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vtbKultuur Dadizele -Moorslede  
Erkend t i jdschri f t  door vtbKultuur vzw  

 

Gebrek aan winterse dagen laten we niet aan ons hart 
komen. 
Bij het begin van het jaar durven we dromen en hopen 
dat wij ook in 2019 samen vele culturele en ontspannen-
de evenementen mogen beleven. 
Het bijgevoegd jaarprogramma ziet er alvast  
veelbelovend uit, maar externe factoren kunnen ook  
hun rol spelen. 
We doen ook ons best om de website zo snel mogelijk  
up-to-date te maken. 
 
Gewoontegetrouw starten we op de laatste zondag van 
februari (24/2) met een mooie leerrijke begeleide stads-
wandeling in onze provinciehoofdplaats Brugge.  
We hopen u daar te kunnen begroeten. Wil je er bij zijn, 
vergeet dan niet tijdig in te schrijven. 
Alle verdere gegevens voor de eerstvolgende maanden 
vindt je binnenin. 
 

VAB 
veel meer dan alleen 

maar pechverhelping ! 

• € 121,00: 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 

• € 177,00: 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 ! 

Januari 2019 

Jaargang , 
nummer 



 

28 december : Klank- 
en lichtspel in Amiens 

        Voorbije activiteiten 
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28 oktober :  
Vredeswandeling rond 

West-Vleteren. 

29 april : wandelen in  
Hondschote  o.l.v. Chantal. 
Een leuke stop als afsluiter. 
 

2 december : Afscheid van 
Jo als voorzitter. 
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Op 24 februari 2019 laten we ons leiden 
door ’Het Stille Brugge’ en bezoeken er de  
Jeruzalemkerk. 
Deze kerk is een van de weinige privaatkerken in 
België en werd in de 15e eeuw gebouwd door 
de familie Adornes, geïnspireerd - naar verluidt - 

op het grondplan van de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem.  
Jacob Adornes en zijn broer Pieter II waren daar op pelgrimstocht geweest. 
Op de toren van de Jeruzalemkerk staat nog altijd het kruis van Jeruzalem.  
Het interieur wordt gekenmerkt door unieke gebrandschilderde glasramen, 
o.a. dat van Pieter II Adornes en zijn echtgenote. Ook bevindt zich hier 
het praalgraf van Anselmus Adornes en zijn echtgenote, Margareta van der 
Banck. 
Voor dit bezoek vragen we vooraf in te schrijven door storting op 
rekeningnummer BE09 0689 1000 8557 van vtbKultuur Dadizele-Moorslede, 
uiterlijk op 12 februari.  
Leden betalen € 5,- /niet-leden betalen € 8,-.  
 
 
Op 6 april bezoeken we samen met vtbKultuur Wervik het ‘AfricaMuseum’ 
in Tervuren. Uitnodiging volgt later. 
 
Op 5 mei gaat in Oudenaarde de Knipoogdag van vtbKultuur door.  
Ook hiervoor volgt nog een uitnodiging. 
 
Voor deze twee uitstappen wordt een bus ingelegd. 
 
Op 7 september gaat aan het Donkmeer de musical ‘Titanic’ door.  
Wie geïnteresseerd is, geeft liefst nu al een seintje. 
 

        Toekomstige activiteiten 



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

vtbKultuur Dadizele -
Moorslede 

Mandellaan 59 
8890 DADIZELE 

B E Z O E K  O NS  O P  HE T  
WE B  !  

w ww.v tb ku l tuu r.b e/
d ad ize le -m oo r s le de  

o f  o p  
 

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

Linda Deruyter, Mandellaan 59, 8890 Dadizele 

 
Marc Vanryckeghem, Slypsstraat 2F,  
8890 Moorslede 
 

Erna Vandevoorde, Rode Kruisstraat 4,  
8890 Moorslede 
 
 

Rita Vandevoorde, Rode Kruisstraat 6,  

8890 Moorslede 
 

 
Freddy Vanacker, Azalealaan 58, 8890 Dadizele 

 
Gerda Schepens, Azalealaan 58, 8890 Dadizele 
 

 

 

 

 

 24 februari : Wandelen door ‘Het Stille Brugge’. 

 

 Op 31 maart leidt Linda Samyn ons door het onbekende (051/77 22 32). 
 

 28 april : Houtkerke in Frans Vlaanderen o.l.v. Chantal Noppe (051/77 03 40). 

 

   Zoals gebruikelijk wordt er voor de wandelingen om 14 u verzameld op de 
   Marktplaats in Moorslede.  

Wandelnieuws 

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. 


