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Nieuwsbrief 39, juni 2020.
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van 2020. Sinds de vorige in februari in uw digitale
brievenbus “viel” is er, vanwege het Corona virus, maatschappelijk nogal wat veranderd. Ook
voor onze modelspoorclub heeft dit gevolgen. Zo is sinds maart de club accommodatie
gesloten en zijn er enkel nog activiteiten uitgevoerd die in de thuissituatie kunnen worden
gedaan. Per 1 juli gaat de club accommodatie overigens weer open, maar enkel voor leden en
onder strikte voorwaarden. Met u hopen wij dat het huidige “normaal” op niet al te lange
termijn zal plaats maken voor het oude “normaal” zodat we elkaar weer onbelemmerd kunnen
ontmoeten.
Nieuwe redacteur Nieuwsbrief
U kent mij misschien, misschien ook niet. Ik ben een van de drie oprichters van onze
modelspoorclub Oost Brabant en ik heb me de laatste jaren vooral ingezet om veel publiciteit
te maken voor onze club en dus ook voor de Spoorgroep Zuid tentoonstelling in Helmond.
Zolang als deze Nieuwsbrief bestaat (nummer 1 verscheen in april 2009) was ik ook de
redacteur van deze Nieuwsbrieven.
Helaas kreeg ik eind vorig jaar te horen dat ik een ongeneselijke, zeldzame vorm van kanker
heb en daarmee een onzekere toekomst. De redactie van de Nieuwsbrief is met ingang van
het vorige nummer (38 d.d. februari 2020) overgedragen aan Theo Gommans van onze
vereniging.
Ik zou u graag nog via een artikel in de Nieuwsbrief hebben uitgenodigd voor onze Spoor
Groep Zuid tentoonstelling in het Knippenbergcollege in Helmond dit jaar. Maar
vanwege alle Corona toestanden gaat de tentoonstelling dit jaar niet door en wordt
doorgeschoven naar eind 2021. Of ik u dan nog persoonlijk kan uitnodigen voor Spoor
Groep Zuid is ongewis.
De tentoonstelling zal dan in ieder geval niet meer in het Knippenbergcollege aan de
Nachtegaallaan zijn. Er wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd en het is zo goed als zeker
dat de club daar niet meer gebruik van kan maken. Onze modelspoorclub gaat op zoek een
nieuwe locatie en zodra we de exacte data en plaats weten kunt u dat hier lezen.

Adieu, André Jonkers

Modelspoor tentoonstellingen
Zoals u in het afscheidswoord van André Jonkers heeft kunnen lezen, gaat de Spoor Groep
Zuid tentoonstellingen dit najaar dus niet door. Naast deze tentoonstellingen zal ook menige
andere tentoonstelling waar wij aan zouden deelnemen in binnen- en buitenland niet plaats
vinden. Wat wel al vast staat, is dat we in het najaar van 17 tot en met 25 oktober met een
beperkt aantal banen in tuincentrum De Biezen in Beek en Donk zullen staan. Dat is tijdens de
schoolvakantie in het najaar waarbij we nadrukkelijk de spoor speelgelegenheid voor kinderen
de ruimte geven. Dus zeker voor ouders, opa’s en oma’s en mooi idee voor een uitstapje. De
condities waaronder we daar kunnen staan en u mogen ontvangen zijn verantwoord.
Nieuwsbrief 39, juni 2020. Kijk voor eerder verschenen Nieuwsbrieven en het laatste nieuws op onze website.
U kunt ons ook "liken" op onze facebookpagina: www.facebook.com/modelspoorcluboostbrabant
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