VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Zakjes van thee, wat doet u ermee?
Op zondag 25 januari 2004 houdt mevrouw Sylvia van Son op
de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling met haar verzameling theezakjes.
Een aantal jaren geleden zocht Sylvia een leuke bezigheid. Haar
tante bracht haar op het idee om te gaan knutselen met theezakjes. Al snel bleven er wat speciale theezakjes over die niet
geschikt waren om mee te knutselen, omdat het er bijvoorbeeld
maar 1 was, of geen leuke kleur had. In het begin gooide ze de
aparte theezakjes weg, maar toen bedacht ze dat het toch wel
leuk was om die te bewaren. Nu heeft ze inmiddels meer dan
4000 verschillende theezakjes.
Ze heeft zelf ook een overzicht gemaakt welke theezakjes ze allemaal in haar verzameling heeft. Een heleboel van die theezakjes zijn genummerd, maar als theezakjes hetzelfde nummer
hebben, wil dit nog niet altijd zeggen dat ze precies hetzelfde
zijn. Dan nog zitten er soms kleurverschillen in of is de vorm van
de flap anders.
Er komen nog zeer regelmatig nieuwe theezakjes in Nederland
op de markt. Theeleveranciers wijzigen ook regelmatig van
afbeelding op de theezakjes. Daarom heeft Sylvia haar verzameling nooit compleet. Zo zijn er in Nederland onlangs nog
nieuwe theezakjes uitgekomen van O’Lacy en Xenos (Orient
Sunset). Ook ontbreken er nog een aantal oude theezakjes in
haar verzameling onder andere uit de Piggelmeeserie en uit de
Efteling serie. Haar favoriete series zijn 1 serie speciaal uitgegeven door Randstad uitzendbureau en 1 Italiaanse serie met leuke dierentekeningetjes erop. Inmiddels bevat haar verzameling
niet meer alleen maar theezakjes, maar ook allerlei hebbedingetjes die zijdelings met haar verzameling te maken hebben, zoals
reclamemateriaal en ansichtkaarten met thee als thema. Dus als
u thuis nog theezakjes heeft liggen en u doet er toch niets meer
mee, Sylvia kunt u er een groot plezier meedoen. Zelfs als er
maar 1 zakje tussen zit wat nog ontbreekt in haar verzameling
dan is haar ochtend al goed.
Maar ook als u zelf theezakjes verzamelt bent u van harte welkom op de verzamelbeurs om te kijken of u kunt ruilen. De ruilbeurs
wordt gehouden op zondag 25 januari van 09.30 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis ‘De Brink’ aan het Sint Antoniusplein 7 in Eerde.
U kunt er van alles ruilen, niet alleen theezakjes maar ook postzegels, ansichtkaarten, luciferdoosjes, markclips, spinners en nog
veel meer…..

