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I love

Milka

u
“I love Milka” deze uitspraak geldt zeker
voor Herman Richel uit Veghel. Mijn
eerste vraag was natuurlijk waarom
Milka en geen Mars verzameling, want in
Veghel zitten de chocoladefabrieken van
Mars. Met Mars heeft Herman nooit zoveel op gehad, vertelde hij. Hij heeft er
wel een poosje gewerkt, maar was blij
toen hij daar weer kon vertrekken. Het
idee om Milka te gaan verzamelen kwam
ook heel toevallig op zijn weg. Hij verzamelde al een aantal jaren allerlei
vrachtwagens, maar zijn vrouw vond zijn
verzameling niet mooi. Ze vond het zo’n
allegaartje al die verschillende vrachtauto’s en dus vroeg ze hem om ze dan van
een soort of merk te gaan verzamelen.
Toen hij zo’n 15 jaar geleden een mooie
vrachtwagen van Milka in handen kreeg
besloot hij om dan alleen nog maar
Milka vrachtwagens te gaan verzamelen.
Vrachtwagens
Inmiddels heeft hij zo´n 160 vrachtwagens van Milka in zijn verzameling. De
meeste zijn van het merk Albedo. Deze
modelfabriek heeft jarenlang een vast
contract gehad met Milka. Ieder jaar
werden 4 tot 6 miniatuurvrachtwagens
met schaal 1:87 uitgebracht. Alle
vrachtwagens hebben een verschillende
print. Sommige met een speciale print
voor Kerst of Pasen, andere met recla-

me voor de diverse producten van Milka.
Deze Albedo vrachtwagens vielen ook
vooral goed in de smaak bij Herman,
omdat de print er echt opgedrukt werd.
Hij heeft ook wel enkele vrachtwagens
van Lion Toys met Milka reclame, maar
daar zit de reclame er met een sticker op
en helaas valt die er na een paar jaar af.
Naast vrachtwagens zitten er ook allerlei
andere vervoermiddelen in zijn verzameling. De tractor op de foto is zo’n 40 cm
lang, maar hij heeft ook nog een exemplaar van 95 cm. Die is radiografisch bestuurbaar en kan zelfs water sproeien.
Hij heeft volkswagens Kever in allerlei
maten en zelfs 1 met de originele

blauwe kleuren. De wagons van Milka
combineren weer leuk met een andere
verzameling van Herman, een modelspoorbaan. Ook heeft hij een miniatuur
vliegtuigje. Dit zijn dus allemaal niet zomaar toevallig paarse voertuigen, overal
staat Milka op. Dat geldt voor alles in zijn
verzameling.
Het is niet alleen bij vervoermiddelen
gebleven, zoals hier al op de foto te zien
is. Ook daarom is de vrouw van Herman
wel weg van deze verzameling, want zij
is dol op de chocolade. Op de achtergrond staan 2 verpakkingen van de
Millenium Edition van Milka. Daarin zat
2 kilo chocola,
maar die heeft
Herman niet alleen
met zijn vrouw soldaat gemaakt. Iedereen die in die
tijd op bezoek
kwam heeft er van
mee mogen genieten. Zo heeft Herman best het een
en ander aan verpakkingen in zijn
verzameling, maar
het kost geen
moeite om die leeg
te krijgen.
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talige landen uitgegeven.
Herman is dus op zoek naar een liefhebber van Milka chocola die regelmatig
naar Duitsland gaat. Zelf gaat hij op 28
april nog naar Dortmund, naar een modelbouwbeurs en daar hoopt hij ook nog
het een en ander van Milka aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zo
kocht hij onderweg eens bij 1 wegrestaurant 30 verschillende Milka artikelen.

Erg leuk ook om te zien zijn de paarse
verrassingseitjes in een paars eierdoosje. Herman heeft deze set met diertjes
diverse malen dubbel. Hij dacht dat dit
de enige serie Milka figuurtjes is die ooit
is uitgebracht, maar een kort onderzoek
maakte me duidelijk dat dat niet klopt. Er
zijn ook een soort kleine schatkistjes uitgegeven door Milka met daarin 10 verschillende figuurtjes om te verzamelen,
onder de naam Milkinis. Het zijn sportieve wintersport koeien. Als iemand nog
informatie voor Herman heeft over meer
kleine figuurtjes die door Milka zijn uitgegeven dan zou je daar Herman blij
mee kunnen maken, maar natuurlijk ook
met een schatkist koe.
Herman wist het niet zeker maar hij
dacht ook de serie eierdopjes compleet
te hebben. Hij heeft de 5 die hieronder
op het plaatje staan. Op het paarse
schaaltje staat natuurlijk Milka. De eierdopjes hebben allemaal verschillende
voeten. De eitjes die erin staan zijn de
verrassingseitjes uit de paarse doosjes.
Op Ebay Duitsland vond ik er nog een
paar die ontbraken in de verzameling
van Herman. Ook vond ik daar nog oude
porseleinen eierdopjes met het opschrift
Milka en een plaatje van een boerderij.

Herman denkt dat er volop andere verzamelaars zijn van Milka producten,
maar hij kent er zelf geen. Hij hoort wel
vaak dat er veel geboden wordt voor
Milka producten. Zoals u hier kunt lezen
is er nog wel het een en ander uitgegeven wat Herman graag aan zijn verzameling toe zou voegen. Hij heeft ook
best wel het een en ander dubbel, zoals
nog nieuwe vrachtwagens van Albedo
(als je er al 160 hebt is het moeilijk uit
elkaar te houden of je die ene al hebt of
nog mist).

Vaak zie je bij verzamelaars van chocolade een hele serie blikken in de verzameling, maar dat valt bij Herman ook wel
mee. Hij heeft 3 grote platte blikken en 3
wat hogere blikken. Daarnaast heeft hij
nog een Milka blik met kleurpotloden. Dit
heeft hij zelfs meerdere malen dubbel.
Bepaalde dingen van Milka zijn hier heel
goed aan te komen, zoals de schooletuis
in de vorm van een koe, maar het merendeel van de producten wordt in Duits-

Tijdens de verzamelbeurs in Eerde op
e
maandag 28 mei 2007 (2 Pinksterdag!),
houdt Herman een tentoonstelling met
een klein deel van zijn verzameling,
want hij heeft ontzettend veel. Zelfs een
tosti-ijzer in de vorm van een Milka koe.
De beurs wordt gehouden van 09.00 tot
12.00 uur in gemeenschapshuis De
Brink in Eerde. Zie ook de agenda.
door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com
06 – 1372 9837

