
Een paar dagen nadat het bestuur be-
sloten had de vereniging voorlopig te
sluiten kwam de regering met officiële
aanbevelingen aan de bevolking.  Inmid-
dels kennen we allemaal de ernst van de
situatie in de wereld en we weten dat de
vereniging tot 1 juni in ieder geval niet

open zal mogen gaan. Ik hoop van ganser harte dat u 
gespaard bent en blijft voor het virus maar ik ben bang
dat een aantal van ons besmet zal worden. Diederik heeft
in ieder geval de eer de eerste Corona patiënt van de
MSCD te zijn. Gelukkig kan ik u mededelen dat Diederik
aan de beterende hand is nadat hij ruim een week erg ziek
geweest is.  Inmiddels is zijn vrouw Ida ziek. Namens ons
allemaal wens ik hem en zijn echtgenote beterschap!

Zoals u weet vallen alle activiteiten in het land stil. Dus ook
de manifestatie “100 jaar station Deventer” gaat niet door.
Dank jullie allemaal voor de bereidheid mee te werken aan
dit feest! Ik hoop dat we dit op een later tijdstip in kunnen
halen! Ook de Landelijke Modelspoor Dagen gaan niet door.
We moeten voorlopig onszelf amuseren…

De vereniging 14 dagen dicht is éen ding maar ruim twee
maanden dicht is iets heel anders! Het vraagt meer van ons
allemaal en laat het niet doorgaan van onze hobbyavonden
een gemis voor ons allemaal worden. Het bestuur zoekt
daarom naar mogelijkheden om toch contact met elkaar te
houden en nieuwtjes en tips uit te wisselen. We hebben het
idee om regelmatig een digitaal Spoornieuws uit te geven
van een paar pagina’s die de sleur van het thuis zitten een

beetje kunnen onderbreken. Op deze manier doen we ook
nog iets positiefs voor onze adverteerders. Frits zet de laat-
ste nieuwtjes regelmatig op de website en daarop zal ook
het spoornieuws geplaatst worden.

Uiteraard kunt u thuis gaan modelbouwen en ik zou dat
zeker willen aanbevelen! Materiaal dat u nodig hebt kunt u
via internet bestellen, bijvoorbeeld bij Bentink in Apeldoorn.
Marcel kan alles leveren!  Denk eens aan het bewerken van
klein materiaal zoals poppetjes voor uw rijtuigen of voor in
uw landschap schilderen. Setjes van 100 stuks onbeschil-
derd zijn voor weinig geld te koop en je bent echt weken
zoet. Geef ze eerst als grondverf een huidskleur en begin
dan met “aankleden”. Uiteraard zijn niet al onze bewoners
blank, variatie is leuk!  Materiaal voor het bouwen van
bomen kunt u natuurlijk ook bestellen. Wim Veneboer kan
u hierbij op afstand helpen. Verder zijn er een heleboel sites
te bezoeken die met onze hobby te maken hebben. Vaak
leerzaam en soms erg mooi om te zien. 

Het zou leuk zijn als u een reactie, tip of foto naar de
redactie zou kunnen sturen voor ons volgende Spoor-
nieuws. Op die manier houden we onze vereniging 
levend!

Ik wens u allen een gezond overleven van deze virus aan-
val en veel plezier bij het besteden van uw overvloed aan
vrije tijd! 

Eef Janse
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IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS 
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Nog net voor de tijdelijke sluiting van de vereniging
Werden er voor “100 Jaar station Deventer” fotos ge-
maakt die gebruikt konden worden voor de regionale
en mogelijk landelijke dag- en weekbladen om bekend-
heid te geven aan onze manifestatie
.
Hiervoor kwam een professionele fotograaf, Theo de
Kreek, een middag met zijn apparatuur naar de vereni-
ging. Ik mocht af en toe de lamp verplaatsen en aan of
uit doen en verder bewonderend toekijken… Theo de
Kreek is in Deventer en de wijde omtrek bekend om de
schitterende foto’s die hij maakt. Binnen “100 jaarstation
Deventer” was hij bezig met het voorbereiden van een
foto tentoonstelling over dit onderwerp die eveneens in
de Lebuinuskerk bezocht zou kunnen worden.

Het resultaat van zijn bezoek aan de MSCD was een aan-
tal erg mooie foto’s die ik met u mag gaan delen. Ver-
spreid over een aantal uitgaven van dit “Corona Spoor
Nieuws” zullen deze foto’s u hopelijk inspireren om leuke
kleinigheden te gaan maken die op de banen passen of
u op nieuwe ideetjes brengen. 
Veel plezier met  “De MSCD door de ogen van een foto-
graaf”.

Ik begin in deze uitgave met onze N-Baan. Hier zijn de
laatste jaren een aantal schitterend modelgebouwen voor
gemaakt. De details in deze kleine schaal zijn verbluffend
en beslist een compliment aan de bouwers. Ook dege-
nen die het landschap met deze gebouwen ingericht
hebben kunnen trots op hun werk zijn! Stuur de foto’s
eens rond aan vrienden en bekenden en kijk eens of zij
de gebouwen herkennen….

Eef Janse

Party Service Holten V.O.F.
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Digitaal rijden moeilijk ?? 
 

Dat hangt heel veel af van de keuzes die je daarbij maakt. 
GCA kan je goed op weg helpen om de juiste keuzes te vinden. 

Elk advies is geheel  zonder enige verplichting. 
 

Geinteresseerd? 
Peter Giling             0570526716  /  0611494438 
Hof van Berlage 38  URL:    www.phgiling.net 
7425CM   Deventer  Email:  peter@phgiling.net 

Hoe mooi zijn onze banen eigenlijk?

DE MSCD DOOR DE OGEN VAN EEN FOTOGRAAF
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VAN VREDEN

• Nieuwe auto’s
• Occasions
• Tankstation
• Onderhoud & APK
• Werkplaats 

Oerdijk 64a, 7433 AC Schalkhaar, 0570 625 838

verbouwing en renovatie
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Mededelingen

Ingeschreven als lid:

Henk Joosten

Dinand Wijnveen

Ernest van Voorst tot Voorst
Secretaris

Van het secretariaat

Wie....... klimt in de pen?

Een oproep aan onze leden, stuur eens een
stukje in, eventueel met een foto van je
hobby thuis of andere wetenswaardigheden
in deze periode van thuis zitten.

Wij verwelkomen

onze nieuwe 

adverteerder

Het station met het ketelhuis in N formaat voor de tentoonstelling 100 jaar station Deventer, gaat helaas
niet door, daarom toch even de noeste arbeid van Herman Wesselink aan jullie tonen.                                 

Op dinsdag 25 februari j.l. is Dirk Schoemaker van zusterclub de 
Veluwse Modelspoor Club naar ons afgereisd om in onze clubruimte een
workshop `wagenladingen` te geven.

Na de ontvangst met een speech door onze voorzitter en een lekker bakkie
koffie en wat noodzakelijke voorbereidingen kon de workshop van start
gaan.
Hij had veel van zijn creaties op het gebied van wagenladingen meegeno-
men om aan de deelnemers van de workshop te kunnen laten zien wat je
allemaal voor soort wagenladingen kunt maken.
Soms werden er wat vragen gesteld en antwoorden gegeven.
Deze workshop had een theoretisch karakter waarbij werd aangegeven dat
er over een praktijkgerichte workshop later dit jaar te praten valt.

Na afloop van de workshop werd Dirk Schoemaker bedankt.
Op naar een volgend event waar wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Ernest van Voorst tot Voorst

Workshop wagenladingen

U kunt uw reactie sturen naar: mscd_spoornieuws@live.nl



UW PARTNER VOOR 
ELEKTROTECHNISCHE IMPLEMENTATIE:

� Advies

� Ontwerpen

� Projectbegeleiding

� Installatie

� Documentatie.

UW HULP BIJ 
ELEKTROTECHNISCHE PROBLEMEN:

� Storingsbepaling

� Herstelprocedure

� Vervanging

� Testen

� Onderhoud
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ELEKTRONICA
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Station Deventer 100-jaar

Jaargang 30, no. 94 - december 2019

Kleine Overstraat 4
7411 JL Deventer
Petra Tebbe

tel. 0645606390
ptebbe63@gmail.com

facebook.com/bijPeetDeventer

Dinsdag t/m zaterdag   10.00-16.00

Zondag en maandag GESLOTEN
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