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Nieuwsbrief september 2019 
 
Correspondentie over deze uitgave: 
hermanwilmer@gmail.com 
Verschijningsdatum: 1 september 2019 
Zie ook www.stroma.nl 

Tot nu toe 
 
De voorbereidingen van de viering van het 70-jarig bestaan van het Arnhemse trolleynet zijn zo goed 
als afgerond. Een aantal chauffeurs heeft code 95-cursussen met goed gevolg afgelegd, andere 
hebben het trolleycertificaat behaald. De werklijst bevat nog een aantal punten die afgehandeld 
moeten worden, maar de belangrijkste zaken liggen vast. Met de kleinigheden zullen we de lezer niet 
vermoeien, die zal het meest geïnteresseerd zijn in het programma van de beide vieringsdagen: 5 en 
14 september. 
 

Donderdag 5 september 
 
De startschotdag zal beginnen om 10.30. Het is de bedoeling om de handelingen van 70 jaar geleden 
zo getrouw mogelijk na te bootsen. De plaats van handeling is het Velperplein, voor restaurant Jans’ 
(in 1949 heette dit “de Rotonde”). 
 

  
Ingebruikname van de trolleyexploitatie met trolleys 101, 102 en 103, Velperplein bij Musis. 
Foto Persbureau Oost Nederland, collectie Gelders Archief 

 

Om 10.45 wordt een gezelschap genodigden met een ‘mistery guest’ trolley vervoerd van de 
Velperbuitensingel naar Arnhems erfgoedcentrum Rozet. Daar zal om kwart over elf de 
tentoonstelling “Trolley - van idee naar 2.0” worden geopend door Arnhems wethouder Hans 
de Vroome. 
 
Vanaf 12.00 uur is de tentoonstelling voor iedereen toegankelijk. De derde, vierde en vijfde verdieping 
van Rozet zijn ervoor ingericht. Speciaal te vermelden valt dat de tentoonstelling zal samenvallen met  
parallelle expostities. Gedurende de maand september wordt aandacht besteed aan de gevolgen van 
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de Slag om Arnhem, de operatie Market Garden. Die reIatie ligt voor de hand: de gevechtshandelin-
gen legden het Arnhemse trambedrijf lam, in de daarop volgende maand – oktober 1944 – gaf een 
voltreffer op de remise de genadeklap: de remise met daarin driekwart van het trammaterieel 
brandde totaal uit. 
 
In oktober van dit jaar zal de parallelle tentoonstelling gewijd zijn aan ‘mobiliteit’. Ook die relatie met 
de trolley zal geen toelichting vergen. 
 

  
Mistery Guest? 
 
De dag zal worden afgesloten met een borrel voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan de 
viering van 70 jaar Trolley Arnhem. Daartoe horen ook de vrijwilligersacties voor de Stichting Trolley-
materieel Arnhem. Vanaf 17.00 uur kan men terecht in het personeelsverblijf van Connexxion-Hermes: 
het Luifeltje. De ingang is aan de Remisestraat 4, Arnhem (voor niet-Arnhemmers). 
 

Zaterdag 14 september Open huis – Open Monumentendag 
 
Eveneens in het kader van 70 jaar Trolley Arnhem houdt Connexxion-Hermes open huis op het 
Remiseterrein. De STA sluit hierbij aan en brengt alle toonbare en verplaatsbare trolleys over naar de 
Westervoortsedijk. De bezoekers krijgen naast diverse voertuigen van Breng de STA-trolleys 139, 128, 
0158 en 5180 te zien. Eveneens zal de voormalige Gentse trolley 11 opgesteld worden. Uit Apeldoorn 
zal stadsbus 22 van het vroegere Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem, eigendom van de Stichting 
Veteraan Autobussen worden overgebracht. In overleg met Connexxion zal een rijprogramma voor 
enkele trolleys worden opgesteld. Op de dag zelf zal dit worden bekend gemaakt. 
 
Behalve voertuigen zullen voor verenigingen en commerciële uitbaters kramen worden geplaatst.  
Bezoekers zullen zeker geïnteresseerd zijn in de gezamenlijke stand van de STA en de Nederlandse 
Trolleybus Vereniging. Er hebben zich ongeveer twintig gegadigden aangemeld. Voor jong en oud 
valt er van alles te beleven. Tot ziens in de  
 

 


