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De Arend weer onder stoom
In het weekend van 21 en 22 april zal de
Arend weer onder stoom zijn. De geplande
rijdagen in maart gingen helaas niet door.
Er werd nachtvorst verwacht en aangezien
de Arend toch een kwetsbaar museumobject is, was de kans op beschadiging
reëel en is besloten de “oude dame” binnen
te houden.
De weersverwachtingen voor april zien er
echter veelbelovend uit zodat we kunnen
aannemen dat het festijn doorgaat. Verder
geplande rijdagen zijn 19, 20 en 21 mei.
Cartoon van Hans Proper
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Overdracht Buffel
De overdracht van de Buffel aan het
Spoorwegmuseum die gepland stond voor
zondag 8 april, is in verband met een
motorreparatie niet doorgegaan. Er wordt
nu gekeken naar een nieuwe datum voor
de overdracht, hoogstwaarschijnlijk zal dat
pas na de zomervakantie zijn.

Als je toch het overzichtje op Youtube in
detail bekijkt, dan zal je zien dat
enthousiaste bezoekers/reporters ook
mooie video’s hebben gemaakt die de
moeite van het weer-op-nieuw-beleven
waard zijn.
De Modeltrein Expo trok dit jaar 9.651
bezoekers. Dat is 1.000 bezoekers meer
dan vorig jaar. In totaal zijn er in de
afgelopen 10 jaren meer dan 100.000
bezoekers geweest.

De lezing van Kees vd Meene
over het Maliebaanstation
De lezing op de avond voor de Vrienden
( 26 februari 2018) is nu te zien via de
volgende links:

Het stokers en machinisten
spel

https://vimeo.com/258943649/158088afcf

Hij stond al een tijdje in de hal, het
“stokers en machinistenspel”. Het spel is nu
eindelijk goedgekeurd! Kinderen kunnen nu
daadwerkelijk aan de slag als machinist of
stoker op een stoomlocomotief.

Vanwege de lengte is de videoweergave
van de lezing gesplitst in twee delen.

Met veel actie is te zien (en te horen) hoe
de kleintjes zich hier kunnen “uitleven”.

https://vimeo.com/258943349/6680a4b43
1

Met dank aan Nico Spilt voor de
samenstelling!

Werk aan de “oersik”
Even terug naar On traXS
Misschien nog leuk te vermelden wie er dit
jaar met de Awards vandoor zijn gegaan
tijdens de Modeltrein Expo On traXS: als
eerste werd bekend gemaakt dat Wim
Wijnhoud met zijn baan Saint Tourbière de
Kids Award mee naar huis mocht nemen.
Een mooie beloning voor 4 jaar werk aan
deze prachtige baan! Hij werd ook tweede
bij de verkiezing voor de On traXS Award.
De grote winnaar hier was Diger Rossel met
zijn Barch Berg Bahn. Na twee tweede
plaatsen mocht hij deze keer het hoogste
erepodium betreden. Inmiddels staat de
aftermovie online voor als je de editie van
2018 nog eens wilt terugkijken:
https://www.youtube.com/watch?v=XWw9
gcaPSWM
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Er wordt al enige tijd gewerkt aan de
“oersik”. Het rangeerlocomotiefje staat nu
onder de kap aan het Maliebaanstation. Bij
een extern straalbedrijf is hij gestraald en
is er een basiscoating aangebracht. Hij ziet
er nu een beetje bleekjes uit, maar dat
gaat veranderen! Vrijwilligers zijn druk
Nummer 10 april 2018

bezig om de laatste overtollige onderdelen
eraf te halen. De slijpvlakken worden
allemaal geëgaliseerd en gevlakt, en
daarna gecoat om corrosie te voorkomen.
De TD gaat de brandstoftank nog
verwijderen en alle niet-originele gaten
dichtlassen. Daarna wordt de loc
geschilderd in de originele kleur. Het is de
bedoeling dat hij eruit gaat zien zoals hij in
1930 reed. De treeplanken ontbreken
momenteel, deze moeten nog gerenoveerd
worden. De “Oersik” heeft geen motor
meer, het blijft een statisch object in de
collectie.

Thomas weekend
Weer een mooi evenement voor onze
kleintjes: van 10 t/m 13 mei wordt weer
het Thomas weekend georganiseerd. Net
als in voorgaande jaren zal Thomas met
zijn maatjes en vriendjes weer een mooie
attractie vormen. Het is het 10de Thomas
weekend!

Het thema van 17 april: Met Koningsdag in
het vooruitzicht wordt in de Koninklijke
Wachtkamer dieper ingegaan op het
vorstelijk reizen per trein.
Op 15 mei wordt aandacht besteed aan het
logo van de NS. Dat logo is dan precies 50
jaar in gebruik.

Het Raadsel
Het antwoord op de vorige opgave: dit bordje
is te vinden in de voorruimte van “Stalen
Monsters”. Een wachtruimte waar in drukke
tijden een slang van mensen doorheen
slingert. Een “heerlijke” ruimte vol met
allerhande dingen die met het spoor te maken
hebben en die zeer herkenbaar zijn. Deze
mededeling is veelal een blijde melding dat
na slecht weer (storm en hoge golven) of
ijsgang in de winter, de overtocht per boot
tussen Noord-Holland en Friesland weer
mogelijk is.
Dan nu het nieuwe raadsel: waar is deze
tekst te vinden:

Verzamelkoorts parade op 21
en 22 april
Zie de afleveringen van deze serie op SBS6.
Bij de 3de aflevering was daarin
treinverzamelaar Ferdinand uit Amersfoort
te zien. Hij bracht samen met zijn
kleindochter een verrassingsbezoek aan het
Spoorwegmuseum. Conservator Evelien
Pieterse gunde hem een kijkje achter de
schermen en liet hem wat bijzondere
treinkaartjes zien. Ook voor deze aflevering
kun je weer stemmen, wil je dat Ferdinand
met zijn treinspulletjes een plekje verdient
op de Verzamelkoorts Parade op 21 en 22
april, breng dan je stem uit op
https://www.sbs6.nl/programmas/verzamel
koorts/

Plusdagen:

“Bestijg de trein nooit zonder Uw valies met
dromen”.

Bijdragen?
Uw eventuele opmerkingen en suggesties
en ook foto’s en ideeën kunt u sturen naar:
redactie@vriendennsm.nl
editor@vriendennsm.nl.

Redactie: Rick Meijer

De komende Plusdagen zijn op 17 april en
15 mei.
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