VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Zijn er nog verzamelaars van wegwerpaanstekers?

Ja, ze zijn er nog. Henny Leppers verzamelt al meer dan 18 jaar wegwerpaanstekers, maar hij zou zo graag eens iemand
ontmoeten die zijn verzameling deelt. Vanaf 1985 heeft hij al meer dan 25.000 wegwerpaanstekers bij elkaar verzameld,
maar alleen al in Nederland moeten er veel en veel meer zijn uitgegeven.
Tijdens de verzamelbeurs die op zondag 24 augustus in Eerde in Gemeenschapshuis “De Brink” wordt gehouden zal Henny een gedeelte van zijn verzameling laten zien. Zijn grote wens is om op die verzamelbeurs nieuwe verzamelaars te ontmoeten. Het zou ook
leuk zijn als er mensen die nog wat lege aanstekers over hebben een kijkje zouden komen nemen.
Een aantal jaren geleden moest Henny stoppen met fietsen. Al jarenlang hield hij overzichten bij van sportuitslagen. Hij heeft onder
andere de uitslagen van de Tour de France bijgehouden vanaf 1971 en de uitslagen van de wereldkampioenschappen schaatsen
heeft hij vanaf 1922 compleet. Hij besloot iets te gaan verzamelen. Als roker had hij al snel een wegwerpaanstekers in zijn hand en
hij besloot die te gaan verzamelen.
Uren kan hij met zijn verzameling bezig zijn. Alle aanstekers worden gesorteerd op merk en vorm. Op de computer maakt hij in Excel
overzichten van al zijn aanstekers op alfabet. Hij is niet alleen handig met de computer, maar ook met de zaag en hamer. De borden
om zijn aanstekers op te sorteren maakt hij zelf. De achterkanten zijn gatenboard en de lijstjes eromheen zijn netjes in verstek gezaagd. Door het gatenboard rijgt hij elastiek, waarachter de aanstekers geklemd worden. Als hij er weer een aantal nieuwe aanstekers bij heeft is hij 2 maanden bezig om alle aanstekers weer op alfabet op de borden te sorteren. Alle aanstekers in zijn verzameling
zijn leeg en de vuursteentje worden vakkundig verwijderd voor ze op de borden gaan. Die vuursteentjes zorgen anders voor een heleboel stof en viezigheid.
Het gaat hem echt om de wegwerpaanstekers. Hij heeft er heel erg veel met reclame, zelfs van plaatselijke bedrijven die allang niet
meer bestaan. Er zijn aanstekers bij die als bedankje na een 25-jarige bruiloft zijn weggegeven, of die als souvenir meegebracht zijn
na een vakantie, of die gewoon een leuk plaatje hebben. Uit diverse landen van de wereld heeft hij wegwerpaanstekers.
Wilt u meer weten over de verzameling van Henny kom dan op zondag 24 augustus naar de verzamelbeurs in gemeenschapshuis
“De Brink” in Eerde. Henny vertelt graag en vol enthousiasme over zijn verzameling. U bent ook vrij direct contact met Henny op te
nemen. Henny Leppers woont Margrietstraat 18 in Erp, telefoonnummer 0413 – 211 787.

