
 
 

 

 

 



 
 

Wij stellen ons graag aan u voor. 
 
De Modelspoorclub (msc) Maas en Waal is op 30 oktober 1985 officieel 

opgericht in Druten en telt op dit 
moment zo’n 39 leden. In 1987 
verhuisde de club naar een oud 
klaslokaal te Boven-Leeuwen. Sinds 
september 2022 zijn we gevestigd op 
het Bedrijvenpark Veesteeg, 
Expeditieweg 8-12 6657KL Boven-
Leeuwen. Daar heeft de vereniging de 
beschikking over twee ruime 

verdiepingen. De Modelspoorclub is in het land van Maas en Waal en de 
wijde omgeving de enige Modelspoorclub. De leden komen dus uit vele 
windrichtingen. Het doel van de vereniging is het gezamenlijk beoefenen 
van de modelspoorhobby en zo kennis met elkaar te delen. In de praktijk 
komt het erop neer dat elk lid in de gelegenheid wordt gesteld om aan een 
eigen project te bouwen, of aan één van de lopende projecten, zoals de 
clubbaan “Kantinebaan”. 
 
De vereniging heeft een occasions afdeling, deze houdt zich bezig met in en 
verkoop van gebruikte 
modelspoorartikelen. De afdeling is 
regelmatig op ruilbeurzen aanwezig, 
zoals de bekende beurs in Houten. 
Leden van MSC Maas en Waal 
hebben uit de aangekochte artikelen 
altijd eerste keus tegen een 
gereduceerd tarief. 



 
 
De MSC Maas en Waal heeft met diverse tentoonstellingsbanen de 

afgelopen jaren geëxposeerd in o.a. 
België, Duitsland en Groot-
Brittannië. Ook op On TraXS! in het 
spoorwegmuseum te Utrecht, heeft 
de vereniging gestaan. Op dit 
moment wordt er gebouwd aan 
“M-Bahn”, een 
tentoonstellingsbaan met 

interactieve elementen voor de bezoeker. 
 
Er vinden regelmatig workshops plaats. O.a. scenery, treinbesturing, 
weathering. Veel van onze leden hebben kennis in huis en delen deze graag 
met andere leden. 
 
MSC Maas en Waal heeft elke 
dinsdagavond en donderdagavond 
bouwavonden, op deze avonden 
wordt er gewerkt aan de div. banen 
van 19:00 tot 22:30 uur. Elke laatste 
donderdag van de maand is er een 
rijavond. Leden nemen dan hun eigen materiaal mee om op de clubbaan te 
rijden. 
 
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze club en de modelspoorhobby, neem 
contact op met onze secretaris (zie achterzijde) die zorgt er dan voor dat u 
wordt welkom geheten en rondgeleid in onze clubruimte. 
 

Graag tot ziens bij de Modelspoorclub Maas en Waal! 
 



 
 

In het kort: 
 

Website : https://mscmaasenwaal.nl 
   
Secretariaat : info@mscmaasenwaal.nl 
   
Clubgebouw : Expeditieweg 8-12 

6657KL Boven-Leeuwen 
   
Clubavonden* : Iedere dinsdag-/donderdagavond 

Vanaf 19:00 tot 22:30 uur 
   

 

 
 
*Andere avonden in overleg via de secretaris. 
 
Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Nijmegen onder nummer V 40145994 


