
 

 

Voor de jaarlijkse Valentijnsviering deed de VVOG PLUS op 20 februari 2018 haar blijde 

intrede in het historisch mooie Gent. 

 

Sommigen verlieten hun warme woonst om zich al stappend langs kanalen en rivieren naar 

het STAM te begeven, anderen spoorden met trein en tram of reden langzaam met de auto 

door het beschermd centrum van de stad op zoek naar parking. 

Met koffie en thee werden 30 deelnemers ontvangen in het STAM, in de nabijheid van een 

mooi gerestaureerd restant van de Cisterciënzer Abdij en met zicht op het oude witte 

moederhuis. 

 

Nadien volgde een rondleiding met een fantastische gids 

in het museum, waarin een verzorgde en interessante 

tentoonstelling over “ STAD en UNIVERSITEIT sinds 1817” 

is opgebouwd.  

 

In het gezelschap 

van Betty, dochter 

van, stonden wij even 

stil bij de herdenking van 

Professor C. Heymans, 

Nobelprijswinnaar Geneeskunde.  

 

Een traag glijdende platbodem bracht ons van de Bijloke naar de 

Graslei in het mooie oude centrum. 

Bij deze gelegenheid werden wij, door Griet warm aanbevolen en na 

overleg door ons geaccepteerd, gegidst door Paul.  

 

 

In het PAND genoten wij van een lekkere lunch in aangenaam gezelschap. 

Kleurrijke en geurende bloemen werden uitgewisseld, na woorden van lof voor Paul en 

Griet voor de mooie organisatie en aan Guido voor bewezen diensten in het bestuur. 

 

         

 



 

 

 

Nadien verzamelden wij opnieuw voor een wandeling in de frisse, autofobe straten naar de 

Sint-Baafskathedraal. 

 

Een begeesterende gids bracht ons in hoekjes en kantjes van de 

Gotische Kathedraal. 

 

 

Een beetje verrassend stonden 

wij plots onder het skelet van 

de walvis waaruit Jonas 

ontsnapte, dit nog voor het 

ontstaan van de Universiteit. 

     

 

 

 

Vanuit de Kathedraal gingen we naar het Belfort op zoek 

naar de DRAAK.  

 

Tot slot namen we afscheid 

met een warme afsluiter in  

 ’T Vosken. 

 

Een welgemeende dank aan Paul en Griet voor deze zeer 

geslaagde en geapprecieerde Valentijnsviering 2018. 

Eveneens dank aan de schatbewaarder Frans die er in slaagde 

deze activiteit financieel breakeven af te sluiten.  

       

Dit bevestigt eens te meer het geprezen altruïsme van de leden van de VVOG PLUS. 

 

Antoine, 

Secretaris 


