juni 2009

Verleg

je

grenzen

in

de

Voerstreek

Beste vrienden,
De jaarlijkse zoektocht van het Davidsfonds gaat naar een verre uithoek van Vlaanderen, de
Voerstreek. Maar er wordt buiten de lijntjes gekleurd want de rondrit van zowat 50 km verkent
ook de omliggende regio in Nederland en het Land van Herve. Zo vereren we Eijsden,
Margraten en Aubel met een bezoek.
Het vertrekpunt van de zoektocht is 's-Gravenvoeren. Van daaruit doorkruist de tocht
verschillende prachtige dorpjes en gehuchten en ontdekt men unieke plekjes.
Het
landschappelijk schoon van de streek is overbekend.
Meer informatie vind je in bijgaande folder en in het nummer mei 2009 van ons
cultuurmagazine “Omtrent”.
Net als de vorige jaren, zijn wij van plan deze zoektocht met de afdeling te organiseren met
gezellige minibus(sen) op

zondag 9 augustus 2009
De dag ziet er als volgt uit :
08.30 uur : vertrek uit Herentals aan de stadsbibliotheek. ( rit naar Voeren ong. 90 km.)
09.30 uur : start van de zoektocht in 's-Gravenvoeren.
12.00 uur : picknick te velde. Iedereen wordt verzocht zijn picknick mee te brengen ; zo
verliezen we geen tijd.
17.30 uur : einde van de zoektocht.
18:00 uur : na een eenvoudig avondmaal (max. 20 euro) zijn we rond 20.00 uur terug.
Bijdrage voor vervoer : 11 euro per persoon (met dank aan de goedkope diesel).
De zoektocht is zo opgevat dat je van locatie naar locatie rijdt en dan ter plaatse de vragen
probeert op te lossen. 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 het deelnemingspakket1 bekomen (14 euro voor leden ; 17 euro voor niet-leden).
Indien de datum 9 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 je kan het bij haar
afhalen of het wordt je thuis bezorgd. Noteer dat je de zoektocht ook per fiets kan maken maar
overschat je niet, de Voerstreek is zeer heuvelachtig.
Veel speurgenot
1

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 antwoordformulier
•
De toeristische gids “Voeren buiten de lijntjes : de Euregio tussen Maastricht, Luik en Aken" van
Tineke Zwijgers (waarde 15 €)

