Algemene informatie Museumwerkplaats

“Stap in de wereld van Transit Oost”
Musemwerkplaats
In de museumwerkplaats worden bezoekers meegenomen naar de tijd van de textielindustrie, het
kolenvervoer en het vroegere openbaar vervoer in Oost-Nederland en in het bijzonder in de Achterhoek. Hun
wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk de spoorwegen waren op nationaal en internationaal niveau maar
zeker ook voor de ontwikkeling van de streek en vooral het dorp Winterswijk. Ze maken kennis met
textielfabrikant Jan Willink, grondlegger van de spoorwegen in de Achterhoek. Ook zien ze de rol van de
spoorwegen veranderen met de komst van vrachtwagens en autobussen. Vervolgens kwam in de jaren ’60
het aardgas uit Groningen, dat ervoor zorgde dat het kolenvervoer vervolgens verdween.
Eyecatcher is de grote modelbaan van Winterswijkse spooremplacement (15 m lang en 4 m breed). De
modelbaan houdt de herinneringen aan het spoorwegknooppunt Winterswijk levend. De baan geeft een zeer
getrouw beeld van het emplacement omstreeks 1928. Een unieke weergave van een verdwenen
werkelijkheid: In de kleuren van toen en met de treinen van toen. Een aanblik die bezoekers niet snel zullen
vergeten.

Mobiel erfgoed
Transit Oost beschikt over een aantal historische voertuigen die (deels) in de werkplaats te zien zijn. De
collectie mobiel erfgoed geeft een goed beeld hoe het openbaar vervoer op de weg zich heeft ontwikkeld.
Van de eerste T-Ford bus uit 1923 van de Geldersche Tramwegen (GTW) tot de laatste bus van de
Gelderse Streekvervoer Maatschappij (GSM), die nog tot eind jaren ’90 dienst deed.
Verder is er een dieseltreinstel DE2, ook wel bekend als de “Blauwe Engel”. Deze treinen werden in de jaren
’50 door de Nederlandse Spoorwegen in dienst genomen en hebben tot in de jaren ’90 in de Achterhoek
gereden. De “Blauwe Engel” is voor veel spoorliefhebbers een waar icoon. Verder is er nog een rangeerlok
uit de 200/300 serie, beter bekend als de “Sik”. Deze waren veel te zien op het Winterswijkse emplacement.
Meer informatie over de Museumwerkplaats vindt u hier:
http://www.transitoost.nl/ontdek-de-museum-werkplaats/

Praktische informatie over bezoek Museumwerkplaats
Openstellingsdagen
De museumwerkplaats is in het toeristenseizoen geopend voor publiek. Dit seizoen loopt jaarlijks van april
t/m oktober. Tevens zijn wij in de kerstvakantie geopend. De exacte openstellingsdagen vind je in de agenda
op de website van Transit Oost.
Bekijk actuele openstellingsdagen:
http://www.transitoost.nl/praktische-info/openingstijden/

Toegangsprijzen
Je hebt toegang tot het museum en kunt onder begeleiding de werkplaats bezoeken.
Volwassenen
€ 5,Kinderen van 4 t/m 12 jaar
€ 2,50
Kinderen van 0 t/m 3 jaar
Gratis
Donateurs (op vertoon van vriendenpas)
Gratis
Begeleider van bezoeker met handicap*
Gratis
*Begeleiders van bezoekers die aantoonbaar niet zelfstandig het museum kunnen bezoeken krijgen gratis
toegang tot het museum. (Maximaal 1 begeleider per bezoeker).

Groepsbezoeken
Breng samen met je schoolklas, collega’s of buurtvereniging een bezoek aan de museumwerkplaats. Dan
profiteert u van vele voordelen. Van een korting op de entreeprijzen tot de persoonlijke begeleiding door een
gastheer.
Reserveer: meld de komst van een groep altijd bij ons aan. Alleen dan kunnen wij zorgen voor voldoende
begeleiding. Onderstaande tarieven zijn alleen van toepassing op groepen die vroegtijdig hebben
gereserveerd.
Aanmelden: stuur een mail naar info@transitoost.nl.
10 t/m 15 volwassenen
16 t/m 25 volwassenen
26 t/m 40 volwassenen
Meer dan 40 volwassenen

€ 4,50 p.p. *
€ 4,- p.p. *
€ 3,50 p.p. *
op aanvraag

*Deze tarieven zijn alleen van toepassing op groepen die vroegtijdig hebben gereserveerd

Adresgegevens
Transit Oost is gevestigd in het centrum van Winterswijk. Naast het centraal station en de bushalte. De
museumwerkplaats is goed bereikbaar per auto, openbaar vervoer en fiets.
Museumwerkplaats Transit Oost
Kleine Parallelweg 6
7101 HP Winterswijk

Parkeren is gratis
Naast het museum zijn 20 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan 2 voor mindervaliden. Parkeren is gratis in
de gemeente Winterswijk. In de directe omgeving bevinden zich enkele grote parkeerplaatsen. Vanaf de
invalswegen worden automobilisten verwezen naar de parkeerroute in het centrum.

Informatie over verhuur mobiel erfgoed
Informatie over verhuur voertuigen
Transit Oost beschikt over een bijzondere collectie mobiel erfgoed. Hiermee verzorgen wij op stijlvolle wijze
vervoer. Onze historische bussen zijn volledig gerestaureerd en verkeren in perfecte staat. Afhankelijk van
het aantal personen is er altijd een bus die aansluit bij jouw wensen.
Naast de unieke collectie bussen, beschikken wij over het dieseltreinstel DE-2. Beter bekend als de “Blauwe
Engel”. Ons treinstel is inzetbaar voor besloten ritten en spoor-evenementen. Op basis van de info hieronder
kunnen wij u een prijsopgave toesturen.
Stuur een mail naar aanvraag@transitoost.nl
Vermeld alstublieft de volgende informatie:
– Het aantal personen
– De datum van verhuur
– Van waar en waarnaartoe de rit gaat

Beschikbare voertuigen voor verhuur
Autobus GTW T-Ford
De T-Ford staat symbool voor de beginjaren van het busvervoer in Nederland. In de jaren twintig neemt het
belang van het vervoer per bus steeds meer toe.
Autobus GTW Leyland 475
In 1966 stelt de GTW autobus 475 als semi-tourbus in dienst. In die rol vervoert de bus vele malen
reisgezelschappen naar buitenlandse bestemmingen. Tot in Italië toe!
Autobus GSM DAF MB200
In 1977 verwerft de NS de GTW in eigendom. Het busbedrijf zet zijn activiteiten voort als
dochteronderneming onder de naam Gelderse Streekvervoer Maatschappij.
Dieseltreinstel DE-2 186 Blauwe Engel
De in een blauwe kleurstelling afgeleverde treinen krijgen vanwege het markante gevleugelde symbool van
fabrikant Allan al snel de bijnaam “Blauwe Engel”. nadat ze in de loop der jaren allemaal een rood uiterlijk
met een gele tien-harige snor op de kop krijgen, voert de NS de meeste tussen 1981 en 1985 af.

Informatie over stichting Transit Oost
Over stichting Transit Oost
Wij zijn Transit Oost en hebben als doel onze unieke collectie te tonen aan publiek en te behouden voor
komende generaties. Wat ooit in 1983 begonnen is als een klein bezoekerscentrum, is nu uitgegroeid tot een
volwaardig interactief museum, vol geschiedenis. Daar is een collectie mobiel erfgoed aan toegevoegd met
als resultaat o.a. een werkplaats gevuld met historisch voertuigen.
Meer informatie vindt u hier:
http://www.transitoost.nl/wie-zijn-wij/

Bestuur stichting Transit Oost
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen. Daaronder bevinden zich werkgroepen met ieder zijn
eigen verantwoordelijkheden en de daarbij behorende taken. Het bestuur bestaat thans uit:
Remco Hijink
Gerrit Klein Kranenbarg
Stuart Weir
Tomar Sonderen
Dick van Dijk

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie en PR
Coördinator museum

