Jubileumbeurs 19 mei
J U B I L E U M R U I L B E U R S IN VEGHEL
Maandag 19 mei 2e pinksterdag bestaat Verzamelbeurs Veghel 12½
jaar en dat gaan we vieren met een Jubileumruilbeurs met expositie
in de Golfstroom, v. Diemenstraat la te Veghel-Zuid en duurt van
9.30 tot 15.30 uur.
Er zullen diverse verzamelaars hun verzameling exposeren
waaronder verzamelingen van Kabouters, LEGO uit de jaren '50 en
'60, Politieauto's en Politieattributen en nog veel meer. De
standhouders zorgen voor een uitstalling van o.a. postzegels,
munten speelkaarten, jokers, telefoonkaarten, pennen, en de
razendsnel groeiende star wars- en spacixkaartjes, enz. De
bezoekers kunnen 2 pinksterdag dan ook rekenen op een mooi en
divers aanbod van verzamelmateriaal op deze 12½ jarig jubileumruilbeurs.
± 11.00 uur komt Wethouder van Veghel Hr. Smits een woordje
doen en komen 9 personen in aanmerking voor een herinnering die
door de Wethouder worden uitgereikt. De verzamelaars kunnen 2e
pinksterdag dan ook weer hun hart op halen, met het uitbreiden van
hun verzameling door middel van uitwisselen van hun meegebrachte
spulletjes en hun dubbele waren te ruil aan te bieden. Er is genoeg
vraag en aanbod. Het doel waarvoor stichting Verzamelbeurs Veghel
zich heeft gesteld is zowel de beginnende als de reeds gevorderde
verzamelaar de mogelijkheid te bieden regelmatig hun verzameling
aan te vullen c.q. uit te breiden en de 'nog niet verzamelaar' de
mogelijkheid te bieden alle informatie te verkrijgen die hij/zij wenst.
Het zal dus, ook al verzamelt u niets, toch alleszins de moeite waard
zijn om eens binnen te lopen, op onze jubileumruilbeurs.

VERZAMELBEURS VEGHEL 12½ JAAR
Toen in Veghel schoorvoetend en op zeer bescheiden schaal de
eerste ruilbeurs van Verzamelbeurs Veghel in 1984 werd gehouden,
kon men er onmogelijk weet van hebben dat het gebeuren zou
uitgroeien tot een maandelijks terugkerend evenement. Eigenlijk
werd de basis voor 12½ jaar Verzamelbeurs Veghel al iets eerder
gelegd als mei, want in September 1984 organiseerde Marcel Bosch
(Oprichter van Stichting Verzamelbeurs Veghel) onder de vlag van
Wijkvereniging "Veghel-Zuid" een ruilbeurs in het teken van de
vrijetijdsbesteding en dat was toen met name voor Marcel Bosch
aanleiding om juist dit aspect van de ruilbeurs eens breder uit te
diepen. Vrijetijdsbesteding dat bleef het uitgangspunt voor Marcel
Bosch en dan met name het aanleggen en uitbreiden van
verzamelingen op welk gebied dan ook. Het begon allemaal met de
bekende postzegels, maar de groei zat er in bij Verzamelbeurs
Veghel en dat hield in dat de variëteit steeds groter werd. 1995 en
1996 waren topjaren vanwege de welbekende Flippo's.
Dankzij 12½ jaar Verzamelbeurs Veghel ontvangt iedere betalende
bezoeker een waardevolle verrassing.

