VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Happy Meal speelgoedjes op verzamelbeurs
Tijdens de verzamelbeurs van zondag 23 november 2003 laat
Hannie van Duijnhoven uit Uden haar verzameling Happy Meal
speelgoedjes zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in
Eerde. Al ruim 6 jaar verzamelt Hannie van Duynhoven de
speelgoedjes die bij McDonald’s gratis bij een Happy Meal worden gegeven. Haar verzameling omvat inmiddels ongeveer 2000
speelgoedjes. Toch gaat ze niet iedere week bij McDonald’s
eten. Voor haar is verzamelen rommelmarkten afgaan en vooral
ruilen. Daarvoor is ze ook iedere maand op de verzamelbeurs in
Eerde aanwezig. Tijdens de verzamelbeurs van zondag 23 november zal ze een gedeelte van haar verzameling laten zien
Jaren geleden verzamelde ze flippo’s voor haar kinderen. Het
verzamelen en ruilen was een hobby van haar geworden, maar
opeens hield dat op. Er zaten geen flippo´s meer bij de chips en
niemand wou ze nog ruilen of was er nog naar op zoek. Ze besloot toen op zoek te gaan naar een nieuwe verzameling en dat
werden de Happy Meal speelgoedjes.
Op rommelmarkten kwam ze volop van die speelgoedjes tegen voor weinig geld. Al gauw kwam ze erachter dat ze diverse dubbelen
had, maar ze had geen idee wat ze al had en wat er allemaal uitgegeven was. Ze besloot eens op het internet naar informatie te
gaan zoeken en al snel kwam ze op de site die www.myfastfoodtoys.com heet. Daarop was een heel overzicht te vinden wat voor
speelgoedjes allemaal in Nederland zijn uitgegeven. Ze is daarop een eigen catalogus gaan samenstellen met een omschrijving en
plaatjes van alle in Nederland uitgegeven speelgoedjes. Nu bezoekt ze ongeveer 1x per maand McDonald’s. De bijsluiter van het
speelgoedje plakt ze in haar catalogus en de speelgoedjes verzamelt ze op rommelmarkten en ruilbeurzen bij elkaar. Ook gaat ze
een paar maal per maand naar diverse sites op het internet om te kijken wat voor nieuwe speelgoedjes er allemaal zijn uitgegeven.
Op een Nieuw-Zeelandse website stond eens een vraag over een speelgoedje dat in Nederland was uitgegeven. Hannie stuurde een
e-mail met het antwoord naar de webmaster, Christine Warman. Ze kreeg een e-mail terug met de vraag of ze niet eens wat speelgoedjes konden ruilen. Ze hebben toen een doos met 10 kilo speelgoedjes uitgewisseld. Nu heeft ze ruilpartners in Amerika, Australië, de Filippijnen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ze is daarom altijd nog op zoek naar bepaalde speelgoedjes voor haar ruilpartners.
Vaak geven buitenlandse ruilpartners wel de voorkeur aan speelgoedjes die nog ingepakt zijn, want alleen die zijn zeker goed en
compleet.
Er zijn veel mensen die maar een gedeelte van haar verzameling sparen. Zo zijn er verzamelaars die alleen de 101 Dalmatiërs verzamelen, of Snoopy’s of Disney items. Hannie vindt het zo leuk om verschillende speelgoedjes te sparen maar haar favorieten zijn
Barbies en de speelgoedjes die samen iets groots vormen zoals de Junglebook boom.
Op de verzamelbeurs in Eerde zal Hannie ook wat ruilmateriaal bij zich hebben, maar als u op zoek bent naar een bepaald speelgoedje stuur haar dan van tevoren een e-mail. Dan kan ze kijken of ze het gevraagde op voorraad heeft en het ook werkelijk meebrengen. Haar e-mailadres is mcmomhannie@hotmail.com.
Graag nodigen wij u uit op de verzamelbeurs van zondag 23 november 2003. De ruilbeurs wordt gehouden van 09.30 tot 12.00 uur
in gemeenschapshuis “De Brink” aan het Sint Antoniusplein 7 in Eerde.

