
Donderdag 20 oktober 2022    Daguitstap naar Gent 

We bezoeken in de voormiddag de bewogen geschiedenis van het Lam 
Gods in de  St Baafskathedraal, in de namiddag bezoeken we twee 
prachtige Stadspaleizen, echte pareltjes in de Veldstraat.  

11u00-12u00 St Baafskathedraal 
In de crypte van de kathedraal reist u met behulp van een Augmented Reality 
toestel diep in het verleden en ervaart de bewogen geschiedenis van het Lam 
Gods en de Gentse kathedraal alsof u er zelf bij was. Als hoogtepunt van de tour 
komt u oog in oog te staan met het enige echte Lam Gods.
Wat is augmented reality?  In je fysieke wereld verschijnen extra 3D figuren 
die versmelten met de echte omgeving, als men doorheen een bril of tablet kijkt. In 
tegenstelling tot Virtual Reality (VR) ziet men bij AR nog steeds de echte wereld.

        12u30-14u15   Lunch: Vleeshuis  

        15u-16u30     2 schitterende Stadspaleizen in de Veldstraat:  
 Hotel d'Hane Steenhuyse is een majestueus gebouw dat drie  generaties   
 graven van de gelijknamige   familie in de 18e eeuw lieten bouwen.  
Museum Arnold Vander Haeghen is de majestueuze woning van de familie 
Vander Haeghen.  Kleurrijke salons, kunstig meubilair, weelderig behang en 
zinnenprikkelende muurschilderingen flitsen je tweehonderd jaar terug in de tijd. 
Hoogtepunten van de collectie zijn onder meer een reconstructie van de 
werkkamer en de bibliotheek van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice 
Maeterlinck en een Chinese salon. 

We komen met het openbaar vervoer naar Gent St Pieters.  Afspraak om 
10u10 in de inkomhal van het station.  We nemen tram 1 tot aan de St 
Baafskathedraal.  Wie een Lijn abonnement of een  Lijnkaart heeft kan deze 
gebruiken voor de verplaatsingen.   Er wordt gezorgd voor een Lijn ticket voor wie 
er geen heeft.

Leden uit het Gentse kunnen ook rechtstreeks naar St Baafs komen om 10.45u

Leden : 25 €   Niet-leden 40 €  Inbegrepen: inkom, gidsen, lunch en  dranken .

Er zijn 25 tickets besteld.  
Dus snel storten is aan te raden op rekening BE15 7340 0363 9630    
VZW IN DERDE VERSNELLING Waversesteenweg 604 te 1040 Brussel.
Met vermelding : Gent 20 okt  en plaats van afspraak: St Pieters of St Baafs
Uw storting geldt ook als inschrijving

Voor alle inlichtingen :   Marc Baetens  03 458 02 38  of 0498 25 60 25  of  
marc.baetens1@skynet.be

Tot binnenkort en vriendelijke groet                       De Raad van Bestuur  
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