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Nieuwsbrief 3 van 2017 
 

Beste modeltreinliefhebber, 
 

Op zaterdag 18 februari 2017 hebben we twee workshops afgewerkt: 
 
De workshop iTrain voor beginners was volledig volzet, via de ingevulde 
enquête documenten hebben de deelnemers hun tevredenheid 
aangegeven en zijn er een aantal opmerkingen gemaakt om de volgende 
workshop te verbeteren. 
Mogelijk moeten we in het volgende werkjaar een workshop bijmaken die 
zich speciaal zal richten op de verbindingen (communicatie) tussen de 
computer en de verschillende centrales om de treinbaan aan te sturen. 
 
De workshop Koploper voor gevorderden is vlot verlopen en de 
onderwerpen die aangevraagd waren zijn aan bod gekomen. Volgens de 
ingevulde enquêtes zijn de deelnemers tevreden naar huis gegaan en een 
aantal heeft aangegeven volgend werkjaar terug te komen, vooral om de 
zaken die dit jaar niet volledig waren, verder te doorgronden bijvoorbeeld 
seinen en handmatige routes. 
 
Opmerking: de resultaten van de enquêtes kan u altijd raadplegen op onze 
website op het tabblad “Cursus-Workshops” (+) als deze link achter de 
benaming van een cursus - workshop staat, kan u de reacties van vorige 
cursisten lezen. 
 
Op de Infovoor- en namiddag van 10:00 tot 12:00 u en van 14:00 tot 17:00, 
zijn er verschillende personen langs geweest met de nodige vragen. 
Ook hier hebben we de meeste vragen kunnen beantwoorden en enkele 
problemen kunnen oplossen. 
 
Op zaterdag 18 maart 2017 is onze volgende Infodag. 
 
Voor algemene informatie kan u gewoon langskomen tussen 10:00 en 12:00 
u en van 14:00 tot 17:00 u. 
 
Indien u echter specifieke vragen heeft over een bepaald onderwerp of u 
heeft een locomotief die u wil laten testen, dan vragen wij u vriendelijk om u 
aan te melden met een telefoontje of een mail. 
We kunnen dan zorgen dat de juiste personen aanwezig zijn om u te helpen. 
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Ook tijdens de koffiepauze gaan de gesprekken gewoon door en worden er 
allerlei facetten van de modeltreinwereld besproken. 
De mogelijkheid om tijdens de middag iets te eten in de taverne van RATC 
is aanwezig, indien vooraf besproken met onze secretaris is het mogelijk 
om samen met onze leden het middagmaal te gebruiken.  
 
Wij beschikken NIET over een "clubbaan" vermits dit ook niet onze 
doelstelling is. Wel staan er testkoffers met rollenbank om uw materiaal te 
testen. 
Ook is er 1 workshop voorzien op deze zaterdag: 
 
iTrain voor gevorderden. 
 
De workshop iTrain voor gevorderden is al volledig volzet, als u in de 
toekomst deze workshop wil volgen moet u onze kalender in het oog 
houden. Van zodra de datums voor de cursussen en workshops van het 
werkjaar 2017-2018 gekend zijn worden deze gepubliceerd op onze site. 
 
Voor meer informatie over onze werking, kan u terecht op onze website. 
We trachten deze “up to date” te houden en zo duidelijk mogelijk voor alle 
gebruikers. 
Als u vragen of problemen heeft kan u ons steeds contacteren. 
 
Website: 
 
http://www.modeltrein-support.be/ 
 
Mail: 
 
info@modeltrein-support.be 
 
Facebook: 
 
https://www.facebook.com/groups/707227065984928/ 
 
  

http://www.modeltrein-support.be/
mailto:info@modeltrein-support.be
https://www.facebook.com/groups/707227065984928/
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Volgende evenementen gaan door op korte termijn: 

• 11 maart  -  zaterdag  
o 10:00 - 11:00 UTRECHT NL On TraXs 

o 10:00 - 11:00 NEERLINTER Internationale modeltreintentoonstelling met ruilbeurs 

o 10:00 - 11:00 VENLO NL Modelspoorbeurs 

• 12 maart  -  zondag  
o 09:00 - 17:00 GENT Ruilbeurs en opendeurdag 

o 10:00 - 11:00 UTRECHT NL On TraXs 

o 10:00 - 11:00 NEERLINTER Internationale modeltreintentoonstelling met ruilbeurs 

• 18 maart  -  zaterdag  
o 10:00 - 12:00 MT-S infovoormiddag 

o 10:00 - 17:00 MT-S cursus - workshop 

o 14:00 - 17:00 MT-S infonamiddag 

• 19 maart  -  zondag  
o 09:00 - 13:00 LUIK Ruilbeurs 

• 25 maart  -  zaterdag  
o 10:00 - 18:00 AALST Opendeurdagen OVMV 

o 10:00 - 18:00 AALST Opendeurdagen 

• 26 maart  -  zondag  
o 09:00 - 12:30 HOESELT Internationale ruilbeurs 

o 10:00 - 16:00 SITTARD NL Open dag 

o 10:00 - 18:00 AALST Opendeurdagen OVMV 

o 10:00 - 18:00 AALST Opendeurdagen 

U kan het overzicht van de evenementen altijd raadplegen op onze website 
onder de titel “Evenementen”. 
 
http://modeltrein-support.be/Evenementen.html 
 

  

http://modeltrein-support.be/Evenementen.html
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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 informatie vindt u op onze website www.modeltrein-support.be 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

ModelTrein-support. 
 

MT-S 

____________________________________________________________ 

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. 

 

mailto:info@modeltrein-support.be
http://www.modeltrein-support.be/
mailto:uitschrijven_nb@modeltrein-support.be

