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Het sneeuwt op de verzamelbeurs
Op de verzamelbeurs van 30 januari 2005 in Eerde zal het zeker gaan sneeuwen. Daar zal mevrouw Ria van Lierop uit Eindhoven wel voor gaan zorgen. Zij laat dan namelijk haar verzameling sneeuwbollen zien aan de bezoekers van de ruilbeurs.
Hoe het begon
Als 10-jarig meisje ging Ria eens
bij vrienden in Volkel logeren.
Daar was een grote winkel waar
van alles verkocht werd en Ria
werd direct verliefd op een
sneeuwbol. Ze kocht de sneeuwbol en na haar logeerpartijtje gaf
ze hem aan haar moeder cadeau.
Nog jaren heeft die sneeuwbol in
de huiskamer gestaan en heel
vaak hield iemand de sneeuwbol
even op zijn kop zodat het weer
ging sneeuwen.
Ongeveer 10 jaar geleden kreeg
Ria weer een sneeuwbol in handen en de goede herinnering aan
die sneeuwbol van jaren eerder
kwam weer helemaal boven. Ze
besloot sneeuwbollen te gaan verzamelen.
Van glas
Het bleek nog niet zo eenvoudig
om een verzameling bij elkaar te
krijgen, want de voorwaarde die
Ria aan haar sneeuwbollen stelde
was dat ze van glas moesten zijn
en betaalbaar. Dit is een lastige
combinatie. Op rommelmarkten
zijn wel volop schudbollen te vinden van plastic, en dan met de
groeten uit Las Palmas of iets dergelijks, maar die wou ze niet. De
sneeuwbollen moeten bij voorkeur
van glas zijn. Het maakt niet uit
wat er geschud wordt, er mag
sneeuw, glitters of nog iets anders
in zitten.
Na 10 jaar
Nu 10 jaar later heeft ze toch zo’n
60 à 70 exemplaren bij elkaar verzameld. Als je maar tegen een
paar mensen vertelt dat je iets
verzamelt, dan weten ze ook waar
ze naar uit moeten kijken, als ze je
een cadeau willen geven. En zo
kreeg Ria de afgelopen jaren met
Sinterklaas of Kerst sneeuwbollen
van haar kinderen. Als de buurvrouw op vakantie ging naar Amerika, dan paste Ria op het huis en
ze gaf de plantjes water. De buurvrouw bracht dan als dank-je-welcadeautje een sneeuwbol mee uit
Amerika. Daar waren ze een paar
jaar geleden beter aan te komen
dan hier.
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Nu is de rage in Amerika helemaal over en de laatste keer kon
de buurvrouw er maar met moeite een vinden, terwijl het hier
weer steeds meer “in” aan het komen is. In de laatste sneeuwbol
uit Amerika staat een engel en het jaartal staat erop.

Een aantal sneeuwbollen heeft ook een muziekje, maar het
meest bijzonder is toch de sneeuwbol uit Disneyland Parijs. Die
sneeuwbol heeft muziek en het Minnie en Mickey bruidspaar
draait ook nog eens rond.
Ria heeft allerlei voorstellingen in sneeuwbollen. Zo zijn er engeltjes en kerststallen,
maar ook Harry Potter
en zebra’s. Ze heeft er
ook een paar speciaal
voor Pasen in een eivorm.

Er is er ook een bij die haar kinderen altijd zielig vonden en niet wilden zien. De bol is nu half leeg en er zit een baby’tje in bad, maar
toen de bol nog voller zat verdronk de baby.
Een sneeuwbol is haar heel dierbaar. Ze kreeg hem afgelopen zomer van familie bij hun 40-jarig huwelijksfeest. De sneeuwbol is
door de familie zelf gemaakt in een buitenlamp. Erin zitten figuurtjes die haar gezin voorstellen. Zij zwemmen rond in de sneeuwbol,
want zwemmen is de grote hobby van het gezin. De bol is gelukkig goed dicht en zit nog steeds vol water.
En nu maar hopen dat het op 30 januari buiten niet sneeuwt en de wegen goed begaanbaar zijn, want dan kan iedereen die wil, komen kijken hoe het sneeuwt op de verzamelbeurs in Eerde.
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