Evenementenkalender
zomer 2021
Vanwege Covid-pandemie gelieve de website van betreffende museumlijn te raadplegen
Alle onderstaande data zijn onder voorbehoud

t/m 21 november
Utrecht
Tijdens de tentoonstelling ‘Spoor van Verbeelding’ kunnen kinderen zelf aan de slag met het
maken van hun eigen affiche in het ‘Atelier van Verbeelding’ in het museum. Deze speciale
plek is gecreëerd met alle benodigdheden, aanwijzingen en inspiratie om zelf het mooiste
affiche te maken voor thuis aan de muur. Info: www.spoorwegmuseum.nl

museumlijnen
26 juni
Goes
Per stoomtrein op reis naar een heerlijke barbecuemaaltijd! Info: www.destoomtrein.nl
27 juni
Stadskanaal
Op deze dag rijdt de pannekoekentrein. Info: www.stadskanaalrail.nl
10 juli - 22 juli
Erica
Een treinen expositie op het 600 en 700 mm spoor. De treinen zijn mobiele erfgoederen, die
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de industriële ontwikkeling van ons land in de
vorige eeuw. Diverse treinen staan nu opgesteld op de sporen. www.smalspoorcentrum.nl
10 juli
Leek
Bewonder de mooie miniaturen in Familiepark Nienoord.
Info: www.familieparknienoord.nl/treinen
14- en 15 juli 2021 Erica
Een aantal uren vermaak voor de kinderen en opa/oma. Deze dagen zijn er extra activiteiten
voor de kinderen zoals o.a. : een rit met de kindertrein, een wandel-spoortocht, waterloopspel,
diverse oudhollandse spelletjes enz. Info: www.smalspoorcentrum.nl
21 en 22 juli 2021
Erica
Een aantal uren vermaak voor de kinderen en opa/oma. Deze dagen zijn er extra activiteiten
voor de kinderen zoals o.a. : een rit met de kindertrein, een wandel-spoortocht, waterloopspel,
diverse oudhollandse spelletjes enz. Info: www.smalspoorcentrum.nl
31 juli
Goes
Per stoomtrein op reis naar een heerlijke barbecuemaaltijd! Info: www.destoomtrein.nl
01 augustus 2021

Erica

Roofvogelshow. Demonstraties met diverse soorten roofvogels zoals; valken, uilen, buizerds,
arenden en gieren. U zult zelf van dichtbij meemaken hoe ze vliegen en als dan een vogel met
een spanwijdte van 155 cm -190 cm op u afkomst…! Info: www.smalspoorcentrum.nl
28 en 29 augustus Erica
Locomotievenparade op een spoorwijdte van 900 mm. Het zijn locomotieven, die vroeger
gebruikt zijn bij de vervening, in de staatsbossen, bij defensie en bij de steenfabrieken. Info:
www.smalspoorcentrum.nl
28 en 29 augustus Katwijk (ZH)
Pasar Malam op het terrein van de smalspoorweg. Info: www.stoomtreinkatwijkleiden.nl

Beurzen
20 juni
Gemonde
Modelspoorbeurs in de Dorpsstraat 30. Tijden: 9 - 14 u. Info: www.de-wisselstraat.nl
17 juli
Houten
Modelspoorbeurs in Expo, Meidoornkade. Tijden: 9.45 u - 15 u. Info:
www.modelspoorbeurs.nl
28 augustus
Houten
Modelspoorbeurs in Expo, Meidoornkade. Tijden: 9.45 u - 15 u. Info:
www.modelspoorbeurs.nl

