
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zomeractiviteit 

Het Kolenspoor 
 

As / Dilsen 

27 juni 2009 

 



  Maaslandse Wijnvrienden 
 

Beste wijnvrienden, 

 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit op onze laatste activiteit van dit seizoen. 

Alle deelnemers verzamelen stipt (denk om onze planning) om 17.45u op de parking 

van het “Dilsers Eetcafé”, Rijksweg 513 te 3650 Dilsen, vanwaar we met een busje naar 

de volgende geheime locatie gebracht worden voor de zomeractiviteit 2009. 

Na afloop worden we ook weer teruggebracht naar het Dilsers Eetcafé, waar omstreeks 

21u een driegangenmenu op ons wacht  (keuze zie inschrijvingsformulier in bijlage). 

Niet-deelnemers aan de eerste activiteit kunnen ons hier omstreeks 21u vervoegen. 

Wanneer: zaterdag 27 juni 2009 om 17.45u 

Kostprijs: leden 35 euro – niet-leden 45 euro 

Wij verwachten uw inschrijvingsformulier samen met uw keuze voor het hoofdgerecht 

terug uiterlijk tegen 15 juni. Dit kan per mail aan  

johngolsteyn@euphonynet.be 

 

 

Zomerhappening 

2009      
 

Wijnmeester  Paul Van Dinter   089 75 46 95 

Penningmeester  Marc Smeets  089 35 35 20 

Schrijfmeester   John Golsteyn  089 56 57 58 Verlorenkost 86  te 3680 Maaseik 

Leden    Jos Thomassen  089 76 77 89 

mailto:johngolsteyn@euphonynet.be


Met deze toch weer speciale “geheime” activiteit beëindigen we ons werkingsjaar 2008-

2009 dat in het teken stond van de “Ronde van...” 

In het Maasland was en is nog iedereen bekend met het befaamde mijnverleden. Dat een 

groep enthousiaste mensen tot veel in staat is, bewijst het met veel inzet en volharding 
uit het niets verrezen treingebeuren in het station van As.  Met weemoed denken we 
terug aan hetgeen toen zo gewoon was maar door de opkomende modernisering in onze 

streken moest verdwijnen. Meer dan ooit is een rit met de oude treinstellen voor velen 
een blijvende herinnering of een aangename kennismaking met hoe het vroeger was. 

Als bestuur hadden we dan ook gekozen om met onze leden een nostalgische treinrit te 

maken van As naar Waterschei en terug over Eisden naar As - het traject van het 
“Kolenspoor”. Tijdens deze rit werd er tweemaal gerangeerd en mochten telkens enkele 

mensen mee plaatsnemen op de locomotief. 

Op de terugrit van Waterschei naar Eisden werden de nodige flesjes wijn ontkurkt in de 
aangekoppelde restaurantwagen en konden we onder een gezellige babbel ons 

werkingsjaar sfeervol beëindigen.   

Na nog een korte busverplaatsing van As naar Dilsen mochten we omstreeks 21 uur, 

uitgehongerd als we waren, aanzitten aan een 3-gangen keuzemenu in “Dilsers Eetcafé”. 
En dat het smaakte... 

Mogen we ook langs deze weg de mensen van Kolenspoor bedanken voor de prettige 

samenwerking. Via de link hieronder komt u meer te weten over dit schitterende project. 

 

  



 

 

 



  



 


