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Nieuwsbrief 40, september 2020. 

Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief van 2020. Hopelijk bent u in goede gezondheid gebleven 
in dit toch wel bijzondere jaar, waar Corona een prominente rol heeft opgeëist. Zoals u in de 
editie van juni heeft kunnen lezen hebben wij een tijd lang het clubhuis moeten sluiten. Sinds 
juli zijn we weer open onder strikte condities. Zoals in de vorige editie gemeld, is het nog 
steeds zo dat niet clubleden geen toegang hebben.  

Modelspoor tentoonstelling in De Biezen te Beek en Donk 

In het najaar, van 16 tot en met 25 oktober, zullen we met een beperkt aantal banen in 
tuincentrum De Biezen in Beek en Donk 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 een mooi idee voor een uitstapje. Inmiddels hebben wij ook een 
forse collectie aan modelspoor benodigdheden verworven. Deze zullen ook daar te koop 
worden aangeboden. Hierna volgt nog een stukje met nadere toelichting op dit onderwerp.    
De condities waaronder we in de Biezen kunnen staan en u mogen ontvangen zijn 
verantwoord.  
 
Toekomstig te koop 
 
Zoals hiervoor gemeld hebben wij als club inmiddels een breed scala aan modelspoor zaken 
verworven die wij te koop aanbieden aan clubleden en niet club leden. Wij zijn nog doende 
met het inventariseren van alles en zodra dit is gebeurd, zullen we een lijst met wat te koop is 
en tegen welke prijs via onze website aanbieden. Dit zal lopende dit jaar gerealiseerd worden, 
waarna wij dit publiceren in een volgende Nieuwsbrief. 
 
De N-baan (Touropa) 

Eerder hebben we gemeld (nieuwbrief 38) dat 
de N-baan, genaamd Touropa in ontwikkeling 
is. Hiernaast een bouwtekening hoe de baan er 
in zijn geheel komt uit te zien. Ondanks Corona 
heeft menigeen niet stil gezeten en is veelal in 
de thuissituatie aan de slag gegaan met het 
maken van gebouwen, seinen, tram et cetera. 
Dit voor het gedeelte Frankrijk. Daarbij is een 
belangrijk “wapen” in het maken van de 

benodigde zaken een 3D printer gebleken.  
Het ziekenhuis welk u hiernaast ziet 
afgebeeld is weliswaar van karton, maar de 
dakkapellen, ramen en goten zijn 3D 
geprint. Ook het trammetje is hieraan 
ontsproten, kortom het krijgt vorm!  



 

 

 
Uitbreiding Triorama 

Ook bij de mannen van de Triorama baan 
jeuken de handen en zit men dus niet stil. 
De uitbreidingsplannen voor de baan zijn 
inmiddels door het bestuur op hoofdlijn 
goedgekeurd en ook daar kan men dus 
verder aan de slag. Hieronder ziet u een 
afbeelding met links de bestaande Triorama 
baan en rechts de uitbreiding. Een speciaal 
tussenstuk wordt gemaakt, om beide banen 
aan elkaar te kunnen koppelen, maar 

uiteraard kunnen de banen ook los van elkaar ingezet worden. In de nieuwe baan komt  

 

rechtsboven een groot ravijn met een boogbrug. Rechtsonder 
komt een landelijk station op HO schaal en smalspoor. 
Verder wordt een haventje aangelegd waar in een boot 
wagons met mergel, uit de groeve (hiernaast afgebeeld) 
gelost kunnen worden met behulp van een speciale 
losinstallatie. Genoeg werk aan de winkel dus! Wellicht dat u 
dit als lezer ook “kietelt” en wij u dan ook graag uitnodigen 
met ons contact te leggen, ook lid te worden van onze 

modelspoor club en mee te werken aan dit en andere projecten. Behalve lekker hobbyen, 
mogelijk ook leerzaam en kunnen wij leren van uw expertise.  

 
  

Nieuwsbrief 40 september 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  
 
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 

http://www.modelspoorcluboostbrabant.nl/
mailto:mscoostbrabant@hotmail.com

