De naam zegt het eigenlijk al. Het is een combinatie van het normale kaartspel én het
kwartetspel over gemeenten. Daarom kunt U er zowel mee kaarten als kwartetten en wordt het
door iedere leeftijdsgroep herkend.
In tegenstelling tot het kwartetspel met 36 kaarten, heeft U nu de beschikking over 52 kaarten
met op elke kaart - naast de spelwaarde bijv.: harten aas – een afbeelding van een onderwerp
uit de gemeente. Deze onderwerpen worden weer ondergebracht in 13 thema's, zodat hierdoor
ook het spelelement van het kwartetspel aanwezig is. Immers 13 x 4 = 52 kaarten. Daarnaast
zijn er nog de 3 jokerkaarten.
Dit gaf Stichting Verzamelbeurs Veghel eind jaar 1989 aanleiding om een kaart- &
kwartetspel van gemeente Veghel uit te gaan geven. Er was veel voorbereiding nodig, zoals
bij de gemeente toestemming vragen, en bedrijven vragen of ze er in opgenomen wilden
worden, foto's maken, joker ontwerpen, tekst schrijven, e.d.
Na deze voorbereidingen werden de 1e kaart- & kwartetspellen van Veghel op 14 mei 1990 in
tableau overhandigd aan Burgemeester Keijzer van Veghel en Burgemeester Vaegs van
zustergemeente Goch.
Na deze uiteenzetting overhandigde Burgemeester Keijzer de ingelijste joker aan oprichter
Marcel Bosch ondertekend door Burgemeester Keijzer en Marcel Bosch.
Stichting Verzamelbeurs Veghel heeft 2 kaart- & kwartetspellen uitgegeven. Eén kaart- &
kwartetspel met Wapen en één kaart- & kwartetspel met het logo Veghel Voedingstad.
Naast 2 Veghelse kaart- & kwartetspellen zijn er ongeveer 350 kaart- & kwartetspellen van
andere gemeenten uit Nederland en België uitgegeven. Voor meer informatie zie de website:
http://www.youfreeweb.com/kaartenkwartetspel/
Foto 01 Marcel Bosch en Ies Keijzer bekijken de lijst van genodigden.
Ies Keijzer was van 1985 tot 1998 burgemeester van Veghel.
Foto 02 De Edelachtbare Heer Burgemeester Ies Keijzer nam 14 mei 1990 officieel het
eerste Kaart- en kwartetspel Veghel in plateau van Verzamelbeurs Veghel in
ontvangst.
Foto 03 Marcel Bosch ontvangt officieel de origineel ingelijste joker uit handen van Ies
Keijzer ondertekend door Marcel Bosch en Ies Keijzer.
Foto 04 Ies Keijzer houdt een toespraak en geeft een beoordeling nadat hij het eerste kaarten kwartetspel in plateau officieel van Verzamelbeurs Veghel in ontvangst heeft
genomen.
Foto 05 Burgemeesters Ies Keyzer en Burgemeester Vaegs van zustergemeente Goch
bekijken het kaart- en kwartetspel van Veghel.
Rechts: Marcel Bosch (Oprichter Verzamelbeurs Veghel)
Links : Ambert van Eeten (afdeling Voorlichting) en Jan Hubers (Verzamelbeurs
Veghel)
De originele Joker ondertekend door Burgemeester Ies Keijzer en Oprichter Marcel
Bosch.

