
Peter-Paul	de	Winter	was	zoals	gebruikelijk	ook	onze	gast:	hij
praatte	de	Vrienden	weer	bij	over	wat	er	zoal	 reilt	en	zeilt	 in
het	 Museum.	 Met	 zo’n	 400.000	 bezoekers	 en	 een	 vierde
plaats	 op	 de	 landelijke	 ranglijst	 heeft	 het	 een	 mooie	 positie
verworven.
Peter-Paul	 stond	 stil	 bij	 de	 registratie	 van	 objecten	 en	 het
opschonen	 van	 de	 collectie,	 het	 ont-asbesten	 van
spoorwegmaterieel,	Thomas	wiens	75-jarige	jubileum	volgend
jaar	groots	zal	worden	gevierd	(waar	is	de	tijd	gebleven?),	de

Kameel	die	eigenlijk	toch	niet	met	pensioen	is,	want	er	is	de	plicht	hem	nog	5	jaar	inzetbaar	te
houden	 voor	 de	 NS	 en	 natuurlijk	 de	 aanstaande	 restauratie	 van	 het	 Plan	 D-
restauratierijtuig.Gedurende	de	vergadering	werd	onder	de	 leiding	van	onze	voorzitter	Richard
Weurding	niet	alleen	teruggekeken,	maar	werd	ook	een	blik	in	de	toekomst	geworpen.	Zo	zal	er
onder	 andere	 een	 bedrijvennetwerk	 worden	 gestart.	 Vooruitkijkend	 naar	 het	 aanstaande
jubileum	 van	 de	 Vereniging	 (50	 jaar	 in	 2021),	 presenteerde	 het	 bestuur	 haar	 droom:	 het
meewerken	 aan	 een	 goede	 museale	 toekomst	 voor	 spoorweg	 icoon	 TEE-NS/SBB
dieseltreinstel	uit	de	vijftiger	jaren.
	
Terugkijkend	op	het	afgelopen	vriendenjaar	werd	dank	uitgesproken	aan	de	diverse	commissies
en	werkgroepen	voor	hun	inzet	en	de	geboekte	positieve	resultaten.

Een	nieuwe	postzegel
Ter	 gelegenheid	 van	 de	 overdracht	 van	 de	 Kameel	 aan	 het
Spoorwegmuseum	 heeft	 onze	 vereniging	 een
herinneringspostzegel	 uitgebracht.	 Deze	 postzegel	 is	 te
bestellen	via	de	Toko	in	onze	website.
De	postzegel	is	normaal	te	gebruiken	in	het	postverkeer	en	is
daarmee	een	mooie	opluistering	van	uw	correspondentie.
De	zegel	misstaat	overigens	ook	niet	in	een	verzameling!

Draisines	op	een	nieuwe	plek
Waren	de	draisines	voorheen	geplaatst	op	een	wat	afgelegen
plek	 in	de	buurt	 van	de	draaibrug,	nu	hebben	ze	een	mooie
plek	 gekregen:	 opgehangen	 langs	 de	 loopbrug.	 De	 diverse
details	van	de	draisines	zijn	nu	veel	beter	zichtbaar.
Zei	iemand	nou	iets	over	“luchtfietserij”?

Laatste	kans
Tentoonstelling	Tienertoer
	
De	 tentoonstelling	 'Tienertoer'	 gaat	 zijn	 laatste	maand
in.	In	1969	introduceerde	NS	deze	speciale	zomerkaart
en	het	werd	een	groot	succes.	Het	Spoorwegmuseum
toont	 een	 overzicht	 van	 de	 Tienertoer	 met	 mooie
verhalen	van	de	tieners	van	toen.
	

Nog	t/m	1	september	te	zien!

Het	raadsel
	
De	 oplossing	 van	 het	 raadsel	 in	 de	 vorige	 uitgave	 van	 de
VriendenDienst-digitaal:
Dit	bord	is	te	vinden	in	de	goederenloods	Nijverdal,	boven	aan
de	trap,	rechts.

	
Dan	nu	het	raadsel	van	deze	keer:

	

Wil	u	zelf	ook	eens	bijdragen?
	
Stuur	 dan	 uw	 eventuele	 opmerkingen,	 suggesties	 of	 foto’s
naar:
	
redactie@vriendennsm.nl
editor@vriendennsm.nl.
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Algemene	Leden	Vergadering	(ALV)
Op	 zaterdag	 de	 22ste	 juni	 vond	 de	 Algemene	 Leden	 Vergadering	 (ALV)	 plaats	 in	 het
Spoorwegmuseum.	Aansluitend	was	er	de	jaarlijkse	Vriendenrit	met	museummaterieel;	een	uitje
waar	vele	Vrienden	altijd	weer	verlangend	naar	uitkijken!

De	 ALV	 verliep	 prettig	 en	 informatief	 met	 enkele	 nieuwigheden,	 naast	 de	 noodzakelijke
mededelingen.	 De	 opkomst	 was	 goed.	 Na	 het	 verslag	 van	 de	 kascommissie	 verleende	 de
vergadering	decharge	voor	het	gevoerde	financiële	beleid	aan	het	bestuur/de	penningmeester.
De	 heer	 Max	 Bogaard	 werd	 trouwens	 als	 nieuw	 bestuurslid	 verkozen:	 hij	 wordt	 de	 nieuwe
penningmeester	 officieel	 in	 functie	 gekozen.	 Max	 was	 helaas	 niet	 aanwezig,	 maar	 zijn
introductie	was	al	verzorgd	in	de	jongste	editie	van	de	“papieren”	VriendenDienst.
Als	 gast	 mochten	 we	 Nicole	 Kuppens	 begroeten,	 directeur	 van	 het	 Spoorwegmuseum.	 Zij
beklemtoonde	in	een	korte	toespraak	dat	de	Vrienden	voor	het	museum	heel	belangrijk	zijn	en
als	ambassadeurs	van	het	museum	worden	gezien.

Vriendenrit
De	Vriendenrit	was	weer	een	groot	succes	en	het	werd	als	vanouds	weer	een	lange	dag.	Met
prachtig	weer	 (open	 ramen!)	 reden	we	een	 rondrit	 door	Nederland	met	 door	 het	museum	 ter
beschikking	gesteld	materiaal:	loc	1312,	en	rijtuigen	Plan	D	en	Plan	E.
En	dan	de	hamvraag:	wat	mogen	wij	volgend	jaar	verwachten??

Cartoon

Restauratie-rijtuig	Plan	D	RD7659
In	onze	vorige	uitgave	vertelden	wij	 over	de	 cheque	van	€	30.000,-	 die	namens	de	Vrienden
door	Richard	Weurding	en	Peter	van	der	Vlist	aan	het	museum	is	overhandigd.	Klik	op	de	titel
van	dit	 blok	en	u	ziet	een	 filmpje	over	de	overhandiging	van	een	substantieel	 bedrag	van	de
Stichting	Goede	Doelen	NH	1816.

Nog	een	filmpje	over	de	Kameel
Inmiddels	 is	van	de	Kameel	ook	een	model	opgenomen	 in	het	Modellenmagazijn.	Hierbij	nog
een	filmpje	over	motorrijtuig	NS	20:

Varkensruggen
Het	 bestaan	 van	 het	 Spoorwegmuseum	 is	 natuurlijk	 in	 heel	 Nederland	 bekend,	 maar	 toch
meenden	 enige	 omwonenden	 er	 nog	 een	 extra	 accent	 aan	 te	 moeten	 geven.	 Het	 idee	 is
ontstaan	 om	de	 zogenaamde	 “varkensruggen”	 in	 de	 straten	 rond	 het	museum	ook	 een	 trein-
uiterlijk	 te	 geven.	Varkensruggen	 zijn	 de	grijze	 betonnen	bulten	die	 je	 soms	bij	 kruisingen	en
rotondes	ziet	en	die	moeten	verhinderen	dat	auto’s	 te	kort	door	de	bocht	gaan.	Niet	over	het
gras	 rijden	 dus.	 Voorwaar	 een	 leuk	 idee	 en	 kijk	 maar	 eens	 naar	 deze	 video	 wat	 er	 van
geworden	is.

Gratis	rondleidingen
Ter	 herinnering:	 elke	 dinsdag	 om	 11.00	 uur
is	 er	 een	 gratis	 rondleiding	 in	 het	museum.
De	 rondleiders	 zitten	 vol	 met	 verhalen	 en
anekdotes.	Meelopen	met	hen	 is	een	 leuke
manier	 om	 het	 museum	 op	 een	 andere
manier	te	ontdekken.

De	Arend	onder	stoom
Tijdens	 de	 volgende	 weekeinden	 is	 De
Arend	 volgens	 plan	 weer	 onder	 stoom	 en
tuft	 de	 old-timer	 over	 het	 breedspoor	 door
het	museum:
	
17	&	18	augustus
21	&	22	september.

Kinderkleding	gevraagd

Nu	 met	 veel	 museumbezoek	 in	 de	 grote
schoolvakantie,	is	het	buiten	in	het	museum
bij	 de	 speelapparaten	 en	 het	 kindertreintje
een	 drukte	 van	 belang.	 Daar	 zijn	 vele
kleuters	 en	 jongeren	 zeer	 actief.	 Het
onvermijdelijke	 gevolg	 is	 dat	 sommige
kleintjes	soms	een	nat	pak	oplopen…
Het	 museum	 heeft	 een	 voorraadje
kinderkleding	 voor	 deze	 noodgevallen,
echter	die	moet	nodig	worden	aangevuld.	Er
is	 behoefte	 aan	 kleding	 voor	 de
leeftijdsgroep	 5	 tot	 15	 jaar.	 U	 kunt	 uw
donatie	 afgeven	 bij	 de	 balie	 bij	 de	 ingang.
Hartelijk	dank!

Nieuwe	speurtocht
Er	 is	 altijd	 wat	 nieuws	 te	 beleven	 bij	 de	 museumzaken.	 Nu	 is	 er	 een	 nieuwe	 speurtocht
gecreëerd:	De	Rangeerpuzzel.	Kinderen	moeten	in	totaal	9	letters	zoeken	die	over	het	museum
zijn	 verspreid.	Met	die	 letters	moet	een	woord	worden	gemaakt.	Deelnemers	maken	kans	op
een	prijzenpakket.
Het	puzzelformulier	wordt	bij	het	info-punt	uitgegeven.

Techlab-XL
Testen	en	uitproberen:	alles	over	trein	en	techniek
Wat	is	er	allemaal	nodig	om	een	trein	te	laten	rijden?	In	het	Techlab	van	het	Spoorwegmuseum
kun	je	dat	ontdekken.	De	laatste	twee	weken	van	augustus	doet	het	museum	daar	een	schepje
bovenop!	Tijdens	het	Techlab	XL	evenement	kun	 je	 in	het	hele	museum	groots	kennis	maken
met	 het	 thema	 trein	 en	 techniek.	 Hoe?	Met	 allerlei	 spannende	 demonstraties	 en	 uitdagende
proeven!	Ga	zelf	aan	de	slag	en	probeer	alles	uit	rond	de	thema’s	stoom,	stroom,	weerstand	en
wielen.
	

Meer	informatie

De	vraag	luidt:	waar	staat	dit	rijtuig	nu?

De	 foto's	 in	 deze	 uitgave	 zijn	 van:	 Martijn	 Bijvoet;	 Peter	 van	 Dorp;	 Rick	 Meijer;	 Evertjan	 de
Rooy;	Ellie	Stegehuis;	Richard	Weurding.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	redactie@vriendennsm.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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