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Van het bestuur 
door Stef Dijkstra 

Omdat we maar twee keer per jaar een clubblad uitbrengen, hebben we het probleem dat we niet altijd op tijd zijn 

met het plannen van de clubdagen en evenementen, om ze in het clubblad te kunnen vermelden. In zo‘n geval bren-

gen we , zoals nu, een nieuwsbrief uit.  

 

Per e-mail of per post. 

Om kosten te besparen zenden wij u deze nieuwsbrief digitaal per e-mail. Indien u deze nieuwsbrief per post heeft ont-

vangen, dan is bij ons uw e-mailadres nog niet bekend. Wilt u, indien u wél een e-mailadres heeft, deze  doorgeven aan 

ledenadmin@fischertechnikclub.nl. Geef hierbij tevens aan of u ook aanbiedingen voor tweedehands fischertechnik  

wilt ontvangen of alleen mededelingen van de club. 

Clubdag Enschede 10 maart 2012 
door Andries Tieleman 

De eerste clubdag van 2012 wordt deze keer gehouden in het oosten van ons land op zaterdag 10 maart 2012 te En-

schede. Op deze dag zal tevens de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Het is hier toegestaan om eigen 

tweedehands fischertechnik te verkopen. Clubleden die op deze clubdag een model willen tonen, worden verzocht 

zich aan te melden bij de Manifestatiecommissie (Andriestiel@hetnet.nl of ClemensJansen@Planet.nl). De zaal is 

trouwens hoog genoeg voor onze kranenbouwers... 

 

Openingstijden: 

Clubdag: 10:00 tot 16:00 uur,  Ledenvergadering: 11:00 tot 12:00 uur. 

 

Locatie: 

De Melkweg,  

G.J. van Heekstraat 408,  

7521 EN Enschede 

 

Routebeschrijving Auto: 

Auto:  A1/A35/E30 richting Enschede/Hengelo/Osnabrück. Neem afslag 26-Enschede-West richting Westerval. 

Je ziet de Grolschfabriek. Einde afrit linksaf volg de Westerval (dit is de westelijke invalsweg). Neem na 600 meter de 

afslag Enschede West / Universiteit. Onderaan de afrit links afslaan richting Universiteit. Rij 2,5 kilometer rechtdoor, je 

komt over de brug over het kanaal, je ziet het stadion, rij nog steeds rechtdoor en ga onder het spoor door. Ga nu op 

de rotonde rechts (eerste afslag). Rij de Jupiterstraat helemaal uit; einde weg bij de LIDL links, Maanstraat en meteen 

eerste rechts de G.J. van Heekstraat. Ga de derde kleine straat (na de kerk ) links in: de Weegschaalstraat. Je mag hier 

de stoep op en je staat voor de deur om spullen uit te laden. Er is parkeerplaats genoeg in een straal van 100 meter. 

Bijvoorbeeld bij het winkelcentrum of bij de kerk of aan de G.J van Heekstraat zelf. 

 

Routebeschrijving Openbaar Vervoer: 

Ga naar Station Enschede. Neem de bus lijn 1 richting Universiteit (UT) , stap uit bij halte Weegschaalstraat, Je staat nu 

voor de deur van „De Melkweg“. 

Nieuwsbrief 
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Algemene ledenvergadering 
door Eric Bernhard 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 10 maart 2012 te Enschede van 

11:00-12:00 uur, tijdens de eerste clubdag van 2012. 

 

Benoeming bestuursleden. 

Vorig jaar heeft Jan van Pinxteren aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als bestuurslid. Wij zijn verheugd u te kun-

nen melden dat Marchel van der Zwaan bereid is om toe te treden tot het bestuur, in de functie van Secretaris.  Tevens 

zijn  Stef Dijkstra (Penningmeester) en Eric Bernhard (Voorzitter) formeel aftredend, maar zij stellen zich weer beschik-

baar voor deze functie. Op de ledenvergadering worden de bestuursleden, na stemming, formeel benoemd. 

 

Overige zaken 

Verder wordt  besproken:  overige bestuurszaken, de financiën,  de clubdagen en evenementen, de (digitale) biblio-

theek, het clubblad,  onze website,  etc.  Tevens is er tijd om je vragen en verzoeken door te geven aan het bestuur of 

de redactie. 

Cursus ROBO Pro Maarn 19 mei 2012 
door Andries Tieleman 

Doordat er weer veel aanvragen voor zijn is, geeft Andries Tieleman dit jaar weer een cursus ROBO Pro. Deze dag zal 

plaatsvinden op zaterdag 19 mei van 9:00 tot 16:00 uur. Rond 12:00 uur is de lunch (voor eigen rekening ).  

 

Cursus ROBO Pro: 

Deze keer gaat het er vooral om, met elkaar tips en ervaring uit te wisselen en is er niet een echt draaiboek. Andries 

neemt twee voorbeeld modellen mee en zal die gebruiken om uitleg te geven over onder andere het programmeren 

met lijsten, variabelen en sub-programma's.  

 

Beginners en ervaren programmeurs zijn allemaal welkom. Oude Interface of TX-controller maakt niet uit. Het gaat om 

het programmeren. Schrijf vragen, problemen of tips op die je hebt, zodat we die met z'n allen kunnen bespreken. Er is 

een beamer zodat we ook de zelf geprogrammeerde programma's kunnen laten zien. 

 

Opgeven bij Andries Tieleman (Andriestiel@hetnet.nl), graag wel VOOR 30 APRIL; dit in verband met het doorgeven 

van het aantal deelnemers voor de lunch en koffie/thee. 

 

Cursusduur: 

Vanaf 09:00 uur inloop; 10:00 uur beginnen; 12:00 uur pause, uiterlijk 16:00 uur afsluiting. 

 

Locatie: 

De Twee Marken 

Trompplein 5 

3951 AC Maarn 

 

Routebeschrijving Auto: 

A12 afslag Maarn. Onderaan de afslag links en gelijk de 1e rechts. Rechtdoor tot voorbij een rij winkels aan de rechter 

zijde. Linksaf de Sportlaan in en rechtsaf de Tromplaan in. 

 

Routebeschrijving Openbaar Vervoer: 

Met de trein naar station Maarn. De trap af en rechtsaf op de Tuindorpweg, linksaf de Sportlaan in, rechtsaf de 

Tromplaan in. 

 


