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Post corona
Lezers, de Nieuwsbrief is dit keer een korte, zakelijke. Er zijn enkele mededelingen te doen.
Een uitgebreider periodiek laat nog even op zich wachten in verband met nog niet afgeronde
ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat er nu al wat te melden valt.
7 mei 2022 – bezoek aan de OVCN open dag
Op zaterdag 7 mei houdt de OVCN in Sonnega (Friesland) open huis. OVCN staat voor
Openbaar Vervoer Collectie Nederland. In 2019 werd een geschikt pand aangekocht voor het
OVC-museum. Vanwege de beperkingen door covid-19 was een opening met publiek niet
mogelijk. Maar 7 mei staat dus in het teken van de opening van het nieuwe pand. Tevens t d
Alle belangstellenden worden uitgenodigd om deze dag te vieren. De dag is van 11 tot 17 uur.
De officiële openingshandeling is om 12 uur.
Tijdens deze feestelijke dag zijn er goede binnen- en buitenvoorzieningen. Eten en drinken
wordt verzorgd.
Verder is er een OV markt met diverse kramen waar informatie te vinden is, of waar u een
modelbus kopen kunt. Kortom, een dag vol feestelijkheden en vooral veel oude bussen.
Het bestuur van de STA zet op deze zaterdag de Volvo 61 in voor de retourrit naar de OVCN.
Belangstellenden kunnen voor € 15,00 van Arnhem en Apeldoorn naar Sonnega en terug
meereizen. De bus zal om 9:30 uur vertrekken van het overdekte busstation bij Arnhem
Centraal. Bij voldoende belangstelling zal de bus ook stoppen bij de SVA-garage aan de
Vlijtseweg in Apeldoorn.
De terugrit zal beginnen om 15:00 uur.
Aanmelding voor de busrit bij hermanwilmer@gmail.com.
Betaling van €15,00 uiterlijk op 5 mei 2022 op bankrekeningnummer: NL09 INGB 0006 9531 09
van de STICHTING TROLLEYMATERIEEL ARNHEM, onder vermelding van Sonnega.
Materieelzaken
De overname van Berkhoftrolley 5227 is een
feit. Binnen de gestelde tijd van een half jaar is
het het STA-bestuur gelukt om de overnamesom op tafel te leggen. De administratieve afhandeling zal direct na de Paasdagen plaats
vinden. Er wordt in overleg met de directie van
Transdev-Cxxn naar een datum gezocht waarop
de overdracht op een feestelijke wijze uitgevoerd zal worden. Daaraan zal in de pers de
nodige aandacht worden besteed. Dat zal het
begin vormen van een actief veteraan
trolleyseizoen.
Berkhof trolleys 5227 en 5228 in de stalling Meinerswijk
30 maart 2022 - Foto Louis Verhoef

1

