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EMV met 30 april. 
 

Dinsdag 30 april is het Koninginnedag voor de 
laatste keer op deze datum. Normaal wordt er 

door EMV-ers op dinsdag gewerkt op de locatie. 

Gezien de bijzondere dag is de locatie van de 

EMV gesloten.   
            
 

 

Sporen naar het Front 
Interessante tentoonstelling over de spoorwegen tijdens de 
oorlogsjaren, zowel van oost tot west en alles wat er tussen ligt. 
Ga eens kijken het is de moeite waard om te zien waartoe een mens 
toe in staat is met zijn vernuft.   

 

  

                   
 
Intermodellbau 
Tussen 10 en 14 april naar Dortmund, hobbytentoonstelling. 
 
 
Volgend nummer.  

Het volgende nummer (519) komt in mei 2013. 
Wie kopij wil aanleveren dient dit uiterlijk eind april begin 
mei 2013 te doen op het email-adres van de vereniging. 
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Sporen naar het Front 
 
Op zaterdag 30 maart is de tentoonstelling Sporen naar het Front officieel geopend in het 
Spoorwegmuseum te Utrecht. Onder grote belangstelling is de openingshandeling gedaan. 
Het fanfarekorps der Genie verzorgde de muzikale omlijsting. Er is een boek gepresenteerd welke 
over de spoorseactiviteiten gaat tijdens de diverse oorlogen. 
 
Deze tentoonstelling staat in het teken van de Vrede van Utrecht, welke 300 jaar gelden is getekend in 
Utrecht. Alhoewel er 300 jaar geleden nog spoorwegen waren heeft het Spoorwegmuseum toch 
besloten om er aandacht te besteden met spoorse voorbeelden.   
Wat deze Vrede van Utrecht inhoud kunt u hieronder nogmaals lezen. 

Gebeurtenissen 

 11 april - De Vrede van Utrecht maakt een einde aan de Spaanse Successieoorlog en wijst 
onder meer de Zuidelijke Nederlanden, die tot nu toe Spaans waren, toe aan Oostenrijk en de 
rots Gibraltar aan Engeland. 

 Engeland krijgt bij de vrede van Utrecht de Franse gebieden aan de oostkust van Noord-
Amerika: Nova Scotia, Newfoundland en het gebied rond de Hudson Baai. De Franse 
provincie Canada raakt ingesloten. 

 Bij de Vrede van Utrecht wordt Opper-Gelre gesplitst: het komt met de hoofdstad Geldern in 
handen van Pruisen, met uitzondering van Venlo, dat aan de Republiek toekomt, en 
Roermond met enkele omliggende gemeenten, die Oostenrijks worden. 

 De Britse koningin Anne forceert met de benoeming van twaalf peers een conservatieve 
meerderheid in het Hogerhuis om steun te krijgen voor de vrede van Utrecht. 

 Champassak splitst zich af van het koninkrijk Vientiane. 

 De Spaanse koning stopt de belegering van Palenque de San Basilio. 

In de week voorafgaande aan de opening heeft de EMV de maquette  naar het Spoorwegmuseum 
gebracht, alwaar het in een vitrine is geplaatst tot eind augustus. Er zijn nissenhutten gebouwd, ook 
wel bekend als Romeyloods. Dit zijn plaatstalen golfplaat loodsen die snel op- of af te bouwen zijn. 
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Op bijgaande foto ziet u onze EMV maquette zoals die is opgesteld, 

 

 
Foto: J. van Mil 

 

 
Foto: J. van Mil 

 

Op de achtergrond is een maquette te zien van het gebombardeerde station van Tongeren België. 
Helaas zijn de twee vitrines niet gescheiden door een tussenwand. 
De inzending van de EMV behelst de ontspoorde pantsertrein van Mil in de Meidagen van 1940. 
Deze maquette gaat later deel uitmaken van het project Spoor op Vleugels in het museum 
Bevrijdende Vleugels / Spelebos te Best. 
 
Er is nog veel meer te zien, o.a. een hospitaaltrein, een schildpad ( dit is een gepantserde locomotief 
voor smalspoor). Een kanon op vier spoorwagons in de schaal 1:6 met de originele kogel met een 
afmeting van 3.85 meter en een diameter van 80 cm. Het originele kanon moest met 2500 man 
opgezet worden. Gelukkig nimmer in actie geweest. 



Evenementen Kalender 
 
 
 

Datum 
2013 

Plaats Evenement Waar Wat Openings- 
tijden 

Dinsdag Best Bouwdag Bevr. Vleugels 
Hal 10 

Modelbouw 10.00 – 16.00 u 

Woensdag Best Verenigingsdag Bevr. Vleugels 
Hal 10 

Modelbouw 10.00 – 22.30 u 

Woensdag Best Verenigingsavond Bevrijdende  
Vleugels  h10 

Clubavond 19.45 – 22.30 u 

10 – 14 april Dortmund Inter Modellbau Westfallenhalle Modelbouw 
Beurs 

09.00 – 18.00 u 

4 mei 
29 juni 

Houten Modelspoorbeurs Euretco Expo 
Centre 

Treinen e.d 10.00 – 15.00 u 

16 juni /  
29 sept 

Amersfoort Op het Spoor 150 j  
met de trein 

Museum 
Flehite 

 11.00 – 17.00 u 

      

30 mrt / 31aug Utrecht Sporen naar het 
front 

Spoorwegmus
. 

300 j vrede v 
Utrecht 
Diorama’s 

10.00 – 17.00 u 

21 / 22 sept Den Haag Jubileum Model 
Spoor festijn 

Fokker terminal 25 j NMF 10.00 – 17.00 u 

      

12 & 13 okt Genk B Euromodelbouw Limburghal Modelbouw 
Plezier 

9.30 – 18.00 u 

19 & 20 okt Eindhoven DAF Museumdagen DAF museum Oud / Nieuw 10.00 – 17.00 u 

26 & 27 okt Utrecht Eurospoor Jaarbeurs Treinen  9.30 -  17.00 u 

      

Wijzigingen voorbehouden 
 
 
 
 
 

          
 
 

 


