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07:00 PREMIUM Achterhoek zet volop in op
natuurlijke vijanden tegen jeukrups: ‘We…
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promotiedroom Grol intact; club baalt van…
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Werk aan het spoor: concentratie. © Jan Ruland van den Brink

Liefhebbers Amerikaanse
modeltreinen vinden elkaar in
Aalten

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

Een verzameling Amerikaans modelspoormaterieel in daarbij passende
landschappen opgebouwd in de zalen van de Hofnar in Aalten.
Liefhebbers uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland kijken hun
ogen uit.
Gerard Menting 22-05-22, 14:06

Luister hier naar het laatste
Gelderse voetbalnieuws

0 REACTIES
Het is voor het eerst dat zo’n evenement helemaal gericht op Amerikaanse
modelspoor in Nederland op poten is gezet. Aaltenaar Ronald Halma en
Ronald Koerts uit Varsseveld tekenen zaterdag en zondag voor de organisatie.
Eigenlijk hadden ze dik twee jaar geleden de organisatie al helemaal rond,
vertelt Koerts. ,,We moesten het door corona twee keer uitstellen. Nu hebben
we doorgezet en zijn een van de eersten.”
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Bijna gekkenhuis in
Achterhoekse horeca;
inhaalfeestjes zorgen voor…
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Als een ding duidelijk wordt na een bezoekje aan de Dutch US Convention is
dat de liefhebbers van modeltreinen vrijwel zonder uitzondering specialisten
worden in modelbouw. Het is mooi om een baan te leggen om je trein op te
laten rijden, maar de omgeving waar dat gebeurt is bij veel liefhebbers
misschien nog wel belangrijker.

Provincie trekt 20 miljoen
euro uit om duizenden
woningen te verduurzame…
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Wolfshonden en ganzen op
Hanzedag Doesburg: wie wil
meedoen en trekt…

Stukjes Amerika komen tot leven
In Aalten zijn indrukwekkende landschappen en stedelijke gebieden zoals
Chicago te zien. Soms op nog minder dan een vierkante meter, soms ook
meterslang. Stukjes Amerika kwamen zo tot leven, in de meeste gevallen tot in
detail uitgevoerd. Een bijzonder voorbeeld was The Mill, het complex met
houtzaagmolen van de in 2020 overleden Jacq Damen. Collega-modelbouwers
roemen de detaillering. ,,Hij maakte alles zelf. De baan stond bij Ronald Halma
in de opslag”, vertelt Walter Heyboom. Hij staat er naast met een nagebouwd
stukje (van een meter of drie!) Vancouver Island.
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Theater Astoria in oude
luister hersteld: "We hebben
het van de sloop gered”
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Spaar mee voor exclusieve
korting op een dagje
wellness

,,Het creëren van een scene vind ik het leukst”, vult Leo Bettonviel aan. ,,Kleine
diorama’s, verbonden met elkaar door de trein.”

Voor €14.5

Voor levensgenieter Luc de Martelaerse uit Ciney in het Franstalige deel van
België zijn de sociale contacten bij evenementen belangrijk. ,,Je moet niet
alleen op je zolder blijven zitten maar je kameraden zien, ervaringen delen. Hij
staat bij een exotisch tafereel, een stukje fantasie-Mexico met een trein die een
berg op cirkelt. Hij schuwt de humor niet, blijkt uit de diorama ernaast met een
woestijnlandschapje op een dienblad, dat steunt op vrouwenbenen.

WEEKDEAL: Guus Meeuwis Groots Met Een Zachte G

Voor €40
MAANDDEAL: Hans Klok &
Friends

Een andere zaal wordt voor een groot deel in beslag genomen door de
modulaire baan van Modelspoorvereniging Drachten. Thuis maakten 50 leden
een stuk van een op pc ontworpen spoorbaan. In Aalten zijn al die stukken van
een meter aan elkaar gelegd. Daar konden heel lange Amerikaanse treinen op
rijden. Het concept is van Fremo, de Freundeskreis Europäischer Modelbahner,
legt Gerrit Schoenmaker uit. ,,Fantastisch om zo samen te doen, we zijn één
grote familie.”

Van €45.5 voor €25.5
Magisch eerbetoon aan
Michael Jackson - €10,voordeel per ticket!

Voor €49
TINA - De Tina Turner
Musical: Tot € 15,- voordeel
per ticket!

Voor €48.95
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Van de slager die na een
stapavond op de Veemarkt
een koe kocht of een geit
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Tijdens het modelspoorevenement in de Hofnar in Aalten is het passen en meten. © Jan Ruland van
den Brink

Lees magazines
over auto's

Vlaamse tv-makers zoeken
agressieve buizerd maar
vinden blaffende Tarzan
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Een plotselinge ontmoeting
op straat met oma uit 1899
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ABONNEER NU

Het apparaat beheert
ongevraagd de krochten van
opa's agenda

STADSE FRA…
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Nu met 50% korting, speciaal voor
abonnees.
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Voor 9 euro ligt vanaf Aalten
heel Duitsland aan je voeten
dankzij…

de Gelderlander werkt samen met

Kaasboer Jan stopt na 35
jaar met weekmarkt 'sHeerenberg: ‘Ik sta soms…
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Plaats hier je reactie

Resterende karakters 500

PLAATS JE REACTIE

PREMIUM

Terborgse uitvinder en
bouwer van de Shelter, die
onderweg wel eens een wi…
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De naam bij de reactie is Ronald Koerts
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Opluchting na brand bij
scooterhandel La Souris:
vuur bereikt de 3000 in…
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IN HERINNERING

Burgerboerderij vindt alsnog locatie in
Achterhoek en dit is de plek waar 'de
Patrijs’ komt te staan
19 mei

Voor 9 euro ligt
vanaf Aalten heel
Duitsland aan je
voeten dankzij
coronasteunmaatregel

Ben Otten
13-05-2022
Nijmegen
Anieta Janssen
10-04-2022
Gennep/Ottersum
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ENERGIEREKENING

Zo wordt je huis een
oase van rust: ‘Dat is
echt een basisbehoefte’

Sjaak (75): ‘Ik heb
zelf radiatorfolie
achter de radiatoren
geplaatst, met
magneten’

PSV zet opnieuw vol
in op een rentree van
Luuk de Jong

20 mei

20 mei

19 mei

PSV zet opnieuw vol in op een
rentree van Luuk de Jong (31) in
Eindhoven in de komende…
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30.000 huishoudens
zonder stroom
tijdens Boer zoekt
vrouw-ontknoping:
‘We hebben geen
enkele klacht
ontvangen’
19 mei

PODCAST

Nanette en Marlies
verloren ongeboren baby:
‘Zoveel liefde voor zo’n
ieniemini mensje’

Een zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per
jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren
kindje. In de podcast Miskraammonologen, een productie van Ouder…
20 mei

Bekladding met
Russische
scheldwoorden op
Joodse begraafplaats in Groenlo,
NIK doet aangifte
20 mei

In samenwerking met indebuurt Doetinchem

Garagebox staat in lichterlaaie in
Tiel
Man (33) rijdt lantaarnpalen
omver in Herwen, auto vliegt in
brand

Automobilist (60) overlijdt
door frontale botsing tegen
boom in Alphen
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van De Gelderlander ontvangen via e-mail?

Aanmelden

gelderlander@ronaldkoerts.nl

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
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