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VERZAMELING PEPER- EN ZOUTSTELLEN
OP DE VERZAMELAARSBEURS IN
VEGHEL.
Zondag 17 maart 2019 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een
verzamelaarsbeurs met een expositie peper- & zoutstellen 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 maart 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 Carin
uit Geldermalsen haar verzameling peper- en
zoutstellen.
Haar verzameling is begonnen toen haar vader
op een veiling met een maximum bedrag een bod
uitbracht op een peper- en zout stel met een
vliegtuig. Haar vader verzamelt namelijk alles van
de luchtvaart.
De
verzameling
peperen
zoutstellen is 22 jaar geleden begonnen op haar 18de
verjaardag en inmiddels staan er ruim 500 peper en
zout stellen bij haar in huis. Het grootste peper- en
zoutstel is een barbecue en de kleinste een wit en rood
vaatje. De meeste peper- en zoutstellen zijn gekocht op
een rommelmarkt, verzamelbeurzen of gekregen via

een verzamelaarsvereniging of andere verzamelaars. Alle nieuwe peper- en
zoutstellen zijn welkom, maar gebruikte exemplaren ook. Dat er in gebruikte peper- en
zoutstellen nog peper of zout zit vind Carin helemaal tof. Het oudste peper- en zoutstel
is er een met sinaasappels, er zit een kurk in de vulopening i.p.v. een plastic dopje.
Is uw interesse gewekt of heeft u nog iets aan de verzameling van Carin toe te voegen
dan bent u van harte welkom op de verzamelaarsbeurs van 17 maart 2019 in de
Golfstroom.
Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 10e 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
Entree
Volwassen € 1,Jeugd t/m 12 jaar gratis

