
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Winnie de Poeh en zijn vrienden 
Op zondag 25 februari houdt Anita 
van der Voort uit Dinther een ten-
toonstelling op de verzamelbeurs in 
Eerde met haar verzameling Winnie 
de Poeh.  
 
Het begin 
Op mijn veronderstelling dat de ver-
zameling zeker was begonnen met 
de babykamers van de kinderen 
werd ontkennend geantwoord. Haar 
kinderen zijn geboren in februari 
1995 en 1997, maar de liefde voor 
Winnie de Poeh begon pas in fe-
bruari 1998. Ze werd lid van het tijd-
schrift Disneyland, om haar kinde-
ren verhaaltjes voor te kunnen le-
zen. In dat tijdschrift stond iedere 
maand weer een verhaaltje over 
Winnie de Poeh en die vond zij en 
haar kinderen het leukst. Zo leuk 
dat ze langzamerhand een hele 
verzameling Winnie de Poeh spulle-
tjes kreeg.  
 
Brand 
Nu is ze zelfs al met haar 2e verza-
meling van Winnie de Poeh bezig! 
In oktober 2002 brak er brand uit in 
de woonkamer. De eigenlijke brand 
bleef beperkt tot de woonkamer, 
maar de schade in het hele huis 
was enorm groot. Alles in huis, zelfs op 
zolder, zat onder een dikke laag roet en 
door de warmteontwikkeling was plastic 
speelgoed ineengeschrompeld tot een 
vormeloze klomp plastic. Er werd een 
professioneel bedrijf ingeschakeld om al-
les op te ruimen en schoon te maken. 
Het bedrijf heeft echter de stelling dat 
kinderspeelgoed maar beter weggegooid 
en door nieuw vervangen kan worden, 
omdat er altijd roetdeeltjes achterblijven 
en kinderen vaak de neiging hebben om 
speelgoed in de mond te steken. Het 
schoonmaken van artikelen, die een 
brand hebben doorstaan, schijnt ook een 
kostbaar proces te zijn en er werd ge-
zegd dat nieuw kopen vaak goedkoper 
is. Een paar dingen waar ze bijzonder 
aan gehecht was heeft ze schoon laten 
maken, maar er zijn nog steeds bepaal-
de dingen die ze had, die ze graag weer 
zou hebben, onder andere een aantal 
Winnie de Poeh posters die ze mee-
bracht van een vakantie in Oostenrijk. 
Voor de brand had ze 5 poppenkastpop-
pen van Winnie de Poeh. De set die uit-
gegeven was door Etos kwam later en 
was niet zo moeilijk aan te komen, maar 
de andere set heeft ze niet teruggevon-
den. Ze hoopt dat die nog ergens in een 
van de 9 dozen zit, die nog niet uitge-
pakt zijn. Voor de brand was alles netjes 

uitgesorteerd, maar in de dozen die te-
rugkwamen van het schoonmaken zit 
echt alles door elkaar. Dat komt door de 
manier waarop het is schoongemaakt. 
Het is er altijd nog niet van gekomen om 
de laatste dozen uit te zoeken. 
 
Geschiedenis 
In 1921 bezocht de vijfjarige Christopher 
Robin Milne samen met zijn ouders de 
London Zoo. Daar zag hij een zwarte 
beer met de naam Winnie (genoemd 
naar Winnipeg in Canada). Christopher 
Robin werd verliefd op Winnie en be-
sloot zijn eigen beer ook zo te noemen. 
Zijn vader Alan A. Milne vond het leuk 
om zijn zoon met zijn beer te zien spelen 
en schreef er verhaaltjes over. In 1926 
werd het eerste Winnie de Poeh verhaal 
gepubliceerd. Inmiddels zijn er miljoenen 
boeken over Winnie de Poeh uitgegeven 
in meer dan 20 talen. In 1961 las Walt 
Disney een Winnie the Pooh boek voor 
aan zijn kinderen en besloot er een film 
van te maken. In 1966 verscheen de film 
Winnie the Pooh en zijn honingboom.  
 
De verzameling 
Anita vindt de Classic Pooh het leukst. 
Dit is dus niet de Disney versie maar  
zoals hij getekend werd door  
E.H. Shepard. 

 
 

De figuurtjes zijn meestal wel van Dis-
ney, maar de uitgave van het originele 
boek en de ansichtkaarten en verjaar-
dagskalender met de klassieke tekenin-
gen vindt ze het mooist. Ze wordt hele-
maal vertederd door het lieve beertje. In 
eerste instantie verzamelde ze ook echt 
alleen Winnie, maar nu vindt ze dat de 
vriendjes waarmee Winnie de Poeh al-
lerlei avonturen beleeft in het honderd-
bunderbos er toch echt bij horen. Ze zijn 
haar allemaal even lief. Vooral series 
waar ook een figuurtje van Janneman 
Robinson (Christopher Robin) bij zit, zijn 
erg geliefd door haar. Dit jongetje komt 
maar zelden voor in haar verzameling. 
De andere vrienden van Winnie: Knorre-
tje (varken), Teigetje (tijger), Iejoor 
(ezel), konijn, uil en Kanga en Roe (kan-
garoe) komen regelmatig terug in de fi-
guurtjes. 
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Het leuke van zo’n themaverzameling is 
dat er weer onderdelen van allerlei ver-
zamelingen in terug komen. Zo heeft ze 
bijna alle tijdschriften van Disneyland bij 
elkaar verzameld, op nr 7 en 11 van 
2003 en nr 1 t/m3 van 2004 na. Ze heeft 
8 dikke mappen, waarvan er 2 gevuld 
zijn met Winnie de Poeh kerstkaarten. 
Daarvan is 1 map gevuld met alleen al 
kaarten van de Classic Pooh. Ze heeft 4 
mappen met gewone kaarten en dan 
nog 2 mappen met allerlei dingetjes, zo-
als onder andere cadeaulabels, briefjes 
van de McDonald’s en de eierfiguurtjes, 
Happy Meal doosjes, servetten en arti-
kelen. Het is altijd al een hobby van haar 
geweest om kaarten te maken en ook 
van Winnie de Poeh heeft ze diverse 
kaarten zelf gemaakt, maar ze is ook 
heel blij als ze een zelfgemaakte kaart 
met Winnie de Poeh erop krijgt. Ze heeft 
ook een hele map vol met allemaal knip-
vellen om Winnie de Poeh 3-D kaarten 
te maken, maar ze vindt het toch ook 
wel weer zonde om die vellen kapot te 
knippen. Ze heeft ook een boek met al-
lemaal knipvellen en omschrijvingen hoe 
je de kaarten kunt maken. Ook heeft ze 
een mooi boek met een bouwplaat om 
een diorama van het huis van Winnie te 
maken. Die wil ze toch echt wel een keer 
maken. Ze heeft hem gemaakt gezien 
en weet hoe mooi hij dan is.  
 
Anita weet niet of er echt Kinder eierfigu-
ren zijn van Winnie de Poeh, maar er 
zijn sowieso speciale Winnie de Poeh 
verrassingseieren. Hiervan heeft ze 6 
verschillende series bij elkaar gespaard. 
Met Kerst werd er nog heel kort een se-
rie kerstboomhangers uitgegeven in de 
eieren. Eigenlijk zou ze die serie graag 2 
keer hebben. Een keer voor in haar ver-
zameling en een keer voor bij de kerst-
spulletjes, maar 1 figuurtje heeft ze nog 
maar 1 keer, Teigetje met de cadeau-
tjes.  
 

 
Ze heeft ook een gedeelte van een serie 
die uit het buitenland afkomstig is. He-
laas heeft ze deze serie niet compleet. 
Ze vindt hem nog wel extra leuk omdat 
er Janneman Robinson bij zit. De serie 
staat hier bovenaan op het plaatje. 

 

 

Het olifantje Lumpy (Lollifant), Teigetje 
met de kruiwagen, Kanga en Iejoor ont-
breken nog in haar verzameling. 
 
Naast haar Winnie de Poeh verzameling 
heeft ze ook een kleine verzameling 
theezakjes. Na de brand in 2002 heeft er 
een oproep gestaan in de Theeleut het 
blad voor verzamelaars van theezakjes 
om haar verzameling te vervangen. Ze 
heeft ontzettend veel lieve en spontane 
reacties ontvangen. Drie maanden later 
had ze alle Pickwick theezakjes weer 
compleet bij elkaar. Nu kan ze ook weer 
af en toe anderen blij maken met haar 
dubbelen.  
 

 
 
Zo heeft ze een tijd gele-
den wat theezakjes opge-
stuurd naar een verzame-
laarster, maar die wou er 
persé iets voor terugdoen. 
Ze heeft toen verteld dat 
ze alles van Winnie de 
Poeh verzamelt en dat ze 
het leuk zou vinden om 
een kaart met Winnie de 
Poeh te krijgen. Ze was 
heel blij verrast toen ze 
de kaart kreeg, want het 
leukste vindt ze het als 

haar 2 verzamelingen samenkomen. Ze 
kreeg een kaart met daarop het plaatje 
die hierboven staat. Een Winnie de Poeh 
die thee drinkt. Hoewel ze 5 kaarten uit 
deze serie had ontbrak deze kaart nog 
net in haar verzameling.  

 

 

Ze heeft ook al diverse leuke contacten 
gehad door haar Winnie de Poeh ver-
zameling. Een tijdje terug heeft ze ook 
een verzameling overgenomen van een 
verzamelaarster die ermee stopte. Ze 
vroeg er een behoorlijk bedrag voor, 
meer dan Anita in een keer voor haar 
verzameling uit wou geven. Daarom had 
ze gevraagd om de duurste dingen er 
dan maar uit te laten, maar al snel waren 
ze het eens en die mevrouw heeft toch 
maar de hele verzameling aan Anita 
overgedragen voor een redelijke prijs. 
Wel wilde ze graag dat het als een ver-
zameling bij elkaar zou blijven. Dat vond 
Anita geen probleem en ze is bijzonder 
blij met alle mooie spulletjes die ze 
kreeg. Ze zal die mevrouw ook zeker 
een exemplaar van deze Verzamelaar 
sturen en haar uitnodigen voor de ten-
toonstelling. Hieronder staat nog een 
van de bijzonder leuke setjes die uit die 
verzameling komt.  
 

 
Anita zal haar verzameling op zondag 
25 februari 2007 tentoonstellen in Ge-
meenschapshuis De Brink in Eerde van 
09.00 tot 12.00 uur. Als u thuis nog een 
gebruikte kaart heeft liggen met Winnie, 
of een plaatje of een stickertje, of wat 
dan ook, breng het mee naar de verza-
melbeurs en maak er Anita blij mee. 
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
verzamelbeurseerde@hotmail.com 
06 – 1372 9837 


