Hobbyavonden
De leden van Promospoor komen wekelijks op
maandagavond bij elkaar om te werken aan de
clubbanen.
Bij deze boeiende hobby van ontwerpen, bouwen, rijden
en het uitwisselen van kennis en ervaring brengt elke
hobbyist zijn eigen specialisme en ervaring in.
Onze leden rijden met H0 (1:87), N-spoor (1:160), Zspoor (1:220), een spoor-I (1:32) of spoor-II (1:22,5)
banen van o.a. de merken Märklin, Fleischmann, Roco
Trix Express en LGB; zowel analoog, de oude manier van
rijden, als digitaal door besturing met behulp van
elektronica en computer.

INFORMATIE
Locatie verenigingsgebouw
Het Promospoor verenigingsgebouw is gevestigd
op het bedrijventerrein Frankeneng in Ede.
Bezoekadres
Ohmstraat 5, 6716 BA Ede
Telefoonnummer clubgebouw
06 - 12 57 28 33 (maandagavond 19-22 uur.)
Website
www.promospoor.nl
E-mailadres
promospoor@hotmail.com

Creatief bezig zijn



Ontwerpen van banen



Bouwen en rijden



Techniek toepassen

Nummer Kamer van Koophandel
09.19.15.01



Delen van kennis en ervaring

Promospoor is lid van de Nederlandse Modelbouw
Federatie (www.nmf.nl)



Leren door te doen

Bankrekeningnummer
IBAN: NL 43 ABNA 06.22.931.652
ten name van: Promospoor te Ede.

Promotieactiviteiten

Modelspoorvereniging Ede e.o.



Heeft u interesse in onze hobby en wilt u een keer
komen kijken, neem dan contact met ons op. Dit kan
telefonisch op clubavonden of per e-mail.

Tolhuisje, Landgoed Hoekelum, Bennekom

PROMOSPOOR

Promospoor organiseert jaarlijks activiteiten rondom de
Landelijke Modelspoordagen, informatieavonden voor
aspirant leden, kinderfeestjes en bedrijfspresentaties.
Wij zijn ook u graag van dienst.

 Deelnemen aan evenementen
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Geschiedenis van Promospoor
Promospoor staat voor het promoten van de
modelbouwhobby in Ede en omstreken.
In 2001 zijn enkele enthousiaste mensen, ieder met een
eigen modelspoorbaan, gestart met het ontwerpen en
bouwen van modelspoorbanen in opdracht van derden.
Deze projecten werden veelal uitgevoerd ter
ondersteuning van reclamedoeleinden en educatieve
toepassingen in het onderwijs.

Tevens wordt er gewerkt aan een digitale 2-rail baan
(o.a. Fleischmann, Roco, Piko) waarop met lange treinen
kan worden gereden.
Daarnaast zijn we gestart met het bouwen van een
modelbaan op schaal N.

Kindermiddagen
Bent u op zoek naar een leuke kinderactiviteit voor uw
bedrijf of wilt u een verjaardagspartijtje organiseren?
Wij bieden u graag een gevarieerd programma om
kinderen te vermaken.

In de jaren die volgden groeide het aantal
geïnteresseerden om in clubverband aan een
modelspoorbaan te werken.
Op 23 december 2008 is de vereniging Promospoor
opgericht.
Op de jeugdbaan kunnen kinderen zelf treinen
laten rijden en wissels en seinen bedienen

Detail van de 3-rail baan

De Keetmolen in Ede

Onze modelbanen
We beschikken over een aantal H0-modelbanen.
Een digitale 3-rail baan (o.a. Märklin), bestuurd door
middel van een computer. Hiervoor wordt het
programma 'Koploper' gebruikt.

Voor kinderen hebben we een Jeugdbaan, een
Hijskraanbaan en een Fietsbaan. Op de Jeugdbaan
kunnen kinderen treinen laten rijden en wissels en
seinen bedienen. De Hijskraanbaan biedt de
mogelijkheid om met een hijskraan een spoorwagon te
lossen en daarna met een locomotief naar een vulstation
te rijden om de wagon weer te vullen. Met de Fietsbaan
kunnen kinderen zelf, door te fietsen, een trein laten
rijden waarbij ook een overweg, brandweerauto en
andere objecten bediend kunnen worden.
Met deze Jeugdbanen organiseren wij regelmatig
kindermiddagen voor bedrijven, buitenschoolse opvang
en verjaardagsfeestjes.
Ook worden met deze banen basisscholen bezocht.
Dit alles om jong en oud enthousiast te maken voor de
modelspoorbouw.

Promospoor houdt zich bezig met:








Ontwerpen en bouwen van modelspoorbanen
Zelfbouw van landschap (scenery) voor modelbanen,
zoals bomen, straattaferelen, huizen en gebouwen.
Promospoor heeft een aantal replica’s van locaties
uit Ede en omgeving nagebouwd
Bouwen van elektronische schakelingen voor
verschillende toepassingen
Geven van advies om thuis zelf een modelbaan te
bouwen
Info dagen voor jong en oud
Ondersteunen van opleidingsprojecten

