
 
 

 

ACTIE SERIOUS REQUEST – woensdag 19 december 2018 

 

GA MEE IN DE AANMOEDIGINGSTREIN 

 

De DJ’s Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen woensdag 19 december o.a. van Boekelo 

naar Haaksbergen. Deze wandeltocht gaat grotendeels langs het spoor van Museum Buurtspoorweg.  

Nu gaan we deze middag onze prachtige stoomtrein Tigerlily (ook wel bekend als ‘De Zwitser’) laten 

rijden, zodat we onderweg de DJ’s live kunnen aanmoedigen op hun tocht laatste kilometers voor 

deze dag. Er zijn maximaal 100 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij!   

 

Tickets zijn verkrijgbaar voor slechts € 12,50, dit geld komt in zijn geheel ten goede aan het goede 

doel Reanimatie in Nederland.   

 

Tijdsplanning woensdag 19 december 

 

12:00   Vertrek stoomtrein van Haaksbergen naar Boekelo 

 LET OP: Iedereen die een ticket heeft gekocht wordt verzocht in Haaksbergen op te stappen. 

 In Boekelo gaan we de trein startklaar maken voor de aanmoedigingsrit. Ondertussen 

 hebben koffie/thee in de trein en wachten we op de aankomst van de DJ’s.  

 

13:00  Verwachte aankomst DJ’s in Boekelo bij station MBS en vertrek stoomtrein  

 Omdat de DJ’s moeten lopen, mogen zij niet mee in de trein. Ze zullen dus te voet verder 

 gaan naar Haaksbergen en de stoomtrein zal ze op een aantal delen van de route begeleiden. 

 Dat betekent dat de trein stapvoets zal rijden.  

 Tot aan de overweg bij de nieuwe N18 kunnen we de DJ’s volgen en aanmoedigen. Daarna 

 zullen de DJ’s een route verder van het spoor af lopen en zal de stoomtrein haar eigen weg 

 verder vervolgen naar station Haaksbergen. 

 

14:45 - 15:00 Verwachte terugkomst tijd op station Haaksbergen 

 Op ons station Haaksbergen zullen we gezamenlijk wachten tot de DJ’s ook aankomen. Zij 

 zullen onder begeleiding van onze mensen de laatste 100 meter per pomplorry afleggen en 

 zo ook ons station in Haaksbergen binnen komen. Daar worden de DJ’s opgewacht door o.a. 

 medewerkers van de MBS, de mensen uit de trein en overig publiek.  

 

15:00 – 15:30 De DJ’s worden welkom geheten in Haaksbergen, hun eindpunt van deze dag.  

 LET OP: Dit is het eindpunt van de stoomtrein is Haaksbergen! Deze gaat niet terug naar 

                Boekelo. 

 MBS zal de DJ’s de cheque overhandigen met het bedrag dat opgehaald is met de 

 aanmoedigingstrein. Daarna zullen de DJ’s samen met hun team en alle aanwezigen verder 

 gaan naar de markt in het centrum. Daar wacht ze de rest van het middagprogramma. Dit is 

 te vinden via www.haaksbergennatuurlijk.nl.  

 

http://www.haaksbergennatuurlijk.nl/

