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Nieuwe plannen. 

Het begint een gewoonte te worden: het januarinummer van onze 
nieuwsbrief komt iets later bij u binnen dan u het van ons gewoon 
bent. Het is dan ook een hele klus om een waardevol jaarprogramma 
voor u klaar te stomen, zelfs al word je hierbij gesteund door een 
uitstekende bestuursploeg. Maar nu is eindelijk alles in kannen en 
kruiken en kunnen we met trots  onze activiteiten voor 2016 aan jullie 
voorstellen. Er is trouwens nog meer goed nieuws: nieuwtjes en de-
tails zijn van nu af aan ook te raadplegen op onze totaal vernieuwde 
website: nog overzichtelijker en gemakkelijker te raadplegen dan de 
vorige. 
 
Als ik dit neerschrijf hebben Ann, Gerda, Marc en Patrick al onze 
kleuren verdedigd op de jaarlijkse interverenigingenquiz in Dadizele. 
Waar het verleden jaar iets was tegengevallen, maakten zij nu op-
nieuw een behoorlijke sprong voorwaarts. Proficiat hiervoor ! 
 
Het jaarlijks stadsbezoek, onze gebruikelijke eerste activiteit, gaat dit 
jaar door op zondag 28 februari in Brugge. Vorig jaar hadden we het in 
Poperinge over de symboliek van heksen, spoken en geesten in het 
stadsbeeld. In Brugge gaan we op zoek naar volkse gebruiken rond 
ziekte en epidemieën, die door de eeuwen heen al eens aanzien  
werden als een “straffe Gods”. Nog een grote aanrader: de voordracht 
“De Ronde leeft !” door Geert Vandenbon op 16 maart in De Bunder. 
Dit jaar wordt immers de 100ste Ronde van Vlaanderen gereden en 
als Vlaamse vereniging willen dit toch wel eens in het zonnetje  
zetten. Verder is er in dit “Toeristje” ook aandacht voor de nationale 
“Knipoogdag” in Brussel, de “Nacht van de geschiedenis” van het  
Davidsfonds en we gaan dit jaar natuurlijk opnieuw wandelen. 
 
Redenen genoeg dus om er weer bij te zijn ! 

VAB 
veel meer dan alleen 

maar pechverhelping ! 

 € 117,00: abonnement 

op het maandblad 

“Uit”, korting  op de 

vele  

vtbKultuur-activiteiten  

in Vlaanderen,  

pechverhelping met 
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lux 

 € 171,00: vervang-
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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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 Zoals gebruikelijk zullen ook heel wat wandelaars op-
nieuw de jaarlijkse stadswandeling van 28 februari willen 
meemaken. Wie anno 2016 ziek is of niet goed in zijn vel 
zit, heeft heel wat voorzieningen om op terug te vallen. 
Dat was in middeleeuws Brugge wel even anders. Hoe 
ging men ziektes toen te lijf ? Bestonden er al artsen ? En 
hoe ging men om met sociale buitenbeentjes ? De ant-
woorden én meer ontdek je tijdens deze wandeling. De 
gids laat zien waar de toen bestaande ziekenhuizen zich 
bevonden, vertelt je over chirurgijns en gangbare behan-
delingen, over de opvang van leprozen, pestlijders en zot-
ten en schetst zo de evolutie van de ziekenzorg doorheen 
de eeuwen.  
Deelname voor leden gratis op vertoon van de vtbKultuur-
pas. Niet-leden 5,00 euro. Vooraf aanmelden 
op gerdy.verstraete@vtbkultuur.be of 056/50 21 76. Bij-
eenkomst om 14 u op de Marktplaats te Moorslede of om 
14u45 op het Stationsplein in Brugge. 

 Aangezien we de laatste zondag van maart op ons paas-
best zullen rondlopen, gaat de Bouvrie Wandelroute in 
Bossuit o.l.v. Gerda Schepens (056/50 34 80) door op 
zondag 3 april. Bijeenkomst om 14 u in Moorslede. Ter 
plaatse start aan het pompgebouw, Doorniksesteenweg 
402. 

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. 

Bier proeven in het “Musée de la  
bière” in Stenay tijdens onze  
tweedaagse uitstap van oktober 
2015. Chantal en  Wilfried hebben er 
duidelijk al in een “kneepje” van weg. 
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Op zondag 20 maart 2016 verzetten we je zinnen tijdens onze  
Zenneprikkelende KnipoogDag, het jaarlijks cultureel stadsfestival van 
vtbKultuur. 
 

In de voormiddag kan je met ons op stap op een verkenningstocht door 
de volkswijk “de Marollen”. Het volkse hart van Brussel klopt in de Ma-
rollen. Eind van de 19e, begin 20e eeuw ontwikkelde de wijk zich zoals 
we ze nu nog kennen. Victor Horta liet er zijn sporen na. Samen met 
een gids maak je een toer langs een voormalig grootwarenhuis, het 

Wijnpaleis en huurwoningen die revolutionair waren aan het begin van de 20e eeuw. Een 
bank vooruit voor de gids, want die neemt je mee langs de school van Horta.  
 

In de namiddag ben je welkom in Elsene waar heel wat musea, galerijen en cultuurhuizen 
hun deuren voor je open zetten. Je kan dan op eigen houtje op stap of volgt ons op onze 
ontdekkingstocht. Vlaamse Brusselaars staan o.m. klaar om u wegwijs maken in hun 
buurt en de Matongéwijk. 
 

Laat je leiden door je smaak en proef de vele pareltjes van deze grootstad. Wees welkom!  
 

Deelname € 41,00 p.p. (€ 35 vtbKultuurpas of VAB-lid) busvervoer, middagmaal en pro-
gramma inbegrepen. Opstapplaats wordt later medegedeeld. Vooraf in te schrijven 
door overschrijving op BE19 0616 3335 5012 van vtbKultuur Dadizele - Moorslede. 
De plaatsen zijn beperkt. Vooraf contact opnemen met 056/50 21 76  

 

 
 

 
Op dinsdag 22 maart gaat de jaarlijkse “Nacht van de geschiedenis” 
van het Davidsfonds door. Op diverse locaties in Vlaanderen worden 
dit jaar activiteiten georganiseerd rond het thema “Smaak”. 
Wij gaan meewandelen langs het “culinaire” wandelpad in Dadizele, 
een samenwerking tussen hoofdorganisator Davidsfonds, de heem-
kundige kring “Dadingisila” en onze vtbKultuurafdeling. 
De wandeling start om 20 u vanaf het “Huis in het park”  
(domein Mariënstede) en gaat via nog bestaande of verdwenen han-
delszaken en winkels. Daar wordt wat historische duiding gegeven en 
biedt Davidsfonds ons een hapje aan dat verwijst naar de (vroegere) 
activiteit van de zaak. 
Deelname in de kosten: 6,00 euro (4,00 euro voor leden van de deelnemende  
verenigingen). 



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

vtbKultuur Dadizele -
Moorslede 

Mandellaan 59 
8890 DADIZELE 
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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) 
 

 

 

 

Woensdag 16 maart 2016 om 19:30 u in het GC De Bunder, Moorslede 

De Ronde leeft ! 
door Geert Vandenbon 

 

Tussen Brugge en Oudenaarde, over hellingen en kasseien, die elk 
wielerhart sneller doen slaan. De Ronde leeft, meer dan ooit.  De 
eerste Ronde dateert van 1913. In 2013 werd de Ronde van Vlaan-
deren dus precies 100 jaar en op zondag 3 april 2016 wordt de 
100ste editie gereden. Redenen genoeg om Vlaanderens Mooiste 
dicht aan de borst te drukken. 
  

Voor zijn nieuwe voordracht verdiept Geert zich in de meest spre-
kende verhalen die de Ronde hebben gekleurd. Hij zoekt naar de ziel van de mooiste koers 
van de wereld aan de hand van 10 verhalen. 10 iconische ‘puzzelstukken’ die de Ronde 
vorm en uitstraling hebben gegeven, letterlijk en figuurlijk. De grabbelton is goed gevuld: 
heroïsche winnaars, machtige hellingen, illustere kasseistroken, verrassende  
parcoursswitches, leuke anekdotes, strijd en heroïek, vreugde en verdriet … 
 

Kortom minder geschiedenis, meer menselijke verhalen, minder cijfers en meer heroïek en 
… er mag al eens gelachen worden. 
 

De voordracht is rijk geïllustreerd, met archiefbeelden, historisch videomateriaal, actuele 
foto’s … 
 

Deelnameprijs € 8,00 per persoon - leden betalen slechts € 6,00  


