WINKELWAGENMUNTJES 16 mei
Dit keer exposeert Jan van Boxtel
uit Mill zijn verzameling
Winkelwagenmuntjes. Jan van
Boxtel begon zijn verzameling
ongeveer drie jaar geleden. Toen
hij voor zijn vrouw wat
boodschappen moest doen, kreeg
hij een muntje mee voor de
boodschappenkar. Hij dacht dit is
een mooi ding om te verzamelen,
en zo is het begonnen. Het
tweede muntje kocht Jan in
Kevelaer nog voor er echt sprake
was van een verzameling. Zelfs
op zijn bedevaarttocht naar
Lourdes kwam hij
winkelwagenmuntjes tegen. De
winkelwagenmuntjes werden zelfs
gewijd zodat ze hem geluk
zouden brengen. Hij bewaard zijn
muntjes in munthouders van 27,5
mm, die hij dan weer in een map doet. Jan heeft zo al meer dan duizend muntjes verzameld. Een van
die muntjes is van Mazda, daar waar hij zelf al ongeveer 30 jaar mee rijdt. Dit muntje is heel anders als
de meeste winkelwagenmuntjes omdat het helemaal opengewerkt is. Jan heeft diverse soorten houders
voor winkelwagenmuntjes in zijn verzameling. In een aantal gevallen zijn de muntjes die er in zitten
alleen eenvoudige metalen plaatjes zonder reclame, die zitten meestal met een magneetje geklemd. De
munt in de houder van ITC moet je eerst omhoog trekken en dan kun je pas de onderkant open klappen
en de munt eruit halen. Naast het verzamelen van winkelwagenmuntjes heeft Jan ook nog als hobby
het leggen van een kaartje met vrienden op de zondagavond. Zo zijn er ook muntjes uitgegeven met
een serie van speelkaarten, die hij inmiddels ook in zijn bezit heeft. Ook zit Jan een keer per jaar op de
eerste zondag van oktober op de Hobby Doe Wat, een grote Hobby beurs in Mill. Jan vindt het leuk om
winkelwagen muntjes te ruilen met andere verzamelaars, alleen niet per post of internet. Verder vindt
Jan het contact met medeverzamelaars ook heel belangrijk.

