Best Märklin Insider Clubleden,
Een hartelijk welkom aan iedereen op deze voorlaatste Insider Club Meeting van 2015.
De agendapunten voor vergadering zijn:
- Welkom en nieuws
- Aanwezigheidslijst….
- Nog wat nieuws over ons project
- “Pop Up” store van Het Spoor
- Voorstelling van een nieuwe locomotief
- En een avondje stoom met Kurt Demeyere.
Project “Göppingen 2017”
Nog even meegeven dat het project gestart is. Hans gaf een kot overzicht over wat het project
inhoud, een overzicht van de mogelijkheden en keuzes die we kunnen maken. Meer details kunnen
gevonden worden in het verslag van de extra vergadering die plaats heeft gehad op 16 oktober.
De eerst echte werkvergadering start op vrijdag 13 november. De uitnodigingen en het te maken
huiswerk zijn reeds doorgestuurd naar diegenen die zich opgegeven hebben om mee te doen met
het project.
“Pop Up” store
Michel wou ons nog graag wijzen op een initiatief van Het Spoor in Haasrode, die een “Pop Up” store
gaan openen gedurende een week. Speciaal gericht naar de kinderen, omdat de trein niet meer te
zien is in de “speelgoedketens”. Daarom willen ze graag de trein terug bekend maken bij de jeugd.
Dit gaat door van 3 tot 7 november in Tervuren. Meer info op
https://www.facebook.com/popuphetspoor

Of u kan het nieuws filmpje op ROB TV bekijken http://www.robtv.be/nieuws/tervuren/pop-winkelmet-speelgoedtreinen

Nieuwe Loc
Dit maal een stoom loc op Spoor 1, tenderstoomlocomotief serie 75.4 10-11 van de Deutsche
Bundesbahn (DB). Voormalige Badense VIc.
Maakt het wat gemakkelijker voor Kurt om ons later uitleg te geven bij specifieke details .
Wat had Hans meegebracht om op de testbank te zetten

“Op Stoom” met Kurt Demeyere
Voor sommigen onder ons was het een blij weerzien met Kurt, voor anderen zal het een ontdekking
geweest zijn. Veel vragen, veel antwoorden, een pak nieuwe verhalen en weetjes.
Voor diegenen die er niet bij waren of konden bij zijn, één woord – pech!

Hoe ziet de hoofdthema/onderwerp agenda voor de rest van 2015 eruit?
Datum
Hoofd Onderwerp / Thema
Vrijdag 30 januari 2015
Blokindeling op de baan (gebaseerd op actuele plannen van Insider
Club leden
Vrijdag 27 februari 2015
Scenery. Wagonlading maken gebaseerd op 4694.

Vrijdag 20 maart 2015
Vrijdag 24 april 2015
Vrijdag 29 mei 2015
Vrijdag 12 juni 2015
Vrijdag 26 juni 2015
Vrijdag 31 juli 2015
Vrijdag 28 augustus 2015
Vrijdag 25 september 2015
Vrijdag 16 oktober 2015
Vrijdag 30 oktober 2015
Vrijdag 27 november 2015

Koppelen van andere apparaten aan de CS2
Binnenverlichting Digitaal of Analoog? Stuurstandvoertuig en licht?
Wheateren goederen wagon 4694 (met de wagonlading)
EXTRA: Inbouw binnenverlichting
Wagonladingen, kolen, erts, container
Draaischijf, rolbrug
Nieuwe Seinen
Samenkomst in Genk
Insider club planning 2016 en project “Göppingen 2017”
NIEUW: Special guest
Wat met afgedekte ladingen, open wagons?
NIEUW: Nieuwe decoders en bijhorende software pakket
De agenda kan, indien nodig aangepast worden aan de realiteit en eventuele nieuwe dingen, zoals
beurzen, nieuwigheden, enz.

