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Hier is het dan: ons 100ste exemplaar van “Het Toeristje”, destijds 
boven de doopvont gehouden als “Het Daisels Toeristje”. De be-
doeling ervan is u op de hoogte houden van wat er binnen onze 
vereniging georganiseerd wordt, wat er leeft, met af en toe een te-
rugblik. Voor ons is het ook een stimulans om u ieder kwartaal en-
kele waardevolle activiteiten aan te bieden. Het blaadje moet im-
mers gevuld worden. Het feit dat we hier telkens weer in geslaagd 
zijn, is het zoveelste bewijs dat we een zeer creatief bestuur hebben, 
dat altijd klaar staat om te zorgen voor diversiteit in het program-
ma en vooral voor een vriendelijke en goede opvang van de deelne-
mers. 
 
We hebben er zopas onze jaarlijkse “kroon op het werk” - de twee-
daagse uitstap - opzitten. Met het mooie weer als bondgenoot kon-
den we genieten van het Ardennenlandschap met bezoeken aan de 
abdij van Orval, de burcht van Sedan, het biermuseum van Stenay 
en het kasteel van Lavaux Ste-Anne. De kwaliteitsvolle accommo-
datie van het hotel “Châteaufort de Sedan” en de gastronomische 
pareltjes in de verschillende restaurants maakten het geheel af. 
Niets dan tevreden deelnemers dus, klaar om ons volgend jaar op-
nieuw te vergezellen naar … dat vertellen we u later wel. 
 
Maar het jaar is nog niet ten einde. We verwachten u zeker ook 
nog op onze activiteiten van dit laatste kwartaal. U vindt er alles 
over in de jubileumnummer.  
 
Misschien nog even natellen: 100 “Toeristjes” met gemiddeld 4 à 5 
activiteiten per kwartaal = zowat 450 activiteiten. Velen onder u 
hebben er een groot deel van meebeleefd. Bedankt hiervoor ! 

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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 Op 25 oktober zal Gerda Schepens (056/50 34 80) ons 
leiden langs het “Stijn Streuvelspad” in Ingooigem. Zo-
als gebruikelijk komen we om 14 u samen op de Markt-
plaats in Moorslede voor gezamenlijk vervoer. Wie liever 
individueel rijdt, afspraak aan de kerk van Ingooigem aan 
de Ingooigemplaats. 

 Op 29 november trekken we richting Passendale. Erna 
Vandevoorde (051/77 05 53) bereidde daar een wandling 
voor langs het Kaasmakerspad. Bijeenkomst in Moorsle-
de of ter plaatse aan de Passendaleplaats. 

 Het jaareinde komt in zicht als we op vrijdag 18 decem-
ber om 19 u onze avondwandeling - beter gekend onder 
de naam “Winterwandeling” -  aan de kerk van 
Slypskapelle zullen aanvatten. Rita Vandevoorde 
(051/77 06 10) neemt de leiding, met verrassende halte 
halfweg. Na het tochtje komen we samen in het GC 
“d’Oude Schole” om nog wat na te praten bij wat koffie en 
een winters hapje. Deze activiteit is eveneens de afsluiter 
van ons vtbKultuurjaar. Jullie nu al een gelukkig 2016 toe-
wensen, zou wel zeer voorbarig zijn. Wij doen dit liever 
tijdens uw aanwezigheid op een van onze activiteiten ! 

Wandelnieuws 

Pagina 2 Het Toeristje 

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. 

Klinken op een mooie dag  
bij ons bezoek aan Diest van 30 augustus 

Stemmig  aan tafel in het 
Châteaufort de Sedan tijdens 

onze tweedaagse uitstap 
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Op vrijdag 30 oktober nemen we met een vtbKultuur- en een Wadamoploeg deel aan de  
jaarlijkse interverenigingenquiz van het Davidsfonds in Moorslede.  
Kom jij ook supporteren ? 

∞ 
Op zaterdag 28 november vertrekt de trein om 7u38 stipt in het station van Menen,  
richting Brussel voor een unieke deelname aan de voorstelling “De draa Mousquetairs” 
van het Marionettentheater “Toone”. Na het middagmaal naar keuze trekken we richting 
Bozar voor de tentoonstelling “Anatolia” in het kader van Europalia 2015 - Turkije. Deel-
name € 20,00 p.p. (Theater Toone + tentoonstelling) - vooraf in te schrijven door over-
schrijving op BE19 0616 3335 5012 van vtbKultuur Dadizele - Moorslede  

 

 
 

Op zaterdag 21 november 2015 om 20 u  
in het PC Den Ommeganck in Dadizele 

Reis -  en infoavond Ethiopië 
door Jef Soenens 

 
Vorig jaar nam ons lid Jef Soenens uit 
Roeselare deel aan een rondreis door-
heen het noorden van Ethiopië. Hij kwam 
er in contact met een kleurrijk en gastvrij 
volk dat er prat op gaat aan de wieg van 
de mensheid te hebben gestaan. In een verzorgde beeldmontage neemt hij ons mee naar 
de belangrijkste plaatsen doorheen een betoverend landschap. We bezoeken uiteraard 
de hoofdstad Addis Abeba, we wandelen naar de watervallen van de Blauwe Nijl, maken 
een boottocht op het Tanameer, trekken naar Gondar met zijn ommuurd paleisdomein, 
zien het bad van Fasilades, wandelen door het natuurpark in het Simiengebergte op zoek 
naar de gelada-apen en nog zoveel meer... 
Hoogtepunten worden ongetwijfeld de rotskerken van Lalibela en vooral de heilige stad 
Axum waar we op een reusachtig plein getuige zijn van een imposante viering van de 
Goede Week. Maar boven dit alles hangt de betoverende onvergetelijke glimlach van 
honderden kinderen. 
Kom en geniet van een boeiende reportage met daarbij nog een extraatje in de vorm van 
een lekker Ethiopisch hapje en een kort afsluitend poëtisch filmpje uit Axum. 
 

Deelnameprijs € 7,50 per persoon (versnapering inbegrepen).  
Leden betalen slechts € 5,00.  



Telefoon: 056/50.21.76 
E-mail: dadizele@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  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) 
 

 

 

 

We nodigen u uit voor ons 

Winterfeest 
op 6 december vanaf 11u45 in het PC Den Ommeganck  

 

We komen bijeen om terug te blikken op het voorbije jaar en het programma voor 2016 
aan u voor te stellen.  
Dit gebeurt bij een gezellige babbel, een drankje, een hapje en 
een visuele terugblik aan de hand van een PowerPointvoorstel-
ling samengesteld door ons bestuurslid Marc Vanryckeghem.  
 

Op het menu:  
 

Aperitief “Pietjes rode lippen”  
Romig-rood soepje 
Liefelijk stukje varkensvlees, met groene nootjes en lichte alcoholtoets.  
Gebak “Ovengeuren” met koffie of thee.  
 

Onze actiefste leden worden gehuldigd en met een prijsje bedacht.  
 

Inschrijven door overschrijving van 40,00 euro p.p. (30,00 euro voor leden van Wadamo, 
vtbKultuur en VAB) op rekening BE19 0616 3335 5012 van vtbKultuur Dadizele - Moorslede  
uiterlijk tegen 29 november 2015.  


