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Op vrijdag 30 september, 1 en 2 october 2022 viert de ASVi haar gouden jubileum.
Het avontuur van onze vereniging begon met het bewaren van twee voertuigen van de toenmalige
Buurtspoorwegen. Tegenwoordig beheert deze er meer dan vijftig, naast een museum, een
werkplaats en een museumlijn. Dit jubileum zullen we vieren in aanwezigheid van onze partners en
vrienden, maar ook met jullie !
Enkele voertuigen komen ons uitzonderlijk bezoek brengen: -Corpet-Louvetstoomlocomotief nr. 1
(1Ct) van de Chemin de fer de la Baie de Somme. -NMVB-motorpakwagen nr. 9965 van TTONoordzee. - motorwagen nr. 34 van het tram- en busmuseum van de stade Luxemburg. De
elektrische, stoom- en dieselvoertuigen van de ASVi zullen uiteraard ook van de partij zijn.
Vrijdag 30 september is bestemd voor de fotografen. Vanaf 10 uur rijden de elektrische trams naar
Lobbes in een parade. Later in de dag zullen de stoomlocomotieven en dieselmotorrijtuigen in
historische reizigers- en goederentreinen rijden. Als toppunt van de dag zal een dubbeltractie met
beide stoomlocomotieven zijn.
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober worden talrijke activiteiten aangeboden: de uitgenodigde
voertuigen en de voertuigen van de vereniging zullen volgens een versterkte dienstregeling naar
Lobbes, Thuin Ville Basse en Biesme-sous-Thuin rijden. Op het museumsite zelf zullen modeltreinen
en live steam aanwezig zijn, een treinsimulator en verschillende lokale ambachten en foodtrucks.
In samenwerking met "Patrimoine Bus&Cars - Casteau", "HaRoBa", het Trammuseum Brussel en het
VLATAM uit Antwerpen rijden oude bussen rond in Thuin. Deze zullen het museum verbinden met
het station van Lobbes en parkeerplaatsen gelegen Drève des Alliés, 6530 Thuin. Het museum zelf zal
niet toegankelijk zijn voor autos. Er worden wel parkeerplaatsen voorzien voor mindervaliden langs
het museum in de rue du Fosteau. Indien U met de trein komt, kan U de tram in Thuin Ville Basse
nemen. De halte is aan de andere oever van de Samber gelegen tov het station van Thuin. Anders
kan U vanuit Lobbes een pendelbus nemen naar het museum.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten voor deze drie uitzonderlijke dagen voor hé gouden jubileum
van onze vereniging. Afspraak op 30 september, 1 en 2 oktober!

