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De grootste Modelbouw
workshop van Nederland Lees verder...

Gerrit Volgers
Hoofdredacteur

In De Modelbouwer nr 2 - 2018
Lees verder...

2018, een bewogen jaar……

Expodag voor historische houten
scheepsmodellen Lees verder...

Er zijn niet veel profetische gaven nodig om dit te voorspellen.
De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen gaan
razendsnel, niet in de laatste plaats door de moderne
wijze van communiceren via facebook en twitter.
Ook de technologische ontwikkelingen komen in een
stroomversnelling en zal effect hebben op de modelbouw.
Nieuwe fabricagemethoden komen in het bereik van
modelbouwers. Naast de inmiddels steeds meer bekende
technieken als lasersnijden en 3D printen zal ook scannen
steeds meer worden toegepast. En wat te denken van de
ontwikkeling van accu’s onder druk van autofabrikanten en
miniaturisering van elektrische aandrijvingen en besturingen?
Ook de NVM kan en zal hierin niet achterblijven. Zijn we er
de laatste jaren in geslaagd om het geschreven verhaal te
ondersteunen met veel hoogwaardig beeldmateriaal, in de
toekomst zal dit worden aangevuld met filmpjes die laten zien
hoe iets gemaakt of gemonteerd wordt. En vanzelfsprekend
zullen deze toegankelijk worden gemaakt via internet.
Inmiddels is de lezer er mee vertrouwd geraakt dat naast De
Modelbouwer de NVM website, ook de NVM Nieuwsbrief2.0
en facebook pagina u op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen. Hieronder valt vanzelfsprekend de viering
van het 75-jarig bestaan van de NVM in oktober van dit jaar.
Meer hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.
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Met twee animaties voor de modelbaan staat het eerste
nummer van De Modelbouwer van dit jaar in het
teken van de beweging. Het laden en lossen van een
rolwagen, beschreven door de vaste auteur Rob Mooij
wordt gecompleteerd door een ingenieuze werkende
melkbuslosplaats van Tom Kamsma. Ook bewegend zijn de
Mikado, waarvan hier het 3e en laatste deel is opgenomen
en de 7 Provinciën uit 1909, nu deel 2 van dit model. En
wat te denken van en volledig functionerende party bus,
compleet met disco? Statisch daarentegen zijn de diverse
houten scheepsmodellen, waarvan het laatste deel in de
serie van HMS Prince, model van een carousseldraaibank en
een diorama van een uniek DAF model: de Pony. De techniek
van het ontwerpen van een cabine voor realisatie via een 3D
printer en verslagen van tentoonstellingen van het afgelopen
jaar ronden dit nummer af.
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Ik wens alle lezers van deze nieuwsbrief
een Gezond en Voorspoedig 2018
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DE MODELBOUWER 2018 - 1
Weg van het spoor? Van het spoor op de weg
		 Een werkende wagon-carrier in H0

Pantserschip Hr.Ms. De Zeven Provinciën 1909
		 Deel 2

Het Mikado Project
		 Bouw van een 7¼”stoomlocomotief - deel 3

DAF Pony als brandweer bij Fokker

Gereedschapswerktuigen in model
		 Een Carrousel draaibank

Animatie man en melkbussen

HMS Prince
		 How to pimp a modelkit - deel 4

FTF Cabine in schaal 1:14,5
		 Het ontwerpen voor een 3D printer….

Kinderspeelgoed van 100 jaar oud
		 Restauratie van een bootje…

Le Buzz
		 RC model van een Partybus

Techniek & Stoomdag Wijchen 2017

Tentoonstelling MBV “Oude Rijn en Gouwe” 2017

Mediterane zeilschepen
		 17e en 18e eeuw - deel 2

CAAP Klantendag 2017
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VAN HET BESTUUR
De grootste Modelbouw
workshop van Nederland

Robert Schotman
Voorzitter

In 2018 bestaat de NVM 75 jaar, een hele mooie prestatie
om trots op te zijn en een mooi compliment voor onze
vereniging en “De Modelbouwer”. Een goede aanleiding
om met onze leden een feestje te vieren.

We organiseren deze modelbouw dag niet alleen, maar in
samenwerking met Modelbrouwers ( www.modelbrouwers.nl ).
We zijn blij met deze samenwerking, want zij hebben
jarenlange ervaring met het organiseren van grote modelbouwshows waardoor we gezamenlijk een fantastische dag
gaan organiseren.

Het idee is dat we de grootste Modelbouw workshop van
Nederland organiseren waarbij het bouwen van modellen
voorop staat.

We hebben inmiddels een mooie locatie, de Evenementen
Hal in Gorinchem met 5.000 m2. Hiermee hebben we
voldoende ruimte om alle takken van modelbouw te laten
zien. De overeenkomst voor deze locatie is getekend en de
voorbereidingen zijn in volle gang.

Waar denken we aan:
• Werkende stoommachines, treinen en schepen
• Baan voor rijdende vrachtwagens
• Workshops: metaalbewerking, zeilen maken, 3D tekenen
en printen, Koud lassen, houtbewerken, scenery,
modelbanen.
• Demonstraties door NVM-verenigingen
• Leden en verenigingen met modellen in aanbouw
• Modelbouwprojecten voor kinderen
• Vaarbassin voor demonstratie met model (zeil) schepen
• Modelbouwstands van leveranciers met materialen
• Nog veel meer

Reserveer de datum zaterdag 6 oktober alvast in uw
agenda. Op dezelfde dag is er een CREA-beurs in een andere
hal, waardoor er voor de hele familie iets te beleven is.
Tot slot wil ik u graag wijzen op de jaarlijkse Expo
scheepsmodelbouw voor historische houten scheepsmodellen die onze scheepsredacteur Ron van Leeuwen
jaarlijks organiseert. Dit jaar in samenwerking met
Batavialand op zondag 6 mei van 11 tot 17 uur.

Kortom een geweldige show met een focus op alles wat met
het bouwen van modellen te maken heeft. Eindelijk heeft u
de gelegenheid om uw model te laten zien terwijl het nog
niet af is. Want daar ligt het accent op dat u kunt vertellen
en laten zien hoe u uw model bouwt.

Ik wens u een mooi modelbouw jaar 2018

Dit jaar is het zover: de NVM bestaat 75 jaar!
Deze mijlpaal zal worden gevierd met een grootscheeps evenement dat gehouden zal worden op:

6 oktober 2018 in de Evenementenhal in Gorkum
Noteer deze datum alvast in uw agenda, meer hierover krijgt u te horen via de NVM website:
www.modelbouwers.nl , facebook …… en natuurlijk via De Modelbouwer.

NVM
MULTISWITCH
is verkrijgbaar
bij RC- Point!

NVM webshop
op Shapeways
€ 15,95

€ 25,95
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NIEUWSBRIEF 2.0

EXPO DAG 2018
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Onlangs zijn door de redactie met de directie van de
Bataviawerf in Lelystad definitieve afspraken gemaakt:
in samenwerking met Batavialand organiseert de NVM
daarom wederom een

De bezoekers betalen de gewone entreeprijs met natuurlijk
ook toegang tot de gehele werf inclusief bezoek aan het
VOC schip de Batavia. Leden van de NVM krijgen hierop
50% korting. (€ 7,- )
Eregast zal waarschijnlijk zijn de heer Willem Vos, bouwer
van de Batavia en stichter van de werf. Ook hij zal exposant
zijn met een aantal modellen. En... we worden steeds
internationaler want er worden ook modelbouwers uit
België, Duitsland en Frankrijk verwacht. Ik verwacht dat het
weer een te gekke dag gaat worden. Nadere informatie en
de mogelijkheid tot inschrijven volgt.
Heb je zin en tijd om te komen exposeren? Schrijf je in op
https://scheepsmodelbouw.wufoo.com/forms/s1d6xj2c0ps829x/

Expodag/ontmoetingsdag voor
historische houten scheepsmodellen
op zondag 6 mei van 11 tot 17 uur
Voor wie bekend is op de werf: we hebben de gehele
filmzaal tot onze beschikking. Een uitwijkmogelijkheid is in
de ruimte waar het model van de Zeven Provinciën schaal
1:10 nu wordt gebouwd. En wordt het helemaal te gek
dan wordt de Heerenzaal ook geopend maar dat is voor
mindervaliden niet bereikbaar.

Volg ook de informatie op de NVM website:
www.modelbouwers .nl en de NVM Nieuwsbrief2.0
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NIEUWSBRIEF 2.0

In De Modelbouwer nr 2 - 2018
Mocht u in de toekomst het vervolg van een artikel niet
willen missen, wordt dan lid van de NVM en neem een
abonnement op De Modelbouwer.

In het volgende nummer van De Modelbouwer komen
aan bod, naast het vervolg op ‘Ontwerpen cabine voor
3D printer’, ‘HMS 7 Provinciën’, een ‘Kustwachtschip met
straalaandrijving’ en een nieuw aflevering van de ‘Union
Manta’ de volgende onderwerpen:

Een Chinese bloemenboot
Frans Dekker

De Zirfaea een Rijkswaterstaats vaartuig
Ben Glaudemans

Assen voor RC modellen 1:15
Gerrit Volgers

Bouwplaat model Sir Nigel Gresley - deel 2
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NIEUWSBRIEF 2.0
Gerrit Volgers

Nieuws van de NVM 3D Printshop
De NVM webshop wordt voortdurend aangevuld met
nieuwe modellen. Zo is de Crossley trekker mate DAF
busoplegger nu ook verkrijgbaar in schaal 1:120(TT). Ook is
de busoplegger bodemplaat nu uitgerust met stoelen. Gaar
naar www.shapeways.com/shops/nvm3dmodels
voor de laatste informatie.

Informatie van
Modelbouwatelier Apeldoorn

Hans Papenhuijzen

•
•
•
•
•
•

Afmetingen: L x B x H = 305 x 130 x 176 mm.
Gewicht 3,95 kg. (Inclusief Radiobesturing)
Leverbaar met: handbediening of radiobesturing
Dak, afneembaar
Optie: geïsoleerde wielen
Wordt geleverd met 2 gegoten loclantaarns en reclame
decals aan te brengen door de eigenaar.
• Leverbaar in alle Roundhouse standaardkleuren

We kennen Henk Bunte als de man van het Modelbouwatelier Apeldoorn, maar ook als een trouwe deelnemer aan
stoomhappenings in ons land. Ik ken hem vooral vanwege
zijn lidmaatschap van de Nederlandse afdeling van de
Engelse Spoor 1 club(G1MRA) Op vele bijeenkomsten van
deze afdeling hebben we hem bezig gezien. Ik heb U
daarover al verschillende keren bericht. Henk Bunte reed
er vaak met de fraaie locomotieven, die hij kan leveren,
maar heeft, dankzij zijn ruime ervaring, velen van ons
met raad en daad bijgestaan. Iets nieuws bij Henk is
altijd weer interessant voor ons als Spoor 1 rijders. Dezer
dagen kregen we weer boeiende informatie over een
fraaie: ROUNDHOUSE Live steam Stoomtramloc CLARENCE
geschikt voor 45 en 32 mm spoorbreedte

Richtrijs inclusief radiobesturing: EUR 1950,(Definitieve prijs in GBP bekend per medio April 2018)

CLARENCE is een Roundhouse freelancemodel, gebaseerd
op stoomtramloc’s aan het begin van de 20e eeuw.

Technische gegevens/specificaties:
• Gasgestookt met de betrouwbare Roundhouse FGbrander.
• 2 gekoppelde assen met buitenliggende frameplaten
• 2 dubbelwerkende cilinders met bakschuiven bediend
door een semi Walschaerts schuifbediening
• Voorzien van een uitlaatslag versterker
• Standaard regelorganen: regulateur, veiligheidsklep,
manometer, smeertoestel, gaskraan en
schuifomkeerhendel.
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NIEUWSBRIEF 2.0

Uitnodiging Stoommodellenweekend
Nederlands Stoommachinemuseum

Beste modelbouwers,

Het Nederlands Stoommachinemuseum is gevestigd in
het oude stoomgemaal De Vier Noorder Koggen aan de
Oosterdijk 4 in Medemblik. Overnachtingsmogelijkheden
In de nabije omgeving zijn diverse overnachtingsmogelijkheden aanwezig in de vorm van vakantieparken,
hotels en B&B’s. Ook bestaat de mogelijkheid om op het
terrein van het museum gratis te kamperen in eigen tent,
caravan of camper.

Op zaterdag 22 en zondag 23 september 2018 houdt
het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik
voor de derde keer een Stoommodellenweekend. We
hopen op net zo’n geslaagde editie als in 2017! Daarom
doen we (opnieuw) een beroep op u en hopen dat de
deelnemers van vorig jaar zich opnieuw zullen aanmelden.
Vanzelfsprekend zouden we graag nog meer eigenaren
van stoommachinemodellen als nieuwe deelnemers
verwelkomen om zo het evenement tot een nóg groter
succes te maken.

Meer informatie en aanmelden kan door uw
contactgegevens op te sturen naar: communicatie@
stoommachinemuseum.nl t.a.v. Els Goetjes

Van harte welkom zijn modeltreinen, -boten, -tractors
en stationaire modellen die onder stoom of op perslucht
draaien. Kortom; alles wat met stoommodelbouw te
maken heeft. Zowel binnen als buiten heeft het museum
voldoende ruimte om de modellen te tonen.

Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik
Tel: 0227-544732

Radiografisch bestuurbare stoombootjes kunnen te
water worden gelaten in het fraaie binnenwater achter
het museum. Bij voldoende interesse wordt een 5 inch
spoorbaan uitgelegd op het buitenterrein, waarop ook 3,5
inch treinen kunnen rijden. In het depot van het museum
wordt een grote ovale spoortafel opgesteld voor Spoor 1,
waarop zowel smalspoor als normaal spoor kunnen rijden.

Meer informatie over het museum vindt u op onze website
www.stoommachinemuseum.nl

Als u bereid bent om uw modellen op deze dagen bij ons
tentoon te stellen, bieden wij u als dank op beide dagen
een lunchpakket en consumpties aan. Tevens staat voor de
deelnemers zaterdagavond een maaltijd klaar. Introducés
mogen hier voor een gereduceerd tarief bij aanschuiven.
Verdere informatie hierover volgt later.
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NIEUWS UIT HET TEKENINGENARCHIEF
Nu er geen nieuwe tekening valt aan te kondigen
dacht ik dat dit een mooie gelegenheid was om eens
aan de beginnende modelbouwer te denken. Tenslotte
hebben we nieuwe aanwas hard nodig en er is in het
tekeningenarchief meer te vinden dan uitsluitend
“hogeschool modelbouw”. Een paar tekeningen dus die
beginners, of vaders of grootvaders met hun kinderen of
kleinkinderen kunnen maken. Deze keer in de rubrieken
schepen en stoom.

60.01.013

Om te beginnen een leuk zeiljacht dat al verscheen in
de eerste volle jaargang van De Modelbouwer, in1937.
Het ontwerp van Werumeus Buning werd opnieuw in
tekening gebracht door Piet Akkerman. Het betreft
tekening 10.08.005, de Karkiet. De romp is uitgewerkt
met bouwspanten die u zo op het hout kunt overnemen.
Met een lengte van 60 cm is de romp ruim genoeg om
radiobesturing in aan te brengen als u dat zou willen. De
tekening staat op één blad A-1 en een bouwbeschrijving
is beschikbaar. De tekening kost € 19,54.
In het tentoonstellingsnummer voor Techniek in Vrije Tijd,
in 1983 stond de bouwbeschrijving voor een knikspant
sleepbootje. De tekening werd in het archief opgenomen
onder nummer 10.14.048. Hij bestaat uit een blad A-0 en
een blad A-1 plus de bouwbeschrijving. De bouw van de
romp wordt daarin stap voor stap beschreven, terwijl de
opbouw gemaakt kan worden aan de hand van de zij- en
bovenaanzichten van het scheepje, maar desgewenst
ook naar eigen inzicht. Met een lengte van 57 cm is er
voldoende ruimte voor radiobesturing die u dan zelf
moet inpassen. De tekeningset kost € 36,03.
In datzelfde nummer van De Modelbouwer stond een
klein stoomlocomotiefje “Bingo” beschreven. Een tweeasser met buitenliggende oscillerende cilinders, Het
ontwerp is voor spoor 0 (32 mm). Het tekeningnummer is
20.20.021 en het setje betstaat uit 3 bladen A-3 terwijl de
bouwbeschrijving wordt meegeleverd. Het locje is spiritus
gestookt en heeft een maximale werkdruk van 3 Bar. De
prijs van het setje is € 19,16.

20.20.021

10.08.005

Voor bouwers die liever iets stationairs bouwen noem
ik tekening 60.01.013, de Simplex-Duplex, een ontwerp
van Rob van Dort en getekend door P.H. van Popta. Het
ontwerp is voor een verticale tweecilinder machine met
dubbelwerkend oscillerende cilinders, maar het kan ook
als ééncilinder worden gebouwd. Het geheel staat op 4
bladen A-4. Een bouwbeschrijving is beschikbaar. De prijs
van het setje is € 15.30. In de jaargangen 1987/1988 is
op dit ontwerp een variatie als compound oscillerende
machine beschreven.

10.14.048

Tot zover deze keer. Een volgende keer de rubriek
houtmodelbouw. Daar valt ook meer dan genoeg voor
de beginner te vinden. En weet: leden hebben bij
Modelbouwtekeningen.nl een korting van 25%.
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VOOR UW AGENDA
2 april
Miniatuur & Modelbouwspektakel; Rabotheater De Meenrhe,
Steenwijk (tegenover het station Steenwijk); open 10 – 17; toegang
€ 5,00, kind beneden 4 jr gratis onder begel.; info:
www.miniatuurorganisatie.nl

19 t/m 23 januari
London Model Engineering Exhibition; Great Hall, Alexandra
Palace, London;open vrij e zat 10 – 17, zon 10 – 16.30. Info en
ticketvoorverkoop www.londonmodelengineering.co.uk.
3 februari
De Zeeuwse Auto Model Ruilbeurs - Congrescentrum De Stenge,
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes); open 10.00 – 15.30; info:
0113-220493 of ztmr@zeelandnet.nl.

14 april
Treinen en autobeurs Spijkspoor; Delta, Albrandwaardsedijk 74,
3172 AA Poortugaal; open 10 – 15; toegang € 2,50 kind tot 12 jr
gratis; info: www.spijkspoor.nl

3 februari
Treinen en autobeurs Spijkspoor; Delta, Albrandwaardsedijk 74,
3172 AA Poortugaal; open 10 – 15; toegang € 2,50 kind tot 12 jr
gratis; info: www.spijkspoor.nl

15 april
Modelspoorbeurs; Verenigingsgebouw De Borgh, Speelhuispad
3 Geldrop; open 10 – 15; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis;
aanmelden tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Houtum 0402550041 of m.vanhoutum@chello.nl

3 en 4 februari
Modelbouwshow Goudenhandjeszeeland; Ter Reede,
Vreedehoflaan 240, Vlissingen; Open 10 – 17; toegang gratis; info:
www.goudenhandjeszeeland.nl

22 april
Lenterijdag Stoomgroep Zuid; spoorbanen aan het Reeptiend, te
Breda; Spoor 1 tafel, hoge baan 3,5 en 5”en grondbaan 5”en 7,25”;
open 11 – 16; route en info: www.stoomgroepzuid.nl

10 februari (NB: gecorrigeerde datum)
Tweejaarlijkse expositie van Modelbouw Contactgroep Nieuw
Beijerland; Dorpshuis ‘De Swaensvoet’, Marktveld 9 3264 AL Nieuw
Beijerland; open 10.00 – 16.00; toegang gratis; info:
bas.pols@gmail.com of 0186-691893.

25 t/m 27 mei
Dordt in Stoom; info: www.dordtinstoom.nl
16 en 17 juni
Vaarshow Vaargroep Noorderlicht; Hoofdstraat 9,
9686 VE Beerta (Afslag A7: Winschoten, Afslag 47); info:
www.vaargroepnoorderlicht.nl en www.reiderhaven.nl

10 februari
Modelspoorbeurs MSC Assen; Gebouw Penta, Industrieweg 3,
Assen; open 10 – 15; toegang ,00; kind tot 12 jr gratis; info:
www.mscassen.nl.

17 juni
Midzomerrijdag Stoomgroep Zuid; spoorbanen aan het Reeptiend,
te Breda; Spoor 1 tafel, hoge baan 3,5 en 5”en grondbaan 5”en
7,25”; open 11 – 16; route en info:
www.stoomgroepzuid.nl

10 en 11 februari
Spoor 0 en Spoor 1 treffen in De Twee Marken, Trompplein 5,
Maarn; open zat 10-17, zon 10-15.30; toegang € 10,00.
24 en 25 februari
Modelbouwshow.nl; alle soorten modelbouw en Lego festijn;
Zeelandhallen, Da Vinciplein 1 4462 GX Goes; open 10.00 – 18.00;
info: www.modelbouwshow.nl.

1 en 2 september
Oldtimer Festival Tilligte; info: www.twentsoldtimerfestival.nl
29 september
Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs. Congrescentrum “De Stenge”,
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes). Modeltreinen “voor elck
wat wils”. Open: 10.00 tot 15.30, toegang € 1,50; tot 10 jaar € 0,50.
Info: ztmr@zeelandnet.nl of 0113-220493

25 februari
Modelspoorbeurs; Cafe-zaal De Schuif, Dorpsstraat 30, Gemonde;
open 09.00 – 14.00; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis;
aanmelden tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Houtum 0402550041 of m.vanhoutum@chello.nl.

1 en 2 September
32ste Internationale Modelstoomdagen KMYCA; Op de nieuwe
locatie in Rivierenhof, Deurne (Antwerpen); info en aanmelden
www.kmyca.be

3 maart
Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs. Congrescentrum “De Stenge”,
Stengeplein 1, Heinkenszand (bij Goes). Modeltreinen “voor elck
wat wils”. Open: 10.00 tot 15.30, toegang € 1,50; tot 10 jaar € 0,50.
Info: ztmr@zeelandnet.nl of 0113-220493

16 september
Open Dag Stoomgroep Zuid; spoorbanen aan het Reeptiend, te
Breda; Spoor 1 tafel, hoge baan 3,5 en 5”en grondbaan 5”en 7,25”;
open 10 – 17; route en info: www.stoomgroepzuid.nl

9 t/m 11 maart
Modeltrein Expo on Trax; Spoorwegmuseum, Utrecht; info:
www.spoorwegmuseum.nl/evenementen

22 en 23 september
Stoommodellenweekend in het Nederlands Stoommachine
Museum; Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik; info: www.
stoommachinemuseum.nl

17 maart
Modelshow Europe; Plantion, Ede; open 10 – 16; toegang € 10,00
kind 6-12 € 5,00; info: www.modelshow-europe.com
17 en 18 maart
Large Scale Model Rail; modelspoortentoonstelling met focus op
spoor 0, spoor 1, G-scale, 16 mm etc; Wawickshire Event Centre,
Fosse Way, nabij Leamington Spa CV31 1XN; info:
www.largescalemodelrail.co.uk

29 september
Treinen en autobeurs Spijkspoor; Delta, Albrandwaardsedijk 74,
3172 AA Poortugaal; open 10 – 15; toegang € 2,50 kind tot 12 jr
gratis; info: www.spijkspoor.nl

18 maart
Voorjaarsstoomdag; NVM Stoomgroep Zuid; De Wetering,
Weteringplein 1 5175 BZ Loon op Zand; open 10.00 – 17; toegang €
5,00, kinderen t/m 12 jr gratis; info en aanmelden:
www.stoomgroepzuid.nl.

Modelspoorbeurs; Cafe-zaal De Schuif, Dorpsstraat 30, Gemonde;
open 09.00 – 14.00; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis;
aanmelden tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Hotum 040-2550041
of m.vanhoutum@chello.nl.

30 september

14 oktober

24 maart
Open dag MBC Epe; Forellenkwekerij ’t Smallert, Smallertsweg
8 te Emst; demo’s met R/C bestuurde schepen, (vracht)auto’s,
vliegtuigen en tanks.; open 10.00 – 15.30; toegang gratis.

Modelspoorbeurs; Verenigingsgebouw De Borgh, Speelhuispad
3 Geldrop; open 10 – 15; toegang € 2,00; kind tot 14 jr gratis;
aanmelden tot 3 dgn voor de beurs bij M. van Houtum 0402550041 of m.vanhoutum@chello.nl

Uw evenement of Open Dag in deze agenda? Meld het evenement dan aan via het formulier op www.modelbouwers.nl via de link
“aanmelden evenement”, of stuur een email met alle gegevens of uw persbericht naar agenda@modelbouwers.nl
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