Jaarverslag 2020

2020, een jaar in het teken van het Coronavirus.
Januari
Het jaar begint niet anders dan voorgaande jaren. Er wordt voortvarend verder gewerkt aan diverse
klussen. Daarbij heeft het afwerken van de buswerkplaats de aandacht. Zodra deze namelijk gereed
is, kan er een bus uit de opslag worden gehaald en kan daar in deze “werkplaats in de werkplaats”
ongestoord aan worden gewerkt. Ook wordt er verder gewerkt aan het afbouwen van de kleed-/
douchruimte.

In het museum wordt gewerkt aan het project “kruising morgenzonweg”. Deze krijgt een plek in het
museum, in plaats van het element met de draaiende borden. Zowel aan de scenery als aan de
techniek wordt veel tijd besteed.
Februari
De brandweer wil in maart een
brandweerwedstrijd organiseren
in de werkplaats van Transit Oost.
Hiervoor vindt in februari een
oefening plaats.

Maart - Mei
Het Coronavirus trekt een streep door alle plannen. Terwijl de hele samenleving de gevolgen ervan
ondervindt ontkomt ook Transit Oost er niet aan. Alle plannen worden tot nader order
noodgedwongen stilgelegd. Er wordt door onze vrijwilligers geen enkele klus meer afgemaakt. Ook
de brandweerwedstrijd gaat niet door.
Helaas kan het museum in April de deuren niet openen voor publiek. De enige activiteit die nog
plaatsvindt gebeurt door derden, aan wie de werkplaats is verhuurd. Er wordt door hen gewerkt aan
diverse treinen, eerst van Keolis, daarna van Arriva.
Juni
Heel voorzichtig, en onder strikte voorwaarden,
kunnen weer wat activiteiten worden opgepakt.
Doordat de “anderhalve-meter-regel” nog
steeds van toepassing, kunnen vrijwilligers
beperkt aan de slag. Om elkaar de ruimte te
bieden en ook de medewerkers die aan de
treinen van Arriva werken niet in de weg te
lopen, wordt besloten om op een andere manier
te gaan werken. Er worden projecten benoemd,
waar op vaste dagen vrijwilligers aan worden
gekoppeld. Hiermee wordt geprobeerd te
voorkomen dat er op bepaalde momenten teveel
vrijwilligers zijn, die elkaar niet de noodzakelijke
ruimte kunnen geven. In een aangepast tempo
wordt verder gewerkt aan de buswerkplaats.
Het museum kan helaas nog niet open. Hiervoor
zijn twee redenen: het museum is te klein om
bezoekers de vereiste ruimte te bieden en we
hebben weinig vrijwilligers die niet in de
“risicocategorie” m.b.t. Corona vallen.
Op een later tijdstip wordt besloten om het gehele jaar geen gasten te ontvangen. Dit biedt ook
mogelijkheden. Zo wordt de tijd benut om diverse aanpassingen aan de modelbaan aan te brengen.
Er wordt een aantal interactieve elementen toegevoegd. Ook wordt de maquette “kruispunt
morgenzonweg” afgewerkt. Het publiek kan de trein over de kruising laten rijden.

Augustus
Door ruimtegebrek bij één van de stallingsadressen werd ons gevraagd om de in restauratie zijnde
bus GTW 635, alsmede een aantal pallets met onderdelen, op te halen. Omdat we enkele jaren
geleden het voormalig busstation moesten verlaten was deze bus bij een Winterswijks bedrijf
gestald. Momenteel is het gebruik van het busstation tijdelijk weer even mogelijk en is deze bus daar
voorlopig weer gestald . Er wordt nagedacht over een definitieve busstalling.

September
Er zijn dranghekken aangeschaft. Deze bieden veiligheid bij de put en kunnen ook gebruikt worden
om het publiek te leiden. Tevens is er een elektrische heftruck aangeschaft.
November
Sinterklaas kon dit jaar, ook weer vanwege
het Coronavirus, niet met de trein op het
station van Winterswijk aankomen.
Om de drukte op het station te vermijden
kwam hij met de trein aan in de werkplaats
van Transit Oost. Hier werd hij ontvangen
door burgemeester Bengevoord.
Er zijn twee bouwpakketten besteld van
kleinere containers, voor het opbergen
van materialen en “tuingereedschap”.

December
Sinds juni is, onder voorwaarden, beperkt verder gewerkt aan de buswerkplaats. In december is deze
gereed gekomen. De Leyland 475 heeft de primeur om als eerste naar binnen te mogen voor het
schilderen van het plaatwerk. DAF bus 1363 wordt van de stalling in het voormalig busstation boven
de put gereden voor technische werkzaamheden.

Van de blauwe engel zijn in de kerstvakantie de generatoren vervangen. Ook is de vloer bij de rails
wat ruimer uitgevreesd en weer netjes afgewerkt.

Cijfers
Doordat het museum het gehele jaar gesloten is geweest voor publiek hebben we nul gasten
ontvangen. Het aantal door ons georganiseerde busritten was eveneens nihil.
Dankwoord
Transit Oost is veel dank verschuldigd aan al haar vrijwilligers, die de meest uiteenlopende
werkzaamheden verrichten . Zonder hun inzet kan de museumwerkplaats onmogelijk draaien.
Ook een woord van dank aan onze sponsoren en Vrienden van Transit Oost, alsmede aan onze
stakeholders. Hun steun is onontbeerlijk.
Korte vooruitblik 2021
Een andere bestuurlijke opzet
Nu de periode van bouwen aan het museum zo goed als voorbij is, gaat er een verschuiving
plaatsvinden van bouwen naar beheren. Er is voor gekozen om dit voortaan met drie bestuursleden
te doen met daarnaast twee coördinatoren.

Per 1 januari 2021 wordt voorzitter Remco Hijink coördinator werkplaats. Als voorzitter wordt hij
opgevolgd door Frank van Setten. Daarnaast fungeren de huidige bestuursleden Stuart Weir
(penningmeester) en Ruud Hudepohl (secretaris). Paul Hartman is bereid gevonden om de functie
van coördinator museum op zich te nemen.
Eerder (1 augustus 2020) is Tomar Sonderen als bestuurslid teruggetreden. Een deel van zijn
werkzaamheden wordt overgenomen door Lieke Ruesink, een nieuwe medewerker PR & Social
Media.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met deze opzet van de organisatie klaar zijn voor de
toekomst.
Plannen voor 2021
Zodra het weer verantwoord is en het van de overheid mag, willen wij de museumwerkplaats weer
openstellen voor publiek. Uiteraard hangt dit af van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus.
Om niet afhankelijk te zijn van stallingsruimte voor onze bussen, nu nog op enkele locaties in
Winterswijk, wordt er nagedacht over een eigen busstalling .
Als het doorgaat wordt een Krupp-bus in bruikleen verkregen, als aanvulling op onze collectie
bussen. Daarmee verkrijgen we een compleet beeld van de streekbussen die in onze regio hebben
gereden.
De komende jaren gaat de Blauwe Engel grondig worden aangepakt. De werkzaamheden zullen
neerkomen op drie pijlers, met daarnaast diverse ondersteunende werkzaamheden:
• Inbouw ATB-NG (Automatische Trein Beïnvloeding Nieuwe Generatie)
• Aanpak van de verf, waarin Chroom 6 verwerkt is
• Onderzoek en revisie van de draaistellen

Het bestuur van Stichting Transit Oost
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