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Beste Davidsfondsleden, 

De zomerzoektocht van het Davidsfonds is één van de klassiekers in ons aanbod.   

We zouden zelfs durven zeggen dat het in deze corona-tijden, zodra de maatregelen nog een beetje 

versoepelen,  een ideale uitstap is : je kan met het openbaar vervoer in een mum van tijd naar 

Brussel, je wandelt alleen of met enkele familieleden of vrienden en ontdekt heel wat mooie plekjes 

in onze hoofdstad, je neemt wat proviand en drankvoorraad mee of kiest een terrasje uit, … 

 
 

Je kan kiezen tussen 4 wandelingen met een verschillende afstand en moeilijkheidsgraad. Alle 

wandelingen starten aan station Brussel-Centraal en eindigen op een ander punt in de stad in de 

buurt van een trein-, bus- of metrostation. 

• Brussel Mini: een korte zoektocht van 4 km op kindermaat 

• Brussel Central: een klassieke zoektocht van 8 km voor de hele familie 

• Brussel Classic: een klassieke zoektocht van 12 km 

• Brussel Max: een pittige zoektocht van 16 km voor echte quizfanaten 

Een beschrijving van de route van elk van deze wandelingen vind je onderaan deze mail.  

 

Als lid van het Davidsfonds betaal je 18 euro voor één van deze zoektochten.  Voor 43 euro kan je ze 

alle 4 doen. Niet-leden betalen respectievelijk 25 en 50 euro.  

Bij je bestelling ontvang je nog een exclusieve stadsgids met vier extra wandelingen door onze 

hoofdstad 

Dankzij een partnerschap met NMBS kan je als deelnemer online een treinticket kopen aan halve 

prijs ! 

Je kan je deelnemingsformulieren bij ons bestellen via mail of telefonisch op nummer 53/66.10.43. 

Vermeld welke formule je kiest en wij bezorgen je deelnemingsformulier tegen midden juni. Het 

gepaste bedrag schrijf je over op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur  

 

Denderleeuw 
Jaargang 108 

Mei 2020 
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OMSCHRIJVING PARCOURS 
 

‘Brussel Mini’ – 4 km 

Brussel is een zalige stad om met kinderen op verkenning te gaan! Om deze wereldstad met je mini’s 

te ontdekken, vertrek je aan het Centraal Station. Van daaruit gaat het naar de Grote en de Kleine 

Zavel, het immense Justitiepaleis met het fantastische uitzicht (dat vraagt om een selfie met z’n 

allen!) en de lift van de Marollen, de vlooienmarkt op het Vossenplein en het skateplein in de buurt 

... Deze route op kindermaat is een spannende zoektocht met vragen voor nieuwsgierige kinderen van 

6 tot 99. 

 

‘Brussel Central’ – 8 km 

Hallo Everard ’t Serclaes! Die kom je tegen op de hoek van de Grote Markt als je een toertje maakt 

rond het Centraal Station. Daarna stap je via de Kunstberg langs het Koninklijk Paleis en het 

Warandepark naar het Jubelpark en voorbij Berlaymont naar de chique wijk met de Square Ambiorix 

en het Marie-Louise plein. De Europese Wijk, de Militaire School, de verschillende musea die je 

passeert: ze leveren heel wat intrigerende vragen voor deze ontspannende Zomerzoektocht! 

 

‘Brussel Classic’ – 12 km 

Brussel is méér dan Manneken Pis, het stadhuis en het Atomium, dat bewijst deze stevige 

Zomerzoektochtroute. Je vertrekt aan het Centraal Station en stapt via de Grote Markt naar de hippe 

buurt rond het Sint-Katelijneplein, maar dat is nog maar het begin. Je steekt het Kanaal over naar 

Sint-Jans-Molenbeek en verkent de Brusselse Rand tot voorbij de Heizel. En ondertussen is het 

stevig quizzen om alle vragen van jouw Zomerzoektochtroute opgelost te krijgen! 

 

‘Brussel Max’ – 16 km 

Je vertrekt in hartje Brussel bij het Centraal Station en wandelt via de Kruidtuin naar Madou het 

centrum uit, naar Sint-Joost-Ten-Node. Van daaruit gaat het nog verder naar Schaarbeek, met het 

groene Josaphatpark – prima plek voor een picknick! – en de Begraafplaats van Brussel. Via de 

andere kant van dit prachtige kerkhof annex park kan je nu dwars doorheen Evere terug wandelen 

naar het station van Schaarbeek ... Als het gelukt is om alle Zomerzoektochtvragen op te lossen! 
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