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VAN DE VOORZITTER 

Van de voorzitter

In alweer het laatste clubblad van dit jaar leest U een 
uitnodiging voor een extra leden vergadering op woens-
dag 21 december in ons clubgebouw aan de 
Landbouwstraat. Reden is het voornemen van het 
bestuur betalingen in de coff ee corner met contant geld 
af te schaff en en daarvoor een drankenkaart te 
introduceren en het ontstaan van een vacature in het 
bestuur op korte termijn. Aansluitend is er dan nog een 
Kerstborrel.
Het is de eerste keer dat het clubblad van september 
online verzonden is naar de meeste van onze clubleden. Belangrijkste reden 
hiervoor is het terug dringen van het vele werk wat samenhangt met het maken 
van ons blad maar ook de steeds hoger wordende kosten vooral voor het 
verzenden. Ook voor 2017 is weer een verhoging aangekondigd voor 
portokosten. 
Alleen zij die nog geen e-mailadres hebben en adverteerders en donateurs 
krijgen het blad nog fysiek aangeleverd. Gerrit Barten en zijn vrouw Nelleke 
beheren de redactionele werkzaamheden waarvoor dank.

Tot op heden heb ik weinig commentaar gehoord over deze werkwijze alleen 
is het van belang dat alle e-mail adressen van leden bij het bestuur en redactie 
bekend zijn en dat onvolkomenheden en/of wijzigingen doorgegeven worden!

Enkele leden hebben op 9 oktober een bezoek 
gebracht aan de Amsterdamse Modelbouwers 
Club die inmiddels hun domicilie hebben op 
twee zolders van Hotel De Rijper Eilanden 
in De Rijp. Het is altijd weer een bijzondere 
belevenis te zien hoe andere clubs invulling 
geven aan de modelspoor hobby.
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vervolg VAN DE VOORZITTER    

Op 22 oktober was er een opendag in ons eigen clubgebouw en gezien de 
beperkte openstelling van maar 4 uur mogen we niet ontevreden zijn over een 
bezoekers aantal van ongeveer 100 mensen. Wat mijzelf toch wel opvalt in al 
die jaren is dat vele elk jaar weer een herkenbaar gezicht hebben, met andere 
woorden, het is een grote groep van trouwe bezoekers op onze open dagen.

In samenwerking met M.D. Modelauto’s & Treinen hebben we geprobeerd 
meer leden te werven voor onze modelspoorclub echter dat heeft weinig 
resultaat opgeleverd. Veel mensen zijn geïnteresseerd in onze hobby maar 
willen zich kennelijk niet binden aan een club of vereniging. Toch hebben we 
drie nieuwe leden mogen verwelkomen en ook twee sponsoren.

Na 5 jaar donaties van Jitske Dirks-Dijkstra heeft zij aangegeven hiermee te 
willen stoppen en daarover staat verder in dit clubblad een herinneringswoord 
over Karel Dirks, onze vroegere secretaris.

Het bestuur wil alle adverteerders, donateurs maar ook eigen leden danken 
voor een ieders bijdrage want zonder dat is het runnen van een club, zeker 
fi nancieel, onmogelijk. Helaas hoort Uw voorzitter uit vele hoeken van ons 
traditioneel rijke verenigingsleven dat velen met hun ledenaantal worstelen 
en dus hun voortbestaan bedreigd wordt. Hopelijk zal ons dat vooruitzicht be-
spaard blijven maar moet ledenwerving wel eerste prioriteit blijven.

Tot slot wil ik U, namens het hele bestuur, prettige Kerstdagen toe wensen en 
een feestelijk maar veilig uiteinde en alle goeds voor 2017.

Hans van den Ham, voorzitter
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AGENDA JAARVERGADERING 2016    

Datum : 21 december 2016

Aanvang : 19.30 uur

Locatie : Clubgebouw

Leden dienen de presentielijst te tekenen!

Agenda:

1  Opening  (voorzitter)

2 Jaarverslag (voorzitter)

3 Financieel jaarverslag (penningmeester)

4 Verslag kascontrolecommissie (kascontrolecommissie)

5 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (allen)

6 mededelingen bestuur (voorzitter)
 Bar (o.a.consumpties nuttigen bij de bar), stempelkaart, clubblad,          
 website, facebook, bestuursbezetting(inschrijving tot 15 maart 2017)

7 Datum nieuwe ledenvergadering.

8      Rondvraag

9 Sluiting
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 JAARVERSLAG 2016

Jaarverslag 2016

Wat eerder dan gebruikelijk ligt het jaarverslag over 2016 voor. 
Belangrijkste reden is het houden van een extra ledenvergadering in het nog 
lopende verslagjaar. De uitnodiging en agenda staan vermeldt in dit clubblad.

Het jaar 2016 was voor de club een bijzonder jaar want we bestonden 25 
jaar. De offi  ciële oprichtingsdatum was 7 februari 1991. Ter gelegenheid van 
dit jubileum stond er een uitgebreid interview in de Helderse Courant van 5 
februari, was er een extra open dag die ongeveer 250 belangstellenden trok 
en bezochten clubleden en hun partners op de echte feestdag en dus op 7 
februari Rotterdam Miniworld. De dag werd afgesloten met een etentje bij 
Chinees-Indisch restaurant Peking.

De algehele ledenvergadering werd gehouden op 30 maart en er werd inge-
stemd met verhoging van de contributie naar € 15 per maand met ingang van 
1 januari 2017. De herhaalde oproep van het bestuur dat de leden zich meer 
moeten inzetten voor het gehele clubbelang heeft helaas weinig tot geen
 respons gekregen. Het betreft hier het openen van het clubgebouw, 
koffi  e/thee zetten, bardienst draaien, afval mee te nemen maar ook copy aan 
te leveren voor ons mooie clubblad. Om kosten te besparen is het voornemen 
in de loop van het verslagjaar het clubblad deels digitaal te versturen.

In het afgelopen jaar werd de club vereerd met een bezoek van de Senioren 
Gespreksgroep en de Fotograaf hobby club.

Een van onze clubleden, namelijk Leen Molema, trad op 20 mei in het 
huwelijk met zijn Ingrid. 

Om de hobby te promoten waren enkele leden aanwezig, samen met M.D. 
Modelauto’s & Treinen, op de manifestatie Julianadorp Verenigd. Tevens 
presenteerden we ons op enkele andere promotie activiteiten in de hoop zo 
nieuwe leden te werven. Feit is echter dat we maar één nieuw lid hebben 
kunnen verwelkomen. Feit is ook dat niemand ons in dit verslagjaar is ont-
vallen.
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  vervolg JAARVERSLAG 2016

Tuin en heg werden door maar enkele leden gedaan op woensdag 6 juli en ook 
enkele leden bezochten de open dag van de Amsterdamse Modelbouwers Club.

Op 22 oktober was de jaarlijkse open dag en gezien de beperkte openstelling 
was deze met ongeveer 100 bezoekers weer geslaagd.

Het bestuur kwam in het verslagjaar 7 keer bijeen. Voor 2017 staan 
belangrijke beslissingen en veranderingen op het spel en wij hopen U allen op 
de extra leden vergadering te van doordringen. Om die reden zal een tweede 
vergadering worden gehouden einde maart 2017.

Hans van den Ham, voorzitter
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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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BEZOEK AMSTERDAMSE MODELSPOORCLUB

Op zondag 9 oktober jongstleden had de Amsterdamse Modelbouwersclub 
een open dag. Een aantal leden van onze club had het idee om daar eens een 
kijkje te gaan nemen. Hans, Dirk, Hilbert en Ronald gingen gezamenlijk er 
naar toe om daar eens de “kunst” af te kijken. Ook Marcel ging er naar toe, 
maar die ging op eigen gelegenheid.

Eerst maar eens wat feiten over 
de club: De AMC bestaat al 
ruim 70 jaar. 
Begonnen als een algemene 
modelbouwclub is de nadruk 
steeds meer komen te liggen 
op modelspoorbouw en vooral 
de bijbehorende scenery in de 
vorm van een stukje Amster-
dam en het dorp Sloten. 
Momenteel hebben zij 25 
leden. Ook hier is het prob-

leem om nieuwe leden te krijgen, zeker gezien het feit dat we een nieuwe 
onderkomen betrekken en derhalve veel werk te verzetten hebben.  Inmiddels 
is de club al een aantal keren verhuisd, ze zijn begonnen in een oude school 
aan het Frederik Hendrikplantsoen en later in de P.L.Takstraat. Inmiddels 
zitten ze alweer een aantal jaren op het platteland van de Beemsterpolder: op 
zolder bij hotel De Rijper Eilanden in De Rijp.

De bijeenkomsten zijn 
op woensdag vanaf 10.00 
uur tot 22.30 uur en op 
de eerste zaterdag van de 
maand. Naast de reguliere 
bijeenkomsten in onze 
clubruimte worden er 
ook andere activiteiten 
ontplooid, zoals excursies 
en dia/fi lmavonden. Ook 
zij hebben een clubblad 
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vervolg BEZOEK AMSTERDAMSE MODELSPOORCLUB

“AMC-Nieuws” die vier keer per jaar verschijnt. De contributie die zij heff en 
bedraagt € 75,00 per jaar.
De club bezit een aantal H0 banen en een aantal N-banen. Ook hebben zij uit 
een nalatenschap een mooie baan met Zwitserland als thema staan.

Eenmaal aangekomen kom je 
op een parkeerterrein terecht 
en bij de receptie gingen wij 
even vragen waar we pre-
cies moesten zijn. We werden 
keurig door een meneer in een 
rolstoel begeleid naar het juiste 
gebouw en met de lift gingen 
wij naar de 2e etage en via een 
vaste trap kwam je op zolder 
terecht waar een immense 
lange baan was gebouwd. Hier 
is dus een H0 baan gemaakt met het thema Amsterdam en Sloten. Je zag het 
grote station, de binnenstad. 
Alles wordt vanaf tekeningen en/of foto’s nagebouwd.
Enig kritisch punt is wel dan veelal niet op schaal was gebouwd en naar ons 
inzien het ook mooier afgewerkt had kunnen worden.
We raken in gesprek met een lid en deze verteld alles over het wel en wee van 

de club. Het blijkt dus 
dat de eigenaar van het 
hotel ook een verwoed 
verzamelaar is van aller-
lei spullen. Dat was ook 
te zien bij aankomst, 
daar stond een oude 
tram, oude Amerikaanse 
schoolbussen, in het ho-
tel vindt je overal verza-
melingen, van boeken, 
vazen, poppen etc.
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vervolg BEZOEK AMSTERDAMSE MODELSPOORCLUB

Uiteindelijk blijkt de man dus ook gek te zijn op modeltreinen en zodoende 
mag de club (als we het goed begrepen hebben) gratis daar verblijven. 
Voordeel en nadelen kent men op de zolder, zomers is het erg warm en je moet 
goed kijken dan bij de zijkanten dat je niet je hoofd stoot aan de balken. 
Het grote voordeel is dat het een mooie grote droge ruimte is.

Aangezien het een lange zolder is en een grote baan is neergelegd, betekent dit 
ook dat er veel moet gebeuren met de aankleding ervan. Als we het zo konden 
inschatten is daar nog voor jaren werk. Er waren nog vele kale plekken of half 
afgewerkte huizen en scenery, wat op zich jammer is. Zeker als je een open 
dag organiseert, moet je wel zorgen dat er veel zaken voor elkaar zijn. Ook de 
treinen reden niet storingsvrij (je hoorde soms gemopper), ook daar reden ze 
nog met sommige banen analoog en digitaal door elkaar.
Op de tweede zolder in gebouw 2, daar stond een grote N-baan en onder het 
schuine gedeelte was iemand bezig om een grote 3 rail baan neer te leggen van 
Marklin M-rails. Ook hier zag je weer dat vooraan alweer gelijk met de 
bovenleiding begonnen was en dat terwijl erachter nog gewerkt moet gaan 
worden. Dat vraagt weer om moeilijkheden en de kans op het breken van de 
masten ligt voor de hand. Verder was het er niet druk en kon je gemakkelijk 
overal kijken.

Na een uurtje of twee gekeken te hebben gingen wij weer terug naar huis. In de 
auto vertelde wij onze ervaringen aan elkaar en kwamen tot de conclusie, dat 
als je een open dag verzorgt, zorg dan voor een kopje koffi  e voor je gasten. Wat 
mogen wij dan trots zijn 
op onze club: een eigen 
gebouw, mooie zithoek 
met bar, diversiteit aan 
banen, mooi afgewerkt en 
op schaal. Dat mogen wij 
ons wel eens beseff en als 
je zo eens bij anderen in de 
keuken kijkt.

Ronald
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BERICHT VAN DE WISSELWACHTER 

Je hobby gaat gewoon door, waar ter wereld je ook bent. Wij verblijven in het 
voor- en najaar in het zuiden van Frankrijk en in de loop van al die jaren al 
zoveel gedaan. Modelspoor winkels bezocht, clubs opgezocht, 2 x per jaar naar 
de beurs, stations bekeken en met de train touristique op stap. Deze laatste is 
een vereniging die beschikt over een aantal rijvaardige rijtuigen die ieder jaar 
regelmatig reizen organiseert vanuit Toulouse over het normale spoor van de 
SNCF. Maar daarover in een volgend artikel verder. Ditmaal mijn bezoek op 
16 oktober 2016 aan de baan in Gaillac, voor bijzonderheden zie de fl yer. Het 

omvat ongeveer 200 M2 waar je met trapjes en 
bruggetjes tot midden in de baan kan komen. 
De baan is volledig H0 2 rail systeem en de 
foto van de besturingsautomaat met de relais 
moet je overtuigen van de hoeveelheid 
schakelingen die er zijn. Het is een typische 
Franse 
baan, veel 
stations uit 
de omgev-
ing maar 
niets is 
echt af. 
Vergelijk 
met 

Rotterdam of Hamburg is niet mogelijk, 
want de vrijwilligers zijn al jaren doende om dit opte bouwen. Wat viel op: 

rondom de baan een 2 sporig 
TGV traject waar een Thalys 
en een TGV Atlantique hun 
rondjes rijden (heel hard wel 
op schaalsnelheid), afgewis-
seld door een TGV La Poste. 
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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 BERICHT VAN DE WISSELWACHTER

Geen kruising met de overige banen en dat is wel zo makkelijk als ook in 
het groot bedrijf. Ik was daar op zondagmiddag met nog slechts enkele andere 
bezoekers terwijl de baan operationeel is met bediening door 1 persoon (kom 
daar maar eens om in Jdorp) plus één voor de logistiek. De ontvangst was aller-
hartelijks en de foto’s zeggen nog meer. Adieu mes Amis in Gaillac. 
Arthur Weber in Lombez FR.

Ref: train-miniature-gaillacois@orange.fr
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Kievitstraat 22
1781 ZE Den Helder

Tel.  0223 621008
Fax.  0223 627153
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VERSLAG OPENDAG 22 OKTOBER

Voorbereiding

Al lang van te voren wordt door het bestuur van de Helderse Modelspoor 
Club al een datum geprikt voor de jaarlijkse open dag. Zo geschiedde het ook 
op 22 oktober jongstleden. Het najaar is eigenlijk het begin van een nieuw 
modelspoorjaar. In de zomer staat of is bij menig modelspoorliefhebber de 
treinbaan stil of op een laag pitje. Nu de bladeren weer van de bomen be-
ginnen te vallen, kriebelt het weer bij de leden om hun vorderingen van de 
diverse treinbanen te laten zien aan het publiek. 
 
Willem Dekker verzorgt de PR. Hij blijft altijd bij de krant lobbyen bij de 
krant voor een mooi stuk erin, maar dit keer bleef het bij een mededeling. 
Daarnaast waren er fl yer gemaakt, posters voor in openbare ruimtes en het is 
zelfs vermeld op het forum van 3-rail en onze website. 
 
Je merkt dat de leden van de diverse banen hun laatste projectjes afmaken, 
alvorens er weer wat nieuws gestart wordt. Hierna begint de grote test, er 
wordt dan een paar weken van te voren uitvoerig proefgereden met diverse 
treinen. De baanwoordvoerders vragen de leden met welk materieel ze komen 
rijden, want diversiteit aan verschillende treinen en tijdperken op de open dag 
is gewenst.
Zo ook de met de vernieuwde N-baan die computergestuurd is gemaakt, hier 
is extra testen zeker een must. Volautomatisch klikken de wissels om, sprin-
gen de seinen op groen of rood en starten diverse treinen met hun route. Zo 
heeft ons clublid Gerrit Barten ook nog een lichtshow bedacht. Samen met 
Jan Paesschen hebben zij een soort dag- en nachteff ect gemaakt boven de 
N-baan, wat een schitterend schouwspel geeft.
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Gerrit heeft de verlichting in de huizen ook via de computer geregeld, 
waardoor je een mooi eff ect krijgt in de huizen waarin in verschillende delen 
van het huis de verlichting aan of uit gaat. Zelfs een knipperde lantaarnpaal is 
mogelijk.
 
Zo heeft iedere baan weer de puntjes op de bekende “i” gezet. Het Nederlandse 
gedeelte is verder verfraaid met diverse mooie scenes en de bovenleiding is 
compleet afgemaakt. De club en de leden zijn er weer klaar voor.
 

       Dirk en Martin controleren de Nederlandse baan.
 

vervolg VERSLAG OPENDAG 22 OKTOBER
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De open dag:
 
Om 10 uur waren de leden die gaan rijden met hun treinen al druk bezig om de 
treinen op te stellen en te testen. Op alle banen werd volop gereden. 
Tegen 11 uur kwamen de eerste mensen al binnen om een blik te werpen op de 
diverse banen. De bezoekers die kwamen waren niet alleen uit de buurt maar 
ook de voorzitter van de Beverwijkse Modelspoorclub kwam een kijkje nemen 
en vond dat wij een prachtige club hebben. 
Door de gehele dag heen kwamen er mensen kijken en vele vroegen aan de 
leden hoe het e.e.a. werkt en met name de N-baan had veel bekijks.
Ook oud leden kwamen kijken naar onze vorderingen (misschien hebben zij 
wel spijt?) en maakte graag een praatje met degene die zij nog kennen. Het 
was niet propvol zoals een paar jaar geleden, nu hadden de mensen prachtig de 
gelegenheid om uitgebreid te kijken en vragen te stellen. Dat de banen 
aantrekkelijk zijn, blijkt wel uit het feit dat er vele foto’s en fi lmpjes gemaakt 
zijn.

 

vervolg VERSLAG OPENDAG 22 OKTOBER
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vervolg VERSLAG OPENDAG 22 OKTOBER

 
Er was een gezellig sfeer, ook aan de bar werd veel koffi  e en soep uitgedeeld. 
De leden vertelde de verhalen en ook de bezoekers hadden het naar hun zin. 
Ook de reacties naar de leden toe door de bezoekers waren erg positief. 
Sommige bezoekers wilden soms wat meer weten, ik heb aangegeven dat ze 
altijd welkom zijn op één van onze clubavonden of middag.
Dit jaar hadden wij de opening gezet vanaf 11.00 tot 15.00 uur, dat was goed 
bevallen. Even voor 15.00 uur waren de laatste gasten vertrokken en kon de 
boel weer ingeruimd worden. Willem had een telling gedaan van het aantal 
bezoekers en een dikke 90 personen namen de moeite om te kijken. Wij zijn er 
niet ontevreden over, gezien het mooie weer dat er was op die zaterdag. 

Wederom kijken we terug op een zeer geslaagde open dag.
 Na afl oop allemaal nog even een hapje en een drankje en een ieder was het wel 
eens dat tot 15.00 uur de open dag genoeg is. 
 
Ik wil een ieder bedanken voor zijn inzet en bijdrage. We zien elkaar weer vol-
gend jaar oktober als weer de blaadjes beginnen te vallen....
 
             Ronald Varekamp
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FOTO’S MODELCLUB AMSTERDAM
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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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KAREL DIRKS

Herinnering aan Karel Dirks

Het is alweer meer dan vijf jaar geleden dat Karel Dirks, onze vroegere 
secretaris, op 69-jarige leeftijd overleed. Naast  zeer actief betrokken zijn bij 
onze club bouwde hij ook thuis aan een modelspoorbaan en was druk doende 
met digitaliseren van vele locomotieven. Helaas heeft hij dit werk nooit kunnen 
afmaken en het zal een kunst zijn om van alle onderdelen weer een goed rij-
dende locomotief te maken. Enkelen van ons weten dat omdat zij recent nog een 
bezoek hebben gebracht aan zijn weduwe Jitske en gezien hebben hoe alles wat 
zijn hobby was nog steeds vrijwel onaangeroerd op zolder ligt. Naast een lang 
spoortraject staan er vele locomotieven en nog eens zo veel wagons  en blijkt het 
dus een enorme verzameling te zijn van oud maar ook van vrijwel nagelnieuw 
materieel. Karel nog kennende ontbreekt echter enige scenery op zijn baan.
 Jitske heeft aangegeven na vijf jaar haar maandelijkse fi nanciële ondersteuning 
van de club te willen staken maar wij zijn haar uiteraard zeer erkentelijk voor 
haar loyaliteit. Blij verrast zijn wij tevens dat zij de club een Mehano Prestige 
Class 66 schonk met een personenwagon en acht diepladers met bijbehorende 
vrachtwagens die ook bekend zijn als “Rollende Landstraße”. Deze trein was 
een van Karel’s favorieten en liet zien hoe complete vrachtwagens per spoor 
vervoerd werden en hun chauff eurs comfortabel konden meerijzen. Deze trein 
siert nu een van onze banen als defi nitieve herinnering aan een bevlogen secre-
taris.

Nogmaals heel veel dank!

Hans van den Ham, voorzitter
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WIST U DAT

ingeval van extreem slecht weer de club gesloten 
kan blijven

dat U bij twijfel Uw e-mail moet raadplegen

dat per 1 januari 2017 de contributie verhoogd is 
naar € 15,00

dat U zelf de periodieke overschrijving moet 
wijzigen

dat leden die nog niet internet bankieren de klan-
tenservice van hun bank daarover moeten bellen

in 2017 de club op donderdag 27 april, 4 en 25 
mei gesloten blijft
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NBAAN

(MODEL)SPOORAGENDA

Alweer de laatste agenda van dit jaar. Met uitzicht op 
de komende feestdagen is er weer voldoende “lekkers” 
in het nieuwe jaar om naar uit te kijken. Opsteller dezes 
wenst u een fi jne tijd en tot volgend jaar. 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  19 november voor het laatst bijgewerkt.

        Ivan Krijns

AGENDA

02 november t/m 05 februari 2017. 
Tentoonstelling „Utrecht Centraal“ in het Spoorwegmuseum te Utrecht naar 
aanleiding van de opening van de vernieuwde stationshal van Utrecht Cen-
traal in december.  Getoond wordt de ontwikeling van van het stationsgebied 
vanaf het eerste stationsgebouw in 1843 tot nu. 
Info: www.spoorwegmuseum.nl. 

10 december. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). Tevens “Houten Digitaal”, waarbij 
diverse modulebanen, workshops en veel stands met verkoop van digitale 
toebehoren. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

17 & 18 december. 
Modelspoorevenement. Hanzehal, Fanny Blamkers Koenweg 2, 7203 AA 
Zutphen. 10.00 – 16.00. Volwassenen € 7,--; kinderen tot 12 jaar gratis. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.com. 
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MODEL SPOORAGENDA

24 t/m 30 december. 
Kerst Express bij de Stoomtram Hoorn – Medemblik.

Bezoek aan het Tramstation Hoorn in kerstsfeer (incl. chocolademelk) • 
Reis per stoomtram vanaf Tramstation Hoorn naar Wognum en weer 
terug • Ontmoeting met de Kerstman en voor alle kinderen een 
cadeautje.

30 december. 
Modeltreinmarkt HO – N. Café Restaurant Bousema, Zutphenseweg 35, 
Lochem.  10.00 – 16.00.  
Info: www.n-spoorstore.nl. 

2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 

07 januari. 
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.



34

MODEL SPOORAGENDA

21 & 22 januari. 
Nederlandse Modelspoordagen.De Broodfabriek (voorheen Darling Market), 
Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk. 10.00 – 17.00. € 10,-- p.p. (2,-- korting met 
bon of kopie daarvan in Rail Magazine). 
Info: www.modelspoordagen.nl. 

28 januari. 
Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. € 2,90 p.p. 
10.00 – 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

12 februari. 
Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, Koog aan de Zaan. 
€ 2,90 p.p.10.00 / 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

17 t/m 19 februari. 
Rail 2017. Expo Houten(waar ook de bekende treinenbeurzen zijn), Meido-
ornkade 24, 3992 AE  Houten. 10.00 – 17.00. € 15,-- p.p. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl. 

18 & 19 februari. 
Modelbouwshow (niet alleen treinen). Zeelandhallen, Goes. 10.00 – 18.00. 
Volwassenen € 11,00; kinderen t/m/ 12 jaar € 5,--.
Info: www.modelbouwshow.nl. 

12 maart. 
Modelspoorbeurs. De Vuister, Molenwerf r44, Koog aan de Zaan.
 € 2,90 p.p.10.00 / 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

26 maart.
 Modelspoorbeurs. Jan Massinkhal,Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD  Ni-
jmegen. Door de organisatie van de beurzen te Houten. 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
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MODEL SPOORAGENDA

08 april. 
Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. 
€ 2,90 p.p. 10.00 – 15.00.
 Info: www.eurospoor.nl.

15 april   /  20 mei    / 01 juli  /  26 augustus
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.

16 september. 
Modelspoorbeurs. Partycentrum ‚t Haske, Vegelinsweg 20, Joure. 
€ 2,90 p.p. 10.00 – 15.00. 
Info: www.eurospoor.nl.

07 oktober  /  11 november  /  09 december
Modelspoorbeurs Houten (€ 7,-- p.p.). 
Info: www.modelspoorbeurs.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

MAART 2017

Het volgende nummer zal begin maart 2017 
verschijnen, de redactie ziet uw bijdrage graag 
uiterlijk 17 februari 2017 tegemoet.


