E.T.G.

Erfgoed Tram-bus Gent en Oost-Vlaanderen

ACTUA-27

TWEEDE UITSTAP MET DRIE-ASSER 354
In september kreeg onze vereniging de goedkeuring van De Lijn Oost-Vlaanderen voor de
inrichting van twee excursies met de drie-asser op een groot gedeelte van het Gentse tramnet.
De eerste had plaats op zaterdag 13 oktober (zie actua 26). De tweede op zaterdag 24 november
was in tal van opzichten een heruitgave van de eerste en startte om 13.30 uur.

Zowel op de beide platforms als binnenin de drie-asser was het alweer volzet en de tevredenheid
van de deelnemers optimaal. Jammer genoeg was ook de regenmaker terug van de partij maar
dat kon het enthousiasme niet temperen. Wie dat wel het meest hinderde was wattman Freddy
Coussens, die handen te kort kwam met manuele ruitenwisser en damp vod maar tegelijk ook een
goede illustratie hoe het personeel zich destijds moest behelpen in dergelijke omstandigheden.
Niet enkel heel wat collega's van TTO waren van de partij, opmerkelijk ook trolleybuschauffeur
Dominic Lust en wattman Van Haute Diether. Fel gewaardeerd was de aanwezigheid van André
Corteil (trolleybus 11).

Voor Achiel Ryckaert, terecht de vader van de 354 genoemd, was het een emotioneel gebeuren.
Hij bekwam dan ook niet enkel de supervisie over het technisch gedeelte binnen het rijtuig maar
ook over het keren van de sleepbeugel, een fysisch zware klus die hij nog steeds probleemloos
beheerst. Onze Marcel was eens te meer de wisseltrekker van dienst.

Een "incidentje" zorgde voor een vleugje sensatie maar had
niets te maken met de drie-asser op zich. In de Sleepstraat
verhinderde een geparkeerde auto even de doortocht (zie foto).
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Uiteraard werd ook nu druk nagepraat in het zaaltje achteraan de stelplaats, waar Hugo Lootens
en de TTO-vrienden andermaal voor hapjes en drank zorgden. Aanvullend konden de leden zich
informeren aan de boekenstand en zich in de stelplaats vergewissen van de vorderingen aan
pakwagen 50, waarvan de woensdagse werkploeg op het punt staat te starten met de heropbouw.
Tekst en foto's:

Erik De Keukeleire

Aan het Rabot werd deze foto genomen door de mensen van de
actiegroep "voor het behoud van de bomen op de Begijnhoflaan".
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