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“Scheepspraat” 

------------ 

Het eerste gedeelte van het “nieuwe” jaar zit er al weer op. 

We zijn gestart met een aantal mooie activiteiten. 

Te beginnen met een gezellige Nieuwjaarsbijenkomst en een bouwavond 

in januari. Deze bouwavond was zeker voor herhaling vatbaar. We gaan deze 

in de winterperiode weer op de agenda zetten. 

Ook met het bassin waren we al weer op pad. We stonden op uitnodiging van 

Winkelcentrum Putten met het bassin op de markt. Ook de vriendengroep 

Harderwijk was daarbij uitgenodigd. Het was een zomerse dag in maart. 

Al met al een geweldige dag. 

Jaco leverde een grote bijdrage aan dit clubblad. 

Hij doet verslag van “Goes” en de “modelbouw dag Epe”. 

Tevens geeft hij in een boeiend artikel informatie over digitale servo’s. 

Het spreekwoord is …. “Goed voorbeeld doet goed volgen”. 

Wie volgt en levert de volgende kopij in ????? 

Het volgende clubblad verschijnt in juli !!! 

 Tot ziens aan de waterkant of in het clubhuis. 

 Ton Mulder, AMulder2@kpnmail.nl , of 0321-311654.  

 

 

Inhoudsopgave De Bakenier 50. 
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 Verenigingsnieuws    blz. 12 

 Modelbouwshow Goes   blz. 14 

 Modelbouw dag Epe    blz. 19 

 Foto’s     blz. 22 

 Festiviteiten op ons terrein   blz. 23 

 Dank adverteerders    blz. 24 
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Startactiviteit.  

Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 11 januari 2014. 

---------------------------------------- 

 

     
 

                        
 

 
 

Een gezellige middag! 

Met prachtig lenteweer buiten, en dat in januari. 

Een toast op het nieuwe jaar !!! 

 
     Foto’s: Bert Kip 

     Tekst: Ton Mulder. 

 



Bouwavond. 

Woensdag 22 januari 2014. 

----------------------- 

Onder het motto “laat zien waar je mee bezig bent” en 

“van iedereen kun je wat leren” hielden we een bouwavond. 

Het clubhuis was bijna te klein. 

Volgend winterseizoen gaan we zeker weer een tweetal 

avonden inplannen. 

 

Een foto-impressie ….. 

    
 

 

    
 

Een geslaagde avond met een prima opkomst ! 
       Foto’s: Bert Kip 

       Tekst: Ton Mulder 

 

 

 



 



Vaarevenement winkelcentrum Putten. 

Zaterdag 29 maart 2014. 

----------------------------- 

 

 
 

                      
 

Vaarfestijn in waterloos Putten. 
In een waterbassin in het centrum van Putten, zonder haven, 

gracht of sloot, is zaterdag een vaardag gehouden in een  

gelegenheidsbassin.  Hierin varen de modelschepen van de  

“Vaargroep Flevoland” uit Biddinghuizen. 

 

Wie deze editie gemist heeft kan in juni nog een keer genieten 

van Vaardag Putten. 

     Tekst: De Stentor 

     Foto’s: Bert Kip. 
 



 



DIGITALE SERVO’S 

Servo’s zijn heel vernuftige apparaatjes. Maar natuurlijk kan het nog 

beter ….. digitaal!  Aan de hand van de werking van een ‘gewone’ 

servo leggen we uit wat er beter is aan de digitale versie. 

Algemeen 

Een servo bestaat uit een gelijkstroommotor, een tandwielkast voor 

de vertraging en een tweetal 

mechanische ‘stops’, die 

verhinderen dat de as tè ver 

doordraait. 

Verder bevat de servo een 

potentiometer waarmee de 

positie van de uitgangsas 

teruggekoppeld wordt naar 

een stukje elektronica. 

Deze elektronica is de 

schakel tussen de motor, de gemeten positie en de buitenwereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een servo heeft altijd een drietal draden, een plus en een min 

(meestal rood en zwart) en een signaal draad welke wit of geel kan 

zijn. Een servo kan je eigenlijk niet verkeerd aansluiten door de 

stekker die eraan zit, deze past maar op één manier. 

Het stuursignaal bepaalt naar welke stand de uitgangsas van de 

servo moet draaien. Als externe invloeden (bijvoorbeeld de druk van 

het schroefwater bij een roer) proberen de stand van de uitgangsas 

te veranderen, zorgt de terugkoppeling in de besturingselektronica 

ervoor dat de as in de gewenste stand blijft. 

Zolang het stuursignaal hetzelfde blijft, zal een servo dus netjes de 

momentele stand van de uitgangsas vasthouden. 

Pas als het stuursignaal verandert, zal ook de uitgangsas van de 

servomotor een andere positie innemen. 

 

U ziet hier een opengemaakte servo. Links het motortje dat de tandwielen 

aandrijft. De tandwielen zijn verbonden met de servo-arm. In het midden ziet u 

de stuur-elektronica. Rechtsboven in de behuizing ziet u de potmeter met drie 

rode aansluitdraden. De potmeter is op de as van de servo-arm gemonteert. 

Helemaal rechts ziet u de PVC tandwielen. De tandwielen hebben als doel, het 

hoge toerental van het motortje terug te brengen tot een veel langzamere 

beweging van de servo-arm. Door deze vertraging neemt het vermogen (lees: de 

kracht die de servo-arm levert) toe. 

 



 

Werking van de analoge servo 

Het stuursignaal bestaat uit blokvormige pulsen met een hoogte van 

5 volt. De periodetijd van de pulsen is constant. Per seconde wordt 

dus een gelijkaantal pulsen gestuurd. Het is de breedte van de 

individuele pulsen die de positie bepaalt.  

De nulstand van een servo komt 

overeen met een pulsbreedte 

van 1,5 milliseconde. 

Afhankelijk van de gewenste 

verdraaiing moeten deze pulsen 

dus korter (=smaller) of langer 

(=breder) worden. De uitgangsas 

van de servo is gekoppeld aan 

een potentiometer. 

De positie van de loper van de 

potmeter komt altijd overeen 

met de positie van de 

uitgangsas van de servo. Zo 

correspondeert elke stand van 

de potmeter dus met een 

bepaalde pulsbreedte. 

Als de servo moet draaien, zal hij  

dit net zolang doen totdat de loper  

van de potentiometer de positie bereikt heeft die overeenkomt met 

de breedte van de ontvangen puls. 

De interne elektronica van de servo zorgt er dus voor dat deze stand 

dan gehandhaafd wordt totdat de pulsbreedte van het stuursignaal 

weer veranderd. 

De laatste jaren zijn servo’s flink veranderd: afmetingen, 

stelsnelheid en stelkracht zijn constant verbeterd.  

Voor ons doel, waarbij de servo meestal alleen voor besturing van 

het roer zorgt, is het gebruik van de analoge servo ruim voldoende.  

Krijgt een servo echter teveel tegendruk, bijvoorbeeld bij gebruik 

tijdens het draaien van een kraan of van een kanon, dan kan het 

gaan ‘klapperen’.  

De tegendruk probeert de servo uit positie te brengen, terwijl de 

elektronica tracht het te corrigeren. 

Moet een servo meer tegendruk kunnen weerstaan, dan is de keuze 

naar de digitale servo een stap voorwaarts. 

 

 

 

De positie is afhankelijk van de 

pulsbreedte 



Digitale servo 

Een digitale servo is in principe gelijk aan een standaard analoge 

servo. Het enige verschil is dat nu een microprocessor het 

stuursignaal analyseert en de motor aanstuurt. De opbouw van de 

digitale servo is verder gelijk aan die van zijn analoge tegenhanger. 

 

Het gebruik van een microprocessor biedt namelijk aanzienlijke 

voordelen. Zoals eerder vermeld worden bij een analoge servo na 

het verstoren van de ingestelde positie aan aantal pulsen aan de 

motor gegeven om de verstorende kracht tegen te werken.  

Als een dergelijke verstoring maar klein is, zal er niet veel gebeuren. 

Kleine veranderingen betekenen namelijk smalle pulsen!  

Bij de digitale servo is de microcontroller zo geprogrammeerd dat 

de eigenschappen van de motor ‘meegenomen’ worden bij het 

aansturen.  

De breedte van de pulsen die naar de motor worden gestuurd, zal 

dus bijvoorbeeld bij kleine verstoringen groter zijn dan bij een 

analoge servo het geval is.  

Omdat het programma in de processor precies kan uitrekenen wat 

de optimale hoeveelheid en lengte van de pulsen is bij een bepaalde 

verstoring of gewenste positie, reageert een digitale servo veel 

sneller en nauwkeuriger.  

Niet alleen de intelligente software helpt het gedrag te verbeteren, 

een ander verschil met analoge servo’s is namelijk dat de 

schakelfrequentie van de stuurpulsen voor de motor veel hoger is. 

Dit komt niet alleen de nauwkeurigheid ten goede, er kan namelijk 

ook meer kracht worden geleverd omdat de motor vaker ‘aan’ kan 

zijn. 

Extra power is niet alleen handig bij het vasthouden van een 

gewenste positie, maar ook bij het veranderen. 



De servo kan nu namelijk veel sneller accelereren en zal dus eerder 

een nieuwe gewenste positie bereiken dan zijn analoge tegenhanger 

had gekund. 

 

Nadeel? 

Direct gevolg van het feit dat er vaker pulsen naar de motor 

gestuurd worden, is natuurlijk dat het energieverbruik toeneemt. 

Maar met de huidige ontwikkelingen in de batterij- en 

accutechnologie hoeft dit geen onoverkomelijk probleem te zijn. 

 

 

Welke servo is voor mij geschikt? 

De toepassing is erg bepalend voor het type servo dat nodig is. Zo 

zal het bewegen van een roer bij een klein bootje minder kracht 

vragen van een servo dan bij een groot vaartuig. Dat geldt in 

meerdere maten zeker bij servo’s die gebruikt worden bij 

bewegingen van een kraan of een kanon. 

Servo formaten 

Er zijn verschillende formaten servo’s beschikbaar: standaard, 

micro, mini. Per servo zal er moeten worden gekeken naar de 

toepassing. Zo zal een micro servo gebruikt kunnen worden voor 

het roer in een simpel bootje met een lengte van 30 cm, deze zelfde 

servo is echter niet geschikt voor bijvoorbeeld een sleper van 1½ 

meter. 

Overige eigenschappen 

Ook zit er bij de servo’s een verschil in de bouwkwaliteit, de ene 

servo zal gebruik maken van plastic tandwielen en de andere van 

metalen tandwielen. Natuurlijk zijn er ook merken waarbij je deels 

voor de merknaam betaald. 

Conclusie bij aanschaf 

Er is een flinke keuze aan servo’s. Noteer altijd van te voren even 

wat de toepassing is van de servo en laat je van te voren goed 

informeren. Houdt bij de keuze rekening met grootte, gewicht, 

kracht en natuurlijk het prijskaartje. Enkele bekende merken van 

servo’s zijn: HiTec, Robbe, Futaba, TowerPro waarbij de laatste een 

erg goedkope servo is met prima eigenschappen. 

JACO DE JONG 

 



 
 



Scheepsmodelbouwvereniging  “Vaargroep Flevoland” 

opgericht 17 maart 1983 

zelfstandig 21 december 1994 

------------------------------------------------------------- 

Bestuur … 
Voorzitter: Ton Mulder  0321-311654 

Secretaris: Stefan Tieken  06-46207861   

Penningmeester: Koos Aarse 

2e penningmeester: Bert Kip 

Bestuurslid: Vacant 

Emailadres: vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

Clubgebouw … 
“HET BAKEN”, Sportlaan 12, 8256 BE Biddinghuizen. 

 

 

Bijeenkomsten … 
 Clubavond op woensdag van 19.00 – 21.30 uur 

   (medio februari t/m eind november). 

 Vaarmiddag op zaterdag 

 (tijdens de zomermaanden). 

 

 

Clubblad “De Bakenier”… 
Redactieadres: 

 mail: AMulder2@kpnmail.nl 

 tel:  0321-311654 

 

Internetadres … 
 www.vaargroepflevoland.nl 

 

 

 

mailto:AMulder2@kpnmail.nl
http://www.vaargroepflevoland.nl/


Ledenadministratie … 
Info lidmaatschap: 

Tijdens de clubavonden bij de bestuursleden, 

 of via het secretariaat vaargroep@vaargroepflevoland.nl 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

 Het lidmaatschap eindigt op 31 december. 

 Eén maand voor deze datum schriftelijk 

 opzeggen bij het secretariaat. 

 

 

Contributie per jaar … 
 Seniorlid € 30,00 

Juniorlid € 15,00 

Inschrijfgeld  € 7,00 

 

Contributiebetaling: 

 Na 1 januari en voor 1 april ! 

( aub. niet betalen voor 1 januari; lastig voor  

de penningmeester). 

Betaling via RABObank. IBANnr: NL15RABO0338135286.                              
 

 

 

 

 

KAMPEN 
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VAARGROEP FLEVOLAND OP DE MODELBOUWSHOW TE GOES. 

 

Al vanaf 1999 nemen we als 

vereniging Vaargroep Flevoland deel 

aan de Modelbouwshow te Goes, een 

nationale beurs welke altijd in februari 

wordt gehouden. 

De laatste jaren worden wij echter wel 

eens een keer overgeslagen, omdat de 

organisatie niet elk jaar dezelfde 

verenigingen aan het publiek wilt 

tonen en daarin enige variatie toepast. 

Dit jaar kregen we weer een uitnodig-

ing waarbij ons 6 à 7 marktkramen ter 

beschikking werden gesteld.  

Maar omdat binnen Vaargroep 

Flevoland 4 leden zich aanmeldden als 

deelnemer, hadden we niet genoeg 

schepen om al die kramen te vullen. 

Via Jaco werd contact gelegd met 

M.M.I. en gevraagd of zij interesse 

hadden om gezamenlijk de stand te 

bezetten. MMI heeft nogal wat leden in 

het naburige Brabant wonen, dus was 

dat gauw geregeld. 

 

Opbouw 

De beursdagen worden gehouden op een zaterdag en zondag, en op 

vrijdag bouwen we de stand op, zodat er twee overnachtingen nodig 

zijn.  

In de beginjaren van onze deelname sliepen een aantal van ons in 

de caravan bij Ruud Peters die naast de Zeelandhallen stond, en Jan 

Hofman kroop in een geïmproviseerd bed in zijn eigen 

aanhangwagen.  

Later vonden we in Kattendijke, een dorpje vlak bij Goes, een ‘Bed- & 

Breakfast-boer’  waar we voor een redelijke prijs een meer 

comfortabele overnachting konden krijgen.  

Ook dit jaar hebben we weer van deze accommodatie gebruik 

gemaakt. 

Egbert, Jan, Daphne en Jaco hadden zich voor alle dagen opgegeven, 

en Ton Bleyie was een dag later ook beschikbaar en voegde zich in 

gezelschap van zijn Marian bij de groep.  



Zo hadden we gezamen-

lijk een gezelschap van 

10 mensen bij elkaar (5 

van VGF en 5 van MMI). 

Twee MMI-ers sloten zich 

ook bij ons aan om te 

over-nachten bij de boer. 

We hadden afgesproken 

om vrijdagmiddag om ca. 

half drie de stand te gaan 

optuigen, die opgedeeld 

was in drie marktkramen 

voor VGF en drie voor 

MMI.  

Met de modellen van Jan,  

Egbert en Jaco waren de drie kramen van ons snel gevuld.  

Bij MMI was dat pas op zaterdagmorgen het geval toen de 

Brabanders kwamen opdagen. En toen Ton Bleyie in de loop van 

zaterdag ook nog wat bootjes toevoegde, moesten we een aantal 

modellen inschuiven. 

Al met al hadden we zes ruim gevulde kramen om aan het publiek te 

tonen met op de kopstand de grote schepen van Jan Hofman als 

aandachttrekkers, waaronder de coaster met de namen van onze 

sponsors op de containers. 

De modelbouwshow kon wat ons betreft beginnen. 

 

De beursdagen 

De ingrediënten hadden 

we mee, de weersvoor-

spellingen waren name-

lijk prima en bovendien 

konden de bewoners van 

Zeeuws-Vlaanderen en 

België zaterdag gratis 

met de pont oversteken 

in verband met een o-

pendag van de rederijen. 

Zaterdagmorgen ston-

den er al rijen bezoe-kers 

voor de deuren van de 

Zeelandhallen te 

wachten, die om 10:00  

uur open gingen.  

De appartementen bij de boer in Kattendijke, 

waar we overnachtten 

Bouwdemonstratie door Egbert de Jager 



De hele dag was het erg druk. De organisatie kon niet anders dan 

zeer tevreden zijn. 

Er was veel modelbouw te zien in de hallen, niet alleen op gebied 

van schepen, maar ook van vliegtuigen, auto’s, treinen en Lego 

waren mooie exemplaren aanwezig. We hadden op de stand genoeg 

bezetting zodat elk van ons ruim de gelegenheid had om af en toe 

eens even rond te kijken. 

Egbert de Jager liet de bezoekers zien hoe bouwen vanuit een 

bouwdoosje best lastig kan zijn. Een leuke bezigheid die altijd weer 

de aandacht trekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagavond had Jan een tafel bij de Wok-Chinees in Goes 

gereserveerd, waarheen we meteen na het sluiten van de beurs heen 

gingen. Ook de twee MMI-ers die bleven overnachten gingen mee.  

Boven:  

De balbootjes in gelid 

waren ook in Goes weer 

ruim aanwezig. 

Rechts: 

Onze gezamenlijke 

stand in U-vorm. 

 



We konden er onbeperkt eten en zeer voldaan gingen we daarna 

naar ons slaapadres. 

Zondag was er ook veel belangstelling, zelfs zo dat de bezoekers op 

het industrieterrein een plekje voor hun auto moesten zoeken 

omdat het parkeerterrein bij de Zeelandhallen helemaal vol was.  

Na 17:00 uur werd het een stuk rustiger en konden we al vast 

beginnen met het inpakken van een aantal dingen die niet meer 

nodig waren. Om 18:00 uur was het einde van de show en om goed 

18:30 uur was alles al weer ingepakt in de auto’s en konden we 

huiswaarts keren. 

We hebben van een paar aangename dagen mogen genieten en 

konden in het modelbouwwereldje Vaargroep Flevoland weer 

positief op de kaart zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACO DE JONG 

 

 
 

De voltallige VGF-MMI groep: 

v.l.n.r. staand: Wil van Dooren (MMI alleen za), Paul Burghoorn (MMI, alleen zo), 

Ton Bleyie, Marian, Daphne Ledder, Jan Hofman, Freek Koning (MMI), Rindert van 

Zinderen Bakker(MM), Evert Schriek (MMI),  

knielend: Egbert de Jager en Jaco de Jong. 



 



Wie waren er bij ?: 

Gerben Bosman 

Ruben Bosman 

Ton van Doorn 

Henk Goosen 

Jan Hofman 

Egbert de Jager 

Jaco de Jong 

Bert Kip 

Willem Kramer 

Daphne Ledder 

Frans van der Linden 

Stafan Tieken 

Hendrik Westendorp 

Marjon Westendorp 

Sierk Wiersma 

Wim Wijnolts 

Dick de Zwart 

 

VAARDAG MET EEN HOOGTE- EN DIEPTEPUNT VOOR VGF     door Jaco de Jong 

 
Op zaterdag 22 maart as hield Modelbouwclub Epe haar jaarlijkse open dag bij 
Forellenkwekerij 't Smallert aan de Smallertsweg 8 te Emst. 
De locatie was geopend van 10 uur tot 16 uur en er werd de gehele dag door 
demonstraties gegeven met radiografisch bestuurbare boten, auto's, tanks en aan 
de wegkant in een weiland werd er ook met vliegtuigen gevlogen. 

 

 
Ook wij als Vaargroep Flevoland waren daarbij 
aanwezig en het hoogtepunt voor onze vereniging was, 
dat we er met 17 leden waren.  
Een ongekend groot aantal dat, voor zover ik weet, wij 
nooit eerder ergens hebben behaald.  
De weersomstandigheden waren wisselend, soms brak het zonnetje door maar er 
dreigde in de middag ook een zwarte lucht, waarvan de gevolgen echter gelukkig 
meevielen. Het belette de deelnemers niet om regelmatig met de boten te varen 
in de visvijvers. 
 
Ons nieuwe lid Dick de Zwart had drie met stoommachine aangedreven modellen 
meegenomen en trok daarmee veel bekijks van deelnemers en bezoekers. Het 
vaarklaar maken van zo’n stoom aangedreven schip heeft meer voorbereidingen 
nodig dan schepen met een elektromotor. In de evenemententent startte Dick de 
stoomketel van zijn sleepboot Thames op, en met behulp van een eigengemaakt 
provisorisch tuigstuk kon het model bij de lastige walkant te water worden 
gelaten. Helaas had Dick te laat in de gaten dat net onder de waterspiegel diverse 
betonnen staptegels verborgen zaten en botste er met zijn Thames bovenop. 

Er werd met regelmaat gevaren 



Door de klap schoof 
de branderunit onder 
de stoomketel weg 
en zette zijn 
binnenschip in brand. 
En omdat ook de 
aandrijving uitviel 
kon het schip niet 
snel naar de kant 
worden gehaald om 
de brand te blussen. 
Sommige 
toeschouwers 
dachten aan een act 
in het water, doch  

 
 
 
 
 
zagen tot verbazing 
de vlammen uit het 
schip slaan en ook 
dat die uitslaande 
brand veel schade 
aanrichtte.  
 Uiteindelijk lukte 
het om het 
brandende object 
aan de kant te 
krijgen en te 

blussen.  
 
Het was het dieptepunt van de dag voor de organisatie, echter ook voor ons als 
clubgenoten, maar bovenal voor Dick zelf.  
Menigeen zou er verder de brui aangeven, zijn spullen inpakken en huiswaarts 
keren. Zo niet Dick de Zwart. Met een blijvende glimlach op zijn gezicht gaf hij aan 
zich de komende tijd op de herstelwerkzaamheden te gaan richten en maakte en 
passant zijn volgende stoomschip klaar om daarmee weer mee te doen aan  de 
vaardemonstraties. 

De uitgebrande 

sleepboot 

THAMES van 

Dik de Zwart 



Boven: de Willem 

van Wim Wijnolts 

en onder het 

aangepaste 

demonstratiebootj

e van Frans van 

der Linden 

De tanks van De Battle Tanks Nederland waren ook weer 

aanwezig 

 Ook de bevriende clubs 
uit onder andere 
Groningen, Appingedam, 
en Nieuwegein waren 
weer aanwezig.  
Eveneens was de club 

De Battle Tanks Nederland present en hadden hun ‘dorp’ weer achter de eerste 
vijver opgebouwd. 
 
Door de naderende 
dreigende wolken 
braken zij echter hun 
nederzetting omstreeks 
drie uur alvast op, wat 
een start was voor een 
aantal anderen dat 
voorbeeld te volgen. Om 
15:30 uur was de 
evenemententent zo 
goed als leeg en gingen 
de meeste deelnemers 
huiswaarts. 
 

Op het brandincident na 

hadden we toch allen 

een leuke dag gehad waarvan de organisatie en  verzorging weer prima geregeld 

was door Ap Tiemens c.s. van  Modelbouwclub Epe 

Jaco de Jong 

 

 

 



Vaarvijver Scheepsmodelbouwvereniging 

    “Vaargroep Flevoland”   

 

 
 
   Wie zou hier niet willen varen ? 

 

 
Sommige leden zijn heel fotogeniek … 

 

              
 
                                      En dat zag heel Putten! 

 



 
Feestelijke activiteiten bij “Vaargroep Flevoland” 

--------------------------------------- 

 
U vindt ons aan de Sportlaan 12 te Biddinghuizen. 

 

Volg vanaf de kerktoren in het centrum de blauw/witte 

aanwijzingsborden “ijsbaan”. 

 

 

Marine dag. 

Mini Marine Internationaal. 

Zaterdag 17 mei 2014. 

Van 10.00 – 16.00 uur. 

Toegang gratis ! 

 

Open Dag “Vaargroep Flevoland”. 

Zaterdag 7 juni 2014. 

Van 10.30 – 16.00 uur. 

Toegang gratis ! 

 

Subsail 

Maandag 9 juni 2014. 

Van 11.00 – 16.00 uur. 

Toegang gratis ! 
 

Belangstellenden ….hartelijk welkom !!! 
 



 
 
 

Met dank aan onze adverteerders ……… 

 

 Klusbedrijf Johan Bramer 

 Postema Staalbouw 

 Looman Installaties 

 HEDI BOUW 

 GTS Almere Transport Service 

 CITO Glasservice b.v. 

 TopFproducts 

“Maakt modelbouw probleemloos” 

 ModelbouwShopFlevoland 

Specifieke onderdelen (scheeps)modelbouw 

 Wilsor Kunstharsen 

 Faber Autoservice 

 Timmer Grond-, Weg- en Waterbouw 

 GEMA Apparatenbouw 

 Aannemersbedrijf v.d. Heijkant 

 Tietema, stijlvolle bakkers. 

 
Dames en heren adverteerders. 

Mocht u iets willen wijzigen in uw advertentie 

of een geheel nieuwe plaatsen, neem dan contact op met de redactie. 

Ton Mulder, tel. 0321-311654 of AMulder2@kpnmail.nl  
 

 

 

 

 


