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Nieuwsbrief 35, mei 2019. 
Op 31 maart j.l. was ons clublokaal in Helmond geopend. We hadden er onder meer een 
proefopstelling staan van een C-Trak baan. Het was niet al te druk, maar er waren toch weer 
enkele belangstellenden om aan C-Trak deel te gaan nemen.  Wilt u weten wat C-Trak is, kijk 
dan even op onze website . We houden we u hier op de hoogte van verdere ontwikkelingen ! 
De deelname van onze baan Triorama aan een tentoonstelling in Dresden heeft geresulteerd 
in nog enkele uitnodigingen voor tentoonstellingen in Duitsland. We hebben zelfs al 
uitnodigingen voor 2021. De zomer is geen drukke modelspoor tijd. In de planning staat  één 
evenement in Griendtsveen en dat mag u niet missen. Mocht u er nog vaker op uit willen, dan 
hebben we in deze Nieuwsbrief nog enkele suggesties.   

     
Tentoonstellingsprogramma. 
Op 29 en 30 juni a.s. staat onze Turfbaan in Griendtsveen ter gelegenheid van het DAF 
weekeinde. De gebroeders van Doorne, oprichters van de DAF autofabrieken, zijn daar 
geboren en in het DAF weekeinde zijn er veel (voormalige) DAF producten te zien.  
 

Onze modelbaan staat opgesteld in het 
Gemeenschapshuis, Lavendellaan 26 
Griendtsveen.  
Beide dagen van 10:00 - 18:00 uur.  
 
Onze Turfbaan geeft de geschiedenis van het 
Turfsteken rond Griendtsveen weer, dus dit is 
een unieke gelegenheid voor ons om die 
historie te laten zien op de plaats waar het 
allemaal heeft plaatsgevonden.   
 
Detail modelbaan Turf: Halte Helenaveen (t.p.v. Griendtsveen)  
 

 
Stand van zaken bouw huidige banen.   
De lange loopband op de Turfbaan heeft gedurende de open dag in ons clublokaal perfect 
gewerkt. We hebben inmiddels ook de scenery nog wat verbeterd en er zijn diodes verwerkt in 
het smalspoor, zodat het turftreintje vanzelf stopt bij de fabriek.   
 
Onze baan Vivaldi wordt niet verder gebouwd. Hiervoor in de plaats komt een spoorbaan in 
schaal N met verschillende Europese landen als onderwerp. Waarschijnlijk toch ook weer met 
diverse jaargetijden. Er is nu besloten om te beginnen met Frankrijk. De naam Vivaldi wordt 
vervangen door "Touropa".  Aan het ontwerp van deze nieuwe baan wordt deze zomer hard 
gewerkt.  
 
Er op uit 
Het modelspoor staat even in een lagere versnelling, maar als het spoorbloed blijft stromen 
staan hierna wat mogelijkheden voor een dagje uit. Treinritten, helaas niet in onze regio en 
sommige wat verder weg, maar voor ieder wat wils. Kijk voor meer informatie op de websites. 



 

 

 
Museumspoorlijn STAR Stadskanaal (Groningen), lokaalspoorwegen, info: 
www.stadskanaalrail.nl 
 
Industrieel smalspoormuseum Erica (Drente), museum en rit met smalspoor, voormalig 
turftransport, info: www.smalspoorcentrum.nl  
 
Rijssens leemspoor (Overijssel), smalspoor t.b.v. leemtransport, info: www.leemspoor.nl 
 
De werklust Losser (Overijssel), ook smalspoor, deze t.b.v. de steenfabriek, info: 
www.dewerklust.nl  
 
Veenpark Barger-Compascuum (Overijssel), smalspoor treinrit naar veenafgraving.  
info: www.veenpark.nl 

 
Museum Buurtspoorweg Haaksbergen (Overijssel), 7 kilometer normaalspoor in oost Twente,  
info: www.museumbuurtspoorweg.nl 
 
Veluwse Stoomtrein Beekbergen (Gelderland),  22 kilometer van Apeldoorn naar Dieren, info: 
www.stoomtrein.org 
 
Gelderse Smalspoor Stichting Heteren (Gelderland), kleivervoer naar steenfabriek, smalspoor. 
info: www.smalspoor.nl 
 
Museumtram Hoorn Medemblik (Noord Holland), info: www.museumstoomtram.nl 
Hoogovens Stoom IJmuiden (Noord Holland), info: www.hoogovensmuseum.nl  

 
Stoomtrein Katwijk Leiden Valkenburg 
(Zuid Holland), De foto hiernaast toont de 
voorraad met nog rijvaardig te maken locs. 
4 km smalspoor en museum. info: 
www.stoomttreinKatwijkLeiden.nl 
 
RTM Ouddorp (Zuid Holland), 10 km 
streektrams. info: www.rtmouddorp.nl 
 
Stoomtrein Goes Borsele (Zeeland), 13 km 
normaalspoor. info: www.destoomtrein.nl 

 
Zuid-Limburgse Stoomtrein Simpelveld 
(Limburg), 23 km normaalspoor door 
Limburgs land.  info: www.miljoenenlijn.nl 

 
Naast de hier genoemde mogelijkheden tot het maken van een treinrit, zijn er ook tramritten 
mogelijk met historisch materieel in Amsterdam (www.museumtramlijn.org), in Rotterdam  
(www.stichtingromeo.nl) en Den Haag (www.hovm.nl en www.tramwegstichting.nl).  
 
 
Nieuwsbrief 35,  meii 2019. 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.modelspoorcluboostbrabant.nl  
Afmelden? Dat kan via de website, een mailtje naar mscoostbrabant@hotmail.com of bel onze secretaris Guus Roijen: 06-28508248 
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