
 

Beste lid/sympathisant/vrijwilliger van/bij 
vzw. BSM, 

 

 

Begin november had ik het genoegen jullie het hernieuwd kluskrantje te mogen 
voorstellen. De tijd gaat snel vooruit. We hadden ons sterk gemaakt dat we jaarlijks, 
in november, in februari en in augustus een kluskrantje zouden opstellen en jullie 
overmaken. En dus staan we nu voor de tweede uitgave van het kluskrantje.  

Ik weet het, het blijft een trieste periode : het licht aan het einde van de tunnel is wel 
zichtbaar, maar niemand die weet hoe lang de tunnel is, die we nog moeten 
doorlopen. De corona-crisis maakt dat de kluskarweitjes grotendeels opgeschort 
werden, net zoals de onthaaldagen op de tramsite. De restauratie van de SE9102 zit 
ook in een rustfase, tot betere tijden. Moeten we dat wel iets berichten ?  

Ja, natuurlijk moeten we dat ! Regelmatige communicatie was, is en zal altijd een 
belangrijk element blijven in de 
ledenwerking. Onze historische 
voorloper – de eerste exploitant 
van de museum-tramsite in 
1962 – de Amutra wist dat ook 
al, al hadden zij toen nog geen 
naam voor hun ledenblad.  

Zoals ook verleden maal gemeld : 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.secret@gmail.com 

En uiteraard : ieder lid kan een interessante bijdrage insturen. Dat heeft alvast Louis 
Van Gucht gedaan, met een bijzonder interessant artikel over een tramlijn in onze 
streek, die er nooit gekomen is. 

Willy Segers, 
 
 

 
Voorzitter vzw. BSM  

BUURTSPOORWEGMUSEUM vzw 
Ninoofse Steenweg, 955 te 1703 Schepdaal-Dilbeek 

Ondernemingsnummer 0447.344.303 
 



Een triest einde …. 

Ooit konden de tramreizigers reeds in de verte de Statie van Schepdaal herkennen tussen de lange 
huizenrijen van de lintbebouwing aan de Ninoofse Steenweg : zij moesten slechts letten op het hoge, 
groene intermezzo dat de drie grote kastanjelaren boden aan de ingang van wat nu het trammuseum 
is. Die kastanjelaren werden er geplant, onmiddellijk nadat de tramsite er werd aangelegd, einde van 
de jaren 1880. Toen stonden er drie, langs de kant van de Ninoofse Steenweg. 

Het trio was nog erg jong, 
toen deze foto werd 
genomen, iets vóór de 
twintigste eeuw begon. 

 

 

 

 

 

 

 

Zeventig jaar later, toen de 
tramsite al heringericht was 
als trammuseum, waren zij 
in de fleur van hun leven : 
volgroeid, maar nog steeds 
jong-volwassen : 

 

Twee ervan moesten helaas 
wijken voor de 
restauratiewerken aan 
Loods 1, zodat er toch één 
exemplaar overbleef.  

Die fleurige eeuweling leek goed op weg om nog 
een paar eeuwen toe te voegen aan zijn leeftijd. 
Kastanjelaren halen immers moeiteloos 200 tot 
500 jaar. De klimaatopwarming deert hen niet 
zoveel : zij zijn immers van mediterrane 
oorsprong.  

Dik twee jaar geleden, toen BSM op vraag van 
Herita het trammuseum terug openstelde in 
september 2018, zag hij er nog steeds fleurig uit. 
Maar helaas, onder de grond woekerde er toen 
reeds wat …. 



In november 2020, merkte één van onze pientere vrijwilligers een abnormale wildgroei op aan de 
voet van de boom. 

De zwamvorming, op de kastanjelaar reikte al bijna tot 1,5 meter hoog. Vermoedend dat het een 
ernstige aantasting betrof, heeft BSM onmiddellijk contact gezocht met Herita, dat in december een 
gespecialiseerde boomverzorger stuurde. Het verdikt was helaas hard. Onze kastanjelaar is aangetast 
door de “echte honingzwam” (Armillaria mellea) : een schimmel die leeft in de wortels van houtige 
gewassen. Op het hout achter de bast bevindt zich een vlies van schimmeldraden. Het aangetaste 
hout rot weg, waardoor de boom gevoelig wordt voor windworp. De aantasting door de honingzwam 
is helaas niet te bestrijden en onomkeerbaar. De expert raadde dan ook aan, om hem zo snel 
mogelijk te rooien, want het 
risico, dat hij bij storm 
omwaait, is niet klein en met 
de heersende windrichting kan 
dat gemakkelijk de Ninoofse 
Steenweg zijn. 

De laatste van het trio moet 
dus helaas wijken, nog geen 
150 jaar oud : hij had 
gemakkelijk het dubbele 
kunnen halen. Volgens de 
boomexpert was de oorzaak 
niet ver te zoeken : lokale 
verdichting van de grond 
waarin hij wortelde door zware 
vrachtwagens die daar werden geparkeerd om materiaal te lossen voor de restauratie van loods 1, of 
voor het afladen van tramrijtuigen of voor het afladen van de stock aan rails. Wie zal het zeggen ? 

We zullen hem missen …. 



Twintig januari 2021 : nauwelijks 20 dagen na zijn aantreden als Algemeen Directeur van Herita, 
bezoekt Matthias Francken de tramsite. 

BSM was er weliswaar bij de kippen bij, door reeds op 18 december eind verleden jaar, Matthias 
Francken te feliciteren voor zijn aanstelling als de nieuwe leidinggevende persoon bij Herita en hem 
tegelijkertijd uit te nodigen voor een werkbezoek aan de tramsite in Schepdaal. Maar toch waren we 
verrast over zijn bijzonder snelle toezegging voor dat bezoek. Deze eer hebben we in het verleden 
nog niet vaak meegemaakt. 

Op 20 januari ontving jullie Raad van Bestuur de nieuwe Algemene Directeur van Herita, die meteen 
ook zijn nieuwe medewerker voor het vrijwilligersbeleid voorstelde. Onze voorzitter, Willy Segers 
heeft op een drafje, maar niettemin in voldoende detail ingegaan op het hobbelig parcours van onze 
relatie met Herita, op de punten, waarin wijzelf horen te verbeteren en uiteraard op de intenties van 
BSM naar de toekomst toe, zoals beschreven in het BSM-beleidsplan, dat ieder lid inmiddels heeft 
ontvangen. Ook de scenario’s, beschreven in de technische bijlage ervan kwamen kort ter sprake.  

De luisterbereidheid vanwege de leiding van Herita was bijzonder opvallend. Dit was niet meer de 
oude instelling, waarvoor de vroegere Stichting en zijn rechtsopvolger, Herita werd bekritiseerd : 
namelijk, zonder openheid en transparantie, neerbuigend neerkijken op de lokale verenigingen.  

Natuurlijk beseffen we bij BSM dat niet zomaar plots het manna zal uitgestrooid worden over de 
tramsite. Maar alleen al de openheid en transparantie zal al meteen een positieve impuls geven aan 
de werking van BSM. 

Een vaste datum is er nog niet afgesproken, om met Herita het beleidsplan van BSM in detail te 
doornemen, maar we zijn ervan overtuigd, dat dit niet meer te lang zal aanslepen … 

Op de foto, hieronder blijkt alvast dat iedereen de Covid-reglementering stipt naleefde (mondmasker 
op; voldoende afstand; tafel vooraf gedesinfecteerd). Omdat mensen achter het masker moeilijk 
herkenbaar zijn, geven we de hierbij de namen (van links naar rechts) : Matthias Franken (Herita), 
Wim Helderweerdt (Herita), Philip Baker (BSM), Betty Denys (BSM), Pierre Dedobbeleer (BSM), Willy 
Segers (BSM) en Jan Decraen (Kabinet bevoegd Minister Diependaele). En uiteraard, zoals het hoort : 
alle mannen luisteren naar de enige vrouw in het gezelschap …. 

 

Noot : wie graag de uiteenzetting van de voorzitter wil doornemen : stuur een mailtje naar 
trammuseumschepdaal.secret@gmail.com en je krijgt die thuis doorgestuurd.  



EEN BEETJE GESCHIEDENIS….. over de tramlijn van Asse, via Ternat en Dilbeek naar 
Halle. 
 
De meeste onder ons weten nog precies wanneer de eerste trein reed (1835). Ook zijn de namen “de 
Pijl”, “de Olifant” en de “Stevenson” onafscheidelijk verbonden met deze beginperiode. 
Een paar jaar eerder (1830) werd België onafhankelijk en de uitbreiding van het spoorwegnet onder 
Leopold 1 zorgde voor een economische boost te samen met de uitvinding en de toepassing van de 
stoommachine door James Watt. Op korte tijd waren er vanuit Mechelen en Brussel (eerste lijn) 
verdere verbindingen naar Antwerpen, Leuven, Tienen, Luik, Verviers, Aken, Keulen en zo verder tot 
in het Ruhrgebied. Ook naar het westen (Oostende, Brugge) en naar het zuiden (Franse grens) Om 
maar te zeggen op 45 jaar een indrukwekkend net dat veel heeft bijgedragen tot de voorspoed van 
ons land die tijd. 
 

Toch waren er hier nog hiaten wat de 
publieke dienstverlening betrof. 
Bijvoorbeeld het feit dat men bij 
aankomst bij een station nog een beroep 
moest doen op paard en kar (voorloper 
van de taxi) of te voet zijn weg moest 
verder zetten om tot aan zijn 
uiteindelijke bestemming te geraken 
(woonst, werk..) Er waren die periode 
geen auto’s en dit was de enige manier 
van reizen. Bovendien was het wegennet 
allesbehalve zoals we het nu kennen en 
veelal beperkt tot kasseiwegen (zie foto). 

Vermits men zeer lang onderweg was en de trein duur bleef de bezetting ondermaats in die periode. 
 
Ook regio)s met reliëfverschillen zoals vele gebieden in het huidige Franstalige gedeelte van België en 
ook onder meer het Pajottenland kon men niet of onvoldoende bedienen. 
Verder waren landelijke zones verwaarloosd daar waar de zogenaamde kleine industrie zich bevond 
met een groot potentieel aan handenarbeid. Eveneens tuin- en landbouwbedrijven in deze gebieden 
op het platteland die eind 1800 te maken hadden met een economische crisis te wijten aan de hoge 
transportkosten waren op het gebied van openbaar vervoer weinig gesteund. 
 
Het hek hier was helemaal van de dam als Amerika eind 19e eeuw goedkoper varkensvlees begon in 
te voeren en aardappelen hier ook  op de markt brachten. 
Gezien deze toestand kwam men tot de conclusie dat er wel degelijk nood was aan een tweede net 
zowel voor reizigers als voor goederen. Zo werd onder Leopold 2 tot oprichting van een tweede net 
openbaar vervoer overgegaan  : De Nationale Maatschappij Van Buurtspoorwegen 
 
Deze wet van 1884 voorzag in een volledig openbaar project waarvan het benodigde kapitaal bij 
elkaar zou gebracht worden door de Staat, de Provincies en de Gemeenten waar een tramtraject 
doorliep. Dat zou via een lening met een looptijd van negentig jaar gaan, waarbij de gemeenten-
afhankelijk van de resultaten van het lijnstuk waarvan ze aandeelhouder waren-geld zouden krijgen 
of een deel van de jaarlijkse interestaflossing dienden te betalen. Er werd gedacht dat er geen 
tekorten zouden zijn omdat het verkeer in mensen en goederen van en naar de nabijgelegen steden 
en treinstations omvangrijk genoeg zou zijn.  Het zou de handel van en naar het platteland enorm 
doen toenemen. Lage tarieven dienden de pendelarbeid en het transport te stimuleren. De aanleg 
van de traminfrastructuur zou de landelijke economie ten goede komen en daardoor ook de 
belastings opbrengst. 



 
De door de liberale regering ingediende wet voorzag geen mogelijkheid voor privé investeerders om 
aandelen te kopen. In 1885 werd door de katholieke regering een aangepaste wet op de 
buurtspoorwegen gestemd waarbij deze mogelijkheid wel werd voorzien. Slechts enkele individuen, 
katholieke politici en pastoors (jawel) in meer rurale gebieden, kochten enkele aandelen om op die 
manier het dagelijks vervoer naar de stad mogelijk te maken. Reeds in de zomer van 1885 werden de 
eerste twee tramlijnen in gebruik genomen, Oostende-Nieuwpoort en Antwerpen-Hoogstraten. Voor 
elk aan te leggen lijn werd een afzonderlijk kapitaal samengesteld, waarvoor aandelen werden 
uitgeschreven. 
 
Via een collega van de heemkundige kring uit Asse (Ascanus) kon ik een document (kopie) op de kop 
tikken uit 1894 waarbij gemeenten werden aangeschreven om mee te beslissen over een nieuwe lijn 
(Assche-Halle) van de buurtspoorwegen. Het document (zie bijlage) nodigt uit om mee te werken aan 
dit nieuw traject. Ten allerlaatste is deze lijn er niet gekomen God weet waarom niet. Misschien had 
het te maken dat zowel in Asse als Ternat (in 1856) al treinstations waren maar de echte reden is me 
niet bekend.  Misschien moet ik eens in de archieven van de gemeente gaan snuisteren. 
 
In alle geval hebben de Buurtspoorwegen ook zij met hun uitgebreid netwerk bijgedragen tot de 
economische, culturele en sociale ontwikkeling van vele regio’s. 
 
Louis Van Gucht. 
  



 
 



Kennismaking met een vrijwilliger Jean-Louis Delfosse of hoe “Een miniatuurtrein professional zich 
omschoolt tot amateur tramrestaurateur”. 

Jean-Louis : een immer-vriendelijk ogende, 
onderhoudende en “luimige” man (in alle 
betekenissen van dit woord), een echte 
Brusselaar, die van zijn hobby zijn beroep 
maakte en van zijn beroep terug een hobby. Hij 
lijkt bescheiden, maar met zijn ervaring en 
kennis is hij één van de sterkhouders van BSM.  

Wie ouder is dan dertig en wel eens Brussel-
Centrum bezocht, die zal zich zeker en vast de 
ramen herinneren aan de Grasmarkt, 
waarachter schitterende Märklin-treinen 
eindeloos denderden doorheen prachtige mini-
landschappen. De eigenaar ervan : Jean-Louis 
Delfosse. Alles wat reed op sporen of op de 
weg, kon je bij zijn bedrijf in mini-formaat 
kopen. Zijn voorraad besloeg meerdere 
miljoenen Belgische Frank.  

Maar helaas voor hem en voor Brussel werd de 
vastgoeddruk te groot. Zoals zo vaak gebeurde 
rond druk bezochte plaatsen in alle grote 
steden, werd de aantrekkelijke winkel-diversiteit er weggeduwd door een éénzijdige mix van 
sectoren, die hogere marges hanteerden en dus ook hogere huurkosten konden betalen : 
modeboetieks, snelresto’s, koffielounges en hier en daar een juwelenwinkel kwamen in de plaats 
ervan. Zo ook op de Grasmarkt. Bij de hernieuwing van het huurcontract in 2005 eiste de eigenaar 
van het pand, waarin het bedrijf van Jean-Louis gevestigd was, een veel te hoge huurprijs. De 
verkoopsmarge op dure, perfect uitgevoerde miniatuurmodellen is helaas niet deze op een modieus 
kleedje. En zo verdwenen de denderende mini-treintjes uit het stadsbeeld in hartje Brussel. Jean-
Louis moest noodgedwongen letterlijk de stekker eruit trekken.  

Als kwieke zestigjarige dacht Jean-Louis “nu begint het echte leven”. Hij - een oorspronkelijke 
bewoner van Waterloo - was de drukte ontvlucht en had een woning laten bouwen, boven het Ijsbos 
aan de rand van Schepdaal. In de verte kon hij ongetwijfeld de verbouwingen volgen van de langste 
trein-viaduct in Vlaanderen van dubbelspoor naar een vier-sporige viaduct. Wellicht zou hij het zelfs 
in mini formaat hebben kunnen nabouwen. Maar Jean-Louis wou de wereld zien. En zijn toekomstige 
schoondochter – afkomstig uit Rosario in het subtropisch gedeelte van (Noord)-Argentinië, de stad, 
waar Ché Guevara geboren werd – was voor hem het ideale alibi, om samen met zijn Limburgse 
vrouw gans Argentinië te doorkruisen. Gans Argentinië ? Neen, veel te groot! : Jean-Louis woonde 
aan het Ijsbos, dus waarom zou hij nog de ijzige onderkant van Argentinië bezoeken ? 

Zou het daar geweest zijn, dat zijn liefde voor “echte” oude trams naar boven kwam drijven ? Want 
Buenos Aires en Rosario, dat waren ook de eerste steden in Zuid-Amerika, waar trams rondreden. In 
Brussel begon de paardentram in 1869, nipt voor de paardentram ook in Rosario rondreed. Maar in 
Buenos Aires reed die er al zes jaar vroeger. In Brussel daarentegen reed wel de eerste elektrisch 
tram al in 1894, vanaf het Stephanieplein naar Ukkel. Pas drie jaar later reed de eerste elektrische 
tram rond in Buenos Aires : de lijn was bekostigd met Amerikaans-Brits kapitaal, de Anglo-Argentine 



Tramways Company, La Anglo, die snel een dominante positie 
zou innemen in het bijzonder uitgebreide tramnetwerk, 
toendertijd in Argentinië. Zij kochten de rijtuigen ervoor vooral 
in een land, dat toen technologisch aan de kop stond : België : 
honderden trams gefabriceerd door La Brugeoise werden over 
zee uitgevoerd naar Buenos Aires, Rosario en andere Argentijnse 
steden, alles gefinancierd met Belgisch kapitaal door de holding 
Sofina, ingebracht in het kapitaal van La Anglo. En toen het 
tramnet bijna volledig geëlektrificeerd was in Buenos Aires en 
Rosario, in 1907 – net voor de winsten begonnen te vloeien - 
kochten “las Belgas” de oude aandeelhouders van La Anglo uit. 
En zo kwam het grootste Latijns-Amerikaans tramnetwerk, in 
Belgische handen. En de maatschappij groeide samen met het 
optimisme van die tijd, zeer snel : reeds in 1913 werd de eerste 
metrolijn er geopend, 65 jaar voor in Brussel de eerste 
premetrolijn in dienst werd genomen. 

 

 

Maar met de grote depressie rond 1928-1930 kwam de neergang. En zo verdwenen “las Belgas” uit 
het Argentijns beeld. En met hen, verdween het totale bovengrondse tramnetwerk van de 
Argentijnse bodem … Zelfs zodanig dat toen Jean-Louis in Buenos Aires rond toerde, er een oude 
Brusselse tram van de MIVB (de 9069) werd tentoongesteld, als een voorbeeld hoe comfortabel een 
tramritje kon zijn. 

 

  



Is daar de eerste vonk van de liefde van Jean-Louis voor oude trams ontvlamd ?  

Twee jaar later, toen zijn eerste liefde, zijn Limburgse echtgenote het gevecht tegen haar kanker 
verloor, zocht Jean-Louis soelaas in de tramwereld. Eerst bij TTO in De Panne, waar hij hoopte 
trambestuurder te worden op historische rijtuigen, maar het kon niet! Het “West-Vloamsch” en de 
onmogelijkheid om er als neofiet trambestuurder te worden, dreven hem naar Thuin, waar de ASVi, 
met vele vrijwilligers, maar ook met de financiële ondersteuning van het Waals Gewest en Europese 
gelden, een historisch tramnetwerk van de NMVB terug tot leven had gebracht.  

Van 2013 tot 2017 heeft Jean-Louis gedurende 3 dagen per week gependeld tussen de Ijsboslaan en 
Thuin, 142 km dagelijks. Vijf jaar hielp hij er bovenleidingen herstellen, dwarsliggers vervangen, 
rijtuigen onderhouden, gids en ontvanger spelen op tram of museum. Hij ontmoette er intussen 
Pierre Dedobbeleer en René De Loecker. Maar zijn grote droom, er trambestuurder worden : dat 
lukte niet.  

En toen, BSM gereactiveerd werd midden 2018 en onder impuls van de nieuwe secretaris Pascal 
Mathieu druk gezocht werd naar vrijwilligers, was hij één van de eerste om zich te melden. Voor de 
‘Brusselaar’, Jean-Louis, die wel perfect Nederlands beheerst, maar daarom nog niet het Pajots van 
een aantal BSM-vrijwilligers, was het even aanpassen. Maar intussen is hij met zijn polyvalente 
kennis en ervaring een onmisbare werkkracht, waarop je altijd kan vertrouwen. De oude 
lantaarnpalen verroest en door een voorlopige restauratie mismeesterd ? Geen probleem voor 
Robert JeanFils en Jean-Louis. Desnoods neemt J-L ze – met instemming van Herita - mee naar huis, 
om te zoeken naar een volwaardige oplossing.  

De lantaarn op de foto ziet er momenteel nog 
bijzonder triest uit, maar binnen enkele maanden, 
kan elkeen ze bewonderen, piekfijn gerestaureerd in 
de oorspronkelijke staat, door J-L. Zijn droom, om 
ooit trambestuurder te worden: daarvan heeft hij 
ook in Schepdaal moeten afzien. Er is momenteel 
zelfs helemaal geen verkeer meer mogelijk, door de 
staat van de sporen, die een bijzonder grondige en 
dus dure restauratie vereisen. Maar dat belet niet 
dat Jean-Louis telkens op post was, wanneer hem dat 
gevraagd werd. Hij was het, die samen met de 
toenmalige secretaris Pascal Mathieu op de 
succesvolle tentoonstelling rond Brussel – 150 jaar 
tram, de stand van BSM open hield. En daar hield 
BSM een meer dan behoorlijk financieel resultaat 
aan over. In de infobrochure “Wie is wie bij BSM” 
werd reeds aangegeven, dat er nog vele andere 
actieve vrijwilligers waren, die er niet werden 
voorgesteld, maar geleidelijk aan zouden ter sprake 
komen in het Kluskrantje.  

Het leek dan ook niet meer dan logisch om als eerste, 
daarbij Jean-Louis te kiezen: de bescheiden ogende 
man, maar met een ervaring, kennis en inzet, die verre van bescheiden is, integendeel … 

  



 

Recente beslissingen van de Raad van Bestuur : 

 

De Raad van Bestuur vergaderde op 9 december 2020. Volgende punten werden er behandeld : 

- de relatie met Herita : De RVB stelt met genoegen vast dat alle vrijwilligers van BSM terug 
welkom zijn op site, binnen het kader van een correcte, respectvolle samenwerking en 
samenspraak ; 

- openingsuren : de RVB beslist de (ook in het beleidsplan voorgestelde) openingsuren meer 
gezinsvriendelijk te maken; de onthaalnamiddag op donderdag wordt verschoven naar 
woensdag (van 14 tot 18 uur); zondag wordt er langer geopend : van 10 uur tot 18 uur (in de 
wintermaanden van  10 tot 16 uur). Op die manier voldoet BSM aan de openingseisen, 
gesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed (minstens 300 uren gedurende minstens 50 
dagen); 

- toepassing Dilbeekse Participatiepas : mits akkoord van Herita, zal BSM voortaan ook korting 
aanbieden aan de houders van een Participatiepas (zonder hiervoor compensatie te vragen). 
Daarmee gaat de Raad in op één van de suggesties uit het beleidsplan :aandacht voor 
kansarme personen;   

- aanvraag tussenkomst bij het gemeentelijk Noodfonds voor verenigingen  wegens tekorten 
ingevolge Corona: de Raad beslist om een aanvraag in te dienen, wat dient te gebeuren voor 
28/2/2020; 

- vaststelling voorontwerp beleidsplan : de opmerkingen van de bevraagde interne en externe 
personen werden geïntegreerd. Het document kan daarom voor gebeurlijke commentaar 
aan alle leden worden overgemaakt; 

- forfaitaire kostenvergoeding voor bestuurders : de raad beslist om zichzelf GEEN forfaitaire 
kostenvergoeding toe te kennen 

De Raad van Bestuur vergaderde op 18 februari 2020. Volgende punten werden er behandeld : 

- Het financieel verslag en het werkingsverslag 2020 werden, samen met de begroting 2021 
goedgekeurd voor overmaking aan de Algemene Vergadering, die (hopelijk) in mei kan 
worden samengeroepen; 

- Vrijwilligersbeleid : de Raad voert het voorstel uit het beleidsplan uit, door een reglement uit 
te vaardigen, zodat op het einde van elke jaar een mooie prijs (ter waarde van ca.120 euro) 
wordt verloot onder de actieve vrijwilligers. Het reglement wordt aan al onze vrijwilligers ter 
beschikking gesteld. Tevens keurt de Raad een aantal profielen goed van gewenste 
vrijwilligers. Daarbij wordt gestreefd om meer vrouwelijke en meer jongere vrijwilligers 
interessantere uitdagingen aan te bieden.  
Er wordt een budget goedgekeurd, dat toelaat om – wanneer de Covid crisis achter de rug is - 
een gemeenschappelijk leer-bezoek van onze onthaalmedewerkers te brengen aan het Klein 
Merelbeeks trammuseum. Dat privaat museum wordt enthousiast geleid door ons lid Alain 
Bondroit. Hij is de geknipte persoon, om met tips en trucs aan te geven, hoe wij,  vanuit het 
onthaal in Schepdaal ook onze bezoekers  op enthousiaste wijze kunnen begeesteren. 
Aan de ingang zal een paneel geplaatst worden, voldoende groot, waar kan gemeld worden 
dat we op zoek zijn naar specifieke vrijwilligersprofielen. 

- Grotere belevingswaarde geven aan de site : de Raad is bereid het werk van 
Betty/Louis/Emiel financieel en logistiek te steunen, indien nodig. Het eerste resultaat ervan 



(gezinszoek-folder) is wellicht ter beschikking tegen einde maart. Volgende stappen zullen 
volgen.  
De Raad hoopt tevens, met de financiële steun van Herita, een onderwerp als eindejaarswerk 
te kunnen voorstellen, dat erin bestaat de werking van de bestaande kwikdampgelijkrichter 
te laten nabootsen via gepaste sturing van verlichtingselementen, zodat dit uniek exemplaar 
niet meer een statisch object blijft, maar een belevenis op zich wordt; 

- Aansluiting bij de vzw Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerking : de Raad besluit lid te 
blijven, maar meer gebruik te maken van de diensten, die het Steunpunt aanbiedt en de 
informatie erover te verspreiden bij belangstellende leden en vrijwilligers; 

- De diverse aspecten, in rekening te brengen bij de aanvraag voor het Gemeentelijk 
Noodfonds (zie RvB van 9/12/2021) worden goedgekeurd, zodat de aanvraag kan worden 
gefinaliseerd en overgemaakt aan de gemeente tegen 28/2/2020; 

- Aansluiting bij de Dilbeekse Cultuurraad : de Raad heeft twijfels over de meerwaarde tot 
aansluiting en trekt dit voorstel in; 

- Stakeholders-reactie : naast Herita had de RvB op 1 februari contact gelegd met haar zes 
voornaamste stakeholders. Er zijn reeds van 5 stakeholders reacties bekomen. De RvB plant 
in eerste instantie een werkbespreking op te zetten met de gemeentelijke diensten, eerst 
met de Erfgoedcel en de dienst Erfgoed van de gemeente. Indien een lid graag deelneemt 
aan deze vergadering : mailtje sturen naar trammuseumschepdaal@gmail.com , voor 1 
maart; 

- Riebedie : aansluiting bij de vzw : Stijn en Louis hadden de suggestie gekregen, om via 
Riebedie vzw deel te nemen aan gemeenschappelijke promotie-activiteiten.  In samenspraak 
met Louis en Stijn heeft de Raad geoordeeld dat dit mogelijk maar zinvol wordt, als met 
Herita een verbeterde overeenkomst wordt afgesloten, waarbij BSM van een deel van de 
meer-inkomsten kan genieten en als deze gemeenschappelijke promotie-activiteiten andere 
voorziene promotieinspanningen van BSM zou kunnen verminderen. 

- Samenstelling Raad van Bestuur : het wordt stilaan tijd de interimfunctie van secretaris om te 
zetten naar een definitieve functie. Afspraak is om de switch te doen tegen de volgende AV. 
Het is ook mogelijk dat de organisatieverantwoordelijke binnen de RvB – thans Philip Baker – 
om persoonlijke redenen  gedwongen wordt zijn inzet voor BSM te beperken. 

- Varia : Emiel en Betty hebben terecht opgemerkt, dat we bezoekers vanaf het onthaal niets 
(behalve de audiofoon) kunnen aanbieden, opdat deze mensen een eerste idee krijgen wat, 
waar te bezichtigen valt. Dat is nochtans essentieel voor de onthaalfunctie. Het is ook niet 
duur. BSM maakt daarom het budget vrij, zodat elk groepje van individuele (betalende( 
bezoekers een dergelijke plattegrond (op A5-formaat gratis kunnen krijgen.    

 

Sympathie-betuigingen : 

Blijkbaar waren de voorbije weken een goed seizoen voor ongelukkige valpartijen : 

- Ons bestuurslid, Philip Baker moest een ernstige knieoperatie ondergaan, na een pijnlijke val 
- Onze actieve vrijwilliger Jean-Louis Delfosse – brak zijn voet en heeft eveneens een 

behoorlijke lange herstelperiode voor de boeg. 
Aan hen, maar ook aan de andere leden en vrijwilligers die mogelijk ook in het gips liggen 
zonder dat het Bestuur dit vernomen heeft, wenst het Bestuur een spoedig herstel !      

 
V.U. : Pierre Dedobbeleer Groegebrachtstraat, 22 B1      1500 Halle 


