Juli 2010

Zoektocht
Naar de Gulke Putten en de Vorte Bossen
Beste vrienden,
Het deel van het Brugse Ommeland dat door de zoektocht wordt aangedaan is een landschap met
mooie vergezichten, pittoreske dorpen en de “Bossen van Vlaanderen”.
Variatie is troef in dit zuidelijke deel van het Brugse Ommeland! Met Tielt wordt je een culturele
sfeerstad op mensenmaat geboden. In de regio geniet je van landelijke rust, schattige dorpjes,
historische hoeves en wiekende molens aan elkaar geregen met bosrijke groendomeinen.
Net als de vorige jaren, zijn wij van plan deze zoektocht met de afdeling te organiseren met
gezellige en comfortabele minibussen op

zondag 22 augustus 2010
De zoektocht is zo opgevat dat je van locatie naar locatie rijdt en dan ter plaatse de vragen oplost.
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.
De dag ziet er als volgt uit:
08.00 u. : vertrek uit Herentals aan de stadsbibliotheek voor een ritje van ong. 125 km
10.30 u. : start van de zoektocht in Tielt.
12.00 u. : picknick in “De Plaetse” te Ruislede. Iedereen wordt verzocht zijn picknick mee te
brengen; zo verliezen we geen tijd.
17.30 u. : einde van de zoektocht
18:00 u. : avondmaal in het restaurant van het Bulskampveld. Je hebt keuze tussen:
° DF arrangement (garnaalkroket, haantje in wijnsaus met friet, koffie):19 €
° Dagmenu (kaas- of garnaalkroket, slibtong met friet of tournedos Stroganoff met
kroket, dessert): 30 €
Gelieve je keuze bij inschrijving te vermelden.
21.30 u. : terug in Herentals
Wil je hieraan deelnemen, neem dan, vóór 17 augustus, contact op met bestuurslid
Jeannine Beutels 014/215570 adv.beutels@scarlet.be
Grote Markt,32.
Je kunt bij haar het deelnemingspakket1 bekomen (14 euro voor leden; 18 euro voor niet-leden).
Bijdrage voor vervoer: 14 euro per persoon.
Graag de nodige bedragen (inclusief avondmaal) storten op onderstaande rekening.
Indien de datum 22 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 kunt het bij haar afhalen of
het wordt je thuis bezorgd. Je kunt de zoektocht ook per fiets maken.
Wij hopen dat we dit jaar opnieuw, dankzij team- en speurwerk, in de prijzen vallen.
Zomerse groeten
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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 antwoordformulier
•
de cultuurhistorische gids “Het Brugse Ommeland” van M. Gevaert (waarde 15,5 €)
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