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HALLOWEEN NOCTURNE OP 31 OKTOBER 2021 

 

 

 



AVONDFOTORIT OP 7 NOVEMBER 2021 
 
Op zondag 7 november organiseert VlaTAM een nocturnerit met PCC 2000 op het Antwerpse tramnet. 

De avondrit vangt aan in het museum om 20 uur.  
Het traject ziet er als volgt uit.  
Na het uitrijden van het museum wordt aangesloten achter een tram 11 wat op zondagavond 25 
minuten 'speelruimte' geeft. Wegens de recent gerenoveerde bruggen wordt een ruime fotostop 
georganiseerd aan de Draakplaats (onder en voor de brug) om te vervolgen naar het Astridplein. 
Afhankelijk van de wachttijd op een 24 kan daar nog een stop op het wijkspoor worden ingelast. 
Vervolgens wordt aangesloten achter een 24 richting Havenhuis, (voor zover opportuun), met een 
korte stop op de Leien vervolgens ruime stop net voorbij de Mexicobrug, en aan het eindpunt 
Havenhuis (de keerlus zelf). Vervolgens uitwijken aan de eindhalte zelf en na de volgende 24 
aansluiten, met een ruime stop op en voorbij de Mexicobrug. Daarna gaat het via de Londenstraat 
naar de Londenbrug en naar het MAS waar een fotostop wordt georganiseerd om dan via lijn 24 terug 
naar de Leien te rijden met mogelijk ook de Londenbrug op de terugweg. Mogelijks wordt nog een 
slag naar de Nationale Bank gemaakt, maar alleszins gaat het terug via lijn 11 zodat ook op de 
terugweg een stop gemaakt kan worden aan de Draakplaats. Het voorziene traject wordt gegeven 
onder voorbehoud.  
 
Wel graag inschrijven voor 25 oktober via info@vlatam.be. 
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IN DE BAN VAN DE WATTMAN 

We bevelen deze spookwandeling van de onderneming Ghostwalk graag aan. Er staat 

nog een wandeling In de ban van de Wattman geprogrammeerd op 16 oktober,  

5 november en 3 29 en 30 december 2021.  
Inschrijven kan enkel via www.ghostwalk.be, dus niet via VlaTAM! 

 


