
 

 

 

      Nieuwsbrief 
Modelspoorclub "Oost Brabant" 

 
Nieuwsbrief 46, oktober 2022. 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat jullie van ons een 
nieuwsbrief hebben ontvangen. Helaas was er in de 
eerste helft van 2022 niet zoveel activiteit. 
Daarnaast heeft onze redacteur in verband met 
verhuizing helaas onze club moeten verlaten. Dus 
lag het even stil. 
 
Maar we zijn er weer. Ditmaal met een editie die 
geheel in het teken staat van het Internationaal 
Modelspoor Evenement dat wij samen met onze 
partner clubs als Spoor Groep Zuid organiseren. Dit 
evenement gaat plaatsvinden op 5 en 6 november 
2022 in het Vakcollege aan de Keizerin Marialaan 4 
te Helmond. 
 
Hiernaast treft u de poster aan van dit evenement. 
 
Zaterdag 5 november 2022 van 11:00u tot 18:00u 
Zondag 6 november 2022 van 10:00u tot 17:00u 
Entree 6 euro, kinderen tot 5 jaar gratis en tot 12 jaar 
3 euro. 
 
Een gezellig evenement voor jong en oud.  

  
 

Het Internationaal Modelspoor Evenement 
 
De laatste keer dat dit evenement in Helmond heeft plaatsgevonden was in 2017. De bedoeling 
was om het 3-jaarlijkse evenement in 2020 te organiseren maar helaas kwam daar de corona 
tussen. Nu kunnen we gelukkig weer de draad oppakken. 
 
Andere jaren was de locatie het Knippenberg college. Echter dit gebouw is voor ons niet meer 
beschikbaar. In plaats daarvan zijn wij nu te gast bij het Vakcollege aan de Keizerin Marialaan 
4. Dit is gelegen tegenover het zwembad de Wissen. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid 
en de hele show is gepositioneerd op de begane grond. Een unieke locatie. 
 
Wat is er zoals te doen. 
Uiteraard zijn er hele mooie modelbanen te zien uit het binnen- en buitenland. Ook 
locomotieven op stoom kunt u bewonderen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook diverse handelaren 
aanwezig zodat u niet met lege handen naar huis hoeft te gaan. 
 



 

 

Ook is er de mogelijkheid om kennis op doen van 3D-printing, digitale besturing en scenerie-
bouw. Onmisbaar bij de huidige modelspoor. 
 
Maar natuurlijk is er ook aan de jonge spoorders gedacht. Speciaal voor hen: 

• Is er een rangeerbaan waar ze een rangeeropdracht kunnen uitvoeren. Als ze de opdracht goed 
uitvoeren krijgen ze een rangeerdiploma. 

• Zijn er 3 banen waar ze zelf aan de knoppen mogen zitten om de treinen te laten rijden. 

• Is er een grote mooie baan op kinderhoogte voor de echte beleving. 

• Veel MyWorld materiaal waarmee ze hun eigen baan kunnen bouwen. 
 
Daarnaast is er een C-Track baan aanwezig. Dit is een baan die bestaat uit modulen van 
ongeveer 50 x 50 cm. Deze modulen kunnen aan elkaar geklikt worden zodat er een grote 
baan ontstaat. Het idee is dat ieder kind een eigen module heeft die ze geheel naar eigen 
inzicht kunnen inrichten.  
 
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er is een restauratie aanwezig waar men koffie, thee, 
fris en ook een lekker pilsje kunt krijgen. En natuurlijk zijn er ook diverse versnaperingen. 
 
Wij als Modelspoorclub Oost Brabant zijn ook met diverse banen aanwezig op het evenement. 
Ook staan wij daar met een stand indien u interesse heeft om een nader kijkje bij ons wil komen 
nemen of misschien wel lid wenst te worden. 
 
In de kersteditie van onze nieuwsbrief zullen we uitvoerig verslag doen van dit Internationaal  
Modelspoor Evenement. 

 

 
 

Nieuwsbrief 46 van oktober 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? Dat kan via een mailtje naar 
info@modelspoorcluboostbrabant.nl  
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