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Zondag 18 september was het dan zover. Enkele tientallen bewoners en begeleiders begaven zich om 13
uur naar de stelplaats waar ze hartelijk werden verwelkomd door Mieke Dosshe van De Lijn en het bestuur
van ETG. Het plaatsen in de tram verliep tot ieders tevredenheid al bij al vlot. Een reporter van De
Gentenaar viel de eer te beurt een groepsfoto te nemen van niet minder dan vier oud-gedienden van de
maatschappij, samen zowat 340 jaar oud !...

Oud-tramchauffeur Marcel Van Damme, zelf ook bestuurslid van ETG, loodste de blauwe museumtram
vakkundig door de Gentse straten, eerst over de lijnen 21 en 4 naar het Duivelsteen, om dan de terminus
Moscou te bereiken. Verder stond nog een rit naar Gent-Zuid geboekt, met terugkeer langs lijn 4 via de
Hoveniersstraat en langs lijn 21 werd koers gezet naar Melle Leeuw. Gedurende de reisjes verzorgde
secretaris Pierre de Meyer via de microfoon uitleg over het gevolgde parcours.
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Eens terug in de stelplaats voerden de begeleiders de oudjes tot helemaal achteraan de tramloods waar Mieke
Dossche fungeerde als gastvrouw tijdens de receptie die in een zeer gemoedelijke sfeer verliep. Onderdelen daarvan
waren een dankwoord door directeur Dirk Beyens van De Vijvers, een groepsfoto van de aanwezige ETG-leden en
het uitdelen van geschenkjes. Ook was er de primeur van de door het Actua-team samengestelde dvd over het ETGerfgoed en de recentste evenementen daaromtrent.

Onze sympathie tegenover directeur Dirk en het personeel van De Vijvers is dan ook heel groot. Bedankt Annick en
Sarah (receptie stelplaats), Dirk (tentoonstelling) en Sophie (coördinator animatie).
--- ooo O ooo --Tekst en foto's: Erik De Keukeleire.
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