
         Gent, 05 januari 2018 

De Gentse stee 

in vreugd’ en vree 

heeft ons het hart bekoord. 

Amicae, amici, beste VVOG-plussers,  

Na weken en dagen van feesten, ontvangsten en diners is ons enige rust gegund tot ….. 

 

DINSDAG 20 FEBRUARI 2018, de traditionele Valentijnsviering, dit jaar in ons aller GENT. 

  O Artevelde, O Leie en Schelde, o Gents studentenoord. 

 

Wij stellen onze Valentijnsuitstap  in het kader van de viering van 200 jaar Universiteit Gent = UGent 20.0,  

een geschiedenis vol toekomst. 
    Heersers gaan voorbij, 

    Het zoeken naar waarheid nooit, 

    200 jaar lang 

      H. Van Rompuy 

                         

10 u : ontvangst in het STAM° , Godshuizenlaan 2  , waar u een koffie/thee wordt aangeboden . 

10u30 : geleid bezoek aan de zeer geslaagde tentoonstelling  “ STAD en UNIVERSITEIT sinds 1817 “ . 

12u30 : boottocht ( overdekt ) van de Bijloke naar de Graslei, het hart van het oude Gent  

 Verder 5 min. te voet naar het historische PAND , voor een bijzonder verzorgde lunch °°  

14u30 : bezoek met gids aan de Sint-Baafs Kathedraal  ( 5 à 7 min. ) en aan het mooie 

Gentse Belfort, getuigenissen van een rijke geschiedenis.  

17u tot 18u :  En als we eenmaal scheiden, leeft van vroeger tijden, nog ’t heimwee in ons 

voort… 

Afsluiter in de  alom gekende brasserie  “ ‘T Vosken “ op het St-Baafsplein.  

 

Dit alles kunnen we U aanbieden in een all-in pakket voor de som van € 100,- /pp  

( koffie/toegang museum/gidsen/boot/lunch/dranken/rondleiding  Kathedraal en Belfort /afsluit drink)  

over te schrijven op rekening VVOG –PLUS  : BE19 3200 5630 2712 met vermelding van naam + Valentijn 

2018 . 

Gelieve u via onze secretaris Antoine Dupon in te schrijven : antoine.dupon@telenet.be en dit  

uiterlijk tot 11/02/2018. 

Wij rekenen op een talrijke respons ! 

Met vriendelijke groeten ,  

Paul Van Damme , Coördinator  

mailto:antoine.dupon@telenet.be


 

 

° Hoe het Stam te bereiken : 

Per trein tot het St-Pietersstation  ,  

15’  

Of  tram 1 richting Evergem/Wondelgem tot afstap “thv. Van Nassaustraat” op de Kortrijkse steenweg ; 

vervolgens schuin links in “ Holdaal “ welke straat uitkomt op de R40 ( Godshuizenlaan ) tegenover de Bijloke 

site . 

Of tram 4-24 Bijlokehof 

Of bus 6 Bijlokehof 

Per wagen : E17/E40 exit Gent Centrum, exit alle richtingen ,P-route: Parking Sint Pietersplein ( de 

goedkoopste P. )  

15’  

Of u rijdt met uw GPS tot aan de Bijloke site en zoekt in de directe omgeving plaats ( betalend) . 

 

 

 

°° Voorgesteld menu :  *  Voorgerecht : Miso-soep/zeeduivel/zeeslakjes . 

                                         *   Hoofdgerecht : Parelhoen/rode ui /chiogga biet . 

                                         *  Dessert :   Zoete creatie van de Chef . 

                                          * Koffie / thee en versnapering . 

 

 

 


