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De vakantie is al weer geruime tijd achter ons, een vakantie
waarbij we het zwaard van damocles continu konden zien.
Want na de vakantie was er nog maar erg weinig tijd over
voordat de deur van de Lievekamp door ons voor de laatste
keer gesloten zou worden. Maar het is gelukt om op tijd ons
oude onderkomen op tijd te verlaten. Dat we er druk mee
zijn geweest en eigenlijk nog steeds zijn, kun je wel zeggen.
Nu zijn we alweer bijna 2 maanden aan het werk om alles een
plaatsje te geven voor de komende twee jaar. De kasten die
we hebben meegenomen krijgen een plekje, daar kan het een
en ander goed in worden opgeborgen. Maar doordat ze nu
veel lager staan kan er ook een werkblad op om staand aan te
werken. Komende zaterdag, 2 november, hebben we een
‘kleine open dag’ voor onze partners en donateurs. In de middag willen we hen laten zien waar we terecht zijn gekomen en
de komende twee jaar op donderdag te vinden zijn. Dit met
een kopje koffie of thee en een plakje cake en een kleine
toespraak door de voorzitter. Ook zijn we dan in de gelegenheid om nader kennis te maken met de verhuurders en de
producten in de winkel.
Vrijdag 22 en zaterdag 23 november wordt door de verhuurder het “Winter Wonderland” georganiseerd. Ook wij
zijn dan met een maquette aanwezig, natuurlijk in de winterse sferen.
Zaterdag 18 en zondag 19 januari gaan we het verschoven
Open Weekend organiseren. Tegen die tijd moeten we toch
alles wel op zijn plek hebben staan en de diverse stukken
baan die we hebben meegenomen een mooie opstelling hebben gegeven. Deze banen zullen vermoedelijk niet rijden,
want alle bedrading moet opnieuw worden aangesloten. Maar
collega’s van andere verenigingen willen ons helpen met het
tonen van rijdende treinen op hun baan/banen. Zaterdagmorgen wordt onze ruimte dan officieel voor geopend verklaard.
En in de avond gaan we onze nieuwjaarreceptie houden.
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Van de bestuurstafel

Door Sjaak Verstegen

Jullie secretaris in deze,

Zo zit je een artikel voor ons contact orgaan te schrijven in de broeiende hitte, nu is het of ik
een snorkel setje nodig heb om te kunnen blijven ademen want het water staat me figuurlijk aan
de lippen.
We hebben betere tijden gehad met het weer maar ook met onze vereniging, alleen wat betreft
onze vereniging zit er toch weer iets verbetering in het geheel. We hebben wat lucht gekregen
en kunnen dus weer even adem halen. Fantastisch was dan ook het nieuws wat we mochten ontvangen 4/5 dagen voor het bereiken van de eind datum, de datum dat we de kelders van de Lieveklamp moesten verlaten.
Hebben we tijdens de zomer en de korte periode er na een flinke klus geklaard, het ontmantelen en verhuizen naar de

, is er nu een tijd aangebroken dat we met velen be-

zig zijn de ruimte in te richten en ons te, ja wel, ontdoen van onnodig materiaal waarvan we denken dat we dat misschien in de toekomst nodig hebben. De trailer is inmiddels ook leeg waarmee
we nu eindelijk ook zien wat we allemaal in beheer hebben. Het is toch veel maar er staat ook al
het een en ander gereed om afgevoerd te worden. Hout wordt elke week met beetjes afgevoerd
door Leo dat hoogst waarschijnlijk de komende weken wel elke keer meer zal worden, want om
zo’n groot huis warm gestookt te krijgen is veel hout nodig. Vooral ook omdat het hout wat wij
hebben gebruikt en gebruiken, er een van een kwaliteit is met een korte verbrandingsduur.
Maar het is voor het goede doel, help Leo de winter door.
We zijn nu ongeveer een week of 5/6 bezig met inrichten en het bestuur zag gelukkig op tijd in
dat een opendag op de voor ons traditionele 1ste zondag in november geen haalbare kaart was.
Er werd besloten om die dag te gaan gebruiken om onze dames de gelegenheid te geven onze
tijdelijk ruimte te zien en hoeveel werk er is verzet. Dit gaat nu echter op zaterdag 2 november
plaats vinden. De donateurs en sponsoren hebben dan ook de mogelijkheid, zijn uitgenodigd, om
dat met hun te delen. Jullie worden dan ook verwacht op:
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Voor degenen die de nieuwe locatie nog niet hebben bezocht,

Mogelijkheid tot het verkrijgen van producten is mogelijk.
Het is weer een kort sociaal momentje, maar wel een wat toch weer ff gezellig is, we hebben
het dan ook hard nodig en verdiend.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van leden zowel actief als passief, in de zin van
lid maatschap.
Mark Scholten heeft aangegeven door omstandigheden niet langer een actief lid te kunnen zijn
maar wil wel als ondersteunend lid aanblijven of te wel Mark geeft aan voorlopig niet op de club
avond aanwezig te kunnen zijn en zijn diensten te kunnen uitvoeren. De bezetting van de bar en
de felicitatie dienst zijn overgedragen aan het bestuur.
Louis Holleman heeft na lang beraad de knoop door gehakt en besloten zijn lid maatschap op te
zeggen, door zijn gezondheidstoestand en leef tijd ziet hij er tegen op om nog langer te kunnen
functioneren binnen de vereniging. We vinden het jammer maar zullen zijn keuze moeten respecteren al hoewel we het wel jammer vinden. Wij bedanken hem voor zijn inzet bij de OC commissie en natuurlijk het over eind houden van ons club blad als zijnde mederedactie lid van de
Tong. Louis heeft echter wel aan gegeven dat het niet uitgesloten is hij in de toekomst misschien wel weer terug keert als lid.
Louis vanaf deze zijde bedankt en het gaat je goed.
Wat ik u allen ook nog kan vermelden is dat we de opendag c/q weekend hebben moeten verplaatsen i.v.m. een voor menigeen belangrijke spoorbeurs. Het weekend van 11/12 januari wordt
namelijk ook de modelspoordagen te Rijswijk gehouden. Gezien het feit dat we verenigingen
willen/hebben uitgenodigd om acte de precense te geven, hebben we doen/moeten besluiten om
het weekend één weekend naar achteren te schuiven en wel naar 18/19 januari.
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Een ander heugelijk feit mag ook worden vermeld, gezamenlijk hebben we besloten om per ingaande van 15 oktober ook weer de mogelijkheid te hebben om aan onze hobby te gaan bouwen.
We vinden dat we nu op een punt zijn aangekomen dat de ruimte al zover is ingericht, op nog een
enkele werkzaamheden na, dat we weer kunnen gaan bouwen aan een baan. Deze wordt welles
waar in module vorm gebouwd maar dat er gebouwd gaat worden is zeker. De werkzaamheden
met betrekking tot verder ruimen en inrichten zullen zowel op de donderdag als op een, bijvoorbeeld, dinsdag of een ander te bepalen tijd stip plaats vinden. Hiervoor is door de voorzitter
inmiddels de groeps app uitgebreid. Onder de naam Extra clubtijd wel/niet zal melding worden
gemaakt of er iemand aanwezig is van het bestuur en of er ook daadwerkelijk mensen komen. Ik
zet voorlopig in op de dinsdagavond maar het is niet uit gesloten dat het ook over dag eens een
keer kan zijn, gezien de hoge leeftijd en dus de hoeveelheid pensionaro’s, is dit niet uit gesloten. Wordt vervolgd.

Wij hopen U allen zeer binnenkort te mogen begroeten en onder het genot van een glaasje met
inhoud te kunnen vieren dat we voorlopig weer 2 jaar leven, ik sluit niet uit dat het langer kan
duren maar op permanente basis zal deze locatie niet kunnen blijven, zeker ook i.v.m. de financiele kant van onze vereniging.
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September, laatste keer in de Lievekamp

Door Willie de Kort

Heren, helemaal waar, er is vandaag – 17 augustus - erg hard gewerkt.
Het begon vanmorgen wat twijfelachtig, omdat de sleutels van de dubbele poort en de
klaphekjes niet wilden wat wij wilden ... open
en plat. Maar dat hebben we opgelost met een
paar Bahco's (nee, geen baco van Bacardi Cola).
Na een bakkie koffie zijn we meteen aan de
slag gegaan en de eerste aanhangwagen was al
vlug gevuld. Ook de auto van Sjaak was al vlug
vol. Op dat moment kwam de grote trailer en
konden ze daarmee verder om die proberen te
vullen. Ondertussen de eerste rit naar de
FoodLoods. Er zouden er nog vele volgen.

De trailer werd met het uur steeds verder
gevuld, het is helaas niet gelukt om hem tot
de rand gevuld te krijgen. Er was gewoon niet
genoeg materiaal ...

En als je dan alles een beetje netjes wegzet
en opstapeld, dan blijkt dat je eigenlijk niet
eens zoveel ruimte nodig hebt als eerst gedacht...
Of zou dat komen dat er toch
best wel veel in de trailer staat.
We hebben vandaag zo ongeveer 80 à 85%
van de spullen kunnen verhuizen of is opgeslagen in de trailer. Na de eerste trip hadden we
al het eerste goede nieuws vanuit de FoodLoods, de trailer mocht daar gestald worden
en hoeft deze niet terug naar Lith en misschien ook niet naar de opslag. De komende
weken kunnen we deze lossen en (bijna) alles
ook naar boven sjouwen. De derde rit hebben
we zelfs een bedrijfsbus mee mogen nemen
en die heeft ook daadwerkelijk geholpen.
Daar hebben we bijvoorbeeld mooi de laser en
station Oss mee weg kunnen brengen.

De resten van de bar is al afgevoerd naar de
stort, dus dat is ook al geregeld.

Donderdagavond is het gewoon nog 'clubavond' in de Lievekamp.
De boekenkastbaan hebben we nog niet kunnen oppakken, deze is toch net even te zwaar.
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En we moeten nog het en der het kleine grut
gaan verzamelen en verhuizen.

In de nieuwe clubruimte moeten we eerst
verlichting aan gaan leggen, voordat we daar
echt aan de hobby kunnen beginnen. Er hangt
nu nog maar één verlichtingsarmatuur.
ALLEMAAL BEDANKT voor jullie inzet. Een
goed begin van Modelbouwvereniging DE
WISSEL 2.0

Helaas zullen we het zonder stoelen moeten
doen, want die zijn ongeveer allemaal over. De
koffieautomaat staat er nog
wel, alsook de koelkasten.
Veel voorraad aan fris en
wijn is er niet meer, maar als
ik het goed begrepen heb
wordt dat nog een beetje
opgelost ..

Wisseltong oktober ‘19 pagina 7

We kunnen de toekomst weer een beetje
rooskleurig tegemoet zien. En met frisse
moed een oplossing gaan maken voor een definitief onderkomen.
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Winterwonderland en zo

erin verwerkt. En een setje om ijspegels te
maken aan bijvoorbeeld dakranden.

Er was eens een sneeuwachtig landschap… Oh
nee, wacht even die wordt op dit moment nog
gebouwd. Dit landschap zal in een record
tempo ontstaan, aangezien hij tentoongesteld
zal worden op het Winterwonderland van onze
nieuw locatie de Food Loods Oss,

Maar voordat ik al deze mooie producten voor
mezelf kon gaan uittesten en verwerken in
een leuk landschap hebben we natuurlijk wel
iets nodig waarop we het kunnen gaan plaatsen. Al snel ontstond het idee om ook de mogelijkheid te hebben het landschap in te passen in het nieuwe modulebaan systeem. Één
bak van het modulebaan systeem was echter
te klein, dus werden er 2 bakken ontworpen
welke in de diepte op elkaar aansloten. De
laser werd dus snel opgestart om de basis van
de modules te laseren, zodat deze snel in
elkaar konden worden gelijmd.

Door Ashwin Zondag

Na een gesprek vanuit het bestuur met de
vraag of we op 2 november aanstaande een
introductiemiddag voor onze vrouwen mochten houden, kwam de wedervraag of we ons op
hun Winterwonderland wilde presenteren,
welke plaats zal vinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Een mooie kans voor ons
om wederom met onze vereniging naar buiten
te treden.
Maar met wat dan, we hebben niet echt iets
in de trend van Winterwonderland. Iets waar
we vorig jaar ook al tegen aan liepen toen we
vanuit diverse punten de vraag kregen om
etalages in het centrum te vullen met een
stukje winterlandschap.
Al enige tijd speelde ik zelf met het idee om
iets kleins op te zetten met een winterlandschap, dit was het uitgelezen moment om
daarmee te starten. Een nieuwe weg bewandelen, en met nieuwe producten aan de slag
gaan. Via het YouTube kanaal marklinofsweden kwam ik mooie tutorials tegen van enkele
sneeuw producten van de firma Noch. De producten kosten natuurlijk weliswaar wat maar
na het zien van de resultaten besloot ik om
enkele producten aan de schaffen. Namelijk
de volgende, sneeuwpasta, ideaal voor het
maken van sneeuw ophopingen op daken, overhangende sneeuw op daken en rotsen bijvoorbeeld. Sneeuw lijm, een lijm welke wit opdroogt en waar een lichte glitter in zit. Handig voor het fixeren van de onderlaag van het
sneeuw strooimateriaal. Een zeer fijne witte
strooi poeder met eveneens een lichte glitter
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de basis van de module

Nu de basis lag, was het de tijd om het eenvoudige baanplan uit te leggen. Eigenlijk was
het de bedoeling om vanuit de 2 hoofdsporen
van de module via 2 wissels een lus in te kunnen rijden. Dit bleek echter niet haalbaar
vanwege ruimte gebrek, de sporen zouden dan
namelijk naast de modulebak uitkomen. Er
werd een ander plan gemaakt, er zal een simpel ovaaltje worden gelegd waarop een trein
zijn rondjes door het winterlandschap zelfstandig zal kunnen rijden. Om toch de modules te kunnen plaatsen in het algehele modulebaan concept wordt er vanuit de dubbelsporige overgangen gegaan naar een enkelsporig
tussen stukje doormiddel van 2 wissels. Een
beetje het idee van de brug van Ravenstein
maar dan heel klein.

Omdat we nog niet alle onderdelen binnen
hadden (rail lassen lagen nog ergens op geslagen) zijn in het begin vele diverse dingen door
elkaar gebouwd om zodoende toch vooruit te
kunnen, en met in het achterhoofd dat we nog
wel bij de plekken moesten kunnen komen om
het spoor te leggen.
Toen eenmaal de rail lassen binnen waren was
de rails snel gelegd. En inmiddels heeft dan
ook de eerste trein op onze nieuwe clublocatie aan de Angelenweg gereden, een historisch moment wat u hier terug kan vinden.
Na een goede testrit kon er dan begonnen
worden aan het leggen van het ballast in het
achterste deel van de module. Dit heeft de
grootste prioriteit, aangezien het spoor en de
omgeving daar eerst gereed zal moeten zijn
alvorens de berg daar verder dicht gemaakt
kan worden.

een vers geballast spoor

En over die omgeving gesproken. Ashwin zou
Ashwin niet zijn als hij voor dat gedeelte niet
ook iets van plan was. Ongeveer kwart van de
achterste modulebak beslaat dadelijk een
tunnel. Om de trein toch bereikbaar te houden (mocht hij ooit ontsporen) dan willen we
er wel bij kunnen. Dus werd 1 zijkant en de
achterkant van een opening voorzien. Door
deze opening kunnen we dan de trein bereiken
mocht het ooit mis gaan. Maar omdat we toch
met een winterlandschap bezig zijn, ontstond
het idee om van de tunnel aan de achterzijde
een ijs grot te maken waar de trein doorheen
zal rijden.
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de ijs grot in aanbouw

De ijs grot zal van binnen enkele ijs stengels
krijgen waar tussendoor de trein zal rijden.
Mogelijk worden er in een later stadium nog
ijsberen of iets dergelijks in de grot geplaatst. De gehele binnenkant van de grot zal
in hoogglans wit worden geschilderd. En blauwe witte led verlichting zal alles aan gaan
lichten alsof het echt ijs lijkt. Zo maken we
van een nuttige functie om bij de treinen te
kunnen komen ook nog een mooie eyecatcher.
Boven op de berg zullen enkele vakwerkhuisjes hun plaats gaan vinden, en een oude vervallen stadsmuur. Maar wat is een winterlandschap nu met een kaal huisje erop. Dat zal
niet gaan passen, en uit het geheel vallen.
Winterlandschap roept bij mij het kerst gevoel op. Dus heb ik Jan Berkensteijn gevraagd
om voor mij een mooie kerstboom te gaan
maken voor op het marktplein onderaan op de
module. De kerstboom zal straks natuurlijk
van de nodige verlichting worden voorzien. En
dan komen we weer terug bij de huisjes boven
op de berg, ook deze zijn voorzien van de
nodige kerstverlichting voor een echt winterwonderland.

twee huizen voorzien van de nodige sneeuw

één van de huisjes voorzien van verlichting

Na de verlichting van de 3 huisjes boven op
de berg was het dan tijd om de huisjes en de
stadsmuur te gaan voorzien van een winterse
look. Als eerste heb ik de dakken van de huizen voorzien van een laagje Noch sneeuwlijm.
Na het drogen hiervan heeft de Noch sneeuw
pasta een goede hechting op de ondergrond.
Met Noch sneeuwpasta heb ik dus vervolgens
de daken behandeld, lekker ruig en op plekken
waar je ze verwacht wat sneeuw ophopingen.
Na een uur of 3 afhankelijk van hoe dik je het
hebt aangebracht is de pasta opgedroogd.
Hierna heb ik de sneeuwpasta op het dak ingesmeerd met normale houtlijm en er het
Noch sneeuw poeder over heen gestrooid.
Hiermee behaal je gemakkelijk de look van
een verse laag poeder sneeuw. Na het bestrooien dien je nog met een plantenspuit met
verdunde houtlijm de sneeuw extra te fixeren.
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Al met al een erg leuke bezigheid om dit te
maken. Er is nog genoeg te doen, maar het
moet zeker haalbaar zijn om het landschap op
tijd af te hebben voor de presentatie in de
Food Loods. Heel veel werk blijft natuurlijk
achterwegen. Je hoeft niet van te voren gedetailleerd gras en dergelijke te strooien,
want dat zal uiteindelijk toch verdwijnen onder een laag sneeuw. Er valt dus gelukkig al
een hoop werk weg hierdoor.
Hieronder kunt u nog een foto zien van hoe
het ongeveer moet gaan worden kwa opbouw.

een impressie van wat het moet gaan worden
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Opgebouwd en weer gedemonteerd

Door Willie de Kort

Het is gelukt, net op tijd, om alles te demonteren wat eind jaren ’90 was opgebouwd. We
hebben een tijdelijk onderkomen gevonden op
de verdieping van De FoodLoods en krijgen
daardoor weer even lucht om de toekomst van
de vereniging nader te bekijken. Dat we daar
zin in hebben, spreekt natuurlijk vanzelf.
Dit stuk is een tekst geworden, zonder plaatjes.
De foto’s die in de tijd van de opbouw in de Lievekamp zijn gemaakt, zijn namelijk (nog) niet gescande dia’s 
Het was een jaar van hard strijden en werken, maar uiteindelijk gelukt. Wat begon met
een gesprek bij de directie van De Lievekamp
over de problemen met de wateroverlast en
wat daaraan gedaan zou kunnen worden, werd
wel op een zeer botte manier opgelost. We
konden vertrekken en kregen daarbij, oh wat
een service, een jaar respijt. En nu is het dan
zover, we zijn na 35 jaar ons honk gehad te
hebben in de kelders van De Lievekamp, aangeland op het vierde verblijfsadres in de ruim
42 jaar dat Modelbouwvereniging De Wissel
bestaat. In 1977 begon het met een aantal
bijeenkomsten in d’n Iemhof, waarna al snel ’t
Trefpunt in zicht kwam. In ’t Trefpunt kwamen we terecht door Henk, omdat hij de sleutels van het gebouw in beheer had. Begin ’80
werden we door de gemeente ‘geholpen’ naar
een goede clubruimte in De Lievekamp en we
werden daar met open armen ontvangen door
de directeur, dhr. Appels. En nu is het vierde
adres een verdieping van De FoodLoods, zij
het tijdelijk, ons huidige onderkomen.
Maar hoe zit dat dan met dat opbouwen eind
jaren ’90? Nou, dat zal ik je vertellen. Op 31
maart 1984 hadden we het openingsfeest,
waar door de wethouder het sein op groen
werd gezet. Dit nadat we in 1983 naar de
kelders verhuisd waren en daar de ‘module’baan hadden omgetoverd naar een vaste baan.
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Dat het niet echt een modulebaan was,
spreekt wel uit de afmetingen van de delen.
De grote stukken waren 200x125 cm, de kleine delen 200x62 cm. De grote delen vormden
in een L-vorm het station en een locdepot, de
kleine delen een eenvoudig omloopspoor. Het
sein, dat bediend werd vanuit de blokpost die
we uit Blerick hadden gekregen, hebben we
nog steeds op de vereniging. Je weet wel dat
grote sein met alleen een rode en groene
lamp. De blokpost naar Oss krijgen is ook al
een verhaal op zich, de post is later met de
verbouwing geruild tegen een aantal meter
spoorstaaf die als voetensteun voor de bar
ligt (lag).
Aan deze baan hebben we in de loop van de
jaren driftig gewerkt en onze kennis van modelbouw aardig bijgeschaafd. De berg die op
de uitgebreide omloopsporen ontstond had,
denk ik, wel zo’n 50 kg gips om er een landschap van te maken. Het aanlichten van de
baan gebeurde bij de eerste grote tentoonstelling met 2 halogeen bouwlampen van ieder
500W en dat hebben de personen, die de
baan bedienden, geweten. Peter Croese heeft
er een heel festijn van gemaakt, door een
verhaal te maken rondom de treinenloop compleet met geluiden van een machinist die nog
even naar de WC moest. De treinen liepen in
de rondloop in de eerste versie van een bloksysteem, waardoor er zo’n 4 treinen onderweg
konden zijn. De bediening van de treinen in
het station was de hoofdtaak voor de bediening.
Met de tweede grote tentoonstelling was het
al een heel stuk beter gesteld met de verlichting van de baan. Middels kleine halogeenlampjes van 35W en 50W konden we de berg
en delen van het station mooi uitlichten en
het zelfs omtoveren in een nacht-scene door
blauw licht te gebruiken. Hoe anders zijn de
mogelijkheden nu met de techniek van RGBWLED’s van nu. De treinen reden nu in een semiautomatische besturing, gestuurd door een

eigenbouw PLC, hun rondjes over de baan.
Semi, omdat er 2 treinen rechtdoor gingen en
vervolgens één trein afboog naar het overgangsspoor de andere richting op.
Maar met deze laatste grote tentoonstelling
was het einde van die baan in zicht en werden
er plannen gemaakt voor een nieuwe baan. Een
baan die de ‘grote’ ruimte beter zou benutten.
De werktafels langs de wand en het testspoor
werden immers toch bijna niet gebruikt. Er
zat alleen een nadeel aan die grote ruimte, de
twee deuren die schuin tegenover elkaar de
toegang tot de ruimte waren. Ter oriëntatie:
de ene deur is de doorgang naar theater MARAG en de andere deur is de toegangsdeur
waar al die jaren Station Oss opgesteld is
geweest. En die deuren moesten dus bereikbaar en bruikbaar blijven. Daardoor werd de
ruimte eigenlijk in 2 delen verdeeld en was de
ruimte maar moeilijk in te zetten voor een
nieuwe baan. Want hoe naar de andere kant
van de deur terwijl deze bruikbaar moest
blijven? Een brug valt dan af, want dan was de
deur niet meer bruikbaar met bijvoorbeeld
een Open Dag. Dus kwam het idee van een
spiraal aan beide zijden, maar dat kost dan
ook meteen veel ruimte.
Nou, de oplossing van ons probleem werd door
Paul Snelders, de toneelmeester, gegeven. Hij
kwam ergens halverwege de jaren ’90 met de
mededeling dat er een grote verbouwing aan
De Lievekamp aan zat te komen en dat wij als
vereniging eigenlijk beter naar een andere
ruimte konden gaan uitkijken. Toen duidelijk
werd dat we de toegangsdeur naar de bibliotheek, via de schuine helling, kwijt zouden
raken en daarmee geen toegang meer hadden
tot de kelder zijn we samen op zoek gegaan
naar een oplossing. Paul stelde op een gegeven
moment, samen met de architect, voor een
nieuwe toegangsdeur aan de achterkant van
De Lievekamp te maken. Een deur die tevens
nooddeur zou moeten worden als er calamiteiten in het theater en deze zou aan de achterzijde van theater MARAG geplaatst gaan
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worden. Na enig overleg zijn we het er over
eens geworden dat de deur zijn plek zou krijgen op de huidige plek. De trap heeft links
zo’n recht stuk open, daar waar nu een afdak
boven is geplaatst. Dat was tijdens de bouwbesprekingen bedoeld als een plaats voor een
lift, welke (helaas) nooit is doorgegaan. En
toen we toch bezig waren hebben wij het
voorstel gedaan om de kelder anders in te
delen. Door het gangpad dat door de nooduitgang ontstond, werd de oude ruimte met
doorgang naar de oude kelder onder De Lievekamp een stuk kleiner. In de kleinere ruimte zou de bibliotheek de administratie gaan
doen van boeken die geretourneerd zouden
gaan worden. De opslag van de boeken in een
andere grote ruimte in de kelder zou daarmee
vervallen, de ruimte waar tot voor kort de
clubbaan was opgebouwd. Zeg Paul, kunnen we
die ruimte dan niet krijgen voor onze clubbaan? En de ruimte waar voorheen het trappenhuis was, samen met de ruimte voor de
garderobe en grote wasbak als zitruimte, dan
kunnen we die delen met MARAG. De voormalige zitruimte van ons zou dan kantoor worden
voor MARAG en het theater van hen zou op
dezelfde plek blijven. De voormalige grote
ruimte van ons, die met de twee deuren, werd
door de nieuwe gang ook een stuk kleiner en
zou gebruikt kunnen worden voor opslagruimte voor MARAG en voor ons en een opslagruimte voor onbekende doelen. Paul reageerde
in eerste instantie bedenkelijk, want het budget voor al die plannen was daar niet toereikend voor. Maar wij konden daarbij toch goed
helpen, door al de werkzaamheden zelf uit te
voeren? OK, maar de bouwkundige werkzaamheden moesten wel door de aannemer, die de
verbouwing zou doen, uitgevoerd moeten worden, zoals het wegbreken van muren en glaswanden. Maar ook het dichtmaken van het
trappengat en het aanleggen van een afzuiging
uit de ruimte.
Nu de plannen van en voor de verbouwing ongeveer rond waren, konden we aan de slag. De

ruimte moest leeg en alles moest ergens opgeslagen worden. Ook de baan moest ontmanteld worden en dat daarin een flinke klus zat
bleek wel uit het feit dat het onderstel met
grote slijpschijven aangevlogen moest worden.
De opslag van de materialen was, na een mededeling van Theo, voor een groot deel opgelost, we konden veel spullen in een MOBcomplex opslaan. En we hadden natuurlijk nog
niet zoveel materialen als nu. Met het leegruimen van de ruimte is er het diverse in de
container terecht gekomen, bijvoorbeeld de
boekenkast die in de zitruimte was gemaakt.
De verbouwing kon, wat ons betreft beginnen.
We hoopten dat we snel weer in de ruimte
konden trekken.
Met de aanvang van de bouw mochten we nog
een tijd in onze ruimte bezig zijn. De bouw
buiten was begonnen met het grondwerk voor
de uitbreiding van de bibliotheek en de aanbouw voor wat later de Muzelinck zou gaan
worden. In die periode was een groep driftig
aan het bouwen aan het project ‘Station Oss
1977’, zij het dat ze bezig waren met de diverse gebouwen. De baan is pas later aan de
orde gekomen, toen de verbouwing gereed
was. Tijdens één van die laatste zaterdagen
dat daar aan het project gewerkt werd, ging
Ronald materialen inkopen. Bij terugkeer had
hij in de ene hand de tas met koopwaar en in
de andere hand zijn schoenen en sokken. Hij
kwam dus op blote voeten weer binnen?? Ook
weer zo’n verhaal dat een aparte aflevering in
deze reeks waard is.
Op het moment dat de breek- en bouwmannen
de kelders hadden verlaten konden wij aan de
slag. Er moest nog veel worden gebroken en
geslepen om de ruimte gereed te maken voor
afwerking en aankleding. Zo zijn we bijvoorbeeld zeker een hele zaterdag bezig geweest
om de tegels die rondom de grote wasbak
tegen de muur zaten, van de muur te hakken,
met 2 grote breekhamers ging het tegel voor
tegel. Ook hebben we meters sleuven in de
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muur moeten slijpen en vrij hakken om daarin
de leidingen voor alle stopcontacten en schakelaars aan te kunnen leggen. Vervolgens konden we in de hele kelder aan de slag om de
elektra aan te leggen, maar ook de waterleiding en de afvoerleidingen. Met het afronden
van die werkzaamheden konden de muren
worden afgewerkt met een frisse laag stucwerk en de houten wanden gemaakt worden
voor de plekken waar vroeger de buitenramen
zaten. Dat we daarbij kosten nog moeite bespaard hebben en het idee hadden dat het er
voor zekere de eerste 100 jaar zou moeten
blijven zitten, dat hebben we bij de demontage goed kunnen merken. Op het moment dat
de muren in orde waren is de vloer voorzien
van een stevige linoleumvloer en konden we
beginnen aan kasten en werktafels. Maar natuurlijk ook aan de afwerking van het onderkomen van MARAG, want zij wilden zo snel als
mogelijk het programma weer starten.
Al met al zijn we met de opbouw van de ruimte ruim 2 jaar bezig geweest, op lijsten hebben we bijgehouden hoeveel manuur daar in is
gaan zitten. Dat we als amateurs bezig waren,
wil niet zeggen dat we het niet degelijk en
secuur hebben gedaan. Iedereen die bij ons
binnenkwam was uitermate verbaasd dat wij
zo’n mooie ruimte tot onze beschikking hadden. En dat hebben we met een groot deel van
de leden op alleen de donderdagavond en zaterdagmorgen voor elkaar gekregen.
In de tussentijd kwam de vereniging elders
bijeen om toch bezig te kunnen zijn met overleg en praten over de hobby, maar ook bouwen
van een modelbaan. Want in die tijd hebben
we als vereniging de Märklin baan voor de
school van kinderen die in het ziekenhuis
moesten blijven van het Radboudziekenhuis.
Een baan, waarin we de eerste keer met digitale techniek bezig zijn geweest. Deze baan
was, samen met een andere baan, een initiatief van de NMF. De vereniging kon in eerste
instantie terecht bij Cees thuis in een grote

barruimte achter bij hem in de tuin. Daar
hebben we nog een gezellige sinterklaasavond
gehad, maar het pand werd verkocht. Daarna
moesten we ons tijdelijk onderkomen elders
gaan zoeken en kwamen daarbij via Peter terecht bij café Bellevue, dat gerund werd door
Nico en Corrie. We hebben daar als vereniging iedere donderdag in het zaaltje ons onderkomen gehad. De Märklin baan werd na de
avond werken opgeslagen in de schuur bij de
buren.

hulp te verwachten was, meer als ga eens
informeren bij de buurthuizen kwam er eigenlijk niet. Maar dit was één van de strategieën
die we moesten volgen, voordat we naar de
politiek en pers konden gaan. We konden aan
het werk om het Open Weekend te organiseren en daarvoor de politiek en pers uit te
nodigen voor een tijdsblok speciaal voor hen.
Vier personen van de politiek hebben zich
aangemeld en zijn ook gekomen, helaas allen
van de oppositie.

Nadat de ruimte helemaal klaar was konden
we als vereniging weer terug naar ons (nieuwe) honk en met de nieuwe plannen voor een
modelbaan aan de slag. Een nieuw ontwerp,
geheel afgestemd op de beschikbare en nieuwe ruimte. Een ruimte die veel gunstiger was,
omdat de toegang nu als gang aan één zijde
van de ruimte gesitueerd was. En we hadden
een aparte werkruimte, waar de diverse
werkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen
worden.

Na het Open Weekend, wat overigens een
groot succes was gezien het aantal van ruim
500 bezoekers, konden we beginnen met inpakken en demonteren. En dat er veel was in
te pakken, kwamen we de afgelopen maanden
achter. Alleen al aan rollend materiaal zijn er
vele bananendozen gevuld, om nog maar te
zwijgen over de boeken die er in de boekenkast stonden. En ja, waar laat je dat allemaal?
Bij de leden is in de loop der jaren de beschikbare ruimte ook al drastisch vol gezet
met spullen, zodat daar niet veel ruimte beschikbaar is. Via Ashwin hebben we een plek
gevonden waar we onze spullen, opgeslagen in
oude vrachtwagentrailers, zouden kunnen
stallen. Daar hebben met ons huidig tijdelijke
onderkomen gelukkig geen gebruik van hoeven
maken.

En dan komt er na 20 jaar die verschrikkelijke mededeling dat we weer zouden moeten
verhuizen. Maar ditmaal werd meteen duidelijk gemaakt dat dit naar elders was, er was
geen plaats meer voor de vereniging in De
Lievekamp. Het was net voor de zomervakantie van 2018 dat we dit bericht kregen en het
was een stevige opdonder onder de gemoedsrust van de vereniging. Het bestuur ging meteen aan de slag om een plan te bedenken hoe
we dit op zouden kunnen gaan lossen.
En de eerste stap die gezet werd was het
besluit dat we onze Open Dag van 2018 in het
eerste weekend van november zouden uitbreiden naar een Open Weekend en dat we
daarop wereldkundig zouden maken wat ons
boven het hoofd hing. Na de nodige informatie en adviezen ingewonnen te hebben is de
ambtenarij van de gemeente benaderd en
daar om advies gevraagd. Daar werd al vrij
snel duidelijk dat er vanuit die afdeling weinig
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De zoektocht naar een nieuwe ruimte is de
afgelopen maanden een hele klus geworden.
Diverse panden zijn daarbij op ons pad gekruist en allemaal weer net zo hard het spoor
bijster geraakt. Want ga maar na, de voormalige UNOX-winkel, een pand op de gemeentelijke monumentenlijst is ons niet gegund.
Buurthuizen willen ons niet hebben, omdat we
24 op 7 over de ruimte moeten kunnen beschikken voor onze modelbaan. Loodsen en
voormalige stallen vallen af, omdat ze gewoon
onbetaalbaar zijn voor de vereniging. Het
werd al snel duidelijk dat we voor een goed
onderkomen meer tijd van uitzoeken en voorbereiden nodig hebben. Het plan om naar een

ruimte te zoeken werd dus al snel omgezet
naar het zoeken van een tijdelijk onderkomen,
maar ook daarin worden we door noch de gemeente en de gemeenschap niet gesteund.
Buurthuizen vragen een huur voor een dagdeel
dat ons boven de pet groeit en de gemeente
wil ons niet eens te woord staan. De bemoeienis van hen om de UNOX-winkel te behouden
gooit alle ruiten stuk, want daar zouden we als
vereniging nooit toegang krijgen. Het pand
staat namelijk op een industrieterrein met
categorie zware industrie.
Totdat er een ondernemer ons benaderde met
de vraag hoeveel oppervlakte we eigenlijk
nodig hadden, want misschien kon hij ons wel
helpen aan een tijdelijk onderkomen. En dat is
waar we nu zijn aanbelandt, een schitterende
ruimte die voor onze doeleinden uitermate
geschikt is als tijdelijke ruimte.
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Maar ook hier probeerde de gemeente een
stokje voor te steken, want “Strikt formeel is
de vereniging een maatschappelijke activiteit
die niet past op een bedrijventerrein. Ook
voor tijdelijk afwijkend gebruik is een vergunning nodig.” Gelukkig konden we een tijdelijk vergunning aanvragen, die door medewerking van Addo van Doornen van de gemeente
Oss toch is goedgekeurd.
We kunnen weer, met een enigszins gerust
gevoel, verder werken aan plannen voor behoud en voortzetting van onze geweldige vereniging. Zouden we over zo’n drie jaar ons 45
jarig bestaan kunnen gaan vieren?

Bezoek ook eens onze showroom aan de

CELLOSTRAAT 21 in UDEN
We zijn dealer van alle grote merken!

We zijn elke dinsdag tot en met vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur geopend
(op afspraak tot 21.00 uur)
En op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Mocht dit niet lukken, bel dan voor een afspraak!
0413-266431 of 06-22247631
Paul en Ria Poels

www.pohetrains.nl
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info@pohetrains.nl

VOS Modellen

Door Louis Holleman
Voor ik daar aan begin, ook zo genoten van de
recente Tour de France, die best een Nederlands succes was? Ikke wel, behalve van de
vaak onverstaanbaar mompelende commentatoren Ducrot en Dijkstra waar ik dit jaar
horendol van werd. Moet je maar niet ouder
worden, Opa Holleboom!
Op naar de Vosjes, getverderrie, alweer autootjes?
Deze bestaan al heel lang in 1:50, gemaakt
door o.m. Lion Car/Lion Toys/Tekno/WSI en
wie weet nog meer.
Deze bestonden nl. al in de vroege jaren 80,
toen ze nog op het bedrijf zelf ook werden
verkocht. Ook bestond er toen een op schaal
(1:zoveel?) gemaakt model van het bedrijf aan
de Waalkade, gefabriceerd door toenmalig
collega-chauffeur Henk van Haaften, dat had
een plaatsje op het kantoor gekregen.
De firma Pewag maakte in plastic ook iets, de
trekker is een MB, de oplegger klopt kwa maten weer niet maar daar staat nog Harry Vos
International Transport op.
Dan bestaat er een serie gemaakt door
Kentoys, 1:72, o.a. een MB bakwagen met bijbehorende aanhanger, een Volvo en een MB
trekker met bulkwagens, opschriften een
beetje "would be" als Harry Vos International
Transport, VOS International Bulktransport
en VOS Logistics, alsmede niet-bestaande
varianten daarop. Maar 1 op 72 is geen 1 op 87
en het verschil zie je eg wel.
Ik bedoel dan dus schaal H0, half nul oftewel
1:87. Laten we even bij ons eigen systeem
blijven, ook al zijn het dan geen treintjes.
Alhoewel, ook treintjes van Vos bestaan in
H0, zowel locomotieven als wagens/wagons,
alsmede daarop bevestigde lading. Dat kunnen
containers zijn, maar ook opleggers die voor
treinvervoer geschikt zijn. Intermodaal, heet
zoiets dan weer. Zelfs complete vrachtwaWisseltong oktober ‘19 pagina 19

gens kunnen op speciale wagens meegenomen
worden. Fameus is/was de “Rollende Landstraße”, waar ik zelf ook enige malen gebruik
van gemaakt heb. Destijds mocht je in Zwitserland maar maximaal 28 ton wegen en om
dan toch met hogere gewichten door Zwitserland te kunnen rijden kon je gebruik maken
van de trein of je moest het risico van flinke
boetes nemen. Dan ging je in Zuid Duitsland in
de omgeving van Freiburg de trein op, reed in
een comfortabele wagon mee en in Chiasso
aan de Italiaanse grens kwam je er weer vanaf. Onderweg zag je minder fortuinlijke collega's met minder gewicht omhoog zwoegen
over de passen of eventueel door de tunnels,
terwijl jouw klokkie op “rust” stond. Het alternatief was om via Frankrijk/Mont Blanc of
Oostenrijk/Brennerpas te rijden, maar dat
was weer een stuk langer en niet alleen vanwege de grotere afstand. Met name Italiaanse grenzen waren berucht. Als je geen “kadootje voor de Italiaanse grensbewakers” had
meegenomen vertaalde zich dat minstens in
lange wachttijden. De bekende bloemenrijders uit Holland smeten daar met bossen
bloemen en de “vleesjongens” deelden complete hammen uit. Ja, die waren met een uurtje
wel weer weg. Zonder kadootje duurde het
soms wel 2 dagen. Je had daar niet alleen te
maken met de douane/dogana, maar ook met
de Guardia di Finanza die vooral op hun eigen
portemonnee lette en met een lokale agent en
uiteraard de kreet “domani” oftewel morgen.
Leve Europa!
Eind jaren 90 verschenen de eerste 1:87 automodellen van Herpa, een Harry Vos trekker
met oplegger, een trekker met een bulksilo,
nog zonder nummers.
Vanaf ca. 2000 doet ook AWM mee en door
bedrijfjes als De Kleine en Schlüter zijn op
basis van Herpa en AWM modellen weer speciale uitgaven verschenen, vaak weer met
andere autonummers. Het oranje van AWM is
wat donkerder dan dat van Herpa. WSI zit
daar tussenin. De Kleine is gebaseerd op Her-

pa, Schlüter is gebaseerd op AWM modellen,
dus ook die kleuren.
De modellen kloppen soms niet echt met de
real-time wagens, maar het lijkt er doorgaans
best aardig op.
Zo zijn er modellen uit de tijd dat het VOS
Transport Group heette en ook uit de tijd dat
het VOS Logistics werd. Modellen met Vos
Bulktransport BV en Harry Vos Internationaal
Transport BV bestaan alleen in 1 op 50, voor
zover ik dan weet.
Het Herpa LZV model reed in het echt als een
Scania R400 o.a 08-1214 kenteken BZ-DH-17
met oplegger en 2-as wipkar 3371, dus toch
een redelijk realistisch model.
Vos zelf liet door o.a. WSI/Tematoys
/Promotoys ook modellen maken in 1:87 diecast uitvoering, o.a. bulkwagens en opleggers.
Leuk natuurlijk om aan klanten uit te delen of
aan kinderen te geven als beloning voor een of
andere activiteit.
Nou verzamel ik die dingen
ook nog, tenminste in schaal
H0, want anders wordt het
ten 1e erg duur en ten 2e
neemt het errug veel ruimte
in.
In 1:87 valt het wel mee, en
bij mijn weten zijn er tot dusver 22 verschillende modellen
gefabriceerd, waarvan ik er nu
17 in mijn bezit heb. NOT
FOR SALE!!
Sommige zijn al jaren geleden uit de fabrieken gekomen, de voorraad is op en je bent
afhankelijk
van
wat
anderen
via
Ebay/Marktplaats willen verkopen, of wat
fabrikanten cq. dealers nog op voorraad hebben en anders moet je op beurzen gaan snuffelen.
Zo kan je dus lekker bezig blijven :-) Soms vind je een model
in een zaakje in Wenen en een
ander ergens in Luleå, Verweggistan dus.
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Wat ook wel weer leuk is (achteraf) om dan
te vertellen is dat ik zelf de eerste helft
jaren 80 (40 jaar geleden dus) in die landen
als Zweden en Finland rondreed en zag dat
die Zweden en Finnen vanuit hun vrachtautootje op de weg van Stockholm naar Sundsvall gewoon zaten te bellen met een mobieltje,
wat in Nederland nog nauwelijks bestond en
dan alleen maar voor managers met veel geld
en daar ook lang niet overal dekking had; de
roemruchte ATF netten. In die landen was er
van noord tot zuid en oost tot west wel dekking. Leve de firma's Nokia en Ericsson die
het uitgevonden hebben. Dan hebben we hier
aan meneer Huawei heel weinig, tot ie ook een
keer Harakiri pleegt. Maar dat terzijde.
Hoe realistisch zijn die modellen nou eigenlijk? Ik laat een real-life versie zien en een
model van Herpa, in dit geval een zg. LZV
(lang en zwaar voertuig). Vergelijk zelf maar.

De echte, in dit geval autonummer 08-1214,
oplegger zoveel en wipkar 3371. Wipkar is
trouwens een chauffeursuitdrukking.
Het Herpa model, met autonummer 08-1212,
oplegger 08-830 en wipkar 01-320.

Hoe zit het nou eigenlijk met die nummers?
Ooit zal Harry begonnen zijn met auto nr. 1
en vervolgens liep dat natuurlijk op. Toen ik
er in 1982 begon zaten we met de trekkers in
verschillende series, de bulktrekkers hadden
toen nummers tot in de veertig, de reguliere
oplegger trekkers hadden andere nummers
die tot 163 gingen. Mijn eerste eigen trekker
had nummer 108. Bakwagens hadden weer
nummers daar tussen in. Maar Vos breidde uit
en kocht op de rand van faillissement staande
bedrijven. Bovendien ontstonden in die tijd de
eerste buitenlandse vestigingen zoals in België en Frankrijk. Mijn laatste auto was een
volume-kombinatie met nummer 308. Toen ik
in 1986 wegging zaten we al aan autonummers
rond de 400. In 1998 is Vos gaan reorganiseren en werd elke auto die bij een bepaalde tak
hoorde voorzien van een eigen voorcode en de
hoofdnaam werd Vos Transport Group. Zo
duidt de voorcode 08 in het bovenstaande
voorbeeld op de zg. Osse megatrailer afdeling. En er waren nogal wat takken, o.m. in
Nederland, maar ook in België, Frankrijk,
Duitsland, Polen, Roemenië, Spanje en noem
maar op. Dat breidde steeds verder uit en
weer wat later werd het Vos Logistics met
weer dezelfde of andere voorcodes. Een auto
met voorcode 65 bv. kwam eigenlijk uit Roemenië afdeling mega, en eentje met voorcode
50 hoorde bij Valencia Logistics in Spanje.
Voorcode 02 hoorde weer bij de oude Oss
Bulk. Je kon er bijna geen touw meer aan
vastknopen. Dat kon je indertijd toch al niet
zo goed, want mijnheer Wim Vos stond bekend om uitspraken als “wat moet een chauffeur in het weekeind thuis? Die hoort gewoon
te trappen!”, terwijl de planning je zoveel
mogelijk in de rondte liet rijden en mededirecteur Carel riep “denk je wel aan je rusttijden, chauffeur? We hebben niks aan van de
weg geraakte auto's!”
Vos zocht aan alle kanten de grenzen op, auto's met lengtes van 20m (2 meter langer dan
toen wettelijk toegestaan), hoger dan de toegestane 4 meter, maar o wee als je weekverWisseltong oktober ‘19 pagina 21

bruik onder de 1 op 2 kwam (met 42 ton totaalgewicht in de sneeuw en in de bergen met
maar 280 Duitse pk's en je moest natuurlijk
op tijd bij de klant zijn) dan lag er geheid een
briefje in je kassie met “how can???” en dat
bewaarde je dan maar weer als WC papier
voor onderweg in Frankrijk. Ach ja... daar heb
je met modellen gelukkig weer geen last van.
Zelf lagen ze om de haverklap in de clinch
met vakbonden en autoriteiten en niet alleen
met hun eigen chauffeurs.
Dan zijn er ook nog zg. huisvlijt-modellen verschenen, zoals ene meneer Brekelmans – voor
sommigen van ons niet onbekend – die een
keer een Herpa silo-oplegger had (laten) bedrukken met VOS Logistics en een bedrijfsnummer alsmede een keer een partij oranje
trekkers met zwarte blanco opleggers had
voorzien van papieren opplakplaten met daarop Vos Logistics en een aantal bedrijfsnummers, waarmee je wel 5 verschillend genummerde opleggers kon maken. Uiteraard heb ik
die ook in mijn collectie...
Het wachten is nu op een gele trekker, waarschijnlijk met een containeroplegger, want die
zie ik ook al een paar jaar regelmatig rijden.
Is weer eens wat anders dan al dat oranje :-)
Vast wel iets voor AWM, die elk jaar wel één
of meer “Sonderseries” en “Länderseries”
maken.
Da's ook nog zoiets leuks: zoek je met Google
op “AWM” dan krijg je onvermijdelijk een
heleboel hits met “AVM”, wat toch echt iets
anders is. En datzelfde Google probeert ons
nu aan een nieuwe wereld-munteenheid te
helpen...
Buiten dat, al die cookies die je maar moet
accepteren om überhaupt op een site te kunnen rondkijken. Een steeds trager wordende
computer en veel ongewenste reclame als je
ergens anders rondneust zijn het gevolg. Mijn
advies: minstens één keer per week via je
Google-instellingen al je cookies de prullenbak
in. Je wachtwoorden onthoudt ie toch wel :-)
(Geen dank, Mr. Zuckerberg)
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