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Verzameling Ferrari op de verzamelaarsbeurs
te Veghel.
Zondag 17 december houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs met een
expositie Ferrari in Wijkgebouw “De Golfstroom”
gelegen aan de Witte de Withstraat 24 te Veghel-Zuid.
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.
Zondag 17 december houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar maandelijkse verzamelaarsbeurs.
De verzamelaars kunnen dan weer hun hart ophalen, met het uitbreiden van hun verzameling door
middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden.
Er is vraag en aanbod van postzegels, munten, bankbiljetten, winkelwagenmunten, communieschoolprentjes, miniatuurauto's, ansichtkaarten, bidprentjes, flippo´s, keycords, kwartetten,
lucifersetiketten, markclips, pennen met opschrift, pin’s, sigarenbanden, sleutelhangers, speelkaarten,
speldjes, stripboeken, suikerzakjes, telefoonkaarten, theezakjes, en nog veel meer.
Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie te
bezichtigen. Dit keer exposeert de 28-jarige Erik uit Veghel
zijn verzameling Ferrari. Hij is helemaal weg van Ferrari.
Dit is gekomen toen Michael Schumacher voor de eerste
keer de Formule I heeft gewonnen. Ferrari is een Italiaans
automerk gevestigd in Maranello in Italië. Ferrari is in 1929
opgericht met als raceteam Scuderia en Enzo Ferrari. In
1947 is Ferrari overgegaan op de productie van legale
straatauto's onder de naam Ferrari. Sinds het 1e jaar van
de Formule I in 1950 was Ferrari al van de partij. In 1951
won Ferrari voor de 1e keer een grote prijs dankzij José
Froilán González. Een jaar later werden ze met Alberto
Ascari wereldkampioen. Ferrari is de enige constructeur
die in de hele geschiedenis van de Formule I aanwezig is.
Natuurlijk volgt Erik de Ferrari nu ook op de voet, alleen
gaat Ferrari het dit jaar in de formule I bij Chase Carey
helaas niet redden. De verzameling van Erik bestaat uit
auto's (bestuurbare en gewone auto’s), sleutelhangers,
pin’s, buttons, speldjes, keycoards etc. Wist je dat als er
ergens geen Ferrari op staat, Erik hier zelf wel voor zorgt
dat het erop komt te staan. Als er ergens een spaar actie
is bijvoorbeeld bij een tankstation dan staat Erik vooraan!
En dat is nog niet alles zijn hele familie helpt hem mee zelfs als ze op vakantie zijn. Erik heeft veel
verzamelobjecten en miniatuurauto’s met Ferrari. Erik probeert iedereen een beetje Ferrari mee te
geven en dit gebeurt al bijvoorbeeld met een verjaardagscadeautje. De ultieme droom van Erik is dan
ook om naar Maranello in Italië op vakantie te gaan om daar de Ferrari fabriek te gaan bezoeken.
Erik hoopt op de verzamelaarsbeurs in Veghel meer contacten te kunnen leggen met
medeverzamelaars van Ferrari. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Erik
toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 17 december in de
Golfstroom.

Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag het 16e en tevens laatste winkelwagenmunt van deze
serie winkelwagenmunten met karikatuurafbeeldingen van verzamelaars uit. In 2018 en 2019
verschijnt er een nieuwe serie van 16 winkelwagenmunten met 16 karikatuurafbeeldingen van 16
nieuwe verzamelaars elke maand in een oplage van 100 stuks. Wilt u in aanmerking komen voor een
winkelwagenmunt moet u er snel bij zijn want OP=OP.
Het zal dus, ook al verzamelt u niets, toch alleszins de moeite waard zijn om eens binnen te lopen, op
onze verzamelaarsbeurs. Iedereen is welkom die een kijkje wil komen nemen of wil ruilen.
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
EntreeVolwassen € 1,Jeugd t/m 12 jaar gratis

