
Terugblik 
 
 
Voorjaarsbeurs in Oud-Empel 14 maart 2009. 
  
Tegen alle verwachting in, was dit weer een 
druk bezette en bezochte beurs met de 
standhouders geconcentreerd in de grote zaal. 
"Ruimtevreters"als Arie S. en onze Engelse 
Boekenfreaks ontbraken helaas dit jaar zodat 
het bijzaaltje onbezet bleef. 
 
De Bossche bollen smaakten weer als 
vanouds bij de koffie en tegen de middag vond 
ook de soep goede aftrek. Er werd druk 
gehandeld en menig molentje, reeltje of hengel 
vond een nieuwe eigenaar. 
 
Helaas waren er nog veel tafelgenoten die niet 
de moeite genomen hadden hun handel  te 
prijzen. Dit nodigt dan ook niet uit  tot snelle 
deals. Daar waar interessante waar lag, moest 
men veelal zoeken naar de prijsbepaler die zelf 
ook even op strooptocht was. Daarom nog 
eenmaal een herhaalde oproep met Eindhoven 
in het verschiet: A.U.B. Prijs uw spullen 
duidelijk in Euro's 
 
Ik plaats altijd een bord in de vorm van een vis 
met als opschrift "Wij ruilen, kopen en 
verkopen". Dankzij dit bord worden mij op elke 

beurs spullen aangeboden door bezoekers. Af 
en toe zijn daar best leuke dingen bij. Ik vraag 
altijd heel netjes wat voor prijs zij er voor in 
gedachte hadden of wat het minimaal moet 
opbrengen. Soms leidt dit tot een snelle deal 
mits niet overvraagd. 
 
Vaker maak ik het echter mee dat men mij een 
bod wil ontlokken. Ik waarschuw dan ook altijd 
van te voren dat dit bod wel eens "beledigend" 
laag  kan zijn, want mijn winst begint bij de 
inkoop. Maar ook mijn kosten van tafelhuur, 
autobrandstof vanuit het hoge Noorden naar 
de Brabantse dreven en hotelkosten 
(Eindhoven) zijn aanzienlijk hoog. Hoger in alle 
geval dan hun geleur met een zakje molens. In 
onze club hebben ze de entree gratis, daar 
waar in België voor de meeste 
verzamelbeurzen 5 euro  entree geldt. 
 
Maar ondanks alle "crisis-perikelen" hoort U 
mij verder niet klagen en prijs ik mijn naar de 
beurs gesleepte spullen altijd zo dat ik ze niet 
hoef terug te slepen. Dat lukt mij al jaren tot 
grote vreugde van koper en verkoper. 
  
Verzamelaargroetjes van Frits & Frauke 
Maltha, Woudsend (Friesland)
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