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DE LEUKSTE
ZOEKTOCHT
MET DE
LEUKSTE EXTRA’S
Elk jaar brengt de leukste zoektocht van Vlaanderen tienduizenden speurneuzen op de been. De 32ste zomerzoektocht
van Davidsfonds leidt dit jaar naar de Druivenstreek.
Het recept van een geslaagde zoektocht is na drie decennia
geen geheim meer: toffe en verrassende vragen die je stad
en streek met andere ogen laten bekijken, een lusvormig
parcours dat leidt langs hoogtepunten en verborgen parels,
gastvrije horeca en handelaars die leuke extraatjes aanbieden, aangenaam gezelschap van medezoektochters … en een
prachtige prijzenpot. Neem deel en beleef een bijzondere
vakantiedag boordevol verhalen!

FIETS-GPS
Fietsers kunnen het Adhemar- en Druivenparcours downloaden op hun fiets-gps. Daarop staan ook de bezienswaardigheden langs de route. Je vindt de link vanaf 2 juni
op www.davidsfonds.be/zomerzoektocht.

DE SMAAK TE PAKKEN?
MEER VAN DAT
BIJ DAVIDSFONDS
Heb je zin om het hele jaar door cultuur te beleven en deel
uit te maken van het omvangrijke netwerk dat Davidsfonds
heet? Davidsfonds organiseert tientallen evenementen, cursussen, cultuurreizen en biedt waardevolle boeken aan. Een
Davidsfonds Cultuurkaart biedt bovendien extra voordelen
bij tal van cultuurpartners. Wil je meer weten over Davidsfonds? Neem dan eens een kijkje op www.davidsfonds.be,
volg ons via Twitter (@davidsfonds) of Facebook (@davidsfondscultuurnetwerk) of bel 016 31 06 00.

NEEM DEEL
IN 2 STAPPEN

STAP 1:
1, 2, 3 OF 4?
Kies je favoriete parcours uit de vier formules van het leuke
klavertjevier hiernaast.
Tip: ben je met een grote groep of familie? Splits je op en
kies voor verschillende formules. Zo heb je elkaar na afloop
nog meer te vertellen.

STAP 2:
KOOP JE DEELNEMINGSPAKKET
Koop je deelnemingspakket bij de toeristische dienst Visit
Tervuren, Markt 7b. Je kan er op maandag terecht van 13
tot 17 uur. Van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur.
Wat kost een deelnemingspakket?
• € 15 voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders.
• € 20 voor KBC-klanten, met mogelijkheid gratis lid te worden.
• € 25 indien je je adresgegevens achterlaat en, zonder verdere
kosten, aangeeft gratis lid te willen worden van Davidsfonds.
• € 30 zonder een van vorige voordelen.
Het pakket bevat een deelnemingsbrochure met de parcoursbeschrijving en de vragen, plus een gloednieuwe streekgids
over de Druivenstreek ter waarde van € 17,50.
Neem je met meerdere kinderen deel en wil je alle speurneuzen een brochure met vragen bezorgen? Dan kan je bij
Visit Tervuren op vertoon van een volledig deelnemingspakket extra duplicaatbrochures kopen tegen € 3 per stuk.
Opgelet: op die brochures staat geen unieke antwoordcode
om officieel deel te nemen (en in de prijzen te vallen).

ADHEMAR
PARCOURS

DRUIVEN
PARCOURS

(route voor het hele gezin)

Circa 20 km
Moeilijkheidsgraad
vragen: *

Circa 40 km
Moeilijkheidsgraad
vragen: ***

Voor iedereen
een zoektocht op maat
Altijd geluk met dit
klavertjevier!
De leukste zoektocht van
Vlaanderen is niet één zoektocht,
het zijn er vier. Er is altijd één
parcours op jouw maat, op die
van je vrienden en je familie.
Met elke tocht maak je kans
op een mooie prijs!

LEOPOLD
PARCOURS
Circa 20 km
Moeilijkheidsgraad
vragen: ***

NERO
PARCOURS
(route voor het hele gezin)

Circa 20 km
Moeilijkheidsgraad
vragen: *

TERVUREN
Tervuren is royaal voorzien van veel meer troeven dan het AfricaMuseum:
om te beginnen kan je er eindeloos wandelen en fietsen in het park,
het Arboretum of het Zoniënwoud, aperitieven of picknicken op de ‘pelouse’.
Het toeristisch bezoekerscentrum De Warandepoort maakt je wegwijs
door het woud en de gemeente.

STOPPLAATSEN
De leukste zoektocht van Vlaanderen is een ontdekkingstocht
die leidt langs de culturele, historische en toeristische
hoogtepunten van stad en omgeving. Maar ook de shoppers
en levensgenieters vergeten we niet.

Onze zoektocht voert ons dit jaar niet naar een grote stad.
De landelijke Druivenstreek ligt echter pal tussen
drie hoofdsteden, op een boogscheut van Brussel,
Leuven en Waver.

OVERIJSE
HOEILAART
Net zo leunt Hoeilaart aan tegen het Zoniënwoud, maar
het heeft ook zijn serristenvilla’s en zijn striphelden.
Dagbladverschijnsel Nero staat er vereeuwigd voor het
oude tramstation. Zijn geestelijke vader Marc Sleen was
thuis in Hoeilaart, het glazen dorp. En nee, dat is geen
uitvinding van Nero’s geniale zoon professor Adhemar.

Ook Overijse deelt de nabijheid van het Zoniënwoud
en een rijk druivenverleden. Bezoekerscentrum Dru!f
en beschermd serredomein Solheide vertellen je alles
over de tafeldruif en je vindt er nog druiventelers
die de overheerlijke en beroemde Leopolddruiven
aanbieden. Rond het meer van Overijse-Genval
valt ook heel wat geschiedenis te rapen én
natuurschoon te bewonderen.
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FIETSVERHUUR
In de streek zijn er verschillende mogelijkheden om gewone of elektrische fietsen te huren. Meer info vind je via www.davidsfonds.be/zomerzoektocht of de toeristische diensten.

PARKEREN
Op 5 minuten wandelafstand van
vrijetijdscentrum De Warandepoort
in Tervuren, het startpunt van
de zoektocht, kan je gratis
parkeren op parking Panquin
(Duisburgsesteenweg).
Op 10 minuten wandelafstand
liggen volgende gratis randparkings:
• Paleizenlaan
• Parking Terminus tram 44
(Elisabethlaan)
• Kleine Tervurenlaan
In de Parkomgeving (Kastanjedreef)
is er een zone betalend parkeren.
De ondergrondse parking Markt
(aan het startpunt van de zoektocht)
heeft een capaciteit van ruim 200
plaatsen.
• dagtarief van € 4: maandag
t.e.m. zaterdag van 8 tot 18 uur
• dagtarief van € 2: op zon- en
feestdagen van 8 tot 18 uur
• nachttarief van € 2: alle dagen
van 18 tot 8 uur.

GRATIS
OPENBAAR
TOILET
In de Koninklijke Moestuin, vlak bij
het startpunt van de zoektocht,
is er een openbaar toilet. Ook in
vrijetijdscentrum De Warandepoort
zijn er toiletten. Je kan er terecht
tijdens de openingsuren: maandag
van 13 tot 17 uur, dinsdag t.e.m.
vrijdag van 10 tot 17 uur en
zaterdag van 10 tot 13 uur.

GRATIS GLOEDNIEUWE
STREEKGIDS
Ontdek en proef de Druivenstreek
Wil je na je zoektocht of tijdens je
verblijf in de omgeving meer te weten komen over de Druivenstreek?
Heb je zin er nog eens te wandelen
of te fietsen? Handige kaarten en
bekende bewoners gidsen je in de
nieuwe Davidsfonds streekgids door
hun gemeenten Tervuren, Hoeilaart,
Overijse en Huldenberg. Dixie Dansercoer, Heidi Lenaerts, Walter Baele, Jeroen De Pauw, Freddy Delvaux,
Peter Verlinden, Kathy Pauwels en
stripheld Nero laten je kennismaken
met cultuur en natuur in de streek
en letterlijk proeven van aperitieven, bier en natuurlijk druiven. Het
boek De Druivenstreek krijg je gratis
bij je deelnemingspakket.

BEZOEKERSCENTRA

SERRISTEN
UIT DE
DRUIVENSTREEK
(met een leuke extra)

Toeristisch bezoekerscentrum
Tervuren
Markt 7b - 3080 Tervuren
02 766 53 40 - www.visittervuren.be
Start uw zoektocht in het toeristisch bezoekerscentrum, een interactief belevingscentrum
waar Tervuren met de grote en kleine bezienswaardigheden wordt voorgesteld. U wandelt er
letterlijk tussen de bomen, leert er meer over
het Zoniënwoud via een digitale quiz of knipt er
zelfs druiventrossen op een touchscreen. Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt u een
euro korting bij aankoop van onze wandelgids
(waarde 5 euro). Het bezoekerscentrum is gratis
toegankelijk en tijdens de volledige duur van de
zoektocht zeven dagen per week open.

Dru!f, huis van de tafeldruif
Overijse
Waversesteenweg 2 - 3090 Overijse
02 785 33 75 - www.overijse.be/toerisme
In het bezoekerscentrum Dru!f ontdekt u het rijke verleden van de Druivenstreek. Met het gratis
quizboekje voor kinderen van serrist Maurice
gaat u op pad in de interactieve tentoonstelling.
Die is open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 13 tot
17 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van
10 tot 18 uur. Elke deelnemer aan de zoektocht
maakt kans om tafeldruiven of streekproducten
te winnen in het toeristisch onthaal. Open elke
vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag, zon- en
feestdagen van 10 tot 18 uur. Toegang is gratis.   

Infopunt Toerisme – Hoeilaart
Gemeenteplein 39 - 1560 Hoeilaart
02 657 05 04 - www.hoeilaart.be/toerisme
Infopunt Toerisme Hoeilaart is gevestigd in het
gemeenschapscentrum Felix Sohie, het kloppend hart van het verenigingsleven. De grote
serre verwijst naar de druivenserres van vroeger,
die Hoeilaart de naam van ‘glazen dorp’ opleverden. In de serre vindt u ook het borstbeeld
terug van Felix Sohie, grondlegger van de commerciële druiventeelt onder glas. Op vertoon
van de deelnemingsbrochure krijgt u een gratis
geschenkje. Open op maandag en vrijdag van
8.15 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, op dinsdag
van 8.15 tot 12 uur, op woensdag van 8.15 tot
12 uur en van 13 tot 17 uur, op donderdag van
13 tot 19 uur. Gesloten van 16 t.e.m. 29 juli en in
het weekend.

Bij een van de volgende serristen
ontvangt u een draagtas na afgifte van
de bon in uw deelnemingsbrochure.

Druiventeelt Ronald Vanderkelen
Groeneweg 64 - 3090 Overijse
0471 84 45 96 - www.druivenronaldvanderkelen.be
Sinds 1930 en drie generaties lang telen we
onze druiven in de nog authentieke serres. Sinds
1980 teel ik de beroemde Belgische tafeldruif,
die sinds 2008 erkend is als Europees beschermd
streekproduct met BOB-label. Wij bieden 3 soorten
druiven aan: Royal, Leopold en Baidor. Ons bedrijf is
vrij toegankelijk en te bezichtigen. De druivenverkoop loopt vanaf 15 augustus tot 5 à 10 oktober
van 13 uur tot 19 uur op weekdagen en tijdens het
weekend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.

Druivenserres-Wijnkelder Soniën
Brusselsesteenweg 538 - 3090 Overijse (Jezus-Eik)
02 657 33 20 - www.sonien.be
In ons familiebedrijf Soniën telen we Vlaams-Brabantse bio-tafeldruiven en in de wijnkelder produceren we streekwijnen, schuimwijnen en aperitieven. Na een gratis bedrijfsbezoek kunt u genieten
van een glaasje wijn of druivensap voor 1 euro
i.p.v. 2 euro. We zijn open van 8 tot 12 uur en van
13 uur tot 18 uur. Zaterdag open tot 17 uur. Gesloten op zon- en feestdagen.

Druiven Dewit - Druiventeelt
Brusselsesteenweg 262 - 3090 Overijse
02 687 91 06 - www.druivendewit.be
Al vijf generaties lang is familie Dewit verbonden
met de druiventeelt onder glas, met vier variëteiten: Ribier, Leopold III-druif, Muscat en Canon Hall.
Een streekeigen product, geteeld op traditionele
wijze. Bij aankoop van druiven en op vertoon van
de deelnemingsbrochure ontvangt u een leuke
attentie. Open van half juli tot eind oktober op
dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 18.30 uur. Vanaf augustus zijn we ook
open op zondag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 18 uur.

Druiven Gilbert Distelmans
Terhulpensesteenweg 398 - 3090 Overijse
02 688 05 00
Al 35 jaar verkopen wij druiven in ons kraampje
tegenover ons huis in de maanden augustus en
september van 10 tot 19 uur. Met plezier geven
we een rondleiding in onze druivenserren.

Druiven Van Camp
Joseph Kumpsstraat 33 - 1560 Hoeilaart
0475 54 64 03 en 0479 43 28 43
www.belgischedruiven.be
Bij Druiven Van Camp worden op een ambachtelijke en biologische wijze de Vlaams-Brabantse
tafeldruiven geteeld. Kom gerust eens kijken
hoe de variëteiten Ribier, Leopold III, Muscat
d’Alexandrie en Baidor in onze serres groeien. Bij
ons kunt u ook streekproducten uit Vlaams-Brabant en groenten van eigen teelt vinden. Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt u een
glaasje druivensap. Open op maandag t.e.m.
vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur.
Op zaterdag en zondag open van 9 tot 18 uur.

DE
DRUIVENSTREEK
VOOR

LEKKERBEKKEN
(met een leuke extra)
Zoektochters hebben de goede
reputatie zorg te dragen voor de
innerlijke mens. Voor hen leveren volgende eet- en drinkgelegenheden uit de Druivenstreek
een bijzondere inspanning. Dat
wordt extra genieten van je ontbijt, het streekbiertje onderweg,
de lunch of het avondmaal!

HOEILAART

Brasserie Nerocafé
Albert Biesmanslaan 1 - 1560 Hoeilaart
02 657 33 45 - www.nerocafe.eu
Brasserie Nerocafé biedt u de kans om te genieten van een heerlijk diner. Hier vindt u huisgemaakte gerechten bereid met verse producten.
Het is een brasserie voor jong en oud, met familie of vrienden. Bij goed weer geniet u van dat
alles op het prachtige terras. De deelnemers aan
de Zomerzoektocht kunnen hier genieten van
de befaamde Nerowafel (met suiker) en een koffie voor 6 euro i.p.v. 8 euro op vertoon van de
deelnemingsbrochure. Open op dinsdag tot zaterdag van 12 tot 14 uur en van 17.30 tot 21.30
uur. Gesloten op zondag en maandag.

L’Amusette by Royale Dujardin Restaurant
Brusselsesteenweg 143 - 1560 Hoeilaart
0473 709 684
: @lamusettebyroyaledujardin
In de keuken van L’Amusette wordt alles op grootmoeders wijze bereid. Het menu is er één zonder
franjes, maar lekker en smaakvol met af en toe
een verrassende twist. De bistro opent op mooie
dagen zijn zuidgericht terras. De deelnemers aan
de Zomerzoektocht krijgen een gratis aperitief
van het huis bij de lunch of het diner. Open op
dinsdag, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur
(lunch uitsluitend tussen 12 en 15 uur), en op
woensdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 22
uur (lunch tussen 12 en 15 uur, diner tussen 18 en
21.15 uur). Gesloten op maandag.

Aloyse Kloos - Restaurant
Terhulpsesteenweg 2 - 1560 Hoeilaart
02 657 37 27 - www.aloysekloos.be
Aloyse Kloos staat voor Franse keuken voor fijnproevers in een stijlvol decor. In de zomer kunt
u genieten van de gerechten op het tuinterras.
De deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen een gratis aperitief van het huis
bij een menu aan 38 euro, enkel op reservatie.
Open van 12 tot 14.30 uur en van 19 tot 21 uur.
Gesloten op zondagavond en maandag. Jaarlijks
verlof in augustus.

Holar&Isca - Aperobar
Gemeenteplein 31 - 1560 Hoeilaart
0468 17 75 49 - www.holar-isca.be
In de stijlvolle aperobar Holar & Isca kunt u kiezen uit een ruim assortiment aan hoogstaande kwaliteitswijnen, bubbels, sterkedrank en
streekbieren naar ieders budget met een bijhorend hapje. De deelnemers aan de zoektocht
krijgen een gratis koffie of thee aangeboden
bij aankoop van minimaal 10 euro aan wijnen.
Open op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 11 tot 18 uur en vrijdag van 9 tot 23
uur. Gesloten op zon- en maandag.

krijgen een cocktail van het huis bij een menu
van 35,95 euro. Open op maandag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 14 uur
en van 18.30 tot 21 uur. Gesloten op dinsdag en
woensdag (behalve op feestdagen).

HOLA – Coffee, kitchen, tapas & bar
Gemeenteplein 33 - 1560 Hoeilaart
02 657 67 17 of 0476 307 270
www.holahoeilaart.be
In deze trendy bar en restaurant kunt u elke
middag terecht voor een verfijnde dagschotel.
Hier bent u eveneens welkom voor een kop koffie, zoetigheden of een aperitief met bijhorende
tapas. Wij bieden de deelnemers aan de zoektocht op vertoon van de deelnemingsbrochure
graag een gratis aperitief aan bij de lunch. Open
op dinsdag t.e.m. donderdag van 10 tot 18 uur,
vrijdag van 9 tot 23 uur, zaterdag van 18 tot 23
uur. Gesloten op zon- en maandag.

De Boerenkeuken - Brasserie
Weemstraat 40 - 1560 Hoeilaart
0468 476 422
www.deboerenkeuken.be
De Boerenkeuken is een klein en knus huiskamerrestaurant waar lekkere huisbereide gerechten
worden geserveerd. Deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen op vertoon van de
deelnemingsbrochure een gratis kop koffie of een
tas thee bij een besteding van minimum 10 euro.
Open op vrijdag en zaterdag van 18 tot 21 uur. Op
zon- en feestdagen zijn we open van 12 tot 17 uur
en op zaterdagmiddag en maandag op reservatie.

Neo Gusto - Restaurant
Gemeenteplein 32 - 1560 Hoeilaart
0484 656 414 - www.neogusto.be
Tegen de lente/zomer van 2018 opent een nieuw
restaurant zijn deuren. In Neo Gusto, bij Cosimo
en Isabelle, zult u terecht kunnen voor de Italiaanse keuken met nieuwe smaken in een familiale, gezellige sfeer met open keuken. U zult er
ook kunnen smullen op het vernieuwde terras.
Wij bieden de deelnemers aan de zoektocht op
vertoon van de deelnemingsbrochure graag een
gratis glaasje prosecco aan bij een maaltijd van
minstens 20 euro per persoon. Open op dinsdag
tot zaterdag van 12 tot 14 uur en van 17.30 tot
21.30 uur. Gesloten op zon- en maandag.

Restaurant Victoria
Marcel Félicéstraat 17 - 1560 Hoeilaart
02 657 07 38 - www.restaurantvictoria.be
In dit familierestaurant kunt u sinds 1954 terecht
voor tal van vlees- en visgerechten. Restaurant
Victoria kan groepen ontvangen tot 70 personen
en beschikt over een grote parking in de Kerkstraat. De deelnemers aan de Zomerzoektocht

Frituur Koldam
Koldamstraat z.n. – Toegangsweg sportcomplex
1560 Hoeilaart - 0477 39 16 12
: @FrituurKoldam
In Frituur Koldam kunt u echte, verse Belgische
frietjes, snacks en verse bereidingen afhalen of ter
plaatse opeten. De deelnemers aan de Davidsfonds
Zomerzoektocht krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure een medium frietzak i.p.v. een
kleine en een gratis sausje naar keuze (t.w.v. 0,70
euro). Geldig tijdens de zoektocht van 2 juni tot 13
september 2018 (één arrangement per deelnemer).
Open op woensdag tot zaterdag van 17.30 tot 22
uur, zondag van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 22
uur. Gesloten op maandag en dinsdag.

Bistro Chez Lulu

Giardino L’Olivo – Pizzeria & Restaurant

Staminee bij Jokke

Groenendaalsesteenweg 145
1560 Hoeilaart - 02 657 67 90
www.restauration-nouvelle.be/nl/
etablissement/chez-lulu-2/
Deze Frans-Belgische bistro ligt vlak naast het
station van Groenendaal, aan de rand van het
Zoniënwoud. Bij Chez Lulu kunt u genieten van
een authentieke en rijke keuken, met terras,
buiten- en binnenspeelruimte en rokersruimte.
De deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen een gratis cava bij hun maaltijd.
Open op maandag, dinsdag, woensdag en zondag van 11 tot 22 uur en op donderdag, vrijdag
en zaterdag van 11 tot 23 uur.

Overijsesteenweg 1 - 1560 Hoeilaart
02 657 60 38 - www.giardino-lolivo.be
Giardino L’Olivo biedt de traditionele Italiaanse keuken aan met verse pasta’s en pizza’s. Het
zomerse Italië op uw bord. Op vertoon van de
deelnemingsbrochure krijgt u na uw maaltijd een
gratis koffie of thee, vergezeld met een bordje
huisgemaakte Italiaanse biscotti. Open van 12 tot
15 uur en van 18 tot 22 uur. Dinsdag gesloten.

Duisburgsesteenweg 176 - 3090 Eizer-Overijse
02 687 72 77 - : @stamineebijjokke
Staminee bij Jokke is een authentiek volkscafé
waar u regelmatig nieuwe bieren in het aanbod
vindt. Een lunchpakket is toegelaten als u een
drankje consumeert. Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgen deelnemers aan de
Davidsfonds Zomerzoektocht van ons een nuttig verrassingsgadget! Gesloten op maandag en
dinsdag, andere dagen open vanaf 10 uur. Jaarlijkse sluiting van 15 tot 31 augustus.

OVERIJSE
Frit’uur 406

De Commerce - Eethuis
Kerkstraat 3 - 1560 Hoeilaart
02 308 68 98 - www.decommerce-hoeilaart.be
De Commerce is een gezellig eethuis in een huiselijke sfeer waar u terecht kunt voor een snelle
hap of een avondje uit. De deelnemers aan de
Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen op vertoon
van de deelnemingsbrochure een gratis koffie of
thee bij hun lunch of maaltijd. Open op dinsdag
van 12 tot 14 uur, woensdag van 12 tot 20 uur,
donderdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 20
uur, vrijdag van 10 tot 14 uur van 18 tot 21.30
uur, zaterdag van 18 tot 21 uur en zondag van
12 tot 21 uur. Gesloten op maandag.

Cafetaria De Bosuil
Witherendreef 1 - 3090 Overijse
02 65742 03 - www.debosuil.be/nl/cafetaria
Met het prachtige decor van het Zoniënwoud als stille getuige kunt u in cafetaria De Bosuil genieten van
rust, gezelligheid, een lekker streekbiertje, frisdrank,
een kleine snack en een volwaardige maaltijd. Op het
grote terras is het in de zomer heerlijk vertoeven. Op
vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt iedereen een cadeautje mee. Open op maandag t.e.m.
zaterdag van 11 tot 24 uur. Zondag open van 11 tot
21 uur. De keuken is doorlopend open van 12 t.e.m.
21.30 uur en op zondag tot 20 uur.

Terhulpensesteenweg 406, - 3090 Overijse
02 306 35 71
: Frit’uur 406 / traiteur Pascal
Hier kunt u genieten van huisbereide gerechten.
Na een warm gerecht krijgt u van ons een gratis
koffie. Als u alleen frietjes met een snack neemt,
krijgt u een gratis sausje. Open van dinsdag tot
donderdag van 10 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur.
Op vrijdag zijn we open tot 22 uur. Gesloten op
zon- en maandag. Voor onze verlofdagen kunt u
ons volgen op onze Facebookpagina.

Frituur S-Bocht
i j s k a r eSTee
Smith & Chips - Frituur
Gemeenteplein 25 a - 1560 Hoeilaart
02 304 74 41 - www.smithenchips.com
Zin in dagverse frietjes? Dan moet u bij frituur
Smith & Chips zijn! De deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen op vertoon van de
deelnemingsbrochure en bij aankoop van frietjes
met vlees en saus een gratis drankje. Open op
dinsdag van 17.30 tot 21.30 uur, op woensdag
en donderdag van 12 tot 14 uur en van 17.30 tot
21.30 uur, vrijdag van 12 tot 14 uur en van 17.30
tot 22 uur, op zaterdag en zondag van 17.30 tot
21.30 uur. Gesloten op maandag.

ijs - eSTee - wafels - 02 687 27 71 of
0477 30 78 49 - www.esteeijs.be
Geniet van een ambachtelijk bereid ijsje tijdens uw
tocht. Liever een warme hap? Dat kan met een suikerwafel of een pannenkoek. Op vertoon van uw
deelnemingsbrochure krijgt u één gratis topping
naar keuze. U vindt onze ijskar in Overijse op de
parking van het Begijnhof op woensdag, zaterdag
en zondag tussen 14 en 18 uur en in juli en augustus elke dag. Op de parking van KBC Leegheid
vindt u ons op maandag en donderdag tussen 15
en 18 uur op schooldagen. Op de parking van het
Stationsplein staan we op dinsdag en vrijdag tussen 15 en 18 uur op schooldagen.

Justus Lipsiusplein 17 - 3090 Overijse
02 687 20 07 - www.frituursbocht.be
Hebt u grote honger en zin in een overheerlijk
pak friet? In Frituur S-Bocht vindt u de lekkerste
goudbruine en krokante frietjes uit de streek.
Op vertoon van de deelnemingsbrochure en bij
een bestelling t.w.v. 12 euro krijgen deelnemers
een gratis potje koude saus naar keuze. Open op
woensdag t.e.m. donderdag van 12 tot 14 uur en
van 17.30 tot 22 uur, op vrijdag van 11.30 tot 14
uur en van 17.30 tot 23 uur en op zaterdag en zondag van 17.30 tot 22 uur. Gesloten op maandag.

L’oro di Napoli
Italiaans restaurant/pizzeria
’t Smulhuisje
Belegde broodjes & vleeswaren

Chantico Chocolates
Chocolaterie & thee

Gemeenteplein 30 - 1560 Hoeilaart
0478 61 84 81
Wilt u tijdens de wandeling graag iets eten en verkiest u een hapje in de hand? Dan kunt u terecht bij
’t Smulhuisje. De broodjes worden vers gebakken
en klaargemaakt. U kunt uw broodje ook opeten
op ons gezellig terras. Bij aankoop van minimum 10
euro en op vertoon van de deelnemingsbrochure
krijgt u een gratis drankje. Open op maandag t.e.m.
vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur, op zaterdag van 8.30
tot 18 uur en op zondag van 8.30 tot 15 uur.

Stationsstraat 45 - 3090 Overijse
0473 11 06 96
Wij zijn een ambachtelijke chocolaterie en vervaardigen onze producten volgens de regels van
de kunst met de beste grondstoffen. We proberen
steeds innovatief te zijn door regelmatig nieuwe
producten te creëren. Bij ons krijgt u steeds een
praline en een koekje bij de koffie, thee of chocolademelk. We zijn open van 9.30 tot 18.30 uur en zaterdag tot 18 uur. Zondag en maandag gesloten.

Waversesteenweg 52 - 3090 Overijse
02 731 54 71 - www.orodinapoli.be
In ons eethuis ervaart u de cultuur van Zuid-Italië
in de samensmelting van een verfijnde, verzorgde en smaakvolle keuken. Op vertoon van de
deelnemingsbrochure en bij het bestellen van
een hoofdgerecht boven 16,50 euro per persoon
krijgt u gratis een glaasje prosecco als aperitief.
Openingsuren: van 12 tot 14 uur en vanaf 18.30
tot 22 uur. Gesloten op zaterdagmiddag en
maandag.

nICE! – Roomijs & Sorbet
Stationsstraat 14A - 3090 Overijse
0477 88 27 23 - www.n-ice.be
U vindt dagelijks minstens 22 smaken artisanaal
room- en sorbetijs in onze vitrine. Kom uw ijsje
of ijscoupe kiezen en krijg het tweede bolletje gratis
bij afgifte van de bon uit uw deelnemingsbrochure.
Open op dinsdag t.e.m. zondag van 13 tot 19 uur.

Herberg ’t Klein Verzet
Bollestraat 1 - 3090 Terlanen-Overijse
016 90 11 34 - www.tkleinverzet.vlaanderen
Herberg ’t Klein Verzet pakt uit met een recreatief arrangement in het kader van De Roets
weekkalender. Het 18de-eeuwse hoevetje waarin de herberg is ondergebracht, leent zich immers uitstekend tot de evocatie van een stukje
Vlaams-Brabantse Boerenkrijg met Charlepoeng
als markante figuur. Voor de gelegenheid van de
Davidsfonds Zomerzoektocht wordt er een hartige boterham geserveerd gemaakt met plaatselijk
gemalen graan, boter van de nabijgelegen hoeve, bier, kaas of paté bereid met Charlepoengbier
gebrouwen door Biergilde Dijleland. Open van 10
tot 22 uur, dinsdag en woensdag wekelijkse sluitingsdagen. Jaarlijks verlof van 29 mei tot 14 juni
en van 11 september tot 26 september 2018.

CRU & Cuit
Brusselsesteenweg 374 - 3090 Overijse
02 686 00 20 - www.cru.be
Bij versmarkt CRU geniet u van eenvoudige, authentieke producten op een hedendaagse manier onder
één dak. In eethuis Cuit gaan de koks aan de slag om
met de producten van onze markt eenvoudige bereidingen te maken. Op vertoon van de deelnemingsbrochure en bij het bestellen van een bordje (oesters,
charcuterie, kaas …) op het terras of in Cuit, krijgt u
gratis een lekker CRU-bier of een appelsap. Open op
maandag t.e.m. donderdag van 11.30 tot 18.30 uur
en op vrijdag t.e.m. zondag van 9 tot 18.30 uur. Ook
open op feestdagen van 9 tot 18.30 uur.

Taverne De Met
Justus Lipsiusplein 1 - 3090 Overijse
02 687 95 59 - : @taverne.demet
Taverne De Met ligt in het centrum van Overijse, tegenover de kerk. Onze specialiteit is het aanbod van
meer dan 200 biersoorten waarvan veel artisanale. De
deelnemers aan de zoektocht krijgen ’s middags bij
het benutten van een snack een gratis koffie of thee.
’s Avonds bij het benutten van een maaltijd krijgen ze
een gratis biertje van het vat. Open op maandag, dinsdag en vrijdag om 10.45 uur, op woensdag en donderdag om 10 uur en op zaterdag om 17 uur. De keuken is
doorlopend open. In juli en augustus zijn we elke dag
open. Dan is de keuken gesloten tussen 15 en 18 uur.
Jaarlijks verlof van 29 juli tot 17 augustus.

’t Gebroken Hof
Restaurant & Feestzaal
Duisburgsesteenweg 165 - 3090 Overijse
02 688 25 57 - www.gebrokenhof.be
In het midden van de Druivenstreek en het pezzedorp (perzikendorp) heet ’t Gebroken Hof u
van harte welkom. Wij brengen u kwaliteitsvolle
gerechten en in de week serveren we ook een
lunchmenu aan 18 euro. Als u bij ons reserveert
voor een etentje tijdens de zoektocht en op vertoon van de deelnemingsbrochure, bieden wij
u een gratis glaasje cava aan. Reserveren kan
telefonisch via 02 688 25 57. Open op woensdag t.e.m. vrijdag van 11.30 tot 14.30 uur en van
18 tot 21.30 uur. Op zaterdag zijn we open van
11.30 tot 21.30 uur en op zondag van 11.30 tot
21 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

van de deelnemingsbrochure van de zoektocht
krijgt u bij een consumptie van 10 euro een koffie of een frisdrank gratis. Open op maandag,
dinsdag en vrijdag van 15 tot 22 uur, op woensdag en donderdag van 10.30 tot 22 uur en op
zaterdag en zondag van 10.30 tot 18 uur.

Den Tram – Brasserie
Stationsplein 3 - 3090 Overijse
02 311 99 11
www.brasseriedentram.be
Met de grote veranda, terras en zicht op de IJsevijver, is Brasserie Den Tram de perfecte plaats
om gezellig iets te eten of te drinken. Deelnemers aan de zoektocht bieden we een gratis
koffie of thee aan na de maaltijd op vertoon van
de deelnemingsbrochure. Open op woensdag
t.e.m. zondag van 11 tot 23 uur, op donderdag
open vanaf 9 uur. De keuken is open van 12 tot
21 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

De Woudpoort
IJssalon & Fietsverhuur
Brusselsesteenweg 700 - 3090 Overijse
02 657 07 01 - www.woudpoort.com
De Woudpoort is een rustiek voormalig boswachtershuis omgetoverd tot een ijssalon en
fietsverhuurpunt. U kunt er terecht voor lekkere
ijsjes, desserten zoals pannenkoeken en wafels,
het huren van een mountainbike, stadsfiets of
elektrische fiets. Deelnemers aan de Davidsfonds
Zomerzoektocht krijgen 1 euro korting bij het
huren van een fiets mits reservatie op voorhand
(minimum 2 dagen). Open vanaf april op donderdag t.e.m. maandag van 10.30 tot 19 uur en
op woensdag van 12.30 tot 19 uur. Gesloten op
dinsdag.

Stone Island – Restaurant
Brusselsesteenweg 693 - 3090 Overijse
02 657 28 74 of 0477 56 26 44
www.stoneislandgrill.be
In ons eethuis kunt u gezond en lekker komen
steengrillen. Onze steengrillgerechten worden
steeds vergezeld met een gemengd slaatje, vier
koude sauzen en aardappelen naar keuze.
Naast het steengrillen hebben we ook een uitgebreide kaart met Franse gerechten. Op vertoon van
de deelnemingsbrochure krijgt u bij het bestellen
van een hoofdgerecht gratis een aperitief maison.
Open van 12 tot 14 uur en vanaf 18 tot 22 uur. Gesloten op zaterdagmiddag en maandag – open op
reservatie bij minimum 4 personen.

Den Bonten Os – Taverne
Waversesteenweg 2 - 3090 Overijse
02 303 78 30 - www.denbontenos.com
Den Bonten Os staat voor lekker eten, een vlotte
bediening en dat alles in een sfeervol en gezellig
kader. Volwassenen krijgen na een maaltijd een
gratis koffie of thee, kinderen tot 12 jaar krijgen
een gratis kinderijsje op vertoon van de deelnemingsbrochure. Maandag gesloten. Andere dagen open vanaf 11 uur, de keuken is open van 12
tot 14 uur en van 18 tot 21.30 uur.

Ristorante Pino
Brusselsesteenweg 505 - 3090 Overijse
02 657 22 57
be.gaultmillau.com/restaurant/ristorante-pino
Pino en zoon Mattia ontvangen u graag in hun
klein restaurantje om u de wonderen van de Italiaanse keuken te laten proeven. Bij het bestellen van een hoofdgerecht en op vertoon van uw
deelnemingsbrochure bieden wij u een gratis
glas prosecco aan als aperitief. Open van 12 tot
14 uur en van 18.30 tot 22 uur. Gesloten op zaterdagmiddag en maandag.

Snack Eufraat

H2O-bar – Taverne
Begijnhof 9 - 3090 Overijse
02 686 90 28 - www.h2obar.be
De H2O-bar is gevestigd boven het zwembad
in centrum Overijse. U kunt er genieten van
een lekkere, democratische lunch op een van
de mooiste terrassen van de streek. Op vertoon

Stationsstraat 11 - 3090 Overijse
02 731 50 68
In Snack Eufraat doet de heerlijke geur u bij het
binnenkomen al watertanden. Bij een kebab-,
kip- of pitaschotel en op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt u een gratis water of frisdrank. Open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 11.30
tot 14 uur en van 17 tot 22.30 uur, op zaterdag
van 12 tot 14 uur en van 17 tot 23.30 uur en op
zondag van 16 tot 22.30 uur.

Bollywood – Indisch restaurant

De Keizerskroon – Café

Wip-in Sandwichbar

Brusselsesteenweg 681 - 3090 Overijse
(Jezus-Eik) - 02 657 77 20
www.bollywood-overijse.be
Kom onze heerlijke, traditionele Indische gerechten proeven. We hebben een ruime keuze aan
kip-, lams- en visgerechten, met milde afkruiding
of pikant. Ook de vegetariërs vinden gemakkelijk
hun gading. Op het vertoon van de deelnemingsbrochure en bij het bestellen van een hoofdgerecht krijgt u gratis een glaasje cava als aperitief.
Open op woensdag t.e.m. maandag van 12 tot 14
uur en van 17.45 tot 22 uur. Gesloten op dinsdag.

Kerkstraat 1 - 3080 Tervuren
0472 83 74 76
: De Keizerskroon – Tervuren
In De Keizerskroon kunt u aan de gezellige toog
terecht voor een frisse pint, of voor de durvers een
zwaar abdijbier of trappist. Bij het nuttigen van
een snack krijgen de Davidsfonds zoektochters op
vertoon van de deelnemingsbrochure een gratis
aperitief aangeboden. Ook rugzaktoeristen en
groepen zijn bij ons welkom. Gesloten op dinsdag.

Brusselsesteenweg 2 - 3080 Tervuren
02 767 49 09 - bestellingen@wipin.be
www.wipin.be
Bent u op zoek naar een lekkere, snelle hap? Dan
bent u bij ons aan het juiste adres. Onze broodjeszaak bevindt zich vlak bij de markt in Tervuren. Naast verse broodjes vindt u ook salades,
dagverse soepen, frisdranken, broodmanden,
desserts … Kom zeker eens langs en krijg op vertoon van de deelnemingsbrochure en bij bestelling van minimum 5 euro een suikerwafel. Open
op maandag tot vrijdag van 7 tot 15 uur en op
zaterdag van 10 tot 14.30 uur.

Capriccio - Restaurant
Cultuurcafé Den Blank
Begijnhof 11 - 3090 Overijse - 02 767 79 19
www.denblank.be/praktisch/cultuurcafe
In het gezellige cultuurcafé kunt u terecht voor
een drankje en een hapje. Het terras geeft uit
op de grote speeltuin het Meiveld achter Cultuurcentrum Den Blank. Op het vertoon van de
deelnemingsbrochure en bij het bestellen van
een maaltijd krijgt u gratis een cocktail Aperol,
koffie of thee. Open op maandag van 18 tot 22
uur, op dinsdag t.e.m. zaterdag van 11 tot 22 uur
en op zondag van 11 tot 18 uur.

Café-Restaurant de la Forêt
Brusselsesteenweg 650 - 3090 Overijse
(Jezus-Eik) - 02 657 06 36
De brasserie bevindt zich naast de kerk van Jezus-Eik
en aan de ingang van het Zoniënwoud. Wij bieden
u een uitgebreide kaart met tal van streekproducten. Deelnemers aan de zoektocht krijgen van ons
een glaasje cava, geuze of kriek gratis tijdens het
eten. Open op woensdag t.e.m. zondag van 9 tot
22.30 uur. De keuken is vanaf 12 uur non-stop open
tot 22.30 uur. In augustus zijn we elke dag open.
Jaarlijkse sluiting van 25 juni t.e.m. 10 juli 2018.

Kerkstraat 13 - 3080 Tervuren - 02 767 35 26
Dit kleine maar uiterst gezellige restaurant in hartje
Tervuren serveert Italiaanse en Franse gerechten.
Wij bieden de deelnemers aan de zoektocht een
gratis glaasje prosecco aan bij het nuttigen van een
gerecht. Open op dinsdag tot donderdag van 9 tot
18 uur en op vrijdag tot zondag van 9 tot 22 uur.

Brasserie Onze buur
Hoornzeelstraat 8 - 3080 Tervuren
02 767 05 00 - www.onzebuur.be
www.auflanbreton.be
Kom gezellig tafelen bij de buur van Au Flan Breton.
U kunt er terecht voor een hedendaagse keuken met
een vleugje nostalgie en verse kwaliteitsproducten.
Voor de Davidsfonds zoektochters bieden we een arrangement aan van 37 euro met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Voor kinderen hebben we een
menu van 16 euro. Deelnemers aan de Davidsfonds
Zomerzoektocht krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure een extraatje bij onze buur, bakkerij
Au Flan Breton. Open op maandag tot donderdag
van 10 tot 21 uur en op vrijdag en zaterdag van 9 tot
22 uur. De keuken is doorlopend open.

Bistro Gambrinus

TERVUREN
Foyer De Warandepoort
Markt 7B - 3080 Tervuren
0470 10 01 01 of 0475 51 71 90
Foyer De Warandepoort vindt u in vrijetijdscentrum De Warandepoort. Bij de start of op het
einde van uw Zomerzoektocht kunt u bij ons terecht voor een koele frisdrank, frisse pint, wijn,
koffie … Maar ook voor een snelle hap, een Belgische steak, huisgemaakte vol-au-vent of spaghetti, een ijsje, Brusselse wafels en meer bent
u bij ons aan het juiste adres. Wie bij ons een
hoofdgerecht of suggestie eet, krijgt een glaasje
prosecco aangeboden en de kinderen een bolletje ijs. Gesloten op maandag.

Markt 12 - 3080 Tervuren
02 306 01 05 - gambrinus.tervuren@skynet.be
Na een wandeling in Tervuren kunt u bij ons terecht
voor een kleine of grote hap, een lekker pintje of wijntje, een dessert ... De deelnemers aan de Davidsfonds
Zomerzoektocht krijgen een gratis frisdrank t.w.v. 2
euro bij het verbruiken van een maaltijd van minimum 11 euro per persoon. Open op vrijdag t.e.m.
maandag van 10 tot 22 uur en op dinsdag van 10 tot
21.30 uur. Gesloten op woensdag en donderdag.

Felix Tervuren – Koffie, lunch, kunst
Brusselsesteenweg 59 - 3080 Tervuren
02 731 55 18 - www.felixtervuren.be
Bent u tijdens uw zoektocht op zoek naar een
hippe koffiebar, voor een koffie, een ontbijt of
een aperitief? Of hebt u zin in een verzorgde
lunch of een taartje in de namiddag? Dat vindt
u allemaal in FELIX! Wij bieden de Davidsfonds
zoektochters een gratis toffe juten draagzak aan
bij een consumptie vanaf 10 euro (één artikel
per consumerende persoon. Bij uitputting van
de voorraad zal de zak worden vervangen door
een gelijkwaardig artikel). Open op dinsdag tot
vrijdag van 8.30 tot 17 uur en zaterdag van 9 tot
12.30 uur. Na afspraak doen we open voor groepen vanaf 25 personen.

De Linde – Restaurant
Leuvensesteenweg 7 - 3080 Tervuren
02 767 87 42 - www.delindetervuren.be
In restaurant De Linde kunt u terecht voor Franse gerechten en een uitgebreid assortiment aan
wijnen, alles in een aangename sfeer. Wij bieden
de deelnemers aan de zoektocht een gratis glaasje champagne aan bij keuze van het marktmenu.
Open op woensdag t.e.m. vrijdag van 12 tot 14 uur
en van 19 tot 21 uur, op zaterdag van 19 tot 21 uur
en op zondag van 12 tot 14 uur en van 19 tot 21 uur.

Mont Blanc – IJssalon
Markt 3 - 3080 Tervuren - 02 767 43 64
Mont Blanc heet u tijdens de Zomerzoektocht
hartelijk welkom. Kom ons assortiment huisgemaakt ijs en lekkere koffies ontdekken. Deelnemers verwennen we graag met een extra bolletje
vanille-ijs bij een koffie maison (een koffie met
een glaasje huisgemaakte advocaat). Elke dag
open – behalve op donderdag – van 9 tot 18 uur.

Canapé
Apero corner, apero dining, aperobag
Parking Panquin - 3080 Tervuren
0496 74 83 44 - www.canape-apero.be
In het Zoniënwoud, op het voormalige militaire
domein, bevindt zich het nieuwe aperoconcept
van tv-kok Jeroen De Pauw. U kunt er genieten van
een lekkere apero, dineren op basis van aperohapjes of uw eigen aperobag samenstellen om wat
verderop in het park uitgebreid te aperitieven.
Open op vrijdag t.e.m. zondag vanaf 11 uur. Kom
langs en ontvang, op vertoon van de deelnemingsbrochure, een van onze typische aperosalsa’s!

Il Carrettino – Restaurant
Peperstraat 2 - 3080 Tervuren
02 767 64 01 - www.ilcarrettino.be
Dit gezellige restaurant in hartje Tervuren serveert Italiaanse en Franse gerechten. Wij bieden
de deelnemers aan de zoektocht een gratis aperitief en digestief aan bij het nuttigen van een
gerecht. Open op dinsdag tot zondag van 12 tot
14.30 uur en van 18 tot 22.15 uur.

Frituur BIJOU
Brusselsesteenweg 2A - 3080 Tervuren
0475 40 16 83 - : Frituur BIJOU
Frituur BIJOU is een Belgische frituur in het centrum van Tervuren. We serveren u huisgemaakte gerechten zoals vol-au-vent, stoofvlees en
balletjes in tomatensaus. Onze specialiteit zijn
beefburgers. Deelnemers aan de Davidsfonds
Zomerzoektocht krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure en bij aankoop van een pak
frieten gratis saus. Open op maandag t.e.m. vrijdag van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 22 uur,
op zaterdag van 17 tot 22 uur. Zondag gesloten.

Restaurant ’t Park
Markt 9 - 3080 Tervuren - 02 306 71 32
www.hetparktervuren.be
Restaurant ’t Park ligt in het hart van Tervuren, aan
de ingang van het Park. Hier kunt u genieten van
onze huisgemaakte gerechten en een gratis glaasje
bubbels op vertoon van de deelnemingsbrochure.
Op onze website vindt u meer informatie over onze
gerechten. Open op woensdag t.e.m. zaterdag van
12 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 22 uur. Zondag
zijn we doorlopend open van 12 tot 21 uur.

Het Spaans Huis – Parkbistro
Spaanshuisdreef 1 - 3080 Tervuren - 02 688 12 49
Het Spaans Huis is een oude hertogelijke banmolen waar u kunt genieten en proeven van
streekproducten in het midden van het park.

Bij aankoop van 10 euro krijgt u één chocoladebrownie of muffin naar keuze. Elke dag open van
10 tot 18 uur. De keuken is open op maandag
t.e.m. vrijdag van 11 tot 15 uur en op zaterdag
en zondag van 11 tot 17 uur.

LOGEREN

IN DE
DRUIVENSTREEK

’t Houten huisje – Bed & Sauna
Brusselsesteenweg 46 - 1560 Hoeilaart
02 657 33 06 of 0473 43 8829
thoutenhuisje.be
Bed & Sauna ’t Houten Huisje beschikt over één
bijzondere tweepersoonskamer met een exclusieve moderne douche- en stoomcabine, een
Finse sauna en een kleine privékeuken. De deelnemers aan de zoektocht verwennen wij met
een artisanaal eigen gebrouwde Triple Saveur
en een zoet streekproduct: de enige echte Hoeilaartse kaastaart. Open op afspraak.

(met een leuke extra)
Zoektochters hebben de goede reputatie meer dan één dag in de stad
of streek van de zoektocht te blijven.
Voor hen leveren volgende logeergelegenheden uit de Druivenstreek
en omstreken een bijzondere inspanning. Dat wordt extra genieten van je
overnachting en ontbijt!

HOEILAART
B&B Huize Dumberg
Groenendaalsesteenweg 25 - 1570 Hoeilaart
02 657 10 58 of 0494 21 58 61
sites.google.com/site/huizedumberg/home
B&B Huize Dumberg telt twee kamers voor telkens twee personen. Huize Dumberg is een B&B in
een charmante belle-époquewoning, waarbij we
belang hechten aan een persoonlijke ontvangst,
een zalige nachtrust en een heerlijk ontbijt met
huisgemaakte producten. De deelnemers aan de
zoektocht die een kamer boeken bij B&B Huize
Dumberg krijgen bij aankomst een verwenkoffie
met heerlijk gebak van het huis, thee, een glas appelsap van eigen kweek of huisgemaakte icetea.

Hippo-Droom – B&B en brasserie
Tumulidreef 7 - 1560 Hoeilaart
0477 52 46 58 - www.hippo-droom.be
Hippo-Droom is een charmante B&B met acht
kamers, een brasserie en ruimtes voor teambuildings, meetings, events, communies en verjaardagen. De deelnemers aan de Zomerzoektocht
krijgen een gratis streekbiertje bij overnachting
en de mogelijkheid om een ontbijt met bubbels
te reserveren voor twee personen aan 30 euro –
reservatie gewenst – geldig tot 16 september. De
B&B is elke dag open en de brasserie is open op
elke zondag van maart t.e.m. oktober (met uitzondering voor groepen) van 11.30 tot 18.30 uur.

Hotel Groenendaal
Groenendaalsesteenweg 145
1560 Hoeilaart - 02 657 67 90
www.restauration-nouvelle.be/nl/etablissement/hotel-groenendaal/
Hotel Groenendaal biedt acht elegante kamers
aan, elk met een eigen stijl. De kamers bevinden
zich boven bistro Chez Lulu, waardoor u uw verblijf kunt koppelen aan een zorgeloos etentje
met een glaasje. De deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen een gratis ontbijt
bij een verblijf. Open op afspraak.

OVERIJSE
Hotel Panorama
Hengstenberg 77 - 3090 Overijse
02 687 71 98
www.hotelpanorama.be
Hotel Panorama beschikt over 53 comfortabel ingerichte kamers met digitale tv en gratis wifi. Bij
ons begint u uw dag met een heerlijk ontbijt en
’s middags en ’s avonds kunt u hier genieten van
heerlijke lunch- en dinergerechten. Voor grotere
groepen zijn er menuvoorstellen beschikbaar op
aanvraag. Fietsen kunnen gratis gestald worden
en het hotel beschikt over een ruime parking. Davidsfonds speurders verwelkomen we graag met
een lokaal welkomstdrankje bij overnachting.

Camping Druivenland
Nijvelsebaan 80 - 3090 Overijse
02 687 93 68 - www.campingdruivenland.be
Camping Druivenland ligt op wandelafstand van
het centrum van Overijse, waar u de mogelijkheid heeft om u tegoed te doen aan een hapje
of een drankje in de verschillende eet en drankgelegenheden. Deelnemers aan de zoektocht
krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure
10% korting. Open vanaf 1 april t.e.m. 30 september van 8 tot 12.30 uur en vanaf 15 tot 19 uur.

TERVUREN
Hotel Rastelli
Hoornzeelstraat 63 - 3080 Tervuren
02 766 66 66 - info@hotelrastelli.be
www.hotelrastelli.be
Hotel Rastelli ligt in het centrum van Tervuren, dicht
bij het prachtige park van Tervuren en het Zoniënwoud. De deelnemers van de Davidsfonds Zomerzoektocht – mits rechtstreekse reservatie vooraf –
krijgen bij een overnachting een gratis glaasje cava
aangeboden. Bij het boeken van de tweede nacht
in Hotel Rastelli kunt u gratis aansluiten bij ons uitgebreid ontbijtbuffet t.w.v. 12 euro. Enkel ontbijten
kan ook, mits reservatie. Gelieve rechtsreeks te boeken via onze site of via mail.

SHOPPEN
IN DE
DRUIVENSTREEK
(met een leuke extra)
Zoektochters hebben de goede reputatie niet met lege handen te vertrekken. Voor hen leveren volgende
handelaars uit de Druivenstreek en
omstreken een bijzondere inspanning. Dat wordt extra genieten van
je shoppingtocht!

HOEILAART
Okay Hoeilaart
J.B. Charlierlaan 60 - 1560 Hoeilaart
02 657 71 73
Op vertoon van de deelnemingsbrochure aan de
kassa krijgen Davidsfonds zoektochters een gratis charcuteriedoos. Okay Hoeilaart is open op
maandag t.e.m. zaterdag van 8.30 tot 19.30 uur.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Sylvie’s Therapy - Schoonheidssalon
& fabrikant druivenpitolie
Josse Biemsansstraat 7 - 1560 Hoeilaart
02 658 00 64 - www.sylviestherapy.be
Sylvie’s Therapy beschikt over een uitgebreid assortiment verzorgingsproducten op basis van zelf
geperste druivenpitolie. Bovendien zijn de producten 100% natuurlijk. Kom vrijblijvend langs
en neem een kijkje naar de pers, behandelruimte of bezichtig gewoon de unieke serristenvilla.
Deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht
krijgen 10% korting op vertoon van deelnemingsbrochure. Altijd welkom na een telefoontje.

Nele.due
Marcel Félicéstraat 13a - 1560 Hoeilaart
02 657 16 86 - www.nele-due.be
Nele.due biedt de modebewuste vrouw een uitgebreide keuze in stijlvolle en trendy merkkleding,
schoenen en accessoires. U vindt hier de perfecte
outfit, voor elk type vrouw, gelijk welke leeftijd, van
maatje 34 tot 48, gericht op elke gelegenheid en
budget. Op vertoon van de deelnemingsbrochure
krijgt u bij uw aankoop een leuk geschenk. Open op
dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18 uur, elke donderdag nocturne tot 20 uur, elke eerste zondag van
de maand open van 11 tot 17 uur.

Bloemenwinkel Strelitzia

Mimi’s Optiek

Henri Caronstraat 22 - 1560 Hoeilaart
02 657 33 72
Bij bloemen- en plantenwinkel Strelitzia kunt u
terecht voor stijlvolle boeketten van hoge kwaliteit en die lang houden. Misschien een cadeautip
voor uw geliefde (of uzelf)? U vindt hier eveneens
planten en andere decoratie-elementen. Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt u 10%
korting op uw aankoop. Open op dinsdag t.e.m.
zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 19 uur
en zondag van 9 tot 13 uur. Maandag gesloten.

Gemeenteplein 29 - 1560 Hoeilaart
02 657 19 72 - www.mimisoptiek.be
Bij Mimi’s Optiek kunt u altijd terecht voor een
modieuze bril of zonnebril met aangepaste glazen. Ook voor lenzen en hoorapparaten bent u
hier aan het juiste adres. Kom de veren tellen in
de vaas die u vindt in ons uitstalraam. Als u goed
kunt tellen, maakt u kans op een Ray-Ban zonnebril t.w.v. maximum 150 euro. Op vertoon van
uw deelnemingsbrochure ontvangt u een wedstrijdformulier. Geen aankoopverplichting. Open
op dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 19 uur.

Welriekende Bloemenatelier
Henri Caronstraat 16 - 1560 Hoeilaart
0479 58 32 43
Hebt u zin in een leuke namiddag met vrienden,
collega’s en familie? Dan is een creatieve workshop met bloemen, zeker iets voor u! U neemt
achteraf ook een fantastisch bloemstuk mee naar
huis. Wij zorgen voor een gezellige en ontspannen
sfeer, ervaring is niet nodig. Op vertoon van de
deelnemingsbrochure krijgt u 5% korting op een
workshop. Open op donderdag t.e.m. zaterdag
van 9.30 tot 18.30 uur en van 10 tot 13 uur.

A Beauty Well – Wellness, beauty & sauna
Willem Eggerickxstraat 43 - 1560 Hoeilaart
0468 10 24 24 - www.a-beauty-well.be
Wilt u tijdens het wandelen ook even kunnen ontspannen? Dat kan bij A Beauty Well, privésauna
en -wellness. Hier kunt u in alle rust genieten van
allerlei beautybehandelingen en ontspannende
massages. Deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure en bij het boeken van een sauna-arrangement een gratis flesje cava (37,5 cl). Open op
dinsdag t.e.m. zondag op afspraak.

Oxfam Wereldwinkel
Gemeenteplein 20 - 1560 Hoeilaart
02 657 75 25
www.oxfamwereldwinkels.be/nl/
winkels/hoeilaart
In de Oxfam Wereldwinkel staat een ploeg enthousiaste vrijwilligers voor u klaar om u te
helpen kiezen tussen de vele ambachten van
eerlijke handel. Ook voor een Fair Tradehapje en
-drankje bent u hier op het juiste adres. De deelnemers aan de zoektocht kunnen op vertoon
van hun deelnemingsbrochure meedoen aan
de wedstrijd om een mooie mand met Fair Tradeproducten t.w.v. 25 euro te winnen. De deelnemers kunnen ook een kennismakingspakketje
kopen voor 5 euro. In dat pakket zitten een paar
lekkere Fair Tradehapjes t.w.v. 8 euro.

C’est ça - Dameskleding
Albert Biesmanslaan 14 - 1560 Hoeilaart
02 426 16 26
Dameskleding voor de moderne vrouw. Elke week
vullen we onze collectie aan met de laatste nieuwigheden. De deelnemers aan de zoektocht genieten, op vertoon van de deelnemingsbrochure,
van 10% korting buiten de soldenperiode. Open op
maandag van 12 tot 18.30 uur en op dinsdag t.e.m.
zaterdag van 10 tot 18.30 uur. Zondag gesloten.

Juwelen Dekock
Gemeenteplein 35 - 1560 Hoeilaart
02 657 63 90
Bent u op zoek naar een mooi juweel of een cadeau? Ga dan zeker langs bij Juwelen Dekock en
maak uw keuze uit de uitgebreide collectie. Tijdens de Zomerzoektocht staat er in onze winkel
een glas met steentjes. Kunt u raden hoeveel er
in zitten? Deelnemers aan de zoektocht kunnen
op vertoon van de deelnemingsbrochure een
wedstrijdformulier bekomen in de winkel. Geen
aankoopverplichting. De winnaar maakt kans op
een cadeaubon t.w.v. 250 euro. Open op dinsdag t.e.m. zaterdag van 10 tot 18 uur.

Optiek Dutrannoit
Gemeenteplein 37 - 1560 Hoeilaart
02 657 00 65
Hebt u tijdens de wandeling last van de zon die
in uw ogen schijnt of kunt u de tekst in de deelnemingsbrochure niet zo goed lezen? Spring dan
zeker eens binnen bij Optiek Dutrannoit. Ons team
van vijf gediplomeerde Opticiens – Optometristen
geeft u deskundig advies. Op vertoon van de deelnemingsbrochure schenken wij u een uitzonderlijke korting van 10%. Open op dinsdag tot vrijdag
van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 18.30 uur, op
zaterdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur.

Bloemenwinkel Morrighan

Home Style – Interieurdecoratie

Gemeenteplein 11 - 1560 Hoeilaart
02 657 34 14
Morrighan is een gezellige, lokale bloemenwinkel
met een moderne uitstraling. Bij de bloemenzaak
vindt u steeds verse bloemen en een originele creatie naar ieders smaak en budget. Ook decoratie
zoals kaarsen, potten en vazen vindt u hier. Bij
aankoop van minimum 25 euro en op vertoon van
de deelnemingsbrochure krijgt u een korting van
5%. Open op dinsdag van 13.30 tot 18.30 uur, op
woensdag t.e.m. zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18.30 uur. Zondag open van 9.30
tot 14 uur, maandag gesloten.

Stationsstraat 24A - 3090 Overijse
0498 08 24 08 - : @homestyle07
Home Style, een klein, leuk winkeltje, biedt alles
wat uw hart verlangt. Van hippe kleding tot de
leukste hebbedingetjes voor in huis of cadeaus. U
vindt er heel wat lifestyle-artikelen en de landelijke look typeert de winkel. Bij aankoop van 50 euro
krijgt u er een Hello Bag van het merk Long Island
living bij. Open op dinsdag t.e.m. zaterdag van 10
tot 17.30 uur. Gesloten op zon- en maandag.

Oranjerie – Decoratie

OVERIJSE
Autokruispunt
Tweedehandswagens met garantie
Brusselsesteenweg 206
3090 Overijse - 02 688 09 70
www.autokruispunt.be
Een cabrio of een monovolume? Een terreinwagen
of een sportauto? Bij Autokruispunt vindt u de beste auto’s tegen de scherpste prijzen. Met service,
met garantie en … onmiddellijk leverbaar. Profiteer
tijdens de zoektocht van 500 euro korting bij aankoop van uw wagen of wie weet wint u wel een
cabrio voor een weekend. Open op maandag tot
vrijdag van 10 tot 18.30 uur en op zaterdag van 10
tot 18 uur. Gesloten op zon- en feestdagen.

Stationsstraat 25 - 3090 Overijse
02 265 92 15 - www.oranjerie-overijse.be
In Oranjerie vindt u alles voor huis en keuken, van
serviezen van Pascale Naessens tot die van Sergio
Herman, geurkaarsen, Lampe Berger-navullingen
… Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt
u 10% korting op uw aankopen. Open van 10 tot
18 uur, gesloten op zon- en maandag.

Orpheus bloembinders
Stationsstraat 12A - 3090 Overijse
02 687 52 32 - www.orpheus-bloemen.be
Orpheus is een bloemenwinkel waar iedereen
zijn gading vindt. U vindt hier handgebonden
boeketten, bloemstukken en planten voor binnen en buiten. Ons motto? ‘Een leven zonder
muziek is als een huis zonder bloemen.’ De deelnemers aan de zoektocht bieden we een gratis
bloem op vertoon van de deelnemingsbrochure.
Open op maandag van 13 tot 18 uur en op dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur.

Optiek De Clercq

Leonidas Pralido
Henri Caronstraat 20 - 1560 Hoeilaart
02 657 31 00
Voor een bijzondere gelegenheid, een moment
waarop u iemand wilt verrassen, gelukwensen
of gewoon verwennen, kan Pralido u helpen bij
het perfecte cadeau! Leonidas chocolade, geschenkmanden, snoepwinkel en porselein. Bij
aankoop van minimum 500 gram pralines t.w.v.
13,90 euro en op vertoon van de deelnemingsbrochure ontvangt u een gratis snoepzak.

Lingerie Marie-Ann
Albert Biesmanslaan 22 - 1560 Hoeilaart
02 657 07 28
Bij Lingerie Marie-Ann vindt u een ruim gamma
aan lingerie, ondergoed, bad- en nachtmode
voor tieners, dames en heren. Op vertoon van de
deelnemingsbrochure krijgt u een korting van
10% bij aankoop vanaf 50 euro.

Brusselsesteenweg 501 - 3090 Overijse
02 657 97 61 - www.declercqoptiek.be
Gestart in 1982 op de Brusselsesteenweg in JezusEik bezit Optiek De Clercq bvba de langste staat
van dienst als opticien-contactlensspecialist
in de Druivenstreek. Kom bij ons langs met uw
deelnemingsbrochure van de zoektocht en ontvang een gratis flesje brillenpoetsmiddel en een
gratis zichtcontrole met uw huidige bril. Open
op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12
uur en van 14 tot 18 uur. Op zaterdag open van
9 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur.

Kidsbootic – Speelgoed & Decoratie
Brusselsesteenweg 662 - 3090 Overijse
02 657 56 62
Naast het Zoniënwoud in Jezus-Eik vindt u the
place to be voor verantwoord speelgoed, hippe
deco-artikelen en coole cadeaus! Bij uw bezoek
krijgt u een leuk cadeautje. Open op dinsdag en
donderdag van 11 tot 18 uur, op woensdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 18 uur (pauze op woensdag
van 13 tot 14 uur). Tijdens de schoolvakantie open
op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18
uur. Jaarlijkse sluiting van 2 t.e.m 12 juli 2018.

Cymbiflor
Orchideeënkwekerij en -museum
Mommaertsstraat 35 - 3090 Overijse
02 687 54 56 - www.cymbiflor.be
U kunt gratis ons tropisch paradijs in alle rust komen bewonderen en foto’s nemen naar hartenlust. Bij aankoop van minimum 20 euro krijgt u
zelfs een orchideeënmeststof aangeboden. We
kijken ernaar uit! Open op woensdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 18 uur.

Standaard Boekhandel
Stationsstraat 15 - 3090 Overijse
02 767 31 90 - www.standaardboekhandel.be
In onze goedgevulde boekenwinkel vindt u
meer dan u zoekt. Literatuur, spannende boeken, heel veel jeugdboeken, geschiedenis, een
uitgebreide collectie kunstboeken ... Koopt u

voor meer dan 16 euro aan boeken, strips, dvd’s,
cd’s of wenskaarten? Dan verrassen we u graag
met een aardige en verrassende attentie. Open
op maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 18.30 uur en
op zaterdag van 9 tot 18 uur.

TERVUREN
Robeet Bike Style – fietsenhandel
Brusselsesteenweg 72 - 3080 Tervuren
02 767 43 38 - www.robeet.be
Robeet Bike Style staat in voor de verkoop en
herstelling van fietsen en bromfietsen. Bij Robeet Bike Style vindt u een ruim assortiment
recreatieve en sportieve fietsen en e-bikes van
de merken Trek, Scott, Specialized en Riese &
Müller. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor
advies op maat, accessoires, kleding en herstellingen. Deelnemers aan de Zomerzoektocht
krijgen een gratis drinkbus en als u met de fiets
komt, controleren we de bandenspanning en
wordt de ketting gesmeerd. Open op dinsdag
tot zaterdag van 9 tot 18 uur.

DECOJANSSENS – Interieurvormgeving
Showroom: Hoornzeelstraat 33 - 3080 Tervuren
Atelier: Rozendalstraat 36C - 3080 Tervuren
02 767 41 75 - www.decojanssens.be
In onze showroom kunt u terecht voor tapijten,
raamaankleding, meubelen en verlichting, en in
ons atelier voor confectie, interieur- en kleuradvies, coördinatie van schilderwerken en schrijnwerk. Deelnemers kunnen een kennisafspraak maken bij ons in de showroom. We bieden u als start
voor de verdere uitwerking van uw project een
kosteloos interieuradvies op locatie. Welke ruimte(n) worden samen besproken. Open op dinsdag
t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via het atelier
en van 13.30 tot 18 uur via de showroom. Open op
zaterdag via de showroom en het atelier van 10 tot
17 uur. Gelieve een afspraak te maken om u beter
van dienst te kunnen zijn.

Aveve Bosmans tuincentrum

FairyTailors – Stoffenwinkel

College van Luxemburglaan 4 - 3080 Vossem
02 767 45 76
U wordt bij ons verwelkomd door een kleurrijke
zee van bloemen die u vervolgens leidt door ons
ruim assortiment tuin- en dierbenodigdheden.
Aan keuze in bakgerei en bloem heeft u ook zeker
geen tekort. Deelnemers aan de Zomerzoektocht
krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure
een herbruikbare shoppingtas en 5% korting op
de producten die erin passen. Open op maandag
t.e.m. zaterdag van 9 tot 18 uur.

Klarastraat 4 - 3080 Tervuren
0474 90 44 71 - www.fairytailors.be
FairyTailors legt u in de watten met een kwalitatief stoffenaanbod voor jong en oud. U bent
er bovendien aan het juiste adres voor tal van
fournituren (garen, ritsen, knopen...) en creatieve workshops. Bij aankoop van 25 euro aan stoffen ontvangen deelnemers aan de Davidsfonds
zoektocht 5% korting. Open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur en zaterdag
van 10 tot 14 uur.

Ifac Service – Vastgoedkantoor

Pumido
Kinderkledingzaak & Boetiek

Brusselsesteenweg 58 - 3080 Tervuren
02 767 14 14 - www.ifacservice.be
Ifac Service werd opgericht in 1978 en is vandaag het grootste vastgoedkantoor in de Druivenstreek. U bent altijd welkom voor vrijblijvend
vastgoedadvies in ons kantoor. Voor de deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht stellen
we een 75-tal Ifac-Serviceparaplu’s ter beschikking die u op vertoon van de deelnemingsbrochure gratis kunt afhalen op ons kantoor tijdens
de openingsuren. Zolang de voorraad strekt.
Open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30
tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18 uur, en op
zaterdag van 10 tot 14 uur. Gesloten op maandag
en zondag.

Hoornzeelstraat 23 - 3080 Tervuren
02 768 03 36
: Baby- en kinderboetiek Pumido
Wij bieden u een divers aantal merken in babyen kinderkleding: P’tit Filou, Filou, CKS, Brian&Nephew, Terre Bleue, SOS, Someone en niet
te vergeten de grappige pyjama’s van Woody.
Als deelnemer van de zoektocht krijgt u 10%
extra korting op ons gehele aanbod! Open op
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12.30
uur en van 14 tot 18.30 uur. Op woensdag en
zaterdag zijn we doorlopend open.

ZUS. store
Portrait Studios Boutique - Fotograaf
Hoornzeelstraat 21 - 3080 Tervuren
0472 89 74 99
www.portraitstudiosboutique.be
Professionele baby-, zwangerschaps- en familiefotograaf in het centrum van Tervuren. Officiële
pasfoto’s zonder afspraak en direct klaar. De
deelnemers aan de Davidsfonds Zomerzoektocht
krijgen op vertoon van de deelnemingsbrochure
2 euro korting op officiële pasfoto’s, direct klaar.
Aanbod geldig gedurende de Zomerzoektocht.
Open op dinsdag t.e.m. zaterdag van 9.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Brusselsesteenweg 53 - 3080 Tervuren
www.zus-store.be
Bij ZUS. kan elke vrouw, dochter, vriendin of ZUS.
terecht voor een no-nonsense en tijdloze outﬁt,
accessoires, schoenen en keramiek. Kom tijdens uw
zoektocht langs en ontvang een gratis shoppingtas
bij elke aankoop. Actie niet geldig tijdens de soldenperiode. Open op maandag van 12 tot 17 uur, op
woensdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Dinsdag gesloten. Jaarlijkse sluiting van 30 juli t.e.m. 15 augustus 2018.

Slagerij Breugel
Belladonna Lingerie
Brusselsesteenweg 55 - 3080 Tervuren
www.belladonnalingerie.be
Belladonna Lingerie, gevestigd in het hartje van
Tervuren, is een speciaalzaak in lingerie, nachten badmode. Voor de heren hebben we een ruime keuze aan ondergoed en nachtgoed. Bij elke
aankoop krijgen de Davidsfonds deelnemers een
leuk geschenk. Van harte welkom in onze winkel
op dinsdag t.e.m. vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 18 uur. Op zaterdag zijn we open
van 9.30 uur tot 17.30 uur.

Dieben – Papier-, decoratie-,
ballon- en copyshop
Hoornzeelstraat 22 - 3080 Tervuren
02 767 32 40
: Drukkerij en papierhandel Dieben
Dieben is de specialist voor uw druk- en kopieerwerk, maar ook alles voor school en bureau,
decoratie, cadeaus en ballonnen vindt u hier.
Op vertoon van de deelnemingsbrochure krijgt
u 5% korting op alle aankopen boven 30 euro.
Open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30
uur en van 14 tot 18.30 uur, en op zaterdag van
10 tot 18 uur.

Kerkstraat 3 - 3080 Tervuren
02 767 32 66 - www.slagerijbreugel.be
In slagerij Breugel wordt nog echte ambacht verricht. De slagerij kaapte zelfs nationale prijzen
weg met hun dagverse producten. De deelnemers aan de zoektocht ontvangen bij een minimumaankoop van 10 euro een droog worstje gratis. Open op dinsdag t.e.m. vrijdag van 7.30 tot 13
uur en van 14 tot 18.30 uur en op zaterdag van
7.30 tot 18 uur. Gesloten op zon- en maandag.

EXTRA DUWTJE NODIG?
€ 200 KORTING

OP
JE NIEUWE E-BIKE
bij vertoon van deze bon
0 000000 000123

Niet cumuleerbaar. Actie geldig t.e.m.
17/06/2018. Enkel geldig bij aankoop van
een nieuwe e-bike uit onze collectie.

15 winkels over heel Vlaanderen
Shop 24/7 online op ﬁets.be

BELEEF HET IN DE DRUIVENSTREEK
Meer info via
de toeristische diensten
www.overijse.be/toerisme
www.visittervuren.be
www.hoeilaart.be/toerisme
Wekelijkse markten:
• Overijse: donderdagvoormiddag
• Tervuren: vrijdagvoormiddag
• Hoeilaart: vrijdagvoormiddag

JULI
04/07 t.e.m. 05/07 - De Warandepoort gaat
vreemd – film en hiphop in het centrum van
Tervuren
04/07 - Sprookjeswandeling in het park van
Tervuren
07/07 - Hoeilaart Feest!, vanaf 15 uur, 		
GC Felix Sohie, Hoeilaart, www.felixsohie.be
08/07 - Bosuiltocht Jezus-Eik, 		
www.ijsetrippers.be
08/07 - Wandeling ‘De roofvogels van
Zoniën’, 14 uur, startplaats: Bosmuseum,
Hoeilaart, www.ngz.be
11/07 - Wandeling langs het Zwaenenpoelreservaat, 14 uur, startplaats: Bosmuseum,
Hoeilaart, www.gidsenbond-dijleland.be

JUNI
01/06 - Gratis voorstelling Mathias Romir,
tickets reserveren via www.denblank.be
03/06 - Aperitiefconcert Elisa Kawaguti,
Bernd Van Hulle & Michel Stas, www.denblank.be

14/07 - 15/07 - Zomerkermis Terlanen,
Overijse, www.terlanen.be
15/07 - Eerste knipwandeling in Duisburg –
officiële opening van het druivenseizoen
18/07 - Heksenwandeling in het park van
Tervuren

03/06 - Multiculturele Happening,
vanaf 11 uur, GC Felix Sohie, Hoeilaart,
www.felixsohie.be

AUGUSTUS

03/06 - Geleide fietstocht langs Tervuurse
kerken, vertrek marktplein Tervuren om 14 uur

01/08 - Op stap met eekhoorn Vic –
erfgoedwandeling voor kinderen in 		
het park van Tervuren

10/06 - Unesco-wandeling door het
bosreservaat, 14 uur, startplaats:
Bosmuseum, Hoeilaart, www.ngz.be
10/06 - Staartje van de processie in Eizer,
www.dorpsraad-eizer.be

03/08 – 30/09 - Fototentoonstelling ‘Overijse
Klinkt’ in CC Den Blank en bezoekerscentrum
Dru!f, www.denblank.be
03/08 - 05/08 - Keizer Karelfeesten in Tombeek

10/06 - Wereldontbijt GROS in Kamp Kwadraat

03/08 - 15/08 - Duisburgse dorpsfeesten

T.e.m. 10/06 - Arthotheek kunstverhuur
lokale kunstenaars Druivenstreek,
www.denblank.be

05/08 - Geleide fietstocht door de
Druivenstreek

12/06 - Optreden Chelsy café ’t Overzicht
Mariëndal

11/08 - Sexy Summertime Festival, vanaf
14 uur, GC Felix Sohie, Hoeilaart,
www.felixsohie.be

16/06 - Om 19 uur try-out dansvoortelling
studio Eclipse in Overijse, www.denblank.be

11/08 - Proevertjeswandeling in Duisburg

17/06 - Geleide wandeling in het park van
Tervuren, vertrek marktplein Tervuren om 14 uur

12/08 - Wandelend genieten van ons
Zoniënwoud, 14 uur, startplaats:
Bosmuseum, Hoeilaart, www.ngz.be

20/06 - 11/11 - Klaprozenconstructie in
de kazerne Panquin van Tervuren n.a.v. de
herdenking van het einde van de Groote Oorlog

12/08 - Omloop van de Druivenstreek,
www.ijsetrippers.be

15/06 - 27/06 - Eindejaarstentoonstelling
Academie voor Beeldende Kunsten Overijse,
www.denblank.be
22/06 - 24/06 – Volksfeesten Moorsel
23/06 – Midzomernachtwandeling, vertrek
op het marktplein van Tervuren om 19.30 uur
29/06 - 01/07 - Foodtruckfestival – heerlijke
en gezellige start van de zomervakantie op het
marktplein van Tervuren
30/06 - 01/07 - Feest van de Vlaamse
Gemeenschap Tropiscala in Overijse,
www.tropiscala.be
T.e.m. 26/08 - Expo Roger Somville (1923-2014)
in vrijetijdscentrum De Warandepoort van
Tervuren

17/08 - Culinaire wandeling, 14 uur, startplaats:
GC Felix Sohie, Hoeilaart, www.felixsohie.be,
vooraf inschrijven verplicht!
17/08 - 19/08 - Vossemse dorpsfeesten
19/08 - Geleide fietstocht langs Tervuurse
hoeves, vertrek marktplein Tervuren om 14 uur
22/08 - Wandeling Eizer perzikdorp om
14 uur, vertrekt aan de Sint-Magdalenakerk
in Eizer, Duisburgsesteenweg 165
24/08 - 29/08 - Druivententoonstelling
in bezoekerscentrum Dru!f, huis van de
tafeldruif
24/08 - 29/08 - Druivenfeesten Overijse,
www.druivenfeesten.be

25/08 - 14 uur recreatieve fietstocht,
Meer van Overijse-Genval, inschrijven via
www.druivenfeesten.be, start
bezoekerscentrum Dru!f
27/08 - 14 uur natuurwandeling Overijse
Klinkt inschrijven via www.druivenfeesten.be,
start bezoekerscentrum Dru!f
28/08 - 10 uur busrondrit Pittig Overijse
met mogelijkheid etentje in spiegeltent
inschrijven via www.druivenfeesten.be, start
Stationsplein Overijse
26/08 - Royal Hippo Village, vanaf 12 uur,
Kruispunt Brusselsesteenweg-Jan Lindtstraat,
Hoeilaart, www.royalhippovillage.be
29/08 - Wandeling met royalties 		
in het park van Tervuren
31/08 t.e.m. 02/09 - Zomerfestival Hee
Tervuren! Reuzegezellig – een swingende
afsluiter van de zomervakantie

SEPTEMBER
01/09 - Tervuren Tourist Run – recreatieve
jogging langs en door Tervuurse
monumenten
02/09 - Gordelfestival - het sportieve en
culturele familie-evenement komt naar
Tervuren
02/09 - 30/09 - Expo Tervuren in Europa/
Europa in Tervuren in vrijetijdscentrum De
Warandepoort
07/09 - 23/09 - Tentoonstelling ‘Toen en nu’
Vlaams Komité Druivenstreek, www.denblank.be
08/09 - 09/09 - Kermis Jezus-Eik,
www.jezus-eik.be
09/09 - Open Monumentendag – Tervuren in
Europa/Europa in Tervuren
09/09 Open Monumentendag Overijse in
voormalige sanatorium Lemaire van Maxime
Brunfaut, Inschrijven via www.overijse.be/
openmonumentendag
08/09 - 09/09 - Open Serredag,
www.tafeldruif.be
09/09 - Wandeling ‘Bos & Poëzie’, 		
14 uur, startplaats: Bosmuseum, Hoeilaart,
www.ngz.be
12/09 - Wandelen langs serristenvilla’s en
aansluitend bezoek bij een serrist, 14 uur,
GC Felix Sohie, Hoeilaart, www.felixsohie.be,
vooraf inschrijven verplicht!
14/09 - 17/09 - Druivenfestival, Hoeilaart,
www.druivenfestival.be
16/09 - Geocaching in het park van Tervuren,
vertrek marktplein Tervuren om 14 uur
16/09 - Dag van de landbouw (druiven Soniën
en Dewit)
19/09 - Nerowandeling ‘Van Druif naar Wafel’,
14 uur, GC Felix Sohie, www.felixsohie.be,
vooraf inschrijven verplicht!
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