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Lego® wedstrijd en tentoonstelling in Nationaal Sleepvaart Museum
Het Nationaal Sleepvaart Museum organiseert vanaf 2 juni een wisseltentoonstelling over Lego®
sleepbootmodellen. Hiervoor wordt ook een modelbouwwedstrijd gehouden voor (kleinere) kinderen en
volwassenen.
De eerste modellen zijn al aangemeld maar er is nog ruimte voor meer modellen. De kanshebbers voor een
prijs worden speciaal uitgenodigd voor de opening en prijsuitreiking. Alle inschrijvers met familie zijn
uitgenodigd op de donateursdag van het museum die de dag na de opening wordt gehouden.
Op de tentoonstelling zullen naast de winnende modellen, bijzondere lego modellen te zien zijn omdat ze of
groot, of uitzonderlijk gedetailleerd of van een bijzonder type zijn.
Lego® modelbouw is allang niet meer voor kinderen alleen. Volwassen, individueel of in Adult Fans of Lego
clubs de meest geweldige werkende modellen en constructies.
De vaste collectie van het Nationaal Sleepvaart bestaat uit sleepbootmodellen uit alle tijdvakken voor de
zeevaart, binnenvaart en in de havens. Niet alleen van wereldvermaarde sleepvaartbedrijven maar ook van
kapitein / eigenaars die met familie aan boord woonden en werkten. Ook is te zien hoe er gesleept werd op
loodzware dikke manilla trossen, stijve staaldraden en tegenwoordig oersterke kunststofkabels die
desondanks blijven drijven.
En dan zijn er nog de honderden foto’s te zien, twee replica’s van navigatiebruggen, sleepuitrusting en de
eerste radiohut aan boord van een stoomsleepboot uit 1912.
De kleinste bezoekers kunnen zelf hun Lego® sleepboot bouwen terwijl de groteren zich kunnen uitleven als
een echte kapitein op een sleepboot simulator. In de haven van Maassluis liggen kleine en sleepboten en
bergingsvaartuigen.
Informatie over de Lego®wedstrijd en het Nationaal Sleepboot Museum zijn te vinden op de website
www.Nationaalsleepvaartmuseum.nl. Inschrijven is verlengd tot 17 mei 2018.
Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie omtrent de wisseltentoonstelling kunt u contact opnemen met
info@nationaalsleepvaartmuseum.nl, 010 – 5912474 of
Maarten Helwig, pr@nationaalsleepvaartmuseum.nl, 06‐33008733
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