
    ONTMOETINGSDAG 2016 
 

Vereniging Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland 
 
 
 
Op donderdag, 10 november jl. organiseerde het Bestuur de jaarlijkse Ontmoetingsdag voor 
de leden van de Vereniging Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland. Gekozen werd 
voor het Spoorwegmuseum in Utrecht. 
 
Er werden bussen ingezet om de gasten vanuit Rotterdam (2) en Hilversum naar Utrecht te 
brengen. Op het parkeerterrein van het museum was plaats voor de deelnemers die met 
eigen vervoer kwamen. Een enkele gast maakte gebruik van de speciale trein van Utrecht 
Centraal naar het z.g. Maliebaan station, het station in het museum. 
 
Het Maliebaan station is gebouwd in 1874 en is volledig in oude luister hersteld. Bij 
binnenkomst voel je je de eerste reiziger in een net opgeleverd station. Je ziet een rijk 
beschilderde vestibule met kroonluchters, er is een wachtkamer 1e en 2e klasse, een luxe 
eetzaal en er zijn zelfs toiletten in 19e-eeuwse sfeer. 
 
Het museum opent op 10 uur, maar ruim voor die tijd meldden zich al de eerste gasten. 
Hierop was de bediening voorbereid, zodat ze direct van het gebruikelijke kopje koffie met 
gebak konden genieten. 
Tussen 10.30 en 11.00 uur arriveerden de bussen. 
Onze voorzitter, Cees van den Heuvel, verwelkomde de gasten. Hij gaf een korte 
beschrijving van het programma. 
Na de koffie bezocht een groot deel van de gasten het museum, waar ze zich konden 
vergapen aan de oude treinen, bijv. De Arend. 
In het Stoomtheater beleef je de Oriënt Express en in De Vuurproef vertelt Rutger Hauer 
over de spoorweg geschiedenis. 
In het museum staan ook de koninklijke rijtuigen van Koningin Juliana en Prins Bernhard. 
 
Om 12.45 uur werd het koud/warm buffet geopend met een glaasje Pompoen- of 
Groentesoep, aan tafel geserveerd. Daarna konden de gasten genieten van diverse salades 
en warme gerechten. Helaas verliep dit niet probleemloos. De zaalopstelling bleek niet 
geschikt voor onze doelgroep. De tafels en stoelen stonden te dicht naast elkaar, waardoor 
er smalle looppaden overbleven, lastig voor rolstoelen. Tegen de afspraak in waren slechts 
twee buffetten beschikbaar, terwijl het er vier hadden moeten zijn. Dit had tot gevolg dat een 
aantal gasten veel te lang moest wachten voordat ze aan de beurt waren om naar het buffel 
te gaan. Hierover hebben wij met de cateraar gesproken, maar op dat moment was er niets 
meer aan te doen.  
Na afsluiting van het koud/warm buffet volgde nog een dessertbuffet met boerenroomijs, 
bitterkoekjes bavaroise, glaasje seizoensfruit en gebakken Fries suikerbrood. 
 
Na het buffet was er nog gelegenheid het museum te bezoeken. In de zaal werden koffie en 
drankjes geserveerd. 
 
Rond 16.00 uur vertrokken de bussen en om 17.00 uur sloot het museum. 
In totaal waren deze dag 234 gasten aanwezig. Ruim 300 gepensioneerden hadden zich 
aangemeld. 
 
 
 


