Sigarenmerk KaVeeWee 20 maart

Dit keer exposeert Raymond uit Nijmegen een verzameling KaVeeWee. De
letters KaVeeWee zijn de initialen van Karel Van Wely. Hij is de oprichter
van de sigarenfabriek. De hoofdfabriek stond in Roosendaal en er waren
diverse vestingen in het land. Zijn kleinzoon Raymond van Wely heeft de
laatste 30 jaar een mooie verzameling opgebouwd. Het is begonnen in
1986, toen hij in ’s-Hertogenbosch een sigarenzaak binnen liep en daar
stonden op de toonbank nog nieuwe blikjes met het sigarenmerk KaVeeWee
en dat terwijl in 1973 de laatste sigaren van dat merk geproduceerd waren.
Zijn nieuwsgierigheid was gewekt en is sindsdien gaan verzamelen. In de
familie is bijna niets bewaard gebleven. Door de publiciteit te zoeken, krijgt
Raymond veel reacties en kan hij zijn verzameling uitbreiden. Raymond
verzamelt alles wat er is . Hij heeft al een flinke collectie sigarendozen,
sigarenkisten, sigarenblikjes, maar ook advertenties uit tijdschriften en
kranten, rekeningen, werkbriefjes, reclame artikelen, erg veel foto’s
,verslagen van gesprekken met oud werknemers. Alles is welkom, maar het
moet wel gerelateerd zijn aan de KaVeeWee. De KaVeeWee fabriceerde
ook sigaren onder een andere naam, zoals : Old Dutch, Vitama, Nobra, ook

deze merken vallen onder zijn verzameling. Doordat er in de familie zo
weinig meer te vinden is over KaVeeWee is het ook een vraag wat er
allemaal is geweest. Raymond kan veel terughalen uit oude rekeningen,
maar hij heeft ook heel veel zaken,die hij nergens toe kan herleiden. Zo
zoekt Raymond nog diverse zaken, zoals een kaartspel in de kleur rood, de
blauwe versie heeft hij al. De KaVeeWee had ook een voetbal elftal en
hiervan zoekt hij nog een voetbalspeldje en een voetbal shirt. Op foto’s in
de fabriekshal ziet Raymond ook posters hangen, die hij nog niet in zijn bezit
heeft. Een maand geleden kreeg Raymond een kleinzoon te spreken van
een directielid. Deze kleinzoon had op internet de naam Kaveewee gezocht
en was daardoor de Website van Raymond tegengekomen. Hij had een
heleboel directieverslagen en deze zijn nu in het bezit van Raymond. Door
deze verslagen komt er weer wat duidelijkheid over het reilen en zeilen van
de Kaveewee. Raymond hoopt op de verzamelaarsbeurs in Veghel meer
contacten te kunnen leggen met medeverzamelaars van KaVeeWee.

