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

Na de inspanning ... 

De eerste jaarhelft zit er op en we kijken tevreden terug op een  
aantal zeer succesvolle activiteiten. Dankzij de inspanningen van  
onze vrijwilligers, kunnen wij er nog voor zorgen dat er leven in de 
brouwerij is. Dit wordt duidelijk door onze leden en sympathisan-
ten gesmaakt. Bewijs hiervan de ruime belangstelling en als die dan 
al eens tegen valt, troosten wij ons steeds met de gedachte dat de  
afwezigen ongelijk hadden. 
 
Juli en augustus zijn traditioneel de maanden waarop alle verenigin-
gen het iets rustiger aan doen. Het blijft nog even druk tot 11 juli en 
na 15 augustus gaan we opnieuw volop aan de slag. 
 
Dit betekent niet dat wij in de periode er tussen stil blijven zitten. 
Er worden volop plannen gesmeed voor het najaar. Dit lijkt nu  
misschien nog ver, maar binnenkort vallen de uitnodigingen voor 
culturele uitstappen en andere activiteit alweer in uw bus. Vlug  
inschrijven is dan meestal de boodschap, want soms zijn de plaatsen 
beperkt. 
 
Hou je dus al maar klaar: daguitstap naar Duinkerke, verschillende 
wandelingen, tweedaagse uitstap naar Zuid-Holland, themadag in 
Izegem, reisavond, deelname aan de interverenigingenquiz in  
Moorslede, Brusseluitstap en de gebruikelijke vieringen naar het 
jaareinde toe, het wordt een agendaatje vol ! 
 
Jullie zijn alvast zeer welkom ! Onze website en facebookpagina zijn 
er om u op de hoogte te houden. En hebt u het liever op de oude 
vertrouwde manier: het papieren “Toeristje” is nog altijd ter  
beschikking voor onze leden of voor wie er een wenst. Driemaande-
lijks en gratis. Gewoon even contact opnemen met een van onze  
bestuursleden. Deelname aan de activiteiten van vtbKultuur: een 
goede keuze ! 

VAB 
veel meer dan alleen 

maar pechverhelping ! 

 € 119,00: 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 

 € 174,00: 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 ! 

Juli2016 
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 Zoals in het inlei-
dend woordje al  
gezegd werd: juli en 
augustus zijn  
traditionele vakan-
tiemaanden en dan 
staan de  
wandelactiviteiten 
op een laag pitje. 
Voor wie de uitstap 
naar Duinkerke van 28/8 of de Neerbekewandeling in  
Bissegem van 25/9 iets te veraf lijken, kunnen we de  
wandeling “Dadizele, anders bekeken” op 14 juli zeker 
aanbevelen. Deze eigenzinnige en gevarieerde avond-
wandeling met gids - een initiatief van de gemeentelijke 
dienst voor toerisme - start om 18u30 aan ‘t Torreke over 
een afstand van ongeveer 5 km. Deelnameprijs € 3,00 
(verzekering, drankje en een hapje inbegrepen). 

 Onze eerste groepswandeling gaat dan weer door op 
25/9. Marc Vanryckeghem (051/77 85 73) leidt ons dan 
langs het Neerbekepad in Bissegem. Na het vochtige 
voorjaar is ons voor de tweede helft van 2016 volop zon 
beloofd. Wij geloven er rotsvast in ! 

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. 

Verzamelen voor de fietstocht van  
26 juni 2016. Kort na de start kwam 
de regenkledij even boven. 

Degustatie van “shit of mouse” op de “Eigen 
Kweek”-wandeling van 24 april 2016 
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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 oorlogsschip 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. 



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) 
 

 

 

 

 
 
       

 Provinciale Themadag in Izegem 
 

De Provinciale Themadag van zaterdag 15 oktober 
2016 staat ongetwijfeld al lang met stip genoteerd in 
je agenda. Volledig terecht, want het wordt echt de 
moeite! Afdeling Izegem speelt al haar lokale troe-
ven uit, in samenwerking met het Provinciaal Be-
stuur, en het programma is er alvast ééntje om dui-
men en vingers van vingers van af te likken. Maak 
kennis met de gloednieuwe museumsite Eperon  
d’Or, ontdek de streekparels van Izegem tijdens de 

Baronnenwandeling, geniet van de creativiteit van het Izegems Kunstenaars Collectief…
Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd: van boterkoeken met koffie, over verfrissende 
streekbiertjes en een lekkere lunch met stoverij en frietjes. Voor elk wat wils. 
 
De prijs is € 39 voor leden vtbKultuur, VAB en houders VT-pas - € 44 voor niet-leden. 
Inschrijven door overschrijving  op rekening nummer BE19 0616 3335 5012 t.n.v.  
vtbKultuur Dadizele-Moorslede.  


