
 
VERZAMELAAR VAN DE MAAND

De verzamelkoningin van de ruilbeurs 
Op zondag 25 april organiseert de afdeling Oost-Brabant van “De Verzamelaar” een ruilbeurs voor allerlei verzamelingen in 
dorpshuis “De Brink” in Eerde. Deze keer laat mevrouw Annie van den Broek uit Veghel een klein gedeelte van haar verza-
meling van het Koninklijk Huis zien.  

 

 
 
Mevrouw Annie van den Broek verzamelt al vanaf haar 16 jaar alles over het Nederlands Koninklijk Huis en in ruim 40 jaar tijd heeft 
ze enorm veel bij elkaar verzameld. Toch kunt u haar nog met van alles voor haar verzameling blij maken. De laatste tijd is ze weer 
druk bezig geweest met haar verzameling. De geboorte van kroonprinses Amalia en het overlijden van koningin Juliana zijn natuurlijk 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van een verzamelaarster van het Koninklijk Huis. Ongetwijfeld zal mevrouw Van den Broek 
ook op 24 april als prins Friso met mevrouw Mabel Wisse Smit trouwt aan de buis gekluisterd zitten. Mevrouw Van den Broek ver-
zamelt echt alles wat met het Koninklijk Huis te maken heeft, van krantenartikelen en foto’s tot speciale bekers of bordjes.  
Ze heeft ook een heleboel leuke anekdotes te vertellen over haar verzameling zoals, hoe zij aan de speciale beker komt die alleen in 
Wassenaar op de basisschool aan de kinderen is uitgedeeld.  
 
door Hannie van Duynhoven,  
secr. van de afd. Oost-Brabant 
 
Naschrift: 
Mevrouw Van den Broek verzamelde echt alles waar iets of een afbeelding van het Nederlandse koningshuis op stond, van een ver-
pakking van Koninginnevla tot duur porselein. Haar verzameling was echt enorm groot en haar hele huis stond er van boven tot on-
der vol mee. Inmiddels is zij echter opgenomen in een verzorgingshuis en haar verzameling is overgegaan naar de Veghelse heem-
kundekring. Die zijn met een flinke groep 3 maanden bezig geweest om alles in kaart te brengen en uit te zoeken. 


