NODIGT JE UIT
Gezamenlijke deelname aan de zomerzoektocht van het
Davidsfonds in Lier en omgeving op donderdag 27 juli en
vrijdag 28 juli.
Lier: de stad van Felix Timmermans en Sint-Gummarus. In Lier valt er zo veel te
beleven, maar er is nog meer te ontdekken voor wie deelneemt aan de
Zomerzoektocht van het Davidsfonds. Het parcours loopt langs de mooiste
bezienswaardigheden en verborgen plekjes van Lier en de groene omgeving. De
tocht leidt langs de meanderende Grote en Kleine Nete, de forten van Lier en
Koningshooikt, twee UNESCO Werelderfgoedsites: het belfort en het begijnhof…
Het wordt een onvergetelijke ervaring.

Ook dit jaar maken we er met de afdeling Ver-Assebroek een gezellige tweedaagse
van.
Programma:
10.00 u.: afspraak bij de toeristische dienst op de Grote Markt 58 van Lier.
12.30 u.: middagpauze met snack op de locatie waar we op dat moment uitkomen
18.00 u.: naar hotel Florent (Florent Van Cauwenberghstraat 45)
19.00 u.: avondmaal
‘s Morgens uitgebreid ontbijt en uitchecken .
Als alle vragen beantwoord zijn is er nog de mogelijkheid voor een gezamenlijke
plaatselijke activiteit op vrijdag 28 juli.
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De kostprijs bedraagt 155 euro per kamer voor het Davidsfonds zoektochtarrangement en omvat kamer en ontbijt en een driegangendiner. Voor een
voorsmaakje: zie alvast www.hotelflorent.be
Indien je wenst deel te nemen aan de gezamenlijke uitstap met overnachting, gelieve
dan jouw deelname telefonisch (050/677892) of per mail te bevestigen aan Toon
Verscheure en een voorschot van € 50 per kamer over te schrijven met
vermelding van “zoektocht overnachting” en het aantal personen, en dit vóór 10
juni 2017! Het saldo van € 105 wordt gestort op de DFVA-rekening vóór 21 juli.
Het parcours kan ook per fiets worden afgelegd. Wie interesse heeft om dit te doen,
gelieve dit te vermelden bij de inschrijving.
Het deelnemingspakket met de route, vragen en gratis cultuurtoeristische
streekgids “Lier en het Pallieterland” kan bij ons besteld worden, ook voor wie op
individuele basis wenst deel te nemen, via Toon Verscheure door overschrijving van
15 euro op het rekeningnummer van het Davidsfonds (zie onderaan).
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om een gezinszoektocht te doen. De
gezinszoektocht doet een korter en meer kindvriendelijk parcours aan. Dit
deelnemingspakket kan eveneens besteld worden voor 15 euro (graag expliciet
vermelden bij bestelling).

Wat kost een deelnemingspakket als je nog geen lid bent van het Davidsfonds?
€ 20 voor KBC-klanten met mogelijkheid om gratis lid te worden.
€ 25 indien je wilt lid worden van het Davidsfonds.
€ 30 zonder één van de vorige voordelen.
Twijfel je nog? Lid worden van het grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen loont!
En waarom niet aansluiten bij Davidsfonds Ver-Assebroek?
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