De laatste beurs was in één woord geweldig! We merken dat onze naam steeds bekender word en
ook steeds meer aandacht trekt! Dit jaar maar liefst meer als 150 stemmingen gehad! Als je je emailadres hebt ingevuld, ontvang je ook deze fantastische nieuwsbrief. Liever niet ontvangen meld je
dan snel en eenvoudig af via de website.
We mogen wel zeggen dat de laatst editie enorm spannend was, 6 hartstikke mooie diorama’s, 5
fantastische strijders die enorm fanatiek hebben gebouwd.
De winnaar was nummer 6 Henri Kemper met wel 118 stemmen!

De tweede prijs ging dit jaar naar nummer 1 Co van Soest met 113 stemmen.

De derde prijs ging dit jaar naar nummer 2 Co van Soest met 101 stemmen.

De vierde prijs ging dit jaar naar nummer 4 Ab de Jong met 54 stemmen

De vijfde prijs gaat dit jaar naar Andy Ottens met 37 stemmen.

De zesde prijs gaat dit jaar naar Ronald Halma met maar liefst 25 stemmen.

Voel je je geroepen om dit niveau te overtreffen? Er komt een nieuwe editie in 2019. Deze beurs zal
plaats vinden op 21 en 22 december. De inschrijving is al geopend, zien we jouw inschrijving snel
komen? http://a3dioramawedstrijd.eu/contact/inschrijven/
Heb je ideeën, tips en trucks om het nog beter te organiseren óf weet jij een leuke sponsor? Mail ons
gerust, wij staan altijd open voor suggesties.
Ik wil nog even iemand in het zonnetje zetten namelijk Chantal Verhagen, zij heeft deze onwijs mooie
foto’s gemaakt, de hele collectie foto’s is terug te zien op onze facebookpagina, en er staan er ook
een aantal op de website.
Uiteraard is onze dank ook groot aan onze sponsoren:
Pohé trains and models uit Uden, en Domburg Trainsupport uit Ermelo.
En natuurlijk Modelspoorbeurs Zutphen:
Theo en Nanno.
Zoals jullie wellicht gezien hebben is ons team met 2 man extra uitgebreid; Henri kemper zorgt voor
het nodige vertier en met zijn vlotte babbel haalt ie mensen over om mee te doen en te stemmen &
Ab de Jong helpt vooral met online reclame, hij maakt onwijs leuke berichten op facebook!

