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Meneer Bosch, u bent de eerste decorandus die ik naar voren roep. Wilt u, samen 

met uw echtgenote, hier voor plaatsnemen? 

 

Toen ik bij u op huisbezoek kwam zei u het al ‘als ik maar niet als eerste aan de 

beurt ben’. En jawel hoor, nu zit u hier als eerste voor het voetlicht. U kunt het maar 

beter zo zien meneer Bosch, dan is het ook het snelste achter de rug.  

 

Meneer Bosch, als jonge jongen mocht u, samen met uw neef, met Sinterklaas de 

klomp uithalen bij uw oma. U kreeg toen een album met postzegels en vanaf dat 

moment was u besmet om vervolgens nooit meer te stoppen met verzamelen. 

We kunnen dus zonder meer stellen dat het verzamelvirus als een rode draad door 

uw leven loopt. Tijdens mijn bezoek zag ik in uw kamer vitrinekasten met allerlei 

verzamelingen. U heeft zelfs in samenwerking met oud-burgemeester Keizer een 

prachtig Veghels kwartet samengesteld. Verzamelen is voor u niet alleen fijn om te 

doen, door uw inzet profiteert de samenleving er ook nog eens van omdat u op deze 

manier een mooi tijdbeeld bijhoudt. U bent niet voor niets verzamelaar van het jaar 

geworden in 1994. 

 

Het louter verzamelen van allerlei dingen is, hoe leuk en interessant ook natuurlijk 

geen reden om u een Koninklijke onderscheiding uit te reiken. Nee, u krijgt deze 

onderscheiding uiteraard een aantal zaken. Al zijn een aantal daarvan uiteraard wel 

gelieerd aan uw grote hobby. 

Zo is daar het feit dat u in 1984 de Stichting Verzamelbeurs Veghel opgericht heeft. 

Deze stichting organiseert vanaf dat jaar maandelijks een beurs waar verzamelaars 

van heinde en verre elkaar kunnen treffen om items te ruilen en om bij te praten over 

hun gezamenlijke hobby. U heeft vanaf 1984 tal van bijeenkomsten georganiseerd 

waarmee u ongetwijfeld een heleboel verzamelaars enorm blij heeft gemaakt.  

 

Fischertechnik neemt een belangrijke plaats in in uw leven. Ik heb uw verzameling 

mogen bekijken en, beste aanwezigen, dat is een verzameling om U tegen te 

zeggen. Alles is prachtig geordend en ondergebracht in speciale kasten. Ook heeft u 

hiervan een robot gebouwd die kon bewegen en twee liedjes kon spelen op een 

keyboard. U heeft hiermee zelfs het wereldnieuws gehaald. U bent lid van de 

Fischertechnikclub en u organiseerde voor deze club een aantal clubdagen. Tijdens 
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deze dagen ontmoeten clubleden elkaar, maar is het ook voor andere 

geïnteresseerden mogelijk om te kijken naar wat er allemaal met dit materiaal 

gemaakt kan worden. 

Verzamelen en het organiseren van bijeenkomsten voor anderen zit u in het bloed en 

u voelt zich er senang bij. Maar u heeft nog veel meer gedaan. In de jaren 80 bent u 

kassier en baancommissaris geweest bij de fietscrossbaan van Veghel. U hielp 

tevens bij het aanleggen, inrichten en aankleden van de baan. U bent redactielid 

geweest van de Veghelse Computer Club en door middel van dat clubblad 

informeerde u geïnteresseerden over de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast bent u 

vrijwilliger geweest bij Wijkvereniging Veghel Zuid en organiseerde u in die 

hoedanigheid allerlei activiteiten voor de mensen uit de wijk. Omdat u zo technisch 

bent was u er tevens gedurende lange tijd actief als klusjesman. 

 

Marcel Bosch, u kunt worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten 

bate van de samenleving heeft ingespannen”.  

Het heeft Hare Majesteit dan ook behaagd u een Koninklijke onderscheiding toe te 

kennen. 

 


