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Harrie van Geffen

overleden op 20 oktober en 
25 oktober was de crematie

Wie was Harrie van Geffen

            

Volgend nummer.
Het volgende nummer 550eind november  2016
Wie kopij wil aanleveren dient dit uiterlijk medio november  
2016 aan te leveren op het e-mail-adres van de vereniging.. 

Mededelingenblad

In deze uitgave van

Nummer 549A
Datum: oktober 2016

In Memoriam
Harrie van Geffen

    
 

Clublokatie: Sonseweg Best
Ingang Boshuys, hal L10

Correspondentieadres:
Treublaan 14
NL 5644 DD  Eindhoven
Tel. 040 2 11 20 36

e-mail:    emv@dse.nl
internet: emv.dse.nl  en/of
eindhovenmodelbouw.nl

ABNAMRO:
NL 92 ABNA  044 40 32 797
KvK:            40 23 55 05

mailto:emv@dse.nl


Necrologie



Necrologie

Harrie was lid van de Eindhovense Modelbouwvereniging sinds 
november 2002

Het bleek dat Harrie een modelbouwer is / was in hart en nieren.
De vrachtauto’s was zijn passie. Wat we van zijn hand zagen was onder 
anderen een rijdende en spuitende brandweerauto.
De DAF opleggerbus met torpedotrekker ook radio grafisch bestuurd zag
er geweldig uit en zo nog meer modellen. Welke hij op tentoonstellingen 
showde o.a. in het DAF museum

Toen de EMV in 2008 naar een ander onderkomen moest uitzien, kwam 
weer een kwaliteit van Harrie naar boven. Voor de EMV een uitkomst, 
zijn timmermans ervaring.
Harrie heeft zijn visitekaartje afgegeven met het inrichten van onze 
clubruimte. Een bijzondere hoek is de ronde hoek in onze huiskamer van
de vereniging echt vakmanschap. 

Ook de computer was voor Harrie geen vreemde. Wat hij daar thuis op 
tekende kwam hij op de clubavond van de EMV uitsnijden via de 
lasersnijmachine.
Een pronkstuk was een half jaar geleden een werkende draaimolen.
Voor Kerst had hij een dorp gemaakt, dit staat nu nog in een vitrine bij de
EMV.

Er wordt nu nog aan een paardentram gewerkt die we helaas niet op tijd 
hebben kunnen afleveren, welk op een later tijdstip aan je vrouw alsnog 
wordt overgedragen. Als herinnering voor wat jij hebt gedaan

Harrie bedankt voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan.

Namens Leden en Bestuur
Pierre Onstenk, secretaris. 
 



 

     

               Deze drie foto’s laten Harrie zijn  
      timmermans expertise zien tijdens de 
      inrichting van het club gedeelte in de hal.

      Vooral de ronde hoek van de huiskamer.

               Links is Harrie bezig met het aanbrengen 
      van het deurslot                                          

     Dit geschiede in de maanden oktober 
     2008 tot in het voorjaar van 2009.

         De DAF oplegger bus van Harrie met 
   torpedo trekker  tijdens een van de vele 
   DAF museum dagen 

      Tijdens een tentoonstellingen in Sporthal 
 Eindhoven Noord juni 2014



Harrie bedankt

 Alle disciplines van de EMV in de Sporthal te 
Uden over de volle breedte van de hal

 Het stellen van de verdieping in onze clubruimte
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