Winnaars 35ste Davidsfonds Zomerzoektocht bekend
Circa 15.000 deelnemers op speurtocht in Zulte en Gent ondanks natte zomer
18 oktober 2021 – Op zondag 17 oktober 2021 maakte Davidsfonds de winnaars van de 35ste editie van
de Zomerzoektocht bekend. Robert Lemmens (77) uit Koersel veroverde de eerste plaats bij de klassieke
zoektocht, terwijl Bruno De Smet (55) uit Wachtebeke de eerste plaats van de familiezoektocht in de
wacht sleepte. De Zomerzoektocht vond dit jaar plaats in Gent en Zulte.
Afgelopen zomer ging de 35ste editie van de Davidsfonds Zomerzoektocht door. Jaarlijks kan de
Zomerzoektocht op duizenden deelnemers rekenen uit heel Vlaanderen. Dat was ondanks de natte zomer dit
jaar niet anders. Algemeen directeur van Davidsfonds Kris Opdedrynck: “Onze ambitie is om mensen samen
cultuur te laten beleven. Daar is dit initiatief ideaal voor. De deelnemers ontdekken een stukje Vlaanderen en
haar cultuur op een ontspannende en toegankelijke manier.” Ondertussen zijn de 50 winnaars bekend.
Hoofdwinnaars zijn Robert Lemmens uit Koersel en Bruno De Smet uit Wachtebeke. Beiden doen al meerdere
jaren mee en mochten nu voor het eerst met de hoofdprijs naar huis.
Begeerd prijzenpakket
De hoofdwinnaars kregen een mooi prijzenpakket. Zo kreeg Robert onder meer een bon voor Davidsfonds
Cultuurreizen ter waarde van € 750, terwijl Bruno een aperitiefrondvaart in Gent en fotoshoot ter waarde van
€ 630 in de wacht sleepte. Ook de andere winnaars uit de top vijf konden huiswaarts met mooie geschenken
zoals een ballonvaart, overnachtingen bij diverse gastenkamers en hotels, etentjes, boeken, pralines en
Westmalle.
Gent en Zulte uit coronadip
De Zomerzoektocht was niet enkel een succes onder deelnemers, ook de gastgemeenten blikken tevreden
terug. Sophie Delaere, eerste schepen van Zulte: “Het doet deugd dat mensen van heinde en verre komen om
onze gemeente te bezoeken en bewonderen. De terrasjes zaten regelmatig goed vol, dus ook de horeca heeft
zijn graantje meegepikt na moeilijk corona.” Rudy Van der Ween van Visit Gent: “Gent richt zich als kunststad
voornamelijk op buitenlandse verblijfstoeristen, maar de Zomerzoektocht bracht de binnenlandse toeristen
naar de stad.”
De juiste antwoorden van Zomerzoektocht 2021 zijn vanaf nu terug te vinden via
www.davidsfonds.be/zomerzoektocht. Volgend jaar vindt de Davidsfonds Zomerzoektocht plaats in
Hoogstraten, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
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Over Davidsfonds Cultuurnetwerk
Davidsfonds brengt volwassenen en kinderen bij elkaar die houden van cultuur. Samen beleven ze taal,
geschiedenis, erfgoed en kunst in heel Vlaanderen en Brussel.
Het hele jaar lang kun je bij ons terecht voor culturele activiteiten, toonaangevende cursussen, unieke
cultuurreizen en meeslepende boeken.
Davidsfonds wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers die kleine en grote culturele activiteiten
organiseren in jouw buurt.
www.davidsfonds.be
https://www.facebook.com/davidsfondscultuurnetwerk
https://twitter.com/davidsfonds

We brengen mensen samen op de been om een stukje Vlaanderen te ontdekken. Op een
ontspannende/toegankelijke manier brengen we cultuur en erfgoed onder de aandacht. Denk
bijvoorbeeld aan Roger Raveel …/onder de winnaars alle provincies vertegenwoordigd” Ondertussen
zijn ook de 50 winnaars van de zoektocht bekend. Hoofdwinnaars zijn Robert Lemmens uit Koersel en
Bruno De Smet uit Wachtebeke. Beiden doen al meerdere jaren mee en mochten nu voor het eerst
met de hoofdprijs naar huis.
[QUOTE Robert], [QUOTE BRUNO] [QUOTE Kris]
Winnaars en hun prijzen
Boost binnenlands toerisme/economie, dankbaar na moeilijk corona
De juiste antwoorden van Zomerzoektocht 2021 zijn vanaf nu terug te vinden via
www.davidsfonds.be/zomerzoektocht. Volgend jaar vindt de Davidsfonds Zomerzoektocht plaats in
Hoogstraten, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.
Afgelopen zomer liet de zon het regelmatig afweten. Dat hield de deelnemers van de Zomerzoektocht
echter niet tegen. Van heinde en verre kwamen de speurneuzen, om de druilerige dagen door te
brengen in Gent en Zulte. Die moeite loont. Robert Lemmens is al jarenlang een trouwe deelnemer.
Hij kwam ervoor afgereisd uit Koersel in Limburg en ging naar huis met onder andere een bon voor
Davidsfonds Cultuurreizen ter waarde van €750. [QUOTE]
Ook Bruno De Smet uit Wachtebeke is elk jaar weer van de partij. Hij geniet als winnaar van de
familiezoektocht onder meer van een aperitiefrondvaart en een fotoshoot, ter waarde van €630.
[QUOTE] Ook de rest van de top vijf nam mooie geschenken in ontvangst, zoals een Westmallegeschenkpakket, een overnachting in een B&B en een ballonvaart.
Davidsfonds organiseerde de Zomerzoektocht al voor de 35ste keer. Al 35 jaar lang ontdekken mensen
de pareltjes uit onze eigen streken, door middel van een leuke speurtocht, voor jong en oud. Voor veel
mensen is de Zomerzoektocht ondertussen dan ook een vaste waarde. Ook lokale handelaars merken
de impact. “De zomer is geen zomer geweest, maar de Zomerzoektocht heeft toch veel mensen op de
been gebracht.”, zegt Valerie Van Keirsbulck van brasserie De afspanning in Zulte. [QUOTE Kris?]
“De zomer is geen zomer geweest, maar de Zomerzoektocht heeft toch veel mensen op de been
gebracht. Dat kunnen de omliggende collega’s zeker beamen”, zegt Valerie Van Keirsbulck van
brasserie De afspanning in Zulte.

