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Beste modeltreinliefhebber,
Met trots kunnen we zeggen dat 2014 een jaar was waaraan we goede
herinneringen hebben.
Het was een boeiend jaar op allerlei gebied.
De bezoekersaantallen op onze opendeurdagen is in stijgende lijn gegaan.
Ook de bezettingsgraad van de workshops was meer dan behoorlijk:
verschillende keren dienden we op de website te vermelden dat een
workshop “volzet” was.
We hebben vele beurzen bezocht en mochten daar vele bekende
modelspoorliefhebbers ontmoeten.
We stonden zelf op het stoomfestival in Maldegem waar we heel wat
aandacht kregen van de bezoekers.
Als topper van 2014 was onze stand op de 7e Grote Modelspoor Expo in de
Brabanthal te Leuven.
De bezoekers die we daar mochten verwelkomen waren niet te tellen!
Een aantal onder hen hebben we nadien mogen verwelkomen op onze
opendeurdagen.
Anderen hebben zich onmiddellijk ingeschreven voor één of meerdere
workshops.
Op zaterdag was er zelfs een echtpaar dat zich prompt inschreef voor al de
workshops van 2015!
Moe, maar ten zeerste tevreden zijn we zondagavond naar huis gegaan.

Nieuwe workshop: basis elektronica
& verschil AC/DC
Een van de redenen van waarom we in december geen workshop gegeven
hebben ligt in het feit dat we zelf een presentatie gevolgd hebben over
“BASIS ELEKTRONICA/ELEKTRICITEIT & HET VERSCHIL TUSSEN AC & DC”
Indien u weinig of niets van dit onderwerp afweet, is het inderdaad meer
dan de moeite waard om deze workshop te volgen.
Het verschaft de leek in deze materie een uitermate duidelijke kijk hierop.
Op een heel eenvoudig te begrijpen wijze wordt U het verschil uitgelegd
tussen
- spanning en stroom
- weerstanden en condensatoren
- wisselstroom/spanning en gelijkstroom/spanning
Dit alles vooral naar de praktijk van je modelbaan gericht.
Echt een aanrader!

Agenda 2015
We hebben de volgorde van onze agenda aangepast naar een meer
logischere rangschikking:
We gaan ervan uit dat een “werkjaar” start na het zomerverlof in
september, en niet op 1 januari.

Opendeurdag 16/1
Op 16 januari is er s’ avonds in de lokalen van RATC (1e verdiep) onze
traditionele opendeurdag.
We beginnen om 19:00 en sluiten af om 22:00
Tijdens deze opendeurdag kan je terecht om kennis te maken, te zien en te
horen hoe we werken.
U kan dan vrijblijvend binnenlopen en al uw problemen en vragen omtrent
modeltreinen en CAR Systems kunnen aan bod komen, al dan niet aan de
hand van het door u meegebrachte materiaal.

Workshop 1: Windigipet op 17/1
Op 17 januari geven we de workshop Windigipet.
Dit is een besturingsprogramma om je baan via een pc aan te sturen.
We leggen je van naaldje tot draadje uit hoe je hieraan moet beginnen.
En tegen het einde van de dag kan je je baan sturen via je pc!

Opendeurdag 17/1
Simultaan met de workshop is er in de namiddag ( van 14u tot17u )
een opendeurdag.
Om organisatorische redenen vragen we om je hiervoor vooraf in te
schrijven via mail of via een telefoontje.
Dan zorgen we ervoor dat dan de nodige mensen ter beschikking staan.
U kan uw vragen ook steeds stellen via ons emailadres
info@modeltrein-support.be of via 0487/75.74.76

Evenementen van de maand
De evenementen die in de maand januari plaats hebben kan je op
verschillende websites zien:
We hebben op onze website een rubriek bijgemaakt:
http://modeltrein-support.be/Evenementen.html
Hier kan je de meest relevante evenementen voor onze regio vinden.
Je “klikt” met de linkse muisknop op het betreffende evenement en je krijgt
uitgebreide informatie betreffende dat evenement te zien.
Meestal zelfs met een link naar de kaart van Google maps.
Op de website van Michel Marin krijg je omzeggens alle informatie die je
maar wensen kan over waar en wanneer er een beurs, evenement ,
cursus, workshop en noem maar op, doorgaat.
Zowel modelbouw als “het echte” worden er vermeld.
http://home.base.be/vt6368640/bourse.html

Op de website van Modelspoormagazine vindt je onder
http://www.modelspoormagazine.be/index.php/nl/agenda
de activiteiten georganiseerd in België, Nederland, …

Nieuwjaarsreceptie
Op 16 januari stoppen we een uurtje vroeger met de opendeur, en houden
we een nieuwjaarsreceptie.
Iedereen is van harte welkom!
Om praktische redenen vragen we om vooraf in te schrijven via mail:
info@modeltrein-support.be of via 0487/75.74.76
en een kleine bijdrage te storten van € 5 per persoon.
Deze som kan je storten op rekening nummer
IBAN = BE40 9730 8278 2763
BIC = ARSPBE22
Met vermelding nieuwjaarsreceptie en van je naam.

Tot slot nog dit:
Inlichtingen verkrijgen of inschrijven voor een activiteit kan door een mail te
sturen naar info@modeltrein-support.be
Ingeschreven bent u pas na het betalen van de kosten op ons
rekeningnummer met duidelijke vermelding van uw naam en de datum
waarop u wenst deel te nemen.
Om praktische redenen sluiten wij de inschrijvingen telkens op
dinsdagavond voor de geplande workshop af.
Meer info vindt u op onze website www.modeltrein-support.be
Met vriendelijke groeten,
Modeltrein-support.
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Aansprakelijkheidsclausule :
In geen geval kan noch het Bestuur, noch enige andere persoon van de VZW verantwoordelijk
gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, eventuele schade aan derden (welke zou
veroorzaakt worden door één der leden of bezoekers van de vereniging)
evenals voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke goederen.
Deelname aan onze activiteiten is stilzwijgend instemmen met deze clausule.

Indien u liever niet meer in de mailinglist opgenomen wil worden, klik hier om u uit te schrijven.

