Omdat deze tentoonstelling op het laatste moment kwam is
er geen verhaal van de verzamelaar van de maand van.
De reddende engel van de verzamelbeurs
Eerde – Op maandag 26 december (2e Kerstdag) organiseert de afdeling Oost-Brabant
van ‘De Verzamelaar’ een ruilbeurs voor allerlei verzamelingen in dorpshuis ‘De Brink’
in Eerde. Deze keer laat mevrouw M.J. de Wit-van de Biggelaar haar verzameling engeltjes en devotieprentjes zien.
Al een paar jaar houdt de verzamelbeurs iedere maand een tentoonstelling van een verzameling. Meestal komt daar een uitgebreide aankondiging van in de krant en in het tijdschrift van
‘De Verzamelaar’ en veel mensen die hetzelfde verzamelen komen speciaal naar de ruilbeurs
om met die verzamelaar te ruilen of om hun verzameling te bekijken. Deze keer zouden 2
vriendinnen samen tentoonstellen de een met engeltjes en de ander met devotieprentjes. Ze
belden echter beiden op het laatste moment af en er hadden al aankondigingen van in tijdschriften gestaan. De organisatie van de verzamelbeurs zat dus met de handen in het haar toen
mevrouw De Wit voorbij kwam lopen. Zij vertelde dat ze bij ons op de verzamelbeurs zou
komen om de tentoonstelling te bekijken, want zij verzamelt ook engeltjes en devotieprentjes.
Toen de organisatie van de verzamelbeurs het probleem voorlegde was zij direct bereid om
dan haar verzameling tentoon te stellen en zij kunnen u verzekeren, deze tentoonstelling gaat
door. Vorig jaar beloofde mevrouw De Wit namelijk om haar verzameling kerstkaarten tentoon te stellen en hoewel zij zelf rond die tijd ongeveer 1 maand in het ziekenhuis heeft gelegen stond haar verzameling op onze verzamelbeurs. Daar hebben zij en haar man toch voor
gezorgd.
Eigenlijk kun je ook het beste stellen dat mevrouw De Wit van alles verzamelt wat met het
katholieke geloof te maken heeft. Zo heeft zij ook nog een omvangrijke verzameling wijwaterbakjes, communiebeeldjes, kaarten met kerken erop en kerstkaarten (maar dan alleen met
gelovige voorstellingen, zoals o.a. engelen en kerststallen). Er zijn dus veel manieren om mevrouw De Wit blij te maken met een aanvulling op haar verzameling.

