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Beste Davidsfondsers,  

 

Graag nodigen we jullie uit op de resterende activiteiten voor dit werkjaar.  

 

Zoektocht 2013 
1 juni – 15 september 

We nemen al bijna dertig jaar deel aan de Zomerzoektocht van het Davidsfonds, individueel of in groep. We 
hebben in al die jaren al heel wat mooie hoekjes en bezienswaardigheden in Vlaanderen bezocht waar we 
anders zelfs het bestaan niet zouden van vermoeden.  

De Zomerzoektocht van dit jaar start in Diest en trekt dan naar Schaffen, Averbode, Testelt, Zichem en 
Scherpenheuvel om terug in Diest te eindigen. 

Naast de traditionele formule is er dit jaar ook een speciale Gezinszoektocht, die de vroegere 
Kinderzoektocht vervangt. Er zijn drie grote verschillen tussen de Gezinszoektocht en de ‘klassieke’ 
Zomerzoektocht (waarbij de formule ongewijzigd is gebleven): 

 Het parcours van de Gezinszoektocht is iets korter (+/- 20 km i.p.v. +/- 40 km) en loopt van Diest 
naar Zichem en Scherpenheuvel terug naar Diest. Hierdoor wordt het haalbaar om de tocht op een 
rustige manier met kinderen af te leggen. 

 De vragen zijn speelser en meer gericht op ontspanning en ontdekking. Ze zijn niet alleen voor 
kinderen bedoeld maar wel voor het hele gezin. 

 Er is geen prijsuitreiking aan het einde van de zoektocht in oktober maar iedere week is er een 
vakantieweekend voor 4 personen ter waarde van 650 euro weg voor  de weekwinnaar. 

De Gezinszoektocht is een volwaardige aparte zoektocht, met een aparte brochure die in een afzonderlijk 
pakket wordt verkocht. De Gezinszoektocht kost evenveel als de ‘klassieke’ Zomerzoektocht: 14 euro. 

Je kan een exemplaar van de zoektocht bestellen tot 31 mei. Vergeet niet te melden welke formule je kiest.  

 
 

Lentewandeling Raspaillebos 
Zondag 9 juni om 8.00 uur 

We maken een ochtendwandeling in het Raspaillebos onder leiding van Lieve Meiresonne, die in het 

natuurcentrum de Helix werkzaam is en het gebied uiteraard heel goed kent.  

Op de flanken van de Bosberg, geprangd tussen de valleien van 

de Dender en de Mark, ligt het Raspaillebos. Het landschap 

combineert de steile trekken van de Vlaamse Ardennen met de 

zachte glooiingen van het Pajottenland. De voorjaarsflora 

swingt er de pan uit. Natuurpunt en het Agentschap voor 

Natuur en Bos boetseren hier aan een natuurgebied dat 

naadloos overgaat in zijn omgeving... 

We vertrekken om 8.00 uur op het Dorp van Denderleeuw en 

rijden naar de Helix in Onkerzele (voor de GPS-rijders : 

Hoogvorst 2, 9506 Grimminge), waar we de deelnemers om 

8.30 uur ontvangen met een kopje koffie en een koffiekoek. 

Daarna wandelen we twee uur in het Raspaillebos, op de 

flanken van de Bosberg. Het landschap combineert de steile 

trekken van de Vlaamse Ardennen met de zachte glooiingen 

van het Pajottenland. Het gaat dus wel wat op en neer. Mocht 

het geregend hebben, dan breng je best ook stevige 

wandelschoenen of laarzen mee.  Bij de terugkeer in de Helix 

hebben we nog een glaasje Cava in petto. 

Voor deze activiteit vragen we bijdrage van 5 EUR per persoon. 
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Lutgardismis 
Zaterdag 15 juni om 17.30 uur 
 

Naar jaarlijkse gewoonte, herdenken we onze overleden Davidsfondsleden tijdens de Lutgardismis. De mis 
heeft dit jaar plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Huissegem.  
Na de mis bieden we jullie graag een drankje aan.  

 

Bezoek aan het MAS 
Zaterdag  22 juni  

 
In een vorige uitnodiging deden we een een oproep om gratis bonnen uit de Standaard te knippen voor een 

bezoek aan het MAS is Antwerpen. Daar loopt momenteel de tentoonstelling  ‘Bonaparte aan de Schelde’.  

 

We plannen een bezoek op 22 juni voor een 

vrij bezoek aan de tentoonstelling en / of de 

vaste collectie van het museum. Vrij 

middageten.  In de (late) namiddag  

brengen we eventueel nog een bezoekje aan 

het Middelheimpark.  

 

 
We vertrekken om 9 uur op de parking van 

IKSO / Delhaize aan de Middenstraat te 

Denderleeuw. We maken de verplaatsing 

met eigen wagens.  

 

De prijs voor deelname bedraagt  4 EUR 

(vergoeding voor de chauffeurs). De inkom 

voor het MAS bedraagt 10 EUR voor wie 

geen bon heeft, maar zullen we ter plaatse betalen (er zijn kortingen voor jongeren / leraren, …).  

 
Wie interesse heeft, schrijft graag zo snel mogelijk in. 

 
 

festivaria – The wizard of Oz  

Vrijdag 30 augustus 
 

 

Voor de musical ‘De Wizard van Oz’ aan het Donkmeer op vrijdag 30 augustus zijn er enkele plaatsen 

vrijgekomen.  Inschrijven kan dus nog steeds. 

 
 
 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

 

Om in te schrijven op de activiteiten in deze uitnodiging bel je naar 053/66.10.43 (Frank en Els De 

Saedeleer – Van Cauter) of stuur je een mailtje naar info@davidsfondsdenderleeuw.be .  

 

Nadien schrijf je het gepaste bedrag over op rek.nr 434-4168501-27  van Davidsfonds Denderleeuw. 
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