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V i a  d e z e  S p o o r n i e u w s  e x t r a  h o u d e n  w i j  j u l l i e  o p  d e  h o o g t e

Van de voorzitter

nr. 2   8 april 2020

Beste vrienden,

Dit wordt een kort verhaaltje want ik heb al een aantal dagen koorts enz. Dus ik ben niet al te fris.

Alle spooractiviteiten plat. Wie had dat kunnen denken. Niet alleen Deventer 100 jaar gaat niet door
maar ook de 50+beurs in september is afgelast.

Met een beetje mazzel krijgen we het dus heel druk in Zutphen voor de kerst...
De verlengde maatregelen houden dus ook in dat de vereniging gesloten blijft tot juni.
Daarna zien we wel verder...  Helaas het is niet anders.

Diederik is gelukkig aan het opknappen en zijn vrouw is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat zijn positieve berichten.
Ook met Wessel schijnt het beter te gaan.

Op zaterdag 8 februari hebben wij een delegatie van
de Westfriese Modelspoorclub ontvangen in onze
clubruimte.

Na de ontvangst met wat te eten en te drinken en een wel-
komsttoespraak konden de gasten uit Noord Holland rond-
kijken bij de verschillende modelspoorbanen en de
modelbouwgroep.

Er werden veel vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en
daarop werd door onze leden op passende wijze op 
gereageerd.
Onze penningmeester had voor de gasten rond het mid-
daguur een lunch geregeld.
Na de lunch werd er nog verder gekeken en was het een
gezellige boel.  Op een gegeven moment was het moment
daar om te vertrekken voor de thuisreis.

Na afscheid van elkaar genomen te hebben kunnen we terugzien op een geslaagd evenement.
Toen ik weer thuis was heb ik nogmaals de gasten via de mail bedankt voor het fantastische bezoek.
Aangezien ik hierop een positief antwoord terugkreeg kan worden vastgesteld dat ook de gasten uit Noord Holland van het be-
zoek genoten te  hebben.

Ernest van Voorst tot Voorst

Bezoek Westfriese Modelspoorclub op 8 februari 2020

Beste spoorvrienden

Ik heb het op mij genomen om jullie in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk op de hoogte te 
houden van alles wat er binnnen de vereniging gebeurd.  

Maar dan moet ik natuurlijk wel spullen aangeleverd krijgen. 
We kunnen niet verwachten dat Ernest daar alleen voorstaat, daarom het verzoek stuur 

eens wat  wetenswaarrdigheden die het vermelden waard zijn.

Mag ook rechtstreeks naar mij via mail: hvdputman@live.nl.   Bij voorbaat dank  Wim V.



Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 
februari is een delegatie van onze vereniging
afgereisd naar Houten om in de Expohal deel
te nemen aan Rail 2020.

Wij namen met de C-TRACK baan voor de
jeugd deel aan dit modelspoorevenement.
Als buren hadden wij de Modelspoorclub
Utrecht en zo waren er meerdere model-
spoorclubs die zich van hun beste kant lieten
zien.
De exposanten kwamen uit binnen- en bui-
teland.

Als tramliefhebber vielen bij mij de 2 banen
met een Frans tram-motief rond 1900 zeer in
de smaak.

Naast de modelspoorbanen was er ook 
behoorlijk wat handel.
Het was een groot succes.

Ernest van Voorst tot Voorst

Deelname Rail 2020 in Houten

Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart
j.l. is een delegatie van onze vereniging af-
gereisd naar Dieren om in buurtcentrum De
Oase deel te nemen aan de Jubileumshow
van de 40 jaar bestaande modelspoorvereni-
ging `Model Spoor Club Veluwezoom`.

Als zusterclub namen wij met de C-TRACK
baan voor de jeugd deel en was ook de Mo-
delbouwgroep met 3 man aanwezig.
De gastheren hadden alles perfect geregeld
en lieten van alles zien op het gebied van
modelspoorbouw. 

Naast onze inbreng waren er over de be-
gane grond en de kelder verspreid diverse
modelspoorbanen te zien.

Ook was er wat handel en een expositie over
streekbussen in het verleden in de omgeving
van Dieren.

Het was een groot succes.

Ernest van Voorst tot Voorst

Deelname Jubileumshow Veluwezoom in Dieren 2020

Wie....... klimt er in de pen?
U kunt uw reactie sturen naar: 
mscd_spoornieuws@live.nl
of in deze corona periode
hvdputman@live.nl



 

 KEMPER

 

 

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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Ineens ben ik in tranen.
Voel ik me alleen en maakt de 
uitzichtloosheid me gek.
Grijpt de angst me naar de keel.

Op andere momenten ben ik positief.
Zie ik wat het ons brengt.
Hoe we dit op de een of andere manier 
nodig hadden.

De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwden om rust.

En nu lijkt het alsof de natuur 
aan de rem heeft getrokken.
Aan de noodrem.
Alles komt tot stilstand.
Behalve in de zorg.

Daar is de druk enorm.
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden,
een hongerloontje betaalden,
zijn nu onze helden.
We klappen voor ze.
Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet.
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding.

De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.
Dat niets zeker is in het leven.
En hoe dom we zijn geweest.
Om geld, status en schoonheid 
tot het hoogste goed te verheffen.

Honderd km/uur rijden voor het milieu??
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben.
Nu is er bijna niemand meer op de weg.

Verre vakanties waren de normaalste 
zaak van de wereld.
Sterker nog, het was een trend waar
iedereen graag aan meedeed.
Hoe verder, hoe beter.
En nu vliegt er bijna niemand meer.

Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven 
en BSO’s.
Onze Carrieres waren belangrijk. 
Gaven ons aanzien.
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen. 
Het woord alleen al.

Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook, 
weten we de spelletjes weer te vinden.
De verf en de klei.
Worden we zelf weer een beetje kind.

Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar omkeken.
Worden nu beschermd met man en macht.
We bieden onze hulp aan.
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat 
ze zich niet vergeten voelen.
We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken.

En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de 
rimpeldokter niet meer kunnen bezoeken, 
wat zal er overblijven van onze schoonheidsidealen? 
Onze drang om jong te blijven terwijl we nu niets liever 
willen dan oud worden.

De natuur kan eindelijk ademhalen.
De natuur waar wij deel van uitmaken maar waarvan 
wij zo vervreemd waren geraakt.
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen.
Tsunami‘s, orkanen, bosbranden, epidemieën.
Dan laten we alles vallen en hebben we alleen elkaar nog.
Naakt en kwetsbaar.

EEN TEKST...
PASSEND IN DEZE TIJD

Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen.

Het komt goed... 



Theo de Kreek is in Deventer en de wijde omtrek
bekend om de schitterende foto’s die hij maakt. 
Het resultaat van zijn bezoek aan de MSCD was
een aantal erg mooie foto’s die ik met u mag
gaan delen. Verspreid 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. 

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  vervolg 1

Het bestuur wenst u 
ondanks de minder 

prettige 
omstandigheden 
een goede Pasen 

voor een ieder.



Deze pagina is naar aanleiding van publicatie in maandblad De Modelbouwer 
van 4 paginas over het bouwen van huisjes bij de MSCD. 

De federatie van modelbouwverenigingen vroeg onze medewerking waaraan wij grag voldeden.

volgende keer plaatsing gehele artikel



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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