
Dé speelgoedbeurs viert haar 25 jarig jubileum 

 

25 jaar geleden liep er een klein jongetje met een sandwichbord  in de havenstraat voor het 

Vincentiushuis. Daarop stond ‘tweedehands speelgoed te koop’.  

Zo is het begonnen. ….   

De eerste Speelgoedbeurs van de Vincentiusvereniging bracht fl. 2186,70 op. 

Het jaar erop was er al zoveel tweedehands speelgoed dat de  beurs verhuisde van de Havenstraat 

naar het Kapucijnenklooster, en vervolgens naar Scholengemeenschap Hertog Jan.  

Deze speelgoedbeurs was vooral geen rommelmarkt. En dat sprak zich snel voort. In 1998 werd er 

verhuisd naar de huidige locatie, het St Janslyceum, waar we begonnen in één ruimte. Tegenwoordig 

neemt de beurs praktisch de gehele benedenverdieping in beslag. 

Vroeger werd er  één vrachtauto met speelgoed aangevoerd. Het aanbod is echter  zo veel groter 

geworden dat er dit jaar wel zeven of acht vrachtauto’s vol speelgoed rijden. 

Het uitgangspunt is van begin af aan geweest dat er alleen compleet speelgoed, schoon en niet kapot 

verkocht wordt. Een groep vrijwilligers is daar het hele jaar mee bezig . Zo worden bijvoorbeeld ook 

alle puzzels gecontroleerd. Dat doen mensen die graag puzzels leggen,  voor ons. Destijds werden de 

puzzels tot 1500 stukjes gecontroleerd; nu ligt de grens bij 1000 stukjes.  

 

Op onze beurs wordt meer diversiteit aangeboden dan in welke speelgoedwinkel ook. Want we 

krijgen heel veel  ‘ouder’speelgoed.  Speelgoed waar ooit veel mee gespeeld is en dat bij menige  

bezoekers een gevoel van nostalgie oproept! 

Maar we krijgen ook veel nieuw speelgoed binnen, vaak nog in de verpakking. Dat speelgoed 

schenken wij aan organisaties die ervoor zorgen dat het goed terecht komt bij gezinnen waar weinig 

te besteden is.  

Sinds enkele jaren krijgen de cliënten van de voedselbank per kind een tegoedbon, die op onze beurs 

te besteden is. 

Met de opbrengst van de speelgoedbeurs ondersteunen we projecten voor kinderen met een 

financiële bijdrage.  Heel  veel goede doelen hebben inmiddels een flink bedrag van ons ontvangen. 

Naast grotere kunnen ook kleine organisaties voor een aanvraag bij ons terecht. 

In ons jubileumjaar hebben we als hoofdproject  VILLA PARDOES gekozen. We gaan ervoor zorgen 

dat er tenminste vier gezinnen een week kunnen genieten van Villa Pardoes. 

We hopen dit jaar op een opbrengst van € 13.000. Op 19 oktober  vieren wij met onze vrijwilligers, 

waarvan er vijf al 25 jaar vrijwilliger zijn, ons 25 jarig jubileum met een hapje en een drankje. 

 

En dat jongetje…. Hij helpt ons elk jaar weer. Al 25 jaar. 

 

De Speelgoedbeurs is op zaterdag  19 oktober van 10.00 tot 15.30 uur en zondag 20 oktober van 

10.0 0uur tot 14.00 uur Sint Janslyceum , Sweelinckplein 3,  ’s-Hertogenbosch. Toegang  € 0,50.  


