
HET TOERISTJE 

vtbKultuur  Dadizele -Moors lede  
Erkend t i jdschri ft  door vtbKul tuur vzw  

Veel nieuws. 

Wanneer ik deze inleiding schrijf, hebben we er alweer een succes-
volle fietstocht opzitten. Het deelnemersaantal voor deze activiteit, 
die al dateert uit de periode van mijn voorganger, begint stilletjes-
aan af te nemen. Nochtans, ik nam de proef op de som en nam na 
jaren inactiviteit op de fiets, deel aan het gebeuren. Het ging mij 
goed af, ik fietste als een “trein” en hield er achteraf geen onaange-
name pijntjes aan over. Dit alleen maar om te zeggen dat de tocht 
voor iedereen doenbaar is en je er echt geen wielerkampioen hoeft 
voor ter zijn. Bovendien wordt de tocht nu al enkele jaren onder-
broken door een bezoek aan een mooie tuin of - zoals dit jaar - een  
museum. Noteer de laatste zondag van juni voor volgend jaar al 
maar in jullie agenda, want we gaan onverdroten door. 
 
Dit vakantietoeristje mag dan wel niet bol staan van de eigen activi-
teiten - we gaan immers met zijn allen met vakantie - toch is er heel 
wat nieuws te melden ! Lees het dus aandachtig en noteer data 
waar nodig. Een aantal jaarlijks terugkerende nationale en/of provincia-
le activiteiten zullen immers in een mum van tijd volgeboekt zijn. Vanuit 
de nationale afdeling wordt er ook een exclusieve reis naar Krakau 
aangeboden. Ook hier is het aantal deelnemers beperkt. 
 
Maar eerst willen we iedereen een prettige vakantie toewensen. Voor 
sommigen zal dit heerlijk ontspannen worden in binnen– of bui-
tenland. Anderen zullen er dan weer gebruik van maken om het 
tuintje op orde te zetten of een of ander huiselijk werkje op te 
knappen. Wat je ook van plan bent: succes ermee en geniet ervan. 
Eind augustus zijn wij er dan weer met onze daguitstap naar Diest. 
Hiervoor hebben we nog enkele plaatsjes in de aanbieding. 

VAB 
veel meer dan alleen 

maar pechverhelping ! 

 € 117,00: abonnement 

op het maandblad 

“Uit”, korting  op de 

vele  

vtbKultuur-activiteiten  

in Vlaanderen,  

pechverhelping met 

desnoods slepen naar 

de plaats van jouw  

keuze in de hele Bene-

lux 

 € 171,00: vervang-

wagenformule bij  

ongeval of zware pech 

 

 

Aanrader ! 

De vtbKultuurpas. 

Voor € 10,00 per jaar kor-

ting op tal van  

cultuurevenementen 

voor het ganse gezin ! 
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 30 augustus hebben we nog enkele plaatsjes vrij voor 
onze uitstap naar Diest met uniek bezoek aan de Cita-
del. Je leest er in dit Toeristje alles over. 

 Verder word je ook op de hoogte gehouden van de pro-
vinciale themadag “Toonaangevend” op 26 september. 
Rita Van Stalle, vtbKultuurcollega die ons al meermaals 
door “haar stad” leidde, stippelde verschillende begelei-
de wandelingen uit, maar je kan de stad ook op eigen 
houtje ontdekken. 

 De eerste wandelactiviteit van het najaar gaat door op 
27 september o.l.v. Marc Vanryckeghem  
(051/77 85 73). We bewandelen dan het Baliekouterpad. 
De naam “Baliekouter” verwijst naar een zanderige heu-
vel of kouter die eigendom was van de kasteelheer van 
Wakken. Naast 16ha bos heeft dit wandeldomein ook 
veel open ruimte te bieden: weiden met knotwilgrijen, 
bloemrijke hooilanden, de vallei van de Mandel en het 
open agrarisch landschap in de ruime omgeving. De his-
torische St. Katharinakapel behoort tot het provinciedo-
mein en rond het historisch marktplein van Wakken 
biedt de horeca een ruime keuze. Het dorpsgezicht is 
trouwens beschermd.  

Wandelnieuws 
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Neem gerust eens 

deel aan één van 

onze wandelingen. 

Je zult kunnen 

ontdekken dat 

cultuur, gezellige 

ontspanning en een 

sportieve prestatie 

uitstekend te 

combineren zijn. 

Een volle autocar voor het bezoek aan Mons 19 april 2015. 
Aanschuiven aan de 

Breugheltafel na de fietstocht 
van 28 juni 2015. 
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Blankenberge is een parel aan de kust, voor wie zand met schelpen lust. Maar ook als je 
cultuur wil proeven en maritiem erfgoed wil ontdekken, moet je in Blankenberge zijn op 
zaterdag 26 september 2015. vtbKultuur West-Vlaanderen nodigt je uit op een toonaan-
gevende dag, met de getijden van de zee als achtergrondmuziek. Wij opteren voor een 
bezoek aan de maritieme monumenten, van vissershaven tot jachthaven, inclusief een 
zeemansborrel. In de namiddag brengt een treintje ons naar de Uitkerkse Polder en het 
domein Groenwaecke. 
Deelnameprijs 44,00 euro p.p. (39,00 voor vtbKultuur– en VAB-leden), middagmaal 
(tongrolletjes of kip als hoofdschotel, drankje en een dessert inbegrepen). Schrijf vlug in 
door overschrijving op BE44 4634 1409 0145 (vtbKultuur West-Vlaanderen). Graag in-
schrijven voor 15 september 2015 met vermelding “vis” of “vlees” voor het middagmaal. 
Ontvangst om 9.00 u in het Forum, Kerkstraat 66 met koffie en een zoete koek. Afsluiter 
om 18.00 u met een “Kokketeute” (eveneens in de prijs begrepen). 

 

Op zondag 30 augustus 2015 
Daguitstap naar Diest 

 
De autocar pikt jullie op om 6u45 aan de Basiliek van 
Dadizele en om 7u00 op de vernieuwde Marktplaats 
in Moorslede. Het programma ziet eruit als volgt: 
 
09u30: aankomst in Diest - verwelkoming met koffie 
10u00: wandeling richting Citadel gevolgd door een  

geleid bezoek aan de Citadel en het Pegasusmu-
seum (parachutisme). Deze site staat enkel open 
voor groepen. Een unieke gelegenheid voor  
bezoek dus ! 

12u00: Middagmaal (soep, hoofdgerecht, dessert en koffie. De dranken niet inbegrepen) 
13u30: Geleide wandeling door de historische stadskern gevolgd door een bezoek aan het 

Begijnhof 
 
Na de rondleiding wordt nog de gelegenheid geboden voor een kleine persoonlijke  
ontdekking van de stadskern. 
 
Inschrijven kan door overschrijving van 58,00 euro p.p. (VAB-leden en houders van de 
vtbKultuurpas betalen slechts 53,00 euro) op rekening nummer BE19 0616 3335 5012 



Telefoon: 056/50.21.76 
E-mail: dadizele@vtbkultuur.be 

moorslede@vtbkultuur.be 

vtbKultuur Dadizele -
Moorslede 

Mandellaan 59 
8890 DADIZELE 

B E ZOE K  ONS  OP  HE T  
WE B  !  

w ww.v tb ku l tu u r.b e /
d ad ize l e -m oor s l e d e  

Fot o ’ s  va n  on ze  
a c t iv i t e i t e n  v in d  j e  

voor t a a n  op  
 

 
Voor inlichtingen over de plaatselijke afdeling kan je 
terecht bij onze bestuursleden: 
 

Jo Denorme, Marktplaats 4, 8890 MOORSLEDE  - 

voorzitter 
 

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 DADIZELE – 

secretaris-penningmeester 
 

Erna Vandevoorde, Rode Kruisstraat 4,  
8890 MOORSLEDE 
 

Marc Vanryckeghem, Slypsstraat 2 F,  
8890 MOORSLEDE 
 

Gerda Schepens, Azalealaan 58, 8890 DADIZELE 
 

Rita Vandevoorde, Rode Kruisstraat 6,  
8890 MOORSLEDE 
 

Linda Deruyter, Mandellaan 59, 8890 DADIZELE 

(verantwoordelijke Wadamo) 
 

 

 

 

Op deze laatste pagina willen we jullie nog warm maken voor twee activiteiten voor het 
laatste kwartaal: 
 
Op zaterdag 28 november gaat immers de jaarlijkse Brusseldag opnieuw door in een orga-
nisatie van het provinciaal bestuur West-Vlaanderen. Er werd geopteerd voor een  
dagformule met bezoek aan een voorstelling van het marionettentheater “Toone” en aan 
de Europaliatentoonstelling “Turkije” in de Bozar. De deelnameprijs voor leden zal in de 
nabijheid van 40,00 euro liggen, middagmaal met drankje inbegrepen. Pin die datum nu 
maar al vast in uw agenda ! 
 
KERSTSFEER IN KRAKAU. vtbKultuur nationaal organiseert i.s.m. VTB Reizen, Jetairfly en 
ROC een meerdaagse trip naar Krakau.  Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. De meerdaagse trip vindt plaats van zondag 27 tot woensdag 30 december 
2015. Prijs € 960,00 p.p. alles inbegrepen. De uitstap staat open voor alle VAB- en vtbKul-
tuur-leden.  
 Inbegrepen in de prijs: volpension van zondagmiddag tot en met woensdagmorgen, 
vtbKultuur-reisleiding van Brussel tot Brussel, rechtstreekse vtbKultuur-vlucht met Jetair-
fly, alle luchthaventaksen, lokale gidsen, lokaal transport in comfortabele autocar, alle ver-
melde lokale transfers en bezoeken, toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en be-
zienswaardigheden, Klezmer concert in synagoge, drie overnachtingen in het Holiday Inn 
Krakau City Centre***** , alle maaltijden (ook het ontbijt op woensdagmorgen), alle loka-
le taksen, voorreisvergadering.  Info:  peter.lafosse@vtbkultuur.be. 


