
Baarle-Nassau, 31 maart 2017

Uitnodiging ‘Vertreksein 150 jaar Bels Lijntje’

Aan de gemeentebesturen langs het Bels Lijntje, erfgoed- en heemkunde verenigingen, VVV’s en toeristische 
diensten

Zondag 23 april wordt het sein voor vertrek van ‘Bels Lijntje 150 jaar’ gegeven. Op 1 oktober 1867 waren 
Turnhout en Tilburg via het spoor met elkaar verbonden. Het spoorverkeer is in 1973 helemaal stilgelegd, op de 
toeristenstoomtrein na. Al weer 27 jaar is het Bels Lijntje een gekend toeristisch fietspad.

Dit jaar kan het spoorverleden weer langs het hele traject van Turnhout naar Tilburg worden geproefd. De zeven 
gemeenten waar het Bels Lijntje doorheen loopt, hebben hiervoor de handen ineengeslagen in een toeristisch 
erfgoedproject. Onder meer routeschildjes, ‘spoorbakens’ waar ook even kan worden uitgepuft en een panorama 
dat een beeld geeft hoe het er een eeuw geleden aan toe ging, herinneren fietsers en wandelaars aan het verleden 
en laten hen ervan genieten. Een voorproefje staat u te wachten op zondag 23 april in Weelde-Station/Baarle-
Grens waar het Bels Lijntje de rijkgrens passeert.

Officieel vertreksein BL150
Graag nodigt de stichting/vzw Bels Lijntje 150 jaar u uit aanwezig te zijn bij het ‘officiële vertreksein’. Dat wordt 
zondag 23 april om 11.30 uur gegeven. Vanaf elf uur kunt u onder het genot van een kopje koffie op de tonen van 
een percussiegroep in de (spoor)sfeer komen.
Neem uw familie en vrienden mee. De hele dag is er op de locatie van het voormalige grensstation van alles te 
beleven. De tentoonstelling BL150, erfgoedpresentaties, gegidste excursies, oude vervoermiddelen, muziek, 
straattheater, een hapje en een drankje en een grote streekmarkt. Ook aan kinderen is gedacht.

Erfgoeddag Vlaanderen en Opening Toeristisch Seizoen
Het grensstation is die zondag 23 april ook de centrale plaats voor Erfgoeddag Vlaanderen in de regio 
Noorderkempen. De toeristische diensten langs het Bels Lijntje openen het toeristisch seizoen 2017.

Aanmelden
Als wij u zondag 23 april bij het officiële gedeelte kunnen verwelkomen, vragen wij u dat met het bijgevoegde 
formulier door te geven.
Parkeergelegenheid is aan de achterzijde van Snuffelland, bereikbaar via de Stationsstraat in Weelde (B). Volg 
vanaf de doorgaande weg in Weelde-Station de pijlen.
Vanaf Baarle-dorp (bij de Belgische Kerk op de Singel) en Turnhout (Warandestraat) rijdt er vanaf 10.00 uur 
elk half uur een gratis oldtimerbus naar de locatie van het grensstation.

Graag tot ziens op zondag 23 april bij het ‘vertreksein BL150’ in Weelde-Station/Baarle-Grens.

Bestuur Stichting/vzw Bels Lijntje 150 jaar

Met dank aan
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