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Nummer 6, december 2017.

 
Van de redactie 

Beste Vrienden, 

Voor u ligt alweer de laatste van 6 edities 
“ VriendenDienst-digitaal” 2017. In de 
korte tijd dat onze digitale nieuwsbrief nu 
bestaat, is er al een schare trouwe fans 
gegroeid. Reden voldoende dus om in 2018 
op de ingeslagen weg voort te gaan! 

De redactie wenst u en de uwen  alvast 
prettige Kerstdagen en een voorspoedig 
2018. En ook deze keer uiteraard weer veel 
leesplezier. 

Rick Meijer & Peter van Dorp 

 

Plusdag, 19 december 2017 

Een rondleiding door het museum met 
Conservator Evelien Pieterse. Verzamelen 
op het plein bij de winkel. Tijd: 13.30 uur. 

 

Streekbierfestival 

MET KORTING NAAR HET 
BIERFESTIVAL 

 

 



Op vrijdagavond 22 december is er een 
Streekbierfestival in het Spoorwegmuseum. 
Vrienden van het Spoorwegmuseum krijgen 
korting. Een ticket kost €20,00, dit is 
inclusief entree Streekbierfestival, vier 
muntjes, biermenu boekje en proefglas. 
Kaartjes kunnen gekocht worden op  
https://www.ticketkantoor.nl/shop/spoorwe
gmuseum , met code spoor2017. Let op: 
Max 4 kaarten per Vriend en de code mag 
alleen gebruikt worden door personeel, 
vrijwilligers en leden van de Vereniging 
Vrienden van het 
Spoorwegmuseummuseum. 

Echt iets voor liefhebbers van bijzondere 
bieren: die kunnen dan ook nog geproefd 
worden in een bijzondere ambiance. Dat 
kan een mooie avond worden! 

 

De jaarlijkse ijsbaan tussen de 
locomotieven en de rijtuigen 

Op 19 december is het weer zover: dan ligt 
er in Wereld 4 weer een gladde ijsvloer. Na 
het nodige rangeerwerk zorgt de 
vrijgekomen ruimte voor de nodige ijspret. 

 
 

Museum gesloten en het Winter 
Station 

Het museum is gesloten op Nieuwjaarsdag.  

Het jaarlijkse Winter Station, met zijn vele 
evenementen, vindt dit jaar plaats van 23 
december t/m 7 januari. Verwezen wordt 
naar de website van het Spoorweg Museum 
www.spoorwegmuseum.nl 

 

 
 

Restauratie en aankoop van modellen 

 

 
 

Er komt een nieuwe presentatie van de 
modellen; deze waren voorheen op de 
modellenzolder achter glas te zien. Die 
modellen moesten wijken voor het Techlab 
en zijn voorlopig in opslag. 

De Vereniging Vrienden van het 
Spoorwegmuseum heeft een budget 
beschikbaar gesteld voor de restauratie van 
bestaande modellen en de aankoop van 
enkele nieuwe modellen. Oude bekende 
Ton Beringen is al enige tijd bezig met het 
opknappen van een aantal modellen. De 
nieuwe modellenpresentatie komt in de 
voormalige depots onder de loopbrug. De 
ruimtes worden hiervoor leeg en geschikt 
gemaakt.  

Het duurt nog wel even tot de opening. De 
insteek is eind juni 2018, vóór de 
zomervakantie. 

 



Zijn er mooie modellen op zolders van de 
Vrienden en is er de bereidheid hiervan 
afstand te doen? Dan graag melden bij het 
Museum!  

 

De Draaischijf 

Er is een draaischijf aanwezig in het 
Spoorweg Museum en wel aan de zuidkant 
van het complex. Voor vele bezoekers een 
onbekende hoek. Buiten, achter de Stalen 
Monsters en de Droomreizen. Soms wordt 
de draaischijf opgenomen in een excursie 
programma (eduTRAINers) en dit wordt 
dan aangegeven op diverse (school)borden. 
Vele van onze jongeren zullen de functie en 
het nut van een draaischijf (waarmee 
vroeger stoomlocomotieven werden 
gedraaid) niet direct paraat hebben en bij 
zo’n voorstelling wordt dat dan haarfijn 
uitgelegd en gedemonstreerd. 

 
 

Raadsel: 

Terugkijkend naar het vorige raadsel: 

….zodat dit staaltje van techniek eindelijk 
kan vertrekken voor de eerste rit. 

Dit was de laatste zinsnede bij de 
overdracht van de eerste 1201. Te lezen op 
de lessenaar met de microfoon, naast de 
1201 zoals die er nu als nieuw in het 
Spoorwegmuseum staat. Toespraak 1201, 
8 December 1951, Hengelo. (momenteel in 
verband met de ijsbaan, staat de 1201 
even op een andere plek). 

 

 

En nu de nieuwe opgave, met dit keer een 
fotofragment. 

Waar is dit detail te vinden?? 

 

 
 

Veel publiciteit Goederenwagen 

Van het transport van die oudste goederen-    
wagen, uit (1872), is een mooi filmpje te      
bekijken. 

Doordat veel websites het youtube-filmpje     
deelden is het inmiddels bijna 5.000 keer     
bekeken: 
https://www.youtube.com/watch?v=1cqdcpYVnY8 

 

 

Uw eventuele opmerkingen en suggesties 
kunt u sturen naar 
redactie@vriendenspoorwegmuseum.nl 

 
Redactie: Rick Meijer 

Eindredactie: Peter van Dorp 


