
  

 

Beste Van Helmont-lid,

In samenwerking met het Vlaams Artsenverbond, nodigen we u graag uit tot een culturele
daguitstap in Gent op zaterdag 14 oktober 2017.  We maken een geleid bezoek aan de
Sint-Baafskathedraal,  de  omgeving  van  de  kathedraal,  het  deels  gerestaureerde  Lam
Gods en het Dr. Guislain museum.

‘Sint-Baafskathedraal en het Lam Gods’

Sint-Baafsplein Gent

‘Dr. Guislain museum’
permanente collectie

‘De geschiedenis van de psychiatrie’
Jozef Guislainstraat 43 Gent

Programma:

 9:30 uur : samenkomst aan het kerkportaal aan het Sint-Baafsplein te Gent 
 10:00 uur : begeleide rondleiding in de omgeving van de kathedraal met o.a. het 

Geraard de Duivelsteen, gegidst bezoek aan de kathedraal en om 12 uur 
‘De aanbidding van het Lam Gods’, met opening van de gerestaureerde 
binnenpanelen 

 12:30 uur : lunch in het Gent Marriott Hotel, Korenlei 10 (lunch met voor- en 
hoofdgerecht, inbegrepen één glas huiswijn, waters, koffie of thee) 

 14:30 uur : verplaatsing naar museum Dr. Guislain per tram of met eigen middelen 
 15:00 uur : gegidste rondleiding met bezoek aan de vaste collectie 
 16:30 uur : vrij bezoek aan een tijdelijke tentoonstelling of de outsiderkunst 
 17:00 uur : einde 



Vervoersmogelijkheden

1. met openbaar vervoer 
 trein tot station Gent - Sint Pieters / naar St.-Baafsplein met ‘De Lijn’ / tramhalte: 

Gent Sint-Pietersstation (perron 2 - uiterlijk 9.34 uur) / tramlijn 1 richting 
Wondelgem, tot halte Korenmarkt (9.46 u.) 

 verplaatsing tussen Marriott hotel en Dr. Guislain museum: tramlijn 1 richting 
Wondelgem, halte Gravensteen (14.42 u.) tot halte Guislainstraat (14.51 u.) 

 terugreis naar station Gent - Sint-Pieters: tramlijn 1, halte Guislainstraat (vanaf 17.04
u. per 8 min.) tot Gent Sint-Pietersstation (17.27 u.) 

2. met de wagen 
 parking Flanders Expo / naar St.-Baafsplein met ‘De Lijn’ met / tramhalte: (uiterlijk 

9.25 uur)/ tramlijn 1 richting Wondelgem, tot halte Korenmarkt (9.46 u.) 
 terugreis naar parking Flanders Expo: tramlijn 1 halte Guislainstraat (vanaf 17.04 u. 

per 8 min.) tot Flanders Expo (17.34 u.) 

Deelname in de onkosten : € 60,- per persoon. Inbegrepen tweemaal gegidste 
rondleidingen en lunch. Niet betaald: verplaatsingenkosten met ‘De Lijn’.

Inschrijven door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
BE22 4073 0622 5147 van het VAV met vermelding van de namen van de deelnemers.

Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftig waarbij de datum van betaling telt voor 
effectieve deelname.

Eenieder hartelijk welkom.

Vriendelijke en collegiale groeten, namens VAV-Cultuur,

Dr. Jan Dockx
Dr. Geert Debruyne

Namens het Doktersgild Van Helmont,

Dr. Robrecht Vermeulen

Deze activiteit wordt ingericht door het Vlaams Artsenverbond .
De inschrijvingen gebeuren door storten op rekening nr. BE22 4073 0622 5147  van het Vlaams Artsenverbond.  

Betaal dus NIET op de bankrekening van het Doktersgild Van Helmont !


