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Aangekomen in de herfst, begint ook het seizoen 
waarin we weer de baan opgaan met onze banen. Dit 
na een lange pauze vanwege Corona perikelen. De 
start wordt gemaakt in tuincentrum De Biezen in 
Beek en Donk. Verder een bijdrage over de start van 
workshops door en voor leden van de 
modelspoorclub. Op onze site is tevens nieuw 
beeldmateriaal bijgevoegd van banen van clubleden. 
Tot slot nog nieuws vanuit ons bestuur.  

 

Tentoonstellingen 
 
Zoals gemeld starten we in tuincentrum De Biezen in Beek en 
Donk met het showen van onze banen. We staan er tijdens de 
herfstvakantie van 22 oktober t/m 1 november. De banen die we 
inzetten zijn, Deurne, Houthuizen, Turf en Touropa. De laatste is 
onze N-baan die in aanbouw is. Voor de liefhebbers zeker 
interessant te zien welke ideeën, technieken en zoektochten 
leiden tot weer een baan die compleet uniek is en deels nog 
wordt. Geen bouwpakketten, maar eigen gemaakte gebouwen 
naar echte voorbeelden, zoals hiernaast te zien is met burcht 
Sargans in Zwitserland. 
Triorama zal dit jaar niet in De Biezen staan omdat we met 
deze van 29 t/m 31 oktober op Eurospoor in de 
Jaarbeurshallen te Utrecht staan. Verder hebben we nog 
over de grens een aantal tentoonstellingen waar we acte de 
préséance zullen geven. U ziet: bij de modelspoorclub valt 
altijd wel wat te beleven. Kom eens aangelopen om een 
kijkje te nemen in de “keuken”. Wij hebben onze wekelijkse 
club dag op donderdag middag en avond. 

 
Mijn baan 
Joop Repko heeft foto’s en een uitgebreide beschrijving van zijn baan beschikbaar gesteld. 
Deze zijn op de site van de club geplaatst, zodat iedereen hier zijn/haar voordeel mee kan 
doen. Je treft deze aan onder; www.modelspoorcluboostbrabant.nl vervolgens menu en 
vervolgens onder “Banen van leden”. Een beperkt aantal leden zijn Joop hierin voorgegaan en 
een eerste volger heeft dit reeds opgeleverd. Wellicht volgen er meer, dus check op z’n tijd 
onze site. 
 
 

http://www.modelspoorcluboostbrabant.nl/


 

 

Workshops 
 

Eindelijk kon een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, namelijk het 
aan elkaar als clubleden uitleren van vaardigheden. Zo’n kleine 2 jaar 
geleden was geïnventariseerd wie waarin geïnteresseerd was, maar de 
pandemie gooide ook hier “roet in het eten”. Inmiddels zijn de eerste 2 
workshop gehouden, namelijk airbrushen en decoder inbouwen. Beiden 
krijgen vanwege belangstelling een vervolg. Verder komen er nog over 
de onderwerpen: scenery met klei en 
gips, schilderen, electronics, bomen 

maken, 3D printen, landschapsbouw, terugmelding, besturing 
systemen zoals i-train, Lens, Märklin en Uhlenbrock. 
Duidelijkheidshalve vermelden we nogmaals dat dit voor en 
door clubleden is, maar weet dus dat ook dit een aspect is 
waarvoor u bij ons als clublid terecht kunt.  

 
Bestuursnieuws 
 
Met de NMF (Nederlandse modelspoor Federatie > https://www.nmf.nl/) zijn we aan de slag 
onze hobby weer ‘bovengronds’ te krijgen. De NMF gaat landelijk een open dag organiseren. 
Wij werken daar natuurlijk van harte aan mee. Op 7 november zullen wij daarom met twee 
banen, Triorama en Deurne, deelnemen aan de tentoonstelling in het Orgelmuseum te 
Helmond. Meer informatie vindt u op onze site Modelspoorclub Oost Brabant - Welkom . 
Ondersteunend hierbij is zeker de “De grote kleine treinen competitie” (6 uitzendingen). Deze 
start op woensdag, 13 oktober op NPO1 en wordt gepresenteerd door André van Duin.  
Wilt u meehelpen modelspoor een boost te geven? Dat kan. Kom eens kijken op een van de 
donderdag avonden bij onze club. Vanwege Corona maatregelen dient u zich wel vooraf aan 
te melden via mail > info@modelspoorcluboostbrabant.nl . 
 
Tot ziens dan. 

 
Wim van der Linden 
 

Hobby in de picture 
 

 
 

 
 

     Bron: De Telegraaf 
 
 

Nieuwsbrief 44 van oktober 2021. 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? Dat kan via de website, een mailtje naar info@modelspoorcluboostbrabant.nl of bel onze secretaris Guus Roijen: 06-28508248 

https://www.nmf.nl/
https://www.modelspoorcluboostbrabant.nl/
mailto:info@modelspoorcluboostbrabant.nl
http://www.mscob.nl/
mailto:info@

