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Verzameling oude fotocamera’s op de
verzamelaarsbeurs te Veghel.
Zondag 21 oktober houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een verzamelaarsbeurs
met een expositie oude fotocamera’s in Wijkgebouw “De Golfstroom”
gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (Ingang v. Heemskerkstraat) te VeghelZuid.
Om half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.
Zondag 21 oktober 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, communie-schoolprentjes,
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 67-jarige Jules uit Genderen
zijn
verzameling
oude
fotocamera’s. De fotocamera
heeft door de tijd heen, altijd de
bijzondere ontwikkelingen van de
mens en zijn omgeving, perfect
weergegeven. De ontwikkeling
van de fotografie en de wereld,
wordt in deze expositie in beeld
gebracht,
met
naast
de
fotocamera’s, ook foto’s van
bijzondere gebeurtenissen, van
1870 tot 1990, in een tijdsbestek
van telkens 10 jaar. Meer dan een eeuw historie die afgesloten werd door de introductie
van de digitale camera. De expositie toont de eerste grote fotocamera met glasplaten
uit 1880 tot de kleinere fotocamera met sluitertijdmechanisme die weer opgevolgd werd
door de digitale camera die uitkwam in 1999, met als laatste ontwikkeling, de
disccamera, die eind 90e jaren gemaakt werd. Er zijn o.a. fotocamera’s van hout,
karton, metaal en bakeliet te bewonderen, er zijn ook enige foto’s te zien van de

Russische Tsaren
effect uit 1913, de
die later de basis
Japans spionage

familie van omstreeks 1910. Maar ook de fotocamera met een 3 D
voorloper van de in de jaren 50 op de markt gebrachte, viewmaster,
vormde voor de ontwikkeling van de 3 D T.V. Ook een zeer klein
fotocamera uit de 2e Wereldoorlog en ook andere bijzondere
spionage camera’s, behoren tot
de
collectie
o.a.:
een
aanstekercamera, camera in
een blikje Coca Cola en een
pencamera,. Naast de oude
fotocamera’s zijn ook allerlei
toebehoren te zien zoals:
glasplaatnegatieven,
fotorolletjes en flitslampje.
Jules
hoopt
op
de
verzamelaarsbeurs in Veghel
meer contacten te kunnen
leggen met medeverzamelaars
van oude fotocamera’s. Is uw
interesse gewekt of heeft u nog
iets aan de verzameling van
Jules toe te voegen dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 21
oktober in de Golfstroom.
Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 5e winkelwagenmunt met
karikatuurafbeelding van een verzamelaar uit. (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.
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
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