
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Winkelwagenmuntjes 
 

Op zondag 28 december 2008 laat Jan van Boxtel uit Mill zijn verzameling winkelwagenmuntjes zien aan de bezoekers van 
de verzamelbeurs in Eerde. Hoewel hij pas ongeveer 2,5 jaar winkelwagenmuntjes verzamelt, heeft hij er op het moment van 
het interview al 565 bij elkaar verzameld en de verzameling breidt zich bijna wekelijks uit. Deze keer hebben wij met een 
speciale reden gekozen voor een verzamelaar van winkelwagenmuntjes, want iedere bezoeker van de beurs ontvangt bij de 
entree een gratis winkelwagenmuntje van de afdeling Oost-Brabant.

 
Het begin 
Op zich is Jan geen nieuwe verzame-
laar, al jarenlang heeft hij reclamepen-
nen verzameld. Hij heeft er al 6 à 7.000 
bij elkaar verzameld en zelfs al eens 
samen met zijn zwager die ook pennen 
verzamelt een eigen pen uitgegeven. 
Ondanks dat pennen niet erg groot zijn, 
vindt hij zijn pennenverzameling toch 
behoorlijk wat ruimte in beslag nemen. 
Toen hij 2,5 jaar geleden eens met wat 
winkelwagenmuntjes in zijn hand stond, 
bedacht hij dat die toch ook wel erg mooi 
en leuk zijn om te verzamelen. Winkel-
wagenmuntjes kunnen tenminste opge-
borgen worden in mappen en zullen op 
die manier weinig ruimte in beslag  

 
nemen. Via de verzamelbeurs in Eerde 
kwam hij in contact met de heer Minke 
uit Helmond. Op een zondagmiddag 
ging hij eens bij de heer Minke op be-
zoek om naar de verzameling te kijken 
en natuurlijk kocht hij daar ook een paar 
muntjes.  
Het 2e muntje in zijn verzameling kocht 
Jan al in Kevelaer nog voor er echt 
sprake was van een verzameling. Jan 
houdt er van om op bedevaart te gaan 
en in Kevelaer kon hij een heel mooie 
winkelwagenmunt kopen. Zelfs op zijn 
bedevaarttocht naar Lourdes kwam hij 
winkelwagenmuntjes tegen. De winkel-
wagenmuntjes werden zelfs gewijd zo- 
dat ze hem geluk zouden brengen. 

 
Hoewel het eigenlijk zijn bedoeling was 
om zijn winkelwagenmunten in een map 
te bewaren heeft hij deze munten toch in 
de chique houder bewaard, waarin hij ze 
kocht. 
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Hij heeft zo inmiddels toch al zo’n 10 
winkelwagenmuntjes in een houder. Een 
van die muntjes is die van Mazda. Hoe-
wel hij zelf al 25 jaar Mazda rijdt, kreeg 
hij het muntje niet van zijn garage, maar 
van een andere verzamelaar op de ver-
zamelbeurs. Dit muntje is heel anders 
als de meeste winkelwagenmuntjes om-
dat het helemaal opengewerkt is. 

 
Jan heeft diverse soorten houders voor 
winkelwagenmuntjes in zijn verzameling. 
In een aantal gevallen zijn de winkelwa-
genmuntjes die erin zitten alleen een-
voudige metalen plaatjes zonder recla-
me, die zitten meestal met een mag-
neetje geklemd. De munt in de houder 
van ITC moet je eerst omhoog trekken 
en dan kun je pas de onderkant opklap-
pen en de munt eruit halen. 

 
 
Internet 
Toen Jan besloten had om winkelwa-
genmuntjes te gaan verzamelen, is hij 
ook op internet gaan zoeken naar win-
kelwagenmuntjes. Al snel kwam hij op 
de site www.winkelwagenmunt.nl, de si-
te van Hans Pouw. Om zijn verzameling 
toch regelmatig wat aan te kunnen vul-
len bestelt hij daar iedere maand 10 
muntjes. Op die manier blijft het ook 
leuk. Hij wou daar eigenlijk mee stop-
pen, maar net toen kwam de serie met 
speelkaarten op winkelwagenmuntjes 
uit. Naast het verzamelen van winkelwa-
genmuntjes heeft Jan ook nog als hobby 
het leggen van een kaartje met vrienden 
en het houden van vogels. Dus deze 

winkelwagenmuntjes van speelkaarten 
vond hij wel heel erg leuk, de combinatie 
van 2 van zijn hobby’s.  
 

 
Hij wil nu toch zeker doorgaan tot hij de-
ze serie compleet heeft. Er komen nog 
iedere maand 4 nieuwe in de serie uit.  
Ik denk dat Hans 
daarna door moet 
gaan met het uit-
geven van een 
serie vogels op 
winkelwagen-
muntjes om de 
klandizie van Jan te behouden. 
 
Opbergen 
De meeste winkelwagenmuntjes bergt 
Jan netjes op in muntenbladen. Hij heeft 
ontdekt dat ze een stuk goedkoper zijn 
op de vrije markt. Hij steekt ze allemaal 
in muntenhouders. Hij koopt hiervoor de 
houders met een gat van 27,5 mm, want 
die van 25 mm passen niet altijd.  
 
Hobby Doe Wat 
Ik ontmoette Jan toen hij al een tentoon-
stelling hield met zijn verzameling. Hij 
zat op Hobby Doe Wat een grote hobby 
beurs in Mill. Dit was het 2e jaar dat hij 
daar zijn verzameling tentoonstelde. Hij 
kreeg er daar 25 winkelwagenmuntjes bij 
van andere bezoekers. Ook heeft hij vo-
rig jaar al een andere bezoekster en-
thousiast kunnen maken om ook win-
kelwagenmuntjes te gaan verzamelen. 
Dit jaar kwam ze bij hem terug met de 
mededeling dat ze er inmiddels al 100 
heeft.  
 
Ruilen 
Jan vindt het leuk om winkelwagenmunt-
jes te ruilen met andere verzamelaars en 
hij heeft ook altijd een aantal dubbelen. 
Hij wil echter niet ruilen via de post. 

Winkelwagenmuntjes die via de post 
verstuurd worden, komen overigens 
vaak niet bij de geadresseerde aan als 

de muntjes niet heel erg goed 
verpakt worden. De muntjes wor-
den per post meestal zonder de 
karabijnhaak verstuurd, dat 
scheelt weer in portokosten. Ver-
der moet de winkelwagenmunt 
ingepakt zitten in bubbeltjes plas-
tic of op karton geplakt zitten en 
onderin de envelop vastgeplakt 
zitten om ervoor te zorgen dat de 
winkelwagenmunt ook echt aan 
gaat komen. Als een munt tussen 
de frankeermachine komt, wordt 
hij uit de envelop geschoten. Het 
is voor TNT Post ondoenlijk om 
dan na te gaan uit welke envelop 
zo’n winkelwagenmunt komt. Ver-
der vindt Jan het contact met 
medeverzamelaars ook heel be-
langrijk en hij spreekt liever bij 
mensen thuis af of op de verza-
melbeurs. Heeft u nog winkelwa-
genmuntjes voor hem dan kunt u 
hem bereiken via telefoonnum-

mer 0485 – 451735 of via  
e-mail janenmaria.v.boxtel@wanadoo.nl.  
 
De verzamelbeurs 
Jan van Boxtel houdt op 28 december 
2008 tijdens de verzamelbeurs in Eerde 
een tentoonstelling met zijn verzameling 
winkelwagenmuntjes. Iedere volwassen 
bezoeker krijgt dan ook een winkelwa-
genmuntje cadeau bij betaling van de 
entree van de beurs.  
 

 
Er kunnen deze keer geen winkelwa-
genmuntjes bijgekocht worden, maar er 
zijn vast wel verzamelaars te vinden die 
geen winkelwagenmuntjes verzamelen, 
maar andere dingen. Dus kom je als 
winkelwagenmuntjesverzamelaar naar 
onze beurs, zorg dan dat je ook ander 
ruilmateriaal bij hebt. Overigens hebben 
wij deze beurs voor het laatst de actie 
dat je als lid van “De Verzamelaar” op 
vertoon van je lidmaatschapskaart een 
gratis winkelwagenmuntje van het 55-
jarig jubileum van de Verzamelaar ca-
deau kunt krijgen. Wij zetten dan een 
stempel van onze afdeling op de achter-
kant van u kaart ten teken dat u dit 
muntje van ons ontvangen heeft.  
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
06 - 1372 9837 


