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De NVBS is een vereniging van en voor belangstellenden in het spoor- en 
tramwegwezen. Verschillende regionale afdelingen organiseren
interessante presentaties door boeiende sprekers. En er is een
landelijke jongerenafdeling.
• In ons maandelijkse fullcolour verenigingsblad Op de Rails lees je
   nieuws en achtergronden uit binnen- en buitenland. Om alles zelf te
   ontdekken en ervaren worden er één- en meerdaagse excursies
   en reizen georganiseerd naar binnenlandse, Eurpese en verre
   bestemmingen.
• Verder biedt de winkel van de NVBS een actueel assortiment
   boeken en DVD’s.
• Bij de bibliotheek en bij de railverzamelingen is heel veel materiaal te 
   raadplegen over recente en historische onderwerpen.
• Al deze diensten zitten samen in het stationsgebouw van Amersfoort, 
   waar de NVBS een eigen onderkomen heeft.
   Daar is ook een gezellige centrale ruimte met uitzicht
   op het spoor bovendien.

Meer informatie en de agenda is te vinden
op www.nvbs.com. Daar kun je een
proefnummer van Op de Rails aanvragen
en natuurlijk lid worden. Voor jongeren is er
een speciaal gereduceerd tarief.

  

Bij bestelling van olie  + kurkset nog 10% extra 
korting. Totale setprijs € 52,65

Ieder lid van Onder Stoom krijgt bij bestelling van 
een fl es zuurvrije glijlagerolie  één fl es gratis. Prijs 

per fl es = € 23,50.

De echte kurkvellen voor in de 
onderkasten van zowel top tray 

cabinet als ook het industrial 
cabinet.

Kosten  € 35,= per set.

TORXILON
Helftheuvelweg 11

5222 AV ‘s Hertogenbosch
Mob: 0655322066

Website: www.torxilon.nl
Email: myfordinfo@xs4all.nl

   

         

WERK  VAN  LEDENWERK  VAN  LEDEN
Piet BogaardsPiet Bogaards
Naar aanleiding van het artikel “Mini & Maxi” in de vorige
Onder Stoom nr.249 stuurde ons lid Piet Bogaards foto’s
op van zijn zelfgebouwde Noks stoommachine. 
Dit was 4 jaar geleden zijn eerste project en is verschaald 
naar 1.5 formaat, waardoor het een flinke machine gewor-
den is. Deze loopt soepel en inmiddels zijn er al meerdere 
gevolgd. Kijk hiervoor eens op www.pietbogaardsstoom.nl

Mooie foto’s van een mooi uitgevoerde machine die we u 
niet wilden onthouden.                                         (G.L.)


