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Gesticht in 1974 door een groep enthousiasten die een paar jaar later met de bouw van
een clubbaan begonnen. 1985 was één van de hoogtepunten in het bestaan van onze
club met een bezoek van het MOROP-congres. De maquette met als thema: ”Mobiliteit
in Vlaanderen” op de wereldtentoonstelling in Sevilla ‘92 werd door de MSCM DE PIJL
vervaardigd. Reeds enkele jaren zijn wij bezig met de afwerking van een digitale modulebaan op een 400 m2 grote zolder. Naast een Märklinbaan en schaal 0 is hier eveneens
plaats voor Spoor I en nieuwe initiatieven. Eind 2005 werd een nieuwe mijlpaal geplaatst
in de clubgeschiedenis en zijn we gestart met het digitaliseren van de clubbaan.
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De volgende Gazet verschijnt op 28 september 2007. Deadline inzending artikels
op 7 september 2007.
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Sleutelbaan 4
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MSCM DE PIJL
Leuvensesteenweg 443
2812 Muizen
www.de-pijl.be
iedere dinsdag en vrijdag vanaf 20.30
Marc Van Nieuwenhove
Lobroeken 2
3191 Hever

Heb je zelf een idee, enkele mooie foto’s of een leuk weetje voor de “Gazet”, aarzel dan
niet om contact op te nemen met Marc Van Nieuwenhove (cmp@telenet.be). Teksten
worden best aangeleverd in Word of Notepad. Foto’s in jpg, raw of tif.

EDITORIAAL

Het woord van
de voorzitter

51

Dit is niet mijn leeftijd. Ik zit aan het einde van
de 50 reeks. Dit is ook niet de gemiddelde leeftijd van de leden, maar sinds vorige maand wel
het aantal leden. Vooral op vrijdag is dat goed te merken.
Het wordt moeilijk werken zonder iemand anders te hinderen. We trachten zoveel mogelijk mensen een ruimte
te geven om hun ding te kunnen doen, maar het onbegrenste uitbreiden is afgelopen. Het is daarom van groot
belang dat iedereen de door hem gebruikte ruimte maximaal gaat benutten. De tijd dat we op meerdere plaatsten met iets bezig waren en de rest konden laten staan is
nu definitief voorbij.
De Märklinisten zijn plichtsgetrouw bezig en de 0-lers
zijn aan een nieuw project bezig en hebben Chinnor opgeborgen. Edmond en Germund hebben nu twee modules staan en werken ook geconcentreerd. Luc heeft het
deel dat tegen de expo moet rijden ook klaar en werkt
binnen het gebinte aan zijn baan. De modulebaan krijgt
zijn definitieve vorm voor de expo en de andere modules
zullen gestapeld worden. Als we al deze ruimten samen
tellen schiet er net genoeg plaats over een bar uit te baten. Deze ruimte kan tijdens het jaar gebruikt worden om
zaken voor te bereiden voor een project. Meer leden wil
ook zeggen dat er een groter verbruik is in de bar. Bijna
iedere vrijdag moet Louis drank aansleuren. Als beneden
aan de trap bakken staan vergeet dan niet er een mee
naar boven te brengen. Alle helpende handen zijn welkom.
Veel volk over de vloer wil ook zeggen dat er meer onderhoud moet gebeuren. En juist dat is een probleem aan
het worden. Iedereen gaat wel zijn drankje halen in de
bar, maar er zijn zo weinig mensen die spontaan aanbieden om ook eens de bar te kuisen. Onderhoud beperkt
zich niet enkel tot de bar. Ook het centrale deel van de
zolder en de trap smeken om een poetsbeurt. Als voorzitter vind ik het niet erg om af en toe die taak op mij te
nemen, maar ik ben van mening dat dit niet alleen mijn
taak is. De club is een plaats waar we samen komen om
onze hobby te beleven. Zorg er dus voor dat het leefbaar
blijft.

Aan de rokers
zou ik willen
vragen om hun
asbak te leeg te
maken (opgelet
voor brandgevaar!) en rekening te houden
met de niet-rokers. Veel leden
hebben is prachtig, maar het
brengt natuurlijk beperkingen
met zich mee.
Het heeft ook
| ONBEKEND |
zijn mooie kant.
Laatst zat ik met mijn voet in de plaaster en kreeg van
meerdere leden een e-mail om naar mijn toestand te vragen en zij boden aan om me te komen halen als ik naar de
club wou komen. Het doet goed vast te stellen dat leden
om elkaar geven.
We gaan nu stilaan naar de zomer en jullie zullen wel op
vakantie vertrekken. Vergeet niet om foto’s of videomateriaal te verzamelen om tijdens een van de volgende
programma-avonden te vertonen. Tijdens de verlofperiode zal er steeds iemand aanwezig zijn die de club kan
openen en sluiten. Wees niet boos als die persoon er
mogelijk niet stipt om 20 uur staat. Het is tenslotte voor
iedereen zomer.
Ik wens jullie allen een prettig verlof en kijk al uit naar de
beelden en verhalen van jullie verlof.
René Ceulemans

De gepubliceerde artikels verschijnen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur en geven niet noodzakelijk het standpunt van het bestuur of
van een individueel lid weer.

juni2007

3

FOTOGRAFIE

Spoorwegen
anders bekeken
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Stoomfestival Maldegem
De rit naar Maldegem ging deze keer niet gepaard met
de nodige zonneschijn. Neen, de dag begon eerder grijs.
Niet echt een weertje om met een toeristische trein te rijden. Want zonder dat, kan je niet op een stoomfestival
geweest zijn. Eens aangekomen, begon ons hartje steeds
maar sneller te slaan. We hoorden al van ver het gesis van
een locomotief. Het klonk als muziek in onze oren. We
konden niet snel genoeg om de omheining kijken, nieuwsgierig naar wat er daarachter wel kon staan puffen.

Zij was lange tijd eigendom van de Poolse Staatsspoorwegen PKP en kon destijds 130 km/u. halen. Wij konden
haar zien beladen met kolen, met behulp van een kraan
op volle banden. Zij verbruikt heel wat steenkool en het
duurt ook zo’n 10 uur om haar op te stoken. Helaas is zij
aan haar laatste ritten bezig, want de ketelvergunning verloopt in juli van dit jaar en een hernieuwing zit er niet meer
in, want de ketel is in zorgwekkende toestand en men reed
nu al met verlaagde druk.

Het bleek een kolos van een machine te zijn: de Ol49
(1 800 pk), een stomer uit 1949.

Naast deze enorme locomotief reed ook een kleinere machine, de TKP 6281 (800 pk) uit 1963 nog heen en weer
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tussen Maldegem en Eeklo. Deze loc werd in
2002 door het stoomcentrum Maldegem gerestaureerd. Zij trok een sleep van enkele M1-rijtuigen.
Het station van Eeklo werd evenwel niet bereikt,
aangezien de lijn vlak voor het station eindigt.
Hier was de aannemer de avond tevoren nog bezig geweest om een aftakking met wissels aan
te leggen, om de locomotief weer voor zijn stam
rijtuigen op te kunnen stellen. Er werd daarbij
gebruik gemaakt van een diesellocomotiefje, de
HLR 9151 uit 1963, die de wagens een eind terug
tok, zodat de wissel vrij kwam en de stoomloc op
het zijspoor kon rijden. De wagens werden dan
door de diesel terug op het hoofdspoor geplaatst,
waarna de stoomloc zijn positie voor de wagens
kon innemen. Zodra het dieseltje de baan geruimd had,
kon het hele stel zijn terugweg aanvatten.
Als gast was er dit jaar onze overbekende 29.013 van de
NMBS (zie foto op pagina 7). Deze stoomloc werd in de
loop van 2001-2003 “gerestaureerd” te Meiningen.

Duitse zou mengen, werd van deze plannen afgezien. Uiteindelijk werd een nieuwe ketel ontworpen, gebaseerd op
die van de BR 50.
Gans de bovenbouw werd vernieuwd, zowel wat de ketel
als de stuurcabine als de tender betreft. Op 7 november
2003 werd het geheel vernieuwde stel met veel luister in
zijn thuisland ontvangen. Sedertdien was hij de hoofdrolspeler in verschillende optredens overal in ’t
land. Met een stel M2-rijtuigen mochten wij
mee naar Eeklo, waar het tijd werd voor een
uitgebreide maaltijd.
Jammer genoeg merkten wij niet dat er op die
manier een aantal ritten aan onze ogen voorbij
gingen. Maar het dessertje maakte weer alles
goed.
Net op tijd klaar om de Ol49 te halen, die ons
weer naar Maldegem bracht. Ondertussen liet
ook –onverhoopt- de zon zich van haar beste kant zien, zodat het een pak aangenamer
werd.

Een echte restauratie werd het niet wegens de slechte staat
van de ketel. In eerste instantie zou men een ketel van een
locomotief van de BR 50 (ex Vennbahn) gebruiken, maar
aangezien men dan een Canadese loc (de 29.015) met een
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Weer in Maldegem, konden wij nog net de laatste rit meepikken op het smalspoor. We kozen voor een gesloten
rijtuig (de zon was alweer verdwenen en het werd al een
stuk frisser). We sjokkelden heen en weer tussen begin-

GROOTBEDRIJF

en eindpunt van de lijn, maar echt boeien kon het ons niet.
Peter Pan bracht ons zonder uitstapmogelijkheid heen en
weer terug naar de opstapplaats.
We konden nog snel enkele stoommachines aan het werk
zien (tractoren en een brandweerpomp), want spoedig
werd het tijd om naar huis terug te keren. Met de geschoten foto’s en film kunnen we nog geruime tijd zoetjes bezig zijn op de PC. Het resultaat zien jullie later wel eens.
tekst & foto’s
Roeland Desaeger
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Nieuws
18/06/07
Atlas voor lokalisatie locomotieven
Negen miljoen wordt uitgetrokken voor een gps-lokalisatietoepassing Atlas om locomotieven op te volgen zodat een
efficiënt beheer van 769 machines mogelijk wordt. Dit systeem zou uiteindelijk een besparing van 17 miljoen opleveren.
Alles zou klaar moeten zijn tegen 2010. Zo zou de NMBS geen locomotieven meer kwijt spelen zoals het geval was met
een loc die al die tijd in Frankrijk stond.
18/06/07
Eerste tunnelloper door drugs gedreven
De noord-zuidverbinding in Antwerpen heeft haar eerste tunnelloper. Een 25-jarige Portugees, zwaar onder invloed van
drugs, rende de hele tunnel door en kon uiteindelijk pas gesnapt worden in de buurt van het station Luchtbal.
18/06/07
HST netwerk is (bijna) klaar
België is het eerste land in Europa dat klaar is met een volledig HST-netwerk. Tegen 2008 is de verbinding met Duitsland
en Nederland in gebruik. Hoge Snelheid moeten we toch wel even relativeren. Op het tracé naar Duitsland wordt immers
niet sneller gereden dan 260 km/uur als gevolg van het golvend terrein. Naar Nederland is de maximumsnelheid 300
km/uur.
08/06/07
Parijs Straatsburg 320 km/uur
Vanaf zondag 10 juni kun je tegen 320 km per in twee uur en twintig minuten van Parijs naar Straatsburg. In 2014 zal dit
in twee uur kunnen. Ieder uur rijdt er een trein, in de spits om het halfuur. De treinstellen bestaan uit Franse SNCF TGV’s
en Duitse ICE’s met gemend personeel. De kostprijs is afhankelijk van het tijdstip van vertrek en het tijdstip van boeking.
Normaal kost het 63 euro in tweede klasse.
08/06/07
Zomerexpo over spoorweg Mechelen-Terneuzen
In het gemeentemuseum in de Kasteelstraat in Temse loopt van 23 juni tot 12 augustus een tentoonstelling over de
spoorweg Mechelen-Terneuzen (1861-1951). Die spoorweg droeg in een belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van het
Waasland. De tentoonstelling is vrij toegankelijk in het gemeentemuseum van Temse,
05/06/07
40 miljoen nodig voor IJzeren Rijn
Het zal zeker nog tot 2015 duren voordat de NMBS opnieuw wil investeren in het tracé van de IJzeren Rijn. In huidige
prijzen uitgedrukt heft men hiervoor minsten 40 miljoen euro nodig. En dit geld is er niet. Intussen zijn de inwoners van
Nijlen en aangrenzende gemeenten ongerust over wat er kan gebeuren en wensen ze meer duidelijkheid. Nijlen wil een
traject tussen het Albertkanaal en de E313. Dit is korter en veiliger dan het gebruik van de bestaande verbinding.
tekst: Peter Embrechts

8

gazet

GROOTBEDRIJF

Er was eens...
De nachtautotreinen naar Saint Raphaël en Avignon in
1994.
Op de woensdag- en de vrijdagavonden van juni tot september 1994 werd er in Jemelle druk gerangeerd met de
autonachtreinen (of autocouchettetreinen) komende
uit Schaarbeek en ’s Hertogenbosch naar Saint-Raphaël
en Avignon. Wat is er nu zo bijzonder aan deze treinen?
Wel, hun samenstelling verandert regelmatig tijdens hun
lange tocht, zo ook dus in Bressoux (bij Luik), in Jemelle,
in Arlon, in Thionville (F), in Chalindrey (F) enzovoort. In
’s Hertogenbosch is de TAC 1394 vertrokken met lig- en
slaaprijtuigen, twee restauratierijtuigen en autotransporters met Saint-Raphaël en Avignon als eindbestemming.
Via Maastricht gaat het met een 21 of een 23 (of zelfs een
26) naar Bressoux waar een ligrijtuig (meestal een I5) en
enkele autotransporters worden toegevoegd. Dan rijdt de
trein langs de lijn 43 via Rivage, Barvaux, Marloie naar Jemelle. En hier gaan ze er eens flink mee spelen!
De rijtuigen voor Avignon worden door de lok naar een
wijkspoor gebracht. Ondertussen is achteraan de trein
een 91 rangeertractor de autotransporters voor Avignon
aan het wegslepen, eveneens naar boververnoemd wijkspoor.
Ondertussen is ook de TAC 1375 uit Schaarbeek met bestemming Saint-Raphaël en Avignon binnengelopen. Deze
trein wordt op zijn beurt eveneens in stukjes versneden
tot er uiteindelijk twee nieuwe treinen ontstaan met
Saint-Raphaël en Avignon als eindbestemming. Hun samenstelling bestaat uit Belgische en Nederlandse lig- en
slaaprijtuigen, autotransporters en een NS-restauratierijtuig. Na ongeveer een anderhalf uur oponthoud in Jemelle
vertrekken beide treinen naar Arlon waar de Belgische Eloks omgeruild worden voor een blauwe NMBS-diesellok
tot Thionville in Frankrijk, jawel! Hier neemt de SNCF het
stuur over, maar dat is een ander verhaal. Ik beperk mij
hier tot de rangeerchaos in Jemelle onder de vorm van een
kort beeldverslag. Want beelden zeggen meer dan woorden…

Om 19.30 u komt trein 1375 uit Schaarbeek het station van
Jemelle binnengereden. De lok, meestal een type 20, rangeert de eerste stam rijtuigen (naar Avignon) bestaande
uit één of meerdere I5 ligrijtuigen,een slaaprijtuig WLT2
en een WLAB naar het naastliggend spoor. Achteraan de
trein gebeurt hetzelfde door een locotractor 91 met de autotransporters naar Avignon. Foto: Jemelle, 1 juni 1994

Om 19.45 u is TAC 1397 uit ’s Hertogenbosch via Liège en
L43 over Marloie te Jemelle binnengereden. Op de achtergrond van de foto zie je de kalkfabrieken van Lhoest.
Meestal getrokken door een type 27 of type 21, bestond de
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trein destijds uit SNCF Corail-couchetterijtuigen, slaapwagens uit de TEN-pool, een uit een duitse Büm 234 omgebouwd naar een restauratierijtuig WR” ALLEGRO” of
”ANDANTE” en een viertal SNCF 3-assige autotransporters. Het rangeerwerk kan beginnen.

Sinds 1994 zet de NMBS geen restauratierijtuigen meer in
in de TAC-treinen vanuit Schaarbeek, zodat de NS trein uit
’s Hertogenbosch twee NS-restauratierijtuigen meevoert
tot Jemelle. Hier worden deze verdeeld over de treinen
naar Saint-Raphaël en Avignon.

Sberschamps bij Libramont, woensdagavond 1 juni 1994,
20.40 u. TAC 1389 met 2119 (tot Arlon) naar Saint-Raphaël
raast voorbij na de gedaanteverwisseling te Jemelle.

Op 21 juni 1995 werd de eerste rit van het seizoen met de
2603 uit Schaarbeek gereden. Deze lok zal de trein voor
Avignon tot in Arlon bespannen.
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Sberschamps bij Libramont, woensdagavond 1 juni 1994,
20.45 u.
EC 90 “ VAUBAN” uit Milano naar Brussel-Zuid tracht
vóór de duisternis zijn eindbestemming te bereiken. Bemerk het Italiaanse restauratierijtuig.

Sberschamps bij Libramont, woensdagavond 1 juni 1994,
21.05 u.
Getrokken door een type 20 gaat nachttrein INT 299 met
bestemming Milano(en Venetië tijdens de week-ends) bij
deze mooie laatavondzon de TAC 1389 achterna en zal
hem in Arlon inhalen en voorbijsteken.

Sberschamps bij Libramont, woensdagavond 1 juni 1994,
21.17 u.
E-lok 2015 met TAC 1385 naar Avignon volgt trein 299
tot Arlon. In Arlon worden beide E-loks van de TAC treinen vervangen door type 55 dieselloks van de NMBS tot
Thionville in Frankrijk. Bemerk in beide TAC treinen het
NS-restauratierijtuig ANDANTE en ALLEGRO.

Modelsamenstelling van deze vergane glorie volgt in een
volgende uitgave van de Gazet.
tekst & foto’s: Eric Van Hemelrijck
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Märklinboys
1

2

3

Onze 2 ervaren treinliefhebbers twijfelen... Gaan we het
hem zeggen of gaat hij het zelf zien dat het niet echt recht
is.

De Märklinboys steken even de koppen bijeen voor
de komende opendeurdagen. Onze jongste (de junior) ligt nog niet in zijn bedje, neen, hij pakt nu een
foto van de grote kinderen.
Onze Marc vliegt erin. Hij zal hier eens een landschap uit zijn mouwke schudden, waar de bezoekers
zich zullen aan vergapen.
De Roger heeft hier al zijn aandacht en energie en
zelfs zijn 2 handen nodig om 2 mooie gelijklopende
rechte lijnen te trekken, of probeert hij zijn initialen
in de baan te kerven?

tekst & foto’s: Rudy Van Doren

Man, man, man. Neen ‘t is geen foto van vorig jaar, maar
van 05/07. Het is weer zover, de baan is gedeeltelijk opgebroken. Maar ja, de opendeurdagen zijn nog 5 maanden
ver, dus tijd genoeg. Het zou voor “den ellentrik” zijn.
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De Märklinboys op bezoek in Blankenberge. En wie komen
we daar tegen? De Roland in het klein! Realistischer kan
niet. Drie werkers en ene die kijkt (gele helm). Wie is Roland? De eerste die juist raad mag een steakske gaan eten
met de Roland.

MODELBOUW

Nieuws
18/06/07 - Märklin - Servicehandboek (HO)
Wie oude modellen van Märklin onder handen wil nemen kan het oude serviceboek uit 1989 downloaden.
Vooral met het oog op onderhoud van uw modellen kan
dit handboek wel eens handig zijn. Märklin heeft de verkoop van dit boek stopgezet omdat niets vermeld wordt
over de nieuwste technieken, aangepaste motoren en
verbouwingen naar digitale systemen. Een nieuw boek is
in voorbereiding. Märklin heeft het oude exemplaar ingeschand en in pdf-formaat op haar website geplaatst. Het
bestand is 20 mb groot en kan onderaan de pagina op de
Nederlandse Märklin website (klik hier) geopend worden.
Op de Belgische website hebben we vreemd genoeg niets
gevonden.
16/06/07 - RailTop Modell- RAm (HO)
Het vierdelige Nederlands-Zwitserse treinstel RAm zal
niet door LSM maar wel door RailTop Modell van het Zwitserse bedrijf Railtronic gefinancierd en ontwikkeld worden.
De eigenlijke productie en afwerking gebeurt in China bij
Modern Gala. Op de website van RailTop vinden we uitgebreide foto’s en meer gedetailleerde info over het model.
De laatste rijtesten zijn intussen achter de rug. De motorwagen samen met de drie ander rijtuigen kunnen door een
boog met een diameter van 358 mm rijden. De motorwagen weegt zo’n 725 gram. Onder de kap zit een vijfpolige
Mashima-motor met dubbel cardanoverbrenging en twee
vliegwielen. Bij het gelijkstroommodel zullen alle zes assen aangedreven worden. Voor wisselstroomfanaten zullen het er vijf zijn. De rijtuigen worden verbonden met een
vierpolige kabelverbinding. De frontverlichting wordt verzorgd door drie goudgele witte leds en twee rode leds. De
leds blijven nog even nabranden bij stroomuitval. Wie het
wil zal een model met sound kunnen bestellen. De foto’s
op de site van Railtronic laat zien dat het toekomstige model super gedetailleerd zal zijn, en dat niets aan het toeval
wordt overgelaten. De verdeling voor België en Nederland
gebeurt door LSM. (11101 - € 361,50)

sen is hij aan een tweede model bezig van een woonhuis.
Deze nieuwe woning moet nog een dak krijgen. De huizen
worden gemaakt in kunststof aangevuld met onderdelen
in messing. Wanneer de eerste exemplaren zullen te koop
aangeboden worden en tegen welke prijs, daar moeten
we nog naar gissen. Uit ervaring weten we dat PBMM
doorgaans niet goedkoop is omdat veel met onderdelen in
messing wordt gewerkt.
15/06/07 - LSM - RAm (HO)
Op de website van LSM zien we nu ook de Nederlandstalige toelichting bij de planning van de komende maanden.
Tevens krijgen we een duidelijk beeld van wat de RAm
moet worden. Dit TEE treinstel komt dit jaar naar aanleiding van 50 jaar TEE. Volgens de website is de gravering
volledig klaar en moet enkel de schildering nog aangebracht worden. Waarschijnlijk iets voor het najaar wanneer ook de anderen (Trix en Roco) met variant komen.
Een prijs is nog niet meegedeeld, maar het model zal ofwel de twee anderen moeten overtreffen in kwaliteit en
afwerking, ofwel goedkoper moeten. Maar als we weten
welke Zwitser achter de ontwikkeling van het model staat,
geloven wij dat het super gaat worden.
Roco - reeks 20 (HO)
Roco heeft van de reeks 20 voor dit jaar enkele kleur en
nummervarianten op het programma staan. Basis vormt
het vernieuwde model van de reeks 20. Sommige van de
reeksen worden als exclusief model aangeboden. Tenminste als de Franse invoerder in samenspraak met Roco
Oostenrijk de modellen vlot uitlevert. Zopas is de groene
versie met nummer 2002 verkrijgbaar. Het model is als
eerste gesignaleerd bij de webverkoper Modeltrein Paradise. Van het model zou eveneens een Märklinvariant verkocht worden. (ref: 62462 - € 169 - 219)
tekst: Peter Embrechts

16/06/07 - PBMM - Gebouwen
PB Messing Modelbouw werkt aan een serie woningen. Op
zijn website kunnen we de vorderingen volgen. Het eerste
huis (een café in Hoboken) is bijna afgewerkt. Ondertus-
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Tips & Tricks
Tip 026 (Gazet 159 - 09 september 2005)
Boompjes herbevlokken
Boompjes kun je gemakkelijk een frisse look geven door ze
van een nieuwe laag lentegroen te voorzien. Na een wasen spoelbeurt worden de takken met een nevel lijm bespoten. Daarna gaat de boom in een plasticzak met groene
vlokken. Even schudden en de boom komt als nieuw uit
de zak.
Tip 025 (Gazet 158 - 15 augustus 2005)
Supersnelle houtlijm
Bison heeft een houtlijm in zijn assortiment die binnen de
vijf minuten droog is. Iets voor mensen die niet kunnen
wachten. Vooral handig wanneer je met modellen in hout
werkt.
Tip 024 (Gazet 158 - 15 augustus 2005)
Transparant Geel
Geel is een moeilijke kleur om te schilderen. Niet alleen
met het penseel, maar ook met het spuitpistool. Dit wordt
nog moeilijker wanneer je zeer lichtgeel of kanariegeel
moet gebruiken. Lichtgeel heeft vaak de eigenschap om
transparant te zijn. Dit wil zeggen dat je door het geel vaak
ook nog de ondergrond ziet. Dit probleem kan gemakkelijk omzeild worden door eerst een laag wit aan te brengen. Wit dekt veel beter dan geel en is daarom ook een
geschikte ondergrond. Wit is meer dan andere kleuren een
neutrale ondergrond. Daarna breng je de gewenste laag
geel op het wit aan.
Tip 023 (Gazet 158 - 15 juli 2005)
Hobbymes
Vaak lees je in modelbouwtijdschriften dat je voor het uitvoeren van een karwei een hobbymes moet gebruiken. Dit
is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Welk hobbymes? In
modelbouwzaken kun je een hobbymes kopen van X-Acto,
Revell, of Exell of Stanley. Deze hobbymessen hebben allemaal twee dingen gemeen. Ze hebben de dikte en de lengte
van een potlood en in de houder kunnen verschillende
soorten mesjes geplaatst worden. Een breeksmes zoals
je die in doe-het-zelfzaken (Brico, Hubo en Gamma) kunt
vinden zijn meer geschikt voor het grove en ruwe werk.
Ze zijn minder geschikt voor fijne modelbouwactiviteiten.
De vervangmesjes voor een hobbymes zijn tamelijk duur.
Gelukkig zijn ze onderling uitwisselbaar. Maar je kunt ook
pedicuremesjes bij de apotheek of elders kopen. Ze zijn
per vijf verpakt. Deze mesjes passen precies in de houder
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van de bovengenoemde hobbymesjes. Nr. 11 en nr 15. zijn
de meest gebrukte type mesjes.
Tip 022 (Gazet 158 - 15 juli 2005)
Een aangepaste pincet
Heb jij ook dat probleem met een pincettang. Je pikt het
onderdeel op en … floep … daar schiet het onderdeel de
lucht in. Je kunt dit probleem voorkomen door een degelijke
en vaak dure tang of pincet te kopen met fijn geribbelde
bekken op de uiteinden. Ik heb zo’n dure tang van 40 euro
om bijvoorbeeld de handgrepen van de M1-rijtuigen in het
model vast te zetten. Maar het kan ook anders. Neem een
tang die je vervloekt. Lijm zeer fijn watervast schuurpapier
(korrel 400 of hoger) aan de binnenkant van de bekken
met behulp van contactlijm. Nu zouden de onderdelen niet
meer mogen wegschieten en het zachte schuurpapier zal
het model niet aantasten.
Tip 021 (Gazet 158 - 15 juni 2005)
Ontvetten
Het meest eenvoudige middel om te ontvetten is detergent
of het klassieke afwasmiddel. Wanneer het ontvetten zeer
grondig moet gebeuren, bijvoorbeeld vóór het schilderen
van een model, spuit ik overvloedig onverdunde detergent
over het voorwerp. Met een brede borstel met varkensharen (de goedkoopste borstel van 3 cm breed) wordt
het werkstuk grondig ingesmeerd. Daarna laten weken
gedurende ee vijftal minuten en vervolgens overvloedig
spoelen met water uit de kraan. Daarna het model even
in water (kraantjeswater of mineraal water) leggen met
enkele druppels detergent en goed laten drogen op een
stofvrije plaats (bijvoorbeeld in de oven).
Tip 020 (Gazet 158 - 15 juni 2005)
Etiketten verwijderen?
De meest eenvoudige methode om etiketten op dozen en
zelfs op uw modellen verwijderen is met een haardroger.
Verwarm het oppervlak van het etiket. Vermijd dat de
warmte van de haardroger op één plaats wort gericht om
te voorkomen dat het onderliggende model of onderdelen
gaan smelten (vooral belangrijk met plastiekmodellen).
Door de opgewekte warmte gaat de lijm onder het etiket
losweken waardoor je het etiket daarna gemakkelijk kunt
verwijderen. Wil je geen risico’s nemen, gebruik dan isopropanol. Daarmee wil het vaak ook lukken. Dit product is
(bijna) niet agressief voor plastiek, waardoor het oppervlak
nauwelijks aangetast wordt.

MODELBOUW

Cursus
modelbouw (deel 1)
Bij een bezoek aan een tentoonstelling ziet men regelmatig
banen of diorama’s met talrijke technische snufjes. De aandacht gaat voornamelijk naar het rollend materieel en het
sporenplan, maar spijtig genoeg wordt deze lijn niet altijd
doorgetrokken naar de afwerking van de scenery. Het landschap ligt er desolaat bij. In het beste geval voorzien van een
beetje vergeeld strooisel, enkele te kleine bomen en hier en
daar een zielige molshoop welke een berg moet voorstellen.
Om nog maar te zwijgen over de gebouwen, de figuren en de
voertuigen, want die komen meestal recht uit de verpakking
op de baan terecht. De oplossingen voor dit onfraaie beeld zijn
planning, schildering, weathering en afwerking.
In deze artikelenreeks gaan we het hebben over het ontwerp (planning), de bouw van de landschapsvormen (ondergrond), de afwerking van de ondergrond, het weatheren en het realiseren van de detailafwerking.
Deel 1 - Planning
Het eerste wat we gaan doen, voor we met het bouwen
van de verschillende onderdelen starten, is een studie
opmaken. Dit geldt zowel voor een klein diorama als voor
een heuse treinbaan of module. Bestudeer daarbij grondig de realiteit van het na te bootsen landschap en neem
een overvloed van overzicht- en detailfoto’s. Deze helpen
u bij de latere planning. Eens we de grote lijnen vastgelegd hebben wat we op ons werkstuk willen bouwen, maken we een 3D-maquette op schaal 1:10 van deze ideeën.
Plastic-card of dik karton zijn hier uitermate geschikt voor.
Deze mini-maquettes bieden een goed ruimtelijk inzicht
op onze plannen.
Deel 2 – Bouw van de landschapsvormen
Eens de bovenvermelde planning voldoet kunnen we de
verschillende onderdelen welke we op het ontwerp gaan
gebruiken samenzoeken. Eerst zetten we het materiaal
uit en nadien tekenen we dit af op de grondplaat of het
kader. Dit is noodzakelijk om de juiste plaats van sporen,
wegen, huisjes, enz. te weten te komen. Om de gewenste
hoogteverschillen te bekomen maken we gebruik van het
hard geëxtrudeerd polystyreenschuim Styrodur. Het is een
stevig isolatiemateriaal, verkrijgbaar in platen van 125 x
60 cm en dit in dikten van 2, 3, 4, 5 en 6 cm. Dit materiaal

is veel gemakkelijker te verwerken dan geëxpandeerd polystyreen (EPS of isomo), lichter en properder dan plaaster en steviger dan de bouwwijze met kippengaas en bvb.
plaasterwindels.
De Styrodur wordt met een mes of figuurzaag in de ruwe
gewenste vorm gesneden. Dit hoeft niet tot op de centimeter nauwkeurig te zijn, daar achteraf de juiste vormen
toch gemodelleerd moeten worden. De platen en stukken worden op de grondplaat of het kader gelijmd met
een contactlijm zoals Power Fix van het merk Pattex. Het
gebruikte gereedschap dient dadelijk na gebruik met aceton of wasbenzine gereinigd te worden. Deze constructie
laten we een volledige dag onder druk uitharden.
Eens alle platen stevig verlijmd zijn kunnen we de fijne
structuren van het landschap modelleren met een scherp
mes, een vijl, staalborstel en schuurpapier. Deze basis
wordt dan bedekt met een laag softboardplamuur (zie bereiding in kader) of met het duurdere Porion van Henkel.
Porion is een product dat men gebruikt om scheuren en
gaten in muren te dichten. Het is zeer sterk en het blijft
elastisch. Je kan dit in poedervorm (water bijvoegen) of in
pastavorm (tube of pot) krijgen in iedere goede doe-hetzelf zaak.
tekst: Marc Van Nieuwenhove
Bereiding van softboardplamuur
Breek softboard in kleine stukken. Doe de stukken in
een emmer en doe er zuiver water bij. Laat het geheel
drie dagen trekken tot je een (geurige) pap bekomt.
Maal deze fijn met een verfmixer.
Neem nadien een hoeveelheid in beide handen en knijp
er zoveel mogelijk vocht uit. Laat de gevormde ballen
volledig opdrogen.
Maal de opgedroogde substantie in een (oude?) koffiemolen.
Voor het gebruik meng je het poeder met gips en water
tot een homogene pasta. Voeg daarbij een flinke portie
houtlijm en...
Klaar is Kees
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Barmannen
van dienst

29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08
07/09

16

Wouters Pierre
Janssen Wim
Thierie Johan
Van Eylen Marc
Van Loon Leo
Van Nieuwenhove Marc
Willems Louis
Wouters Pierre
Janssen Wim
Thierie Johan
Van Eylen Marc
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14/09
21/09
28/09
05/10
12/10
19/10
26/10

Van Loon Leo
Van Nieuwenhove Marc
Willems Louis
Wouters Pierre
Janssen Wim
Thierie Johan
Van Eylen Marc

Wanneer de aangeduide barman op de voorziene datum
belet is, wordt door hemzelf een wisseling van dienst met
een andere barman geregeld of verwittigd hij de barverantwoordelijke.

CLUBLEVEN

Humor
Samen op stap.
Drie Belgen en drie Nederlanders gaan samen met de trein op stap. De drie Nederlanders kopen elk een ticket aan het
loket, de drie Belgen kopen er samen maar één. De Nederlanders zijn verwonderd: hoe gaan jullie dat doen? Je zult wel
zien, antwoorden de Belgen. Op de trein komt de conducteur af.
De drie Belgen gaan samen op één toilet.
De conducteur controleert de kaartjes van de Nederlanders en alles is ok, hij komt bij het toilet, klopt op de deur en de
Belgen schuiven hun ticket onder de deur. De conducteur controleert het en schuift het terug onder de deur.
De volgende dag nemen ze terug samen de trein. De Nederlanders kopen samen één ticket - de Belgen kopen er geen.
De Nederlanders terug verwonderd: hoe gaan jullie dat doen ?
Je zult wel zien, antwoorden de Belgen. Op de trein komt de conducteur af. De drie Nederlanders gaan samen op één
toilet. De drie Belgen gaan ook samen op één toilet, maar de laatste Belg klopt eerst op de deur van de Nederlanders. De
Nederlanders schuiven hun ticket onder de deur...
Toelatingsproef voor nieuwe Belgen.
Het Vlaams Belang diende onlangs een wetsvoorstel in om migranten het
moeilijker te maken snel Belg te worden.
“Bij het binnenkomen van ons land”, zo sprak Filip De Winter, “worden alle
vreemdelingen een dobbelsteen overhandigt. Gooien ze 1,2,3,4, of 5 dan worden ze onherroepelijk de toegang tot ons land geweigerd.
“En wat als ze 6 gooien?”, klonk de vraag.
De Winter antwoordt: “Dan mogen ze nog een keer smijten.”
Vergelijkende kookboeken
Hoe begint een kookboek?
Vlaams kookboek: ‘We nemen een ei...’
Hollands kookboek: ‘We lenen een ei...’
Waals kookboek: ‘We wachten tot onze haan een ei legt...’
Marokkaans kookboek: ‘We stelen een ei...’
Mafia kookboek: ‘We ontvoeren een eierboer...’
Duits kookboek: ‘He du, eier!!! Aufmachen...’
Werklozen kookboek: ‘We wachten tot er iemand langskomt met een ei...’
Servisch kookboek: ‘We maken vanop veilige afstand een ei onschadelijk...’
Roemeens kookboek: ‘We gaan in de rij staan in de hoop een ei te bemachtigen...’
Congolees kookboek: ‘Een ei ???‘
Vlaams Belang kookboek: ‘We nemen een blank ei...’
Vakbond kookboek: ‘We staken tot de eierprijzen dalen...’
Groen! Kookboek: ‘We nemen een scharrelei...’
Islamitisch kookboek: ‘Na zonsondergang nemen we een ei...’
Palestijns kookboek: ‘We brengen twee eieren tot ontploffing...’
Communistisch kookboek: ‘Als het van de staat mag, nemen we een ei...’
Kapitalistisch kookboek: ‘U neemt een ei dat iets groter is dan dat van uw buurman...’
Feministisch kookboek: ‘Je wilt een ei ? Doe het dan zelf !

Al jaren gaan twee Hollanders en een
Belg iedere donderdag in een café
biljarten. Op een avond verschijnt de
Belg niet. De Hollanders beginnen ongerust te worden en om 23 uur besluiten zij de politie te waarschuwen. Bij
de Belgische politie geven zij hem aan
als vermist.
De agent vraagt: “Maar hoe ziet ie er
uit?”
De Hollandse vrienden antwoorden:
“Awel, hij heeft bruin haar en heeft
bruine ogen en is ongeveer 1,75 meter
lang”.
De agent zegt: “Ja, zo zien bijna alle
Belgen eruit, maar heeft hij geen bijzondere kenmerken?”
Waarop de Hollanders lang nadenken
en één van hen opeens zegt: “Ja, natuurlijk, hij heeft twee lullen!”
Waarop de agent zegt: “Weet je dat
wel zeker, heb je dat zelf gezien?”
De Hollandse vriend zegt: “Ik heb het
nooit gezien, maar ik weet het zeker
want iedere donderdag als wij in het
café komen zeggen de mensen om
ons heen: “Daar heb je die Belg weer
met die twee lullen!!”
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Te koop
Gezocht
Te koop
Canon zoomlens 80-200mm EF 1:4,5-5,6 - Ø 52mm 75 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651

Te koop
Volledige jaargangen van de Duitse
tijdschriften:
Eisenbahn Kurier: 2003, 2004,
2005, 2006
Eisenbahn Journal: 2003, 2004,
2005, 2006
Eisenbahn Magazin: 2003, 2004,
2005, 2006
MIBA: 2003, 2004, 2005, 2006
LOKI: 2003, 2004, 2005, 2006
voor 18 euro per jaargang
info: e.vanhemelrijck@skynet.be

Te koop
Dieselloc. reeks 62/63 – Nr. 6246 Roco 43544. Zonder decoderstekker. Geel + kleine groene banden.
Originele verpakking. Lichte lijmsporen aan de handgrepen. € 66.

Te koop
1) Roco 69966, NMBS reeks 52,
Vlottende cabine, nummer 5217,
wisselstroom digitaal. Nieuwe
staat, enkel testgereden. Vraagprijs 149 €.

Dieselloc. reeks 62/63 – Nr. 6215
- Roco 43548. Zonder decoderstekker. Blauw + kleine gele banden (elektrische treinverwarming).
Originele verpakking. Nauwelijks
gereden. € 77.

2) Roco 69963, NMBS reeks 53,
bolle neus, nummer 5307, wisselstroom digitaal met LokSound.
Staat nieuw, enkel testgereden,
Vraagprijs 169 €.

Dieselloc. reeks 62/63 – Nr. 6218.
Vroegere Roco-model met nieuwe
kap van de 6218. Geel + kleine
groene banden. Originele verpakking. Nauwelijks gereden. € 77.
Dieselloc
76 (ex. NS reeks
2200/2300) - Nr. 7617 - Roco
43799. Met NEM 652-stekker.
Groen + geel (enige nr. in deze
kleurstelling). Originele verpakking. Nauwelijks gereden. € 125.
Dieselloc reeks 60 Nr. 6079 - Klein
Modellbahn. Zonder decoderstekker. Groen + kleine gele banden.
Originele verpakking. Chassis in
zeer goede staat. Nauwelijks gereden. € 77.

Te koop
Flits Metz MB 44 AF-4 voor Canon
- 2 jaar oud
175 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651
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Jouef (658800) NMBS goederenwagen type Rils met huif. In perfecte staat in originele doos. € 15.
Info 015/340725
brechts).

(Peter

Em-

3) Roco NMBS reeks 53, bolle
neus, nummer 5307, wisselstroom
digitaal. Staat nieuw, enkel testgereden, Vraagprijs 110 €
4) Mehano 2222: type 200.058
AC
digitaal: 159€
Gezocht
Wil je zaken verkopen of zoek al lang je
ene kleinood?
ons8002:
een seintje
5)datMarklin
3459:Geef
reeks
AC
met je wensen en wie weet...
Digitaal
Delta:
83€
cmp@telenet.be of
0474 976 651

Gert Mussels

Te koop
Body Canon 10D - 3 jaar oud - originele verpakking met alle toebehoren - perfecte staat.
800 ipv 1599 euro
cmp@telenet.be of
0474 976 651
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Interne keuken
Happy birthday
In het eerste kwartaal mogen volgende leden een
kaarsje meer uitblazen op hun verjaardagstaart:
18/07/1942
18/07/1953
22/07/1960
23/07/1953
7/08/1984
11/08/1959
14/08/1963
27/08/1966
7/09/1985
15/09/1940
16/09/1949
20/09/1957

Marc Coesens
Paul Foubert
Edmond Van den Hauwe
Marc Van Nieuwenhove
Hans Valkenaers
Johan Neefs
Marc Polfliet
Chris Van der Auwera
Tim Haesevoets
Pierre Wouters
René Ceulemans
Johan Thierie

Nieuwe leden
Roeland Desaeger - Weerde

Hebben de club verlaten
Geen

Geboorten
Geen

Het bestuur en de redactie wensen deze leden dan ook
van harte te feliciteren met hun verjaardag.

Huwelijken
Deze lijst is nog niet volledig. Van enkele leden zijn we
nog niet in het bezit van alle persoonlijke gegevens.

Geen
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ten huize van...
Roeland Desaeger
In deze rubriek gaat de redactie op stap naar de leden
thuis. In dit nummer leg ik ons nieuwe lid Roeland Desaeger op de vragenrooster.

Jaren later kreeg ik bij een goed rapport mijn eerste Märklin locomotief. Het was een startset met een stoomlocomotief 24058.

Wanneer ben je met de treinhobby gestart? Hoe is het
allemaal begonnen?
Geboren te Mechelen, in de directe omgeving van het
Arsenaal werd ik reeds spoedig geconfronteerd met “den
ijzeren weg”. Ik bracht mijn vijf eerste levensjaren door in
een huisje dat stond op de huidige parking van het station
aan de Leuvense vaart, pal tegen de verhoogde berm.

Spoedig was het ovaaltje te klein en werden bijkomende
sporen en de nodige wissels en signalen aangeschaft.
Ook een spaanderplaat met bijhorende schragen werd
geleverd. Later kwamen dan nog -door spaarzaam om te
gaan met mijn zondagsgeld– een V200 van de DB en één
enkele personenwagon.

Ik herinner mij nog onze evacuatie wegens ontploffingsgevaar bij een brand in de Acomal. Maar wat mij jaren
getraumatiseerd heeft, zijn de vonken bij het afbreken van
de oude stationsoverkoepeling. Als klein manneke was
dat vuurwerk inderdaad indrukwekkend.
Wat was je eerste model?
Als ik ver terug ga in mijn geheugen, zie ik mij op de grond
bezig met een blikken stoomtreintje op van die lichte blikken rails, met een drietal zwarte personenwagens er achteraan. Je moest dat ding met een sleutel opwinden, en het
reed dan enkele toertjes in de ronde. Aangezien ik toen al
een grote interesse opgebouwd had voor al wat techniek
was, ging dat treintje dus ook niet al te lang mee…
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Mijn interesses begonnen echter stilaan uit te gaan naar
andere mooie rondingen, en al die treintjes verdwenen
voor onbepaalde tijd in een donker hoekje van een grote
inbouwkast.

CLUBLEVEN

Toevallig ontmoette ik een jaar geleden een vriend, die ook
geïnteresseerd was in al wat op het spoor rondreed, en
samen besloten om eens naar Mariembourg te gaan om
met een treintje mee te rijden. Dat werd dan een ritje in
de autorail.

Toevallig zag ik in het uitstalraam van een Antwerpse modelbouwshop een type 201 van Märklin staan.

Op 7 juli 2006 konden we de lokfluit van de 29013 in Vilvoorde niet konden weerstaan en we reden mee naar Leuven om het museum te bezoeken.

Opnieuw leiden onze wegen naar Mariembourg, waar we
deze keer mee mochten met de 50 3696-7 (bj. 1938) van
de Deutsche Reichsbahn.

Dit was mijn kans om een Belgische locomotief binnen
te halen. Na enkele pogingen om de winkel te betreden
-eerst gesloten wegens verlof; dan weer gesloten wegens
sluitingsdag…- kon ik dan toch dit fijne toestelletje aanschaffen. Dat die dingen niet meer zo solide zijn dan de
vroegere modellen moest ik tot mijn spijt vaststellen, toen
reeds bij het uitpakken een buffer afbrak. Nog groter was
mijn ontsteltenis toen bij het omschakelen van de rijrichting de loc totaal niet meer reageerde. Bleek dat de oude
transformator niet meer voldeed aan de nieuwe technologie en door een overspanning de elektronica om zeep was
gebracht. Dan maar terug naar de winkel, waar men alles
in het werk stelde om haar terug leven in te blazen. Alles,
behalve geluid.
Daar zag ik ook voor het eerst de 5102, zoals we er een
in Mariembourg gezien hadden, weliswaar in gele versie.
Die nam ik dan ook maar mee. De microbe had me nu
goed te pakken.

Ook de .5120 konden we daar aan het werk zien. Later
leidden onze wegen opnieuw naar Mariembourg voor
het “Festival de la vapeur” en naar Maldegem voor het
“Stoomfestival”

Toen kwam de beurs in de Nekkerhal. Ik ging naar huis
met de 5106; ditmaal in groene versie. Ook aan een type
122 kon ik niet weerstaan. Bleek echter dat die een verkeerd onderstel toegemeten was, zodat de rode sluitlich-
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ten wel branden, maar niet zichtbaar waren, omdat ze op
de verkeerde plaats zaten. Ook dit locomotiefje ging terug
naar afzender en kwam gezond weer terug.

adressen; iets wat ik met mijn voorlopige Mobile Station
niet kan. Een maand geleden besloot ik dan ook lid te worden van deze vereniging. Ik ontmoette er vele enthousiaste en vriendelijke mensen, die me met kennis van zaken
inlichtten over al wat met onze hobby te maken heeft.
Wat zou je voor de club willen wensen?
Voor de club is het gebouw al lang te klein en zou een grotere oppervlakte van pas komen. Maar dat moeten we
eens vragen aan de NMBS…
Wat stoort je aan je hobby?
Op dit ogenblik worden er veel nieuwe Belgische modellen
op de markt gegooid. De kassa’s rinkelen onophoudelijk,
maar onze portemonnaie kan al dat geweld niet aan. Misschien zou een betere spreiding van het uitbrengen van
nieuwe exemplaren wel wenselijk zijn. Doch iedere fabrikant wil wel zijn deel van de koek …

Wat zijn je toekomstplannen in de modelbouwhobby?
Ondertussen heb ik op de PC verschillende leveranciers
ontdekt en volg de evolutie in treintjesland op de voet. Ik
heb dus nu al een ellenlange verlanglijst, maar vergeet
daarbij niet dat ik ook nog moet investeren in de opbouw
van een baan. Kortom, ik ben vertrokken voor een verhaal
van enkele jaren.
Hoe lang ben je al
lid van de club?
Toen kwam de opendeurdag bij DE PIJL.
Ik maakte kennis
met enkele enthousiaste leden en toen
ik problemen kreeg
met het rijden met
twee locs op adres
03, besloot ik hulp
in te roepen van de
Märklinboys. Geen
probleem. Met de
glimlach zetten ze
de locs op nieuwe
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Wat is je meest geliefde model?
Mijn meest geliefde model is de 1302 Kortrijk: een mooie
realisatie met goede rijeigenschappen; maar ook de
101.012 van Roco mag er best zijn.

Heb je nog andere hobby’s?
Dat ik bij voorkeur teruggrijp naar modellen die in het verleden op onze sporen gereden hebben, (de 1302 is daarbij
een uitzondering) heeft heel wat te maken met nostalgie.
Immers ben ik eveneens bezig met de restauratie van een
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Renault Dauphine van 1957. In 2002 behaalde ik met dat
doel mijn diploma van automechanieker in de avondschool van de TSM. Ondertussen zal de restauratie nog
wel even duren, want samen met fotografie, film en PC,
het maken van websites (http://home.tiscali.be/mechelen) heb ik mijn handen meer dan vol.
tekst & foto’s:
Roeland Desaeger
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CLUBLEVEN

Impressie van onze
BBQ

foto’s: Rudy Van Doren
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CLUBAGENDA

De club-agenda omvat alle activiteiten voor en door de leden. Voortaan zijn de programma-avonden eveneens in deze rubriek
opgenomen. Raadpleeg steeds de website of het prikbord in de bar voor eventuele wijzigingen.
Datum

Activiteit

25 augustus

Clubuitstap met bezoek aan Lobbes-Thuin, een plaatselijke modelspoorvereniging
en een BBQ. Programma onder voorbehoud
Expo De Pijl

1 tot 4 november
17 november

14 december

Najaarsbijeenkomst 0-Forum - Mechelen (Muizen)
Clublokaal MSCM De Pijl - Vormingsstation - Leuvense steenweg 443.
10-18 uur. Inkom gratis. Info: http://www.0-forum.be
Kerstfeest

2008
31 mei - 1 juni
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Tentoonstelling - Leuven - 0-Forum, Zaal Gemeenschapscentrum Don Bosco Ortolanenstraat 6,Kessel-Lo (Leuven)
Info: http://www.0-forum.be

AGENDA

Deze agenda is een selectie uit het ruime activiteitenaanbod voor de komende maanden. U vindt de volledige lijst (incl. ruilbeurzen)
en geactualiseerde informatie steeds op http://www.de-pijl.info/agenda.htm.
Datum

Activiteit

15 juli

Ruilbeurs - Woluwe - Woluwe Shoppingcenter

20 juli

Opendeur - Antwerpen - Modeltreinacademie, Klapdorp 21, Antwerpen - 20-22 uur - info:
http://www.modeltreinacademie.be
Fiets spottocht - Antwerpen i.s.m. Modeltrein Academie

20 juli
21 juli

11-12 augustus

Live steam - Vorst - PTVF, parc du Bempt, Steenweg Neerstalle 323b - 14-18 uur - info:
http://ptvf.fte2.org
Tentoonstelling en Beurs - Treignes - CFV3V, stationsite en museum - info: http://cfv3v.insite-out.com
Dag van het Patrimonium - Mariembourg / Treignes - CFV3V, stationsite en museum - info:
http://cfv3v.in-site-out.com
Live steam - Herbeumont - ATMLS - circuit Ardennes Garden Railway - info: http://www.
atmsl.be
Toeristische uitstap - Momignies (Fr) - TSP - “De laars van Henegouwen” met laatste actieve reeks 60 , 35 euro. - Info: www.pfttspsrit.be
Live steam - La Louvière - ABVV/BLSA, rue Gustave Boël, 10-18 uur - info: http://users.
skynet.be/abvv.blsa/page1024.htm
Stoomdagen - Turnhout - Stoomgroep Turnhout - Zomerstoom- Stadspark, 10-18 uur - Info:
http://www.stoomgroep.be
Festival - Thuin - ASVi - Centre de découverte du Vicinal - Thuin - info: www.asvi.be/index/
index.htm
Stoomfestival Maldegem - Railfeest - info: http://www.stoomcentrum.be

15 augustus

Degustatierally - Mariembourg - CFV3V - info: http://cfv3v.in-site-out.com

17 augustus
17 augustus

Opendeur - Antwerpen - Modeltreinacademie, klapdorp 21, Antwerpen, 20- 22 uur - info:
http://www.modeltreinacademie.be/
Fiets spottocht - Antwerpen i.s.m. Modeltrein Academie

18 augustus

Ruilbeurs - Houtem Nl - Euretco-Expo-Center

19 augustus

Ruilbeurs Woluwe - Woluwe Shoppingcenter - http://www.boursedescollectionneurs.be

2 september

Open deur - Haine Saint Pierre (La Louvière) - Club Ferroviaire du Centre, Rue de la Station,
14-18 uur. - info: http://users.skynet.be/ClubFerroviaireduCentre
Ruilbeurs - Treinclub Hoeselt, Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt - info:
http://www.hoeseltsetreinclub.be

21 juli
22 juli
28 juli
30 juli
5 augustus
11-12 en 15 augustus
11-12 en 15 augustus

2 september
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Foto & bewerking: Marc Van Nieuwenhove

