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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

Volgend nummer.
Het volgende nummer 548 eind augustus  2016
Wie kopij wil aanleveren dient dit uiterlijk medio augustus  2016
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Het Scholenproject wat in  Best met 4 scholen is gedaan was een groot succes.

Met groot enthousiasme is er aan dit project gewerkt.

Een van de klassen had een hele boel rest materiaal naar school mee genomen en
daar  op  de vloer  uitgespreid  om een idee te  krijgen van wat  er  gemaakt  moest
worden. Met papier was de weg uitgelegd, met dozen zijn de gebouwen uitgebeeld.

Want het project van KIJKEN, SPELEN, LEREN, MAKEN houdt meer in dan je op
het eerste gezicht zou verwachten. Er moest gerekend worden, er moest overlegd
worden van wat  er  gemaakt  diende te  worden,  dan moest  er  ook samengewerkt
worden om tot een goed eind resultaat te komen.

En allemaal in de tijd die er voor beschikbaar is in het onderwijs.

De groepen 7/8 van 4 basisscholen in Best hebben dit onder bezielende leiding van
EMV-leden tot een goed einde gebracht. Een en ander is al een keer bij Seat2Meet
tentoongesteld.

Maar de apotheose was tijdens het evenement 150 jaar spoor in / door Best. Op
zondagmiddag is de prijs uitgereikt welke door een deskundige jury in de voormiddag
was geveld. 

En de prijswinnaar is de Emmanuëlschool in Best. Gelukkig waren er afgevaardigden
van die school, een zestal leerlingen, die de prijs in ontvangst konden nemen. En de
gelukkigen gaan met de trein naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dat zal nog een
hele onderneming worden met zo’n klas. 

. 

Dit is de winnende module van de leerlingen van groep 8 Emmanuëlschool  

 De nacht situatie                                           © PION

 De dag situatie                               © PION



De EMV was ook in het Prinsenhof te Best.
De Heemkundekring Best had een tentoonstelling georganiseerd in het Prinsenhof
waar de EMV bij was uitgenodigd. De Heemkundekring had een grote foto expositie
in de zaal opgesteld en de EMV was met het Scholenproject en de N-baan plus
demonstratie van bomen maken in een zij zaal aanwezig. In de grote zaal stond ook
de maquette die wij voor de Heemkundekring Best van het station Best uit ±1915
hadden gemaakt, schaal 1:87. Maar er was ook nog een zusje of broertje aanwezig
die groter was, namelijk 1:29, dus drie keer zo groot. Gemaakt door de heer van
Hoof. 

 Het grotere broertje of zusje, schaal 1 : 29                   © PION

Buiten opstelling                                                               © PION



De bomenkwekerij van hovenier Kriele vond ook bij de oudere aftrek. Zo als het 
spreekwoord luidt: oud geleerd jong verleerd!

 

In een koele gang van het Prinsenhof staat de N-baan opgesteld. 
©PION

Onder deskundige leiding komt de boom tot stand.            © PION



Uit GroeiendBest
In dit weekblad stond onder anderen het volgend verhaal over de EMV:
Modelbouw
De  Eindhovense  Modelbouw  Vereniging  liet  modeltreinen  rijden  in  Prinsenhof.
Richard Kriele demonstreerde hoe je bomen kunt maken, die op een modelspoor
traject geplaatst kunnen morden. “Je neemt sisaltouw en rafelt  dat uit elkaar . Je
knipt het op een bepaalde lengte en legt het tussen wikkeldraad. De wikkeldraad met
sisaltouw zet je vast in een bankschroef en het andere eind in een handboor. Een
paar keer draaien en het touw zit vast. Daarna bijknippen in de vorm van de boom
die je wilt hebben, in een bad met lijm dompelen en dan door groen zaagsel halen en
je hebt een fraaie boom. 
Aldus de schrijver van bovenstaand artikel.  

Onder de kop “150 jaar Spoor in Best “ zorgt voor reuring in het dorp.
“Het spoor heeft Best geen windeieren gelegd”  stonden nog meer evenementen
vermeld. Senioren Express – Stoomtreinen –  Brunch – Immanuël. Deze laatste is de
school die gewonnen heeft, zie hoger.

Evenementen Kalender

Datum
2016

Plaats Evenement Waar Wat Openings-
tijden

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

Za 20 aug Best Rijdag Hal 10 Bevr. Vl
Britse 
modulebaan

Trein 10,00 – 17,00 u

10 & 11 SEPT Eindhoven Maker Fair Vestdijk

1 & 2 oktober Eindhoven DAFMUSEUM dagen   
60 tiger jaren

DAF museum
DAF terrein

Modelbouw + 
grote modellen

10.00 – 17.00 u

Okt Utrecht Eurospoor Jaarbeurs Treinen    9,30 – 17,00 u

 5 – 6 nov Sittard Spoor Groep Zuid School Treinen 10,00 – 17,00 u

Wijzigingen voorbehouden



 

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

      

                                                                                                          

 Zag op internet deze afbeelding van graffiti in de Berenkuil van Eindhoven. Een waarlijk 
kunstwerk
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