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Even niet van de voorzitter

Beste vrienden,
Het was goed een groot aantal van jullie in goede gezondheid weer te zien in ons verenigingsgebouw en te
horen dat het jullie goed gaat! Hoewel we open zijn met beperkingen is de sfeer uitstekend. We gaan proberen
om dit de komende maanden zo te houden en nemen de beperkingen voor lief. 

Blijft u wel allemaal alert??

De afspraken en regels kunt u teruglezen in de mail die u gehad hebt voor de heropening.
Het beurs-seizoen moet helaas als verloren worden beschouwd. Het wachten is gewoon op een vaccin.
Maar gelukkig is Bentink in Apeldoorn gewoon open...

U ontvangt als u aanwezig geweest bent een rekening voor uw consumpties van onze penningmeester. Wilt
u die zo snel mogelijk per bank voldoen?

Als u dit leest ben ik met vakantie en velen van u
ook.
Geniet ervan, met mondkapjes mag je overal
komen, naar ik verneem zelfs op het naakt-
strand...

Fijne vakantie en tot september!

Eef Janse

Beste vrienden,

Op het moment van schrijven is Eef al aan het genieten van een welverdiende vakantie. Daarom maar weer
even niet van de voorzitter. Meerdere leden hebben op de één of andere manier een vakantie genomen of ge-
pland. Met passende maatregelen kan dat gelukkig weer. Daarmee vervalt voorlopig wel de behoefte aan de
extra clubavond op de donderdag.

We hebben gemerkt dat de clubmomenten super belangrijk zijn, zowel voor het clubgevoel als voor de eigen
modelspoorroutine, misschien nu wel meer dan ooit. Het was de afgelopen maanden gemakkelijk om te wennen
aan andere activiteiten op ’onze’ clubmomenten en voor je het weet wordt zoiets een nieuwe routine. Door het
ontbreken van beurzen en evenementen op de korte en middellange termijn valt ook al een belangrijk deel van
de hobby weg. Samen op stap zit er voorlopig nog niet in. Alleen met creativiteit en solidariteit kan de club deze
moeilijke periode doorstaan. Blijf dus vooral komen, ook al is het soms misschien wat minder gezellig en ver-
trouwd.

Zowel de vakantiegangers als de thuisblijvers wensen we een mooie gezamenlijke tijd, mooi weer en ontspan-
ning toe. Hopelijk treffen we elkaar in goede gezondheid na de vakantieperiode voor een nieuw, maar ander,
modelspoorseizoen.

Frits Ruwhoff

De voorzitter op vakantie met zijn boot

Nagekomen

Voorzitter



Heropening Verenigingsgebouw 

Sinds woensdag 1 juli is ons verengingsgebouw weer openge-
steld voor alle leden van onze vereniging.
Hierbij houden we rekening met de door de RIVM en de regering
vastgestelde corona maatregelen.
Dit betekent dat er zoals bekend een maximum aantal personen
per bijeenkomst aanwezig mogen zijn.
Van de 4 bijeenkomsten (dinsdag-, woensdag- en donderdag-
avond en zaterdagmorgen) waaraan de leden kunnen deelnemen
zijn de dinsdag en de woensdag tot nu toe het populairst.
Ik heb de indruk dat het best goed gaat met datgene wat we in
het verenigingsgebouw willen doen, onder de huidige omstan-
digheden. 

Ernest van Voorst tot Voorst

Eurospoor 2020 gaat niet door 

Op donderdag 25 juni j.l. ben ik door de organisatie van Eurospoor benaderd.
In het bericht geven ze aan dat ze na lang beraad besloten hebben om Eurospoor 2020, dat op 30, 31 oktober
en 1 november gehouden zou worden, af te gelasten.
Het is niet mogelijk om de beurs te organiseren, door de Coronapandemie.
De eerstvolgende editie vind plaats  op 29, 30 en 31 oktober 2021 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Ernest van Voorst tot Voorst

Aan de leden van de Model Spoor Club Deventer,

Wij hebben jullie gevraagd om te kiezen voor 4 mogelijke bijeenkomsten per week. Het blijkt dat er nu voor de
donderdagavond weinig belangstelling bestaat. Daarom is er besloten om tot nadere order de openstelling op
de donderdagavond te annuleren.

Ik neem aan  dat ik jullie hiermee voldoende heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Model Spoor Club Deventer,

Ernest van Voorst tot Voorst
Secretaris 

Kijk regelmatig op onze site

mscd.nl
voor actuele informatie



Op de foto ziet u hoe het `oude` station Voorst er uitzag rond 1910, het geboortejaar van mijn vader.
Aangezien er een tentoonstelling met modelspoorstations wordt georganiseerd, moest ik aangezien ik dat een
leuk initiatief vind, op zoek naar een station dat als basis zou dienen voor het project.

Aangezien in mijn achternaam twee keer het woord Voorst voorkomt kon ik er eigenlijk niet omheen om iets
met het station Voorst te gaan doen.
Mocht u denken dat mijn achternaam iets met het Gelderse Voorst te maken heeft, dan moet ik dat met nee
beantwoorden.

Terug naar het station.
Sinds 2006 heeft Voorst weer een station, dat niet meer is dan een stopplaats. Dat is wel anders geweest zoals
de foto van het `oude` station laat zien.
Op 15 mei 1876 werd de N.S.M.-lijn Amersfoort-Apeldoorn-Zutphen, als verlenging van de zogenaamde 
Oosterspoorweg van Amsterdam naar Amersfoort in gebruik genomen.

Tot 15 mei 1938 stopten er reizigerstreinen op station Voorst. 
Vanaf dat moment werd het station uitsluitend als los- en laadplaats voor het goederenvervoer gebruikt. Tijdens
de 2e wereldoorlog werd het reizigersvervoer van 1940 tot 1941 hervat op station Voorst.

Het kleine stationsgebouw heeft in het laatste jaar van de oorlog sterk geleden en er was slechts een ruine over-
gebleven. Deze ruine werd in 1946 afgebroken.
Wat bleef was de functie van los- en laadplaats voor het goederenvervoer.
De banden tussen N.S. en Voorst werden op 14 juni 1965 geheel verbroken

Tot zover de inleiding voor de bouw van het `oude` station Voorst in model waarover ik in een volgende uitgave
zal berichten.

Ernest van Voorst tot Voorst
Bronvermelding:

Voor voornoemd verhaal heb ik ook het boekje `Uit de historie van Voorst` gebruikt. 

PROJECT
MODELSPOORSTATION BOUWEN VAN HET

’’OUDE” STATION VOORST



Bron: Spoornieuws archief 33 jaar geleden



 

 KEMPER

 

 

VAN VREDEN

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

Oerdijk 64a, 7433 AC Schalkhaar, 0570 625 838

verbouwing en renovatie
���
������	��

������������� �!�����&#!!���������������������$&��$ �&%�&"
������%�$��#'�" ��&���� ����	��� �	�����	�
��
�������

Hamersma

�����������
��
����"���*'

-*(,������!�����

�%�'+-'��,�))�(--
�%�'+-'��,�))�(--

""%��������������!�����%��
!������&��������������!�����%��

�  � � � � � � � � 	 � � � $
"������������((%''�������)'%''�  �
��������� ���((%''�������)(%''�  �
!�����������������((%''�������)(%''�  �
#���������������('%''�������(-%''�  �

NNiieeuuww!!..........
........NN

iieeuuww!!

OOookk ssppuulllleenn vvoooorr jjee

mmooddeellssppoooorrbbaaaann

In de Railhobby van januari las ik een artikel over de tram in Gotha, (Duitsland, deelstaat Thuringen).
Dit is een stad, vergelijkbaar qua grootte met Zutphen, die al sinds 1894 (ruim 125 jaar !) een trambedrijf heeft.
Daarnaast is 1 van de lijnen beter bekend onder de naam  Thuringerwaldbahn die in 1929 (ook al ruim 90 jaar
!) is opgericht, een interlokale tramlijn die voert over 26 km van Gotha naar Bad Tabarz.

Als lezer van dit stukje zou je je kunnen afvragen wat de aanleiding is voor dit korte resumme.

Toen ik het stukje las bracht mij dat weer terug naar april 1983 toen ik met de school een reis maakte naar de
toenmalige D.D.R. en o.a. verbleef in
Gotha.

Het artikel bracht mij weer terug naar
toen.

Ernest  van Voorst tot Voorst

Bron: Railhobby Januari 2020

Foto:

Tram Gotha 

Gotha G4-

67_nr_213,Thüringerwaldbahn,Straßenbahn

Gotha,_Linie_4._Aug_1991_-_Flickr_-_sludge-

gulper

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 



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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