
 

 
 
 

Hallo 
 
Even herinneren aan de voorjaarsuitstappen van de VSB vzw: 
 

1. Zaterdag 5 maart 2016 
Bezoek aan de tentoonstelling Architectuur - Natuur, Keramiek – Grafiek van Suzanne De 
Troyer en Magda Verbeeren. (i.s.m. het Blankenbergs Kunstcollectief) 
 

Wanneer? Vertrek  tramhalte Station Blankenberge om 13u 
Prijs? leden VSB vzw €1, niet-leden €2 (tramreis niet inbegrepen) 
Inschrijven kan op vsb.vzw@gmail.com 
 

          
 

 
2. Zaterdag 9 april 2016 

Uitstap Roubaix (i.s.m. VTB-kultuur) 
 Voormiddag: bezoek aan de pas gerestaureerde modernistische Villa Cavrois, gebouwd 
door architect Mallet-Stevens. Namiddag: geleid bezoek aan het textielmuseum. 

 
Wanneer? Vertrek om 8u30 aan het Stadhuis van Blankenberge, Kennedyplein 
Prijs? Leden VTB en VSB vzw: € 47, niet-leden: € 53 
Inbegrepen: busreis, gidsen en maaltijd. 
Inschrijven bij Blankenberge@VTBkultuur.be voor 20 maart  
betalen op rekening BE42 73803383 6854 van VTB-kultuur 
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3. Zaterdag en zondag 7-8 mei 2016: TWEEDAAGSE UITSTAP  

 
Over reuzen, kruidenmengsels, sociale utopieën, een vleugje art nouveau en vooral art deco:  

 
Dag 1 : voormiddag geleide wandeling art deco Saint-Quentin, namiddag bezoek aan de  
‘Familistère Godin’ in Guise, overnachting in het Grand Hôtel te Valenciennes. 
Dag 2: voormiddag  geleid bezoek aan het  Hospitaal ‘Notre Dame à la Rose’ te  Lessines, 
namiddag stadswandeling in Ath en bezoek aan het museum “Maison des Géants”. 
 

Wanneer? Vertrek op zaterdag 7 mei om 7u aan het Stadhuis van Blankenberge, Kennedyplein. 
Prijs? 
Voor verblijf in 2 persoonskamer (1 groot bed): leden VSB vzw:€ 170 euro, niet- leden: € 180 
Voor verblijf in 2 persoonskamer (2 bedden): leden VSB vzw: € 175, niet-leden: € 185.  
Voor verblijf in 1 persoonskamer: leden VSB vzw: € 193,50, niet-leden: € 203,50 
Inbegrepen: luxe-autocar, overnachting, alle gidsen (Saint Quentin, Guise, Lessines en Ath), 
maaltijden en 3 koffiepauzes. Dranken bij de hoofdmaaltijden niet inbegrepen. 
Inschrijven kan op vsb.vzw@gmail.com de inschrijving is pas geldig na betaling van het saldo op 
rekening van de V.S.B. vzw: IBAN BE 36 0682 3745 1781. 
Uiterste betalingsdatum 20 april”. Wie nog een éénpersoonskamer wil moet zich reppen! 
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de binnenhal van een 
woonblok in de Familistère 
Godin 

art nouveau-tegels 
in Ath 

art deco in Saint-Quentin 
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