
Roeselare, augustus 2017 

Beste  GOSA-sympathisant, 
 

Voor onze tweede daguitstap met Gosa gewest Roesela-
re hebben we gekozen voor een gegidst bezoek aan een 
middeleeuwse parel, rijp om Unesco Werelderfgoed te 
worden, nl. Hôpital Notre Dame à la Rose in Lessines. 
De 2 data voor deze uitstap zijn: 
dinsdag, 26 september en dinsdag, 3 oktober 2017. 
 

• Om 08:00 uur: Roeselare: Parking aan de Expo Hallen 
• Om 08:15 uur: Izegem: Parking aan De Leest 
• Om 9:30 uur: Ontvangst in het hospitaal met een koffie 
• Voormiddag: Busrondrit Lessines en omgeving met gids 
• Lunch in restaurant ‘Le Tramasure’  in het centrum van Lessen - Soep - Hoofdgerecht - Dessert - 2 

dranken inbegrepen - www.letramasure.be 
• Namiddag: uitgebreid bezoek en rondleiding met gids in het ‘Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw 

met de Roos’ 
• We sluiten de namiddag af  in het hospitaal. met koffie en gebak  
• Op de terugrit stoppen we in Doornik. 
• Vrij bezoek aan Doornik. Met haar prachtige kathe-

draal en de vele terrasjes op de ‘Grand Place’ 
• U kan ook kiezen voor een wandeling van 2 km om 

‘het historisch hart van de oudste stad van België te 
verkennen’. Onderweg vinden we informatieborden, 
ook in het Nederlands!. Het is de bedoeling deze 
wandeling samen te doen. 

• Indien alles vlot verloopt, zullen we rond 20.00 uur 
thuis zijn  

 

Prijs: € 59,00 per persoon 
 

Inschrijven: met vermelding van datum én van de opstapplaats a.u.b. en dit bij 
Gerda Verhanneman – gerda.verhanneman@skynet.be – 0494 34 06 82 
 

Betaling: Het bedrag moet uiterlijk op 12 september 2017 op onze rekening staan 
BE40 7310 2324 0363 - Gezinsbond VZW – GOSA gewest Roeselare 
 

Zin om met ons mee te reizen? We zien er al naar uit om u te ontmoeten! 
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