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E afdelingsbestuur:  zuidlimburg@nvbs.com 
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Mededelingen en aankondiging van de komende presentaties 
november 2020 

 

Beste mensen,  
 

De recente verstrenging van de corona maatregelen speelt ons nog verder parten. De slui-

ting van de horeca betekent dat de bar van de Spuiklep gesloten is en er dus geen drankjes 

vooraf, in de pauze of achteraf genoten kunnen worden, waardoor het gezelligheidsaspect 

van onze bijeenkomsten voor een belangrijk deel verdwenen is. De Spuiklep zelf is voor ons 

dus wél beschikbaar. Omdat het bestuur geen duidelijke lijn voor zich zag, werd besloten de 

enquête te houden voor de eerstvolgende bijeenkomst waar Cees Pols ons zou vertellen 

over de Haarlemmermeerlijnen. Jullie hebben die vraag ontvangen en er hebben zich 9 per-

sonen met ‘aanwezig’ gemeld. Dat waren er voor Cees te weinig om de reis vanuit Noord-

Holland Noord te maken en daar hebben wij alle begrip voor. De bijeenkomst van vrijdag 13 

november is daarom afgelast. 

Hoe het met de volgende geplande bijeenkomsten zal gaan, zal ook afhangen van de over-

heidsmaatregelen ten aanzien van de horeca. Alle aankondigingen hierover zijn dus onder 

voorbehoud. Het lijkt op dit moment niet onwaarschijnlijk dat ook die moeten worden 

afgelast. Omdat deze mededelingen steeds royaal vóór de avonden worden verstuurd, en 

ook het afdelingsnieuws op de website van de vereniging goed wordt bijgehouden, hoeft 

niemand voor een gesloten deur te komen. 

Een andere vraag is hoe we alle afgelaste of uitgestelde presentaties opnieuw kunnen in-

plannen. Het lijkt voor niemand aantrekkelijk om steeds weer opgeschoven te worden, ook 

als we daar zelf niets aan kunnen doen. 
 

Omdat de Spuiklep tot de horeca gerekend wordt, moeten we daar om 22:00 uur verdwe-

nen zijn. Om toch van een mooie presentatie te kunnen genieten, gaan we daarom om 

19:00 uur beginnen. Denk in ieders belang ook aan de andere maatregelen: 

- Als je denkt corona verschijnselen te hebben, kom niet en blijf thuis. 

- Als je komt, hou dan goed afstand bij het binnenkomen en bij de bar, betaal gepast 

contant bij Wim en met de pin bij de bar wanneer die geopend is. 

- Ga alleen aan een tafel zitten en houd de tafels op de afstand van 1,50m. 

- Het dragen van een mond-neusmasker wordt sterk aanbevolen. 
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De nu afgekondigde maatregelen hebben een tijdelijk karakter. Als ze verstrengd worden, 

zullen wij dat volgen, ongeacht de consequenties, en als ze versoepeld worden, kunnen we 

misschien weer teruggaan naar de tijden van 19:30 tot 22:30 uur. Dus lees de mededelingen 

steeds zorgvuldig! Zo nodig komen er tussentijdse berichten per email. 
 

Er komt nóg een grote verandering op ons af. Nadat we in onze afdeling sinds jaar en dag de 

bijenkomsten op de tweede vrijdag van de maand hadden, gaan we volgend jaar te begin-

nen met januari naar de DERDE vrijdag van de maand. De aanleiding is eenvoudig, vroeger 

werd Op de Rails steevast op donderdag door de brievenbus geschoven, maar dat wordt al 

een tijdje door het hoofdbestuur anders geregeld. Het werd eerst de tweede vrijdag en is nu 

steeds pas op de tweede zaterdag van de maand. Dan komt ‘onze’ aankondiging als mosterd 

na de maaltijd. Gelukkig kon dit met de Spuiklep snel geregeld worden. 
 

We geven hieronder de aankondigingen onder voorbehoud en verderop de wervende toe-

lichtingen. De bijeenkomsten zijn (behalve de uitzonderingen) in De Spuiklep, Parallelweg 2K 

in Heerlen en dit jaar dus nog één keer op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 19:00 

u en einde uiterlijk 22:00 u. 
 

Pierre Keulen sluit het jaar af op vrijdag 11 december met zijn vervolg op de  Zwitserse ne-

venlijnen, en op vrijdag 15 januari 2021 komt Ernst van Gulden ons laten kennis maken met 

‘Leven langs het spoor in Vietnam’. 
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

Hier de toelichting op de eerstkomende  presentaties bij de NVBS afd Zuid-Limburg: 
 

DE ZWITSERSE SMALSPOOR NEVENLIJNEN DEEL 2 door Pierre Keulen 

Vorig jaar nam ik u mee op reis dwars door Zwitserland met o.a. naar het Jungfraujoch. 

Er zijn nog meer smalspoorlijnen in dit prachtige spoorland te bewonderen en daaruit maken 

we ook deze keer een keuze.  

Vanaf station Domodossela in Italië rijden we via de Centovallibaan naar Locarno. Een traject 

dat veel te bieden heeft aan natuurschoon. In Locarno stappen we over op de IC trein naar 

Chur. Daar staat voor ons de Rhätische Bahn gereed, die ons op en neer naar Arosa brengt. 

Eenmaal terug blijven we nog even in Chur om te wachten op de Bernina Expres, die ons 

weer naar Italië brengt. Na wat foto’s te hebben gezien van het grensstation Tirano gaat on-

ze reis terug via een andere route, maar we komen terug in Chur. 

We vergeten niet om een kijkje te nemen op het station Brig met zijn vele soorten materieel. 

Via Interlaken reizen we naar Willerswill. Tegenover dit station is een kleine privé onderne-

ming die de toeristische route naar de Schynige Platte berijdt. Ook hier weer een  prachtige 

rit omhoog om te genieten van schitterende uitzichten.  

Terug via  Brig en Visp om de Zermat Matterhorn Bahn te bewonderen. Een ruime blik op de 

overheersende Matterhorn zal niet ontbreken op deze avond. 



3 
 

Voordat we naar huis gaan wil ik u nog meenemen vanaf station Brienz  om met de Brienzer 

Rothorn Bahn naar boven te gaan. Maar voordat we vertrekken wordt nog de werkplaats 

bezocht waar de stoomlocjes worden onderhouden. 

Een goede afsluiting van het jaar, dat voor onze hobby helaas maar weinig bijeenkomsten 

heeft geteld. 

 
 

  
Arosa sep 2010 Brienz Rothorn Bahn sep 2012 

  
Chur – Tirano sep 2010 Wilderswil sep 2012 
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Leven langs het spoor in Vietnam 

Presentatie verzorgd door Ernst van Gulden 

De bekende Haarlemse spoorwegfotograaf Ernst van Gulden verzorgt vanavond een 

bijzondere presentatie over het op spoorweggebied minder bekende Vietnam. Met een lengte 

van ongeveer 2600 km bestaat het net van de Vietnam Railways (Ðuong sat Viet Nam) 

voornamelijk uit meterspoor. Slechts een klein deel in het Noorden van het land heeft 

normaalspoor. De reis start in Ho Chí Minh-stad (het vroegere Sài Gòn) in het zuiden van 

Vietnam en eindigt via de noord-zuid hoofdlijn bij de Chinese grens. Tijdens deze 

afwisselende reis komen naast het spoorwegnet ook de bijzondere schoonheid en cultuur van 

het land aan bod. Hiermee biedt de avond een interessant en afwisselend beeld van dit 

Zuidoost Aziatische land. 

 

 
 

 


