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25 Jarig jubileum Modelspoor Vereniging Zeeland

De Modelspoor Vereniging Zeeland bestaat dit jaar 25 jaar. Op zaterdag 16 oktober 2010
wordt dit groots gevierd. Noteer die datum alvast in uw agenda. De datum 16 oktober ligt in
de buurt van de officiële oprichtingsdatum, want die datum is namelijk 21 oktober 1985. In
de jaarvergadering van vorig jaar hebben Klaas Zondervan en Jack Kerkhof zich opgegeven
om de feestcommissie te vormen.
De feestcommissie heeft het volgende bedacht:

Opendag van 10.00 t/m 17.00 voor omwonenden en andere belangstellenden.
In Nieuw- en St. Joosland wordt hiervoor huis aan huis geflyerd.
Einde middag: Bekendmaking winnaar(s) dioramawedstrijd. Hiervoor kon u zich opgeven tot
1 juni 2010 (Zie vorige Sprinter).
Avond: Koud buffet voor leden en Partners. Hiervoor kunt u zich binnenkort opgeven.
Alle festiviteiten vinden plaats in en rond het verenigingsgebouw Spoor 3.

De feestcommissie
Klaas en Jack

Modelbouwshow Goes 2011

De Modelspoor Vereniging Zeeland zal volgend jaar meedoen aan de 19 e Modelbouwshow
in Goes. Deze zal plaatsvinden op 19 en 20 februari 2011 in de Zeelandhallen te Goes. We
hebben ingetekend voor een ruimte van 15 bij 4 meter.
We vullen dit in met de Gelijkstroom - modulebaan en nog andere activiteiten, dit wordt in
het najaar bekend gemaakt door het bestuur.
Herbert

Middelburg Modelbouwstad 2010
Op 11 en 12 september wordt in de Kruitenmolenlaan door de Stichting Zeeuwse
Modelbouw Hobbyisten voor de derde keer Middelburg Modelbouwstad georganiseerd.
Waren de eerste twee evenementen alleen gericht op de modelspoorhobby, dit jaar zijn er
ook vliegtuigen, boten, auto’s en natuurlijk ook treinen te zien. De Vereniging doet dit jaar
mee met de Gelijkstroombaan en we geven verschillende demonstraties. Voor deze
demonstraties worden leden gezocht, die wat kunnen laten zien. U kunt zich hiervoor
opgeven bij het bestuur.
Het bestuur zal een kraam bemannen om de vereniging te promoten; hiervoor worden
folders en een fotoboek gemaakt. Bij de informatiestand zijn ook inschrijfformulieren
voorradig, dus als er mensen komen, die informatie willen hebben, stuur of breng ze door
naar de informatiestand van het bestuur.
De Stichting Zeeuwse Modelbouw Hobbyisten vraagt leden van de vereniging, die op vrijdag
10 september vanaf ’s middags (de opbouwtijd is nog niet bekend) helpen om op te bouwen
en op zondagmiddag na 17.30 helpen om af te breken.
Openingstijden:
Zowel zaterdag als zondag is de openingstijd van 10.00 t/m 17.30
Entree:
De entreeprijs voor volwassenen is € 5,00 en voor kinderen € 3.50. Over gratis toegang van
leden en donateurs moeten nog gesproken worden; dit wordt na 25 augustus bekend
gemaakt.

Als commerciële deelnemers doen dit jaar mee (onder voorbehoud):
De Psite: Preiser, Merten, Artitec
Jophispoor: Compleet assortiment scenery
J.P automodellen (Joop Panne): Herpa modellen
Pruijsers: Modelspoor
De Spoorzoeker: Modelspoor
Modell am Meer: Faller, Kribri, Vollmer, Auhagen
Margot: Modelspoor
Anita Decor: Scenery Materiaal

En de volgende modelspoorbanen zijn te zien:
G. Geerse: diorama 1 op 32 (Märklin)
Brig Visp Zermatt – Bahn
Rothenburg ob der Tauber
Rosenthal
Modelspoorvereniging Post B uit Roosendaal
N-Spoorbaan van Oudenbosch
M-track groep Nederland
Station Valkenswaard en 3D modelbouw van de Dorpskern Veldhoven
Team Mitropa
Emil Chiaradia
Vliegtuigen
Voor de vliegtuigen is de Vliegclub Delta gevraagd, die demonstreren hoe je in kleine ruimtes
kunt vliegen met mini helikopters.
Boten:
De Modelvaarders uit Vlissingen zullen zowel statische als varende scheepsmodellen laten
zien.
Auto’s
Ook de autoliefhebbers komen aan hun trekken. Speciale aandacht verdient de
Rommelbende (Familie van Eenennaam).
Naast deze bijzondere groep vindt men nog modellen van Jörg Jacob met een
kranendiorama in 1: 87, Rudie Lensen met auto’s in schaal 1: 24, Mark Monteny met auto’s
in schaal 1: 87 gespecialiseerd in veevoer.
Overig
Adrie Brons zal met statisch modelbouw o.a. demonstreren hoe je modellen kunt
verouderen met airbrush en tot slot Fishertechniekgroep Nederland. Zij laten zien wat er
met de tak van hobbytechniek allemaal mogelijk is.
Kartonbouw Scaldis uit Terneuzen zal aanwezig zijn met een assortiment.
Voor diverse taken hebben we leden nodig dit weekend, als u zich wilt opgeven kunt u zich
opgeven bij het bestuur en bij de bar in Spoor 3 komt een intekenlijst te liggen. Met jullie
inbreng wordt het evenement een groot succes,
Het Bestuur, Herbert

Nieuw bestuurslid(leden) gezocht

Ad van der Weel heeft te kennen gegeven, dat hij na de Algemene Jaarvergadering
stopt met het bestuur. We zoeken dan ook dringend een nieuw bestuurslid, want om
met 4 bestuursleden door te gaan is wel heel weinig voor de vereniging. Als u
interesse heeft wilt u dan het bestuur benaderen.
Het bestuur.

Beurs- en Evenementenagenda 2010 en 2011

(informatie over deze agenda, of aanmelden als u mee wilt, bij H. Sanderse,
evenementencoördinator. Vervoer naar deze beursen is meestal per trein)

27 t/m 29 augustus Vlissingen

Maritiem Vlissingen 2010

28 augustus

Eurecto

Houten

11 en12 september Middelburg

Middelburg Modelbouwstad

25 september

Heinkenszand

Stenge

9 oktober

Houten

Eurecto

16 oktober

Nieuw- en St. Joosland

25 jarig jubileum

16 en 17 oktober

Mechelen(B)

Modelspoorexpo

13 november

Houten

Eurecto

18 t/m 21 november Echtdamp-Treffen

Keulen

20 november

Heinkenszand

Stenge

11 en 12 december Rijswijk

Nederlandse Modelspoordagen

18 december

Houten

Eurecto

8 januari

Houten

Eurecto

19 februari

Houten

Eurecto

19 en 20 februari

Goes

Modelbouwshow Zeelandhallen

26 en 27 maart

Landelijke Modelspoordagen

13 t/m 17april

Dortmund

Intermodellbau 2011

7 mei

Houten

Eurecto

27 augustus

Houten

Eurecto

8 oktober

Houten

Eurecto

12 november

Houten

Eurecto

17 december

Houten

Eurecto

Jaar 2011

