
GOSA-GEWEST GENT nodigt uit 

 

 

 

Daguitstap naar DOORNIK en LESSEN  

 

op dinsdag 15 mei 2018 
 
Programma : 

 
9u30 : bij aankomst in Doornik welkom met koffie en een croissant. 
 
Daarna geleid bezoek aan de markt met zijn unieke gebouwen zoals stadhuis, kathedraal 
en zijn gotische landhuizen.Niet minder dan 2000 jaar geschiedenis heeft Doornik ons te 
bieden. Een weergaloze geschiedenis en haar opeenvolgende beschavingen zijn gekend  
Verder bezoeken we met onze gidsen de kathedraal en de alomgekende schatkamer.  
 

12u30 : een lekker warm middagmaal in een gekend restaurant op de Grote Markt. 
 

14u00 : vertrek naar Lessen voor een geleid bezoek aan Hôpital Notre Dame à la Rose. 

Het is één van de oudste hospitalen van Europa! Een statig en authentiek architecturaal 
geheel. Een plek vol emoties en duizend facetten om te ontdekken : zijn barokken kapel, 
de kruisgang, zijn tuinen, ziekenzaal, klooster.....Een oord vol betovering waar zorg voor 

ziel en lichaam met elkaar verbonden zijn. 
 

17u30 : vertrek om dan nog bij een laatste stop een lekker broodjesmaaltijd te 

gebruiken in de streek van Oudenaarde.  
Verder terug huiswaarts na een onvergetelijke trip! Rond 20u30 thuis. 
 

Kostprijs : leden Gezinsbond € 59 en niet-leden € 66, inbegrepen busreis, bezoeken 

met gids, koffie+koek, middagmaal, broodjesmaaltijd (geen dranken) 
 

Vertrek : stipt om 8u00 aan Sporthal Vlaanderen (blauw gebouw),Zuiderlaan 14 
aan Watersportbaan te Gent en om 7u30 in Sleidinge, Langendam bij Weidel. 
 

Inschrijven : op gewestelijk secretariaat,Limburgstraat 80,telefonisch 09/2254652 

of per mail gewest.gent@gezinsbond-ovl.be  met vermelding van naam,adres,lidnummer, 
aantal personen,gsm-nummer. Inschrijvingsbedrag overschrijven op rekening BE95 
4470 0315 6158 van Gezinsbond Gewest Gent met vermelding daguitstap 15 mei. 
Liefst zo vlug mogelijk inschrijven want plaatsen zijn beperkt! 
 

 
We hopen op heel wat interesse voor onze daguitstap naar Doornik en Lessen 

met dit mooi programma! 

 

 
Namens de werkgroep Gosa-gewest Gent 
Laurent Lippens gsm : 0473 456 723 
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