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Verzameling Nijmeegse Vierdaagse op de
verzamelaarsbeurs te Veghel.
Zondag 20 mei houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs met een
expositie Nijmeegse Vierdaagse in Wijkgebouw “De Golfstroom”
gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (Ingang v. Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid.
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.
Zondag 20 mei 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 66jarige Jan uit Elst zijn verzameling Nijmeegse
Vierdaagse. Jan is geboren en getogen in het
Betuwse dorpje Elst, doorkomstplaats van de
Nijmeegse Vierdaagse op de 1e dag. Als klein
jochie ging hij er elk jaar naar kijken en op z’n 16 e
deed hij voor de 1e maal mee; dit jaar hoopt hij
voor de 40e maal de finish succesvol te bereiken.
Met het verzamelen van Vierdaagse spullen is hij
pas in 2003 begonnen. Dat jaar lag hij voor een
ingrijpende hersenoperatie in het Militair Hospitaal
te Utrecht en kreeg van zijn wandelmaatje Gerard
een Vierdaagse tegeltje waarop aan de voorzijde
de Elster toren was afgebeeld en op de
achterkant een bemoedigende tekst stond
geschreven. Eenmaal thuis bezocht Jan het
Bondsbureau van de KNBLO te Nijmegen en
kocht daar nog 6 tegeltjes; dat was het begin
van zijn Vierdaagse verzameling. Jan probeert
met enige regelmaat zijn verzameling uit te
breiden door te snuffelen op Marktplaats, het
bezoeken
van
verzamelbeurzen
en
rommelmarkten of door te ruilen met andere
verzamelaars. Doordat Jan lid is van de
verzamelclub SamZam uit Leeuwarden heeft hij
een paar maal zijn verzameling mogen
exposeren op de 50plus beurs te Utrecht.
Bezoekers van die beurs namen een

visitekaartje van Jan mee en stuurden, vaak
pas vele maanden later, zeer verrassende
verzamel items op waarvan hij het bestaan
soms niet eens wist.
Zijn Vierdaagse verzameling bestaat o.a. uit:
borden, tegels, handdoeken, glazen, bekers,
medailles, penningen, lepeltjes, stickers,
boeken, ansichtkaarten, badges, pins etc.
etc. Jan vindt elk onderdeel van zijn
verzameling mooi maar tot de favorieten
behoren een penning uit 1909, de medaille
van de Nood vierdaagse uit 1940 en de
Maggi-ansichtkaarten.
Jan hoopt op de verzamelaarsbeurs in
Veghel meer contacten te kunnen leggen
met medeverzamelaars van Nijmeegse
Vierdaagse. Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Jan toe te voegen
dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 20 mei in de Golfstroom.
Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag het 3e winkelwagenmunt met karikatuurafbeelding uit
en wel die van Jan met zijn Nijmeegse Vierdaagse. (2e serie van 16 winkelwagenmunten) Elke
maand verschijnt er één winkelwagenmunt 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.
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