
TERUGBLIK OP EMPEL EN VOORUITBLIK NAAR DE 
EUROBEURS 

 
Na iedere beurs gaan we als bestuur 
brainstormen over de vraag of we de gang van 
zaken betreffende onze verzamelaarvereniging 
niet kunnen verbeteren. U mag rustig van ons 
aannemen dat we behoorlijk kritisch zijn op 
ons eigen handelen en als er iets is wat is fout 
gegaan of wat beter kan in de toekomst, dan 
gaan we er eens goed voor zitten om e.a. te 
verbeteren. 
 
Zo hebben we ons vaak afgevraagd of het nog 
wel zinnig was om de clubbeurs in Empel te 
blijven organiseren. We hebben immers de 
grote en  succesvolle  Eurobeurs in Eindhoven, 
die naar ons gevoel een verzamelaar heel wat 
meer te bieden heeft dan de bescheiden maar 
gezellige Empelbeurs. 
 
Maar toch zijn we de Empelbeurs blijven 
organiseren om de eenvoudige reden dat we 
het zelf ontzettend leuk vonden in Empel. En 
omdat die beurs echt een ontmoetingsplaats is 
waar je op je gemak met je collega 
verzamelaars kan praten.  
Als je driemaal langs alle tafels hebt geslenterd 
en voor de vierde maal bent langs geweest om 
over de gewenste aankopen te onder-
handelen, blijft er veel tijd over om gezellig te 
gaan keuvelen. 
Omdat we een open oor hebben voor de 
bevindingen van onze in Empel aanwezige 
leden, zijn we daarom overtuigd dat ook zij het 
op prijs stellen dat we de beurs in Empel 
blijven organiseren. Zeker zolang Empel, wat 
tafels betreft, uitverkocht blijft . 

Opmerkelijk was ditmaal het grote aantal 
belangstellenden dat de weg naar Empel wist 
te vinden (dit hoogstwaarschijnlijk door 
aankondigingen in de pers en op internet) en 
even opmerkelijk was het feit dat velen van 
hen met hengels onder de arm de beurs weer 
verlieten. Onze beurzen schijnen dus ook 
aantrekkelijk te zijn voor niet-verzamelaars die 
goedkoop hun hengelarsenaal willen 
uitbreiden. 
 
Gastheer Kees was helemaal in zijn nopjes 
want dank zij zijn jarenlang opgedane kennis 
van zaken was hij erin geslaagd voor heel 
weinig geld een volledige visuitrusting aan te 
schaffen waarmee hij de visstand in 
Denemarken gevaarlijk kon belagen. 
Nog even en Kees wordt een rasechte 
verzamelaar... 
 
Babs en Herman hadden het lovenswaardige 
initiatief genomen om spulletjes te verzamelen 
om een veiling te houden ten bate van de 
slachtoffers van de tsunami-ramp. Dank zij de 
enthousiaste veilingmeester Peter-Paul, 
konden we 180 euro overmaken naar Azië. 
 
De volgende Eurobeurs wordt gehouden op 29 
oktober 2005 van 8.00 tot 15. 00 uur. 
De volgende Empelbeurs wordt gehouden op 
22 april 2006 van 8.00 tot 14.00 uur.  
 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 

Iwan Garay 
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