ACTUA-12
Kersttram zondag 18 december 2011

E.T.G.

Erfgoed Tram-bus Gent en Oost-Vlaanderen

Het is de eerste maal in de geschiedenis van het openbaar vervoer in Gent dat er een Kersttram
gereden heeft.

Deze gebeurtenis ging van start in de stelplaats van De Lijn te Gentbrugge omstreeks 19 u 15 en
volgde de volgende reisweg:

Richting: Korenmarkt – via lijn 1 naar Wondelgem

– terug via lijn 1 naar Gent Sint-Pietersstation – verder via lijn 4 naar Zwijnaardebrug

– terug via Lijn 4 naar Rabot - Muidebrug – Korenmarkt – Zuid – via lijn 21/22 naar de
Brusselsesteenweg om zo te eindigen in stelplaats Gentbrugge.
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Vanuit de directie is gevraagd om over de Korenmarkt te rijden door chauffeur Dave Vandendaele
(vrijwillig bij jullie vereniging) om zoveel mogelijk problemen te vermijden.
De aanwezigen waren voornamelijk leden van E.T.G.vzw:
Bondroit Alain
Buysse Raoul
Dedobbeleer Pierre
De Keukeleire Erik
De Meyer Pierre.
De Smet Arnold
Lootens Hugo
Oostra Simon
Ryckaert Achiel
Van Damme Marcel
Vandermersch Arvo
Van Everbroeck Johan
VandenDaele Jacques
Verheylezoon Daniël
Vigenon Ivan
De Rouck Claudine (vriendin den Hugo)
Vander Ween Rita ( echtgenote Marcel Van Damme )
Gerregat Jocelyne ( echtgenote Jacques VandenDaele )
VandenDaele Dave ( vervangchauffeur voor wisselcomplex Korenmarkt )
Arne & Fleur ( kinderen vervangchauffeur ).
Wij wensen onze dank te betuigen aan iedereen die dit evenement mogelijk gemaakt heeft, in de
eerste plaats Marcel Van Damme (de bezieler en conducteur van de Kersttram en VandenDaele
Dave ( vervangchauffeur voor wisselcomplex Korenmarkt ), ook Patrick De Beuf (aanwezig op de
receptie) die voor de technische zaken instond en daarnaast ook de directie van De Lijn, die
toestemming gaf voor de rit (Marc Feys,Mieke Dossche en Christel Boumans, die de
administratieve zaken geregeld hebben),niet te vergeten het bestuur van E.T.G. zoals Pierre De
Meyer, Johan Van Everbroeck en vooral Hugo Lootens (die samen met zijn vriendin voor de
receptie en Marcel Van Damme en Jocelyne Gerregat die voor de opbouw en afbraak van de
kerstversiering zorgden) en ook nog iedereen die er voor gezorgd hebben dat dit mooie
evenement kon doorgaan.
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