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1. Een verhaal uit duizend en één nacht. 
 
Op de gedenkdag van het overlijden van Melanie de vrouw van Eddy 
Bleijenberg maakte hij dit verhaal en hier verteld hij hoe dit allemaal 
begon.  
 

 

Met deze foto begon het allemaal. Bij de halte van Galenstraat. De 
fotostudio van Jos Galgenbeld. Ik was busjefeur en totaal verliefd... op 
een foto... elk uur naar de Schelfhorst zag ik haar. In een overmoedige 
bui zei ik tegen mijn moeder dat ik haar even aan haar schoondochter 
wilde voorstellen... Haar antwoord was dat mijn praatje goed was, maar 
daar hield het wel mee op. 



Te bescheiden/groen/verlegen om te vragen bij Galgenbeld... hoe kwam 

ik te weten wie zij was...  

Dus ja, hoe komt zo'n broekie nou aan zo'n knappe meid??? 

Ik ontmoette haar uiteindelijk in de bus...  

Toen ik de hoop op een spontane ontmoeting al had opgegeven, stond 
ze ineens in gezelschap van een kinderwagen en haar moeder aan de 
halte St. Jozefstraat. Alle hoop vervloog... er was een kind. En dus een 
man. 
Weken later alleen haar moeder in de kaor. Praatje gemaakt. Er bleek 
geen kind en ze was vrijgezel!!! Een paar weken later zou Melanie (zo 
heette ze zei haar moeder en die zou het wel weten toch?) weer met 
haar moeder instappen. Ik heb geloof ik een heel weekendrooster 
ondersteboven gerotzooid om weer op die bus te zitten...  
Superstoer en met veel blabla (dat ken je van me) mijn verlegenheid 
verborgen en haar mee uit gevraagd. In een bus met passagiers.... Dat 
resulteerde in nog een prachtig plaatje. 

Die ontmoeting op de bus, leidde na een hele korte tijd tot het besluit om 
te gaan samenwonen. Op een roze wolk enzo. Met een roze bril enzo. 
Man wat waren we verliefd. Nooit problemen? Nou, zo af en toe werd de 
roze wolk een donderwolk. De bril werd ingeruild voor de blik van 
Batmans Joker... Met name schrijver dezes kon dat goed...  
 

Maar zoals in de bijbel staat: "liefde overwint alle dingen". En liefde had 
Melanie.   
 



  
 

En dus moest er getrouwd worden. En voor iedereen die denkt dat ie de 
mooiste bruid had... Fout! Die had ik. Kijk zelf maar. De mooiste bruid en 
de dikste trouwauto! 14 augustus 1991 Slot Zeist.  

 

Dat huwelijk leverde ook nog een ander mooi plaatje op. Melanie's 
kinderwens. Dat trouwen zorgde er niet alleen voor dat Melanie in het 
vervolg mijn achternaam droeg. Daar stond ze op! 'Woest! was ze, toen 
op haar rijbewijs haar meisjesnaam stond.' Maar ook de kinderwens ging 



in vervulling. Tien maanden en één dag na ons trouwen werd zij moeder 

(en ik vader) van een piepklein wolkje van   
 
Kirsten. Gelukkig een meisje, want een jongensnaam hadden we niet 
uitgekozen.  
Inmiddels is Kir Sten een volwassen vrouw met dank aan de zorg en 
liefde van Melanie, die haar beschermde als een leeuwin haar welpen... 
Echt. Ik was haar man. Als er een andere vrouw naar me keek of ik 
naar... dan sloeg de vlam in de pan! Maar als je Kirsten wat aandeed, 
dan barstte de hel los! 
 

2.De Trambus. 
Een trambus is een type bus dat in het interbellum(periode tussen de 
beide oorlogen) in meerdere landen werd gebruikt , 
waaronder Denemarken , Nederland en Duitsland . De meest 
voorkomende interpretatie van het type gaat over busvoertuigen met een 
uiterlijk dat lijkt op een tram , of karakteristieke kenmerken die zijn 
overgenomen van de treintram. In het interbellum en in de naoorlogse 
jaren was het niet ongebruikelijk om brede toegangsdeuren voor de 
vooras te hebben waarbij de chauffeur ook als kaartnemer optrad. 
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Ford 59B Trambus van de BBA uit 1947. De instapdeur bevindt zich op 
het voorbalkon, de vooras bevindt zich daarachter. 
 

 
 

Stadsbus 1960 Brussel Brossel A98 Verhool DAR. 

 

Het vooraanzicht alleen al geeft het idee van een naderende tram 

Brossel was een Belgische fabrikant 
van vrachtauto's, treinen en autobussen. 

Het bedrijf werd opgericht door de gebroeders Brossel in Brussel, en 
nam in 1930 Bovy over, en in 1931 Pipe. Brossel werd de divisie voor 
zware trucks (3 tot 15 ton), en Bovy-Pipe werd de divisie voor lichte 
trucks. 

Tot 1969 bouwde Brossel veel autobussen voor het Belgische openbaar 
vervoer. In 1968 werd Brossel overgenomen door British Leyland. Een 
jaar later verdween de naam volledig. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://nl.wikipedia.org/wiki/BBA_(openbaar_vervoer)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrachtauto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovy_(automerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pipe_(automerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1968
https://nl.wikipedia.org/wiki/British_Leyland


 

 

Deze bus met de kenmerken van de tram was één van de vier 
trolleybussen van de RELSE ze hadden drie assen, waarbij de motor 
zich in het midden van de bus bevond. Het chassis werdt door Brossel 
gebouwd, het koetswerk door Paul d'Heure. Ze beschikten ook over een 



reservebatterij die gebruikt kon worden om autonoom korte afstanden 
mee te overbruggen (dit om spoorwegovergangen te kruisen). 
Oorspronkelijk waren ze met twee stuurposten en twee units stangen 
uitgerust. Later werden ze naar unidirectionele( kan maar in eén 

worden bestuurd) bussen verbouwd. 
Het model werd al voorgesteld op de Wereldtentoonstelling van 1935 te 
Brussel. Vanaf mei 1936 rijden ze op de lijn naar La Chatqueue. Door de 
smalle straten kwam hun bidirectionele (kan in beide richtingen 
worden bestuurd) karakter hier goed van pas.  
 
Onze eigen bus 38 is ook een trambus en de heeft ook de 
eigenschappen daarvan. Persoonlijk ben ik wel benieuwd of de kenmerk 
van de deur naast de bestuurder in de toekomst blijft bestaan. 

 
De chauffeur als kaart verkoper heeft plaatsgemaakt voor de 
digitale wereld. Mogelijk als voorbode voor autonoom rijden van 
een voertuig ? 
 
 

 

 

 

 

 



3.Doek valt voor de tram?

 

 

Jammer maar helaas of is er toch uiteindelijk nog iemand die wel het 
licht ziet en beseft hoe belangrijk een levend stuk historie is ? 
Zoals zoveel mooie dingen verdwenen zijn uit Enschede ten faveure 
van de op dat moment zittende wethouders die allemaal iets willen 
nalaten. 
 
De boulevard is al talloze malen aangepast en uiteindelijk hebben we 
een kaal marktplein. Het busstation is achteraf met alle denkbare 
techniek een flop gebleken en mogelijk dat ook hier wel weer een 
keer  de schop wordt gehanteerd om er iets “moois” van te maken. 
 
 



 

 
 



Mijn opa zei vroeger al” wat die leu na wilt laten wil je nog niet op de 
schop hebben liggen”. 
 
De Tram en de TET zijn een belangrijk onderdeel van Enschede. En 

dit laten verdwijnen is eeuwig zonde.  
 
Ook wij hebben geen idee of er een toekomst is voor de 38, een plek 
waar tram en bus samen zouden worden gestald met daarbij de vele 
spullen die er zijn uit die tijd zou een mooi stuk historie laten zien uit 
de tijd dat openbaar vervoer er nog toe deed en niet het verdienmodel 
is van buitenlandse staatsbedrijven. 
Inmiddels is er ook door de media aandacht weer enige roering 
ontstaan bij onder andere raadsleden die hier duidelijk wel een 
mening over hebben. 
 
Hoop doet leven zeggen ze , maar hoop kan ook een uitgestelde 
teleurstelling blijken. Wie weet maar wij hopen er wel het beste van. 
 

4. Kromhoutbussen. 
 

Veel bus bouwers komen voort uit de wagen bouw. Kromhout kwam 
echter uit de scheepsbouw De werf 't Kromhout ontstond in het midden 
van de achttiende eeuw langs een historische Amsterdamse zeedijk,  
 
Nu is de werf een museum met grote ruimten voor evenementen en 
bijeenkomsten maar de geschiedenis is alom aanwezig in de ruimten 
met de Kromhout motoren. 

 
 
  
Na allerlei activiteiten behalve het ontwikkelen van motoren ,ook een 
zelfs een vliegtuigmotor in 1939 onderdeel werd door in licentie  
gebouwde motoren en de verkoop van deze Genet Major zevencilinder 
stermotoren van 165 pk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Achttiende_eeuw


  
In 1935 kwam Kromhout met eigen vrachtwagens op de markt. Het 
eerste zelfgebouwde chassis was voor een autobus van de NACO. 
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Een verscheidenheid aan chassis en motoren voor vrachtauto's en 
bussen zorgde ervoor dat Kromhout een grote populariteit genoot. Deze 
hele specialisatie werd in mei 1935 ondergebracht in een aparte nv, de 
Kromhout Auto Industrie. 
Aan het eind van de oorlog was het bedrijf, net als veel andere , 
leeggeroofd door de bezetter. 
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Na de bezetting is het bedrijf weer opgestart, aanvankelijk voor de 
reparatie van motoren. Daarna werden vele vrachtauto's en bussen met 
Kromhout-Gardner-motoren gebouwd voor Nederlandse afnemers. 
Vooral in het stadsvervoer van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag reden vele Kromhoutbussen. Bij het streekvervoer was Kromhout 
echter minder succesvol. De prototypen die geleverd waren 
aan GADO, NBM en NTM, dochterondernemingen van de Nederlandse 
Spoorwegen, leidden niet tot verdere bestellingen, want de NS gaf de 
voorkeur aan het Britse Leyland-product. Hierdoor kreeg Kromhout het 
steeds moeilijker, mede door de binnenlandse concurrentie van het sterk 
opkomende DAF.  
Ook de TET had Kromhout bussen. 

 
 
Hier een Indiana bus met een Carrosserie van Verheul en een 
Kromhout dieselmotor. Deze deed dienst tot 1947. 
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De Kromhout nr 6 hier met een carrosserie van Verheul. Bouwjaar 
1936. Deze kreeg in 1951 en nieuwe carrosserie van Hondebrink. En 
een bus die 22 jaar dienst doet is nu zeker niet meer denkbaar maar 
deze werd in 1958 afgevoerd na al die jaren van trouwe dienst. 
 

 
 
 

Hier de 6 met de carrosserie van Hondebrink uit Almelo hoek 
Cappellenstraat-Boddenkampstraat nabij de stalling. 



 
Hier de 61 bij de grensovergang in Glanerbrug. 

 
Halte van Loenshof in Enschede in 1937 bus 8 een kromhout met 
werkspoor carrosserie. Dit was lijn Z naar Oldenzaal. 



 
De Kromhout nr 13 met Verheul carrosserie bouwjaar 1939. Leuke 
bijkomstigheid dat ook de foto uit 1939 stamt dus de bus was nog 
nieuw. Hier bij het stadhuis van Enschede.   

 
Deze prachtige foto’s komen uit het bestand van Cor Verbeek een 
bestand van vele duizenden foto’s om trots op te zijn 

In 1958 stopte Kromhout met de bouw van vrachtauto's en bussen. 
Motoren werden nog steeds gemaakt. De productie van vrachtwagens 
werd tot 1962 overgenomen door Verheul, een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verheul_(constructeur)


bekende carrosseriebouwer. Toen deze er in 1962 mee stopte, kwam er 
na ongeveer 2000 stuks een eind aan het merk. 

In 1966 werd Kromhout onderdeel van Stork. De productie van de 
motoren werd overgeheveld naar de motorenfabriek in Zwolle. In 1969 
werd de Kromhout Motorenfabriek definitief gesloten. 

 

 

Ook onze toenmalige buren de GTW reden met Kromhout. Deze 
prachtige bus werd  geleverd in 1936 als één van de eerste orders voor 
Kromhout aan de Geldersche Tramwegen. De bus is compleet 
Nederlands fabricaat (motor en chassis van Kromhout en carrosserie 
van Verheul). In de meidagen van 1940 zijn veel van deze bussen met 
GTW chauffeurs uit deze serie nog ingezet voor militair vervoer rondom 
Den Haag. In 1944 werd deze bus geconfisqueerd door de Duitse 
Wehrmacht en richting het oosten vertrokken. De bus is niet meer 
teruggekeerd naar Nederland en bleek achteraf in de DDR terecht 
gekomen. Na de val van de Berlijnse muur werd de bus gekocht door 
een Belgisch stel die de bus wilde ombouwen tot camper, dit kwam er 
niet van en na verdere eigenaarswisseling kwam de bus in april 2016 op 
het pad van het HBM. Op moment van aankoop was het nog niet bekend 
om welke bus het ging, in een later stadium bleek de gevonden bus de in 
1944 verdwenen GTW 106 te zijn. 
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5.Experimentele bussen.  
 
De voorbesturingsvariant zoals al benoemd in de trambussen bestaat 
nog steeds, vooral bij minibussen, maar ook bij experimentele projecten 

als de Phileas die dienst deed in Eindhoven. 
 
Of het nou in Noord Colorado in de stad Fort Collins is of in ons eigenste 
Eindhoven, en ja zelfs in Gotenborg, de zitplaats  midden in een bus is 
en blijft vreemd. Iets wat de trambestuurder wel elke dag doet. 
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Versare Car Company was een fabrikant van bussen en trolleybussen , 
opgericht in 1925 en oorspronkelijk gevestigd in Watervliet, New 
York . Onder hun vroege werk bevonden zich experimentele bussen die 
diesel- en elektrische motoren gebruikten die alleen of samen konden 

worden gebruikt, een techniek die kan worden gezien als een zeer 
vroege voorouder van dual-mode voertuigen van de moderne tijd. 

In 1928 werden de activa van het bedrijf gekocht door de Cincinnati Car 
Company en werd de basis van het bedrijf verplaatst van Watervliet 
naar Cincinnati, Ohio . Het naamplaatje van Versare keerde terug in 
1931 en bleef bestaan tot zijn overlijden in 1938. 

De proeven met nieuwe voertuigen hadden niet altijd een goed einde, 
zoals , bijvoorbeeld de slechte ervaring van het "Atwater Street 
Monster". Bus nummer 800, gemaakt door de Versare Company, was 
een enorme machine aangedreven door een samengestelde gas-
elektromotor. 
 

 

 

Gas-elektrische hybride bus gemaakt door de Versare 
Company. Vanwege de afstand tussen de assen en de smalheid die 
kenmerkend was voor de meeste straten in die tijd, kon de bestuurder 
niet gemakkelijk bochten nemen, behalve op de Atwater Avenue-
route. In 1934, zeven jaar nadat deze foto werd genomen, brak het 
Atwater Avenue Monster doormidden. 
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In de concessie Noord-Brabant Oost breidt Arriva zijn vloot uit met 64 
nieuwe elektrische bussen van VDL Bus & Coach. Arriva speelt hiermee 
in op de door provincie Noord-Brabant gestelde doelstelling van een 
emissievrij openbaar vervoer in 2030.( in de volgende nieuwsbrief 

gaan we aandacht besteden aan Ariva als nieuwe vervoerder voor 
Twente) 
 

 

Om dit streven kracht bij te zetten, levert VDL Bus & Coach aan Arriva 40 
nieuwe generatie VDL Citea’s van het type LF-122 en 4 gelede bussen van 
het type LF-181. Deze voertuigen zullen met name voor het openbaar 
vervoer in de stad Tilburg worden gebruikt. Daarnaast levert VDL 20 
voertuigen van het type Citea LE-135 voor inzet op HOV-lijnen tussen 
Uden-Veghel-Eindhoven en Uden-Veghel-Den Bosch. 

 



 6.Reparatie stuurhuis en vervanging delen bus 38. 

Elk oud project heeft aandacht en vaak veel onderhoud nodig, zoook 
onze 38. Waar in de vorige uitgave al melding werd gemaakt van de 

demontage van delen om het oude stuurhuis te demonteren nu een 
verslag over de voortgang van deze winterklus. 

 
Het ging echt jaren goed tot een oplettende keurmeester wel de 
noodkraan aan de buitenkant probeerde en aangaf dat dit bij de 
volgende keuring een aandacht punt zou zijn. Dus opzoek naar een 
nieuwe. 

 

 



Met dank aan Bart Nijhuis waar je nooit mis vraagt als het om apart 
gereedschap gaat om onze oude dame te onderhouden. 
 

 
 

Bedoeld om de passagier binnen te laten en weer en wind buiten. Dat 
laatst was slechts ten dele nog mogelijk en ook enkele roest plekken 
verdienen hier de aandacht. 
 
Onderdelen vinden van een 53 jarige bus is niet echt eenvoudig maar 
gelukkig zijn er veel clubs die zich bezig houden met onderhoud en 
restauratie van hun voertuigen. Zo ook de truck club in Heino die niet 
alleen ons met mogelijke oplossingen voorzag voor ons huidige 
stuurhuis maar ook aangaf er wel een paar te hebben liggen. 
Een paar grote schuren vol DAF truck onderdelen voor allerhande 
modellen bevestigen dat ook bij en bezoek om een stuurhuis voor de 38 
te bemachtigen. 



 
Leuk detail is dat ze ook vreselijk veel verlichting hebben liggen op de 
plank die ook mogelijk geschikt zijn voor onze 38. Dus we gaan zeker 
weer bij hun buurten en voor ons benodigde delen scoren. 

 
7.Dyson zoek de verschillen.  

 

 

Met de naam Dyson zal er zeker bij velen een gedachte opkomen van de 
hier getoonde stofzuiger. Dat de naam uit een verleden ook met andere 

zaken kan worden geassocieerd zal zeker minder herinnering oproepen. 

 James Dyson (Norfolk, 2 mei 1947) is een Britse uitvinder. 

 

James Dyson (2000) 

James Dyson is vooral bekend als uitvinder van de zakloze stofzuiger. 
Daarnaast heeft hij nog meer dan 130 uitvindingen laten beschermen. 
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Hij kreeg verschillende eredoctoraten en prijzen en hij behoort tot de 
rijkste inwoners van het Verenigd Koninkrijk. 

 

In Australië was Dyson's Peninsula Motors Ltd een busdienst in 
Frankston, een stad net ten zuidoosten van Melbourne. Tijdens de 
oorlog werden hun huidige rijtuigen op volle capaciteit gebruikt, dus 
bouwden ze verschillende aanhangwagens om hun vloot uit te breiden 
en steeds meer militairen te vervoeren tussen verschillende 
legerkampen en spoorweghoofden in het gebied. 

 

 

Toen de oorlog in 1945 eindigde, maakten ze gebruik van hun expertise 
op het gebied van aanhangwagens om een nieuw nieuw ontwerp te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk


bouwen. In plaats van een trekker die de aanhanger trok, ontwikkelden 
ze een aangedreven bogey die onder de voorkant van de carrosserie 
doorging. 

Deze bogey bevatte twee Ford V8's met platte kop - zij aan zij -. Elk had 
zijn eigen transmissie met vier versnellingen die in een enkele koppeling 
was samengevoegd. Gelukkig voor de bestuurder was er hydraulisch 
geassisteerde besturing. Aanvankelijk werd er een markering op de 
voorste bogey geplaatst die zich uitstrekte tot aan de voorkant van de 
voorruit, zodat de bestuurder de richting van de voorwielen kon zien - je 
kunt de driehoekige vorm zien op de foto hierboven. Latere modellen 
hadden een interne meter. De cockpit van de bestuurder bevond zich in 
het midden van de voorkant. 

Zoals typerend was voor tweemotorige modellen uit dit tijdperk, was het 
moeilijk om alles synchroon te laten lopen, met als gevolg dat de 
betrouwbaarheid vaak slecht was.  

Deze Landliners waren een innovatief experiment en leverden zeker een 
zeer uniek ogende bus op. 

In navolging van dit ontwerp ontwikkelde In de VS Santa Fe Trailways 
Lines tijdens de oorlog ook een bus met een aangedreven voorste 
draaistel; de "Victoryliner" 

 

In 1942 bouwde de Amerikaanse regering de toen grootste 
munitiefabriek ter wereld - 10.747 acres (43.492 km²), met meer dan 
12.000 werknemers, net buiten Kansas City. Om al die arbeiders naar de 
fabriek te krijgen, was een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk 
nodig. Bussen zouden het belangrijkste element zijn - met Santa Fe 



Trailways Lines als hoofdaannemer. Maar voor nieuwe bussen waren 
nogal wat schaarse materialen nodig – staal, rubber, enz. Santa Fe 
zocht naar een aantal “out-of-the-box” alternatieven voor de toenmalige 
touringcars die 10 meter lang waren en ongeveer 33 zittende passagiers 
konden vervoeren. 

 

Net als Dyson kozen ze voor een grote aanhangwagen met een 
zwenkbare, aan de voorzijde aangedreven bogey. In plaats van staal 
gebruikten ze echter een nieuw type versterkt multiplex om de 
carrosserie te bouwen. Er was veel meer triplex beschikbaar en het zou 
ook resulteren in een lichtere koets - vergelijkbaar met de prachtige De 
Havilland Mosquito tweemotorige, multi-role jager die toen in gebruik 
was door de Royal Air Force. 
Hoewel er meerdere gepland waren, lijkt het erop dat er maar één is 
gebouwd - en aangezien het bijna 24 uur per dag in gebruik was om 
arbeiders in drie ploegen te vervoeren, was de triplex carrosserie 
waarschijnlijk vrij snel versleten. 
 

  



Het concept is vrij snel weer verdwenen tot het weer opduikt in de 
goederen wereld. Uit de diepten van de retro-toekomstige hel was deze 
vrachtdrager het geesteskind van Manfred Steinwinter, een auto-
ingenieur uit Stuttgart, Duitsland. Het maakte zijn eerste debuut op de 

Frankfurt Motor Show in 1983. Deze "nutzfahrzeuge" of "commercieel 
voertuig" was het idee van de ingenieur over efficiëntie. Bijzonder is dat 
de chauffeur slechts een halve centimeter hoger boven de grond zat dan 
een Lamborghini Huracan. 

Helaas werd dit project een flop. Het voertuig had zijn complicaties, zoals 
het zeer beperkte zicht wanneer de bestuurder zat en het onvermogen 
van de ingenieur om het rijgedrag precies goed te perfectioneren.  

8.De Musbus. 

Het is niet zomaar een bus maar onze musbus, maar eigenlijk mag hij 
geen bus meer worden genoemd want na een herkeuring werd de 
vroegere bus 4560 als bijzonder voertuig aangemerkt want hij voldeed 
immers niet meer aan de inrichting eisen van een bus. En daarin zouden 
er meer dan 8 zitplaatsen in aanwezig moeten zijn. 

 

Als je iets wilt weten over bussen en hun geschiedenis dan vraag je dat 
aan leden van de Autobus Documentatie Vereniging ADV. De ADV heeft 
onder andere een lijst met wagengegevens van bijna alle bussen die ooit 
in Nederland gereden hebben.  

En bij deze onze dank voor Rudolf Schouten die ons van de nodige 
informatie voorzag. 

Onze musbus Bus 4560, is een DAF MB230 uit de grote serie 4544 t/m 
4576.  
Gebouwd door Den Oudsten te Woerden met bouwnummer 10086 voor 
de Verenigde Autobus Diensten in Apeldoorn de VAD. 



De bus is gebouwd op een DAF MB230LC615 chassis, de carrosserie is 
van het Den Oudsten model B88 . 
In dienst per 18 augustus 1991 met een capaciteit van 45 zit- en 34 
staanplaatsen. 

Het chassisnummer is XLVCE02LT0H001093, het kenteken is VL-36-
KB. 
De bus  voornamelijk -streek- geel en heeft onderlangs zgn. grassprieten 
die de band met de Veluwe moeten accentueren. 
 
 
Terwijl er aan de bus niets is veranderd gaat de bus toch naar andere 
bedrijven: 
per 29-05-1994 op naam van Midnet.   
per 10-05-1999 op naam van conneXXion te Hilversum 
per 23-07-2004 op naam van Connexxion vloot 
02-2006 uit de passagiersdienst (per 30-05-2006 uit de apk) en later 
aangewezen voor ombouw tot anti-vandalisme bus. 
01-2008 bus 4560 krijgt, i.v.m. een nummerdoublure, het parknummer 
4716 toegewezen.  
23-10-2013 verkoop aan Stichting Historische TET bus.  
 
 
Bus 4560 is in zijn actieve autobus leven steeds in Lelystad geweest.  
Wel even aldaar opgelegd/reserve geweest op peilmomenten 15-02-
2004, 15-04-2004 en 15-07-2006.  
De precieze overgangsdatum naar anti-vandalismebus is uit de 
wagenparkverdelingen niet te halen. Zo staat de bus op 15-11-2006 nog 
steeds als actief in Lelystad (WP 110) en op 15-07-2007 staat de bus 
genoteerd als anti-vandalismebus (WP 112). Dus ergens tussen 11-2006 
en 07-2007 zal de ombouw en indienststelling als anti-vandalismebus 
hebben plaatsgevonden. 
 
Grote ingrijpende klappers en/of krakers zijn zo niet bekend.  
De 4560 is de enige bus uit de serie die op Lelystad is blijven plakken. 
Alle andere wagens van Lelystad zijn ooit in hun autobusleven verplaatst 
naar wisselende standplaatsen.  
 

Nu uiteraard in de TET kleur tegenwoordig en ingericht als rijdend 
museum waarmee we met ontzettend veel plezier evenementen 
bezoeken. 



Helaas zijn na de corona periode de meerdaagse evenementen aardig 
uitgedund maar er was ook de gelegenheid om de ruimte in de bus te 
gebruiken als slaapgelegenheid. 

Met veel spullen vanuit de TET periode in de bus maar ook in onze 
stallingen archief gaan we de inrichting van de Musbus proberen uit te 
breiden met nog meer herinneringen uit de TET periode.  

Juist deze winterstop geeft ons daar volop de gelegenheid voor. In onze 
volgende nieuwsbrief zullen we er zeker ook weer aandacht aan 
schenken. Nieuwsgierig naar de nieuwe inrichting? Kijk op onze website 
waar we berichten waar we zijn met de bus en kom kijken. Je bent 
uiteraard van harte welkom ook op de donderdag avonden in onze hal 
aan de Getfertsingel 45.     

9.Vernieuwde website. 

Vernieuwen en verjongen is zeker nu kenmerkend voor de site. Bert 
heeft jarenlang met veel plezier en enthousiasme de website geweldig 
beheerd en het is zeker ook een uitdaging die elke keer weer upp to date 
te houden. 

Bert had al eerder aangegeven dat als er een ander dit zou kunnen en 
willen overnemen hij dit zeker zou waarderen. 

Met de komst van een nieuw team lid , Arjan Scholte, was er voor Bert 
de kans het stokje door te geven. 

Arjan heeft inmiddels een aantal frisse ideeën losgelaten op de site en 
met zijn kennis van zaken in de digitale wereld hebben we zeker een 
aanwinst binnen de club en voor de site. 

De nieuwsbrieven staan er weer op en elke nieuwe uitgave van de 
nieuwsbrief zal er weer een onderdeel van uitmaken.  

Kijk op www.tetbus.nl voor de vernieuwde site.  

7. Glas en lood raam uit het hoofdkantoor. 
 

Het hoofdkantoor was een statig gebouw op de plek waar nu ongeveer 
de koffieshop is gevestigd in Enschede. De plafons op 4 meter hoogte 
en bij het binnenkomen de voltalige directie die een sollicitatie gesprek 
afnam. Ik herinner me nog de kolossale tafel waarachter ze zaten. Bij het 

http://www.tetbus.nl/


willen verzetten van de stoel die me werd aangewezen kwam ik erachter 
dat die het gewicht had van de eik waaruit deze was vervaardigd.  
 
Het was een prachtig gebouw welk hoorde bij die tijdgeest. Met een 

directie die hoorde bij die zelfde tijdgeest. 
 
 

 
 
 



 
Wat niet direct opviel was het glas in loodraam welk boven de voordeur 
was geplaatst.   
 
Na een aantal omzwervingen door de diverse locaties van de TET later 
Connexxion en daarna in de stalling aan de Fortuinstraat kwam het raam 
in ons bezit en kreeg het een plek in onze hal. 
 
Onze handige buurman( nee hij heet geen Harrie) boorde echter enkele 
schroeven door de wand om stellingen op te hangen maar helaas waren 
de schroeven toch aan de lange kant met als gevolg dat deze door het 
glaswerk werden gedrukt. 

 
 



Hij gaf aan dat hij uiteraard de kosten voor reparatie wilde vergoeden 
dus gingen we op zoek naar iemand (en die hebben we gevonden)die dit 
ook echt kan. 
 

Echter is na jaren het lood slechter dan verwacht en zal het raam in zijn 
geheel moeten worden gerestaureerd. 
 

 
 

 



 
De restauratie zal zeker vele maanden in beslag nemen maar we zullen 
zeker in een nieuwsbrief waar mogelijk van de voortgang en het resultaat 
berichten. 
 

10.Ariva Twente en de toekomst. 
 
Aanbesteden is het toverwoord in OV land. Aanbesteden betekend  
zeker in de huidige tijd ook innovatief bezig te zijn met de inzet van 
voertuigen die emissie loos rijden.   

 
 
De treinenvloot van Arriva in Groningen en Friesland. Vanaf december 
2020 is de instroom van 18 nieuwe treinen van het type WINK van start 
gegaan. 
Uiteraard hebben we nog geen idee waar stallingen zullen komen en met 
welke bussen en treinen Ariva hier gaat rijden. Duidelijk is wel dat dit een 
grote omslag gaat geven in het OV Twente, waar naar het schijnt, ons 
Twentse ros ook plaats gaat maken voor de huisstijl die de provincie 
voor ogen heeft. 



In de volgende uitgave van de nieuwsbrief hopen we hierover meer te 
kunnen berichten.   
 
 

11.Qatar het land van de onbegrensde mogelijkheden. 
 
In een land als Qatar waar de bomen(voor zover aanwezig) tot in de 
hemel groeien is deze mega stalling gebouwd oor elektrische bussen. 

 
 
Het Depot bestaat uit 24 multifunctionele gebouwen, naast busvakken, 
servicevoorzieningen, recreatieve voorzieningen, groenvoorzieningen en 
onderstations. Het beschikt ook over ongeveer 11.000 PV-zonnepanelen 
met een totale oppervlakte van meer dan 25.000 m² om 4 megawatt aan 
stroom op te wekken om de gebouwen van het depot van de benodigde 
stroom te voorzien. 

Gezien de grote van het terrein ga ik er van uit dat de chauffeurs er een 
ruime opstaptijd hebben. Of misschien wel een elektrische vouwfiets 

 



12.Stadsrondrit Enschede. 
 
Omdat je af en toe gewoon zaken even moet aanpassen aan de huidige 
situatie hebben we ook in de stadrondrit een aantal aanpassingen 

gedaan. Dit is deels ook omdat er een groot deel van de stad inmiddels 
anders is ingericht voor wat betreft wegen en toegangen tot bijvoorbeeld 
pleinen. 

 

 
 
Een paar oude buurten en meer industriële geschiedenis zijn onderdeel 
van deze aanpassingen.  
 
Voor ons betekend het dat we de mogelijkheid hebben uit twee rondritten 
te kiezen al naar gelang de wens van het gezelschap.    
Enschede blijft mooi om er met de 38 rond te rijden.  
 
Ook wij weten niet wat de verre toekomst brengt als het gaat om toegang 
tot een stad of delen van een stad gezien de problematiek van 
milieuzones. Tot nu toe zijn we vrijgesteld en daar maken we dankbaar 
gebruik van. 
 
Zin om met familie, buurt of vrienden de rit mee te maken? 
 
Neem contact op met ons via tet.bus38@gmail.com  
 
Veel leesplezier weer gewenst door het TET 38 team.  

mailto:tet.bus38@gmail.com

