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Jaargang 38 uitgave 2, december 2022 
 
Beste Abonnee, 

 
Vanaf het nieuwe jaar zal de nieuwsbrief weer regelmatig verschijnen. Maar dan 

wel in een nieuw jasje. Soms met een enkel bericht, dan weer met veel nieuws. 
Ook zal de nieuwsbrief op een andere wijze aan u beschikbaar gesteld worden.  
 

Voortaan zal de uitgave via een mail met daarin een link aan u bekend gemaakt 
worden. Klikt u op deze link dan wordt u direct doorverwezen naar de pagina op 

onze website waar de uitgave staat. Daar blijft deze staan zodat u later altijd 
nog ’n keer deze erop na kunt slaan. 
 

Wat zal onze nieuwe nieuwsbrief zoal gaan bevatten? 
De nieuwsbrieven zullen gebaseerd zijn op 4-basis elementen: 

1. Wat gaan we doen 
2. Hoe was het 
3. De kolom 

4. Een “blik in het clubhuis” 
 

Voor nu sluiten we deze laatste versie in de oude stijl af met een verslag van 
onze show in het Tuincentrum de Biezen en het door ons georganiseerde 

Internationaal Modelspoor evenement Spoor Groep Zuid. 
 
 

Op 29 januari 2023 hopen wij speciaal voor de kinderen een C-trak show te 
kunnen organiseren. Deze zal dan in ons clubgebouw aan de Pastoor van 

Leeuwenstraat plaatsvinden. Reserveer deze datum vast in uw agenda en let op 
uw mailbox voor dan de nieuwsbrief met de definitieve aankondiging. 
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Modelspoor show in Tuincentrum de Biezen 
Elk jaar worden wij door Tuincentrum de Biezen uitgenodigd om tijdens de 
herfstvakantie met onze banen een Modelspoor show te verzorgen. Zo ook dit 

jaar. 
 

We stonden daar vanaf zaterdag 18 november tot en met zondag 27 november 
met de volgende banen: 
 

LGB-baan voor de jeugd 
Een baan waar de kleine machinist zelf aan de knoppen kan draaien. 

 

 

De Jeugdbaan 
Een baan waar de grotere kleine machinist aan de knoppen mag draaien. 

 

 
 



Nieuwsbrief 
Modelspoorclub "Oost Brabant" 
 

Pagina 3 van 7 
 

Deurne baan 
Vertelt het verhaal van Deurne in de jaren ‘60. 
 

 
 
De Turfbaan 

Een weergave van de turfsteek tijd in de Grote Peell. 
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Triorama baan 
Een baan waarvan alle gebouwen zelfgebouwd zijn naar voorbeelden uit 
Zwitserland en de Elzas. Een baan met normaalspoor, smalspoor en veel 

bewegende elementen en details. We noemen er een paar:  
• Boerderij in het dorp met tractor die de autoweg op kan 

• Locloods op het emplacement met onafhankelijk bewegende deuren 
• Muziek van de dorpskapel die speelt in de kiosk van het dorp 
• Een bewegende laadbak die mergel uit de groeve in een silo stort 

• Het volautomatisch laden van de smalspoorwagons 
• Dag- en nachtritme van de verlichting van de baan, waarmee ook de 

straatverlichting en de verlichting in de huisjes wordt geschakeld  
 

Houthuizen 
Een fantasie dorp maar waar wel elementen van Helmond in terug te vinden 

zijn. 
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Internationaal Modelspoor evenement Spoor Groep Zuid 2022 
Een evenement dat om de drie jaar in Helmond door 
ons georganiseerd wordt.  

 
Voorheen werd dit evenement georganiseerd in het 

Knippenberg college. Dit was niet meer mogelijk. 
Maar gelukkig bood het Vakcollege aan de Keizerin 
Marialaan 4 in Helmond ons de ruimte om op 

zaterdag 5 en zondag 6 november het evenement 
daar te organiseren. Daar waren we heel blij mee. 

 
Het evenement is door jong en oud goed bezocht. 
Ook “Dit is Helmond” schonk ruim aandacht aan het 

evenement op zowel radio als TV.  
Op zondag ontvingen wij een eregast, Jesper. Een 

jongen met 22Q11 die helemaal gek is van treinen. 
(https://ditishelmond.nl/modeltreinen-expo-is-nostalgie-en-jeugdsentiment ) 
 

In totaal waren er 25 banen uit binnen- en buitenland te bewonderen.  

https://ditishelmond.nl/modeltreinen-expo-is-nostalgie-en-jeugdsentiment
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Daarnaast kon je je kooplust bevredigen bij de ongeveer 12 handelaren die hun 
waren breed uitgestald hadden.  

 
Voor de kinderen was er een speelhoek ingericht. Hier konden ze naar hartelust 

hun baantje opbouwen en met de trein spelen. Sommige vaders en moeders 
konden het niet laten om zelf ook actief mee te doen.  

 
Voor de echte stoomliefhebbers waren van Stoom Groep Zuid enkele leden 
aanwezig om hun prachtige locomotieven te tonen die echt op kolen en stoom 

rijden.  
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Ook kon men kennis op doen van 3D-printing, digitale besturing, weathering 
(oud maken) en scenerie-bouw.  
 

Natuurlijk was er ook gedacht aan de inwendige mens. In het restaurant kon 
men koffie, thee, fris en ook een lekker pilsje krijgen. En natuurlijk ook diverse 

versnaperingen. 
 
Modelspoorclub Oost Brabant was vanzelfsprekend ook met enkele banen 

aanwezig op het evenement. En onze leden stonden klaar om elke vraag te 
beantwoorden. Wij zijn ook heel verheugd dat enkele bezoekers van de Biezen 

en het Modelspoor evenement we mogen verwelkomen als nieuw lid. 
Modelspoor is een mooie hobby waar je veel vaardigheden in kwijt kunt en dat 
je natuurlijk wekelijks met gelijkgestemden een bakkie kunt doen.  

 
Wilt u een kijkje komen nemen? Elke donderdag is ons clubhuis open van 10:00 

tot 21:00 uur. Loop gerust eens binnen en maak een praatje. De koffie staat 
klaar. Wij zitten aan de Pastoor van Leeuwenstraat 23 in Het Baken. Onze deur 
vindt u aan de Dasstraat zijde van het gebouw. 

 
Rest ons nog jullie te wensen… 

 
 
Nieuwsbrief jaargang 38 nummer 2 van december 2022. Kijk voor eerder verschenen nieuwsbrieven en het 

laatste nieuws op onze website. U kunt ons ook "liken" op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/modelspoorcluboostbrabant 

 
Deze nieuwsbrief is een gratis service van de Modelspoorclub Oost Brabant. Zie ook www.mscob.nl 

Afmelden kan via een mailtje naar info@modelspoorcluboostbrabant.nl 

http://www.mscob.nl/
mailto:info@

