
 
 

Roeselare,  februari 2017 
 

 
Gewest Roeselare – Secretariaat 

Gerda Verhanneman 
Passendaalsestraat 40 - 8890 Moorslede 

 

Beste  GOSA-sympathisant, 
 

Voor onze eerste daguitstap met Gosa gewest Roeselare 
hebben we gekozen voor Amiens en de Somme. De 
data die we voor deze reis gepland hebben, zijn 
dinsdag, 30 mei én donderdag, 1 juni 2017. 
Voor deze reis doen we weer beroep op onze 
voortreffelijke gids de Heer Bernard Delvoye van 
Wervik 
 

• Om 06.45 uur: Roeselare: Parking aan de Expo-Hallen 
• Om 07.00 uur: Izegem: Parking aan De Leest 
• Over de slagvelden van de Somme (1914-1918,… naar Thiepval en tot la 

Boisselle. Rond Albert en naar… Belvédère de Vaux. Door Suzanne en Bray-sur-
Somme en naar… Amiens. 

• Bij aankomst voorzien we een koffie met croissant. 

• Wandeling door Saint-Leu ( een ‘Klein Venetië’) 
Deze wijk, een van de oudste van Amiens, wordt doorkruist met kanaaltjes.  De kleurrijke houten 
gevels verlenen heel veel charme aan ons bezoek  

• Lunch  - aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, dranken (wijn water, koffie) inbegrepen 

• Geleid bezoek aan de  weergaloze Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, het hoogtepunt 
van de gotiek 

• Rondritje op zoek naar herinneringen aan de beroemdste inwoner van Amiens: de 
visionair Jules Verne 

• Aangenaam boottochtje op de 'Hortillonnages', de moerassen van de Somme.  
Het is een 300 ha groot moerassig gebied, dat bestaat uit talloze kleine volkstuinen, die van elkaar 
gescheiden zijn door middel van evenzo talloze smalle kanaaltjes. De meeste van die volkstuinen zijn 
slechts toegankelijk per boot. 

• Terugreis met een stop in ‘Le Tommy’ – Pozières – broodje en één drank inbegrepen 

• Indien alles vlot verloopt, zullen we rond 21.00 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 15 mei 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! 
 

Gewestelijke GOSA-voorzitter Organisatoren 
Marc Himpe Erna Vandevoorde, Gerda Verhanneman 


