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De JUBILEUM 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 8 november. 
  
  
  

 
website: www.peree-munten.nl 

email: peree-munten@kpnmail.nl  
 
  

 
 
 
 
 
 

 



Van het bestuur 

Speciale jubileum avond!! 

Beste leden, 

Eindelijk: 8 november is onze speciale ledenavond waarbij wij rekenen op een grote opkomst!! 

Nog even de bijzonderheden van deze avond op een rij: 

 Bij binnenkomst koffie of thee met wat lekkers 
 Voor een ieder een consumptiebon 
 Er is een extra verloting met GOUD in de prijzen 
 Alle leden krijgen, UITSLUITEND OP VERTOON VAN HUN HUIDIGE LIDMAATSCHAPSKAART, 

een cadeautje!! 
 U kunt dit cadeautje ook voor een medelid meenemen maar uitsluitend op vertoon van zijn of haar 

huidige lidmaatschapskaart 
 Er is uiteraard een kleinere gewone veiling 
 En er is ook een gewone verloting met de gebruikelijke leuke prijzen 

Het bestuur ziet u graag in grote getale op deze speciale avond. 

Martien Tetteroo 

(Voorzitter) 

Van de redactie 

De jubileumavond met een extra verloting!!! 
  
Het prijzenpakket is natuurlijk een grote verrassing.... er is al gemeld dat er GOUD zit in de verloting... 
maar daarnaast een heel mooi biljet... uiteraard ook zilver... alleen al door de extra verloting wilt u deze 
avond niet missen !! 
  
  

  
 

  email: gijsgeluid@quicknet.nl  
  

  
 
 
 
 
 



 
Nieuwe puzzel + de oplossing van de vorige 

 
Afdrukbare versie Puzzel

 
De oplossing van de vorige puzzel: Reichsmark 
  
De winnaar is: K. Verhaar 
  
We feliciteren de winnaar van harte en voor degene die niet gewonnen hebben, komt hier een nieuwe 
kans op een coincard. 
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.  
  



 
 website: www.hartberger.nl  
email: info@hartberger.nl  

  
  
 

Afdrukbare versie Veiling 
   
Opbrengsten vorige veiling 



Afdrukbare versie Veilingopbrengsten 

 
website: www.zonnemunten.nl 
email: info@zonnemunten.nl  

  
  
 
 
 
 



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

KAREL DE GROTE 

Een Duitse amateurmuntenkenner kon zij ogen nauwelijks geloven toen hij een muntenverzameling van 
een Fransman bekeek bij het online veilinghuis eBay. 

In de collectie bevond zich een munt met het portret van de Frankische koning Karel de Grote (747 - 
814). Met nog geen 50 bekende exemplaren is de munt heel zeldzaam. De verzamelaar belde het 
plaatselijke museum in Aken, in de tijd van Karel de Grote de hoofdstad van het keizerrijk, met de 
boodschap: "Op de Franse eBay staat een munt die een echte denarius van Karel de Grote zou kunnen 
zijn." Het museum bracht meteen een bod uit en verkreeg de munt. Deskundigen stelden later vast dat 
de munt echt was en een geschatte waarde had van 160.000  euro. 

Waarschijnlijk zit de verkoper nu te mokken in Normandië. Hij koos voor de snelle verkoop bij eBay, maar 
het was verstandiger geweest er een specialist naar te laten kijken. Hij wilde de opbrengst van zijn 
vaders verzameling gebruiken voor de bouw van een nieuwe woning. 

Het museum in Aken is daarentegen wel te spreken over de aankoop: "Het was niet zo duur, dus we zijn 
erg tevreden" aldus  Frank Pohle van het Centre Charlemagne - Neues Stadtmuseum Aachen. 

Bijzonderheden: De zilveren munt toont het enige portret van Karel de Grote uit die tijd. De diameter is 
19 mm en het gewicht slechts 1,5 gram. 

  

Overgenomen uit Historia nr. 8. door Cees van der Voort. 

GOUDEN DINARS GEVONDEN BIJ CAESAREA 

Een stukje papier van een chocolademunt. Dat dacht sportduiker Zvika Fayer toen hij in 2015 iets zag 
glinsteren op de zeebodem bij de oude havenstad Caesarea in het huidige Israël. Toen hij het opraapte 
besefte hij dat hij het mis had. 

Het voorwerp bleek een gouden munt - een dinar - uit de elfde eeuw te zijn, geslagen in het kalifaat van 
de Fatimiden. In de dagen erop vonden Israëlische archeologen met Fayers hulp nog meer dan 2000 
soortgelijke munten. 

De vondst was verrassend. Onder de Romeinen volgde Caesarea Jerusalem op als de belangrijkste stad 
van het gebied. Maar men dacht altijd dat de stad in verval raakte nadat hij in 640 n.Chr. door de 
moslims werd veroverd. De dinars, waarmee het maandloon van 2000 soldaten kon worden betaald, zijn 
waarschijnlijk van een handelsschip gevallen. Hieruit blijkt dat Caesarea ook in de elfde eeuw nog een 
belangrijke, drukke havenstad was. 

Overgenomen uit Historia nr. 11 door Cees van der Voort. 

  
  
  
  
  



 
 website: www.mpoauctions.com 

email: info@mpo.nl  
  
  
Beurzen 

30 oktober 
BERKEL-ENSCHOT 

Hotel ‘De Druiventros’, Bosscheweg 11, intern. munten- en papiergeldbeurs Tilburg 9.00-15.00 uur. 
Inl. 06-51800052 

E-mail muntenbeurs@gmail.com 
Website www.muntenbeurs-tilburg.nl 

1 november 
HARELBEKE (B) 

Cultureel centrum “Het Spoor” Eilandstraat 6, 17E internationale ruilbeurs 8.00-15.00 uur. 
Inl. urbain.hautekeete@skynet.be 

  
  
Colofon 

secretariaat: Postbus 238, 2160 AE  Lisse      email: info@nkbs.nl 

betalingen: bankrekening:  NL91RABO 0376 5555 21 
t.n.v. penn. Num Kring Hillegom 

      
      
voor contributie- en advertentietarieven 

voor formulier schriftelijk bieden 

voor formulier inzenden veilingkavels 

  
  
  
  

 

  
 

Geen interesse meer? Uitschrijven 
 


