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Bestuur A.V. Terra Collinaria 

 

Voorzitter    Huub Bos 

Landsraderweg 16 

6271 NT  Gulpen 

huub.bos@ziggo.nl  

06 2810 3040 

Secretaris  Joop Bootz 

Albert Schweitzerstraat  

6269 EC  Margraten 

info.terracollinaria@gmail.com 

06 8004 8104 

043 4581883 

Penningmeester Nic Luijten  

Ingendaalstraat 17 

6241 DD  Bunde 

06 2136 1220 

043 364 1832 

Lid  Winand Weusten 

Veldekestraat 22 

6269 EE  Margraten 

fam.weustendinjens@gmail.com 

06 1220 5732 

043 851 6058 

Lid (Vacature) 
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Uitstapje 11 september 2022 ter gelegenheid van ons 40e-jarig bestaan. 

Vertrek om 9.00 uur op de parkeerplaats van het klooster te Wittem. 

Adres 

Wittemer Allee 32 

6286 AB Wittem 

 

Wij zullen dan met de bus naar de markt in Aubel gaan. 

Wij blijven hier tot 11.00 uur. Genoeg tijd om de gezellige markt 

te bezoeken. Terrasjes zijn er voldoende voor de mensen die dorst 

hebben. 

Voor de liefhebbers is het bekijken van het oude historische 

kerkhof achter de kerk de moeite waard. 

 

 

Om 11.00 uur stappen we weer in de bus en rijden naar  

Val-Dieu. 

Wij zullen hier een rondleiding in de brouwerij van het klooster 

krijgen. Voor diegene die dit niet interessant of vermoeiend vinden, 

is het park bij het klooster en de kerk vrij toegankelijk. 

 

 

 

 

Hier zullen we ook een hapje eten. 

Gaarne opgeven wat jullie willen eten. 

 

Uitzoeken uit de volgende keuzes: 

1 bord met charcuterie van Aubel (vlees) 

2 bord met kazen van Val-Dieuen Herve (kaas) 

3 bord casse-croute (kaas en chartuterie) (kaas en vlees) 

4 gehaktbal van het huis op bruin bier en peperkoek/op Luikse wijze  

(2 gehaktballen) 

5 gehaktbal van het huis op bruin bier en peperkoek/op Luikse wijze  

(1 gehaktbal) 

6 stoofpotje van rundvlees met bruin Val-Dieu bier en peperkoek 

7 Vegetarische dagschotel 
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Om 14.00 uur stappen we in de bus en rijden naar Luik, 

 

 

We gaan hier naar het Luiks vervoersmuseum. 

 

Het Museum voor het Openbaar Vervoer in Wallonië (MOVW), 

vroeger het Museum voor het Openbaar Vervoer van het Land 

van Luik, is gevestigd in een voormalige tramstelplaats die in 1904 opgericht werd.  

Men was in die periode op zoek naar een plaats voor het onderhouden en opbergen van het 

nieuwe rollend materieel dat de vele bezoekers aan de Wereldtentoonstelling van Luik uit 

1905 moest vervoeren. Het gebouw was eerst een tramstelplaats (Société des Tramways 

Liégeois) en nadien een bus stelplaats vooraleer het in 1985 omgevormd werd tot een 

museum. 

 

MEER DAN TWEE EEUWEN TRANSPORTGESCHIEDENIS : 

Van authentieke postkoetsen tot het stedelijk transport van de toekomst  

Stap in en ontdek met eigen ogen prachtige postkoetsen, paardentrams, elektrische trams, 

trolleybussen, autobussen, enz.  

Het museum neemt u niet alleen mee naar het verleden maar gaat ook dieper in op de 

mobiliteitsuitdagingen van vandaag en innoverende projecten op het vlak van duurzame 

mobiliteit in België en in de wereld. 

 

Er is hierna op eigen gelegenheid stad Luik te bezichtigen. 

 

Om 19.00 uur vertrekt de bus naar Wittem. 

20.00 uur in Wittem. 

 

 

Kosten: 
Leden, huisgenootleden  en kinderen tot 12 jaar  gratis 

Huisgenoten en andere belangstellende   € 30.- p/p 

 

Wat krijg je hiervoor: 

Gratis vervoer, entree Val-Dieu en Vervoersmuseum. 

Tevens het etentje met 1 consumptie 

 

Opgeven voor 30 augustus. ( bootzj@hotmail.com) 

Ook vermelden welk menu dat je hebt uitgezocht. (nummer doorgeven) 

 

Daar wij de bus graag vol willen hebben, vraag familie, vrienden en bekenden of zij 

interesse hebben. 

 

Rek.No.:NL74 RABO 0131 8067 85, t.n.v. Penn.meester Terra Collinaria. o.v.v. uitstapje 11 september 



 

5 
 



 

6 
 
 

Activiteiten 2022 
Datum   Activiteit 
vrijdag 18 januari 2022  Jaarvergadering 
zaterdag/zondag 5/6/4-2022  Huiskeuring Nick Grosfeld 
vrijdag 18 februari 2022   Eigen inbreng 
vrijdag 18 maart 2022  Eigen inbreng 
zaterdag 26 maart 2022  Feestdag jubileum 
vrijdag 22 april 2022   Peter Oranje zuid Afrika 
zondag 15 mei 2022   Bak van de maand bij John Lejeune 
vrijdag 13 mei 2022   Vijver Nick Grosfeld 
zondag 15 mei 2022   Bak v/d maand John Lejeune 
zondag 12 juni 2022    Wandeling 
vrijdag 17 juni 2022   Aquariumbemesting 
zondag 11 september 2022  Busreis 
vrijdag 30 september 2022  Eigen inbreng 
zaterdag 1 oktober 2022   Vivariumbeurs Autotron Rosmalen 
vrijdag 28 oktober 2022   Nick Grosfeld Zeewateraquaria 
zondag 6 november 2022   Bak v/d maand 
vrijdag 25 november 2022   Eigen inbreng 
vrijdag 2 december 2022   Piet Vergoossen 
vrijdag 13 januari 2023   Jaarvergadering 

 

Verenigingsbijeenkomsten 
Kapelaan Pendersplein 10 Gulpen       Aanvang 19:30 uur 

 

 

 


