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Van het bestuur 
 
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de komende clubdagen en evenementen. Helaas was het ons niet 
gelukt om de clubdagen voor 2013 in het clubblad te vermelden. Ook wij beseffen dat het voor de leden beter is, als 
de clubdagen zo vroeg als mogelijk bekend zijn. Om te zorgen dat dit ook steeds in het clubblad kan worden ver-
meld, moeten we de clubdagen minimaal een jaar vooruit plannen. We hebben de afgelopen weken er hard aan ge-
werkt om dat voor elkaar te krijgen. Het resultaat is te zien in deze nieuwsbrief. 
 
December is ook de maand, waarin u weer de factuur ontvangt voor de contributie voor 2013. Helaas zijn er ieder jaar 
weer enkele leden die te laat betalen. Voor het nazenden van de clubbladen ná betaling moeten wij dan onnodig extra 
kosten maken. Dus wilt u zo vriendelijk zijn om de contributie tijdig te betalen.  
 
Tenslotte wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. 

Clubdag/Ledenvergadering Poeldijk, 3 februari 2013 
 
De eerste clubdag van 2013 wordt deze keer gehouden in het noordwesten van ons land op zondag 3 februari 2013 
te Poeldijk. Op deze dag zal tevens de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Het is hier toegestaan om ei-
gen tweedehands fischertechnik te verkopen. Clubleden die op deze clubdag een model willen tonen, worden ver-
zocht zich aan te melden bij de Manifestatiecommissie (Andriestiel@hetnet.nl of ClemensJansen@Planet.nl).  
 

Openingstijden: 
Clubdag: 10:00 tot 16:00 uur,  Ledenvergadering: 11:00 tot 12:00 uur 
Vanaf 08:00 opbouwen. 
 

Locatie: 
De Leuningjes 
Julianastraat 49 
2685BB Poeldijk 
 

Routebeschrijving Auto: 
Ga naar A20 richting Hoek van Holland. Op Rotonde neem afslag naar N213 richting Poeldijk, na 2 km rechtsaf 
(voorstraat), Daarna onmiddelijk 2x links (Beatrixstraat) en 1x rechts (julianastraat). Na ong. 500m aan de rechterzijde 
is „De Leuningjes“. 
 

Routebeschrijving Openbaar Vervoer: 
Ga naar Station Denhaag Centraal  (Tram Boven). Neem tram 6 naar bus-/tramhalte Leyenburg (18 min.). Hier 
overstappen op bus 86 richting Naaldwijk (9 min). Stap uit in Poeldijk bij halte Dr. Weitjenslaan. Sla af naar Dr. Weit-
jenslaan. Ga tweede straat rechts (Margrietlaan), Eerste straat rechts (Irenestraat) en dan tweede straat links 
(Julianastraat). Aan de linkerzijde is „De Leuningjes“ (5 min. lopen) 
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Clubdag Heeswijk-Dinther 11 mei 2013 
 
De tweede clubdag wordt gehouden in Heeswijk-Dinther, een dorp in de omgeving van Veghel, Noord Brabant. 
Clubleden die op deze clubdag een model willen tonen, worden verzocht zich aan te melden bij de Manifestatiecom-
missie (Andriestiel@hetnet.nl of ClemensJansen@Planet.nl).  
 

Openingstijden: 
Clubdag: 10:00 tot 16:00 uur,  vanaf 08:00 opbouwen. 
 

Locatie: 
Cultureel Centrum Servaes 
Raadhuisplein 24 
5473GC Heeswijk-Dinther 
 

Routebeschrijving Auto: 
- Vanuit A2 richting `s-Hertogenbosch, Bij `s-Hertogenbosch rechterbaan (rondweg) aanhouden. Neem Afslag richting 
Veghel (N279). Rijd op N279 richting Veghel / Helmond. Ga na 9,5 km linksaf richting Heeswijk (heeswijkseweg) ....   
- Vanuit A50 Eindhoven/Nijmegen bij Veghel, neem afslag richting Helmond /`s-Hertogenbosch (N259), neem afslag 
richting `s-Hertogenbosch. Op N259 sla rechts af richting Heeswijk (Heeswijkseweg)….. 
….. Na 1 Km naar rechts (hoofdstraat), Na 1 Km naar rechts (Schoolstraat) en meteen weer naar rechts de ventweg op 
(Raadhuidplein). 
 

Routebeschrijving Openbaar Vervoer: 
Vanaf `s-Hertogenbosch Centraal station , neem bus  158 richting Veghel. Stap uit in Dinther bij bushalte Edmundus 
van Dintherstraat. Loop terug richting Raadhuisplein. Linksaf (schoolstraat) en meteen weer naar rechts de ventweg op 
(Raadhuidplein). Looptijd 1 min.  

Overzicht clubdagen en evenementen 
 
Naast deze twee clubdagen zijn er nog meer clubdagen en diverse evenementen, waar fischertechnik modellen ge-
toond worden. Hieronder volgt een overzicht van alle clubdagen en evenementen, voor zover bekend: 
 
 03-02-2013, Clubdag Poeldijk, "De Leuningjes", Julianastraat 49, 2685BB Poeldijk 
 16-03-2013, Modelshow Europe, "Plantion", Wellensiekstraat 4, 6718 XZ Ede (Entree EUR 10,—)  
 April 2013, Techniekdag , "Technovium" (ROC), Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen (www.techniekdag.nl) 
 11-05-2013, Clubdag Heeswijk-Dinther, "Servaes", Raadhuisplein 24, 5473GC Heeswijk-Dinther 
 28-09-2013, FT Convention, "Bürgerhaus", Nacker Straße 22, D-55234 Erbes-Büdesheim 
 02-11-2013 Clubdag Schoonhoven,  "de Overkant", WAL 34, 2871BC Schoonhoven 
 22-02-2014, Clubdag 's-Gravenzande, "de Brug", koningin Julianaweg 61, 2691 GC 's Gravenzande 

 
Prettige Kerstdagen,  

Gelukkig en gezond Nieuwjaar,  
en nog veel bouwplezier  

met fischertechnik. 
 


