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INHOUDSOPGAVE
De Helderse Modelspoorclub is opgericht op 7 februari 1991 te Den
Helder en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Alkmaar
onder nummer 40637088.

J. Paesschen

0223 642228

G.Bontekoe

0629259013

O. Kisman
J.Kleine

0652416795

G.Barten

0223757671

redactie@heldersemodelspoorclub.nl

Clubgebouw H.M.S.C.
Landbouwstraat 21
1787 AK Julianadorp

NL22INGB0000339609 t.n.v.
Helderse Modelspoorclub

Woensdagmiddag 1300 - 1600
Woensdagavond 1900 - 2200
Donderdagavond 1900 - 2200

Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, vermenigvuldigd of
gekopieerd zonder uitdrukkelijke
schrielijke toestemming van
het bestuur van de H.M.S.C.
De H.M.S.C. stelt zich niet
aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden die in deze uitgave
zouden kunnen voorkomen.
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Van de voorzitter,
De jaarlijkse ledenvergadering van 5 februari jl.
is inmiddels achter de rug,
het jaar- en het ﬁnanciële verslag werden
goedgekeurd.
Otto Kisman werd gekozen in het bestuur,
als opvolger van Ronald Varekamp, welkom
Otto, je gaat de taak van secretaris overnemen.
Ronald we willen je nogmaals bedanken voor je
positieve en professionele inzet voor het bestuur van de club in de afgelopen
zeven jaar.

Noteer in uw planning;
- de jaarlijkse schoonmaak staat gepland op 20 juni.
- de open dag is gepland op 24 oktober
(leden 9.00u aanwezig, publiek welkom 10u-13.00u).
- 7 of 14 maart 2021 willen we ter viering van het 30-jarig bestaan
van de club, Miniatur Wunderland in Hamburg bezoeken.
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Ook dit jaar hebben we goede voornemens:
-De zolder gaat opgeruimd worden.
-Er wordt een ruilbeurs georganiseerd voor clubleden in cafe de Bank.
-Het gereedschap van de club wordt herverdeeld en aangevuld.
-Gerrit Barten gaat interviews afnemen voor copy in het clubblad.
-Er wordt dit jaar een familiedag georganiseerd.
-De baanbudgetten zijn nu voor elke groep gelijk en verhoogd.

In het nieuwe jaar werd er weer druk gewerkt aan de banen:
(zie foto collage op volgende pagina)
-

De Märklin baan kreeg meerdere opstelsporen.

-

Wie nu de verbindingsbrug eruit loopt moet naar de …

-

De signalering van de N-baan werd verder uitgebreid.

-

De pendelbaan is nu aangesloten op de zwitserse dcc-baan (met behoud
van de pendel-functie).

Jan Paesschen, voorzitter.
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Verslag jaarvergadering 5 februari 2020
Aanwezig: Alle Bestuursleden 5, 22 leden. Afmeldingen met bericht: G.
Janssen, H. Jacobs, R. Fris, H. Ansing, H. Koppe, H.v.d. Ham, O. Kisman,
K. Brandwijk, S. Veld, M. Celie, C. Blokker, P.P. Krijns, R. Rathmann en G.
Spijkers.
1. Om 20.00 opent de Jan Paesschen (voorzitter) de vergadering en
heet een ieder welkom. Alle aanwezigen hebben de presentielijst
ondertekend.
2. Jaarverslag
De voorzitter leest het jaarverslag voor en hierin staan de hoogtepunten
van het afgelopen jaar. Het jaarverslag zal ook in het komende clubblad
verschijnen.
3. Financieel jaarverslag
Jan Kleine (penningmeester) geeft toelichting op het ﬁnancieel jaarverslag
van 2019 en verteld dat het jaar positief is afgesloten en dat we dik in de plus
zijn geëindigd. Dit komt mede doordat we drie extra leden hebben mogen
verwelkomen, een aantal jeugdleden naar “normale” leden zijn geworden.
Groot onderhoud heeft nog niet plaatsgevonden van ons clubgebouw, waarbij
de opmerking dat het in 2020 de begroting voor onderhoud groter is geworden.
De barinkomsten zijn ook goed te noemen, belangrijke bron van inkomsten
voor de club. Verwachting is dat de energiekosten wel zullen stijgen in 2020.
Er liggen een exemplaar van het ﬁnancieel jaarverslag ter inzage bij de bar. Het
is niet toegestaan deze mee te nemen naar huis.
4. Verslag kascontrolecommissie
Willem Smit doet het woord (is lid van de kascontrolecommissie) en
heeft de cijfers bekeken en heeft geen op- of aanmerkingen. Alles is
keurig bijgehouden en netjes verwerkt en geeft de complimenten aan de
penningmeester.
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5. Nieuwe kascontrolecommissie
Hans van den Ham blijft in de kascontrolecommissie en Leen Molema
meldt zich aan als nieuw lid en Arthur Weber is als reserve genoteerd.
6. Mededelingen bestuur
Voorzitter: op 20 juni is de schoonmaak dag gepland. Hiervoor zal
t.z.t. een lijst komen te hangen bij de bar voor opgave. 24 Oktober
is de open dag gepland en op 31 december is de club gesloten. Dan
komt het hoofdstuk gereedschap. De voorzitter bemerkt dat het
gereedschap overal verspreid ligt. Het idee is om het gereedschap in
te nemen en te herverdelen per baan. Indien nodig repareren wij het
defecte gereedschap of schaﬀen nieuw aan. De voorzitter vraagt twee
vrijwilligers Cees de Beurs en Henk Karstens geven zich op voor deze
taak. Dan het opruimen van de zolder. Bram, Jurre en Salie geven zich
op om de zolder te gaan opruimen. Een ander idee vanuit het bestuur
is om een soort “ruilbeursje” van leden onderling te organiseren. Vele
leden zullen ongetwijfeld wel het e.e.a. over hebben en ook kunnen
we kijken of dit aantrekkelijk is voor buitenstaanders. Gerrit Barten
kan hiervoor de ruimte beschikbaar stellen van café de Bank. Op
een zaterdagochtend is dat makkelijk te realiseren. Aanwezige leden
stemmen toe hierin en het zal verder uitgewerkt worden. Bedoeling
is om dit bijvoorbeeld 1x per maand te organiseren. De open dag van
afgelopen jaar is niet zo druk bezocht als voorgaande jaren. Alles
hangt samen met een goede promotie of redactioneel stuk in de lokale
krant. Het valt niet mee om een redactioneel stuk in de krant te krijgen.
Naast de open dag oppert de voorzitter om ook een “familiedag” te
houden. De bedoeling is dat familieleden meekomen en tijdens deze
dag zal er ook een hapje en een drankje aanwezig zijn. Op deze manier
kan de familie ook in alle rust eens kijken wat wij allemaal doen.
De aanwezige leden vonden dit een goed plan. Ook dit zal verder
uitgewerkt worden. Copy clubblad en vulling website, dit blijft ook een
aandachtspunt. Idee van Gerrit Barten is om een interviews af te nemen
van de leden of van hun baan thuis of club etc.
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Dé speciale internetwinkel in Medemblik !

Wat kunnen wij u bieden:
Uitgebreide website / webshop
Snelle leveringen
Concurrerende prijzen
Bonus- en sponsorpuntensysteem
Klantgerichte service
Ombouw- en reparatieservice
Uitgebreide technische kennis
Een internetwinkel met afhaalmogelijkheid

Bezoek onze website:

www.anw-modeltreinen.eu
Bezoek ons op afspraak:
Voorhamer 8 B
1671 NC Medemblik
06 – 13 26 70 12
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Op deze manier krijgen wij vulling in het clubblad. Dan vraagt de
voorzitter wie EHBO/BHV of AED kan bedienen? Enkele leden
steken hun hand op, meer als verwacht. Dus dat zit wel goed. Dan
zal er nog een aanvulling komen bij de bar: er wordt ook 0% bier
geschonken en rode wijn. Dan het 30 jarige jubileum van de club,
de bedoeling is komend jaar te vieren. Het plan is geopperd om naar
Miniatur Wunderland in Hamburg te gaan. Dit zal enkel voor leden
gelden. Als er plaats is mag ook de partner mee zij het op eigen kosten.
Planning is in maart 2021, datum zal 7 of 14 maart zijn en is dus op
een zondag en maandag. Deze dagen zijn zorgvuldig gekozen, omdat
de hotelkosten dan het goedkoopst zijn. Arthur Weber gaat dit verder
uitwerken. Er is dus een overnachting bij inclusief ontbijt. Voor de
overige maaltijden dienen de leden dit uit eigen portemonnee te betalen.
Transport, overnachting met ontbijt en entree Miniatur Wunderland
wordt grotendeels betaald door de club. Arthur vult nog aan, dat hij
een al eerder een peiling heeft gedaan onder de leden om Miniatur
Wunderland te bezoeken en dat er voldoende belangstelling voor is.
Dit zal verder uitgewerkt worden en er komt een lijst te hangen bij
de bar voor opgave. De voorzitter merkt nog wel op dat er voldoende
belangstelling moet zijn om dit evenement door te laten gaan. De
penningmeester doet nog een mededeling inzake de budgetten van de
banen, dat voor alle banen de budgetten gelijk getrokken zijn.
7.

Kandidaten bestuursfunctie
Er is een bestuursfunctie vrij gekomen. Er is één kandidaat en dat is Otto
Kisman. Alle leden stemmen ermee in dat hij plaats kan nemen in het
bestuur.

8. Rondvraag
Jurre vraagt of het budget elk jaar opnieuw wordt opgesteld en/
of het oude budget meegaat naar het nieuwe jaar? Antwoord van de
penningmeester is: Nee. Elk jaar wordt een nieuw budget vastgesteld.
Herman vraagt als een lid zoveel jaar lid bij de club of er dan een
speldje is? Op zich een leuk idee en het bestuur zal dit meenemen in de
bestuursvergadering.
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Bob vraag waar het gereedschap opgeborgen wordt bij de banen. De
voorzitter geeft aan dat er bruine ladekasten zijn die onder de banen
gezet kunnen worden. Groot gereedschap zal centraal opgeborgen
worden. Verder waren er geen vragen.
9. Stemmen nieuw bestuurslid
Is niet van toepassing gezien er maar 1 kandidaat is
10. Mededelen nieuw bestuurslid
Otto Kisman wordt het nieuwe bestuurslid. De voorzitter doet nog
een dankwoord uitspreken aan Ronald Varekamp die 7 jaar secretaris
is geweest. Hij prees de secretaris om zijn vele werk wat hij verzet
heeft de afgelopen jaren. Een mooie bos bloemen en cadeaubon werd
overhandigd.
11. Om 20.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit
voor een drankje.
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Even bijpraten over Hamburg.
Gezien het aantal aanmeldingen heeft het bestuur besloten de reis naar
Hamburg door te laten gaan.
Op zondag 7 maart willen wij de reis aanvangen naar Hamburg,
maandagavond laat zijn we dan weer thuis.
We vragen een eigen bijdrage voor de reis van 50 euro, de werkelijke kosten zijn
natuurlijk veel hoger .
Voor deze bijdrage krijgt U de busreis, een overnachting, een ontbijt en toegang tot
Miniatur Wunderland.
Alle andere kosten zoals eten en drinken zijn voor U eigen rekening.
Meereizende partners betalen de werkelijke kosten.
U kunt zelfs een individuele rondleiding bij boeken van een uur voor 15 euro.
De coördinatie van de reis naar Hamburg wordt geregeld door Arthur Weber.
Vriendelijke groet Jan Paesschen
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Velen van u hebben een uit de hand gelopen hobby, het begint ooit met één en
dan volgen er meer.
Soms kan iets heel anders de aanleiding zijn voor een collectie, en daar wil ik
het met u nu eens over hebben. Neem mij bijvoorbeeld.
Tijdens onze vakanties in Scandinavië
viel ons een leuk kinderboek op, leuk, nou
erg leuk vonden wij. Namelijk de avonturen van de kat Findus en Opa Pettson.
De schrijver / illustrator Sven Nordqvist
laat ze van alles beleven en de tekeningen zeggen nog veel meer als de tekst.
Een voorwaarde is wel dat je katten leuk
vind en die spannende dingen mee maken
helemaal. Na de aanschaf van het eerste
boek in het Noors volgen al gauw die in
het Zweeds, Deens en in het Fins is het
helemaal leuk. Meer plaatjes kijken derhalve, alhoewel aan de kust van Finland
gewoon Zweeds wordt gesproken met een
dialect. Uitgaven in het Duits, Engels en
Nederlands zijn er ook maar dat is zo héél
gewoon. Onze collectie is inmiddels al 7
stuks.
Er zijn ook ansichtkaarten met
Opa Pettson en zijn kat Findus.
Een hele industrie zou je denken
en de drukkerij is in Antwerpen
en Leuven. Wat heeft dat nu met
modelspoor te maken, vraagt u
zich af.
Ach, je komt eens op een beurs
en daar zie je een H0 wagon met
het opschrift Findus.
?? Findus de kat ?? nou nee,
Findus is volgens Wikipedia een
Noors concern voor diepvries
producten en dat heeft zich over
Europa uitgebreid met name
voor vlees.
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Ja, dat is dan zo’n dingetje, je hebt er één en dan volgen er meer. Ik heb mijn
boekhouding er op na gekeken maar hier de opsomming waar ik een Findus
wagon op de kop tikte.
09-2017 Berlijn, 04-2018 Tournefeuille (Toulouse), 06-2018 Houten, 12-2018
Houten, 03-2019 Houten (2 stuks), 09-2019 Aken (set van 2), 10-2019 Houten
en tenslotte in maart 2019 bij Marcel in de Marsdiepstraat eentje in N-schaal
waar ook de truck met oplegger
is besteld die in Noorwegen bij
NMJ vandaan komt. Ook het land
van registratie is heel divers, SJ
natuurlijk, SNCF en de DB. Gelukkig
is er in LGB land nog niet een Findus
verschenen. De merken zijn: NMJ,
Rivarossi, Lima, Jouef, LS Models,
Meccano en Röwa.
Het kan ook wel eens teveel worden.
Zo zie je maar hoe je vanuit een kinderboek weer iets leuks kan maken voor op
je modelbaan.
Achter alles zit een verhaal, ook hier. Heeft u ook een leuk verhaal, doe dat in
ons clubblad.
Groeten van Opa Pettson en Findus natuurlijk.
Tot SpoorS Arthur Weber
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Voortgang Nederlandse Baan.

Pierre zorgde voor naambordjes voor
het perron in Den Helder en bevestigde
deze op de lichtmasten. Ik zelf zorgde
voor een perron overkapping van de
voetgangers tunnel, zodat er geen wateroverlast meer is. Met een woensdag
knutselen met wat onderdelen uit de
restanten doos , schilderen en plakken
heb je toch weer een leuk resultaat.
Hopelijk geen wateroverlast meer voor
de voetgangers. Momenteel word er
gewerkt aan de sporen 1 en 2 voor het
aanbrengen van ontkoppel inrichting
,wel zo makkelijk voor een kopstation.
Zodat er ook gerangeerd kan worden en
je maar één loc nodig hebt. Tot zover
het nieuws van deze baan werkzaamheden.
W.R.

21

Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder
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Tel. 0223 621008
Fax. 0223 627153

Miniatur Wunderland.
Tijdens een driedaags verblijf in Hamburg werd op dinsdag 18 februari een
bezoek gebracht aan “Miniatur Wunderland”. Tevoren waren, op aanraden van
eerdere bezoekers, de kaartjes al via internet besteld en ontvangen. Hierbij kan
een tijdslot van een uur worden aangegeven, waarbinnen je, zonder in de rij te
hoeven staan, naar binnen kunt. Eenmaal binnen kun je dan onbeperkt (althans
tot sluitingstijd) blijven.
Bij binnenkomst wordt een “reisgids” (in het Nederlands) uitgereikt. Na de
eerste indruk (erg druk en erg warm), werd een kluisje gevonden, waar jassen
en tassen opgeborgen konden worden (aan te raden en is gratis; de euro die je
in moet voeren krijg je aan het eind weer terug).
Het complex beslaat vier verdiepingen. Op de begane grond bevindt zich alleen
de ingang, waarna een trap naar de tweede verdieping voert. Hier bevinden
zich toiletten, kluisjes, een ruimte om lastige kinderen op te bergen (“kinderspeelruimte”) en het restaurant (lekkere spijzen, lekker bier).
Op de derde verdieping bevinden zich o.a. werkplaatsen en een ruimte voor
speciale tentoonstellingen. Het controle centrum bevindt zich op de vierde verdieping.
De totale expositie is verdeeld in negen thema’s te weten:
Italië (inclusief Venetië) op de derde verdieping en Zwitserland op de derde en
vierde verdieping en verder op de vierde verdieping: Amerika, Scandinavië,
Hamburg, Centraal Duitsland, Knuﬃngen (een niet in het echt bestaand stadje
tussen Alpen en Harz gelegen), Knuﬃngen Airport en Oostenrijk.

23

Een aantal interessante gegevens:
Modeloppervlakte: 1499 m²
Spoorlengte: 15.400 m
Treinen: 1.040
Wagons: 10.000
Langste trein: 14,51 m
Seinen: 1.380
Wissels: 3.454
Computers: 50
Lichtjes: ca. 389.000
Figuren: 263.000
Bomen: 130.000
Bouwtijd: 795.000 uur
Bouwkosten: € 21.000.000,-Dit is de stand tot heden. Er wordt nog steeds gebouwd, o.a. aan de thema’s
Monaco en Provence.

Het voert te ver alles te beschrijven. De beste indruk kan worden verkregen op
de site: www.miniatur-wunderland.com. Maar een aantal impressies wil ik de
geïnteresseerde lezer niet onthouden.
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-In Scandinavië is een fjord nagebouwd met echt water, waar een cruiseschip
rondvaart, dat (radiograﬁsch bestuurd) wordt afgemeerd. (Nog nooit een schip
zo strak en netjes zien afmeren.)
-Er zijn een aantal “grapjes”, zoals een paarse Milka koe in een bergwei; een
geestelijke die naar een vrijend paartje gluurt; ET (het ruimtewezentje) die op
een ﬁets tussen twee bergen hangt; een nest in een boom met een blote man
erin; en naarmate je overal langer kijkt zie je er steeds meer.
-Het concertgebouw: de Elbphilharmonie, is meesterlijk nagebouwd en door
een druk op de knop opent het zich en wordt de concertzaal met publiek en
orkest zichtbaar en de muziek hoorbaar. Er zijn overigens door de gehele expositie op diverse plaatsen drukknoppen, waarmee diverse activiteiten in werking kunnen worden gezet (bij het jonge volkje was de explosie in een mijn erg
populair).
-Het vliegveld is bijzonder indrukwekkend. Vliegtuigen taxiën vanaf het stationsgebouw naar de runway, staan even in de rij en gaan vervolgens in takeoﬀ. Ze verdwijnen door een gordijn (in de wolken) om vervolgens, na enige
tijd, aan de andere kant weer tevoorschijn te komen en een perfecte landing uit
te voeren, waarna terug getaxied wordt naar het stationsgebouw. Er zijn diverse
vliegtuigtypes. O.a. de Concorde, uiteraard Airbussen en Boeings (747 en 737),
de Beluga en zelfs een “Alien Airship”.
-De treinen zijn in het algemeen mooi en correct uitgevoerd (rijden wel met
de pantografen neer) en veelal eigentijds. Er zijn weinig stoomtreinen (heb er
welgeteld vier waargenomen). Er rijden een groot aantal “schoonmaaktreinen”,
wat uiteraard het storing loos rijden ten goede komt. Het overgrote deel van
de spoorbanen is in 3 rail (Märklin) uitgevoerd, behalve Amerika en de smalspoorlijnen, die op 2 rail opereren.
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Resumerend kan gesteld worden dat Miniatur Wunderland imposant en uniek is
en professioneel gebouwd is en gerund wordt (overigens zijn er meer dan 300
vaste werknemers). Het heeft een blijvende indruk achtergelaten en het voornemen er zeker nog eens naar toe te gaan.

Ivan Krijns.
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Afgelopen jaar ben ik samen met mijn vrouw, bij twee open dagen
van modelspoorclubs geweest in Nederland namelijk die van Drachten en
Veenendaal, hier onder is een kleine impressie van die open dagen.
Modelspoorclub Drachten heeft
zijn clubgebouw in een oude
metaalfabriek op een industrieterrein in Drachten. De club
bestond vorig jaar 30 jaar en
vierde dat met een jubileum open
dag op 02 november 2019
Ze hebben eigenlijk
een klein zaaltje waar
de N-baan en de Marklin H0 baan stonden
en in de kantine van
de fabriek stond een
grote Amerikaanse
module baan gelijkstroom H0.en een wat
kleinere N-baan.

De Amerikaanse Module baan was erg mooi en ook
zo te zien redelijk klaar, de Module N-baan was zeker
nog niet klaar maar daar word hard aan gewerkt. Wat
men wel mooi had aan de N-baan was een zelfbouw
chiebebuhne aan het eind van een module.
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Modelspoor club Veenendaal zit in een mooi pand en heeft een grote
computer gestuurde N-baan. Deze stond midden in de zaal in een u vorm en
de binnenkant van de u zitten alle digitale onderdelen, computerschermen en
opstelsporen, daar was echt over nagedacht.

De andere banen zoals de H0 baan met de stations Ede-Wageningen en
Driebergen-Zeist vielen wat in het niet maar ik als N-spoor vond dit wel een
keer leuk.
De Marklin baan met
de oude rails was meer
een racebaan voor de
kinderen maar was wel
helemaal klaar.
Al met al zijn we bij
2 leuke clubs geweest
waar het lekker doenig
was op de open dag en
ik weer wat contacten heb opgedaan voor de software van Koploper.

Groetjes Gerrit Barten.
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Zo weer een klein verhaaltje over mijn modelbaan.
We zijn klaar met de rails leggen en nu kunnen we beginnen met het verfraaien
van de baan.
Ik ben begonnen met het draaischijf - kolendepot.
Op de fotos zie je eerst het depot bij licht en daarna in het donker.
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We zijn ook vast begonnen met bergstation en de tunnelingang,
voor de tunnel ingang heb ik zelf de NS seinen gemaakt, de proﬁelen heb
ik besteld bij shapeways en heb deze gekregen via de post daarna heb ik ze
eerst zwart gespoten en toen eerst maar een plaatje van de nederlandse seinen
gedownload.

de witte vlakken op de paal geschilderd en toen de ledjes in het sein
gelijmd en aangesloten.

Volgende keer gaan we weer verder.
Groetjes Gerrit Barten
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De website nog niet klaar is, maar wordt wel steeds
geüpdatet.
www.heldersemodelspoorclub.nl
Kees de oude tl verlichting vervangt door zuinige
LED-TL
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(MODEL)SPOORAGENDA
Inmiddels is de jaarlijkse Speilwarenmesse in
Neurenberg weer achter de rug, waar veel interessante noviteiten werden getoond. In de bekende
treinenbladen wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Er is in ieder geval
weer veel om van te watertanden.
Een nieuw fenomeen is de site: www.24trains.tv. Deze site adverteert zich als
“het nieuwe online streaming platform met alles over treinen”. De grote baas
ervan is Erik de Zwart, bekende radiomaker en treinliefhebber.
Het is interessant om er eens op te kijken wat ze allemaal hebben.
Dat kan 14 dagen gratis. Daarna moet een betaald abonnement worden genomen van € 9,95 per maand of € 99,95 per jaar, dus meer iets voor de echt
verslaafden.
De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals (model-)
spoortijdschriften, folders, internet etc. Er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend. De onderstaande lijst is op 27 februari voor het
laatst bijgewerkt.
Ivan Krijns

AGENDA
07 maart. Modelspoorbeurs Houten in samenwerking met HCCM (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
13 t/m 15 maart. On Traxs in het Spoorwegmuseum te Utrecht.
Info: www.ontraxs.nl.
14 maart. Modelspoorbeurs Lisse. Restaurant de Nachtegaal, Heereweg 10,
Lisse. 10.00 – 15.00. Toegang en parkeren gratis.
Info: www.modelspoorbeurslisse.nl.
15 maart. . Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf 44, Koog a/d Zaan.
10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeurskoog.
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28 maart. Noordspoor 2020. Intrenationale Modelspoorbeurs. Fries Congrescentrum. Oprijlaan 3, 9205 BZ Drachten. 10.00 – 16.00. € 5,-- p.p. (geen
pinautomaat). Exposanten voorgesteld op Facebookpagina: NOORDSPOOR.
11 april.

1. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg
20, Joure. 10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeursjoure.
2. 50e Open Trix Express Clubdag in het jubileumjaar van 85
jaar Trix Express en 35 jaar Trix Express Club.
Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte, Henry Dunantplein
4, 3731 CL De Bilt. 11.00 – 16.00. € 5,-- p.p.
Info: http://home.kpn.nl/gesku011/

18 april. Familiedag bij onze club.
van 10.00 uur tot 15.00 uur.
18& 19 april. Modeltrein Expo. ‚t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, St. Niklaas
(België). 10.00 – 17.00. € 8,-- p.p. (incl. gratis consumptie).
Info: www.mobexpo.be.
25 april. „De Bossche Bollenexpress“. Stoomtreinrit door de bollenstreek:
Den Bosch-Den Haag-Haarlem-Amsterdam-Utrecht-Den Bosch. Tickets en
info: www.modeltreincenter.nl.
02 mei. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

13 juni. Ruilbeurs heldersemodelspoor club in cafe de Bank.
van 10.00 uur tot 14.00 uur.
20 juni. Schoonmaakdag bij onze club.
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27 juni. Modelspoorbeurs Houten in samenwerking met HCCM (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
29 augustus. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

19 september. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg
20, Joure. 10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeursjoure.
10 oktober. Modelspoorbeurs Houten in samenwerking met HCCM
(€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
11 oktober. . Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf 44, Koog a/d Zaan.
10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeurskoog.
17 oktober. Modelspoorbeurs. Party zalencentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20,
Joure. 10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeursjoure.

24 oktober. Open dag bij onze club.10.00 – 15.00.
Leden zijn welkom vanaf 09.00.
30 & 31 oktober & 01 november. Eurospoor. Jaarbeurs, Utrecht.
Info: www.europsoor.nl.
07 & 08 november. Modelspoorbeurs Houten en “Houten Digitaal” in samenwerking met HCCM.
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
38

14 november. Modelspoorbeurs Lisse. Restaurant de Nachtegaal, Heereweg
10, Lisse. 10.00 – 15.00. Toegang en parkeren gratis.
Info: www.modelspoorbeurslisse.nl.
12 december. Modelspoorbeurs Houten en NVM/Modelbouwdag.
(€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

31 december. Club gesloten i.v.m. „Oudjaar“.
2021 - 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021
16 januari. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
03 april. Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf 44, Koog a/d Zaan.
10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeurskoog.
01 mei. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
26 juni. Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf 44, Koog a/d Zaan.
10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeurskoog.
28 augustus. Modelspoorbeurs Houten (€ 8,-- p.p.).
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
09 oktober. Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf 44, Koog a/d Zaan.
10.00 – 15.00. € 3,-- p.p.
Info: www.facebook.com/treinbeurskoog.
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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.
Digitale h0 Märklin 3-rail baan in een
Nederlands/Duits landschap
Een nieuwe in aanbouw zijnde Amerikaanse baan
met een gecombineerd houtbouw en kolen mijnbouw
gedeelte.
Digitale 2-rail h0 baan in een zeer karakteristiek
Amerikaans landschap.
Een digitale N schaal baan welke nu in zijn geheel
bestuurd wordt met de computer.
Digitaal LGB gelijkstroombaan welke door het gehele
clubgebouw ligt. Dit is tevens de baan in de grootste
schaal.

Helderse Modelspoorclub
Landbouwstraat 21
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1787 AK Julianadorp

