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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

Voor U ligt het eerste clubblad van dit jaar. 
Op pagina 3 vindt U de uitnodiging en agenda voor de 
jaarvergadering die gepland staat voor woensdag 25 
maart in ons clubgebouw. Waarom deze convocatie op 
pagina 3 moet staan is mij niet duidelijk maar zo is het 
in de statuten opgenomen. Stemming over zaken kan 
mondeling, maar over personen alleen schriftelijk met 
ongetekende briefjes. 
Wijziging van statuten kan alleen maar met tussenkomst 
van een notaris en dat is niet gratis!

Na de agenda staat het jaarverslag gepubliceerd en ik vraag iedereen dit goed te 
lezen en verzoeken aan alle leden ter harte te nemen. Het fi nancieel 
jaarverslag ligt ter inzage op de avond van de ledenvergadering en wordt, zoals 
eerder besloten, niet gepubliceerd.

Een van de belangrijkste activiteiten van onze modelspoorclub is uiteraard het 
beoefenen van de hobby en alhoewel sommige leden ontkennen dat deze 
voortvarend ter hand worden genomen is het afgelopen jaar veel, zowel 
zichtbaar als minder zichtbaar, veranderd. 
Wanneer lopende projecten zijn afgerond kunnen plannen gemaakt worden 
voor nieuwe uitdagingen. Voor alle duidelijkheid staat ook in de statuten dat de 
hobby niet alleen actief maar ook passief 
kan worden beleven.

Hans van den Ham
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AGENDA JAARVERGADERING 2015    

Agenda jaarvergadering

Datum Woensdag 25 maart 2015
Tijd  20.00 uur
Locatie clubgebouw

Leden dienen de presentielijst te tekenen!

Opening       (voorzitter)
Jaarverslag       (voorzitter)
Financieel jaarverslag      (penningmeester)
Verslag kascontrole commissie    (commissie)
Benoeming nieuwe kascontrole commissie    (allen)
Mededelingen       (voorzitter)
Rondvraag       (allen)
Sluiting       (voorzitter)
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JAARVERSLAG 2014    

Jaarverslag 2014 Helderse Modelspoorclub

Het verenigingsjaar werd geopend met een Nieuwjaarsborrel voor alle 
clubleden en hun partners en familieleden. Traditie getrouw is het ook de eerste 
rij avond van het nieuwe jaar.
Het bestuur kwam 7 keer bijeen voor haar reguliere vergadering en er vonden 
geen mutaties plaats. Op19 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Deze werd bezocht door 23 leden en 4 bestuursleden. 
Doordat de club fi nancieel gezond is hoefde de contributie niet verhoogd te 
worden en werden alleen enkele barprijzen aangepast in verband met gestegen 
inkoop kosten. 
Elke hobby kost geld en voor alle banen kon voldoende budget ter beschikking 
worden gesteld om aan wensen van leden te kunnen voldoen. 
Vaste clubbezoekers weten dat er, al dan niet duidelijk zichtbaar, fl ink gewerkt 
is aan de verschillende banen. 
Niet door sneeuw of ijzel maar vanwege voetballen was de club op 18 juni 
gesloten. De wedstrijd Australië – Nederland werd gespeeld (weet u de uitslag 
nog?). De jaarlijkse schoonmaakdag werd gehouden op 28 juni en 14 leden 
waren aanwezig om clubgebouw en tuin op te ruimen. 
Het was toch weer nauwelijks voorstelbaar dat zoveel afval richting stortplaats 
moest worden afgevoerd. Op 18 augustus werd de groepenkast van het elektra 
vervangen omdat deze bij een controle werd afgekeurd. Dit was ook 
noodzakelijk om een nieuwe verzekering voor ons gebouw aan te vragen.

Met 8 leden werd op 12 oktober een bezoek gebracht aan de Friese Modelbaan 
Club. Het is altijd interessant te horen hoe anderen onze gezamenlijke hobby 
beleven en beoefenen.
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vervolg  JAARVERSLAG 2014

De opendag werd gehouden op 18 oktober en werd bezocht door ruim 100 
belangstellenden. Daarnaast waren zeer veel leden aanwezig om onze hobby te 
demonstreren en waar nodig tekst en uitleg te geven.

Belangrijke punten van zorg voor het bestuur zijn inzet van leden ook voor 
andere zaken dan alleen de hobby. Denk aan het runnen van de bar, het 
aanleveren van voldoende copy voor ons mooie clubblad, het willen beheren 
van de website en ook het algehele onderhoud van het gebouw. 
Over het clubblad gesproken, veel dank gaat uit naar Nelleke die samen met 
Gerrit Barten 4 keer per jaar dit blad verzorgt.

In het verslag jaar ontvielen ons twee leden waarvan Cor Rathmann de meest 
trouwe was. In het juni nummer werd bij zijn overlijden op 27 april stilgestaan. 
Precies twee maanden later overleed Leo Weller.

Gelukkig konden we aan het begin van het jaar twee nieuwe leden verwelko-
men want als het ledenaantal blijft dalen ontstaan grote, vooral fi nanciële prob-
lemen die het voortbestaan van onze club kunnen bedreigen.

Hans van den Ham 
voorzitter
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LIGHTCONTROL NBAAN 

Voor de N-baan op onze club heb ik een light-control kastje gebouwd die ik sa-
men met Hans van het marinebedrijf heb ontwikkeld en gebouwd.
Hans heeft nu mTrainTronics opgericht voor verdere ontwikkeling van de 
Light-Control.
Het plan voor deze control komt uit het blad elektor van december 2013. 
Daar had men een printje ontwikkeld met een programmeerbaar PIC er op 
zodat je 5 ledjes onafhankelijk kan schakelen via je seriële poort van een PC.
Bij de conrad verkopen ze ook zoiets van TAMS en kost dan 9,99 euro per 
huisje. Bij dit plan kost het per decoderprintje 2,60.

Het nadeel van dit systeem was dat je op elk printje een voeding van +5V 
moest bouwen en alles onafhankelijk van elkaar werkt.
Wij kunnen straks een heel gebied (stad, haven en station) aan en uit schakelen 
en dan ook nog in elk huis cq seinhuis 5 verschillende ledjes schakelen.

principe schema

Het belangrijkste van de schakeling blijven de decoders die je in een huisje 
plaatst. Deze decoders bevatten een PIC (programmeerbaar IC).
De code die in de PIC word geladen via een PIC-programmer die hebben we 
zo ontworpen dat we de 5 uitgangen onafhankelijk van elkaar kunnen 
schakelen.Dit kunnen we dan via de software gewoon op de PC doen.

De hoofdprint, zeg maar de interface tussen de computer en de decoderprintjes 
hebben we zo gemaakt dat deze in de doosjes van Digikeijs kunnen.
Deze boxjes hebben we ook gekregen van de Firma Digikeijs.



11

 vervolg LIGHTCONTROL NBAAN

                                                                 het hoofdmenu

Bovenin kan je goed de 4 uitgangen zien die 
je straks kan schakelen.

                               de decoderprintje met PIC                            
                       de hoofdprint

De light control wordt verder menu gestuurd vanaf de computer.
De ontwikkeling gaat nog verder om straks ook de RGB strips boven de N-
baan er mee te besturen. 
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Dé modeltrein speciaalzaak in West-Friesland

Dealer van bijna alle bekende en veel minder bekende merken

Wat kunnen wij u bieden:

Snelle leveringen
Breed assortiment
Inbouw- / ombouw- / reparatieservice
Concurrerende prijzen

Klantgerichte service
Demo-modelbaan in schalen H0, TT en N

Op onze demo-modelbaan wordt zowel analoog als met diverse
digitale systemen gereden. Hierdoor is ruime kennis en
ervaring aanwezig met de diverse systemen.

Een deel van ons assortiment kunt u vinden en bestellen op
onze website. Indien u een artikel zoekt dat niet op de website
is opgenomen, vraagt u er dan gerust naar.

U kunt natuurlijk ook onze winkel bezoeken. Raadpleeg de
openingstijden op onze website:

www.anw-modeltreinen.nl

Onze adresgegevens:
AnW Modeltreinen

Waterborg 1
1671 NK Medemblik
telefoon: 0227 – 54 01 06
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TERUG NAAR TOEN

Hoe het allemaal begon 5
 
In de Draaikolk hadden we 3 avonden en 1 middag bijeenkomsten, omdat 
we veel leden en weinig ruimte hadden probeerde we de leden gelijkmatig te 
verdelen over de dagen.
Dat lukte vaak niet zo geweldig zodat het de ene keer zeer druk was en de 
andere keer weer stil.
Een groter clubhuis was dringend nodig.
Willem had een buurman die dominee was in Julianadorp en van hem hoorde 
we dat de kerk waar hij preekte binnenkort leeg zou komen.
Willem heeft daar behoorlijk achteraan gezeten en daardoor konden we dat 
kerkje kopen.
De prijs was zeer billijk we betaalde 1 gulden en waren de trotse eigenaar van 
ons huidige clubgebouw.
Maar toen wij gingen kijken werden we wel even stil, het zag er niet alleen 
buiten slecht uit maar  ook van binnen moest er zeer veel gedaan worden.
De verwarming bestond uit een olie kachel en in het toen nog open fi etsenhok 
stond een olievat. Die stalling was ook een verblijfplaats van de jeugd die daar 
van alles uithaalde en vaak ook achterliet Elke keer maakten we het schoon 
maar dat hielp geen steek.
Toen besloten we om de stalling maar aan het gebouw vast te maken zodat men 
daar niet meer kon komen.
Naast het gebouw was een tuin aangelegd waar de koster van de kerk groente 
en fruit teelde en dat gedeelte hoorde bij de kerk.
Het toeval wilde dat de buurtbewoners  een ruimte zochten om voor de kleine 
kinderen een speeltuin te bouwen. Na veel heen en weer gepraat kwamen we 
tot een overeenkomst. 
De buurt kreeg de grond maar moest wel voor een hek zorgen en om te zorgen 
dat de kinderen niet vanuit de speelplaats de openbarenweg op te rennen kregen 
het recht van overpad.
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vervolg TERUG NAAR TOEN

We hoopte dat hierdoor de overlast door de jeugd ook een overlast voor de 
buurt zou worden en dat zij dan actie zouden nemen als wij er niet zouden zijn.

Dat heeft wel enig resultaat gehad, maar als het, inmiddels aangelegde, alarm 
afging belde zij het dichts bij zijnde bestuurslid.
Dat gebeurde ook wel eens midden in de nacht en dat was niet altijd even 
prettig om het maar zacht uit te drukken
Hierna kwam een tijd van bouwen en breken waar ik een volgende keer aan-
dacht zal besteden.
Dat was een periode van ongeveer 2 jaar waarin heel veel gebeurde.
 
Marcel

Wie herkent dit tafereel op een van onze modelbanen

Vraagje
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 ZWITSERSE LOCOMOTIEVEN

Zwitserse locomotieven
 
Dit keer de Re 4/4 1 van de S.B.B.
 
In 1946 kochten de SBB 26 locomotieven van de serie Re 4/4 aan.
Dit waren de eerste loc’s met draaistellen die in gebruik werden genomen. 
Zij waren zeer licht, slechts 56 ton, en konden een snelheid
bereiken van 125 kilometer, wat in die jaren een respectabele snelheid was.
Aanvankelijk zat er in het front een deur om de personenwagens er achter te 
bereiken.Later werd deze deur verwijderd.
Zij reden meestal sneltreinen maar konden ook vrachttreinen trekken. Later, 
toen er nieuwere loc ’kwamen, werden zij verbannen naar nevenbanen en re-
den ze als pendeltrein 
In 1994 werd de laatste, die op de Gotthardbaan, vervangen door bussen en had 
totaal 8,4 miljoen kilometer gereden.
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Voor leden van de H.M.S.C. gelden aantrekkelijke 
kortingen. Vraag uw bestuur naar de voorwaarden!

www.treinenshop-heerenveen.nl
Lindegracht 41
0513-628022
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VERSLAG RAIL 2015 

Op 22 februari jongstleden heb ik Rail 2015 in Houten bezocht. Bijgaand een 
verslag van wat ik gezien heb en uiteraard heb ik de nodige foto’s genomen.

De tentoonstelling van diverse clubbanen uit binnen- en buitenland was in de 
Expo hallen in Houten, ook waar de “normale” modeltreinbeurzen gehouden 
worden. Bij aankomst viel mij op dat ik redelijk snel een plekje had gevonden 
om te parkeren.
Normaliter is het megadruk en is het zoeken naar een plek en is het zeker nog 
een eind lopen naar de ingang.
De entree was € 15,00, dat vond ik wel een stevige prijs, gezien je normaal 
€ 7,00 betaald bij de beurzen. Ik denk dat dit komt, omdat sommige clubs een 
vergoeding krijgen om te komen. Een andere reden zou ik niet weten. Ik heb 
vele banen gezien en zou van iedere baan wel iets kunnen beschrijven, maar dat 
zou een enorme hoeveelheid tekst opleveren. Over een aantal banen wil graag 
wat vertellen.

De eerste baan die ik zag trok meteen mijn aandacht, een prachtige dubbele 
tractie Santa Fe 3888 met daarachter een 25 tal kolenwagons. De club kwam 
uit Drachten. Ook de schitterend gemaakte scenery, maakte deze baan tot een 
echt Amerikaans landschap, zoals we die ook vaak zien in fi lms. De prachtig 
gemaakte berg (uit de Canyon) was een pronkstuk op dit traject.
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Carwash, ook voor bestelauto’s caravans en campers

Openingstijden carwash 07.00 tot 22.00 uur

Totaal onderhoud
       voor uw auto !
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vervolg  VERSLAG RAIL 2015 

De volgende baan die mij erg aantrok was een 3-delige module baan van de 
modelclub uit Zutphen. Deze was in N-schaal en bestaat uit 5 niveau’s. Alles 
computer gestuurd en ook de scenery en de scenes mochten er wezen. 
Ik heb er met bewondering naar staan te kijken, temeer hoe de zaken bedacht 
zijn en hoe vloeiend alles liep.

Ook waren handelaren aanwezig die de nodige modelspoorartikelen aanboden. 
Zelf ben ik druk bezig om een nieuwe baan thuis te ontwerpen en hiervoor heb 
ik de nodige K-rails van Marklin nodig.
Dus mijn ogen gaf ik ook goed de kost om de nodige rails te scoren. 

Op weg naar de volgende hal kwam ik langs een mooie stand die scenery 
spullen verkoopt. De naam van de shop is: Unique. In eerste instantie had ik 
er nog nooit van gehoord. Eenmaal op de stand binnen ging ik eens snuff elen 
in de materialen die werden aangeboden. Het waren niet de bekende merken. 
Maar ik moet zeggen dat de spullen er erg goed uitzagen! Jullie weten ik ben 
een sceneryman dus ben ik erg kritisch op dit soort materiaal. Ik zou voor onze 
Loggin baan nog een pigment poeder meenemen, dat had ik nog tegen Huug 
gezegd en zowaar vond ik een heel rek met pigmentpoeders en hiervan alvast 
een potje roest meegenomen. Dan kan ik de rails op onze Loggin baan van een 
roestlaag voorzien.
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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vervolg  VERSLAG RAIL 2015 

De tweede hal die ik bezocht daar rook je gelijk de lucht van de treinen. 
Zoals jullie weten kan je moderne locs voorzien van een rookgenerator, dus 
ook in de grote locs. Die geur rook je dus. In deze hal stonden veel banen 
opgesteld in de schaal LGB (spoor1). Ook hierbij keek ik met genoegen naar 
de diverse banen. Prachtige details (kan ook niet anders op deze schaal) aan 
de banen, loodsen met een interieur erin (printen van werkplaats) deze waren 
verwerkt in de gebouwen. 

Ook heb ik nog de leden van  Modelspoorgroep uit ’s Hertogenbosch gespro-
ken,  deze club hebben wij al eens bezocht met een aantal leden van ons. Zij 
waren ruim vertegenwoordigd met hun banen en gaven demonstraties op het 
gebied van bomen maken, hoe werkt een rijdende fi etser (zelfs een bakfi ets) 
etc. 

Daarnaast heb ik nog 
vele banen en modules 
bekeken, met de diverse 
thema’s. Van havenge-
bied, bosbouw, prachtige 
Zwitserse banen (er was 
één gigantische grote 
Zwitserse baan, volgens 
mij bestond de berg uit 
wel 50kg gips!), een hele 
grote Z-baan. 
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   HEERHUGOWAARD   - ENORM ASSORTIMENT
         - UITSTEKENDE SERVICE
         - SCHERPE PRIJZEN

NU 500 M² TREINEN EN MODELBOUW!!

- Märklin / Trix Shop 
- Fleischmann Shop 
- Roco Shop 
- Piko Shop 
- Noch Shop 
- Faller Shop 
- Brawa Shop 
- Busch Shop 
- Viessmann Shop 
- Herpa / Schuco Shop 
- Afdeling lectuur & DVD’s 
- Ook LGB, Artitec en vele andere merken 

 - Grote afdeling modelbouw / modelsport 
BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE WEBSITE!

OOK POSTORDER-SERVICE 

www.huider.nl           info@huider.nl 
STATIONSPLEIN 31 - 37 (NAAST NS-STATION HEERHUGOWAARD)          
tel.: 072-5714157        GRATIS PARKEREN DIRECT VOOR DE DEUR 
Openingstijden: di.- do.: 09:30-18:00, vr.: 09:30-21:00, za.: 09:30-17:00 
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vervolg VERSLAG RAIL 2015 

Ook waren er buitenlandse banen/modules te zien o.a. een Engelse met een 
sloperij. Ook hier weer prachtige details erin verwerkt. 
Eigenlijk teveel om op te noemen.

Er was één baan die ook veel aandacht trok, niet alleen van mij, maar ook van 
de overige bezoekers. Dat was toch wel de baan met bijna alle werktreinen 
erop die maar met het spoor te maken hebben. Van de ketting-hor machine tot 
aan een stopmachine etc. Ook hiervan heb ik diverse foto’s genomen. 
Er was op die baan veel zaken die in beweging waren. Er veel mooie details 
als, kranen die draaien, bewegende fi guren langs het spoor, een lasser aan de 
rails etc. Ik heb de bouwer ervan nog even gesproken en hem een compliment 
gegeven voor deze baan. Ook hier is alles digitaal gemaakt en kan hij via zijn 
handregelaar de nodige zaken bedienen, van trein tot hijskranen en 
graafmachines.
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vervolg VERSLAG RAIL 2015 

Even later liep ik langs de stand van Kleinspoor. In de vitrine stonden een 
aantal van deze werktreinen opgesteld. Ik heb er naar gekeken, prachtig mate-
riaal, maar daar hangt ook wel een behoorlijk prijskaartje aan. Maar, als je deze 
eenmaal op je baan heb staan is het zeker een blikvanger!

Verder ben ik nog een aantal bekende tegengekomen die ik onderhand ken. 
Van het 3railforum o.a. en ook Hobby in Praktijk. Deze zijn ook lid van het 
3railforum en ook zij hebben een grote club inmiddels en een grote baan. Zij 
waren ook vertegenwoordig met een stand. Op de club geven zij regelmatig 
demonstraties en workshops over bijvoorbeeld, Koploper of I-train, decoders 
inbouwen, scenery en bediening van Ecos en IB. Ik ben zelf een keer bij hun 
club geweest, prachtige ruimte (het is een unit op een industrieterrein).

Zoals eerder verteld was ik ook op 
zoek naar rails. Welnu ik heb een 
aantal rails gekocht, welke op mijn 
lijst staan. Ik ben er nog lang niet, 
maar langzaam aan komt het in de 
buurt.
Ik vond het een erg leuke tentoon-
stelling en heb veel moois gezien en 
ook weer inspiratie opgedaan voor 
mijn eigen baan.

Het is zeker de moeite waard om dit evenement weer te bezoeken. Zelfs aan de 
kleine kinderen is gedacht, er stond ook een grote tafel van Marklin 
(My World) met daarop treinen die geschikt zijn voor de kleinste treinliefheb-
bers onder ons.
Na ruim drie uur te hebben rondgelopen ben ik terug gegaan naar huis. Ik heb 
thuis nog eens op mijn gemak de foto’s bekeken en kijk terug op een leuke dag. 
De foto’s zullen door Don ook op de website met deze tekst geplaatst worden. 

Groeten Ronald
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WIST U DAT

Wist U dat

de club een Parkside accustaafboormachine rijker is

voor algemeen gebruik een lettertang beschikbaar is

de club dit jaar gesloten blijft op donderdag 14 mei 
(Hemelvaart)

   de club ook gesloten is op 24 december en 
   1 januari 2016

   dat géén van onze leden dansen bij dansschool  
   Ambiente

   de worsten kleiner maar ook duurder worden

 de redactie van het clubblad in juni naar Canada op 
vakantie gaat dus de copy begin Mei al binnen moet 
zijn.
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MODEL SPOORAGENDA

   (MODEL)SPOORAGENDA

Een korte agenda dit keer. Bij het verschijnen van dit blad zijn de Nationale 
Modelspoordagen (Rijswijk) en Rail 2015 (Houten) alweer achter de rug. 
Ook zijn de noviteiten van Neurenberg inmiddels bekend en valt er weer 
genoeg te watertanden. Voor de zomer is er alleen nog On Traxs in het NSM  
als groot evenement. Daarna is het wachten op Eurospoor in oktober.  
Al met al is er toch wel genoeg te doen op (model)spoorgebied.
De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals 
(model-) spoortijdschriften, folders etc. 
Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend. 
De onderstaande lijst is op  23 februari voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns
AGENDA

28 maart. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

04 april. 
Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  
Joure. 10.00 – 15.00. Volwassenen € 2,80; kinderen t/m 12 jaar: € 1,30. 
Info: www.eurospoor.nl/beurzen.html. 

17 april. 
„Oisterwijk Expres“; pendeltreinen van de Stoomstichting Nederland tussen 
Tilburg en Eindhoven. 
Info: www.soomstichting.nl. 

25 april. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
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MODEL SPOORAGENDA

14 mei. 
Nationale stoomtreindag. Uitgebreide dienstregelingen bij de diverse 
museumbedrijven.

04 juli. en 29 augustus.
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

5 & 6 september. 
Terug naar Toen. Grote manifestatie bij de Veluwsche Stoomtrein 
Maatschappij. 
Info: www.stoomtrein.org. 

19 september. 
„Huider Expres“; pendeltreinen van de Stoomstichting Nederland tussen Alk-
maar en HeerHugowaard i.v.m. het 15-jarig bestaan van de bekende 
modelspoorwinkel. 
Info: www.stoomstichting.nl. 

03 oktober. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

23 t/m 25 oktober. 
Eurospoor in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Info: www.eurospoor.nl. 

07 november. en 12 december.
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

27 t/m 29 mei 2016. 
Dordt in Stoom. Jaarlijkse manifestatie met stoomlocomobielen, -treinen, 
-schepenen andere stoomwerktuigen. Tevens een grote modelbouwtentoonstel-
ling. 
Info: www.dordtinstoom.nl. 
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Onze clubbanen

DEN HELDER NAAR DE ALPEN baan
Gecombineerde digitale Märklin  3-rail en digitale 2-rail 
h0 modelbaan van Den Helder, via 
Duitsland naar de Alpen in Zwitserland. In het 
landschap rijden ook 2 trams en bussen van het Faller 
car system.

MÄRKLIN baan
Digitale h0 Märklin 3-rail baan in een
Nederlands/Duits landschap

Narrow Gauge Logging baan
Een nieuwe in aanbouw zijnde Amerikaanse baan met 
een gecombineerd houtbouw en kolen mijnbouw 
gedeelte.

U.S.A. baan
Digitale 2-rail h0 baan in een zeer karakteristiek 
Amerikaans landschap.

N baan
Een digitale N schaal baan welke nu in zijn geheel 

bestuurd wordt met de computer.

LGB baan
Digitaal LGB gelijkstroombaan welke door het gehele 
clubgebouw ligt. Dit is tevens de baan in de grootste 
schaal.

Helderse Modelspoorclub

Landbouwstraat 21

1787 AK Julianadorp

JUNI 2015

Het volgende nummer zal begin Juni 2015 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 7 mei 2015 tegemoet.


