
Naam :........................................................

Vornaam : .............................................

Adres : ..........................................................

...........................................................................

Postcode : ................... 

Stad : ........................................................

Land : ..................................Land : ..................................

Geboortedatum : ...................

E-mailadres : ...............................................

lidmaatschap Voeg een cheque toe van € 35, te betalen 
aan AMITRAM of maak een overschrijving naar :
AMITRAM Crédit du Nord, 
domiciliation Villen ascq annappes
IBAN FR76 3007 6029 2422 2670 0020 005IBAN FR76 3007 6029 2422 2670 0020 005

Datum : ............................ 

Handtekening : ...........................

Nieuwsbrief

         Wilt u ons steunen bij onze acties?  
    
 

AMITRAM

Association du Musée International des
Transports Métropolitains

BP 50045  59873 Marquette-lez-Lille cedex FRANCE

Erkende vereniging van algemeen 
belang sinds 2019

AMITRAM

Doe met ons 
mee  !
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AMITRAM, opgericht in 1968, heeft tot doel het 
geheugen en de voertuigen van het openbaar 

vervoer in de stad te bewaren. 
Dankzij het harde werk en de vasthoudendheid van de 

oorspronkelijke leden, loopt er sinds 1995 een toeristische   
lijn van 3 km langs de rand van Deûle tussen de steden   

Marquette en Marquette en Wambrechies. 
Het is de enige toeristische tram in Frankrijk 

die op deze manier rijdt.
-

TOERISTISCHE LIJN
-

Ritten van april tot eind september, 
elke zondag van 14.30 uur tot 18.00 uuelke zondag van 14.30 uur tot 18.00 uur. 

Woensdag tijdens de schoolvakanties van 15u tot 17u30  
-

Waan je terug in tijd en maak 
een ritje in oude trams langs de Deûle.

-

Vertrek :
Marquette : rue de la Deûle, Pont MabileMarquette : rue de la Deûle, Pont Mabile

Wambrechies : Vent de Bise, Ferme St-Chrysole.
-

Mogelijkheid tot speciaal verkeer op aanvraag. 

In het noorden van Frankrijk



                                We zijn actief op lokale evenementen en nemen 
                                                                                                       deel aan tentoonstellingen met betrekking tot oldtimers 
                                                                                                     of verzoeken om historische openbaar vervoerpresentaties

.
 

                      Tentoonstellingen en diensten :

Website : 
http://amitram.asso.fr

     e-mail : 
contact@amitram.asso.fr

+ 33.3.59.50.74.49

Association reconnue
d’Intérêt Général depuis 2019

Telefoon : Office du Val de Deûle

Association du Musée International des TRAnsports Métropolitains
BP 50045

59873 Marquette-lez-Lille cedex FRANCE

AMITRAM

De 3 kilometer lange toeristenlijn wordt geëxploiteerd 
als een stadsvervoerbedrijf. 

Zowel de apparatuur als de spoor worden regelmatig 
geïnspecteerd en onderhouden. 

Aan de halte rue de la Deûle wacht een souvenirwinkel 
en een kleine fototentoonstelling op u.

..

De toeristenlijn :

Een indrukwekkend aantal documenten wordt gearchiveerd. 
Plannen, foto's, kranten en handleidingen worden geclassificeerd.

.

Archieven :

             De workshop :
Je moet gewoon nieuwsgierig zijn, weten hoe je moet 
knutselen en bereid zijn om te komen werken. 

Timmerwerk, smeedwerk, draaien, elektriciteit, schilderwerk, 
automonteur, enz ... zijn legio voor de restauratie en het 
onderhoud van uit bussen en trams uit onze collectie.

.


