NIEUWSBRIEF JUNI 2018
RÉTROTRAIN

Rétrotrain en de TSP-boetiek zullen open zijn de eerste zaterdag van de
maand, van 9 tot 14 uur. Vrij en gratis bezoek.
Opgelet: het rollend materieel wordt NIET buiten tentoongesteld.

-

De TSP-boetiek zal open zijn (gratis toegang) elke derde dinsdag van de
maand van 10 tot 12 uur.

-

VOLGENDE OPENINGEN :
zaterdag 2 juni van 9 tot 14u
dinsdag 19 juni van 10 tot 12u

PROMO VAN DE MAAND

Bestel de twee boeken “Trams in beeld” (€ 76) en ontvang het boek
“Onze trams 1” (waarde : € 28) verzendingskosten inbegrepen
(voor België en Europa)
Vermeld op uw stortings-/ overschrijvingsformulier :
“promo juni”.
Gelieve rekening te houden met een leveringstermijn van 3 weken.

-

Onze publicaties 2018:

De locomotieven type 64 : 2018
De locomotieven type 270 : beschikbaar
De lijn 96 deel 1 : beschikbaar
Kalender 2019 : augustus 2018
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NIEUW!

Gedurende meer dan 150 jaar was lijn 96 een zeer belangrijke internationale as die, met luxueuze treinen, Brussel met Paris verbond.
Tot 2000 was Quévy het belangrijkste grensstation voor het goederenverkeer naar Frankrijk. De
lijn Brussel - Mons - Quévy heeft ondertussen al haar glorie verloren. Oorzaken zijn de aanleg van
de hogesnelheidslijn Brussel - Paris en de terugval van het goederenvervoer naar Frankrijk, dat nu
vooral langs Moeskroen plaatsvindt.

Lijn 96 is nog steeds een belangrijke verbinding voor het binnenlandse reizigersverkeer, vooral
voor de pendelaars naar Brussel. Meerdere lijnen takken ervan af waardoor het verkeer op de gezamenlijke baanvakken zeer intens is.
Dit boek neemt u mee op een ontdekkingstocht langs de lijn en toont de evolutie van het verleden
naar de huidige situatie.

BESCHIKBAAR

Format A4 - 218 pagina’s - meer dan 450 foto’s, kaarten, plans - harde gekartonneerde kaft ingebonden met linnendraad - NL- of FR-versie.
Prijs: € 38,00 + verzendkosten (1200 gr) - Mededeling: “Lijn 96-1 NL”

-2-

Nieuw !

DE LOCOMOTIEVEN TYPE 270-271-272
deel 1: type 270 / reeks 70

De diesellocomotieven type 270-271-272, vanaf 1 januari 1971 de reeksen 70-71-72, verschenen op het
net midden jaren ‘50 van vorige eeuw. Zij hadden als doel de stoomtractie te verdrijven in de zware rangeerdiensten, voornamelijk in de rangeerbundels. Van de types 270 en 271 werden elk zes exemplaren gebouwd en zij hadden een sterk gelijkende kast. Zij hadden een verschillende dieselmotor en een andere
transmissie. Het type 270 had een elektrische overbrenging, het type 271 een hydraulische. Na vergelijking
van de resultaten bestelde de NMBS nog 15 locomotieven type 272 met een hydraulische transmissie.

De geschiedenis van deze machines wordt beschreven in twee boeken:
- deel 1 beschrijft de verschillende projecten die door door de constructeurs werden voorgesteld.
De ontwikkeling en geschiedenis van het type 270 wordt hier tot in detail beschreven.
- deel 2 behandelt de types 271 en 272.
De boeken zijn rijkelijk geïllustreerd met plans,
tekeningen en foto’s.

BESCHIKBAAR

Formaat A4 - 218 pagina’s - ongeveer 400 foto’s, kaarten en plans - harde gekartonneerde kaft ingebonden met linnendraad - NL- of FR-versie
Prijs: € 38,00 + verzendkosten 1200 gr - mededeling: “Type 270 NL”

N i e u w e D V D ’s !

TSP heeft een aantal lijnstudiefilms teruggevonden waarbij men mee kan ervaren wat de leerlingbestuurders zagen vanuit hun positie in de stuurpost tijdens de opleidingsritten begin jaren ‘70.
Deze zwart/witbeelden, genomen vanuit de stuurpost zijn voorzien van kommentaar in Frans of Nederlands.
Het gaat om 16mm-films die op professionele manier gedigitaliseerd zijn.
TSP stelt drie films voor: lijn 96 van Braine-le-Comte naar Brussel, lijnen 37 Liège - Welkenraedt en 39 Welkenraedt - Montzen en lijnen 50 en 51, van Brugge naar Oostende, Knokke en Blankenberge.
Elke DVD duurt ongeveer 90 minuten en kost 15 €.

DVD L96 - DVD L37-39 - DVD L50-51

Zwart/Wit - ongeveer 90’
Prijs : 1 15,00 + verzendingskosten 150 gr
Mededeling : “DVD 96 of 37 of 50”

PROMOTIE :

Set van 3 DVD’s : 45€, verzending gratis
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Zondag 10 juni
Het perfecte geschenk voor vaderdag.

De verzameling spoorweguurwerken in samenwerking met TSP.

Dag na dag, jaar na jaar herinnert een polshorloge aan een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde emotie. Maar deze hier, met de moderne elektrische locomotief reeks 18 of de mythische
stoomloc 29.013 op de wijzerplaat, zijn uitzonderlijk. Zij herinnert aan de sterke momenten gedurende een loopbaan en getuigt van de persoonlijke ervaringen in de loop der jaren.

De uitgave van “Locomotief reeks 18" en "Stoomlocomotief 29.013", beperkt tot 300 genummerde exemplaren, zijn voorzien van een kast in roestvrij staal van 42 mm en van een lederen
band en maken van dir juweel een uniek verzamelstuk.

Het Zwitsers quartsmechanisme ("Swiss part movement") verzekert een nauwkeurige tijdsaanduiding. Op de rugplaat van de horloge, mag de ontvanger een mededeling of boodschap laten
graveren. Dankzij de samenwerking met de horlogerie Col&MacArthur, kan TSP u dit juweel aanbieden tegen een verminderde prijs en gratis verzending (alleen in Europa). Waarborg 2 jaar.

Prijs (zonder vermindering) :
Locomotief reeks 18 : 299 €
Stoomloc 29.013 : 425 €
Nota : Persoonlijke gravure en verzending inbegrepen.

Via TSP krijgt u een vermindering van 50 € ! Stuur een mail naar s.colen@cmarthur.com
of telefoneer naar +32.(0)478/26.97.30, en vermeld de code "MONTRE RAIL". Alle verdere
inlichtingen zijn op dit adres/nummer te vernemen.
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Mededeling van de vzw. ”Rail miniature mosan” ,Namur , België

De Koninklijke Vereniging RMM bestaat 50 jaar en organiseert sinds 15 jaar een SPOORWEGBEURS in het technisch instituut HENRI MAUS te Namur.
De vriendenkring van de leraren organiseert het HORECA-gedeelte en de RMM de eigenlijke
beurs zelf.
Voor het tweede jaar op rij is een heftoestel beschikbaar voor de exposanten.

3 juni 2018
15e BOURSE DE MODELISME FERROVIAIRE
ITCF Henri Maus
Rue Courtenay (tegenover nr.16);binnenparking,
5000 Namur

Inlichtingen en inschrijvingen :
RMM, Jean Claude BOTSPOEL : Tel : 082/66.76.60 GSM : 0477/39.69.99 ;
E-mail: secretaire@club-rmm.be
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Buurtspoorwegen
€59

“Au fil des arcades vicinales” formaat A4 - 362 blz - stevige
kartonnen kaft - gebonden met linnendraad - eentalig Frans
Verkoopprijs : € 59,00 + verzendingskosten (1500 gr) - Mededeling : “Arcades vicinales”

LAATSTE MAAND !
De auteur van dit werk, Marc Hélin, speurt aan de hand van geschriften en een uitvoerige fotoverzameling,
in de geschiednis van de buurtspoorweglijnen in het zuiden van Brabant, in het bijzonder deze met vertrek
vanuit Nivelles. Over een kleine 400 bladzijden, herbeleeft U een rit op de tram vanuit Nivelles naar Brainel’Alleud, Ittre en Virginal tot Planoit, waar twee zijlijnen vertrokken naar Braine-le-Comte en Rebecq.

Echt een naslagwerk voor zowel de liefhebbers van de Nijvelse geschiedenis als die van de plaatselijke buurtspoorwegen, het bestaat uit een indrukwekkend aantal documenten en kon maar verwezenlijkt
worden dank zij de medewerking van een groot aantal mensen die hun persoonlijke verzameling geopend hebben en hun eigen souvenirs prijsgegeven om, niet zonder moeite deze landelijke buurtspoorweg te laten herleven.

Het merendeel van deze documenten, foto’s evenals postkaarten die dit boek veraangenamen, werden
nooit eerder gepubliceerd en maken dit werk des te uitzonderlijker.
Het boek met 362 bladzijden in vierkleurendruk is beschikbaar bij TSP tegen de prijs van 59 euro.
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“Les autorails de Bourgogne Franche-Comté”
Programma 2017

inlichtingen op: http://x4039.free.fr/

INFO BOEKEN EN DVD’S

Wist U dat TSP ook boeken en DVD’S verkoopt van andere uitgevers ?

Bezoek onze website www.pfttsp.be, rubriek “publicaties”.

VERZENDKOSTEN
Bereken het gewicht van de door u bestelde artikelen en voeg de kosten bij uw bestelling.
Aarzel niet een mailtje te sturen betreffende deze kosten !
tot
tot
tot
tot
tot
tot

BELGIË
€ 1,70
€ 2,60
€ 4,20
€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50

100 g
350 g
1000 g
2000 g
5 kg
10 kg

EUROPA
€ 1,70
€ 2,60
€ 4,20
€ 5,50
€ 5,50
€ 11,00

ANDERE LANDEN
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

HOE TE BESTELLEN ?

- Woont u in België of in het buitenland : maak een internationale overschrijving op onze rekening:
IBAN: BE57 0011 2017 8935 - BIC: GEBABEBB van PFT-TSP, BP 40, BE -7000 Mons (België),
met juiste vermelding van de bestelde artikelen en de totale som + verzendkosten.
- Betalen met VISA of EUROCARD is eveneens mogelijk : vermeld uw volledig adres, uw volledig kaartnummer (16 cijfers), vervaldag van uw kaart (4 cijfers), de totale som (verzendkosten
inbegrepen) en onderteken uw bestelling (formulier beschikbaar op onze website).

Gelieve de gewenste artikelen duidelijk te omschrijven !

Belangrijke opmerking in verband met de verzendkosten:

Men dient rekening te houden met een termijn van vijftien dagen tussen ontvangst van de
betaling en de levering.
U kan ook een e-mail sturen aan pfttsp@gmail.com om het volledige bedrag van uw bestelling te
vernemen.
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