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Mededelingen en aankondiging van de komende presentaties 
Februari 2020 

 

Beste mensen, 
 

 

We zijn blij dat we voor vrijwel het gehele jaar de programmering rond hebben. Alleen de 

laatste details voor het najaar moeten nog worden ingevuld. Daarbij denken we aan de 

Haarlemmermeer, Japan en Java (in alfabetische volgorde).  

De nieuwe huisvesting blijkt gelukkig bij iedereen in de smaak gevallen te zijn. 
 

In de vereniging wordt momenteel nogal vooruit gekeken en een aantal mensen is druk be-

zig een beleid voor de komende jaren voor te bereiden, waarbij ook aan het komende lus-

trum wordt gedacht. Om dat beleid een groot draagvlak bij de leden te geven, is er een plan 

het in de gewesten te bespreken. Voor ons zou dat het zuidelijke gewest zijn, dat loopt van 

de Zeeuwse via de Brabantse afdelingen naar Zuid-Limburg. Als er leden in onze afdeling zijn 

die daaraan willen deelnemen, willen ze zich dan bij mij melden? 
 

We geven hieronder de aankondigingen en verderop de wervende toelichtingen.  

De bijeenkomsten zijn in De Spuiklep, Parallelweg 2K in Heerlen en (behalve de uitzonderin-

gen) steeds op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 19:30u en einde ca 22:30u. 
 

De grote variatie waarmee we onze spoor- en tramhobby kunnen beleven wordt treffend 

geïllustreerd door René Platjouw op vrijdag 14 februari (natuurlijk óók in De Spuiklep) met 

zijn presentatie ‘Alles is Railatief’. 
 

Dan kunnen we op vrijdag 13 maart kennis maken met een ver en onbekend land als Ernst 

van Gulden ons meeneemt naar Vietnam met zijn programma ‘Leven langs het spoor in 

Vietnam’. 
 

In april slaan we een keer over omdat onze vaste avond dan op Goede Vrijdag valt en dus in 

de Paasvakantie, en daarna komt Hans Altena op 8 mei met zijn presentatie ‘75 jaar na D-

day, de Geallieerde Spoorwegen, een vergeten hoofdstuk’ en op 12 juni komt Jan Stroo-

band met ‘Een verzameling Harztochtelijke plaatjes’.  
 

Jullie zien dus dat er weer een heel afwisselend programma is samengesteld met sprekers 

van ver buiten onze afdeling. Een flinke opkomst helpt om de kosten te dekken die hiermee 
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samengaan. Natuurlijk zien we ook heel graag presentaties door afdelingsleden, dus wie 

daar ideeën voor heeft, kan zich melden!  
 

Namens het afdelingsbestuur,  

Jan Roos, secretaris 
 

 

Hier de toelichtingen op de komende  presentaties bij de NVBS afd Zuid-Limburg: 
 

 

Alles is "Railatief", een beamerprogramma van René Platjouw uit Amsterdam. 

Onze hobby is zeer veelzijdig en wordt door een ieder van ons op zijn eigen manier beleefd, Tot in de 

vreemdste uithoeken of tot op de hoogste bergtoppen van onze wereld liggen rails en rijden treinen 

of trams. En als ze dat niet meer doen dan hebben ze ooit wel eens gereden en zijn ze in de grijze 

mist van de vergetelheid geraakt. 

In dit programma springen we van de hak op de tak. We doen niets anders dan overstappen. Van de 

tram op de trein en van de monorail op de metro. Van het heden naar het verleden en zelfs in de  
 

 

toekomst. Alles wat maar met rails te maken heeft kan in dit programma op het scherm komen. Van 

realiteit tot fictie. Van spoorstaaf tot bovenleiding tot seinmast. Als het maar “railatief” is. 

Albert Eensteen bestudeerde onze hobby jarenlang en vatte het al samen in zijn beroemde “railativi-

teitstheorie”. En wie ken niet de beroemde formule van hem: R2 > 1r ? 

Voor een nadere uitleg hiervan raden wij U aan deze gevarieerde beameravond te bezoeken. 
 

  



 
Hogesnelheids-monorail van Kruckenberg naar Stedefeld voor 360 km per uur uit 1924 
 

Leven langs het spoor in Vietnam - Presentatie verzorgd door Ernst van Gulden 

De bekende Haarlemse spoorwegfotograaf Ernst van Gulden verzorgt vanavond een bijzondere pre-

sentatie 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. 
 

 


