
  VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Poesje miauw! 
Lenie Toelen-van der Doelen laat op zondag 25 maart haar poezenverzameling zien aan de bezoe-
kers van de verzamelbeurs in Eerde. Lenie is een fervente verzamelaarster die allerlei verzamelin-
gen heeft. Eerder was ze in februari 2009 al verzamelaar van de maand met haar verzameling kof-
fiemelkcupdekseltjes en in januari 2010 met haar verzameling kaarten waar muziek in zit. Deze keer 
is dus haar poezenverzameling aan de beurt voor een tentoonstelling. 
 
Het zal rond 1999 zijn geweest dat 
Lenie de poezenverzameling van 
haar dochter Monique overnam. 
Monique heeft jarenlang van alles 
met poezen verzameld. Ze had 
beeldjes, kaarten, puzzels, knipsels 
en natuurlijk de foto’s van de eigen 
poezen. Toen er plaats in huis 
moest komen voor de kinderkamer 
werd de poezenverzameling naar 
Lenie gebracht en die is er zelfs 
mee verder gegaan.  
In haar huiskamer staan 2 vitrine-
kastjes vol met beeldjes. In de ene 
vitrinekast staan de mooiste beeld-
jes en in de andere vitrinekast staan 
voornamelijk witte beeldjes. De 
kasten staan allebei helemaal vol en 
ze is niet echt meer op zoek naar 
nieuwe beeldjes, of het moeten wel 
hele mooie zijn. In de keuken op de 
kast staan ook nog allemaal poe-
zenbeeldjes en zelfs een klok in de 
vorm van een poes. Dit zijn allemaal 
wat grotere beeldjes.  
In een hoek van de kamer heeft ze 
haar computer staan, met daarbo-
ven een lange boekenplank. Op die 
boekenplank staan allemaal poe-
zenknuffels. Ze zijn van het merk 
Webkinz. Lenie kocht de knuffels in 
Amerika toen ze op bezoek was bij 
haar zoon.  

Als je een Webkinz knuffel 
koopt, krijg je er een code bij 
waarmee je op internet ook 
een virtueel dier kunt krijgen. 
Voor kinderen is het heel leuk 
om zo’n dier op de computer te 
verzorgen en spelletjes en 
quizzen te doen op de website. 
Volwassenen geven dan toch 
nog meestal de voorkeur aan 
een echte poes! 



  VERZAMELAAR VAN DE MAAND
 
Ook een deel van de verza-
meling zijn de columns van 
Francien van Westering. Zij 
schreef 14 jaar lang wekelijks 
een column over katten met 
daarbij mooie tekeningetjes 
voor de Margriet. Door haar 
dochter en later ook door 
Lenie zelf werden die uitge-
knipt en in op een papier 
geplakt en in ordners gestopt. 
Ze heeft vele ordners vol met 
poezendingen. Er zit van 
alles in die ordners. Er zitten 
telefoonkaarten, koffiemelk-
cupdekseltjes, suikerzakjes, 
luciferetiketten en zelfs flip-
po’s met poezenafbeeldingen 
in de ordners. Ze heeft ook 
diverse ordners met kaarten 
waarop allemaal poezen 
staan. Eerst was het haar 
bedoeling om de kaarten allemaal te gaan uitsorteren op achterkant om op die manier series bij elkaar te 
krijgen. Sommige kaarten heeft ze wel 3 of 4 keer in de mappen zitten, maar dan allemaal met verschillen-
de achterkanten. Ze weet echter niet meer zeker of ze ze wel op achterkant uit zal sorteren, want het gaat 
toch om het poezenplaatjes op de voorkant.  
 

Ik probeer altijd om voor degene die tentoonstelt 
op de verzamelbeurs in Eerde een leuk kleinig-
heidje aan de verzameling toe te voegen. Als 
verzamelaars een heel kostbare verzameling 
hebben dan gaat dat natuurlijk niet, want het 
moet wel leuk blijven. Voor Lenie heb ik het 
cadeautje al een paar jaar klaarliggen. Het is een 
luxe map met daarin 20 wenskaarten voor alle 
gelegenheden. De kaarten zijn gemaakt met 
afbeeldingen van beroemde schilderijen met 
daarop poezen. 
Op de 
achterkant 
van de 
kaarten 

staat wie het originele schilderij gemaakt heeft. Nu maar hopen dat 
ze deze kaarten nog niet in haar collectie heeft zitten.  
 
Op zondag 25 maart 2012 laat Lenie Toelen-van der Doelen haar 
poezenverzameling, zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs 
in Eerde. Als je nog iets leuks hebt voor de verzameling van Lenie 
breng het dan voor haar mee. Op de verzamelbeurs in Eerde kan 
van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzame-
laar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen. 
 
door Hannie van Duijnhoven,  
secretaresse van de afdeling Oost-Brabant 


