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WIJ ZIJN VERHUISD
Zoals voorzien heeft éénieder op het gewenste tijdstip zijn dossrers netjes in gemerkte dozen gestopt. Deverhuiswagens hebben alles opgeladen... en enkele uren later herbegon de dagelijkse taak in de Ravensteinstraat, gelegen Íussen het station
Brussel-Centraal en de Koningsstraat.
De Handelsdirectie van de NMBS veranderde dus van leefwereld. Na 13 iaar Frankrijkstraat keert ze terug naar de oorspronkeliike omgeving in het stadscentrum en vervoegt ze NMBSCOLLI, die er reeds enige tiid gehuisvesf was.
De dubbele pagina, die wii hier publiceren wil een leidraad ziin,
een draad van Ariadne, voor de lezers van Spoornieuws, die in
contact willen treden met één of andere pas verhuisde dienst.
De Handelsdirectie neemt haar intrek in twee verschillende gebouwen. Het gros van de troepen huist in de Shell Building, de
anderen een tiental meter verder in het gebouw "Trieste".
Wij hebben de bureau's per gebouw gegroepeerd, wat zeker
de duideliikheid in de hand zal werken.
Trouwe lezers weten dat het bureaunummer, samengesteld uit
4 cijÍers, belangrijk is voor de uitreiking van de posf. Dat nummer vergeten kan vertraging betekenen bii de bedeling van uw
zendingen. Meestalzijn computers niet zo sterk in adresveranderingen, misschien wel paradoxaal maar toch werkelijkheid.
Verander onmiddelliik het adres, een kleine moeite die u in de
toekomst problemen kan besparen.
De telefoonnummers blijven ongewijzigd. Wii raden onze lezers evenwel aan nummer 02/523.62.40 te vormen. Dit nummer
wordt doorgaans minder "gedraaid", wat kan leiden tot een
snellere verbinding.
De toestelnummers bliiven momenteel behouden. Toch kunnen
ze in de toekomst nog veranderen als een telefooncentrale met
grotere capaciteit wordt geïnstal leerd.
Zowel in de Shell Building als in het Trieste-gebouw bliiven de
directiediensten te uwer beschikking voor informatie, documentatie en voor het oplossen van allerhande transportproblemen.
WÍi heten allen, die ons een bezoek zullen brengen, reeds van
harte welkom.

Deze uitgave geschiedt ongerekend de bestaande tarifaire beschikkingen en dienstregelingen en hun latere wijzigingen.
Verantwoordelijke uitgever:
F. Leboutte - Brussel
Redactie:
Bavensteinstraat 36 bus 7
1000 Brussel

Íe!.021523 62 40, toestel 22135
Lay out: P. Funken - Brussel
Drukkerij : Hoorens Printing - Kortrijk-Heule
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Shell Building
Ravensteinstraat 60
bus 24
1000 Brussel
TeleÍoon 02/,523 62 40

Shell Building
Ravensteinstraat 60
bus 24
1000 Brussel
TeleÍoon 021523 62 40

Trieste
Ravensteinstraat 36
bus 7
1000 Brussel
TeleÍoon 021523 62 40
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62.2 - lnternationaal vervoer - M. De Pooter
62.21- Benelux, Groot-Brittannië - M. Deprez
62.22 - Frankrijk, Zwitserland, ltalië, Spanje, Portugal - M. Tellier
62.23 - Duitsland, Oostenrijk, de Balkanlanden,

4de verdieping
M. De Haeck, Handelsdirecteur
M. Lokker, hoofdinspecteur dienst 61
M. Boonen, hoofdinspecteur dienst 62
M. Mortaignie, afdeling 62.3
M. Riga, afdeling 61.1
M. Schmitz, afdeling 62.1
M. Mullié, afdeling 62.2

Secretariaat - M. De Walsche
- Organisatie
- lnÍormatievenruerking - M. Witz
- Handelsagentschappen - M. Verbestel
61.22- Douane en fiscale zaken - M. Massart
61.23 - Betwiste zaken goederen, behalve tariefkwesties - HH. Van den Bleeken, Erauw,
Biérin
61.24 - Vervoerwetgeving, juridische studies M. Gompère

61.11
61.12
61.13
61.14

-

GOEDERENVERKEER BIJ WAGENLADINGEN
62.11- Bijzonder vervoer - M. Borghart
62.1 2 - Transcontai ne rs, s poor/weg-tec h n eken
- HH. Smolders, Robert
62.13 - P-wagens en wagens met temperatuurregeling
62.14 - Staangeld - M. Chiers
i

3de verdieping
M. Marnef, hoofdinspecteur dienst 63

M. Van Keer, afdeling 63.1
M. Cornette, afdeling 63.2
63.11 - Produktbeheer HH. De Coster,
Verslype, Verspeelt
63.12- Commercieel ondeaoek - HH. Darcis,
Desnyder
63.11112 - Administratief bureau - M. Minette

3de vedieping
M. Leboutte, afdeling 61.2
M. Pardon, afdeling 63.3
M. Peters, afdeling 61.3
61.21- Publiciteit - M. Lanckman
61.21 - Uitgave "Spoornieuws"

N.M.B.S..COLLI
HH. Maucq, Wijnant, Matthieu
61.31 -Tarieven in binnenverkeer en betwistingen betreffende de mechanisatie

Centraal- en Oost-Europa, het Nabije
Oosten, Skandinavië - M. Govaert
62.24 - Gemeenschappelijk Frans-Belgisch bureau - M. Delahaye
62.25 - Administratief bureau van de afdeling
62.2 - M. De Jonghe

62.31 - Marktstudies, vervoerswerving

-

HH. Crijns, De Rijck, Lamon, Segers,
Verbelen
62.32- Algemene studies, algemene tarieven HH. Jourquin, Vangrambesen
62.33 - Commercieel beleid van de spoorweguitrusting, verhuringen - M. Luycx
62.34 - Administratief bureau van de afdeling
62.3 - M. De Visscher
62.35 -Zware industrie - HH. Counet, Dediste,
De Brauwere, Mej. Van Rijckeghem
62.36 Internationaal E.G.K.S.-goederenverkeer
- M. Reynvoet

63.13 - Binnenverkeer - M. Maes
63.14 - Gontrole betwiste zaken reizigers, behalve tariefkwesties - M. Herman

63.2- Verkoop - HH. Legendre, Wauman
63.21 - Algemene verkoop in internationaal verkeer - M. Pulinckx
63.22- Speciale verkoop - M. Metens
63.23 - Toerisme - M. Van den Driessche

61.32 - Internationale tarieven
61.33 - Postcolli
61.34 - Opzoekingen colli

AANVERWANTE DIENSTEN
63.31 - Restauratie - HH. Collart, Hannon
63.32 - Concessies en diverse klantendiensten M. Van Damme
63.33 - Onthaal en prospectie - HH. Magotteaux, De Rocker, Lambert
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Deze mqn
heett een

trqnsporfproblëem

Dot is hem duidelijk oon te zien, Een gereedschopsmochine von ó0 ton vonuit het binnenlond noor de hoven
brengen is beslist geen klusje om mee te lochen ! Noïuurlijk weet de brove mon dot er verschillende vormen
von goederenvervoer zijn, elk met eigen kwoliteiten en
beperkingen. Vo ndoor heï levensgrote vroogteken,

De ïrein houdt bovendien von zwore vrochïen: een
lronsÍormotor, londbouwmochines. produkten von de
ijzer- en sïoolnijverheid, contoiners, outo's, steenkolen,
ertsen.,, De grote problemen kon de NMBS probleemloos
oon, moor ook voor de kleine kon je bij de NMBS terecht
De oÍholing en bestelling ten huize von pokken en pokjes,
jo doorweten we ookwelrood mee.

Moor weet hij wel dot de NMBS over oongepost moterieel en over speciolisten beschih die per trein dit klusje
voor hem vlot en in een mum von tijd kunnen kloren ?

Antwerpen : 03 / 233 23
Brussel: 02/219 00 40.

BELGISCHE

SPOORWEGEN
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je nog niet ovetuigd? Belons even.
17 - Genl: 091/ 21 99 58

De qllesvervoerdeÍ
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