
     
Reisverslag van de Hemelvaartsreis naar  Saarbrücken en Straatsburg  

woensdag 12 t/m zondag 16 mei 2010. 
door Jos Schmitz 

Woensdag 12 mei 2010.  
 

Doordat één van de gasten op  weg naar Alphen aan den Rijn in een file terecht was gekomen, 
vertrokken we wat later dan in de planning stond. 
Omdat het programma aangaf dat we uiterlijk om 
11.45 uur bij het station Luik Guillemins moesten zijn , 
werd onderweg besloten de geplande koffiestop nabij 
Weert te vervangen door een “ rijdend koffierondje “ in 
de bus. Medepassagier Ger Haaswinders werd bereid 
gevonden dit te verzorgen.  Hierdoor kwamen we 
precies op tijd aan in Luik waar onze chauffeur Ben 
Hoogstraten keurig de bordjes volgde naar “Gare TGV” 
. Hij kwam  haast klem te zitten omdat de route in 
feite alleen bestemd was voor auto’s. Volgens velen 
was het ook de eerste keer dat daar überhaupt een 

touringcar kwam !Reisleider Ad Venderbos ging na aankomst op zoek naar onze gids die al snel aan 
de andere kant van het station gevonden werd. Deze man wist ons in perfect Nederlands veel te 
vertellen over het nieuw gebouwde station, maar ook wat er vroeger op deze plaats had gestaan. 
Verder kon hij ons ook bijpraten over de treinenloop en 
het materieel van de Belgische Spoorwegen. Na de 
interessante rondleiding kregen we nog de tijd tot 
14.00 uur voor het middageten en alles wat met treinen 
en de stationsomgeving van Luik Guillemins had te 
maken. 
Na vertrek uit Luik gingen we via een leuke en 
interessante route op weg naar ons hotel in 
Saarbrücken. Tegen 18.00 uur kwamen we aan bij het 
Mercure hotel en nadat iedereen zijn bagage naar de 
kamer had gebracht, volgde om half zeven het diner. 
 
Donderdag 13 mei 2010 ( Hemelvaartsdag) 

 

Voordat we op deze Hemelvaartsdag op stap gingen 
konden we allemaal genieten van het uitgebreide 
ontbijtbuffet in het hotel. Met een wel gevulde maag 
gingen we op weg naar ons eerste excursiedoel van 
deze dag. Na een rit van ongeveer drie kwartier 
bereikten wij het station van Ottweiler waar we nog 
even moesten wachten op onze trein van de 
Ostertalbahn die ons naar Schwarzerden zou brengen. 
Een trein die aan beide zijden voorzien was van een 
Kofje. Onderweg konden we genieten van het mooie 
landschap dat aan ons voorbij trok; aan boord waren de 
nodige versnaperingen aanwezig, echter het door velen 

gewenste gebak was niet leverbaar omdat deze nog diepgevroren was en niet zo snel op een 
eetbare temperatuur gebracht kon worden. Na afloop van deze rit bracht Ben ons naar St. Wendel 
voor de lunchpauze. Vervolgens verder naar 
Hermeskeil, beginpunt van de Hunsrückbahn . Hier 
stond de door ons gecharterde Roter Brummer 
Schienenbus gereed voor de retourrit naar Turkismühle 
. Het eindpunt konden we echter niet bereiken, omdat 
dit station ook het eindpunt  was van een aantal DB-
lijnen. Onderweg hadden we onze Schienenbus nog we 
zien veranderen in een “stoom-schienenbus” . Door een 
kapot slangetje werd de koelvloeistof niet teruggevoerd 
naar de motor maar kwam het als stoom het rijtuig 
binnen. Onze machinist en eigenaar van deze 
Schienenbus, Bernd Andreas Heinrichsmeyer, wist het 
euvel snel te verhelpen door de ene  motor uit te 
schakelen en de tweede motor te starten. Zonder verdere problemen konden we toen de rit 
voltooien, waarna voor het diner naar het Mercure hotel werd teruggekeerd. 



Vrijdag 14 mei 2010. 
 

Deze dag zou geheel in het teken staan van het 
openbaar vervoer van Saarbrücken. Van 
SaarBahn&Bus GmbH hadden we groepsdagkaarten 
gekregen voor het gehele net. De eerste rit maakten 
we met de hele groep naar Sarreguemines in Frankrijk. 
Na terugkomst in het centrum van Saarbrücken was 
iedereen vrij om de rest van de dag naar eigen inzicht 
te besteden en, op de vreemdste plaatsen, konden we 
medereisgenoten tegen komen. “s Avonds troffen we 
iedereen weer bij het diner. 

Zaterdag 15  mei 2010. 
 

Na het ontbijtbuffet wederom op stap naar “La Douce 
France”. Dit keer om een bezoek te brengen aan 
Straatsburg. Hier werden we om half elf ontvangen 
door de heer Alain Tandivon,  depotchef van het depot 
CTS Kibitzenau. Hij had ook zijn zoon voor het 
vertaalwerk ( Frans – Engels ) meegenomen. Tijdens de 
uitgebreide rondleiding liet men ons alle aspecten van 
dit depot zien: van de ontspanningsruimte voor het 
personeel, via de opstelplaatsen van, voornamelijk gas-, bussen en de stalling van de trams naar 
de werkplaats en de wasplaats. Na een goede indruk gekregen te hebben van dit depot, mochten 
we met de gratis dagkaarten de stad en het tramnet te verkennen. Velen kozen er echter voor om 
in het centrum eerst ergens te gaan lunchen, daarna ging iedereen weer op pad en zag men elkaar 
niet alleen in de tram, maar ook op bekende plekken als de kathedraal en bij het Europees 
Parlement. 
Moe maar voldaan gingen we op het eind van de middag weer terug naar ons hotel om daar te 
genieten van het diner. Inmiddels hadden de heren Worp, na overleg met hun reisverzekeraar, al 
op eigen gelegenheid per trein de thuisreis aanvaard. Medisch gezien een verstandige beslissing, 
maar eentje zonder verdere gevolgen. Voorkomen is beter dan genezen! 
 

                                                    Zondag 16 mei 2010. 
 

De laatste dag alweer van deze Hemelvaartsreis. Op het 
programma stond een excursie naar de Feldbahn in Serrig. 
Omdat er in het dal een soort “ Saardag  “ gehouden werd, 
hadden we voor vertrek uit Nederland al een alternatieve route 
door gekregen. Helaas had men geen rekening gehouden met 
de hoogte van de touringcar! Een alternatief was echter snel 
gevonden in de vorm van het historisch aantrekkelijke stadje 
Saarburg, waar en ruime koffiestop werd gepland. 
Na deze pauze gingen we op weg naar onze lunchstop in 

Luxemburgse Echternach, waar zelfs een Limburgs Fanfare orkest zijn kunsten vertoonde. Via Luik 
en Maastricht vervolgens naar onze dinerstop in Nederweert en tot slot via Driebergen-Zeist, 
Bodegraven naar Alphen aan den Rijn.  
Deze werd gemaakt met een touringcar van de firma van Asselt en bestuurd door Ben Hoogstraten. 
De reisleiding bestond uit de heren Ad Venderbos (TOL) en Jos Schmitz (TEL). 
 


