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Tapis plein vzw is een erkend projecthuis dat werkt rond actueel erfgoed en actualisering van 

erfgoed.  Deze zomer en komend najaar gaat tapis plein in heel Vlaanderen op zoek naar 

verzamelaars en hun verzamelingen. Vlaanderen Verzamelt brengt, in samenwerking met o.a. 

Volkskunde Vlaanderen vzw, het kleurrijke Vlaamse verzamellandschap in kaart en gaat op zoek 

naar de drijfveren en passies aan de basis van verzamelwoede allerhande. 

 

Vanaf 1 augustus gaan we dan ook van start met een grootse oproep in pers en media, op 

rommelmarkten en beurzen, via verenigingen en partnerorganisaties, door mond aan mondreclame... 

 

Gezocht: verzamelingen! 
 

 

 

Op de website www.vlaanderenverzamelt.be kunnen verzamelaars hun verzameling registreren en 

nieuwsgierige bezoekers kunnen er snuisteren in de collecties. Je kan er op zoek in de diepste 

uithoeken van Vlaanderen naar de gekste verzamelobjecten die je kan bedenken. Of gewoon naar 

verassende collecties in je eigen buurt... 

 

Uit het aanbod dat voor 30 september wordt ingevoerd, worden tientallen verzamelaars met hun 

collectie geselecteerd om samen het onderwerp van een boeiend kijkboek te vormen. Vlaanderen 

Verzamelt wordt ook de basis voor de zinnenprikkelende expo Nooit genoeg, een belevingsparcours 

dat je door het intrigerende fenomeen dat verzamelen heet, voert vanaf de lente van 2008. 
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Gezocht: verzamelingen! 
 

Van eierdopjes tot voetbaltruitjes, van koffiemolens tot oldtimers,  
van Pokémonkaarten tot koekoeksklokken. 

Alledaagse dingen van vroeger tot de allernieuwste snufjes. 
  

We verzamelen allemaal wel iets.  
 

Projecthuis tapis plein en Volkskunde Vlaanderen  
gaan de komende maanden op zoek naar verzamelaars in heel Vlaanderen.  

 

 
 

Kleur mee het Vlaamse verzamellandschap en laat je schatten zien!  
Of ga langs Vlaamse wegen op zoek naar de collecties van anderen  

en raak geïntrigeerd door hun verzamelwoede…  
 

Registreer je voor 30 september 2007 op www.vlaanderenverzamelt.be 
Wie weet kom je met jouw verzameling in het fotoboek Vlaanderen Verzamelt of 
misschien maak je wel kans op een plekje in de expo ‘Nooit Genoeg’ die vanaf 

februari 2008 door het Vlaamse land toert!  


