
VOOR  DE TIENDE MAAL DE EUROBEURS IN 
EINDHOVEN 

 
Op 29 oktober 2005 organiseren we alweer 
voor de tiende maal onze beroemde 
Eurobeurs. Jawel beroemd, want verzamelaars 
uit heel Europa (en soms zelfs uit Amerika) 
weten de Eurobeurs te vinden omdat deze 
beurs op het Europese vasteland de grootste 
in zijn soort is. 
Toen we tien jaar geleden het plan bespraken 
om deze beurs te organiseren, hebben we lang 
zitten aarzelen of dit wel een haalbare kaart 
was.  
We hadden namelijk geen cent in kas en 
vonden dat we het als vereniging niet konden 
maken om een financieel risico te lopen... 
Dat de eerste Eurobeurs er toch gekomen is 
danken wij aan enige bestuursleden die zich 
persoonlijk garant stelden voor de centjes. 
Hun vertrouwen in een goede afloop werd 
beloond door het succes van de eerste 
Eurobeurs en nu zijn we al aan de tiende 
uitgave van de Eurobeurs toe. 
 
U begrijpt wel dat we deze gebeurtenis niet 
onopgemerkt willen laten voorbijgaan en 
daarom hebben we het volgende plan bedacht. 
We willen een loterij organiseren met prijzen 
die zullen bestaan uit items die voor iedere 
verzamelaar interessant zijn. De prijzenpot is 
(zoals gebruikelijk) deels gevuld door 
persoonlijke bijdragen van bestuursleden, 

maar schenkingen van andere leden zijn meer 
dan welkom. Bovendien hebben we een flink 
bedrag uitgetrokken om mooie verzamel-
objecten aan te kopen. Ieder lid van onze 
vereniging krijgt een gratis lot toegestuurd 
maar wordt wel verondersteld tijdens de 
verloting die omstreeks 12 uur zal plaatsvinden 
aanwezig te zijn. Ook iedere tafelhuurder krijgt 
een gratis lot. Daarnaast kan iedere aanwezige 
loten kopen tegen de prijs van 1 euro per stuk.  
De te winnen prijzen zullen te bewonderen zijn 
in de Expobox op de bestuurstafel. 
 
We willen alle tafelhuurders dringend 
verzoeken om de te koop aangeboden 
artikelen van prijzen te voorzien. Iets van de 
prijs laten vallen kan altijd nog, nietwaar. 
Verder signaleren dat het een goede gewoonte 
begint te worden om eigen clubleden een 
speciale korting te verlenen. 
 
Voor alle duidelijkheid wijzen we erop dat de 
zaal om acht uur opengaat en dat u als u uw 
spullen met wagentjes versjouwt, van de 
zijdeur gebruik kunt maken.  
U wordt verzocht tot 15.00 te blijven en daarna 
pas in te pakken. 
 
 

Iwan Garay
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