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Grillen. 

“De vrouwen en aprillen, ze hebben bei hun grillen.” En als een oude 
volkse wijsheid het zegt, wie zijn wij dan om dit tegen te spreken ? 
 
Maar laten we het vooral bij april en de rest van het trimester hou-
den. Dan staan we immers weer met enkele niet te missen activitei-
ten voor u klaar. De klemtoon zal in dit voorjaar vooral liggen op 
wandelen en fietsen. Maar als naar oude gewoonte worden die uitstap-
pen opgefleurd met een culturele activiteit en de niet te missen  
gastronomische toets. Dit kan het sociaal contact alleen maar  be-
vorderen ! 
 
In navolging van de tv-serie gaan we bijvoorbeeld de locaties van 
“Eigen Kweek” opzoeken in Wijtschate o.l.v. Linda Samijn. En net 
zoals in de serie zal er van ondertiteling geen sprake zijn ! 
 
Ook de “Dag van het Park” laten we niet ongemerkt voorbij gaan.  
Bestuurslid Erna, hierin gesteund door Chantal, zorgt voor een niet 
te evenaren wandelervaring. 
 
Onze jaarlijkse wielerklassieker is er ook weer bij. Ook hiervoor  
leverde Erna, naast de overige bestuursleden, opnieuw een waarde-
volle bijdrage. 
 
Tot slot lichten we heel even een tip van de sluier op van onze  
uitstap naar Duinkerke van eind augustus. In ons vakantienummer 
krijgt u hierover nog meer details, maar als je er absoluut bij wil 
zijn, aarzel dan niet om in te schrijven. Het aantal gegadigden is im-
mers beperkt. 
 
We zien u graag terug voor een babbel, een kwinkslag of een  
knipoog. Zorg dat je erbij bent ! 

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 ! 

April 2016 
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 Ons lid Linda Samijn (051/77 22 32) zal ons op 24 april 
op sleeptouw nemen langsheen de “Eigen Kweek”-
locaties in Wijtschate. We komen zoals gewoonlijk om 
14 u in Moorslede bijeen. Ter plaatse verzamelen we aan 
de kerk voor de start van wat in de volksmond ook wel 
eens de “Wietwandeling” genoemd wordt. 

 Op de “Dag van het Park” 29 mei volgen we Erna  
Vandevoorde (051/77 05 53) op de “Parkwandeling” in 
Zonnebeke. Ook hier opnieuw samenkomst in Moorslede 
om 14 u voor kostendelend rijden. 

 Onze jaarlijkse klassieker met de fiets rijden we op  
26 juni. Het wordt stilaan een gebruik de tocht wat korter 
te maken en van de vrijgekomen tijd gebruik te maken om 
een cultureel bezoek in te lassen. Dit keer houden we halt 
aan het museum “Old Leghem”, waar we - met tekst en 
uitleg - een aantal waarheidsgetrouwe retrovliegtuigen op 
schaal kunnen bewonderen. Verder in dit nummer vind je 
de modaliteiten van inschrijving. Erna en Wilfried doen al-
vast hun best om er een leuke tocht van te maken en de 
volledige bestuursploeg zet zich in voor een aangename 
afsluiter in “Levet Scone” in Moorslede. Bijeenkomst om 
14 u aan de kerk van Slypskapelle. Wie enkel het avond-
gebeuren wil meemaken wordt om 18 u in de Ieperse-
straat in Moorslede verwacht. 

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. 

Freddy en Gerda deden de aankoop 
van hun leven op de “Vossenmarkt”-
(Marollen - Brussel) tijdens de 
“Knipoogdag” van 20 maart. 

Twee groepen en dus veel belangstelling voor de 
rondleiding “Straffe Gods” in Brugge op 28 februari. 
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Jaarlijkse fietstocht 
Met bezoek aan “Old Leghem” 

26 juni 2016 
 
 

 

Onze “klassieker” gaat opnieuw van start om 14 u aan de kerk van Slypskapelle om te 
eindigen aan het vertrouwde “Levet Scone” in Moorslede. 
 
 
Onderweg bezoeken we het luchtvaartmu-
seum “Old Leghem ‘14-’18” waar we tekst 
en uitleg krijgen over de op schaal nage-
bouwde vliegtuigmodellen. 

 
 
 
 
 
 
 

Na de tocht gaan we dan weer voor een drankje en een hap-
je met op het menu: 
 
 

 

Aperitief: “’k moe nog met de velo noar huus” 
 
Koude schotel “’t Beste van Deizel” vergezeld van een brui-
send biertje (of frisdrank). 
 
 

Het programma voor de 2de helft van 2016 wordt in 
de loop van de avond aan u voorgesteld. 
 
 

Inschrijven door overschrijving van 28,00 euro p.p. (22,50 euro voor VAB-leden,  
vtbKultuurpashouders en Wadamoleden) op rekening nummer BE19 0616 3335 5012 
t.n.v. vtbKultuur Dadizele-Moorslede uiterlijk tegen  17 juni 2016. 



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  

OF  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) 
 

 

 

 

 
 
       

                                                
Zondag 28 augustus 2016 

 

                 Autocaruitstap  
“In de sporen van Jan Baert en de Duinkerkse kapers” 

Programma:  
    8.00u: Ommeganck Dadizele  
    8.15u: Marktplaats Moorslede 
  10.00u: ontvangst met koffie en geleid bezoek aan de werf van de “Jean Bart”. 
   Hier wordt een replica op ware grootte van een 17de-eeuws oor- 
   logsschip gebouwd. 
  12.30 u: lunch (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en een drankje) 
  14.30 u: geleid bezoek aan Duinkerke (met o.m. het graf van Jean Bart) 
  16.00 u: kort bezoek aan het havenmuseum (afdeling “kapers”), gevolgd door 
   de degustatie van een “Doigt de Jean Bart” met een koffie of fruitsap. 
 
Inschrijven door overschrijving van 63,00 euro p.p. (58,00 euro voor VAB-leden en  
vtbKultuurpashouders) op rekening nummer BE19 0616 3335 5012 t.n.v. vtbKultuur  
Dadizele-Moorslede. Inbegrepen het volledige programma en het vervoer per luxe-
autocar. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 1 autocar. 


