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- digitaal

Beste Vrienden,
hierbij ontvangt u al weer de vierde editie van
VriendenDienst-digitaal. Ook deze keer weer met
diverse nieuwtjes. Uw bijzondere aandacht voor de
lezing inzake de restauratie van de 1201.
In deze editie verloten we 2 vrijkaarten voor de
opnamen van het TV-programma “Tussen Kunst &
Kitsch” in het museum. De opnamedag is maandag
6 november. De vrijkaartjes worden verloot onder hen
die het raadseltje in deze editie oplossen. Sluiting is
aanstaande woensdag 18 oktober 18:00 uur. U kunt
uw antwoord inzenden naar

redactie@vriendenspoorwegmuseum.nl
Over de verloting kan niet gecorrespondeerd worden.
We vernemen uit de Vriendenkring positieve reacties
op de vernieuwde en uitgebreide nieuwsvoorzieningen en daar zijn we blij mee. We gaan op de
ingeslagen weg verder maar blijven uiteraard uw open aanmerkingen graag ontvangen.
Voor nu veel leesplezier!

Speciaal voor de Vrienden !
Op 8 november zal Aad de Meij, nauw betrokken
bij zowel de Werkgroep 1501 als locomotief 1201,
voor de leden van de Vereniging zijn verhaal
vertellen over deze restauratie.
Na een langdurig onderdak in het voormalige
gelijkrichterstation naast de VL-post te Den Haag
kwam locomotief 1201 op 8 september 2002, nu
iets meer dan 15 jaar geleden, naar Blerick voor
het uitvoeren van het leeuwendeel van de
voorbereiding van de cascorevisie. In 2010 is de
1201 geschilderd in de turquoise kleur die de loc
in 1951 sierde. En op 26 november vorig jaar
was het precies 65 jaar geleden dat de 1201 aan
NS werd overgedragen.
In de presentatie door Aad de Meij zal de
geïnteresseerde spoorwegbelangstellende
natuurlijk worden geïnformeerd over de Werkgroep 1501 en daarmee over de werkzaamheden aan de 1201. Het wordt een boeiend
verhaal! Uiteraard met de nodige foto’s. Het zal
ook mogelijk zijn in de loc te gaan kijken waarbij
voor deskundige toelichting zal worden gezorgd.

De jongste kinderen kennen ze inmiddels wel, de
‘Chuggers’ uit de RTL tv-serie Chuggington. De
treinen Willson, Koko en Brewster beleven
allerlei avonturen in de fictieve stad Chuggington.
Van 14 t/m 22 oktober zijn ze te gast in het
Spoorwegmuseum bij de Chuggington doedagen. Het hele museum wordt omgetoverd tot
een waar Chuggington paradijs.

Het programma op 8 november begint om 19.00
uur en vindt plaats in het Spoorwegmuseum, in
de Centrale, rechts naast het restaurant. De zaal
is open om 18.30 uur. Voor het Maliebaanstation
is parkeergelegenheid, de slagboom is geopend.
Aanmelden voor deze avond kan door een email
te sturen naar :
aanmelden@vriendenspoorwegmuseum.nl
met vermelding van ‘1201’ en uiteraard uw
lidmaatschapsnummer. De capaciteit van de zaal
is beperkt tot 50 personen. De inschrijving sluit
op 6 november.

Nog even terug naar de openingsdag van de
Blokpost: Van de presentatie van Dhr. Kees v.d.
Meene is een video samengesteld:
www.nicospilt.com/spoorwegmuseum

Kinderen kunnen op het grote speelkleed
eindeloos spelen met het nieuwste Chuggington
speelgoed. Deze nieuwe speelgoedlijn is voor
het eerst te koop in het Spoorwegmuseum.
Nieuw is de samenwerking met de RTL musical
school. Samen met de acteurs kunnen de
kinderen liedjes instuderen en meezingen op het
podium. Verder is er een speurtocht een
puzzelboekje, een bioscoop en een speciaal
draaischijfspel.

Ook is er een “radio-reportage”:
www.nationaleziekenomroep.com
Met dank aan Nico Spilt en Evert Kupers.

Dit keer weer een rondleiding door het
Spoorwegmuseum. Om 11.00 uur. Om 13.30 uur
gaat Conservator Evelien Pieterse aan de hand
van de Koninklijke collectie iets vertellen over
‘Vorstelijk Reizen’, het reizen per trein door het
Nederlandse Koningshuis. Aanmelden via de
Website van het Museum.

Iets moois voor de kleintjes met hun ouders of
met de Oma’s en Opa’s:

Al enige tijd een mooie afdeling waar veel te
leren en te “spelen” valt voor jong en oud. Daar
waar vroeger de modellen in hun vitrines stonden
zijn nu tafels en Doe-apparatuur waar duidelijk
en op speelse wijze de techniek rond het spoor
wordt verklaard. Waarom rijden er stalen wielen
op stalen rails? Hier wordt de wrijving en de
weerstand voelbaar van bijv. houten wielen en
zandpaden.

Wat houdt trekkracht in? Trek aan een dik touw
en de krachtmeter geeft een indicatie van je
sterkte. En wat betekent elektriciteit voor de
voortbeweging? Zie het gebeuren. En de
verworven wijsheden zijn na afloop van het
bezoek aan het TechLab te toetsen in een soort
examen.

De oplossing vermelden we weer in de
volgende uitgave van Vrienden Dienst –
digitaal.

Recentelijk zond RTV Utrecht de DocU
“Koninklijke Klasse” uit waarin Evelien Pieterse
van het museum ingaat op het vorstelijke reizen
per trein. De uitzending is terug te zien via:
http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrec
ht/docu/20171007-0710/

Uit de vorige uitgave van VD-digitaal
Al reizend ervaart gij het leven vreemder:
Overal anders en overal eender.
Deze levenswijsheid staat in het hout gesneden
op de lange bank tegenover de bagagekluisjes in
het Stations gedeelte. Een enorme lange bank in
solide eikenhout. Ga er eens op zitten en wacht
in gedachten op de trein!
Hier volgt een nieuwe opgave: Hier volgt een
nieuwe opgave; onder de goede inzenders
verloten we twee vrijkaartjes voor de opnamedag
(6 november a.s.) van het TV-programma
“Tussen Kunst & Kitsch”.
Bekijk de foto en vertel ons waar dit detail te zien
is. Succes!

Gebruik dit E-mail adres voor reacties en
wensen; vragen en opmerkingen:
redactie@vriendenspoorwegmuseum.nl
Redactie: Rick Meijer
Eindredactie: Peter van Dorp

