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ETG bezoekt Antwerpen
Op zondag 15 september ging ETG op uitstap naar Antwerpen, met als specifiek doel om al het
daar aanwezige ‘Gentse’ tram‐ en busmaterieel te bezoeken.
Eerste bestemming was het onlangs terug heropende ‘Vlaams Tram‐ en Autobusmuseum’
(VlaTAM) gevestigd in de historische, in 1913 gebouwde tramloods ‘Groenenhoek’.

Dit museum Groenenhoek herbergt heel wat Gents en Oost‐Vlaams tram‐ en busmaterieel :
‐ het open zomer‐motorrijtuig 216 gebouwd in 1909 en gerestaureerd in zijn oorspronkelijke
toestand (met uitzondering van de stroomafnemer die toen een trolleystang was);
‐ het tramstel bestaande uit de drieasser 328 en de bijwagen 55; dit tramstel dat een
typische verschijning was op de lijn 20 naar Melle wordt gepresenteerd in de toestand
waarin het in 1972 uit dienst ging;
‐ de AB.1216; deze autobus, gebouwd in 1955 op een Brossel‐onderstel type A93DAR, is een
representant van het eerste type standaard‐lijnbussen van de NMVB en deed tijdens haar
actieve carrière dienst vanuit de stelplaats Destelbergen;
‐ de Gyrobus G3 van de NMVB die tussen 1956 en 1959 in een proefproject dienst deed op
de lijn M Gent‐Merelbeke;
‐ de lijnbus nr.25 van de firma Dauwe. Deze in 1970 gebouwde bus, van het type Van Hool‐
Fiat SV682 en uitgerust met het rechthoekige standaardmodel Van Hool‐koetswerk, deed
dienst op de aanvullende NMBS‐busdiensten van lijn 252 Gent‐Waterschoot.
In ‘Groenenhoek’ werden we ontvangen door Freddy Geens, secretaris van vzw VlaTAM, en
door Marc De Troy, VlaTAM‐medewerker en ook ETG‐lid, die ons rondleidde en ons uitgebreid
info verschafte over de geschiedenis en de collectie van het museum.
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Na het museumbezoek werden we opgepikt door de voormalige Gentse PCC 6202 die inmiddels
met een aantal Gentse zusjes dienst doet in Antwerpen. Op enkele zorgvuldig uitgezochte
locaties, zoals hierboven aan de ‘Chinese poort’ op het einde van de Van Wesenbekestraat,
werd even gestopt voor enkele mooie foto’s van de tram en zijn omgeving.

De middagpauze op het Astridplein bood ook de gelegenheid om even te poseren naast een
andere ex‐Gentenaar in reguliere dienst op de lijn 12 Centraal Station ‐ Sportpaleis.
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Het lot, al dan niet geassisteerd door een goede planning, leverde onderweg nog enkele leuke
ontmoetingen op : op het Eilandje, aan het eindpunt van de lijnen 7 en 70, konden we poseren
naast de PCC 7007. Deze PCC is gereserveerd om op termijn aan de Kust de Gentse PCC 26 te
gaan vervoegen in de vloot van TTO‐Noordzee.

In de Lange Gasthuisstraat kruisten we de NMVB‐Standaard motorwagen 9994. Deze tram
werd enkele jaren geleden gerestaureerd door de vzw Poldertram en wordt nu door het VlaTAM
ingezet voor speciale ritten.
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In Hoboken werd aan de tramstelplaats overgestapt op de Gentse PCC 42. Deze tram werd
destijds omgebouwd tot rijdend poëziecafé onder de noemer ‘Tram de Lux – openbare
vervoering’. Na zowat 2 jaar aan de kant te hebben gestaan omwille van technische problemen,
werd de PCC 42 speciaal voor onze ETG‐uitstap terug geactiveerd.

Omdat het eindpunt Hoboken die dag uit dienst was omwille van de lokale jaarmarkt, moesten
we voor onze korte rit met de PCC 42 uitwijken naar de terminus Olympiade van lijn 6.
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In Hoboken konden we afsluiten met een mooie ‘line‐up’ van drie tramtypes : een Gentse PCC‐2,
een Gentse PCC‐1 en de oudste nog in dienst zijnde Antwerpse PCC 7001 die als promotie voor
het VlaTAM rondrijdt in de oorspronkelijke MIVA‐kleuren.

Onze gecombineerde uitstap
naar Antwerpen was niet zo
vanzelfsprekend om te
organiseren. De hulp en inzet
van meerdere Antwerpse
tramvrienden was nodig om
tijdig en op het juiste moment
‘alle neuzen in dezelfde richting’
te krijgen.
Oprechte dank daarvoor, in het
bijzonder aan : Erik De Cleene,
David Van thuyne, Bart Dobson,
Joerie Kempeneer, Frank
Cornelis, Paul Van Kerkhove,
Freddy Geens en Marc De Troy.
Ook bijzondere dank aan de
technische diensten tram van
De Lijn – Antwerpen.
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