
1 
 

NVBS afdeling Zuid-Limburg 
 

Secretariaat  Dunckellaan 14, 6132 BL  Sittard 

T 046-4519783 

E jan@railfix.nl 

E afdelingsbestuur:  zuidlimburg@nvbs.com 

Algemeen email adres van de landelijke NVBS: info@nvbs.com 

 

 

Mededelingen en aankondiging van de komende presentaties 
oktober 2020 

 

Beste mensen,  
 

De nieuwe corona maatregelen van de regering laten ook onze bijeenkomsten niet on-

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

verdwenen 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. 

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

- Áls je een mondkapje wilt dragen, houden wij je niet tegen, maar in de horeca is het 

op dit moment niet verplicht. In alle gevallen is het handig er een bij je te hebben. 

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 en verderop de wervende toelichtingen. De bijeen-

komsten zijn (behalve de uitzonderingen) in De Spuiklep, Parallelweg 2K in Heerlen en dit 

jaar dus nog drie keer op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 19:00 u en einde uiter-

lijk 22:00 u. 
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Op vrijdag 9 oktober komen Peter-Paul van Birgelen en Dave Habraken met een presenta-

tie over Java, op vrijdag 13 november komt Cees Pols (met een bijdrage van Wim Vos) met 

een programma over de Haarlemmermeerlijnen, met het verzoek om dan stipt om 19:00 u 

te beginnen, en sluit Pierre Keulen het jaar af op vrijdag 11 december met het vervolg op  

Zwitserse nevenlijnen. 
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

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

‘Java’ - door Peter-Paul van Birgelen en Dave Habraken 
 

Op vrijdagavond 9 oktober aanstaande nemen Peter-Paul van Birgelen en Dave Habraken ons mee 

naar het eiland Java, een van de ruim 16.000 (!) eilanden van Indonesië. Dit eiland biedt enorm veel 

fraais voor spoorwegliefhebbers: stoere diesellocomotieven, mechanische beveiliging uit het Neder-

lands-koloniale tijdperk, een fantastisch spoorwegmuseum en zelfs nog enkele suikerraffinaderijen 

met actieve stoom. Dit alles bevindt zich in vaak érg fraaie landschappen. 

Onderstaande foto’s geven een beeld van wat je tijdens deze voorstelling mag verwachten. Om nog 

wat meer in de sfeer te komen, kun je de volgende link al eens bezoeken, waarin een beeld wordt 

geschetst van de nogal chaotische toestanden in het verkeer op dit eiland. 
 

https://www.wowshack.com/22-things-youll-see-or-experience-on-indonesian-roads/ 
 

Doordat het om een voorstelling met twee sprekers gaat en er op Java bijzonder veel te zien is, be-

looft het een goedgevulde avond te worden! 
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Haarlemmermeerlijnen door Cees Pols met een bijdrage van Wim Vos 

Mijn presentatie over de spoorlijnen in de Haarlemmermeer heeft vooral betrekking op de periode in 
de 2e WO en daarna. Er zijn natuurlijk wel enkele beelden van de periode van voor die tijd, maar ik 
laat de plaatjes zien die ik als 6 tot 35 jarige (1986) zelf heb gemaakt. Ik was woonachtig langs de 
Amstel en de treinen reden achter ons huis. Ik kon ze al vanaf Mijdrecht richting Uithoorn zien aan-
komen. Ook verhalen van mijn grootouders en ouders zijn met beelden in de presentatie verwerkt. 
Mijn lagere schooltijd heb ik beleefd aan de stamlijn van de Cindu en elke dag reed het convooi bijna 
4x door onze school, ook daar zijn beelden van opgenomen. De totale presentatie beslaat ongeveer 
130 plaatjes in een Power Point presentatie met gemiddeld 2-3 minuten verhaal, dus redelijk lang 
aan beeldmateriaal. Natuurlijk ook de overweg in de A2 en sloperij Koek, maar ook de Cindu met 
ketelwagens en opgesteld sloopmaterieel in Uithoorn, ongevallen en bediening van kolenhandelaren 
in Aalsmeer en Amsterdam komen aan de orde. Vanuit mijn hobby ook beelden van de SHM in 1972 
(M3) en 1978-1979-1980 waar ik als stoker op toen nog loc 21 (ex LTM) dienst deed. 
De bijdrage van Wim zal oa betrekking hebben op zijn optreden als hulp-machinist op de 2400en die 
op de laatste lijn hebben gereden. 
 

  
Dienstregeling 1978 Station Aalsmeer november 1971 
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NS 2449 in voorspan Provincialeweg Mijdrecht Uithoorn februari 1977 

 
 


