Open dag trolleybus | Arnhem | Zaterdag 14 september
70 jaar trolleybus

Op 5 september is het precies 70 jaar geleden dat de trolleybus in Arnhem ging rijden.
Deze mijlpaal laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan!
Op zaterdag 14 september is er van 11.00-16.00 uur een open dag op het terrein van
garage Arnhem, Westervoortsedijk 4 in Arnhem.
Er is een presentatie van diverse bussen die in de loop der jaren in Arnhem hebben
gereden. Maar ook de bus van de toekomst, Trolley 2.0, krijgt een prominente plek.
Deze trolleybus kan stroom opslaan waarmee deze bus ook kan rijden op trajecten
zonder bovenleiding. Zowel met de bus van toen als met de bus van de toekomst zijn
er rondritten door de stad.
Diverse organisaties presenteren zich op de informatiemarkt. Bijvoorbeeld
verenigingen die het historisch materieel erfgoed bewaken, zoals de Nederlandse
Trolleybus vereniging, de Stichting Trolley Bussen Arnhem en het Nationaal Bus
Museum.
Maar ook leveranciers van materialen die nodig zijn om met trolleybussen te kunnen
rijden geven tekst en uitleg.
Verder zijn er speciale trolley lekkernijen te koop en trolleybus T-shirts.

Onder begeleiding van onze instructeur kunnen bezoekers die in het bezit
zijn van een geldig rijbewijs B een stukje met een lesbus over het terrein
rijden. Er is ook een bussimulator aanwezig !
Ook aan de kinderen is gedacht. Er is muziek, ze kunnen een portret van zichzelf laten
maken bij een cartoonist, genieten van de grappen en grollen van een ballonnenclown
en een goochelaar, en zich uitleven in de Funmobiel met 14 attracties. En ze kunnen
meedoen aan een speurtocht, de antwoorden op de vragen zijn tijdens de open dag
op het terrein te vinden.
Vanzelfsprekend is het trolleybusmuseum geopend en is er de mogelijkheid deel te
nemen aan rondleidingen die de bezoekers een blik achter de schermen geven. Garage
Arnhem is met de bus bereikbaar met de lijnen 5 (Presikhaaf), 6 (Elsweide-HAN) en 43
(Apeldoorn via Dieren).

De Stichting Trolleybus Arnhem houdt in Rozet
(Kortestraat Arnhem) van 5 september tot en met
1 december 2019 een expositie over de trolley, gratis
toegankelijk tijdens de openingsuren van Rozet.
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IN VERBAND MET DEZE OPEN DAG VRAGEN WE
GRAAG JE AANDACHT VOOR HET VOLGENDE :
Het terrein is ( uitgezond dienstvoertuigen en
leveranciers/standhouders ) op zaterdag 14-09-2019
vanaf aanvang 1e dienst, tot 17:00u niet toegankelijk
voor voertuigen.
Het is dus NIET TOEGESTAAN je auto vóór 17:00u
te parkeren op het terrein.
Parkeren kan o.a. aan de Westervoortsedijk nabij
2Switch. Let op : VOORKOM EEN BOETE : in de
Rietgrachtstraat ( naast ons terrein ) is het b.v. betaald
parkeren !

• We zijn zuinig op jouw en onze spullen, dus laat daarom de voordeur van het
rayonkantoor gesloten voor gasten. Er zijn ( tijdelijke ) sanitaire voorzieningen
voor de bezoekers aanwezig op het terrein en bij “het Luifeltje”
( achterom bereikbaar via de ingang aan de Remisestraat )

• POD-bussen en BRENGFLEX-bussen worden in de tuin, tegenover de technische
dienst gestald. Wilt u ze daar tot 17:00u ook weer terugplaatsen.

• De elektrische BRENGFLEX voertuigen kunnen via de poort ACHTER het terrein
op- en af om bij de laadpaal te komen.

• Er zijn de gehele open dag herkenbare begeleiders/regelaars op het
stallingsterrein aanwezig. Vriendelijk verzoek om altijd gevolg te geven aan
door hen gegeven aanwijzingen.

• Je bent het visitekaartje van het bedrijf ; Hou rekening met de bezoekers op
ons terrein; Pas b.v. je snelheid aan met een dienstvoertuig ; Wees extra alert en
verwijs indien nodig naar de herkenbare begeleiders van de open dag.

• Bedankt voor je medewerking en laten we er met z’n allen een prachtige dag
van maken de 14e , waar we trots zijn op 70 jaar trolley in Arnhem !!

EXTRA EDITIE | TROLLEY 70JAAR | OPEN DAG

Pagina 3 van 3

