met de steun van

Davidsfonds Zomerzoektocht
in Brussel
van 15 juni tot 27 september 2020
Deze zomer trekken we er opnieuw op uit met de Zomerzoektocht en
nodigen we speurneuzen uit om Brussel te ontdekken. Omdat ‘de
hoofdstad van Vlaanderen’ ontzettend veel te bieden heeft, pakken we
deze 34ste editie iets anders aan. Zo zijn er nu maar liefst vier
wandelingen waaruit je kan kiezen:
• Brussel Mini: een korte zoektocht van 4 kilometer op kindermaat
• Brussel Central: een klassieke zoektocht van 8 kilometer voor de hele
familie
• Brussel Classic: een langere zoektocht van 12 kilometer
• Brussel Max: een pittige zoektocht van 16 kilometer voor echte
quizfanaten
Ga je voor kort of lang, ontspannend of uitdagend met verschillende
doordenkers? De keuze is helemaal aan jou en je gezelschap.
Wie wil, gaat voor het voordeelpakket (all-in) en kan alle
wandelingen doen.
Ben je fan van natuur? Ook dan hebben we goed nieuws voor jou. Dankzij
een samenwerking met Natuurpunt ontdek je tijdens de Zomerzoektocht meer over natuur in de stad.
Elke wandeling start rond het treinstation Brussel-Centraal en eindigt in de buurt van een halte van het
openbaar vervoer. Goed om weten: wie deelneemt aan de Zomerzoektocht geniet van een Discovery
Ticket van de NMBS. Met dat ticket reis je 50% goedkoper heen en terug naar Brussel.
Net als bij onze vorige edities ontvangen deelnemers bij het zoektochtpakket een unieke stadsgids. In
deze gids nemen vier Brussel-liefhebbers u mee op themawandeling. VRT-innovator Karen François
toont de hipste plekjes voor kinderen. Met biersommelier Sofie Van Rafelghem ontdek je de
biergeschiedenis - en de bijzondere brouwerijen en cafés - van de stad. Schrijfster Brigitte Raskin laat je
zien hoe de machten van het land zichtbaar zijn in Brussel. Tot slot neemt journalist Pascal Verbeken je
mee doorheen de tijd: van het oude hart van de stad naar Molenbeek, waar je voelt hoe Brussel zichzelf
continu vernieuwt.
Samen met onze partners Muntpunt en visit.brussels nodigen we iedereen uit om deel te nemen.
Davidsfonds- en Natuurpuntleden genieten uiteraard een mooie korting.
Voordeeltarieven voor leden:
•
18 euro per zoektochtpakket met één wandeling naar keuze
•
43 euro per all-in pakket met de vier wandelingen
Standaardtarieven (= niet leden):
•
25 euro per pakket van één wandeling
•
50 euro per all-in pakket van vier wandelingent

Bestellen:

de uiterste datum om je deelnemingspakket via onze afdeling te bestellen
is donderdag 4 juni 2020 door overschrijving op de rekening van het
Davidsfonds Sint-Michiels & Sint-Andries BE95 7381 2619 0958 met als
mededeling jouw keuze: ‘ZZT Mini’ of ‘ZZT Central’ of ‘ZZT Classic’ of ‘ZZT Max’
of ‘ZZT all-in’
Voor de leden van onze afdeling bezorgen wij het pakket gratis aan huis.
Latere bestellingen kunnen door onze afdeling niet meer verwerkt
worden. Je kan via de website www.dezomerzoektocht.be dan zelf het
gewenste pakket bestellen.

Info:

Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

www.df8200.be
www.smsa.davidsfonds.be
davidsfonds.sm.sa@gmail.com
IBAN BE95 7381 2619 0958

