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Erfgoed Tram en bus Gent en Oost-Vlaanderen

ACTUA-7

"TRAMREVIVAL" IN "DE VIJVERS TE LEDEBERG.
Vooraf ere aan wie ere toekomt: Hugo Lootens is in het
dagelijks leven werkzaam bij het Gentse O.C.M.W. afdeling
Ledeberg. Bovendien een gedreven tramfanaat en actief
lid van onze vereniging. In die hoedanigheid kwam hij op
de gedachte onder het thema "Nie pleue" – verwijzend
naar de vroegere tramkaarten - in het vooruitzicht van de
jaarlijkse populaire Ledebergse karnavalstoet een wagen
op te bouwen met attributen die verwijzen naar de Gentse
trams van weleer. Onder de zorgen van een vijftal
personeelsleden werd die volgeladen met kranige oudjes
die langs het parcours grote bijval oogstten.

Daarmee was de toon gezet voor een vervolg daarop. Rond het thema "de Gentse trams van weleer" zou
een heuse tentoonstelling worden opgezet, niet in het minst omdat in het rusthuis enkele oudtrambedienden vertoeven. De keuze viel op de periode van 10 tot 19 september.
In de evenementenzaal werden tafels en vitrines geplaatst die voornamelijk uit de verzamelingen
van Freddy Coussens en Erik De Keukeleire voorzien werden van nostalgische getuigenissen op foto's uit de
"goeie ouwe tijd" en heel wat voorwerpen die tot het beroep van "wattman" en ontvanger hebben
behoord: een ontvangerstas inclusief stempelkussen en biljetten, een "manette" (richtingsschakelaar), een
trambel, enz.
Zelfs een originele cilindervormige rolfilmkast uit de jaren '50 was er te aanschouwen, keurig
ingesteld op de stand "1 Moscou"... Bovendien werd iedereen uitgenodigd deel te nemen aan "dE fAuTe
TrAmKwiEs"...
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Op donderdag 15 september liep de zaal vol om te genieten van een dvd waarin men oude tramrijtuigen
van zowel de MIVG als de buurtlijnen van de NMVB door de straten zag flaneren. De heer Walter Weyts
gaf daarbij de nodige commentaar.

Intussen kwam het hoogtepunt van het tramthema dichterbij. Meer daarover in onze volgende Actua !...

--- ooo O ooo --Tekst en foto's: Erik De Keukeleire.
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