TTO-Noordzee
Themarit zondag 19 mei 2019 met historische Kusttram uit de jaren '30
Na drie succesvolle themaritten in 2017 en een feestjaar 40 jaar TTO-Noordzee vzw in 2018
organiseren wij dit jaar opnieuw themaritten.
Gedurende deze dagen leggen we telkens met een ander historisch tramstel een parcours af
langs de Kust. Onderweg worden er diverse fotostops voorzien zowel langs het traject als op
enkele uitwijkmogelijkheden. De trams zullen voorzien zijn van oude rolfilms of kopbordjes
en zullen er zo historisch mogelijk uitzien. 's Middags is eveneens een middagpauze voorzien
langs het traject.
Wij verwelkomen niet alleen liefhebbers die graag foto's willen nemen maar evenzeer
liefhebbers die wensen mee te rijden zijn van harte welkom.
Gezien er een kwartierdienst is bekijken wij de mogelijk fotostops langs het traject.
De themaritten omvatten een dagprogramma waarbij niet alleen een historische tramrit op
het programma staat maar eveneens de mogelijkheid er is om onze stelplaatsen van Knokke
en/of De Panne te bezoeken.
Graag stellen wij U deze themarit voor:
Themarit n°4 : Periode Kusttram type "Standaard-Kust" (anno 1940):
Datum: zondag 19 mei 2019
Traject: De Panne - Oostende - De Haan - Blankenberge(?) - De Haan - Oostende - De Panne
Tramstel NMVB/SNCV: Standaard-Kust motorwagen 9942 (uit 1932) + twee OBaanhangrijtuigen uit 1906 en 1909.
Vertrek: De Panne stelplaats TTO omstreeks 10u30 (of Adinkerke-station)
Er zal aansluiting voorzien worden met de trein die toekomt en vertrekt vanuit station
Adinkerke
Kostprijs per persoon: 15 euro voor leden TTO ; 25 euro voor niet-leden
Gezien de plaatsen beperkt zijn vragen wij dat geïnteresseerden zich aanmelden bij ons.
Dit kan via e-mail: promottonoordzee@gmail.com
Graag vermelden met hoeveel personen en uw volledige naam.
Na deze inschrijving ontvangt U de gegevens om de deelnameprijs te voldoen via
bankoverschrijving.
Een week voorafgaande aan de desbetreffend rit informeren wij U dan betreffende het
dagprogramma.
TTO-Noordzee vzw, Loskaai 15 – 8660 De Panne
http://promottonoordzee.wixsite.com/mysite/themaritten

