Maandblad ‘Op de Rails’

passie voor spoor

Ieder lid van de NVBS ontvangt maandelijks het blad ’Op de

Rails’.
De uit NVBS-leden bestaande redactie zorgt voor de inhoud. Zij
verzamelen nieuws, weten auteurs en fotografen te vinden, maar
schrijven ook zelf artikelen en zorgen voor de opmaak. Drukken

Nederlandse Vereniging van
Belangstellenden in het
Spoor- en tramwegwezen

gebeurt elders.

Digitale nieuwsbrief ‘NVBS Actueel’
NVBS Actueel is onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Helemaal
gratis en vol met interessante informatie over de NVBS en andere
onderwerpen. Als je je via nvbs-actueel.com aanmeldt, krijg je

Documentatie

een mail bij het verschijnen van het volgende nummer. Je kunt

De NVBS beschikt over een grote hoeveelheid

daar ook alle eerdere uitgaven van NVBS Actueel lezen.

documentatie op het gebied van spoor- en tramwegen.
Onder andere materieelbeschrijvingen en -tekeningen.

Facebook

Hiervan kun je gebruik maken, bijvoorbeeld voor het maken

Nieuwtjes vind je op onze Facebook-pagina:

van een scriptie of artikel.

facebook.com/NVBS1931

Modelbouw

Lid worden?

Liefhebbers van modelspoor kunnen bij de afdeling

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, wil je een

Modelbouw in Den Haag hun hart ophalen. Je kunt daar

(digitaal) proefnummer van Op de Rails ontvangen, wil je lid

terecht om je eigen materieel te laten rijden.

worden?

Van schaal Z tot en met I. Heb je een technisch probleem,

Meld je online aan via nvbs.com.

dan hebben ze daar vast een oplossing.

Contact
De NVBS is gevestigd in Amersfoort:
Stationsplein 43 -2.
Openingstijden en telefoonnummer. Zie nvbs.com/bibliotheek
Postadres: Stationsplein 43 -2, 3818 LE Amersfoort
E-mail: info@nvbs.com

Bezoek eens een afdeling voor een presentatie of lezing, kom
eens naar NVBS Centraal in Amersfoort om te zien wat we in huis
hebben en wat we doen!
Meer informatie vind je op nvbs.com/agenda.

stap in en maak
kennis met ons

Passie voor spoor
Zin om eens een tochtje met de trein te maken?
Met vrienden een dagje erop uit om foto’s te maken?
Een ritje met de tram in een vreemde stad?
Mensen ontmoeten, die je op sociale media hebt leren
kennen?
Meegaan met een excursie in binnen- of buitenland?
Op internet zoeken naar foto’s en films van treinen en trams?
Bezig met je modelbaan?
Een collectie die je bijna nergens vindt. De medewerkers helpen je

Wat betekent de NVBS voor jou?

graag op weg en kunnen bijzondere uitgaven voor je bestellen.

De NVBS is een landelijke vereniging en heeft in het station

Bijzondere excursies
Een aantal keren per jaar kun je deelnemen aan excursies of

van Amersfoort een mooie ruimte waar je terecht kunt voor

Eldorado voor railliefhebbers

reizen die de NVBS voor haar leden organiseert.

de winkel, bibliotheek of de collecties foto’s en documenten.

Wil je meer weten over een spoor- of tramlijn die vroeger bij jou in de

De ene keer is dat een dagtrip, een andere keer een lange reis.

Natuurlijk staat er koffie of wat anders klaar. In het hele land

buurt lag? In de (uitleen)bibliotheek kun je daarover vast wel een

Vaak wordt je een kijkje achter de schermen gegund of kun je

heeft de NVBS afdelingen, ook bij jou in de buurt. Daar kun je

boek of tijdschrift vinden.

met bijzonder materieel rijden.

langskomen om een presentatie of lezing bij te wonen.

De NVBS heeft een groeiend digitaal archief van foto’s, materieel-

Belevenissen van meerdaagse reizen passeren later de revue

tekeningen en documenten. Veel daarvan kun je vinden op

tijdens een reünie.

NVBS Winkel

nvbs.com/verzamelingen.
Zomer of winter, het maakt niet uit. Bij de afsluiting van het jaar

In de winkel is een keur van boeken, tijdschriften en dvd’s
verkrijgbaar. Over alles wat te maken heeft met treinen en

Het archief is op afspraak te bezoeken.

zijn er oliebollen in de excursietrein of -tram: de ‘oliebollenrit’.

trams. Niet alleen in Nederland, maar ook in ons omringende

Tijdens de traditionele Koningsdagrit ontbreekt natuurlijk het

landen. Kijk niet vreemd op als je er ook boeken uit andere

oranjebittertje niet. We rijden het liefst met historisch materieel.

werelddelen aantreft. Vergeet niet de afdeling met
tweedehands boeken te bezoeken. Misschien vind je daar
het boek, wat je al heel lang zoekt.

Kijk op de website: nvbs.com/reizen
2019105000

