CHEMIN DE FER DU BOCQ (PFT/TSP)
PROGRAMMA ZOMER 2022

1. TUC RAIL 2022 Project
In 2021 hebben we de 5508 van TUC RAIL in zijn nieuwe kleurstelling geschilderd.
Ten gevolge van dit succes van TSP, hebben wij met een klein team van TSP aan
een project gewerkt ivm een andere locomotief van TUC RAIL. De kleurstelling van
deze locomotief zal het begin zijn van verschillende evenementen die zullen worden
georganiseerd in het kader van de 30ste verjaardag van TUC RAIL. De 7800 zal
geschilderd worden in een speciale kleurstelling en zal voorgesteld worden te
Spontin op vrijdag 15 juli 2022. De normale vrijdagtreinritten om 11.00, 13.00 en
15.00 uur zullen met deze locomotief worden gereden.
Daarna volgt een speciale TUC RAIL-fotosafari op zaterdag 16 juli 2022, waar ook
een reeks gerestaureerde TSP-voertuigen te zien zullen zijn. Er zal die dag geen
regulier verkeer zijn. Op zondag 17 juli 2022 zal de gewone trein, net als op vrijdag,
worden ingezet met de TUC RAIL-locomotief.

2. Festival - 30ste verjaardag van Le Chemin de Fer du Bocq
TSP is dit jaar 30 jaar aanwezig op spoorlijn 128. Om dit evenement te vieren, en dit
aan een lagere kostprijs, hebben wij gekozen voor een partnerschap met
spoorwegmaatschappijen. Wij zullen dus het genoegen hebben buitenlandse
locomotieven te verwelkomen om onze bezoekers een origineel spektakel aan te
bieden. Hier zijn de data van de evenementen:
•
•

Vrijdag 12 augustus 2022: Fotosafari
Zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 augustus 2022: Festival met
treinritten elk uur tussen 9u en 18u. Er zal een synergie met het kasteel van
Spontin tot stand worden gebracht, met de organisatie van een "Jazz &
Blues"-concert. Onze treinen zullen de concertgangers ook de mogelijkheid
bieden om terug te keren naar de parkings van het station van Ciney, met late
vertrektijden om 19, 20 en 21 uur!

