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Activiteiten  

’75 jaar Bevrijd’ 
In een zeer beperkt gezelschap hebben we op 6 november het project ’75 jaar Bevrijd’ afgesloten met de 

onthulling van de Stolpersteine ter nagedachtenis aan Samuel Levie en Rosa Elias-Andriesse. Tevens is een 

gedenksteen onthuld aan het pand Roosendaalseweg nabij 44A ter herinnering aan de plaats waar Samuel 

Levie heeft gewoond. Het is de bedoeling dat volgend jaar een soortgelijke steen wordt aangebracht aan het 

pand ‘Residentie Antonius’ ter herinnering aan Rosa Andriesse. 

Via de link https://www.youtube.com/watch?v=925kg4FmMhQ  kan men nog terugblikken naar 

documentaire die door Leo Dekkers is gemaakt van de tentoonstelling ’75 jaar Bevrijd’ die vanwege de 

Corona-maatregelen voortijdig gesloten moest worden gesloten. Tevens kan men ook het verslag van het 

onthullen van de Stolpersteine door onze burgemeester Miranda de Vries terugzien via de website 

www.onswestbrabant.nl onder Home>TV uitzending gemist >Stolpersteine! 

   

Tentoonstelling ‘200 jaar Zusters Franciscanessen van Etten’ 
De etalagetentoonstelling in onze ExpoRuimte aan het Burchtplein 84 van de zusters Franciscanessen is nog 

tot en met donderdag 26 november aldaar te bezichtigen. Ook van deze tentoonstelling wordt een 

documentaire gemaakt die later via de website www.janutenhoute.nl is te bekijken. De tentoonstelling 

wordt vrijdag 27 november afgesloten en opgevolgd door het miniatuurspoor De Baronie. 

 

Miniatuurspoor MSV De Baronie 
Vanaf zondag 29 november in de ExpoRuimte een ‘fantasiebaan’ tentoongesteld door Miniatuur 
Spoor Vereniging Baroniespoor. Deze is tot eind 2020 aldaar te bewonderen.  
 
Baroniespoor is in 1986 opgericht met als eerste hoofddoelstelling: het doen beoefenen en 
bevorderen van spoorwegmodelbouw in al haar verschijningsvormen. 
Om dit als vereniging enigszins uitvoerbaar te maken, is men begonnen met de bouw van de 
Bredabaan.  
Hieronder een verslag van vereniging over hun Baroniespoor-activiteiten, 
 

Om dit als vereniging enigszins uitvoerbaar te maken, zijn we begonnen met de bouw van de 

Bredabaan. 

Hier komen een heel aantal facetten van spoorwegmodelbouw samen. 

Iedereen heeft als stereotiepe gedachte bij modelspoorbouw, de man die op zijn (zolder)kamertje zit 

te midden van enige rondrijdende treintjes op een modelbaan. 

Zelfs hier komen in feite alle facetten samen die met modelbouw te maken hebben. 

Laten we de Bredabaan zoals deze bij ons in het clubgebouw staat als voorbeeld nemen. 

Als vereniging zal je eerst tot besluit moeten komen wat ga je bouwen. Hier komen een aantal sociale 

vaardigheden bij kijken, zoals onder andere vergadertechniek, overeenkomsten sluiten etc. Dan is er 

gekozen in dit geval dat het om een historische baan gaat en wel het station van Breda anno 1927. 
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Schaalmodel station Breda 

 

 

Dit houdt vervolgens in dat er naar materiaal gezocht moet worden uit die periode. 

Ten eerste het railplan uit die tijd, maar dan voor ons “logistiek” gezien: “Hoe laten we de treinen 

rijden?” Want van Roosendaal naar Tilburg in het klein gaat niet (zou de baan zo een kleine 250 

meter moeten worden), maar ook de treinen die richting Roosendaal rijden, moeten niet uit de 

richting Tilburg weer voor het station komen. Ook kunnen we alle sporen, die er toentertijd gelegen 

hebben, niet gerealiseerd worden. Dan moet je op zoek naar informatie over het toenmalige station, 

hoe zag het er uit? Zijn er bouwtekeningen van en waar kan ik die vinden. Zijn er ter illustratie nog 

foto’s. Hoe zag het voorplein er uit in die periode? Hier moet je dan historisch onderzoek naar doen 

in de diverse archieven. Vervolgens moet je aan de hand van de gevonden bouwtekeningen aan de 

slag om het gebouw na te bouwen, want kant en klare bouwdozen zijn er niet van echt specifieke 

panden zoals het station van Breda en alle panden die daar rondom liggen of lagen. Vaak moeten de 

bouwtekeningen goed bestudeerd worden en naar de juiste schaal omgezet worden. 

Na deze keuzes blijft ook nog de vraag hoe laat je de treinen rijden, waarbij je ook kijkt naar wat 

voor materiaal de leden hebben. In de startperiode was het rijdend materieel vooral analoog waarbij 

een enkeling al digitaal kon rijden. Het systeem dat er moest komen, moest dus aan beide 

voorwaarden voldoen. Analoog, dit is wel het meest in overeenstemming met de praktijk in de 

werkelijkheid, want je moet dan in blokken gaan rijden. Dit kwam goed uit want ook op het oude 

railplan stonden seinen ingetekend en hebben hiermee dan ook hun functie op de baan. Helaas waren 

deze seinen niet in de handel verkrijgbaar en moesten deze ook zelf gemaakt worden. Om zowel 

digitaal als analoog te kunnen rijden, moest de juiste hardware en software aangeschaft worden, 

maar ook het juiste programma geschreven worden. 

Ook verlichting van huizen en straten is van belang. Omdat de verlichting aan en uitgeschakeld 

wordt op verschillende momenten om een dag- nachtritme te creëren , houdt het in om te kijken of dit 

via automatisering te regelen valt. 

 

 

Als vereniging is ons hoofdproject in H0 de Bredabaan. 

Naast dit hoofdproject wordt ook nog gewerkt aan projecten in andere schalen, zoals in schaal Z 

(1:220) en schaal N (1:160), hierbij zijn we ook bezig aan een geheel nieuwe N-baan, welke nu in het 

beginstadium is. 
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Omdat de Bredabaan niet kan worden tentoongesteld in de ExpoRuimte wegens zijn grootte. Is het 
getoonde baantje wat nu wordt tentoongesteld meer geschikt voor deze ruimte. 
Het baantje is een “fantasiebaan”. 
Heerlijk een baantje maken naar je eigen gedachte, waarop dus eigenlijk alles mogelijk is. 
Het baantje is in de schaal N, dat wil zeggen schaal 1:160. Deze schaal maakt het mogelijk dat, ook al 
heb je weinig ruimte, toch thuis een leuke scenery kan maken. Wat ook deze foto impressie je 
hopelijk laat zien. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Naast dit baantje laten we nog wat losse zaken zien, zoals een stukje treinhistorie van Etten-Leur 
Het station in schaal H0 zoals die was rond 1925, met een door een van de laatste bewoners 
geknutseld station. Alsook de eerste aanzet van dit station uit die periode van onze eerste voorzitter 
en oprichter van de vereniging. 

 
Hiernaast de miniaturen van het voormalige station Etten 
en Leur. Het is de bedoeling dat deze straks wordt 
opgenomen in het tracé Roosendaal-Breda. 
 
 
 
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Hans 
Huncoop via msv@baroniespoor.nl en gaat men naar de 
website www.baroniespoor.nl  
 

 
 

Station 1910 
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Enige foto’s van het voormalige station Etten-Leur, met dank aan Cor Kerstens en het West Brabants Archief 
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