
  

   

 

Davidsfonds, gemeente Zulte en stad Gent zorgen voor een 

zomerse uitstap in eigen land. 

Culturele zomerzoektocht in 

Zulte en Gent 
 

 

17 juni 2021 - Wie deze zomer een ontdekking van Vlaanderen plant, kan 

terecht bij de Zomerzoektocht van Davidsfonds. Van 21 juni tot en met 21 

september strijkt de 35ste editie van de Zomerzoektocht neer in Zulte en 

Gent. Die leidt langs verschillende culturele hoogtepunten en verborgen 

parels in de Leiestreek. Voor het eerst biedt de Zomerzoektocht ook een 

teambuildingsprogramma voor bedrijven.  

 

 

Na 34 jaar is de succesformule van de Davidsfonds Zomerzoektocht wel 

bekend: verrassende vragen langs een lusvormig parcours laten je samen met 



 

vrienden en familie een streek in Vlaanderen met andere ogen bekijken. Deze 

zomer trekt de Zomerzoektocht naar de historische binnenstad van Gent en 

naar het landelijke Zulte van kunstenaar Roger Raveel. Wie de lussen 

succesvol aflegt, maakt kans op mooie prijzen. Bovendien zorgen horeca en 

handelaars voor leuke extraatjes. 

Als deelnemer krijg je een extra portie cultuur met een volledig nieuwe 

streekgids. Vijf bekende inwoners (Meskerem Mees, Jean Paul Van 

Bendegem, Paul Demets, Wouter Berlaen en Marleen De Muer) nemen je in 

deze gids op sleeptouw in Zulte en Gent en geven je vijf keer zoveel redenen 

om nog eens terug te keren naar de prachtige Leiestreek. 

  

Nieuw: B2B aanbod 

Davidsfonds zet met de Zomerzoektocht dit jaar, naast gezinnen en 

vriendenkringen, in op teambuildings voor bedrijven. “Na maanden thuiswerk 

hebben we het meer dan ooit nodig om onze collega’s terug te zien. Sommige 

werknemers zijn ook net gestart en hebben alleen contact met hun collega’s via 

videogesprekken. Zij verlangen ernaar om hun collega’s te leren kennen en 

samen een leuke tijd te beleven,” vertelt Kris Opdedrynck, algemeen directeur 

Davidsfonds. Bedrijven kunnen kiezen tussen verschillende 

teambuildingsprogramma’s op maat in combinatie met de Zomerzoektocht. 

Meer info over het B2B aanbod vind je op www.dezomerzoektocht.be. 

  

Noteer alvast in je agenda tussen 21 juni en 21 september: Zomerzoektocht 

Davidsfonds. 

  

De Davidsfonds Zomerzoektocht loopt van maandag 21 juni t.e.m. dinsdag 21 

september. Bestellen & meer informatie: www.dezomerzoektocht.be.  

 

https://davidsfonds.us7.list-manage.com/track/click?u=bddcb76084b0e9918e74cd10f&id=33b961297b&e=5e9c83ad7c
https://davidsfonds.us7.list-manage.com/track/click?u=bddcb76084b0e9918e74cd10f&id=fb0d85cd1b&e=5e9c83ad7c
https://davidsfonds.us7.list-manage.com/track/click?u=bddcb76084b0e9918e74cd10f&id=7ab16381eb&e=5e9c83ad7c
https://davidsfonds.us7.list-manage.com/track/click?u=bddcb76084b0e9918e74cd10f&id=7efbd32d40&e=5e9c83ad7c


 

 

Meer info over De Zomerzoektocht 

Margot Thysens, stafmedewerker evenementen Davidsfonds vzw 

margot.thysens@davidsfonds.be  

016 31 06 72 

www.dezomerzoektocht.be - zoektocht@davidsfonds.be   

 

 

  

 

 

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 
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