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Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto’s van
Nederlandse treinen die we jullie hier zullen laten zien.

25 Jarig jubileum Modelspoor Vereniging Zeeland

Beste leden,
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de vereniging binnenkort 25 jaar bestaat.
Dit feit gaan we vieren met een feestje op zaterdag 16 oktober 2010.
Voor deze dag hebben we het volgende programma opgesteld:

10:00 tot 16:00 uur: Open huis voor publiek.
In deze tijd is er voor de kinderen een speurpuzzel en de ingeleverde wedstrijddiorama's zijn
te bezichtigen.
Aan de bezoekers worden gratis snacks uitgedeeld. Voor drankjes moeten ze echter wel
betalen.
17:00 uur: de jury trekt zich terug bij de diorama's en bepaalt de winnaars van de 1e, 2e en
3e prijs.
De prijswinnaars ontvangen een waardebon, te besteden in de winkel van van Kempen.
18:00 uur: De jury maakt de winnende diorama's bekend en de prijzen worden uitgereikt.
Daarna kunnen we aanvallen op het koud buffet.
19:00 uur: Loterij
Daarna kunnen we nog een poosje bij elkaar blijven voor een kletspraatje.
Om een en ander goed te laten verlopen volgen hier nog wat organisatorische
mededelingen.
Lees deze a.u.b. goed door, om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen.

Inleveren wedstrijddiorama's
De diorama's kunnen worden ingeleverd in Spoor 3, in de week voorafgaande aan de
feestdag, dus van maandag 11 tot vrijdag 15 oktober.
Maak hiervoor een afspraak met het organiserend comité. Lever het diorama zo mogelijk
verpakt in, zodat het tot op de feestdag een verrassing blijft.

Elk diorama wordt voorzien van een nummer in volgorde van binnenkomst. Alleen wij als
organisatie weten welk nummer bij welke naam hoort. De jury ziet uiteraard alleen maar de
nummers.
Na afloop van het feest wordt iedereen geacht zijn diorama weer mee naar huis te nemen.

Treinen tijdens open huis
Tijdens de publieksopening is het de bedoeling dat er treinen rijden. Voor degenen die op
die dag hun treinen willen “uitlaten”: zorg ervoor dat er wat afwisseling is en dat er voor
publiek constant beweging te zien is. Maar plemp de baan niet ongelimiteerd vol met
treinen. Even met elkaar overleggen maakt dat het gezellig blijft.

Lunchpakketten
Voor leden die de hele dag in Spoor 3 verblijven zijn tussen de middag lunchpakketten
beschikbaar. Een lunchpakket bestaat uit 3 broodjes en een stuk fruit.
Als je een lunchpakket wil hebben, dan moet je dat uiterlijk vrijdag 8 oktober doorgeven aan
Jack of Klaas. Dat kan mondeling of telefonisch of via e-mail. (zie onder).
Let wel: niet op tijd besteld betekent geen lunchpakket.

Koud buffet
Het koud buffet staat open voor leden en introducees. Elk lid mag maximaal 1 introducee
meenemen. Voor meerdere introducees geldt een prijs van € 10,= per extra persoon.
Ook voor het koud buffet moet je je uiterlijk vrijdag 8 oktober opgeven bij Jack of Klaas.
Let wel: op is op. Dus niet op tijd opgegeven betekent niet mee-eten.

Bonte avond
Na het koud buffet houden we een loterij.
Voor de rest heeft de avond een vrije invulling. Wie nog een komische noot wil toevoegen,
b.v. in de vorm van een anecdote, voordracht of gedicht, kan dat dan doen. Wel even
opgeven wat je wil gaan doen, en hoeveel tijd je nodig denkt te hebben.

Hand- en spandiensten
Zoals je zult begrijpen kunnen we niet alles met z'n tweeën. We hebben helpers nodig voor
wat sjouwwerk en voor het inrichten van het terrein. Daarbij valt te denken aan de volgende
dingen:
 Flyeren. Ongeveer een week vantevoren willen we de omwonenden van het clubhuis
uitnodigen voor de open dag. hiervoor hebben we 1 of meer vrijwilligers nodig die
huis-aan-huis flyers in de brievenbus willen stoppen.
 tafels en stoelen. In het gebouw hebben we te weinig tafels en stoelen om iedereen
een plekje te geven. Die moeten dus van elders gehaald worden, en later ook
teruggebracht.
 versieren van gebouw en/of plein.
Er zijn versieringen beschikbaar, maar iemand moet ze ophangen.

 opzetten van partytenten.
Er zijn al een paar tenten toegezegd, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Dus heb je
een partytent die je beschikbaar wil stellen, laat het ons even weten.

 Bardienst
Gedurende de hele dag moet de bar bemand zijn. We gaan er vanuit dat de vaste
barmedewerkers dit onderling regelen. T.z.t. zullen we navragen of dit inderdaad goed komt.

 Kinderpuzzel
Tijdens de publieksopening is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd een speurpuzzel.
Kinderen krijgen een formulier met 10 vragen waarvan de antwoorden verspreid over het
terrein te vinden zijn. We hebben 1 of 2 personen nodig die de formulieren uitreiken, en de
kinderen een beloning geven als ze het formulier met de goede antwoorden weer inleveren.
Voel je je geroepen om één van de genoemde taken op je te nemen, laat het ons weten.
We hopen dat veel leden zich willen inzetten om deze feestdag te laten slagen.

Het organiserend comité,
Jack Kerkhof, tel. 0113-404060 of 06-22253401, e-mail jkerkhof@zeelandnet.nl
Klaas Zondervan, tel. 0118-638343 of 06-17715577, e-mail zondervan@zeelandnet.nl

Jaarvergadering
Beste Leden en Donateurs,
Het bestuur heeft besloten om de algemene jaarvergadering te houden op dinsdag 16
november 2010. Houdt u deze datum vrij om bij deze belangrijke vergadering aanwezig te
kunnen zijn. Het bestuur rekent op U. Na het jubileumfestijn hoort u hier meer over.
Hans Telleman, voorzitter

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

Stenge

Heinkenszand

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

Jaar 2011

8 oktober

Houten

Eurecto

12 november

Houten

Eurecto

17 december

Houten

Eurecto

