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TASTES OF GHENT MET BOOTTOCHT + GROOT VLEESHUISTASTES OF GHENT MET BOOTTOCHT + GROOT VLEESHUISTASTES OF GHENT MET BOOTTOCHT + GROOT VLEESHUISTASTES OF GHENT MET BOOTTOCHT + GROOT VLEESHUIS    
 
 
 
 
Beste bondslid,Beste bondslid,Beste bondslid,Beste bondslid,    

 

Wij nodigen u graag uit op deze historische en culinaire ontdekkingstocht in Gent op zaterdag 29 september 2018 (zo kunnen 

ook de werkenden onder ons hieraan deelnemen).  

 

Wat mag u verwachtenWat mag u verwachtenWat mag u verwachtenWat mag u verwachten????    

• Busvervoer met volgende opstapplaatsen:  

- om 8.35 u.: Bus4you, Herenveld 3 te Schendelbeke. 

- om 8.50 u.: Decoratiecentrum Heytens, Albertlaan te Ninove. 

- om 9.20 u.: carpoolparking aan de E40 te Erpe-Mere. 

- om 9.40 u.: parking aan het “Hof van Oranje” te Zottegem. 

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

10.30 u.:10.30 u.:10.30 u.:10.30 u.:    Wij worden verwacht aan het groene boothuisje op de Korenlei. 

De “Bootjes van Gent” verzorgen er een historische rondvaart vanuit de oude haven van de stad. We 
genieten er van het prachtige uitzicht op de middeleeuwse Kuip van Gent: de eeuwenoude 
gildenhuizen, het Gravensteen, de Donkere Poort aan het Prinsenhof, de oude Vishal, het 

indrukwekkende Vleeshuis en de kloosters van dominicanen en augustijnen. 
Tijdens de tocht genieten we van een Cava aperitief-met-knabbeltjes. 

11.15 u.:11.15 u.:11.15 u.:11.15 u.: De gidsen wachten ons op aan het groene boothuisje en nemen ons mee op een culinaire ontdekking in 

Gent. Aan de hand van smakelijke verhalen en pittige anekdotes duiken we in de geschiedenis van 

onze culinaire gewoontes en ontdekken we het rijke Gentse culinaire aanbod. 

12.30 u.:12.30 u.:12.30 u.:12.30 u.:    We genieten van de daglunch in “Het Groot Vleeshuis” bestaande uit aperitief, warm streekgerecht, 

Oost-Vlaams dessert en 1 koffie of thee    

14.00 u.:14.00 u.:14.00 u.:14.00 u.:    De gidsen halen ons op voor het derde en laatste deel van de wandeling. 

15.15 u.:15.15 u.:15.15 u.:15.15 u.:    Vrij vertoeven in Gent tot  17 u., wanneer de bus ons opnieuw komt oppikken. 

 

Inschrijven en betalenInschrijven en betalenInschrijven en betalenInschrijven en betalen    

Inschrijven moet gebeuren op het gewestelijk secretariaat (zie coördinaten in het briefhoofd) en dit ten laatste op 15 

september 2018. Bij uw inschrijving vermeldt u uw naam, het aantal personen en de afdeling waarvan u lid bent. De 

inschrijving is bovendien pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld van 58 euro op rekeningnummer                         

BE55 BE55 BE55 BE55 9795 7799 789795 7799 789795 7799 789795 7799 7844444444 op naam van Gezinsbond GOSA gewest Aalst met vermelding van code 741205, uw naam en het code 741205, uw naam en het code 741205, uw naam en het code 741205, uw naam en het 

aantalaantalaantalaantal personenpersonenpersonenpersonen en dit eveneens ten laatste op 15 september 2018.ten laatste op 15 september 2018.ten laatste op 15 september 2018.ten laatste op 15 september 2018.    

    

Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris van de werkgroep maar dit liefst na 18 u. 

 

 

Godfried Nica 

voorzitter 

Eddy De Backer 

secretaris 

 

 

 


