Beste vrienden,

Je vindt bij deze uitnodiging ook de brochure van de jaarlijkse, zeer populaire, zoektocht van
het Davidsfonds.
De streek waar deze zoektocht dit jaar georganiseerd wordt is voor velen onder ons
waarschijnlijk weinig vertrouwd. De zoektocht is dan ook een ideale gelegenheid om deze
streek grondig te verkennen. Wij worden immers langs de mooiste en meest interessante
hoekjes geleid
Wij plannen deze zoektocht met de afdeling te organiseren, met minibus(sen), op
zondag 3 september 2006.
De dag zou er als volgt uitzien :
09.30 uur : vertrek uit Herentals
10.30 uur : start van de zoektocht in Halle aan het stadhuis.
12.30 uur : picknick ten velde.
17.00 uur : einde van de zoektocht.
17.30 uur : avondmaal (ong. 25 euro)
20.00 uur : terug in Herentals
Bijdrage voor vervoer : 10 euro per persoon
De zoektocht is zo opgevat dat je van locatie naar locatie rijdt en dan ter plaatse de vragen
probeert op te lossen. Er moet dus onderweg niet actief opgetreden worden. De minibus
(maximum 9 personen per bus) biedt het voordeel dat er minder parkeerproblemen zijn en laat
toe de zoektocht in ploeg af te werken.
Wil je hieraan deelnemen neem dan even contact op met een van de onderstaande
bestuursleden. Je kan bij ons een deelnemingspakket1 (12 euro voor leden ; 16 euro voor nietleden) bekomen. We spreken dan later wel al voor de praktische organisatie.
Indien 3 september je niet past en/of indien je liever de zoektocht individueel maakt : ook dan
kan je bij Davidsfonds Herentals een pakket kopen. Geef een seintje en het wordt je thuis
bezorgd. Noteer dat je de zoektocht ook per fiets kan maken.

Veel speurgenot

Jeannine Beutels
Jef Haest
Peter Pauwels
Hugo Van Cauwenberghe
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014/215570
014/512582
014/217688
014/215574

adv.beutels@scarlet.be
jefhaest@hotmail.com
pauwels.peter@skynet.be
mia.wuyts@skynet.be

Een deelnemingspakket bevat :
Een deelnemingsbrochure met beschrijving van de tocht (voor auto en voor fiets) met de
vragen, en één officieel antwoordformulier.
Een deelnemingsbrochure voor de kinderzoektocht, en één officieel antwoord formulier
Bon gratis pannenkoek tea room Melrose in Sint-Pietersleeuw
Bon gratis aperitief in Streekproductencentrum Halle
Boek Halle en het bosland tussen Zenne en Zoniën van Fernand Vanhemelryck en Raymond
Clement (waarde 13.5 )

Hubert Vanooteghem

014/216535 hubert.vanooteghem@skynet.be

