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Verzameling zandlopers op de
verzamelaarsbeurs te Veghel.
Zondag 17 februari 2019 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een
verzamelaarsbeurs met een expositie zandlopers 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 17 februari 2019 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 73-jarige Theo uit Oosterhout zijn verzameling zandlopers. Theo is ruim
20 jaar fanatiek verzamelaar van zandlopers en
allerlei zaken waar zandlopers op staan. De
zandloper die we tegenwoordig kennen is die van
een ei koken, of een spelletje spelen. Voor het koken
van een ei is de zandloper vervangen door de
eierwekker. Maar de zandloper was in het verleden
een instrument voor tijdmeting voor allerlei
doeleinden. Géén klok, want er werd een zelf
bepaalde tijd mee gemeten. Men liet een zandloper
maken, die een tijdsduur had van b.v. 1 uur. In de
tegenwoordige tijd wordt de zandloper gebruikt in de
sauna, of bij een spelletje. Ook wordt nu de
zandloper gebruikt voor kinderen, die de klok nog
niet kunnen lezen, bij het tandenpoetsen. De
vergankelijkheid van een artikel wordt vaak
afgebeeld met een zandloper. Als je een keer in een
oude kerk loopt of een kerkhof bezoekt, zijn er
regelmatig graven te zien met een zandloper. De

verzameling van Theo telt ruim 5800
zandlopers die je echt kunt omdraaien.
Natuurlijk kun je een postzegel ook
omdraaien, maar U begrijpt wel wat
bedoeld wordt. De oudste zandloper die er
is staat op een fresco in Siena (Italië) uit
1338. Tijdens de expositie zal Theo een
zandloper laten zien van ruim 300 jaar oud.
Wanneer iemand thuis een zandloper heeft
en er iets meer over wilt horen, breng deze
dan mee naar de verzamelbeurs in Veghel,
dan kan Theo er zeker wel een verhaaltje
over vertellen. Theo verzamelt ook allerlei
zaken waar zandlopers op staan zoals ansichtkaarten, postzegels, penningen, ex
librissen, advertenties, bankbiljetten maar een winkelwagenmuntje is er nog niet bij.
Misschien liggen er op de verzamelbeurs in Veghel wel winkelwagenmuntjes met
zandloper te wachten op Theo.
Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Theo toe te voegen
dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 17 februari 2019 in de
Golfstroom.
Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 9e 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.
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