Beste vrienden,

Bij de vorige uitnodiging vond je de brochure van de jaarlijkse, zeer populaire, zoektocht van
het Davidsfonds : Tongeren in Haspengouw . In het laatste nummer (mei 2007) van ons
cultuurmagazine Omtrent staat heel wat informatie over de streek en de zoektocht en ook op
de webstek van het Davidsfonds (www.davidsfonds.be) lees je er meer over.
De zoektocht brengt ons in Tongeren en in de omliggende dorpen Rutten, Lauw, Neerepen, s
Herenelderen, Genoelselderen en Berg. Verborgen als ze zijn in het glooiende Haspengouw
zijn deze voor de meesten onder ons totaal onbekend. De zoektocht is dan ook een ideale
gelegenheid om met de mooiste en meest interessante hoekjes van deze streek kennis te maken.
Net als vorig jaar bij de zoektocht in de Zennevallei, plannen wij deze zoektocht met de afdeling
te organiseren, met gezellige minibus(sen), op
zondag 12 augustus 2007.
De dag ziet er als volgt uit :
09.00 uur : vertrek uit Herentals
10.00 uur : start van de zoektocht in Tongeren (stadhuis)
12.00 uur : picknick ten velde.
17.30 uur : einde van de zoektocht.
18:00 uur : avondmaal (ong. 25 euro)
20.00 uur : terug in Herentals
Bijdrage voor vervoer : 11 euro per persoon

aan het stadhuis.

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 contact op met bestuurslid
Jeannine Beutels
014/215570
adv.beutels@scarlet.be .
Je kan bij haar een deelnemingspakket1 (13 euro voor leden ; 16 euro voor niet-leden) bekomen.
We spreken dan later wel al voor de praktische organisatie.
Indien 12 augustus je niet past en/of indien je liever de zoektocht individueel maakt dan kan je
ook een pakket kopen bij Mevr. Beutels. Geef een seintje en het wordt je thuis bezorgd.
Noteer dat je de zoektocht ook per fiets kan maken.

Veel speurgenot
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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
Boek Met de Romeinen door Haspengouw van Herman Clerinx (waarde 15 ).
Vier reductiebonnen voor attracties in de streek.

