. Maar in dit geval waren het slechts stoute muizen. “

Uit-de-oude-doos
Vervolg op het artikel uit de vorige nieuwsbrief inzake het 15-jarig jubileum van onze kring in
september 1987.
De gietpenning: (zie de vorige nieuwsbrief)
Het eerste exemplaar van deze penning zal op 12 september in Dever overhandigd worden aan de
Lissese wethouder mevrouw J. Meulemans, tevens voorzitter van de stichting Dever. Met deze
overhandiging wordt tevens de speciale jubileumtentoonstelling in Dever geopend. Deze
tentoonstelling is getiteld “De geschiedenis van de munt en de muntproduktie”. Het opzetten van de
tentoonstelling was een ambitieuze onderneming die alleen maar gerealiseerd kon worden door de
enthousiaste medewerking van een groot aantal instellingen en personen. De stichting Dever stelde de
600 jaar oude donjon ter beschikking. ’s-Rijks munt zorgde voor een uitgebreid overzicht van de
moderne muntproduktie en de stichting Berg te ’s-Heerenberg bracht in beeld hoe dit in het verleden
gebeurde. De tentoonstelling bestaat uit twee delen. In de ridderzaal van Dever wordt de
muntproduktie in beeld gebracht. Getoond wordt hoe een middeleeuwse muntmeesterknecht, gezeten
achter een houten aambeeld, handmatig munten slaat. Deze productiemethode werd van ongeveer
600 voor Christus tot aan de vijftiende eeuw toegepast. Een schroefpers vertegenwoordigt de eerste
mechanisatie. De moderne muntproductie is door middel van foto’s genomen door ’s-Rijksmunt te
Utrecht te volgen. In de kapelzaal van Dever komen de munten zelf aan bod. De bijeengebrachte
collectie toont primitieve betaalmiddelen. Griekse en Romeinse munten, munten uit het Karolinger
tijdperk tot de late middeleeuwen, de munten van de Zeven Provinciën en die van het Koninkrijk. De
tentoonstelling is zo ingericht dat ook de leek op het gebied van munten een goed overzicht krijgt van
het verschijnsel munt.
Wordt vervolgd…

Beurzen

Zondag 4-11-2018 Rotterdam
Regardz Airporthotel
Vliegveldweg 59-61, 3043 NT Rotterdam
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.00 uur
Zaterdag 17-11-2018 Utrecht (Jaarbeurs)
Verzamelaarsjaarbeurs
Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
Openingstijden van de beurs: 9.00 uur – 17.00 uur
Zondag 18-11-2018 Utrecht (Jaarbeurs)
Verzamelaarsjaarbeurs
Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 17.00 uur

