Juni 2013

Zoektocht
Een stukje Hageland :
De streek van Wannes Raps
Beste vrienden,
Wie dit jaar nog niet in Scherpenheuvel is geweest kan er nu wel komen via de Davidsfonds
zoektocht. Die leidt ons rond in het Hageland en de namen van de dorpjes en steden die we
aandoen, klinken Kempenaars vertrouwd in de oren : Diest, Okselaar, Averbode, Testelt, Zichem,
Scherpenheuvel, … De zoektocht laat ons kennis maken met verborgen hoekjes en interessante
details van vertrouwde locaties.
Omdat we praktisch in eigen streek rondtoeren is het huren van onze traditionele minibusjes qua
kost niet verantwoord. Daarom ondernemen we de zoektocht met eigen wagens, maar vormen toch
ploeg om de vragen op te lossen.
Wij organiseren de zoektocht met de afdeling op

zondag 28 juli 2013
De zoektocht is zo opgevat dat wij van locatie naar locatie rijden en dan ter plaatse de vragen
oplossen.
De dag ziet er als volgt uit:
9.00 u. : Vertrek uit Herentals aan de stadsbibliotheek voor het
ritje naar Diest
10.00u. : Start van de zoektocht in Diest.
12.00 u. : Picknick in Averbode . Iedereen wordt verzocht zijn
picknick mee te brengen; zo verliezen we geen tijd.
16.30 u. : Einde van de zoektocht. De zoektocht kent (slechts) 4
stopplaatsen zodat we dit jaar minder tijd zullen nodig
hebben. En tenslotte kennen we de buurt goed.
18:00 u. : Facultatief avondmaal in de buurt van Herentals.
Kostprijs ongeveer 25 €.
Omdat we met relatief veel chauffeurs zijn, vinden wij
het veiliger om eerst naar huis te rijden.
Wil je hieraan deelnemen, neem dan, vóór 24 juli, contact op met bestuursleden
Jeannine Beutels
Hubert Vanooteghem

014/215570
014/216535

adv.beutels@scarlet.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

Bijdrage voor vervoer: 7 € per persoon rechtstreeks aan de chauffeur te betalen.
Het deelnemingspakket1 kost 14 € voor leden en 19 € voor niet-leden. De aankoop van het pakket
is facultatief maar om effectief aan de zoektocht deel te nemen heb je toch een pakket per koppel
nodig. Het pakket kan je na storting ophalen bij Mevr. Beutels of we brengen het als je dit wenst
bij jou thuis, zodat je het op voorhand al eens kan inkijken.
Graag het nodige bedrag storten op onderstaande rekening. Inschrijving is definitief na storting.
Indien de datum 28 juli je niet past en/of indien je liever de zoektocht individueel maakt (of met de
fiets, afstand 35 km vanuit Diest) 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.
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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 (dit laatste op aanvraag ; de antwoorden kan je via internet en jouw
persoonlijke code indienen).
•
een deelnemingsbrochure voor de kinderzoektocht en één officieel antwoordformulier
•
de streekgids “Het Hageland, 7 maal anders” (winkelwaarde 17,5 €)
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