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Vrijdag 15 oktober  

Bijna 30 personen hadden plaats genomen achter chauffeur Ben Hoogstraten die ons met 
vaardige hand naar het Belgische Mechelen stuurde. Kopje koffie aan boord en na aankomst 
in spoorwegmuseum “ De Mijlpaal “ volgde een twee kopje in de er naast gelegen kantine 
van de tennisbaan. Onze gastheer bleek een voortreffelijk verteller en wees ons nog eens op 
de tennisbaan en vertelde dat er op die plaats in de oorlog een zwembad voor SS officieren 
was geweest. Had niemand ooit geweten, tot voor kort! Een paar jonge Duitsers kwamen 
met oude foto’s van hun grootvader op de proppen. Die stond met een paar aantrekkelijke 
dames aan de rand van het zwembad! Onze gids wist ons ook bijzonder te boeien met zijn 
verhalen over de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. Tegen één uur arriveerden wij 
op de markt van Mechelen voor lunchpauze en werden hier opgewacht door “ mede 
railhobbyer “ Eric den Hamer, die ons e.e.a. 
over de geschiedenis van de stad en de 
beroemde Romboutstoren vertelde. ’s 
Middags volgde een bijzonder interessante 

excursie op M.I.V.B. stelplaats Haren (Brussel) en tegen half zes 
arriveerden wij bij hotel Erasme in de wijk Anderlecht (vlakbij het 
eindpunt van metrolijn 5). Na het prima diner werd in de bar nog 
een kopje koffie c.q. biertje gedronken, waarna een ieder richting 
kamer vertrok. 
 

Zaterdag 16 oktober 

Reisleider Jos Schmitz bestelde de groep om precies 09.30 uur voor 
de afreis richting Woluwe, waar een begeleid bezoek stond gepland 
in het  “ Museum voor het stedelijk vervoer te Brussel “ met 
aansluitend een retourrit per gecharterde tram naar Tervuren. Het 
werd een boeiend bezoek, want onze gids Yver Tefort, gestoken in een historisch kostuum, vertelde kort en bondig 
met veel kennis en humor het verhaal van het openbaar vervoer. ’s Middags was vrij gepland en de groep waaierde 
dan ook al snel uit over Brussel. Trammen, rijden met de metro, winkelen, museumbezoek…kortom een ieder heeft 
zich prima vermaakt en was op tijd in het hotel terug voor het diner. 
 

Zondag 17 oktober 

Om precies negen uur stuurde Ben zijn bus richting Ukkel, 
waarna via een mooie route door de druivenstreek richting 
Leuven werd gereden. Het duurde wat langer dan gedacht en dat 
betekende dat de koffiestop in Diest werd verlegd naar 
wegrestaurant Rotselaar nabij Aarschot. Ruim op tijd arriveerden 
wij in As, waar de excursie over de Kolensporen o het 
programma stond. Tijdens de treinreis richting Eisden werd de 
(broodjes)lunch geserveerd en verteld onze treinleider een 
boeiend verhaal over de tijd dat de mijnen in deze streek het 
gezicht bepaalde. Na terugkeer volgde een korte rondrit door de 
mijnstreek en kozen daarna de weg richting Kerkrade voor het 
laatste programmaonderdeel. Een rit met de ZLSM naar 

Valkenburg; vertrektijd 15.55 
en geplande aankomst in 
Valkenburg om 17.10 uur. Het 
werd een stoomrit met veel 
vertraging ( 1¼ uur), want de 
kolen waren zo geklonterd dat 
de trein vrijwel niet vooruit 
kwam. Al met al toch weer een 
heel gezellige rit door het fraai 
golvende Zuidlimburgs 
landschap. Om klokslag 19.15 
stonden wij bij het AC in 
Nederweert voor de dinerstop 
en om precies 22.15 stapte in 
Alphen aan den Rijn de laatste 
passagier uit.  Het was een 
plezierige weekendreis met 
veel interessante beziens- 
waardigheden. Dank aan Jos en 
Ben voor de prima uitvoering 
van deze reis! 
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