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De ETG‐Kersttram, editie 2020
Ook in 2020 reed in Gent de Kersttram uit.
De PCC01 die in 2018 en 2019 de Kersttramritten verzorgde is momenteel even uit dienst voor
een volledige schilderbeurt. Daarom was het ditmaal PCC25 die de dienst verzekerde.
Zeker dit jaar werd uitgebreid overleg gepleegd met De Lijn over de organisatie van de
Kersttramritten. Door de strenge coronamaatregelen mochten we in deze editie geen reizigers
vervoeren. Desondanks gaf onze vereniging er de voorkeur aan om de Kersttram toch te laten
rijden, om zo bij te dragen aan een gezellige kerstsfeer in de Gentse binnenstad.
Tijdens het Sinterklaasweekend werd in de stelplaats Gentbrugge de kerstverlichting
aangebracht door enkele vrijwilligers onder leiding van onze bestuursleden Kris Zontrop en
Arvo Vandermeersch. De daaropvolgende maandag, 7 december, werd met succes een
uitgebreide testrit gedaan met de versierde tram.
Tijdens de weekends van 12‐13 en 19‐20 december toerde de verlichte PCC dan tijdens de
avonduren rond op het Gentse tramnet.

PCC 25 op het St‐Baafsplein naast de mooi verlichte kertboom. Dit jaar was de Kersttram
eindelijk uitgerust met een bij de gelegenheid passende bestemmingsfilm (foto L.Koenot).
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De Kersttram in de Veldstraat, na de shoppingdrukte (foto L.Koenot).

… en aan de terminus Universitair Ziekenhuis (foto Kris Zontrop).
Januari 2021

Actua 61‐p2

V.U. ETG vzw

ETG

vzw

Erfgoed Tram en bus van
Gent en Oost‐Vlaanderen.

Zetel : Parkplein 22, 9000‐Gent;
KBO 0897.969.481; RPR Oost‐Vlaanderen, afdeling Gent

Actua-61

Omdat er dit jaar toch niet gereden werd met passagiers hadden we wat meer vrijheid in de
keuze van het parcours. Onze Kersttram kon daardoor trajecten bereiden waar we hem nog
niet eerder zagen : naar Zwijnaarde, naar het Universitair Ziekenhuis en naar de Muidebrug.

PCC25 tijdens de
testrit op weg
naar Zwijnaarde,

en aan de
Muidebrug (foto’s
Kris Zontrop)

Omdat onze traditionele eindejaarsbijeenkomst niet kon doorgaan, maken we van deze ETG‐
Actua gebruik om jullie allemaal en voorspoedig en vooral een gezond 2021 te wensen. Wij
hopen dat we elkaar terug in levenden lijve en vrijheid kunnen ontmoeten in de loop van dit
jaar, al dan niet met een stevige knuffel, een frisse pint of een warme koffie. Hou ondertussen
nog even de inspanning vol om de corona‐voorzorgsmaatregelen strikt te respecteren.
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