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STOOM AFLATEN? LEES EEN BOEK! 
 
De Stoomtrein Maldegem – Eeklo trok ook in 2022 al veel toeristen naar het Meetjesland. Toch 
ondergaat de bekende attractie ook de warmte en droogte die we allemaal kennen. De 
verantwoordelijken van het museumstation houden van een goede relatie met de omwonenden van 
de toeristische spoorlijn en de gemeenten, en willen de komende dagen geen risico’s nemen. 
 
Voor de tijd van de hittegolf (zeker tot en met 17 augustus) blijven de stoomtreinen even op stal, en 
worden de toeristen vervoerd in historische dieseltreinen, de zogenaamde ‘kamieltjes’ uit de tijd van 
oma en opa. Zo kan ook elke Maldegemnaar en Eeklonaar met een gerust hart in het passeren veilig 
naar de museumtrein blijven zwaaien. 
 
Onze reizigers hebben de mogelijkheid om aan boord van de treinen een drankje te bestellen. Ook in 
de buurt van de op- en afstapplaatsen is er voldoende horeca in de buurt. 
 
De bezoekers kunnen op zon- en feestdag toch kennis maken met de stoomlocomotief, die onder 
druk staat, demoritten verzekert in het station en haar vuur met veel passie showt. De machinist en 
de stoker geven met plezier de nodige uitleg, en verder is er het museum met treinen van toen, tot 
liefst een locomotief uit … 1893, en een restaurantrijtuig van de bekende Oriënt Express, en nog veel 
meer… 
 
Na een rijke geschiedenis in het Meetjesland, geeft het Stoomcentrum Maldegem trouwens een 
boekje uit over haar werking, maar ook over het verleden van de spoorlijn die vanuit Brugge via 
Sijsele en Maldegem tot Eeklo liep. Het werkje – geschreven door bestuurslid Sven De Boeck - vol 
anekdotes en illustraties zal de bezoeker bekoren, maar kan ook door geïnteresseerde 
streekbewoners worden besteld via:  https://shop.stoomtreinmaldegem.be/product-
categorie/boeken/ 
 
Info openingsdagen, dienstregeling en tarieven: www.stoomtreinmaldegem.be  
 
Foto’s (zie verder): 
Foto 1: foto van cover van het boek 
Foto 2: stoomloc ‘Yvonne’ die demoritten zal verzekeren in het station van Maldegem 
Foto 3: foto van een dieseltrein ‘kamielke’ 
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