
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Magneten  
Monique Vervoort-Toelen houdt op zondag 27 juni 2010 tijdens de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling met haar ver-
zameling magneten. Hoewel ze nog niet zolang bezig is met verzamelen, pas sinds mei 2009, heeft ze toch al ruim 1100 ver-
schillende magneten bij elkaar verzameld.  
 
Eigenlijk begon het al te kriebelen toen er 
in 2007 bij de Danone toetjes in België en 
Nederland dierenmagneetjes kwamen in 
de vorm van sjabloontjes. Haar kinderen 
hadden allebei een magneetbord op hun 
kamer en voor haar dochter verzamelde 
ze de Nederlandse versie en voor haar 
zoon de Belgische versie van die letters 
bij elkaar. Ze vond het leuk om onder an-
dere op Marktplaats en Kapaza op zoek 
te gaan naar de ontbrekende letters.  

 
De Nederlandse Danone dieren  

 
De Belgische Danone dieren. 
 
Monique is Nederlandse en haar moeder 
bezoekt iedere maand onze verzamel-
beurs. Ze is getrouwd met een Belgische 
man en woont nu ook met haar gezin in 
België.  
 
Een van haar ruilpartners had een eigen 
site over Danone magneetjes en Moni-
que vond dat erg leuk al die verschillen-
de Danone magneetjes uit diverse lan-
den uit de hele wereld. Zoals u hierbo-
ven al kunt zien aan de dierenmag-
neetjes heeft ieder land zo zijn eigen 
dierenalfabet van Danone en niet alleen 
omdat de dieren anders heten. 

 
Toen ze de dierenmagneetjes compleet 
had besloot Monique om zelf Danone 
magneetjes te gaan verzamelen. De die-
renmagneetjes werden weer van de 
magneetborden van de kinderen afge-
haald en netjes opgeborgen in mappen 
met insteekbladen. Nu vonden de kinde-
ren dat ook weer niet al te erg, want ze 
kregen er andere mooie magneten voor 
terug. De zoon van Monique is helemaal 
weg van Pokémon dus hij kreeg er Po-
kémon magneten voor terug en haar 
dochter is helemaal weg van My Littlest 
Petshop. Deze laatste serie zijn heel 
grote koopmagneten die ook niet goed in 
een map opgeborgen kunnen worden. 
De magneten zijn ongeveer 8 x 8 en wel 
1 cm dik.  
 

Van My Littlest Petshop zijn 2 series 
magneten uitgegeven 1 serie van 24 en 
1 van 12 magneten. 
 
Monique is toen zelf naar het voorbeeld 
van haar ruilpartner ook met een site  

 
begonnen. Dit is een zogenaamd blog. 
Eigenlijk is dit een soort internet dag-
boek, maar je kunt er ook plaatjes op 
zetten en Monique houdt er op bij welke 
series ze al compleet heeft en waar ze 
nog iets van zoekt. Haar site is te vinden 
op www.monique9334.skyrock.com.  
 
In eerste instantie wou ze dus eigenlijk 
alleen Danone magneten gaan verzame-
len, maar als je dan eenmaal rond aan 
het kijken bent voor magneten op inter-
net dan is er zo veel leuks te vinden. 
Haar blog bestaat inmiddels uit 15 pagi-
na’s met allerlei plaatjes van magneten 
en de eerste 6 pagina’s zijn allemaal van 
Danoneseries uit allerlei landen, de pa-
gina’s 7 t/m 12 bevatten allerlei andere 
magneetseries. Via haar blog komt ze 
voornamelijk in contact met Franse ver-
zamelaars van magneten. In Frankrijk 
zijn ook erg veel heel leuke series mag-
neten uitgegeven door allerlei merken en 
met hele leuke plaatjes, zoals de mag-
neetjes van het beertje Lulu Courson, de 
Pokémon magneten van P’tit Louis, of 
de magneten van Yoco. 
 
Ook zijn er diverse series magneetjes 
van Petit Filous. Zoals de serie die op de 
volgende pagina afgebeeld staat. Deze 
serie bestaat uit 9 dieren die ieder uit 2 
magneetjes bestaan. Er is nog een 2e 
serie van 12 magneetjes van uitgege-
ven. De magneetjes zijn vaak bedoeld 
om kinderen te leren lezen. 
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Toch heeft ook Nederland de laatste ja-
ren volop leuke magneetjes series ge-
had en ook die zijn door Monique fana-
tiek bij elkaar verzameld.  
 

 
 
Bovenstaande serie is eind 2008 uitge-
geven door Super De Boer supermark-
ten. Deze 12 magneten zijn in reliëf uit-
gevoerd. Ze verschenen tegelijk met het 
uitkomen van de film Madagascar 2 in 
de bioscoop. Er zat ook een leuk mapje 
bij om de 12 magneten in op te bergen.  
 
Eind 2008 heeft Penotti Dippi een serie 
van 8 magneetjes uitgegeven bij de uit-
komst van de film Shrek 3. In 2009 heeft 
FunFruit een serie Disney lettermag-
neetjes uitgegeven bij het kinderfruit. 
Eind 2009 gaf Blue Band een serie van 
5 magneetjes uit onder de noemer Heal-
thy Heroes. In 2010 gaf Stegeman bij de 
verse knakworst Disney cijfermagneetjes 
in een puzzelvorm weg. Al deze series 
zijn opgenomen in de verzameling van 
Monique. Ze zoekt van de Shrek 3 serie 
nog 1 magneetje namelijk de 4e Prins 
Charming.  
 

 

Eind april 2010 kwamen er bij de Paula 
toetjes in de supermarkten magneten 
van dieren. De serie bestaat in Neder-
land slechts uit 8 magneten. Na 1 week 
actie had Monique de serie al bijna 
compleet. Ze had er al 8, maar ze had 
de geit dubbel en ze zocht alleen nog 
maar de koe met het groene randje. In 
Duitsland zaten deze magneetjes al eer-
de bij de Paula toetjes en daar bestaat 
de complete serie uit 18 magneten. 
 

 
Volgens mij komt het ook dat ze ze zo 
snel compleet had, omdat haar moeder 
zeker zo fanatiek mee verzamelt voor 
haar dochter, als Monique zelf. Het ver-
zamelen zit bij Monique ook echt in de 
familie. Haar moeder stond al 2 keer 
eerder in de Verzamelaar met haar ver-
zamelingen kaarten waar muziek in zit 
en koffiemelkcupdekseltjes en haar va-
der verzamelt theezakjes. Dus Monique 
heeft van allebei de kanten het verza-
melgen gekregen. Dit maakt het wel 
leuk, want doordat ze samen van alles 
bij elkaar verzamelen, ruilen ze ook vaak 
van alles door elkaar heen. Zo heeft 
haar moeder op dit moment een leuk 
contact met een mevrouw in Tjechië die 
theezakjes verzamelt. De zoon van die 
mevrouw is helemaal dol op Danone 
toetjes en met de magneetjes die daarbij 
zitten doen zij eigenlijk niets. Dus nu 
worden er volop Nederlande theezakjes 
niet alleen geruild tegen Tjechische 
theezakjes, maar ook tegen Tjechische 
Danone magneetjes. Dit geeft een goe-
de impuls aan de verzameling van Mo-
nique want ook al krijgt ze op die manier 
sommige magneetjes dubbel, die zijn 
hier dan natuurlijk weer gemakkelijk te 
ruilen tegen bijvoorbeeld Franse mag-
neetjes. De people puzzel magneetjes in 
de volgende kolom, kreeg ze op die ma-
nier al bijna compleet. Ze mist nog 1 
stukje met een kerk erop. 

 
Overigens zijn het niet altijd magneten 
die door Danone als extraatje bij de toet-
jes worden gedaan. In België zitten op 
het ogenblik vaak magische kaartjes bij 
de toetjes. Die vindt Monique niet zo 
leuk om te verzamelen, maar ze gebruikt 
ze wel weer om ze te ruilen tegen Dano-
ne magneetjes die nog in haar verzame-
ling ontbreken. Met deze verzameling 
kan zij ook nog wel een tijdje vooruit, 
want er zijn wereldwijd ontzettend veel 
magneetjes door Danone uitgegeven. 
Alleen al in Polen zijn er zeker 368 ver-
schillende uitgegeven en in Rusland 221 
verschillende. Het probleem is alleen om 
ze hier aan te komen. Op www.online-
fremdfigurenkatalog.de staan onder de 
D van Danone wel heel veel afbeeldin-
gen van de magneten. Overigens is de 
merknaam Danone, maar de toetjes 
worden in de diverse landen steeds on-
der andere namen verkocht zoals Da-
noontje, Petit Gervais en Gervais, 
Fruchtzwerge, Kostíci, Danonki of Da-
nonino.  
 

 
Monique zal haar verzameling op zon-
dag 27 juni 2010 tentoonstellen in ge-
meenschapshuis De Brink in Eerde van 
09.00 tot 12.00 uur. Op de verzamel-
beurs in Eerde kan van alles verzameld 
en geruild worden. Het is voor iedere 
verzamelaar de moeite waard om eens 
een kijkje te komen nemen.  
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
verzamelbeurseerde@hotmail.com 


