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Beste clubleden,
Sinds maart 2020 moeten we leven met de impact 
van corona op onze club, plannen genoeg maar 
helaas zijn die plannen niet uitvoerbaar gebleken. 
De uitgestelde viering van ons 30-jarig bestaan is in 
november wel doorgegaan, en uit de positieve 
berichten kunnen we concluderen dat het een 
geslaagde avond was, voor herhaling vatbaar.  
De jaarlijkse ledenvergadering durfde het bestuur 
niet aan in verband met de beperkte ruimte op de club, de vergadering wordt 
verschoven naar volgend jaar. 
Het fi nanciële jaarverslag   is in ieder geval voor dit jaar goedgekeurd.  
Nog dit jaar wordt weer een gedeelte van het gebouw gerenoveerd, ditmaal 
de uitbouw, entree aan de rechterzijde. De verrotte platen worden 
vervangen door watervast multiplex.  De rechterzijde van het gebouw willen 
we volgend jaar laten renoveren, na toestemming van de leden, deze uitgave 
zal een fl inke hap uit de reserves nemen.  Het is nog ongewis welke 
energieprovider het volgend jaar gaat worden, de huidige provider wordt 
het, gezien zijn prijs, in ieder geval niet.
Het ledenaantal is gelukkig in de corona-tijd stabiel gebleven, veel leden 
hebben in deze tijd contact met elkaar gehouden en elkaar geholpen, 
c.q.  gesteund;  we zijn toch wel een hechte groep.
Wij wensen U fi jne feestdagen toe en hopelijk kunnen wij elkaar, voorjaar 
2022, in goede gezondheid ontmoeten.
Vriendelijke groet
Jan Paesschen
Voorzitter





30 Jarig jubileum.
Op 17 November hebben we dan 
toch ons 30 jarig jubileum van 
de club gevierd.
We zouden eerst met de club 
naar Miniatur Wonderland in 
Hamburg maar helaas door de 
corona regels ging dit echter niet 
door.
Daar het bestuur vond dat we 
wel wat moesten doen en wel met de corona regels in de hand.
We kwamen toen uit op een etentje bij de Chinees De Pagode in Julianadorp.
Al met al een geslaagde middag met een hoop herinneringen van club en 
vooral lekker eten bij de chinees.
We hopen als bestuur dat een ieder die aanwezig was het ook een gezellige 
middag vond.
Groetjes Het Bestuur.





Het station
De spoorlijn Alkmaar-Den Helder werd in 1865 geopend als enkelsporige lijn 
wat het tot vandaag de dag is gebleven. Het traject werd geëxploiteerd door de 
H(IJ)SM, de Hollandse (Ijzeren) Spoorweg Maatschappij, die ook de eerste 
spoorverbinding in ons land tot
stand bracht tussen Amsterdam en Haarlem in 1839. Deze maatschappij was 
één van de grootste spoorwegmaatschappijen van ons land, ook toen later de 
Maatschappij tot Exploitatie van de Staatspoorwegen (SS) was opgericht.
Nadat al eerder enkele kleinere maatschappijen waren overgenomen zoals de 
Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS), 
de Noord-Brabantse - Duitse Spoorwegmij. (NBDS) en de Nederlandse 
Rhijnspoorweg (NRS) gingen de HSM en SS een samenwerkingsverband aan 
in 1920
dat in 1934 werd omgezet in de NV Nederlandse Spoorwegen.
De HSM legde dus de lijn naar Den Helder aan en exploiteerde deze ook. 
Er moesten natuurlijk ook stations gebouwd worden en daarvoor hanteerde de 
HSM een klasse systeem: hoe lager het nummer, hoe belangrijker het station. 
Zo werd het station Nieuwediep (later Den Helder genoemd) ingedeeld in 
klasse 3, net als Tilburg, Harlingen, Leeuwarden, Eindhoven, Alkmaar, 
Winschoten en Steenwijk. Deze stations werden alle ontworpen door de 
architect K. H. van Brederode en vertonen onderling kleine verschillen. 



De vleugels aan weerszijde van het stationsgebouw in Den Helder werden 
links driemaal en rechts viermaal zo lang en voor het hoofdgebouw werd een 
lage uitbouw geplaatst waardoor de bovenwoning een dakterras kreeg. 
Op de foto die mogelijk uit de dertiger jaren van de vorige eeuw dateert of 
wellicht van kort na de oorlog, is zelfs te zien dat er een extra hok voor deze 
uitbouw is geplaatst.
Als we met de trein gingen, liepen we door de stationshal direct rechtsaf waar 
je ook goederen kon versturen geloof ik en dan kwam je bij een soort tuin-
deur die toegang gaf tot het perron. Bij die deur stond dan altijd een beambte 
die je kaartje wilde knippen. Het kopen van je kaartje gebeurde in de grote 
hal, waarvan ik me herinner dat die halfdonker was en nogal smerig, een 
weinig aantrekkelijke ruimte dus. Als mijn vader op reis ging, werd mij de 
dag tevoren gevraagd om een kaartje te kopen, want hij had geen zin om in de 
rij te gaan staan en ik vond als jongen van een jaar of tien, elf een dergelijke 
boodschap nog wel een avontuur. "Vergeet niet te zeggen: Voor Morgen" was 
altijd het devies en dan werd de datum van de volgende dag in het kartonnen 
kaartje geponst. Zoals hierna beschreven werd het station in 1958 afgebroken, 
waarmee weer een histo risch stationsgebouw van de lijst verdween. Met de 
klap camera Agfa lso lette V ( 6x6 negatieven, 12 op een rol letje) maakte ik in 
dat jaar een foto van de sloop van de locomotievenloods.



Het emplacement
De plattegrond van Den Helder geeft de toestand weer in 1865, het jaar van de 
opening van de spoorlijn. Op deze plattegrond is het spoorwegtracé 
weergegeven als een grijze lijn van zuid naar noord. Bij de aanleg
was er rechts alleen bebouwing langs het Helders Kanaal en rondom het 
werfcomplex Willems-oord en de Binnenhaven. Links was de Oude Helder, 
of "Helder" zoals het toen nog heette. Tussen deze twee clusters van 
bebouwing was er alleen nog polder, waarin de "Vijfsprong" opvalt, 5 wegen 
die ook al voorkomen op een kaart van 1661. Op het knooppunt van deze 
5 wegen staat nog altijd de watertoren, de vijfde poot van de vijfsprong is 
doorsneden door het spooremplacement, maar bestaat nog altijd als 
Spoorstraat. Men dacht de spoorlijn tactisch tussen de twee clusters aan te 
leggen tot bijna aan het Helders Kanaal. Daarbij heeft men zich niet 
gerealiseerd, dat wanneer aan de westkant bebouwing zou komen, het 
spoortracé een ernstige barrière zou gaan vormen voor iedereen die aan de 
westkant van het spoor woonde. 



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



Op de ansichtkaart uit ca 1910 is te zien dat de bebouwing aan de westkant van 
het spoor al begint te komen. Op deze prent kijk je over de goederenloods naar 
de Polderweg. Verderop is het land nog leeg en zie je de vuurtoren Lange Jaap 
in Huisduinen. Ons gezin woonde aan de westkant van het spoor en behoorde 
dus tot het deel van de bevolking dat om het hele emplacement heen moest 
lopen en vervolgens weer een eind terug langs de Prins Hendriklaan om bij 
het station te komen. Het emplacement dwars over steken was uiteraard uit den 
boze. Toch heb ik dat samen met mijn moeder gedaan. We zagen op 5 
november 1943 vanuit de dakkapel van ons huis na een bombardement een 
grote rookwolk opstijgen in het centrum van de stad. Hollend zijn wij naar de 
plaats des onheils gegaan, dwars over het spooremplacement. 
In de Spoorstraat en Breewaterstraat was het een ravage. Daar waren enkele 
brandbommen neergekomen, waar onder één op de Rialtobioscoop, een modern 
gebouw in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. 





Op de ansichtkaart hier onder staat de koninklijke trein die rechtstreeks van het 
stationnetje bij paleis 't Loo naar Den Helder reed. Bij aankomst stond daar een 
grote erewacht, links staat de locloods die in 1958 werd gesloopt en in de verte 
zijn de contouren te zien van de RK Petrus en Pauluskerk.
Het doel van het bezoek van de koningin was de offi  ciële uitreiking van het 
vaandel aan het korps Adelbarsten van het KIM, dat toen 75 jaar bestond. 
Weliswaar was het vaandel er al sinds 1830, maar de erkenning als zodanig 
vond pas in 1904 bij KB plaats.
De locomotief van de koninklijke trein is waarschijnlijk NCS 27 cq NS 1 
507"Koningin Wilhelmina'
gebouwd in 1900 bij Nelson, Reid & Co in Glasgow. Deze locomotief werd 
ingezonden voor de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1900.





Na jarenlang gekissebis werd het emplacement tenslotte 600 meter ingekort tot 
iets ten zuiden van de watertoren en dat betekende dus sloop van het station, 
een loc- en wagonloods en de bouw van een nieuw station, dat in 1958 werd 
geopend, in welk jaar de lijn tevens geëlektrifi ceerd werd.
Maar ik heb eigenlijk alleen de oude toestand meegemaakt. Als ik in de 
naoorlogse jaren naar school liep, de Comeniusschool in de Vlamingstraat, 
ging de looproute over de Javastraat (één van de poten van de vijfsprong) en bij 
de watertoren linksaf de Polderweg op tot het eind, dan het Koningsplein met 
links daarvan de RK Petrus en Pauluskerk, een zgn "Waterstaatskerk" uit 1840. 
Vervolgens rechtsaf een stukje Loodsgracht langs het Helders Kanaal, waar aan 
een wrakke steiger nog een beurtvaardertje lag van de fi rma Koningsbruggen. 
Even verderop rechtsaf een stukje Hoogstraat en vervolgens linksaf de 
Oostslootstraat in tot aan de 1e Vroonstraat waar het speelplein van de school 
was gelegen. De school - die al vele jaren geleden is gesloopt -is op de foto te 
zien als een grote klomp net onder de zeedijk en rechts van fort Oostbatterij, 
dat te herkennen is aan de hoge zendmasten.
In de Oostslootstraat was een klein kruidenierswinkeltje waar je in 1946 1947 
een blaadje ouwel kon kopen voor 1 ct. Er was keuze tussen wit, dat nergens 
naar smaakte en roze dat een frambozensmaak had. Een klasgenoot die Nico 
Breebaard heette, had zo nu en dan een kartonnen doosje met VS 
(Van Slooten) salmiakdrop. Zo'n doosje kostte geloof ik wel 50ct, een kapitaal, 
maar soms kreeg ik er wat van en dat was feest. De fi rma van Slooten werd in 
1916 opgericht en vestigde haar naam met King pepermunt. Het bedrijf werd 
overgenomen, maar bestaat in feite nog steeds. In de Oostslootstraat was toen 
ook nog een waterstoker, waar je een emmer heet water kon kopen.
In het volgende clubblad het vervolg van dit verhaal.
Dit verhaal is geschreven door B.E.N. Verberne voor het blad van levend 
verleden,van de helderse Historische Vereniging.





Digitaliseren Fleischmann locomotief 
V42-03 en V42-04
Een leuk Corona werkje was het 
ombouwen van twee rangeerlocjes van 
Fleischmann. 
Het eerste probleem wat zich voordeed 
was dat de motor elektrisch verbon-
den is met het metalen chassis. De 
motoraansluitingen moeten met een dremel geïsoleerd worden. Ook het linker 
schroefje en het asje van de rotor moeten 
elektrisch gescheiden worden. De condensator en rode spoel mogen ook 
verwijderd worden. Voor H0-begrippen is er weinig ruimte in de kap van de 
locomotief voor een “gewone decoder”, daarom heb ik gekozen voor een 
simpele decoder van Kuehn, de N45, een decoder die vaak vanwege zijn 
grootte toegepast wordt in de N-schaal. De decoder kan echter wel een stroom 
leveren van 0,8 ampère! De oranje en grijze draad van de decoder kunnen 
gesoldeerd worden op de motoraansluiting en de rode en zwarte draad gaan 
naar de sleepcontacten van de wielen. Met de overgebleven gele en witte draad, 
in combinatie met de zwarte wordt straks de verlichting aangesloten.Met vier 
gesoldeerde draadjes en een decoder op adres 3 rijdt het locje, dat moet toch bij 
alle clubleden lukken!!??
Het tweede probleem was dat Jan met 
z’n grote handen geen SMD-ledjes kan 
solderen! De oplossing werd gevonden
bij Aliexpress: bedrade SMD ledjes! 
De SMD603 ledjes passen nog in een 
gaatje van 2 mm (1,6 bij 0,7 mm), ter 
vergelijking, het kleinste ledje van de 
soldeercursus was 1,8 mm. De draadjes 
passen door een 1mm gaatje, de ledjes 
met een druppeltje lijm vast gebibberd. 



Zoals U nog wel weet van de led-cursus 
is de spanning over de led ongeveer 3 
Volt. De spanning tussen de zwarte en 
de witte draad is ongeveer 14 Volt als 
het licht aangeschakeld wordt. De serie 
weerstand van de witte leds wordt dan 
(14-3)/(3*1,5mA) = ongeveer 2200 Ohm. 
Als de leds te fel branden kunnen we 
achteraf in een adres van de decoder de 
lichthoeveelheid dimmen. Door de rode 
led heb ik een grotere stroom laten lopen 
om de rode leds feller te laten branden.  
(2,7 mA per led)



De witte draad van de decoder gebruik je voor de verlichting als de loc vooruit 
rijdt, de gele draad (niet aangesloten) gebruik je als de van rijrichting 
verandert, later ontdekte ik dat er ook bedrade SMD leds te bestellen zijn, 
waar zowel een warm witte als een rode led in 1 behuizing zijn opgenomen, 
ideaal voor wisselende rijrichting. In plaats van 2 heb je dan 3 draden per 
behuizing





Bicolor dual red/warm white SMD605 Led, waarvan de beide anodes 
gemeenschappelijk genomen zijn, de lange draad! (common anode).
Had ik dat maar vooraf geweten!!
Clubleden, pak de soldeerbout en digitaliseer al die analoge locomotieven!!
Groet Jan





Op donderdag 3 augustus werd de 104 jaar oude ‘vuurloze’ locomotief 6326 
overgedragen aan Museumspoorlijn STAR. De in 1913 gebouwde stoomloco-
motief is bijna 40 jaar onder de hoede geweest van de Stoomstichting Neder-
land (SSN) in Rotterdam. Bij de STAR zal deze stoomlocomotief voor het eerst 
in actie komen tijdens het de jubileumeditie van Stadskanaal onder Stoom op 
zaterdag 16 en zondag 17 september.

Wat is een ‘vuurloze’ locomotief?
Een vuurloze locomotief heeft geen eigen vuurhaard, maar wordt door een 
externe stoombron onder stoom gebracht. Met één vulling kan de 
locomotief – afhankelijk van het gebruik – verscheidene uren zelfstandig 
rangeerwerk doen.  De locomotief is de enige rijvaardige vuurloze locomotief 
in Nederland, en ook één van de weinige rijvaardige museaal bewaarde 
vuurloze locomotieven ter wereld.
Levensloop
Van dit specifi eke type locomotief (“ZURDOS”) zijn rond de jaren 1890 t/m 
1913 enkele tientallen exemplaren door de fabriek gebouwd en aan industriële 
bedrijven in o.m. Duitsland, Engeland en Nederland geleverd. De 6326 was 
één van de laatste door O&K gebouwde locomotief van dit type. 



De machine begon na afl evering in Nederland haar bestaan bij de 
margarinefabriek Antoon Jurgens in Oss. In 1973 werd de locomotief bij een 
zusterbedrijf, de Vereenigde Oliefabrieken te Zwijndrecht (VOZ), defi nitief 
buiten dienst gesteld. De locomotief werd daarna enige jaren bij de Stoomtrein 
Goes Borssele ondergebracht. De SSN nam haar begin 1978 over en werd 
daarna grondig gerestaureerd. De locomotief kreeg in 1989 grote belangstelling 
tijdens het railevenement NS-150 in Utrecht, waar zij bijna acht weken 
onafgebroken met succes dienst heeft gedaan.
De locomotief is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed van 
de Stichting Mobiele collectie Nederland (nr. 2.000.0151) en heeft daarbij de 
hoogste status (“A-status”) gekregen.
Nieuw thuis in Stadskanaal



Alle betrokkenen zijn verheugd dat Museumspoorlijn STAR een nieuwe 
passende onderdak voor de locomotief heeft aangeboden. Bij de SSN in 
Rotterdam was de inzet de laatste jaren al vrijwel niet meer mogelijk, met 
name vanwege de logistieke problemen tijdens de jaarlijkse open dagen. 
Dat waren de enige dagen dat de locomotief bij de SSN onder stoom werd 
gebracht. In dit opzicht biedt het emplacement van de STAR in Stadskanaal 
veel meer mogelijkheden.
In het museum
Gedurende de periode dat de locomotief niet bij de STAR wordt ingezet zal de 
locomotief te bezichtigen zijn in het museum van de STAR. Het museum is op 
alle offi  ciële rijdagen van de STAR en op afspraak geopend.
Museumspoorlijn STAR 

Deze loc heeft intensief meegewerkt aan de opbouw van Oss. Jaren 1950.
Heeft in zijn eerste jaren dienst gedaan bij Antoon Jurgens bij de grootste 
boterfabrikant van Nederland, Later als rangeerlocomotief voor Unox, Hartog, 
Zwanenburg, Philips en Organon.
Zijn er vragen, ik beantwoord ze graag.
Gerard



De Winterbaan
In september was er een contact tusen de HMSC en de eigenaar van Bike-Store 
(Pieter) uit Julianadorp. Het idee was om in de etalage van de fi etsenverhuur 
een treinbaan te maken om het publiek toch enigszins naar de winkel van Pieter 
te lokken. Binnen de HMSC werd er direct werk van gemaakt. Één lid ging 

op zoek naar een achterwand (3,5 m bij 2,5m) 
waarop een winters tafereel stond. Direct daarop 
werd binnen de club een werkgroepje gevormd 
om de baan te bouwen. De eerste beslissing was 
de keuze voor een LGB-baan. Het werkgroepje 
ging voortvarend door met het uitwerken van het 
geheel. De bouw van een tafel werd binnen één 
bijeenkomst vastgelegd. De mannen van de LGB 
lieten dit geheel aan de technici over. Ze hadden 
zelfs het idee dat ze er niet bij betrokken waren. 
Dit was volkomen onjuist, want voor de afmet-
ingen van de baan waren ze keihard nodig. Toen 

alles besproken en vastgelegd was, werd de datum van de opbouw geprikt. 
Aan de hand van de afmetingen 
van de LGB-baan werd een lijst 
van benodigd materiaal opgesteld 
en aan Pieter overhandigd, met de 
opmerking dat dit op 16 november 
in de leeggehaalde etalage van de 
fi etsenverhuur aanwezig moest zijn. 
Op 16 november kon inderdaad be-
gonnen worden met de bouw van de 
tafel voor de baan. De achterwand 
was al aanwezig en door Pieter 
gemonteerd op het frame. De tafel 
was 's avonds volledig en vakkun-
dig in elkaar geschroefd (foto 1en 
2). De mannen van de LGB waren 
bij hun thuis al volop bezig geweest met het in elkaar zetten van een stel huizen 







(kerken, watertorens, stations). De baan werd uitgelegd en de voeding werd 
aangesloten. Hiervoor was een leuke aansluiting bedacht: een bel buiten op 
het raam start de loc die dan een rondje rijdt. Daarna moet er weer op de bel 
gedrukt worden.





De club voorlopig dicht is volgens de Corona regels.
De website nog niet klaar is, maar wel steeds wordt
geüpdatet.
Elk lid van de club een stukje kan schrijven voor het 
clubblad c.q. de website
De jaarvergadering van 2021 na de corona pandemie 
wordt gehouden.
www.heldersemodelspoorclub.nl



U herkent het wel een loc die steeds slechter gaat rijden.
U heeft de rails en wielen van de loc al schoongemaakt maar toch rijdt hij niet 
lekker.
Dan wordt het tijd om de koolborstels te vervangen.

Eerst gaan het locje netjes demonteren.
Als we dat goed gedaan hebben houden we 
het motortje over.

        
        
 Op de foto hier links zijn de koolborstels 

al verwijderd. Het motortje gooien we in 
een pul met wasbenzine voor een dag 
(dit lost al vuiligheid in het motortje op).

Daarna zetten we alles weer inelkaar en het locje rijd weer als een zonnetje.
Er zijn tegenwoordig ook koolborstel loze motortje, je moet alleen even goed 
de maat nemen maar dat werkt ook perfect.

Groetjes Gerrit.       

                oude koolborstels
               nieuwe koolborstels



(MODEL)SPOORAGENDA
Pas de tweede, maar tegelijk alweer de laatste agenda 
van dit jaar. Voor het nieuwe jaar zijn nog niet veel 
activiteiten bekend. Wat gepland is, is hieronder vermeld. Maar het zal 
duidelijk zijn dat de ontwikkelingen van het Covid-19 gebeuren alleszins het 
al dan niet doorgaan ervan zullen beïnvloeden. Laten we hopen dat er licht aan 
het eind van de tunnel komt. Maar voorzichtig: het licht aan het eind van de 
tunnel kan ook een tegemoetkomende trein zijn! 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  13 december voor het laatst bijgewerkt.
        Ivan Krijns
AGENDA
9 februari. Modelspoorbeurs. Ontmoetingscentrum De Vredehorst, Zuid-
wolderweg 32, Hoogeveen.10.00 – 15.00. € 3,-- p.p. 
Info: www.smcdestoomfl uit.nl.
25 t/m 26 februari. Houten op RAIL(s) (Oorspronkelijk “RAIL 2022”). 
Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, Houten. 10.00 – 17.00. Kaarten 
uitsluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl. 
15 januari. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten 
uitsluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.



12 maart. Modelspoorbeurs. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 
Nijmegen.. 10.00 – 15.30. € 5,-- p.p. Kaarten uitsluitend via www.hobmamod-
elbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter plekke). Kaarten worden in de 
vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
26 maart. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten uit-
sluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
07 mei. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten uitsluitend 
via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter plekke). 
Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
25 juni. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten uit-
sluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
27 augustus. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten 
uitsluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
08 oktober. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten 
uitsluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
12 november. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten 
uitsluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.



10 december. Modelspoorbeurs Houten. 09.45 – 15.00. € 8,-- p.p. Kaarten 
uitsluitend via www.hobmamodelbouw.nl te bestellen (Dus GEEN verkoop ter 
plekke). Kaarten worden in de vorm van een QR-code per e-mail toegestuurd 
Info: www.modelspoorbeurs.nl.
17 & 18 december. Modelspoorevenement. Hanzehal, Fanny Blankers Koen-
weg 2, Zutphen. 10.00 – 16.00. € 9,-- p.p. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.com.



APRIL 2022
Het volgende nummer zal begin april 2022 verschijnen, de re-
dactie ziet uw bijdrage graag uiterlijk 01 april 2022 tegemoet.


