
 

  

 

vzw IKAROS nodigt jullie uit 

voor onze 
 

najaarswandeling/ontmoetingsnamiddag  

te Gent 
 

zaterdag 13 oktober 2018  
van 13u30 tot 17u 

 

 

 

We verwelkomen jullie graag aan De Zuid te Gent voor een boeiende wandeling 
met een echte Gentse gids! 

De buurt van de ‘Waalse Krook’ kent sinds de middeleeuwen een boeiende geschiedenis van industrialisering, 
verloedering en stadsvernieuwing. Zeer recent kwam dit vergeten stukje Gent terug in de aandacht, want hier 
verrees de nieuwe stadsbibliotheek ‘de Krook’. 
Tijdens de rondleiding ‘De Krook: over en rond de site aan de Zuid’ vertelt de gids het meeslepende verhaal over 
het verdwenen Zuidstation, de beruchte Kuiperskaai, het stukje Gentse bibliotheekgeschiedenis in het EGW-
gebouw, de Minardschouwburg, de ‘wulpse’ Kortedagsteeg, de geografische ‘krook’ in de Nederschelde en nog 
zoveel meer. 
Na een wandeling van ongeveer 2 uur eindigen we in de inkomhal van de nieuwe bibliotheek waar de gids jullie 
kort informeert over de architectuur, de bewoners en de nieuwe mogelijkheden. 
 

Samenkomst om 13u30 op het Woodrow Wilsonplein - de Zuid - aan de ‘oude bibliotheek’ rechtover het 
Shopping Center Zuid - voor bereikbaarheid met wagen of openbaar vervoer zie ommezijde. 
Na de wandeling zoeken we nog een rustig cafeetje op waar we kunnen nakaarten bij een tas koffie of een 
frisdrank. 
Deelname is gratis, wel inschrijven vóór vrijdag 5 oktober - we beperken ons tot 25 deelnemers! 
Alvast van harte welkom!!! 
 

Info: vzw IKAROS – tel.09/2580950 – email ikaros@skynet.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epilepsiecontactgroep 

 

Je ontvangt deze uitnodiging omdat je lid bent van vzw IKAROS of omdat je in het verleden aangaf geïnteresseerd te zijn in onze 
activiteiten. Jouw naam, adres en/of e-mailadres worden alleen gebruikt m.b.t. onze IKAROS-activiteiten en zullen niet worden 
doorgegeven aan derden.  
Wil je niet langer onze uitnodigingen ontvangen, dan kan je je uitschrijven door een bericht te sturen naar ikaros@skynet.be. 
Meer info over het privacy beleid van vzw IKAROS vind je op onze website www.epilepsiegroep-ikaros.be.  

 

De Krook: 

over en rond de site aan de Zuid 
 

Inschrijfstrook  
per email (ikaros@skynet.be)/ per post doorsturen naar vzw IKAROS, Veeweg 74, 9940 Evergem vóór 5/10! 
IKAROS-najaarswandeling en ontmoetingsnamiddag te Gent op zaterdag 13 oktober 2018 
 
Naam, voornaam: ……………………………………………………………….………..telefoonnr. ………………………. 
Adresgegevens:…………………………………………………………………………………………… email: ………………………………………. 
aantal volwassenen ……………………  aantal kinderen ………………. 
 

mailto:ikaros@skynet.be
http://www.epilepsiegroep-ikaros.be/


Hoe bereik ik het Woodrow Wilsonplein / de Zuid te Gent? 

Met het openbaar vervoer – de Lijn  
de Zuid is een knooppunt van haltes wat betreft het tram- en busverkeer 
 
- Tram:  

 tram 2: lijn (Zwijnaarde) St.-Pietersstation – Melle  met halte ‘Zuid’ op het 
Woodrow Wilsonplein 

 tram 4: lijn (Muide) Korenmarkt – Gentbrugge  met halte ‘Zuid’ op het Woodrow 
Wilsonplein 

 
- Bus: verschillende buslijnen in en om Gent hebben een halte aan de Zuid op het 

Woodrow Wilsonplein – raadpleeg hiervoor ‘De Lijn’ 
 
 
Met de wagen: 
Het Woodrow Wilsonplein bevindt zich aan het einde van de ‘Fly-Over’- B401 – richting 
Gent centrum. 

 Parkeren kan op 
- Parking ‘Zuid’ – deze parking ligt onder het Woodrow Wilsonplein 
- Parking ‘Reep’ – is op 8 minuten stappen via de Vlaanderstraat 

 

 Wie niet graag de stad binnenrijdt kan ook parkeren  
- op de parking van het Station Gent-Sint-Pieters en met tram 4 (! richting 

Gentbrugge) naar de Zuid rijden 
- aan Flanders Expo (en Ikea) - daar tram 1 nemen tot aan het station Gent St.-Pieters 

en daar overstappen op tram 4 (! richting Gentbrugge) met halte aan de Zuid 


