
 
 
 

SOPHIA NETWORKMEETING 
IN GHENT - BELGIUM 

 

November 21-22 2009   
 

Location: ‘Huize Lijnmolen’, 
Lijnmolenstraat 151, B9040 Gent St.-Amandsberg, Ghent  

(only 3 km from medieval centre in Ghent) 
 +32(0)9.228.24.11  -  fax +32(0)9.238.24.30  -   

werkcentrum@wiev.be  -    www.wiev.be 

 

The annual meeting for practitioners interested in 
Philosophy with Children to meet with other 
Europeans and  
 

 to network 

 to exchange experiences 

 share Practises 

 share research 

 plan collaboration in joint projects 

 
Just € 15 administration fee for SOPHIA 
Network members!  
 
Wanting to join and no member: € 40 (and 
you become member for 2009 and 2010!) 

Join us at http://sophia.eu.org/ 
 

OPHIA 
 European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children 

mailto:werkcentrum@wiev.be
http://www.wiev.be/
http://sophia.eu.org/


1. ACCOMMODATION 
 

Participants arrange their own accommodation, 
unless they want to stay at the accommodation 
available for 26 persons in Het Wereldhuis (part of 
Huize Lijnmolen): Mail to 
goedeledeswaef@telenet.be before October 15th. 

 
Rooms and prices ‘Het Wereldhuis’ 
Lijnmolenstraat 133 

room floor people shower washbasin toilet  
toilet at 

the 
floor 

1 0 2 x x x   

2 0 2 x x x   

3 0 2 x x x   

4 0 2 x x x   

5 1 1   x   x 

6 1 4 x x   x 

7 1 4 x x   x 

8 1 2 x x   x 

9 2 0        

10 2 3 x x   x 

11 2 2 x x   x 

12 2 2 x x   x 

prices: 

prices in euro 1 or 2-pers.room 3 of 4-pers.room 

price per person 15 10 

sheets pp. 6 6 

towels pp. 3 3 

breakfast pp. 6 6 

deposit key 10 10 

car park free   

mailto:goedeledeswaef@telenet.be


 
If you want to stay in a hotel or bed&breakfast in 
Ghent or environnement see: 

 http://www.bedandbreakfast-gent.be/ 

 http://www.guesthouses.be/gent/ 

 www.booking.com/Gent 

 http://www.smallhotels.be/ 

 http://www.hotel.info/homepage.aspx?lng=EN&co
_cpn=49 

 

2. TRANSPORT 

See website www.wiev.be  contact/route 

Train/bus 

 From railwaystation Gent Sint-Pieters or Gent-Dampoort. If 
you come from the direction Antwerp, better get of in 
railwaystation Gent-Dampoort.  

 Bus 76 of 77 (each half hour), stop ‘Zavelput’ in Gent St.-
Amandsberg (at the Lukoil-station).  

 The Lijnmolenstraat is diagonally across.  

CAR 

Vanuit Antwerpen 

 E-17 Antwerpen-Gent, neem afslag Destelbergen richting 
afrit R4/E40/N9 richting Zelzate.  

 Neem afslag 3-Oostakker naar N70 richting Gent/Lochristi.  

 Sla linksaf bij Antwerpsesteenweg /N70 (borden naar Gent) - 
2,3 km -  

 Sla rechtsaf bij Antwerpsesteenweg/N70a - 0,4 km -  

 Sla rechtsaf bij Emiel Maeyensstraat - 0,2 km -  

 Aan het einde van deze straat zie je het WIEV, rijd dan naar 
links, iets verder aan uw rechterkant rijd je onze parking op.  

http://www.bedandbreakfast-gent.be/
http://www.guesthouses.be/gent/
http://www.booking.com/Gent
http://www.smallhotels.be/
http://www.hotel.info/homepage.aspx?lng=EN&co_cpn=49
http://www.hotel.info/homepage.aspx?lng=EN&co_cpn=49
http://www.wiev.be/


Vanuit Brussel 

 E-40 Brussel-Gent, neem afslag 16 (Merelbeke), waardoor je 
op de R4 uitkomt. Volg richting Gent-Zeehaven-Zelzate.  

 Neem afslag 3-Oostakker naar N70 richting Gent/Lochristi.  

 Sla linksaf bij Antwerpsesteenweg /N70 (borden naar Gent) - 
2,3 km -  

 Sla rechtsaf bij Antwerpsesteenweg/N70a - 0,4 km -  

 Sla rechtsaf bij Emiel Maeyensstraat - 0,2 km -  

 Aan het einde van deze straat zie je het WIEV, rijd dan naar 
links, iets verder aan uw rechterkant rijd je onze parking op.  

Vanuit Kortrijk/Oostende 

 In Gent op de snelweg blijven en de E17 Gent-Antwerpen 
volgen.  

 E-17 Antwerpen-Gent, neem afslag Destelbergen richting 
afrit R4/E40/N9 richting Zelzate.  

 Neem afslag 3-Oostakker naar N70 richting Gent/Lochristi.  

 Sla linksaf bij Antwerpsesteenweg /N70 (borden naar Gent) - 
2,3 km -  

 Sla rechtsaf bij Antwerpsesteenweg/N70a - 0,4 km –  

 Sla rechtsaf bij Emiel Maeyensstraat - 0,2 km -  

 Aan het einde van deze straat zie je het WIEV, rijd dan naar 
links, iets verder aan uw rechterkant rijd je onze parking op.  

Vanuit Gent-Dampoort 

 Volg de pijl Sint-Amandsberg.  

 Voorbij het centrum van Sint-Amandsberg, kom je aan 
verkeerslichten, draai daar mee naar rechts. Neem dan de 
derde straat aan uw linkerkant, schuin tegenover een Lukoil-
station, tussen twee kapperszaken, dit is de Lijnmolenstraat.  

 Iets verder aan uw linkerkant rijd je onze parking op.   

 

3. REGISTRATION 
 
Use separate registration form and send to treasurer Ed 
Weijers, ed@kinderfilosofie.nl, or to 
Minister Kanstraat 12a, 4815 HG, Breda, The Netherlands 

mailto:ed@kinderfilosofie.nl

