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Vakantieperiode

Evenementen

Tijdens de vakantie periode is het Club centrum gewoon
open op de gebruikelijke dagen.
Wij wensen een ieder die (nog) op vakantie gaat een zonnige reces toe

Clublokatie: Sonseweg Best
Ingang Boshuys, hal L10
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Treublaan 14
NL 5644 DD Eindhoven
Tel. 040 2 11 20 36
e-mail: emv@dse.nl
internet: emv.dse.nl
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NL 92 ABNA 044 40 32 797
KvK:
40 23 55 05

Mag ook op fiets met aanhang of op zolder, zie hoger op

Volgend nummer.
Het volgende nummer 547 eind augustus 2016
Wie kopij wil aanleveren dient dit uiterlijk medio augustus 2016

aan te leveren op het e-mail-adres van de vereniging..

Spongebob of onze Michiel

Foto © Jelle

Hoe zit ook alweer met die sponsjes, hier zie ik ze niet.

EMV in Straelen Auwelt Holt.
In het weekend van 18 – 19 juni stond de EMV in Auwelt, een kerkdorp van / bij
Straelen ten noord oosten van Venlo. De EMV was er met een behoorlijke inbreng.
Wat er stond was: de N-baan met een lengte van 5 meter. De spiraal trok ook hier
weer veel belangstelling. Het prehistorisch dorp moest daarom opgelicht worden.
Verder werd er gedemonstreerd hoe je afgietsels kan maken van muren, daken en
wegpatronen. De boomkwekerij trok ook de nodige gegadigden, zelfs ouderen wilden
een boompje maken.
Aanvankelijk was het de bedoeling om het scholenproject mee te nemen, maar om
diverse redenen is daar van af gezien.
Een goede vervanger was spongebob.
Michiel had een viertal zeshoeken laten maken met daarop nog verschillende
vormen van dik MDF materiaal.

Allengs de duur van de tentoonstelling groeide zijn project. Hierna een klein overzicht

Na verloop van tijd groeien er steeds
meer sponsjes en begint het vorm te
krijgen.

© foto PION

Op de voorgrond een bos in aanleg.

© foto PION

Na zwaar gepeins is dit dan op
zondagmiddag het eind resultaat.
Na afloop eerst de nodige foto’s
gemaakt en toen alles weer bijeen
geveegd en ingepakt

Spoorweg ongeluk.
Tijdens de tentoonstelling in Straelen is er nog een behoorlijk spoorwegongeluk
gebeurd. Een treinbestuur wilde ongevraagd linksaf, keek niet uit dat er tegemoet
komend verkeer kwam aanrijden. Vervolgens kwam hij dwars over de baan klem te
zitten tussen twee treinen. Het ongeluk was spoedig verholpen door grijp grage
handen, zodat het spoorweg verkeer geen verdere vertraging op liep.

Evenementen Kalender
Datum
2016

Plaats

Evenement

Waar

Wat

Openingstijden

Dinsdag

Best

Bouwdag

Bevr. Vleugels
Hal 10

Modelbouw

10.00 – 16.00 u

Woensdag

Best

Verenigingsdag
Verenigingsavond

Bevr. Vleugels
Hal 10

Modelbouw

10.00 – 22.30 u

9 – 10 juli

Best

150 jaar Spoor
Best

Prinsenhof

Spoorse
impressie

10,00 – 17,00 u ?

Juli

Eindhoven

Opening passage +
150 jaar spoor

Station Ehv

?

??????????????

1 & 2 oktober

Eindhoven

DAFMUSEUM dagen

DAF museum
DAF terrein

Modelbouw +
grote modellen

10.00 – 17.00 u

60 tiger jaren
Okt

Utrecht

Eurospoor

Jaarbeurs

Treinen

9,30 – 17,00 uur

5 – 6 nov

Sittard

Spoor Groep Zuid

School

Treinen

10,00 – 17,00 uur

Wijzigingen voorbehouden

150 jaar Spoor in / door Best.
In het weekend van 9 & 10 juli zijn er in Best diverse festiviteiten georganiseerd ter
herdenking dat er 150 jaar geleden het spoor in en door Best is gekomen.
De EMV staat met de N-baan, demonstreert diverse modelbouw activiteiten.
Daarnaast krijgt het Scholenproject zijn apotheose met op zondagmiddag de
bekendmaking van welke school uit Best met de eer gaat strijken.

Dit is een van de vier hoeden die in aanmerking komt voor een prijs.

