
Dit is de februari/ 
maart nieuwsbrief 
2009 van het 
Treinen-paradijs. In 

de afgelopen periode hebben we een heleboel 
nieuwe artikelen ontvangen. Deze willen we 
graag aan U voorstellen. Zoals altijd zijn alle 
artikelen gewoon op voorraad dus direct te 
bestellen 
 
Een bezoekje aan onze showroom kan ook, 
daar hebben we naast onze ruime webshop 
collectie ook meestal nog speciale artikelen. 
Onze showroom is elke zaterdag te bezoeken 
van 10 tot 16. Ons adres is Pakketboot 47, 
3991CH in Houten  
 
Veel Leesplezier en graag tot ziens bij ons!! 
Het Treinen-paradijs 
 
 

 
Nieuwe Artikelen 
 
Er is weer een nieuwe DVD uit: 
Thomas en de verjaardagspicknick 
 

Thomas de 
Stoomlocomotief en al 
zijn vriendjes zijn 
terug in een 
splinternieuwe serie! 
Kijk mee naar de 
nieuwe avonturen die 
de treinen beleven op 
het mooie eiland 
Sodor. 
 
Deze DVD bevat de 

volgende verhalen: 
 
1. Thomas de Trein maakt er een milkshake 
van 
2. Percy en het olieverfschilderij 
3 .Thomas en de verjaardagspicknick 
4. Toby mag het niet weten 
5. Kloek en kranig 
6. Gefoeter en Getoeter 
 

Voor de Thomas slaapkamer zijn er weer een 
aantal leuke dingen. Zo is er inmiddels meer 
keuze in soorten dekbedovertrekken,  
 

 

 
 
 
een mooie nieuwe 
fleece deken en is er 
een leuk nachtkastje 
leverbaar.  
 
 
 
 
 

 
Voor aan de muur 
kun je door je kind 
een echt Canvas 
Schilderij laten 
maken (verf zit 
erbij).  
 

Mocht hij ooit willen gaan logeren dan zijn er 
twee soorten slaapzakken waaruit je kunt 
kiezen. Een ander leuk bed is het ready bed,  

 
Dit is iets steviger dan een slaapzak en 
daarmee zeer geschikt voor bijvoorbeeld op de 
camping.  



Alvast voor de 
zomer is 
natuurlijk de 
Thomas 
badhanddoek 
een must voor de 
Thomas Fan.  
 

Nieuw in ons assortiment is ook de knuffelzak, 
dit is een soort 
slaapzak maar 
dan veel 
dunner. Een 
knuffelzak is 
uitermate goed 
geschikt voor 
als je je kindje 
nog even iets 
langer bij je 
bv naar de 
televisie wil 
laten kijken.  
 
 
 
 
 
 
 
Na enkele jaren afwezig te zijn geweest dit 
jaar er weer volop lunch en snack boxes. 
Speciaal is de EZ lunchtrommel, deze trommel 
bevat een soort gel waarmee je het eten extra 

koel kan houden. 
Je stopt deze 
lunchtrommel 
gewoon een tijdje 
in de diepvries en 
het etenswaar 
blijft zeker 3 uur 
lang goed koel. 

Uiteraard kunnen deze artikelen meegenomen 
worden in de nieuwe lunchtas. 
 
 
Op de tafel zelf zijn er nieuwe drinkbekers, 
glazen, borden en mokken  
. 

Leuk is de Speelmat/opbergtas, dit is een tas 
die je kunt open ritsen en uitvouwen tot een 
speelkleed. Is het tijd om op te ruimen dan 
kunnen de spullen gemakkelijk in het midden 
gelegd worden. Eenvoudig de ritsen weer 
omhoog en de spullen zijn weer opgeruimd. 
Ideaal voor op reis. 
 
 

 
 
 



 
Thomas Take Along 
 
 
De collectie van Thomas Take 

Along is in de afgelopen maanden verder 
uitgebreid.  
 
Dit jaar zijn de nieuwe locomotieven al direct 
leverbaar  

Nieuw en langverwacht 
is natuurlijk de dikke 
controleur en zijn auto. 
Sir Top Ham hatt, want 
zo heet de controleur in 
de Engelse serie 

gebruikt dit autootje om 
zich te verplaatsen op het 
eiland Sodor. Minder 
bekend is mr. Parcival. 
Hij wordt wel eens de 
dunne controleur 
genoemd. Meneer 
Parcival is de controleur van de 
smalspoorwegen. (hier werkt bv ook rheneas 
of duncan op) 

In light & sound uitvoering: dus met licht en 
geluidjes tijdens het rijden zijn er twee nieuwe 

locomotieven: Diesel en Rosie.  

Diesel wordt soms ook wel de 
devious of gemene diesel 
genoemd en is de eerste diesel die 
ooit op het eiland Sodor kwam. 
Hij is zwart en heeft 6 wielen en 
veroorzaakt overal waar hij komt 

problemen  

Rosie is lichtpaarse 
locomotief met rode 
wielen. Zij is 
helemaal gek van 
Thomas en volgt hem 
als fan overal. 
Thomas raakte daar 
aardig geïrriteerd van maar als zij hem helpt 
bij een ongeluk worden ze toch vrienden 

 
Stanley is een 
nieuwe 
stoomlocomotief op 
het eiland: Hij is 
grijs, chroomkleurig 
en glimmend. Hij is 
ook een klein beetje 
groter en sterker als 

Thomas. Iedereen houdt van hem.  
   
 
 
Duke(jonker) 
is de oudste van 
de kleine 
spoortreinen en 
heeft de meeste 
ervaring. Hij vindt 
het leuk om 
anderen te leren 
hoe je dingen op 
de juiste manier moet doen. Hij heeft het vaak 
over het verleden en de goeie oude tijd toen 
orde en gezag werden gerespecteerd. Ondanks 
de 'leraar' is hij aardig en vriendelijk tegen de 
jongere treinen. 
 
D199 is een blauwe diesel met een gele neus. 

 
Een speciale uitvoering van James is de James 
goed buzz buzz. Dit is komt 
uit verhaal dat James 
gestoken wordt op zijn neus 
door een bij. Zijn rode neus 
en de bijen geschilderd op 
zijn ketel maken hem een 
ideaal verzamelobject.  



Trouwens aan de verzamelaars is verder 
gedacht: ook voor hen zijn er vier 'Metallic' 
versies uitgebracht van populaire treinen. Voor 
een beperkte periode zijn Vaudeville, Molly, 
Oliver en Lady in een mooie metallic 
glimmende uitvoering beschikbaar 

 
Naast de nieuwe locomotieven zijn er ook een 
aantal nieuwe sets binnen. Niet nieuw maar 
net even anders is de speciale werkplaats 
deluxe set. Deze wordt geleverd met een 

James in plaats van 
Percy. Een ander set 
is de Sodor 
Timberyard, dit is 
een kleine 
zaagmolen.  
De set wordt 

geleverd met Percy en twee speciale 
houtwagons 
waarop de 
boomstam kan 
splijten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Wel nieuw is de Knapford 

station set, dit is niet een echte set maar het 
hoofdstation van het eiland sodor.  

Tenslotte is er de watertoren set, dit is een set 
bestaande uit een 8 vormig ovaal met een 
speciale niet los verkrijgbare 
Watertoren.   

 
Bij de wagons zijn de 
Dinosaurus wagons nieuw. 
Op het eiland zijn botten 
gevonden van 
dinosaurussen en die 
moeten natuurlijk vervoerd 
worden naar het museum.  

 
En Jeremy nu ook los 
verkrijgbaar.  
 
 
 

Tenslotte zijn er een 
aantal nieuwe 
voertuigen: Byron de 
bulldozer is een 
verwaande kwast maar 
hij is wel een harde 
werker. Hij draagt 
nummer 18 op zijn gele 
zijdes  
Patrick is een echte cementwagen. Hij is een 

beetje 
grootsprakig maar 
heeft zijn hart op 
de goede plaats. 
Hij is veel ouder 
dan alle andere 
machines op de 
bouwplaats dus hij 
helpt de jongere en 

is echt de baas. Ook hij draagt een nummer: 23 



 
 
 
Thomas Wooden Railway 
 
 
 
In de Thomas Houten collectie zijn er ook een 
aantal nieuwe treinen beschikbaar, De nieuwe 
figuren zijn:: 
 

 
Hank is een echte Amerikaanse stoomtrein, 
Hij is enthousiast als een cheerleader zo sterk 
als een titaan, en ziet er uit als een ster van 
Hollywood. En hij bewijst keer op keer dat hij 
een zeer nuttige locomotief is. Hank ziet er 
uniek uit met zijn vele bellen en fluiten en is 
erg sterk. 

 
Proteus is een zeer oude locomotief uit de 
heuvels van Sodor met een lamp die zo helder 
was dat je die van kilometers afstand kon zien. 
Men dacht op het eiland dat deze lamp 
magisch waar en als een trein deze lamp ooit 
zou vinden, zijn of haar wens zou uitkomen. 
Het houten model heeft ook deze extra lamp! 
 

 
Rheneas is een 
moedig klein 
treintje, die door 
zijn ouderdom, vaak 
kapot gaat. Zijn 
enige doel is om 

hard te werken en de reputatie van de 
spoorwegen hoog te houden. Hierdoor wordt 
hij zeer gewaardeerd door de andere treinen en 
machinisten. 
Duncan bedoeld het goed maar hij gaat wel 
eens "Rock 'n Rollen” als hij in 
de stemming komt 
Duncan is soms wat 
eigenzinnig en dat 
maakt hem soms 
wat grof of koppig . 
Hij werkt op de 
smalspoorweg en vindt dat hij te hard moet 
werken. 
 

 
Smudger is een 
opschepper die 
ruw rijdt en vaak 
uit de rails schiet. 
Hij is roekeloos 
en een gevaar 
voor de andere 
locomotieven. 
Hierdoor is hij 

uiteindelijk verbouwd tot een generator achter 
de remise en zo is hij uiteindelijk nuttig! 
 

 
Modderige Thomas is een speciale uitvoering 
van Thomas waarbij Thomas onder de modder 
zit na weer een van zijn avonturen.  
 
 



 
  
Isabella is een vrachtwagen uit de periode 
1918-1930 en werkt samen met Jack en zijn 
bouwteam. Isabella werkt hard maar wil nooit 
vies worden. Met haar heldere gele kleur en 
nummer 22 blijft ze altijd netjes op de weg. 
 

  
Flora is de nieuwe stoomtram op Sodor en ze 
is gek op haar tram wagon. Zij is trots dat ze 
kan rijden op wegen en rails. Zij werkt veel 
samen met Toby  
   
Zoo wagons zijn een paar leuke wagons als 
aanvulling met daarop de dieren van de 
dierentuin, En vanuit de dichte wagon komt 
het geluid van een brullende leeuw. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tomy Trackmaster 
 
 
De firma Tomy heeft een beperkter aantal 
nieuwe artikelen in zijn assortiment 
opgenomen. Tomy breidt de Trackmaster 
collectie verder uit met de Rumbling bridge set. 
Deze set bevat een 

neerstortende 
brug die 
de 
treinen op een ander 
niveau laat uitkomen. Op de site hebben we bij 
dit artikel een filmpje gezet die dit goed laat 
zien. 

Naast deze set zijn er ook nog een aantal 
nieuwe wagons leverbaar. Deze worden 
geleverd in een setje van drie.  
 

 
Een extra rails uitbreiding is de Mountain 
track, dit is een uitbreidingsset waarbij de 
verpakking gebruikt wordt als tunnel. Tevens 
zit hier een klein station bij. 
 
 
 



Volgende keer in de nieuwsbrief kunnen we 
uw misschien al informeren over een speciaal 
Thomas evenement wat als het doorgaat in 
juni zal plaatsvinden. Zodra we iets meer 
weten laten we het direct weten. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wij willen graag weten wat u van 
ons vindt  

 
(On)tevreden over onze Service, onze 
kwaliteit of Snelheid? Laat het weten 

door een berichtje achter te laten in ons. 

 
 
url: www.treinen-paradijs.nl/vipergb 


