Cultuuruitstap naar Stadsmuseum 'STAM' te Gent
zondag 27 oktober 2013
inschrijving vòòr 4 oktober
Beste leden en niet leden,
“Dosol” organiseert het bezoek naar het STAM in Gent (soortgelijke museum in Antwerpen
MAS)
Op zondag 27 oktober om 14 uur zal de gids voor ons 20 personen rondleiden langs de
chronologisch parcours door de 6 museumzalen en vertelt de gids over het verhaal van
Gent, stad van alle tijden.
Volledig toegankelijk voor de rolstoelgebruikers. Wie moeilijk stapt zijn er 2 rolstoelen
beschikbaar maar moet wel reserveren via Mieke. mieke-verbeiren@hotmail.com of gsm
0478/369967
Nadien kunnen we gezellig drinken in STAM café met mooi uitzicht.
Voor wie willen kunnen we ook hapjes gaan eten bij kaffee A Capella in Godhuizenlaan 33.
Verder te bespreken in de club..
We komen samen aan Gent Sint Pietersstation om 13u15 om tram te nemen ofwel
rechtstreeks naar STAM rijden met de wagen.
Het adres is STAM, Godshuizenlaan 2 9000 Gent
De toegangsprijs ingang en gids voor dosol leden kost 6 euro per persoon en voor niet leden
8 euro.
Graag tijdig storten 6 of 8 euro ten laatste op 4 oktober naar Freddy Dams
VZW Dosol rek.nr. BE10 7330 4448 1604 mededeling … personen STAM bezoek 27 okt 2013.
Er worden dan 1 gids of 2 gidsen en tickets besteld en kunnen niemand meer inschrijven.
Verwittig Mieke of jullie met de trein komen of met de wagen via mail of gsm (zie hierboven)
E17/E40
afslag Gent Centrum
Afslag alle richtingen (rechts naar de brug) onder de brug aan de lichten volledig links
voorsorteren/afslaan
Sint-Lievenslaan - Citadellaan volgen Vervolgens - P-Route naar Parking SintPietersplein (15 min. te voet naar het STAM) Of R40 volgen richting Eeklo (Charles de
Kerchovelaan - Yzerlaan - Godshuizenlaan)
Openbaar vervoer
tram 1 richitng centrum hallte "Veergrep"
korte wandeling naar de ingang van het STAM
Of tram 4 halte “bijlokehof” - korte wandeling naar de ingang van het STAM

