EVEN NIKS TE DTIEN Ë HEERLIJK EENIETEN?
Een unieks verzameling met echt draaiende miniatuur machines

s.a. landbouw, grundverzet en recyrlíng
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Wil nemen u graag mEE naat de tild van tnen en nu, spelen
in op de versnhillende interesses van leeltijden
met betrekking tnt techniek. [lnze nnstalgisrhe ruimte heeft de sfeer
van een klein musÊum waarin een
grnlt aantal unieke miniatuur mndellen van grnndverirt-, reryclingen landbnuwmachines

staan rpgesteld.

U kunt hier genieten van enerzijds het speelplezier'vfln tlrosgBr
en anderzijds de nroit weg te denknn
mechanische telhniek die ín de mrdellen goed zicJrtbaar is
verwerkt. [)e mndellen zijn qÀnuwd met
nnderdelen van technisch speelgned uit vervlogen tiiden. Wie
heeft er in zijn jeugd niet mee gespeeld, het
alom bekende Meccano. maar nnk andere merken knm je hier
tegen. Alle mndellen ,i1n urht werkend en tnnen
nnk de werkelijkheid.

ln

dit museum willen wij mEnsEn enthnusiast maken.vnnr de techniek.
Een edu catieve attrartie waar np
speelse wijze kennis gemaakt wordt met een wererd vnl techniek.
Er is een m ogelijkheid om rn rlubverband
te bezichtigingen enlnf te bruwen, dus zeker ook vonr kinderen die graag
bezig zijn met deze vnrm van
techniek. Het is bela
nm deze kinderen vanaf
leefti d te stimuleren en te interesseren
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Kortlm, wij hebben een leerzaam paradijsle en wilt u ork van deze
bijznndere verzameling genieten,
tf gaan kiiken nuur. nlru*u tnekamstmngelijkheden, dan kunt u bij nns terecht vnor:
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Vnlg nns np Íacebonk Meccano
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