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Actua-45

Beste leden en sympathisanten,
met droefenis melden wij het heengaan van 2 van onze stichtende leden / bestuursleden.

Erik De Keukeleire ° 3 januari 1945 ‐  26 maart 2016
Erik was in zijn beroepsleven leraar aan het Paus Johannescollege in Merelbeke. Daarbuiten
was hij bij alle tramliefhebbers in Vlaanderen en bij vele historici uit het Gentse gekend als
de samensteller en uitgever van meer dan 30 boekwerken over het stads‐ en streekvervoer
in de Gentse regio. Om die geschiedenis te boek te stellen spendeerde Erik ontelbare uren
aan het uitpluizen van oude krantenknipsels en het doorploeteren van vele archieven. Met
zijn fototoestel altijd bij de hand holde hij dan weer zo hard achter de hedendaagse vervoer‐
actualiteiten aan dat hij soms ook wel eens bijna onder een van zijn zo geliefde trams liep.
Erik was een van de stichtende leden van onze vereniging. Tot vorig jaar was hij ook
bestuurslid, maar omdat hij al enige tijd kampte met gezondheidsproblemen gaf hij die
functie in de loop van 2015 op.
Vrienden en kennissen namen afscheid van Erik tijdens een plechtige uitvaartdienst op 5
april jl.
Onze vereniging bezorgde een mooie bloemenkrans en was vertegenwoordigd door onze
voorzitter Jan en enkele leden.

Op de foto links zien we Erik toen hij ging tezamen met onze voorzitter Jan Van Everbroeck (midden)
en Marcel Vandamme (r.) de Gentse bijwagen 60 ging schouwen bij de TTA in de stelplaats Burdinne.

Remi Verbeke ° 1941 ‐  8 april 2016
Remi was ook een van de stichtende leden van onze vereniging en
momenteel ook onze penningmeester. Zowat een jaar geleden
begon zijn gezondheid plots achteruit te gaan. Iedereen zal hem
herinneren als een vriendelijke maar kordate, realistisch man die
openlijk zijn mening durfde zeggen. Remi wordt, op eigen verzoek,
in alle intimiteit begraven. Wij bieden Lea, zijn echtgenote, en de
familie onze innigste deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.
10 april 2016
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