THEMARITTEN 2017

De Panne 9 november 2016,

Beste Tramliefhebber,
In 2017 organiseert TTO-Noordzee aan de Belgische Kust een reeks van drie themaritten met diverse
historische tramstellen van de NMVB/SNCV en de ETG/MIVG. 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.
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 de themaritten even voor:

Themarit n°1 : Periode Kusttram type "SO" (anno 1965):
 Datum: zondag 26 maart 2017
 Traject: Knokke - Oostende - De Panne - Oostende - Knokke
 Tramstel NMVB/SNCV: SO-motorwagen 10041 + NO-bijwagen 19706 + Destelbergen-bijwagen 19537
 Vertrek: Knokke omstreeks 10u30 (keerlus, vlak bij het station)
 Kort bezoek aan de stelplaats TTO in De Panne
 Bij terugkomst te Knokke gelegenheid tot bezoek stelplaats
 Er zal aansluiting voorzien worden met de trein die toekomt en vertrekt vanuit station Knokke
 Kostprijs per persoon: 12,5 euro voor leden TTO ; 25 euro voor niet-leden

Themarit n°2 : Periode Kusttram type "Standaard-Kust" (anno 1935):
 Datum: zondag 7 mei 2017
 Traject: De Panne - Oostende - Blankenberge - Oostende - De Panne
 Tramstel NMVB/SNCV: Standaard-Kust motorwagen 9942 + OB-bijwagen A.8768 + bijwagen A.871
 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
 Bij terugkomst te De Panne gelegenheid tot bezoek stelplaats
 Kostprijs per persoon: 12,5 euro voor leden TTO ; 25 euro voor niet-leden

Themarit n°3 : Periode "Gentse stadstrams" (anno 1965):
 Datum: zondag 1 oktober 2017
 Traject: Knokke - Oostende - Westende - Oostende - Knokke
 Tramstel ETG/MIVG: drieasser 339 + bijwagen 70
 Vertrek: Knokke omstreeks 10u30 (keerlus, vlak bij het station)
 Bij terugkomst te Knokke gelegenheid tot bezoek stelplaats
 Er zal aansluiting voorzien worden met de trein die toekomt en vertrekt vanuit station Knokke
 Kostprijs per persoon: 7,5 euro voor leden TTO ; 15 euro voor niet-leden

Gezien de plaatsen beperkt zijn vragen wij dat geïnteresseerden zich aanmelden bij Jo Boxstaens.
Dit kan via e-mail: promottonoordzee@gmail.com
Of per brief: Jo Boxstaens, Koeterstraat 2 bus 101, B-2200 Herentals
Graag vermelden welke rit U wenst mee te rijden, met hoeveel personen en uw volledige naam.
Na deze inschrijving ontvangt U de gegevens om de deelnameprijs te voldoen via bankoverschrijving. U krijgt
dan eveneens bevestiging na ontvangst.
Enkele weken voorafgaande aan de desbetreffend rit informeren wij U dan betreffende het dagprogramma.
Indien er nog vragen zijn dan kan U altijd terecht bij Jo Boxstaens.

We danken U alvast voor het vertrouwen in onze vereniging en hopen U te mogen begroeten op één van onze
themaritten!

Met vriendelijke groeten,
Namens het organisatieteam van de themaritten,
Jo Boxstaens
TTO-Noordzee vzw.
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