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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 12 november. 
 

Van het bestuur 

Na de 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 mooie 
kavels! Wij zien u graag weer in grote getale op onze kringavond verschijnen. 
  
  

Van de redactie 

Gelukkig is het niemand opgevallen maar... De nieuwsbrief van oktober had ik nummer 
10 gegeven: moest natuurlijk nummer 3 zijn: ook uw redacteur blijkt mens te zijn! 
  
  

Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 



 
Afdrukbare versie Puzzel 

De oplossing van de vorige puzzel: Dubbeltje 
  
De winnaar is: Dhr Theo van Werkhoven 
  
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 kavellijst zie www.nkbs.nl Veilinglijsten 
   
 
   



Opbrengsten vorige veiling 

Afdrukbare versie Veilingopbrengsten 
 
  

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

Lieftinck gaf in 1945 al voorbeeld 

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

DEN HAAG * Criminelen dwars zitten door geld ongeldig te verklaren, is al eerder 
gebeurd. 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was het bestrijden van zwartgeld het grote doel bij de 
roemruchte geldzuivering. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetter 
flink geld bijgedrukt waardoor er inflatie dreigde en waren vele Nederlanders op 
oneerlijke wijze rijk geworden. 

Om beide problemen aan te pakken zette minister van Financiën, Piet Lieftinck, een 
grote operatie op. In het najaar van 1945 werd al het geld in één klap ongeldig 
verklaard. In de maanden daarna kon ieder dat oude geld omwisselen voor nieuw geld. 



Maar wie geld inwisselde moest de herkomst van het geld aantonen. 

Zwartgeld werd niet aangemeld waardoor beruchte zwarthandelaren uit de oorlog in 
één klap hun winsten kwijt waren. In de periode tussen het ongeldig verklaren van het 
oude geld en de start van de omwisseling moesten Nederlanders wel kunnen leven. 
Daarom kreeg iedereen voor die periode (die minimaal een week duurde) een nieuw 
biljet van tien gulden: het biljet ging de geschiedenis in als het ‘Tientje van Lieftinck. 

Vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw maakte Lieftinck een grote carrière in 
de  internationale financiële wereld maar in Nederland is zijn naam voor altijd 
verbonden aan het biljet van tien gulden. 

Australië geeft 46 miljoen bankbiljetten met spelfout uit 

Gelezen op nu.nl op 10 mei 

De Reserve Bank of Australia, de Australische centrale bank, heeft bij de introductie 
van het nieuwe biljet van 50 Australische dollar 46 miljoen bankbiljetten met een 
spelfout in omloop gebracht. 

De fout werd deze week ontdekt door medewerkers van een Australische radioshow. 
Op het gele briefje van 50 prijkt een afbeelding van Edith Cowan, het eerste vrouwelijke 
parlementslid van het land. Een gazon op de achtergrond bestaat uit microscopische 
tekstregels uit haar eerste toespraak in het parlement. Het woord responsibility 
(verantwoordelijkheid) is geschreven als 'responsibilty'. 

De biljetten zijn inmiddels meer dan een half jaar in omloop. De Reserve Bank of 
Australia heeft laten weten dat de fout zal worden hersteld in toekomstige drukken van 
het bankbiljet. 

Met vriendelijke groet, 

Sylvia Kater 

Recordbedrag voor VOC – munt 

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in Het Leidsch Dagblad van 15 juli 2019) 

IJSELSTEIN * Een gouden munt uit 1728 heeft gisteren bij een veiling 196.800 euro 
opgebracht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJselstein is dit het 
hoogste bedrag ooit in Nederland voor een munt betaald. Het gaat om een zeer 
zeldzame munt die voor de Oost- Indische (VOC) werd geslagen in een munthuis in 
Hoorn. Van ‘ducaton’ zijn er enkele tienduizenden in zilver geslagen, maar van gouden 
exemplaren waren er maar een paar bekend. 

SPOOKWONINGEN : MILJOENEN IN BED 

  

(Voor u, gelezen door mw. Molenaar in de Telegraaf van 12 juni 2019) 

DEN HAAG * De Rijswijkse politieagent Donovan van A. heeft vijf jaar lang informatie 



uit politiesystemen doorgespeeld aan mede verdachten in het onderzoek naar de 
Haagse spookwoningen van het hoogste segment van de onderwereld. 

Tijdens de eerste inleidende zitting tegen de vijf verdachten in de Haagse rechtbank 
schitterde de 36-jarige politieman, wordt verdacht van witwassen, echter door 
afwezigheid: volgens zijn advocaat is hij met vakantie. 

De verdachten werden afgelopen maart door honderden zwaarbewapende 
agenten  aangehouden bij een grootscheepse inval in 24 appartementen in woontorens 
in de Ypenburg. In totaal werden achttien mensen met een voornamelijk 
Surinaamse  achtergrond gearresteerd. 

Ook werd ruim zes miljoen euro aan contant geld aangetroffen, dat volgens de politie is 
verdiend met cocaïnesmokkel vanuit Suriname. Het witwassen gebeurde via 
twee  bedrijven. 

Tijdens de invallen werden onder andere wapens, harddrugs en sierraden gevonden. 

Ook stuitte de politie op ruim zes miljoen euro aan contant geld, dat – zo bleek 
gisteren- was verstopt in het hoofdbord van het bed van de verdachte Hermina 
M.  Justitie denkt dat de 55 – jarige Rotterdamse het geld wegwerkte in opdracht van 
frankie.B De vierverdachten die gisteren wel op de zitting waren blijven vastzitten. 

  
  
  
  

Wijsheden over Nederlands Geld 

Wijsheden over Nederlands Geld (vervolg) 

(van H. ten Loo) 

Cent (vervolg) 

Die heeft een centenbak:                          Over iemand met een 
vooruitstekende                                                                    onderkaak 

Hij is er geen cent wijzer van geworden:   Hij is er niet rijker van geworden 

Hij is zo slecht als katoen van één 

cent de el:                                                  Over iemand die door en door slecht is 

Wordt vervolgd met de stuiver…. 

  
  



  
  

Beurzen 

Zaterdag 16-11-2019 Utrecht (Jaarbeurs) 
Verzamelaarsjaarbeurs 

Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht 
Openingstijden van de beurs: 9.00 uur – 17.00 uur. 

 
Zondag 17-11-2019 Utrecht (Jaarbeurs) 

Verzamelaarsjaarbeurs 
Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht 

Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 17.00 uur. 
 

Zondag 30-11-2019 Krimpen a.d. IJssel 
Sporthal “de Boog” 

Krimpenerbosweg 2b, 2923 LA Krimpen a.d. IJssel 
Openingstijden van de beurs: 10.00 uur – 15.30 uur. 

  

   

  
  

 

 

 

 


