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1. Blik chauffeurs opentrekken. 

Was vaak de opmerking bij veel zieken en weinig beschikbare 
chauffeurs. Ook bij ons is er soms een blik nodig om toch te kunnen 
blijven rijden. Enkele leden mogen niet meer rijden en een aantal heeft 
gewoon een vaste baan dus dan is de spoeling dun als er onverhoopt 
toch ritten binnen komen die we omwille van onze bron van inkomsten 
wel graag willen rijden. 
Klinkt mogelijk arrogant maar we hebben echte liefhebbers nodig om als 
chauffeur op de 38 te mogen rijden.  
 
Liefde voor oude voertuigen is dan  
een fijne basis. 

.     
Omdat er op dit moment helaas nog een regelgeving is dat je met een 
rijbewijs behaald op een bus met automatische versnelling niet op een 
schakel bus mag rijden zijn er ook wel beperkingen. Hiervoor moet je 
eerst weer een examen doen om te laten zien dat je inderdaad ook kunt 
schakelen. In de directe toekomst is het wel mogelijk om als de 
veranderde regelgeving in werking treedt en eenieder die dan op een 
automaat heeft gelest en examen heeft gedaan mag gewoon dan op een 
schakel voertuig.  
 
We zijn drukdoende e.e.a te regelen om ook Maurice en Mathijs hiervoor 
om te scholen en daarom zijn we eerst met Maurice een blokje om gaan 
rijden om hem te laten ervaren wat de 38 voor geweldig voertuig is. 
Gevoel voor schakelen hoef je hem niet bij te brengen. Van een VDL die 
je met één vinger stuurt naar een bus uit 1967 zonder stuurbekrachtiging 
is echter wel een hele stap en dat werd hem bij de eerste rotonde dan 
ook wel snel duidelijk. 



De volgende in de rij is dan ook Mathijs. De onderhandelingen over de 
rijbewijs code zijn er dus we gaan hopelijk snel gebruik maken van hun 
rijdiensten op de 38.  
 

 
Niet lullen maar poetsen. Dus ook Mathijs weet van aanpakken. Ook 
voor Mathijs de rijproef met de 38. 

 
 



Bijkomend voordeel is dat met hun komst de gemiddelde leeftijd ook fors 
gedaald is van de club leden.  
 
 
2.Reünie Syntus in Vorden. 

  

Zaterdag 23 april was er eindelijk de reünie die twee jaar geleden zou 
plaatsvinden. Helaas door de corona verplaats naar vorig jaar en ook 
toen was er niet de mogelijkheid deze te organiseren. Een kleine 
driehonderd collega’s en oud collega’s waren aanwezig en zagen in veel 
gevallen weer eens de oud collega’s weer die mogelijk al jaren 
gepensioneerd waren. Wij ,Cor Bert en Rob,zijn er geweest als TET die 
ooit fuseerde met de GVM in Oostnet. En het was echt de moeite waard     



 
 

3. MBS foto dag. 

Ook op diezelfde zaterdag de MBS foto dag die werd georganiseerd 
door een groep enthousiaste trein liefhebbers die met deelnemers uit 
heel Nederland naar Haaksbergen waren gekomen om het diesel 
tijdperk van de Gols lijn te fotograferen.    
Omdat ook de TET in dat tijdperk reed was het eigenlijk vanzelfsprekend 
dat wij daar bij mochten zijn en wel op uitnodiging van de organisatie. 
Met een verdeling van de uren over de diverse chauffeurs over de hele 
dag hebben we voor hun gereden langs de lijn Haaksbergen-Boekelo. 
Was erg leuk om te doen. Er werden allerlei rangeer en andere 
werkzaamheden uitgevoerd. Een oude Renault met gele kentekenplaten 
werd voor de gelegenheid voorzien van een blauwe plaat en was net als 
de 38 onderdeel van de fotodag.  



 

 

 
4.De verdwenen vervoerders. 
 
Wist je dat er op enig moment vroeger 172 personenvervoerders waren 
die met bussen diensten onderhielden? Onder het mom van vele 
kleintjes maken één grote werden veel van die kleine bedrijven 
samengevoegd of verkocht aan een concurrent.  
 
En niet alleen elders in het land maar ook in onze omgeving waren er 
diverse vervoerders. 



  
 
De LADO was een vervoerder die de dienst onderhield van Lochem- 
Zutphen. 
 
 

 
Nog is er de reclame van de ONOG aanwezig op het dak van het 
kantoorgebouw nabij Oldenzaal station. 
 
In 1936 werd de ONOG opgericht die de verbinding Oldenzaal-Nordhorn 
en Oldenzaal-Gronau onderhield die in 1940 naar de TET ging. En in 
1957 opnieuw naar de ONOG die er in 1976 weer afstand van deed ten 
gunste van opnieuw de TET. 
 
De Heer G.J. ten Bloemendal te Hengelo begon per 1 mei 1934 met zijn 
touringcarbedrijf "Bloemendal Toers". Na de oorlog (1948) is de 
naamgeving gewijzigd in "Reiscentrale Twenthe".  
 



 

Een samenwerkingsverband met Arke, Te Barge uit Enschede en de Fa. 
Brok uit Borne. In 1950 stopte de samenwerking. 

In 1957 ging de concessie van de stadsbusdienst Hengelo van 
de TET naar de RCT. 

In 1972 bleek de stadsdienst niet winstgevend. De gemeente Hengelo 
sprong financieel bij, maar wilde meer zeggenschap over het bedrijf. Om 
te voorkomen dat de gemeente zich met de tourafdeling ging bemoeien 
werd de stadsdienst in een aparte bv ondergebracht onder de 
naam HADO (Hengelose Autobus Dienst-Onderneming). 

In mei 1977 ging de stadsdienst weer terug naar de TET en kwam een 
einde aan het bedrijf. 

 

De Twents(ch)e Autobusdienst (TAD) van de firma J.W. Bos & Zonen,  
gevestigd te Enschede, is sinds 1923 een busonderneming die tot 1984 
actief was in het streekvervoer. 
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Beide bussen zijn ondergebracht in de collectie van de Stichting 
Veteranen Autobussen. 
 

De voorganger van de TAD exploiteerde vanaf 1922 de lijn Enschede 
- Hengelo en werd na een jaar overgenomen door J.W. Bos, die zijn vier 
zonen in zijn bedrijf had opgenomen. In de jaren twintig opende hij ook 
lijnen naar Almelo, Delden, Oldenzaal, Haaksbergen en Overdinkel. 
Alleen de laatstgenoemde lijn kon hij behouden toen aan het eind van 
dat decennium de autobusdiensten in Nederland aan een stelsel 
van concessies werden gebonden. 

Vanaf 1929 bleef alleen de lijn Enschede - Losser - Glane - Overdinkel in 
handen van de TAD, die daarnaast ook actief was in 
het touringcarvervoer. In 1955 werd de buslijn grensoverschrijdend door 
verlenging naar Gronau in Duitsland. Dat bleef zo tot 1982, toen de TET-
lijn Ootmarsum - Oldenzaal - Losser werd samengevoegd met de TAD-
route via Glane naar Overdinkel. Op deze lijn werden een aantal ritten 
nog door TAD uitgevoerd, maar per 1 januari 1984 werden de TAD-
lijndiensten overgedragen aan de TET. 

 

Oostnet is een voormalig Nederlands vervoerbedrijf dat ontstond in 
1996 uit de busmaatschappijen GVM (ontstaan uit GSM en GVA) 
en TET. 
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Oostnet reed vanaf 1998 op de eerste regionale spoorlijn die openbaar 
werd aanbesteed namelijk die van Almelo naar Mariënberg. Tot 2002 
werden hier nog treinstellen Plan X ingezet, dit was de laatste lijn waar 
dit materieel ooit in de reguliere reizigersdienst reed. 

 

Bij herverdeling van de VSN-1-bedrijven in 1999 werd het grootste deel 
van Oostnet onderdeel van het nieuwe bedrijf Connexxion. Het gedeelte 
verantwoordelijk voor het busvervoer in de Achterhoek ging verder 
als Syntus. 
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GTW (Gelderse Tramwegen) 

 

Tramloc 'Vrijland' van de ZE die tot 1957 in gebruik was bij de GTW. 
 

De Gelderse Tramwegen (GTW) te Doetinchem was 

een Nederlandse tramweg- en autobusmaatschappij, die tussen 1934 en 
1957 een aantal tramlijnen exploiteerde waarmee 
de Gelderse Achterhoek werd ontsloten. Van 1934 tot 1977 exploiteerde 
de GTW (ook) met bussen het streekvervoer in de Achterhoek en de 
oostelijke Betuwe. 

 

 

 

Het busbedrijf van de GTW ging later op in de Gelderse Streekvervoer 
Maatschappij (GSM) en was vanaf 1999 onderdeel van Syntus. 
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En natuurlijk mag onze eigen TET in dit rijtje niet ontbreken. 

  

  

 

GVU was tussen 1977 en 2013 de afkorting van Gemeentelijke Vervoer 
Bedrijf Utrecht. Sinds 2007 was GVU een dochtermaatschappij 
van Connexxion. Sinds 8 december 2013 verdween de bedrijfsnaam 
GVU en werd het bus- en tramvervoer in Utrecht gereden door 
merknaam U-OV. 
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De NZH. De Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij, later 
Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij is een voormalig 
openbaarvervoerbedrijf dat op 2 juni 1880 in Hillegom werd opgericht. 
Het bedrijf veranderde verschillende keren van naam en ging in 1999 

uiteindelijk op in Connexxion. 

 

De NZH leeft voort in het museum welk werd geopend in 1996 en heeft 
tot doel het culturele erfgoed van de oude tramlijnen in de regio te 
behouden, gelegen op de historische tramremise van de Eerste 
Nederlandsche Electrische Trammaatschappij , gebouwd in 1899, die 
later in 1904 de tramremise werd van de Electrische 
Spoorwegmaatschappij (ESM), en nog later de busremise van de 

NZH. De tramlijn Amsterdam – Haarlem – Zandvoort liep tot 31 augustus 
1957, toen werden de trams vervangen door bussen. De busremise is in 
2006 gesloten, maar het museum bevindt zich aan de achterkant op een 
klein stukje grond dat nog steeds eigendom is van de NZH. 
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Centraal Nederland (CN) is in 1973 ontstaan uit een fusie van Maarse & 

Kroon (regio West) en NBM (regio Oost).en was van 1973 tot 1994 
voornamelijk actief was in het streekvervoer per autobus in het gebied 
bestaande uit de Haarlemmermeer, ten zuidoosten van Amsterdam, Het 
Gooi, Utrecht-Noordwest (inclusief de Ronde Venen), de Utrechtse 
Heuvelrug en de Gelderse Vallei.  

 

Maarse&Kroon                           Nederlandsche Buurtspoorweg-  Maatschappij 

Het bedrijf was eerst gevestigd te Aalsmeer en Zeist, later te Utrecht. CN 
maakte deel uit van de Vereniging van Exploitatieve Samenwerking OV-
bedrijven (ESO) en later Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN). CN 
bestond ruim 21 jaar en is uiteindelijk via opsplitsingen samen met 
NZH en Midnet in Connexxion opgegaan.  
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De N.V. Verenigde Autobus Diensten VAD was een Nederlands 
openbaarvervoerbedrijf dat ontstond op 1 januari 1981 door de fusie van 
de Veluwse Auto Dienst met de Flevodienst. In 1982 werd de 
stadsdienst in Zwolle van Schutte overgenomen. Een jaar later werd de 
stadsdienst van de firma Nefkens in Amersfoort aan de VAD 
toegevoegd. Door de groei van Almere en Zeewolde groeide het 
lijnennet in Flevoland in de jaren 80. In 1994 werd de VAD opgenomen 
in het fusiebedrijf Midnet. 
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Midnet . 

Het bedrijf is ontstaan op 28 mei/29 mei 1994 bij een reorganisatie 
binnen de VSN-Groep. Busmaatschappij Verenigde Autobus Diensten 
VAD fuseerde met de oostelijke regio van 
vervoersmaatschappij Centraal Nederland. Daarbij werd ook 
het Nieuwegeinse gedeelte van Westnederland (inclusief de sneltram 
Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein) gevoegd. 

Het hoofdkantoor van Midnet werd gevestigd in Amersfoort, waardoor de 
hoofdkantoren van Centraal Nederland in Utrecht en van de VAD 
in Apeldoorn hun functie als hoofdkantoor verloren. 

 

De hier afgebeelde 2153 is onderdeel van de collectie van de Stichting 
Veteraan Autobussen. 

Het einde van Midnet] 

Met de invoering van de nieuwe Wet personenvervoer 2000 werd de 
liberalisering en privatisering van het streekvervoer ingezet. VSN moest 
inkrimpen om andere vervoerders uit het buitenland de kans te geven de 
concurrentiestrijd aan te gaan. VSN werd in 1999 opgesplitst in twee 
delen, met de bedoeling dat vervoersondernemingen die in groep 1 
werden geselecteerd behouden zouden blijven en de bedrijven in groep 
2 verkocht zouden worden. Midnet werd samen met NZH, ZWN-
Groep en Oostnet in groep 1 geplaatst. In mei 1999 fuseerden de vier 
VSN-1 bedrijven tot Connexxion. Midnet heeft hierdoor uiteindelijk maar 
5 jaar bestaan. 
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De GADO werd door de gemeenschappelijke 'moeder' NS in 1974 
ingebracht in de Vereniging van Exploitatieve Samenwerking OV-
bedrijven (ESO) en daardoor per 1 januari 1982 in de holding NV 
Aandelenbezit Streekvervoer (ABS). Op 28 mei 1995 fuseerde het bedrijf 

met taxibedrijf "De Grooth Beheer" tot de holding Hanze Groep. De 
naam van het busbedrijf werd gewijzigd in Gado Reisnet. Op 30 
september 1998 werd het bedrijf, evenals VEONN, overgenomen door 
de vervoersgigant Arriva. Pas in mei 1999 verdween de naam 
daadwerkelijk van het materieel. 
 
 
 

 

Een Amerikaanse Brockway bus uit 1930 met een carrosserie van Hainje 
uit Heerenveen op de Lijndienst Sneek - Leeuwarden v.v. voor het 
station van Sneek. De bus reed via Deersum - Rauwerd - Roordahuizum 
en Wijtgaard. De busonderneming was van de Fa. Kimp en de Vries uit 
Leeuwarden. Het Friese kenteken B-12793 werd afgegeven op 9 Juli 
1928 aan bovenstaande firma. Op 18 Februari 1932 werd het nummer 
overgeschreven op naam van Leeuwarder Autobedrijf ( L.A.B.) 
Nieuwekade 72 in Leeuwarden. De overheid wilde af van al die losse 
buslijntjes en daarom fuseerden die tot grotere maatschappijen en 
uiteindelijk bleef er maar ééntje over.  
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Medio jaren dertig telde Friesland liefst 87 busmaatschappijen. Na een 
aantal fusies bleef daarvan in 1971 alleen de FRAM met enkele anderen 
over . 

De FRAM is op 1 april 1971 ontstaan uit een fusie van 
vier busbedrijven die het streekvervoer elk in een deel van Friesland 
verzorgden: 

 

 

De NTM in het oosten van Friesland de Nederlandsche Tramweg 

Maatschappij te Heerenveen, voor 90% een dochteronderneming van 
de Nederlandse Spoorwegen. De Nederlandsche Tramweg 
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Maatschappij (NTM) was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het 
aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen in Friesland. 
Ondanks de naam is dit trambedrijf uitsluitend in Friesland en 
aangrenzende delen van Groningen, Drenthe en Overijssel actief 

geweest. Als streekbusbedrijf is de NTM actief gebleven tot 1971. 

 

De NOF In het noordoosten de Noord-Oost-Friesche 
Autobusonderneming (NOF) te Dokkum, een 100% NS-
dochteronderneming. Opgericht in 1938 te Aalsum, maar al spoedig 
gevestigd te Dokkum, was een streekvervoeronderneming, die 
tot 1971 openbaar vervoer per autobus verzorgde in de noordoostelijke 
hoek van de Nederlandse provincie Friesland. 

  

De bus rechts is de 810 die dienst deed op Terschelling. 
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De LABO de Leeuwarder Auto Bus Onderneming (LABO) te 

Leeuwarden in het noordwesten. Oprichter was H. Tolman, die vanaf 
1924 een stadsbusdienst in Leeuwarden exploiteerde en eind 1925 zijn 
werkterrein verlegde naar een streekbuslijn Leeuwarden 
- Berlikum - Sexbierum - Harlingen. In de loop der jaren breidde zijn 
bedrijf zich uit door overname van andere busbedrijven of 
hun concessies. In 1935-1936 kreeg de LABO een belangrijke impuls 
doordat de bussen het vervoer overnamen van de treinen op de lijn 
Leeuwarden - Stiens - Sint Annaparochie - Sint 
Jacobiparochie - Tzummarum - Harlingen van de voormalige Noord-
Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS). In 1937 werd 
vervolgens de Bildtsche Autobus Onderneming (BABO) te Sint 
Annaparochie ingelijfd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen 
de NTM de exploitatie van de stoomtramlijn Leeuwarden - Berlikum 
- Minnertsga - Sint Jacobiparochie beëindigde, viel ook dat vervoer aan 
de LABO toe. 

  

In het westen het Leeuwarder Auto Bedrijf (LAB) te Leeuwarden niet te 
verwarren met de LABO die ook in Leeuwarden was gevestigd. 
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Op 1 januari 1996 fuseerde de FRAM met DVM/NWH tot VEONN, een 
bedrijf dat nog geen drie jaar heeft bestaan. Per 30 september 1998 
werd VEONN door de VSN-Groep verkocht aan Arriva Personenvervoer 
Nederland.  

 

Op 1 november 1994 fuseerden de 
streekvervoerders Westnederland te Boskoop (met het 
vervoergebied Zuid-Holland en de westkant van de provincie Utrecht) 
en Zuid-West-Nederland te Zierikzee (Zuid-Holland Zuid en Zeeland) 
tot ZWN-Groep. 

 
 

Al na vijf jaar, in 1999, fuseerde de ZWN-Groep met de overige VSN-1-
bedrijven Midnet, de NZH en (een deel van) Oostnet tot Connexxion. 
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Schutte Tours Zwolle (STZ) (vroeger: Garage Schutte) was 
het particuliere stadsvervoer- en touringcarbedrijf van Zwolle tussen 
1937 en 1982. 
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STZ was een van de laatste particuliere stadsvervoerbedrijven van 
Nederland, maar in 1982 verkocht Hans Schutte de stadsdienst aan 
de Nederlandse Spoorwegen. De touringcarafdeling werd verkocht aan 
een concurrent in Oldenzaal. De NS-dochteronderneming Verenigde 
Autobus Diensten VAD nam de exploitatie op 5 april 1982 over. 

Schutte heeft vrijwel altijd gereden met bussen van 
het Zweedse merk Volvo. Dit was tegen de zin van de Zwolse vestiging 
van de eveneens Zweedse bus- en vrachtwagenbouwer Scania. Die 
drong er weleens bij de gemeente op aan om Schutte middels de 
subsidiekraan onder druk te zetten om Scania-bussen te kopen.  

 

De Fa. Garage Harmanni & Zonen, gevestigd te Assen, was van 
omstreeks 1930 tot 1990 een autobus- en touringcarbedrijf dat onder 
meer de stadsbuslijnen in Assen verzorgde. 

Op 1 januari 1986 werd het stadsvervoer in Assen overgenomen door 
de DVM.  
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De Harmanni 99 ging mee met de overname van de stadsdienst naar de 
DVM die deze Volvo niet echt wilde omdat het dan de enige Volvo zou 
zijn in hun wagenpark. De bus ging naar de TET werd geel geschilderd 
en kreeg daar wagenpark nr. 64 welk later 3300 werd. 

  

De NV Drentse Vervoer Maatschappij (DVM) te Meppel is 

een Nederlands openbaarvervoerbedrijf dat van 6 juni 1963 tot 1 januari 
1992 autobusdiensten verzorgde in het grootste deel van de 
provincie Drenthe en aangrenzende delen 
van Groningen, Friesland en Overijssel. 
 

  

Het werkgebied van de DVM vooral bestond uit het dunbevolkte 
platteland. 

In 1972 waren fusiebesprekingen met de GADO te Groningen al bijna 
rond, waardoor één groot vervoerbedrijf voor vrijwel geheel Groningen 
en Drenthe zou zijn ontstaan. Op grond van meer emotionele dan 

zakelijke argumenten van Drentse kant - de cultuurverschillen zouden te 
groot zijn - kwam de fusie niet tot stand. 

 

Met Vervoermaatschappij De Noord-Westhoek (NWH) 
te Zwartsluis fuseerde de DVM op 1 januari 1992 tot DVM/NWH. In 1996 
fuseerde de DVM/NWH met de FRAM tot VEONN. Enkele jaren later, in 
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1999, waren vrijwel alle maatschappijen in de drie noordelijke provincies 
overgenomen door Arriva. Na aanbesteding werd het 
zuidelijk/zuidwestelijk deel van het voormalige DVM-vervoergebied 
geëxploiteerd door Connexxion. In december 2009 nam Qbuzz de 

exploitatie van de vroegere DVM-lijnen over van Arriva en Connexxion. 

De N.V. Vervoermaatschappij De Noord-Westhoek 
(NWH) te Zwartsluis, voortzetting van de N.V. Spoorweg-Maatschappij 
Zwolle - Blokzijl (ZB) te Zwolle, was van 1938 tot 1992 
een Nederlandse autobusonderneming, die openbaar vervoer verzorgde 
in de Kop van Overijssel. 

 

  
Op 31 augustus 1934 stopte de stoomtram Zwolle-Blokzijlen de dag 
daarna reden de bussen. Eerst nog Zwolle-Zwartsluis-Blokzijl maar al 
snel was er uitbreiding in Noord-west Overijssel met een lijn naar 
Meppel. Zoals gezegd is er in 1992 de fusie met de DVM en later ging de 
DVM ook op in Connexxion. 
 
 
De N.V. Damster Auto-Maatschappij, afgekort DAM te Appingedam, 

opgericht in 1920, was een bedrijf dat van 1921 tot 1970 openbaar 
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vervoer per autobus verzorgde in de landstreek Fivelingo in 
noordoostelijk Groningen en daarnaast van 1928 tot aan het 
faillissement in 1983 een fabriek voor trailers, aanhangwagens en 
een garagebedrijf voor vrachtauto's en personenauto's bezat. Damster is 

het streekgebonden synoniem voor Appingedammer. 

 
Door tegenvallende resultaten van de bedrijven van Dam en het 
uitblijven van de benodigde subsidies voor OV en het bedrijf in 1983 
failliet ging.  
 
De GADO heeft het openbaar vervoer per bus in deze regio voortgezet 
tot 1999. Daarna kwam dit in handen van het Britse Arriva krachtens 

de Concessie GGD - Groningen Provincie. Deze ging in december 2009 
over naar Qbuzz, dat sindsdien het openbaar vervoer in het voormalige 
DAM-vervoergebied exploiteert. 
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In het Nationaal Bus Museum in Hoogezand bevindt zich in rijvaardige 
staat de voormalige DAM-bus nr. 154 van het merk DAF, gebouwd in 
1965 door carrosseriebedrijf Smit in Appingedam. 
 

 
De meeste ov bedrijven die later met bussen diensten onderhielden 
kwamen voort uit allerlei grote of kleinere trein of tram verbindingen. Veel 
van die bedrijven zijn samen met de rail verdwenen en slechts de 
verschillende musea die trams treinen hebben herinneren aan die tijd. 
 
 
Vaak zie je terug in de latere bedrijfsnamen. Bijvoorbeeld de HTM 
Haagsche tramweg-maatschappij. Of de vroegere GTW Geldersche 
tramwegen. Maar ook de BBA Brabantsche buurtspoorweg en 
autobusdiensten. En natuurlijk niet te vergeten onze eigenste TET 
Twents Electriche Tramweg maatschapij. 
Natuurlijk zijn er nog veel meer die uit de wereld van de rails komen 
maar dit zijn vaak de meest herkenbare. 
 
Leuk is ook een bedrijf te noemen die suggereert iets met rails van doen 
te hebben maar dat in het geheel niet heeft. De N.V. Auto-Onderneming 
'Onze Tram' (OT), gevestigd in Rossum (Gelderland), was van 1924 tot 
1983 een autobusbedrijf dat openbaar vervoer verzorgde in de 
Bommelerwaard met een doorverbinding naar 's-Hertogenbosch. De 
naam suggereert dat OT begon met tramvervoer, maar de oprichter A. 
Haima de Vries had het bedrijf deze ironische naam gegeven om te laten 
zien dat de Bommelerwaard dan wel geen tram had, maar een 
gelijkwaardig vervoermiddel: de bus. 
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Anders was dat in Rossum hier waar de tramlijn Denekamp – Oldenzaal 
in het jaar 1902 door de gemeente Weerselo via Rossum en Volthe 
reed.  

De oude stoomtram die door velden van Rossum en Volthe reed, heeft in 
de loop der jaren moeten wijken voor het  moderne wegverkeer. En in 
het jaar 1938 werd de lijn opgeheven. 

En in de tweede wereldoorlog sloopten de Duitse bezetters het gehele 
baanvak, terwijl de ijzeren rails en andere materialen over  de grens 
werden weggesleept om  te dienen als grondstoffen voor de 
oorlogsvoering  van het derde rijk. Als laatste herinnering aan 
deze  tramweg zijn nog twee geheel  verweerde haltehuisjes in Rossum 
en Volthe bewaard gebleven, en zijn thans als schuur of bergplaatshuur 
of bergplaats in gebruik.  De romantiek van het puffende trammetje in het 
wijdse landschap behoort voorgoed tot het verleden. 
 

 

Halte Volthe 
Langs de vroegere tramlijn Oldenzaal - Denekamp waren twee 
stopplaatsen aangebracht. Een halte te Rossum en één halte in de 
buurtschap Volthe. Op deze plek nu de reconstructie van halte 
Volthe. Behalve passagiers, vervoerde de stoomtram ook 

vrachtgoederen, levende dieren en zelfs lijken. 
 

 



 

 
 

Het voormalige stationsgebouw in Denekamp biedt sinds 2001 onderdak 
aan een wereldwinkel. Naast het stationsgebouwtje staat een 
retiradegebouwtje. Dit is nog het originele toiletgebouwtje, al is het niet 
helemaal meer in authentieke staat. Ook het hek, dat vóór het 
retiradegebouwtje staat, is nog helemaal origineel. 
 
5. Het bijna verdwenen Twentse Ros. 

Omdat niet alleen ambtenaren maar ook politici vaak te ver van de 
werkelijkheid af staan en het idee hebben dat de beste ideeën achter 
een bureau bedacht worden dreigde het Twentse ros te verdwijnen van 
de bussen die in Twente rijden. De provincie Overijssel voert een nieuwe 
huisstijl in en daarin was geen plek voor het zo herkenbare logo dat nu 



nog groot op de rode bussen in de regio prijkt. Maar Provinciale Staten 
heeft er een stokje voor gestoken, het ros blijft. 

 

 



Het gezegd is dat je er niks aan kunt doen dat je lelijk geboren wordt 

maar wel verantwoordelijk bent voor de smoel die je trekt is naar mijn 

idee zeker van toepassing als we naar de onderste foto kijken van een 

bus die is voorzien van een uiting die echt niks maar dan ook echt niks in 

zich heeft. 

Doet me denken aan een club ambtenaren die oeverloos konden 

brainstormen over de bekleding van de stoelen zonder iets van inzicht te 

hebben wat een bus verder aan eisen zou moeten hebben.  

6. De Hongertocht. 

 Losser - Anderhalf jaar later dan gepland gaat de Losserse oorlogsfilm 

Hongertocht 1945" toch zijn première krijgen. De film is gebaseerd op 

het waargebeurde verhaal van Etty van ´t Endt, het 14-jarige meisje dat 

in 1945 te voet van Utrecht naar Losser liep, omdat vanwege de 

vrieskou er in het westen van het land geen voedsel meer te krijgen 

was.  

 

En wij mochten er bij zijn om een aantal kinderen te vervoeren naar de 

première. 

 

 



7. Molentocht Winterswijk.  
 
Voor vrienden sta je klaar en dus reed de 38 zaterdag de 14e de 
molentocht rond Winterswijk omdat de bus van Transit oost s’middags 

nodig was voor filmopnamen. 

 
Om ook goed voor de dag te komen zo ver van huis was er vrijdag eerst 
een poetsmoment. 
 

 

 
Bij aankomst in Winterswijk is een bezoek aan het museum van Transit 
Oost en de oude stalling zeker een must omdat het echt de moeite 
waard is. In de hal van het museum staan gebroederlijk de trein van 
Transit oost en Ariva naast elkaar omdat Ariva hier ook de treinen mag 
en kan onderhouden. 
   



 

 
 
Een geslaagde rit langs de vele mooie molens die Gelderland rijk is en 
ook voor de leden van de club die er gebruik van hebben gemaakt een 
mooie rit waard naar Winterswijk. 
 



8.Stadsvlucht project Enschede 

Zaterdag 14 mei was er het stadsvlucht project waar we ook een leuke 

bijdrage in mochten hebben. 

Langs enkele locatie werden de reizigers onderdeel van een spannende 

theatrale trip vol verrassingen en muziek op diverse locaties in de stad, 

waarbij je Enschede met nieuwe ogen en oren ervaart. 

 

 
 

 
Om duidelijk te krijgen wat het inhoud is er hier het verslag van Maurice 
die met Bert hun acteer talenten mochten tonen. Ik heb niet helemaal 
duidelijk gekregen of ze er volle zalen mee trekken maar het is een 



vermakelijk verhaal in een leuk evenement welk vrijdag, zaterdag en de 
zondag was georganiseerd. En uiteraard was er in deze dan ook weer 
een rol voor de 38 weggelegd.  
 

Bert en ondergetekende troffen elkaar in de stalling voor een korte 
briefing , we bespraken de route en Bert vond dat ik moest rijden. 

De route ging via het centrum naar de Hoge Bothofstraat bij "B93".  Daar 
werden we ontvangen door 2 dames van Theater Sonnevanck en boden 
ons koffie aan.  Het toneelgezelschap zat te wachten tot de gasten 
kwamen. 
 
Het was de bedoeling dat ze ons niet zouden zien omdat het de 
bedoeling was dat we spontaan opdoken. Bert en ik verstopten ons 
daarom in de bus achter/onder de raamlijn. Een onderdeel van het 
verhaal was dat wij ook een stukje moesten opvoeren: een van de 
toneelspelers zou naar de bus hollen en aan de chauffeur vragen of ze 
een eindje mee mochten.  De chauffeur was dan een oom die kort uit de 
USA was gekomen en de bus was van die oom. 
De "oom" moest dan vervolgens zeggen dat dat prima was en de 

theaterbezoekers mochten instappen en de bus vertrok naar de 
volgende locatie.  Deze volgende locaties waren de eerste 2 ritten 
watertoren "Hoog en Droog" aan de straat die dezelfde naam draagt.  
De laatste rit bracht het gezelschap naar villa "de Bank" aan de 
Espoortstraat/Marthalaan.  
 
Tijdens de rit was het ook wel leuk dat de passagiers vragen stelden 
over de bus, Bert legde dan uit dat de bus uit 1967 stamt en er drie jaar 
over de restauratie gedaan is om de bus in de huidige staat te krijgen. 
Het viel de passagiers ook op dat de bus niet over stuurbekrachtiging 
beschikte omdat ik natuurlijk vrij intensief aan het hoepelen was door de 
haakse bochten in de gereden route. Enfin, het was een leuke avond en 
na 1 rondje ben je weer gewend aan de bus. 

 
Maurice. 
 

 
 
Met deze nieuwsbrief wensen we jullie weer veel leesplezier voor de 
komende tijd.  
 
De zomer laat zich van zijn beste kant zien en we krijgen weer 
vragen over ritten en de eerste evenementen dienen zich weer aan. 



 
Meer verhalen en belevenissen zijn er straks weer in het Juli 
nummer van de nieuwsbrief. 
 

TET 38 team wenst een ieder alvast een mooie zomer en een fijne 
vakantie. 
 

 


