Juni 2015

Zoektocht
Denderend door de Vlaams e Ardennen
Beste vrienden,
Hoewel we dachten met de vorige zoektochten zowat alle streken in Vlaanderen te hebben
afgedweild, heeft de nationale organisatie toch nog een vergeten uithoek van de Vlaamse Ardennen
ontdekt. En dit is dan ook een uitnodiging om zelf die ontdekking mee te maken.
We maken kennis met het Zuiden van de Vlaamse Ardennen met als kernstad Geraardsbergen aan
de Dender. Hoewel het zeer bekend is door de Muur van Geraardsbergen uit het vroegere parcours
van de Ronde van Vlaanderen, is dit toch een stadje waar men zelden komt. Verder doen we nog
de pittoreske dorpjes Grimminge, Hemelveerdegem en Sint-Martens-Lierde aan op onze rondrit
door de Denderstreek.
Wij organiseren de zoektocht met de afdeling op

zondag 9 augustus 2015
De zoektocht is zo opgevat dat wij, zoveel mogelijk in groep, van locatie naar locatie rijden en dan
ter plaatse de vragen oplossen.
De dag ziet er als volgt uit:
8.00 u. : Vertrek uit Herentals aan de stadsbibliotheek voor de rit naar Geraardsbergen.
De afstand bedraagt ongeveer 120 km via Antwerpen en Gent.
10.00 u. : Na een verfrissing start van de zoektocht in Geraardsbergen aan het Toeristisch
Infokantoor. Wie al in de buurt is kan daar dan aanpikken.
12.30 u. : Picknick in taverne Restoga aan het Provinciaal Domein De Gavers. Je kan daar in
het buffet-restaurant van alles verkrijgen maar je kan best je eigen picknick
meebrengen.
16.30 u. : Einde van de zoektocht in Geraardsbergen
18:00 u. : Facultatief avondmaal in de buurt van Herentals. Kostprijs ongeveer 25 €.
Voor de chauffeurs vinden we het veiliger om eerst naar huis te rijden.
Wil je hieraan deelnemen, neem dan, vóór 1 augustus, contact op met bestuursleden
Jeannine Beutels
Hubert Vanooteghem

014/215570
014/216535

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

Wil bij inschrijving opgeven als je afspreekt in Herentals of in Geraardsbergen en of je al dan niet
deelneemt aan het avondmaal.
Bijdrage voor vervoer vanuit Herentals: 9 € per persoon rechtstreeks aan de chauffeur te betalen.
Het deelnemingspakket 1 kost 14 € met Davidsfonds cultuurkaart of vrijetijdspas en anders 19 € .
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 9 augustus je niet past en/of indien je liever de zoektocht individueel maakt (of
met de fiets, afstand 30 km ) 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 officiële antwoordcode waarmee je via internet jouw oplossingen kan doorgeven.

de streekgids “De Vlaamse Ardennen”” (winkelwaarde 17,5 €)

Davidsfonds Herentals zwanenberg,18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. BE82 413-2091331-68

