
 

 

Daguitstap naar        

 

Op 29/05 organiseert het uurwerkgezelschap een daguitstap naar Gent. 

Om 14.00u blazen wij verzamelen aan de ingang van de St Baafskathedraal. 

Dan bezoeken wij de kathedraal en uiteraard het Lam Gods. 

Om 15.00u komen wij samen aan het Belfort. 

Wij zullen deze toren beklimmen en de verschillende verdiepingen bezoeken,                                           

met nadruk op de uurwerkkamer met het horloge en de speeltrommel. 

Van bovenaf hebben wij vanuit de ommegang tevens een prachtig uitzicht over de stad. 

Nb     Vanaf het 1e verdiep is het Belfort uitgerust met een lift. 

Na het bezoek aan het Belfort maken wij vanaf 16.15u een stadswandeling.                                         

Alex Goeminne leidt ons langs prachtige gebouwen, historisch belangrijke bouwwerken                                  

en uiteraard ook langs pittoreske hoekjes in deze stad.                                                                                                    

Wie heeft immers nog nooit gehoord van het glazen straatje, het patershol, het Gravensteen,                                                   

de Vrijdagmarkt en St Jacobs. Of niet te vergeten het kunstencentrum de Vooruit. 

Deze wandeling zal eindigen omstreeks 18.00u aan restaurant de acht zaligheden.                                     

Hier aan de Oudburg 4 te Gent hebben wij een lekker diner en een fijn samenzijn voorzien. 

Opgelet : 

Door het circulatieplan is het centrum van Gent niet langer bereikbaar met de auto.                               

Parkeren kan dan best in de ondergrondse parkings aan de Vrijdagmarkt, de Kouter of St Michiels. 

Deze parkings liggen op wandelafstand van het Belfort en de St Baafs-kathedraal. 

Wie met de trein naar Gent spoort, kan bij aankomst in het St Pieterstation kiezen voor  

tram 1 (in de richting van Evergem). Deze tram rijdt om de 12 minuten en brengt jullie naar de 

Korenmarkt (7 haltes vanaf het station). In omgekeerde richting vertrekt de laatste tram om 23.07u. 

Iedere zondag gaat van in de vroege uurtjes in het centrum van Gent een rommel-, brocante- en 

boekenmarkt door. 

Het museum voor Schone kunsten (MSK), het Designmuseum en het Stedelijk Museum voor Actuele 

Kunst (SMAK) bevinden zich op wandelafstand.  

De begraafplaats Santo Campo, de begraafplaats van St Amandsberg, is de ganse dag geopend. 

Wij zorgen voor tickets naar de Lam Gods en het Belfort. 

Het diner in het restaurant biedt de keuze uit vis en vlees,                                                                               

zowel in het voor- als in het hoofdgerecht. 

Uiteraard is er ook een dessert en een glaasje wijn voorzien. 

 

 



 

 

 

Dit alles kan voor de som van 65 eur. 

Graag tijdig reserveren voor 01 mei aub 

      met vermelding van uw naam + aantal personen 

      keuze menu (vis/vlees) 

      overschrijving op rekeningnummer BE51 0016 0642 3262 van het uurwerkgezelschap 

        … x 65 eur 

 

 

Tot in Gent 

 

Namens het bestuur 

Geert Cerulis 

  

 

 

 


