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NATIONALE WINKELWAGENMUNTJESBEURS
IN VEGHEL.
Zondag 20 december 2020 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een nationale
winkelwagenmuntjesbeurs met een expositie winkelwagenmuntjes in Wijkgebouw
“De Golfstroom” gelegen aan de Witte de Withstraat 24 (Ingang v.
Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid. Om 10.00 uur tot 14.00 uur zijn de deuren
geopend voor het publiek.
Zondag 20 december 2020 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel een nationale
winkelwagenmuntjesbeurs. Stichting Verzamelbeurs Veghel heeft afgelopen 12 jaren 67 verschillende
winkelwagenmuntjes uitgegeven waardoor veel winkelwagenmuntjesverzamelaars zijn ontstaan op
onze maandelijks terugkerende verzamelbeurzen. N.a.v. de animo van winkelwagenmuntjes heeft
stichting Verzamelbeurs Veghel besloten om met ingang van 20 december 2020 halfjaarlijks nationale
winkelwagenmuntjesbeurzen
in
de
Veghelse
Golfstroom
te
organiseren.
De
winkelwagenmuntjesverzamelaars kunnen hun hart ophalen, met het uitbreiden van hun
winkelwagenmuntjesverzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte
winkelwagenmuntjes te ruil aan te bieden. Omdat we voorgaande jaren ook verzamelbeurzen hebben
georganiseerd waar van alles kon worden geruild, zullen toch nog wel verzamelaars aanwezig zijn met
postzegels, munten en bankbiljetten.
Op deze nationale winkelwagenmuntjesbeurs is ook weer
een winkelwagenmuntjesexpositie te bezichtigen. Dit keer
laat Jan uit Mill zijn verzameling winkelwagenmuntjes
zien, aan de bezoekers van Stichting Verzamelbeurs in
Veghel. Hij heeft op dit moment ongeveer 1995
winkelwagenmuntjes bij elkaar verzameld. Op zich is Jan
geen nieuwe verzamelaar, hij verzameld al jarenlang
samen met zijn vrouw melkcupdekseltjes wat op zich ook
een mooie hobby is. Jan is in 2005 begonnen met het
verzamelen van winkelwagenmuntjes. Het eerste
winkelwagenmuntje kocht hij in Kevelaar waar hij op
bedevaart was. Zelfs op zijn bedevaart in 2006 naar
Lourdes kwam hij winkelwagenmuntjes tegen en die
werden daar zelfs gewijd zodat ze hem geluk zouden brengen. Jan heeft ook winkelwagenmuntjes in
een houder die zijn te zien op de verzamelbeurs in Veghel. Eén van zijn winkelwagenmuntjes is die van
Mazda waar hij al jaren mee rijdt. Dit winkelwagenmuntje is heel anders als de meeste andere
winkelwagenmuntjes omdat het helemaal opengewerkt is. Jan heeft zijn winkelwagenmuntjes al eens
vaker geëxposeerd op de verzamelbeurs in Veghel maar ook zit Jan een keer per jaar op de eerste
zondag van oktober op de Hobby Doe Wat, -beurs in Mill,
Jan vindt het leuk om winkelwagenmuntjes te ruilen met andere winkelwagenmuntjesverzamelaars,
alleen niet per post of internet want daar raken vaak winkelwagenmuntjes zoek. Verder vindt Jan het
contact met medeverzamelaars ook heel belangrijk.

Is uw interesse gewekt of heeft U nog iets aan de verzameling van Jan toe te voegen dan bent u van
harte welkom. Hij zal u er zeer dankbaar voor zijn, en hoopt u dan ook te mogen ontmoeten op de
winkelwagenmuntjesbeurs van 20 december in de Golfstroom te Veghel-Zuid
Stichting Verzamelbeurs Veghel heeft de afgelopen 12 jaar 67 winkelwagenmuntjes uitgegeven.
Winkelwagenmuntjes met jokers, 30 jaar bestaan, verzamelobjecten en karikatuurafbeeldingen van
verzamelaars Elke maand verscheen één winkelwagenmunt in een oplage van 100 stuks.
Bekijk ook eens onze website http://www.verzamelbeursveghel.nl.
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