Nederlandse Vereniging van Belangstellenden
in het Spoor- en tramwegwezen

RAILVERTIER
EEN UITGAVE VAN DE NVBS-AFDELING DEN HAAG

DEEL 7
13 JANUARI 2021

VERSCHIJNT IN CORONATIJDEN TWEE MAAL PER MAAND
NB. Ontvangers kunnen desgewenst reageren op het e-mailadres van de afdeling:
NVBSafdDH@outlook.com.
Dus liever NIET op eherbie@ziggo.nl / ‘afzender beantwoorden’.
Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,
die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn

Beste allemaal,
Deze keer is de ‘kaft’ gescheiden van de inhoud. Dit uit praktische overwegingen.
Maar een en ander zal er niet minder om smaken.
Jan Tromp
is deze keer onze reisleider, door een land dat hij al vaak heeft bezocht:
Slowakije
Iets anders: De dateringen zoals ‘Begin december’ en dergelijke hebben we verwisseld
voor een concrete datum. Zoals u nu op de voorpagina ziet staan: 13 januari 2021.
Daarna tot nadere aankondiging steeds iedere woensdag om de twee weken. Als we
weer bij elkaar kunnen komen in ‘onze’ zaal in Den Haag kan het Railvertier weer
stoppen. Maar of dat vóór eind mei al het geval zal zijn …? Voorlopig is de blik eerder
gericht op september.
We hebben nu nog enkele bijdragen aan Railvertier in portefeuille, maar een
aanvulling kunnen wij natuurlijk altijd gebruiken. Graag uw afbeeldingen met
verklarende teksten naar het op de titelpagina aangeduide e-mailadres.
Ten slotte: In een aparte bijlage stelt de opvolger van onze secretaris Hans Haije zich
aan u voor. Hoewel hij natuurlijk nog niet tijdens een avondbijeenkomst door u met
een applausje is binnengehaald, hopen we dat u het niet erg vindt dat Marten Kleyn
intussen zijn werkzaamheden heeft opgepakt. Eveneens per 1 januari 2021 heeft Paul
Wiggenraad het voorzitterschap op zich genomen. Paul stelt zich in deze functie nog
even aan u voor, hoewel hij al een half jaar deel uitmaakt van het bestuur. Edward
Kuijper was in die periode voorzitter-ad-interim.
Eén bestuurslid is nu nog niet genoemd: Erik Herbschleb blijft penningmeester. Met de
Railvertier van 27 januari zal hij het financiële jaaroverzicht over 2020 meesturen.
Nog iets om naar uit te kijken: Als alles goed gaat ligt a.s. zaterdag Op de Rails weer
op uw deurmat.
Zoals altijd afgesloten met een spoorse groet,
Paul, Edward, Marten en Erik

