Beste lid/sympathisant/vrijwilliger van/of
vzw. BSM,
BUURTSPOORWEGMUSEUM vzw
Ninoofse Steenweg, 955 te 1703 Schepdaal-Dilbeek
Ondernemingsnummer 0447.344.303

Ik ben erg blij, dat ik jullie hierbij het hernieuwd kluskrantje mag voorstellen. In onze
stormachtige opstart vanaf augustus 2018 is er veel gebeurd en veel ten goede
gekomen, maar sommige aspecten werden wat verwaarloosd. Daaronder valt zeker
het gemis aan een regelmatige informatie-doorstroming, over wat er allemaal op de
tramsite gebeurde, dank zij jullie inzet en/of financiële steun.
Daarom werd nu het ter ziele gegane Kluskrantje opnieuw gerestaureerd, zoals dat
logischerwijze hoort te gebeuren op een historische erfgoedsite.
We zullen dit kluskrantje drie maal per jaar uitgeven. Het zal beschrijven en met
foto’s tonen, welke werkzaamheden er met/of door BSM op de site, de laatste
maanden zijn doorgevoerd. Bovendien zullen we er ook summier de beslissingen
aangeven, die formeel door de Raad van Bestuur werden getroffen in de voorbije
periode.
Samen met het jaarverslag, dat aan jullie goedkeuring wordt voorgelegd op onze
Algemene Vergadering, wat normaal in de maand mei moet gebeuren (en wat zeker
zal gebeuren voor het jaarverslag 2020, tenzij ook daar Corona-perikelen voor
vertraging zorgen), hoop ik dat we jullie aldus, op deze transparante wijze op de
hoogte houden.
Er bestaat helaas niets, dat niet beter kan. Daarom : mocht je bemerkingen of
suggesties hebben op dit kluskrantje, laat dit gerust weten op volgend e-mail adres :
trammuseumschepdaal@gmail.com
Of nog beter : mocht je een goede pen hebben en in de toekomst willen meewerken
aan het kluskrantje : aarzel niet, om je interesse te melden op het zelfde e-mailadres.
Willy Segers,

Voorzitter vzw. BSM

De eerste foto in dit hernieuwde kluskrantje is een prachtexemplaar, genomen door ons
lid Robert Jeanfils, op dinsdag 10 november, iets na 17 uur. De avondzon schemert nog
wat in het westen; de mistflarden en het gelig licht van de lantaarns herinneren aan
onheilspellende tijden.

Wat je enkel maar kan vermoeden op die foto,
zijn de restauraties aan de lantaarnpalen. De
meeste zijn intussen grondig hersteld, vanaf
augustus-september 2020.
Toegegeven : BSM ging ook wat in de mist, toen
dit werk in het begin werd toevertrouwd aan
een stagiair, zonder voldoende begeleiding.
Herita toonde zich dan ook terecht ongelukkig
met de gang van zaken. De stagiair mag zeker
niets aangewreven worden; BSM heeft er wel
uit geleerd : restauratiewerk doe je niet
onbezonnen. Jean-Louis Delfosse en Robert
Jeanfils hebben nadien letterlijk de draad
opgenomen : zij hebben overal de draadstangen
vervangen, alles terug aan elkaar gezet en de
deurtjes terug in orde gebracht. Momenteel zijn
alle lantaarns in grondlaag geplaatst en terug
gemonteerd op de palen. Sommige lantaarns
hebben intussen reeds een eindlaag gekregen;
andere zullen moeten wachten, tot Covid en de
koude, natte winterdagen achter de rug zijn.

Her en der moeten ook glazen worden aangepast en/of vervangen. Volgend jaar zullen
nog ca. 3 a 4 klusdagen hiervoor nodig zijn. Mochten er liefhebbers zijn of mocht je
iemand kennen, die hieraan (en deze keer, onder voldoende begeleiding !) graag wil
meewerken : met heel veel plezier kan die persoon terecht bij Pierre Dedobbeleer
(pierre3tto@gmail.com), de technisch verantwoordelijke van BSM. Zeker dames kunnen
aantonen, dat zij hun mannetje kunnen staan in deze restauratiewerken !
En het licht keert ook op andere plaatsen van de tramsite terug !
In loods 2 werden in verschillende beschermde rijtuigen de verlichting terug
aangebracht. In de Grimbergen 9537
en zijn aanhangrijtuig 11620 werden
de lampen vervangen, maar nog
gevoed op de originele 240 Voltgelijkspanning.
In het zomerrijtuig 8947 kon de
verlichting vervangen worden door
energiezuinige led lampen, eveneens
op 240 Volt gelijkspanning, zonder
dat dit voor bezoekers opvalt. In
motorrijtuig 9004 was de klus nog
moeilijker : daar moest ook de oude
bedrading volledig vernieuwd
worden, opdat hier ook led lampen
op 240 V konden gebruikt worden.

Tenslotte werden ook lantaarns voor de
verlichting van het koninklijk rijtuig A1625 en
de bijwagen A11509 voorzien. Uiteraard kon
men om veiligheidsredenen, niet de originele
carbuurverlichting opnieuw laten functioneren.
Daarom heeft Herita voorzien, de “koninklijke
lantaarns” toch te laten schijnen, maar wel via
een ingebouwde batterij.
Al dit werk werd uitgevoerd door onze Heritaman, Koen Boschmans, samen met onze
vrijwilliger, Herman Noyaerts.

Het pronkstuk van het restauratiewerk van BSM is uiteraard de SE9102. Dit rijtuig is
weliswaar niet beschermd, maar daarom niet minder valabel, om in de collectie oude
tramrijtuigen te worden opgenomen. BSM was dan ook bijzonder blij, dat via onze
koepelorganisatie Meta, de Lijn de financiele middelen ter beschikking stelde, zodat BSM
het nodige materiaal kon aanschaffen. De restauratiewerken aan dit rijtuig zijn in de
zomer van 2018 echt van gestart gegaan, met een grondige inspectie en de
voorbereiding van de carrosserie, die op meerdere plaatsen in bijzonder slechte staat
was. Daartoe moesten uiteraard eerst alle losse delen verwijderd en gladgeschuurd
worden.

Om de vele gaten en oneffenheden weg te werken, was een aanzienlijke opvulcapaciteit
nodig. In totaal werd al zowat 9 kg (6 potten) aan tweecomponenten polyfiber-polyester
plamuur gebruikt over bijna de ganse oppervlakte van het rijtuig, een enorme prestatie,
als men daarbij voor ogen houdt, dat deze aangebracht fiber-laag drie maal wordt
afgeschuurd, om een volkomen glad oppervlak te bekomen : eerst met de ruwe korrel
40, waarna de kleine oneffenheden tussen de glasvezels, die in de polyfiber verwerkt
zitten, worden opgevuld met stopverf, wat opnieuw afgeschuurd wordt, deze keer met
een korrel 80. Tenslotte wordt het geheel volkomen glad geschuurd met korrel 150 : een
titanenwerk, dat met eindeloos geduld vooral door Robert Jeanfils werd uitgevoerd.
Omdat uitgedroogde stopverf verweert onder invloed van de lucht, moest het uiteraard
ook zo snel mogelijk gedekt worden met een eerste verflaag. Gelukkig is ook het
allerlaatste gedeelte (“kop B”) juist voor de tweede lockdown klaar geraakt. Want na
deze grondlaag wordt ook deze nog eens afgeschuurd, met de allerfijnste korrel (korrel
320), waarover dan de eindverflaag komt, de typische gelige kleur van de toenmalige
tramrijtuigen.

Terzelfdertijd werd het interieur opgekuist en de beide bestuurders- en ontvangerszetels
mechanisch hersteld en opnieuw gegarnierd door een derde firma, waarbij de sky-

bekleding volledig diende vernieuwd te worden. Ook een 2-zitbank vereiste dit volledig
herstel. Vooral de ontvangers-zetel diende
daarbij mechanisch worden hersteld.
De plooideuren, werden afgenomen en – na
behoorlijk wat moeite – gedemonteerd. Ze
werden intussen ook reeds gedeeltelijk hersteld.
Daarbij dienden veel barsten en scheuren te
worden opgevuld, verlijmd en opnieuw meerdere
malen geschuurd. Bij deze deuren moet wel de
volledige beschildering nog plaats vinden.
Bovendien moeten de nieuwe rubberen
afdichtingen nog geplaatst worden.
Op het dak werd een groot deel van de oude
roofing verwijderd – wie dit bij al eens thuis heeft
laten doen – weet dat dit een erg vuile en lastige
klus is. Om schade aan kabels en toestellen te
vermijden, werd wel het deel roofing op het
middelstuk rond en onder de kabels en toestellen
behouden. Een nieuwe, waterdichte coating
wordt over het geheel aangebracht, waarbij het
dikteverschil tussen de oude roofing en de
nieuwe coating verwaarloosbaar klein zal blijven.
Tenslotte werd - met de technische assistentie van Philip Baker - binnen het rijtuig
ledstrips op 230 V geïnstalleerd, die de oude buisverlichting, die op 600 V gelijkstroom

werkte, al volledig geïnstalleerd. Ook de bekabeling voor de koplampen, de
bestemmingfilms en sluitlichten is inmiddels klaargenomen.
Zonder verdere, majeure vertraging door lockdowns, moet het dus mogelijk zijn het
herboren tramrijtuig tegen eind 2021 de herboren tram aan de BSM-leden en aan
andere tramliefhebbers voor te stellen.
Hier ook geldt : mochten er liefhebbers zijn of mocht je iemand kennen, die hieraan
(onder voldoende begeleiding) graag wil meewerken : met heel veel plezier kan die
persoon terecht bij Pierre Dedobbeleer (pierre3tto@gmail.com), de technisch
verantwoordelijke van BSM. Zeker dames kunnen aantonen, dat zij hun mannetje
kunnen staan in deze restauratiewerken !
In dit kluskrantje hebben we vooral willen belichten, welke restauratie-taken recent door
onze vereniging werden uitgevoerd. Maar ook voor het onderhoud van de site zijn vele
mensen betrokken. Die komen in een volgende kluskrantje uitvoerig ter sprake, op het
moment, waarop de donkere wintertijden stilaan wegebben en zij terug volop aan de
slag gaan.
Om in deze donkere tijd toch wat licht te brengen, een laatste, afsluitende foto : het
verlichte interieur van een goederen-compartiment, op onze site.
Het kan knusjes zijn, ook in corona-tijden ! Tot binnenkort !

Recente beslissingen van de Raad van Bestuur
-
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-

-

-

Bijdragen : de raad heeft vastgesteld, dat het initieel bedrag van 10 euro (en steungeld) al vijf
jaar lang ongewijzigd is. Rekening houdend met de algemene prijsstijging, gedurende deze jaren,
en na een vergelijking met de (meestal veel hogere) lidgelden bij vergelijkbare (tram)verenigingen wordt dit bedrag vanaf 1 januari opgetrokken tot 12 euro. Je steunt voor dit bedrag
onze vereniging, maar je mag voor dit bedrag ook gedurende het ganse jaar (als de site open is),
deze gratis bezoeken. De Algemene Vergadering moet uiteraard dit voorstel bekrachtigen.
Afvaardigingen en verantwoordelijkheden : de raad heeft ervoor geopteerd, om de
verantwoordelijkheden verder systematisch te spreiden, zodat onze leden/vrijwilligers zich echt
betrokken voelen en er niet alleen voor spek of bonen hoeven bij te lopen.
Daarom werd Michel Aerts aangeduid als afgevaardigde van BSM bij onze koepelorganisatie,
Meta en werd Tom De Decker aangeduid als zijn vaste vervanger. Beide zullen onderling
overleggen, wie naar welke vergaderingen gaat, in functie van de te behandelen onderwerpen.
Aan Chris Lippens en Stijn Timmermans werd gevraagd of zij de verantwoordelijkheid voor de
promotie-activiteiten van BSM op zich willen nemen. Beide zijn al in contact met mekaar en
spreken af, welke initiatieven nuttig/nodig zijn, om de bezoekers-interesse in onze tramsite op te
krikken.
Uiteraard : elkeen van onze leden/vrijwilligers, die affiniteit en interesse hebben voor promotieactiviteiten : zij zullen met plezier opgenomen worden in dit team
Functie- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de Raad : de leden van de Raad zijn diegenen,
die elk jaar verantwoording moeten voorleggen aan de Algemene Vergadering en daarover de
goedkeuring moeten ontvangen. Zij worden ook benoemd (of ontslagen) door de Algemene
Vergadering. Opdat onze leden/vrijwilligers duidelijk kunnen zien, wie voor wat verantwoordelijk
is (en dus tot wie zij zich, tijdens het jaar kunnen richten), heeft de Raad vijf functies gedefinieerd,
elk met hun specifieke verantwoordelijkheden (de voorzitter, de penningmeester, de technisch
verantwoordelijke, de organisatie-verantwoordelijke en de secretaris). Die functie-indeling kan
elk lid inkijken. Maar nog belangrijker : de leden van de Raad zijn dan wel verantwoordelijk voor
het dagelijks bestuur, maar de Raad wenst terzelfdertijd dat zoveel mogelijk
verantwoordelijkheden worden door-gedelegeerd (liefst zelfs aan duo-teams, zoals hierboven
met Michel/Tom en Chris/Stijn).
Nuttig om weten : de Raad heeft Farah Decamps ( farah.decamps@gmail.com ) als vertrouwenspersoon aangesteld. Mocht je in alle stilte en rust, een persoonlijk probleem wensen te
bespreken, dat je ondervindt op de site (pesterijen, ongepast taalgebruik of aanmatigend gedrag
van anderen …), : spreek gerust met haar af, om dit probleem opgelost te krijgen.
Beleidsplan van BSM : Meta heeft recent gevraagd het beleidsplan van BSM te kunnen inkijken.
We moesten erkennen dat we dit voorlopig nog niet hadden. Daarom heeft de Raad van Bestuur
aan een groep actieve leden/vrijwilligers en enkele derden gevraagd om na te denken, wat BSM
over een periode van 3-7 jaar, op eigen kracht zou moeten gerealiseerd hebben. Met elk van hen
wordt gesproken, zodat dit ontwerp beleidsplan tegen begin volgend jaar klaar is voor verdere
aftoetsing (om nadien aan de Algemene Vergadering te worden voorgelegd). Wie niet
gecontacteerd werd, maar toch graag hieromtrent zijn inzichten en voorstellen wil inbrengen :
gewoon even je interesse melden bij : trammuseumschepdaal@gmail.com en we bezorgen je een
sneuveltekst-beleidsplan, samen met een vragenlijst.

v.u. : Pierre Dedobbeleer, Groebegrachtstraat, 22/B1 1500 HALLE

