Contactgegevens:

B.A. Bodil
Dit diorama beeldt een fictief berglandschap uit, waarin een railbus in de verte
een dal uit rijdt. Er rijden echter 4 railbusjes
in een steeds kleiner wordende schaal van
1:22,5 op de voorgrond tot 1: 400 in de
achtergrond.
Prachtig is te zien, hoe de machinist van
plaats wisselt en onderweg een passagier
laat in– en uitstappen. Ook met dit diorama zijn prijzen gewonnen: Mechelen de 1e
prijs in 2010 en op On traXS! in 2011 de
On traXS! Award.

… samen maken we de hobby leuker

Secretariaat Modelspoorgroep Valkenswaard
Frankenstraat 21
5221 VE Eersel
Nederland
E-mail: secretariaat@msgvalkenswaard.nl
Telefoon: (+31) 0497 - 514216
Website: www.msgValkenswaard.nl
Gegevens: Clubavond: Elke woensdagavond tussen
20:00 en 23:00 in sport- en ontmoetingscentrum
'de Belleman', Bruninckxdal 2, 5551 EV
(Dommelen) Valkenswaard

Wie zijn wij?
De ModelSpoorGroep Valkenswaard is
opgericht in 1990 en heeft zich
gespecialiseerd in het bouwen van
modulebanen, die uitblinken in
gedetailleerdheid, precisie en authenticiteit.
Tot 2005 heeft de groep gebouwd aan het
station Valkenswaard en haar omgeving.
Inmiddels zijn drie nieuwe banen gebouwd:
Veldhoven 1935, B.A. Bodil en De Kempen.

De Kempen
Men ziet een landschap zoals dat in de
jaren 50-70 van de vorige eeuw zou
hebben kunnen bestaan. In het oog
springen o.a. de Dommelsche
Watermolen en bierbrouwerij, de
spoorbrug van Veghel, de molen van
Bergeijk en de melkfabriek van
Hoogeloon.

Veldhoven 1935

Het rijdend materieel bestaat allemaal uit
NS modellen uit het juiste tijdperk en
NMBS modellen, die soms de NederlandsBelgische grens passeerden. Onder de
baan is veel aandacht besteed aan een
volledig digitale aansturing.

Het thema “Veldhoven 1935” is gekozen in de
tijd, toen er nog een stoomtram reed tussen
Eindhoven en Reusel vv. Het diorama laat de
kijker een blik werpen vanuit de Rapportstraat
op de Caeciliakerk met pastorie, met links de
jongensschool en rechts de woning annex
kantoor van de notaris. Uniek is het perspectief,
dat in dit diorama tot uiting komt. Met dit
diorama werd in 2009 op de internationale
Minibaantjes wedstrijd in Mechelen (B) de
eerste prijs behaald.

