
Twee Jaar Train World – Feestprogramma 

Op 16 en 17 september 2017 

 
Museumbezoek 

  Doorlopend van 10 tot 17 uur 

Koop uw tickets aan het onthaal en reis mee naar de bijzondere plek waar verleden, 

heden en toekomst van de spoorwegen elkaar ontmoeten. 

    

Schattentocht: Op zoek naar station Schatkist 

  Doorlopend van 10 tot 17 uur, gratis op vertoon van een museumticket 

Een spannend spooravontuur voor schattenjagers van 8 tot 12.  

 

Locaties 

Binnentuin  Radio Martiko, Global Eclectic Supersounds 

Doorlopend van 10 tot 17 uur, vrije toegang 

Radio Martiko neemt u mee op een muzikale reis rond de wereld. Dansen is niet 

verplicht, maar wel toegelaten. 

 

Knutseltrein 

Doorlopend van 10 tot 17 uur, vrije toegang 

Ga aan boord van onze knutseltrein en ontwerp je eigen postzegel. 

 

Grote hal Een waaier aan zegels 

  Doorlopend van 10 tot 17 uur, vrije toegang 

 

Tentoonstelling en verkoop 

Train World en B-post presenteren en verkopen een schat aan oude en nieuwe post- 

en spoorwegzegels. Uitzonderlijke kans om de prachtige Train World postzegels te 

kopen.  

 

Weekendafstempeling 

  Laat uw zegels afstempelen door professionals.    

 

  Signeersessie François Schuiten  

Zaterdag 16/09 van 11 – 12 uur 

 

Postzegelportret 

Poseer in een fantastisch spoorwegdecor en vereeuwig dat beeld op je eigen, unieke 

postzegel. Een fijn en bruikbaar souvenir! 

 

Tuin hal 4 In een klein stationnetje  

  Doorlopend van 10 tot 17 uur, toegang op vertoon van museumticket 



Neem plaats op de kleine trein en geniet van een ritje naast de grote sporen. Met 

dank aan de PTVC (Petit Tram Vert de Charleroi).     

 

Spoor 3  Eurostar e320  

  Doorlopend van 10 tot 17 uur, toegang op vertoon van een museumticket 

Breng een exclusief bezoek aan de Eurostar, de nieuwste hogesnelheidstrein op het 

spoorwegnet. Met dank aan Eurostar International ltd, Siemens en de NMBS.   

   

RN Express  Verjaardagsmenu 

Doorlopend van 9 tot 17 uur  

RN Express nodigt u uit voor een ontbijt, lunch, high tea of een aperitief aan een 

feestelijke prijs. Geniet voor of na uw bezoek van hun aanbod in het restaurant of op 

het grote terras.  

    


