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In maart kregen wij het onheilspellende bericht dat er insluipers in de TEE trein zouden zijn. Met
onze projectleiders Jan, Jan en de voorzitter zijn we naar de Dijksgracht gereden. Daar aangekomen
constateerden wij dat er inderdaad insluipers in de trein zaten.
Hierop hebben we gelijk de beheerder op de hoogte gesteld en heeft de voorzitter de politie gebeld
en gevraagd om hulp. De politie heeft de mensen aangehouden en mee genomen. De schade die ze
aangericht hebben was niet leuk om aan te zien. Deuren bij de overgangen waren geforceerd en de
coupés werden als slaapplaats gebruikt. Overal lag rotzooi.
Sinds januari zijn er mogelijkheden voor de Stichting ontstaan. In overleg met de Stichting
TransportMuseum Lelystad mochten we de Mock-up van de TEE kop opbouwen in de showroom.
In april zijn we gestart met het transport van de nog aanwezige delen van de Mock-up om deze naar
de showroom te brengen. Gelijk is er een inventarisatie gedaan wat kapot is en wat vervangen moet
worden.
Bij de werkzaamheden kregen we het idee om deze Mock-up gelijk om te bouwen tot een mini
bioscoop. Er was wel veel materiaal voor nodig, zoals hout, bouten en moeren, schietnieten, stof,
verf, audiosysteem , videosysteem enz.
De voorzitter Rensema heeft heel veel van deze zaken gedoneerd.
In mei hadden we de basic van de Mock-up weer overeind, waarna we begonnen zijn met de
inrichting van de Mock-up tot mini bioscoop en gelijktijdig zijn we de tribune gaan bouwen.
Ondertussen hebben wij de gelegenheid gekregen om de opslagcontainers op de nieuwe locatie te
installeren.
Door er ook een verbinding tussen de Mock-up en een aan het TransportMuseum geschonken
modelspoorbaan zijn hiervoor enkele zaken voorbereid.
Het afgelopen jaar heeft het projectteam veel gesprekken gevoerd i.v.m. het toekomstig transport
van de trein.
Ook krijgen we veel steun en adviezen van o.a. het Spoorwegmuseum.
De werkzaamheden aan de Mock-up zijn in september tot een afronding gekomen. En zullen voor
2019 verschillende acties in gang gezet gaan worden.

