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

 
De lente is weer in het land. 

We hebben er de mond  van vol : Klimaatverandering. 
 

Hoera, het klimaat is eindelijk weer eens veranderd. Het wordt 
stilaan warmer en de verwarming in huis is al wat minder nodig. 
De natuur komt weer tot leven en wij kunnen straks met z’n allen 
genieten van de hopelijk heel veel kleurrijke mooie dagen. 
Zou die spijbelende schoolgaande jeugd daar voor iets tussen 
zitten? Daar bestaan sterke twijfels over. Maar ja…een mirakel is 
nog altijd mogelijk en de nieuwe Bernadette Soubirous is nooit 
veraf. 
 
Het programma voor deze lente is alweer goed gevuld: twee 
wandelingen, de traditionele fietstocht en daarnaast de twee  
activiteiten van vtbKultuur (die allebei volzet zijn) zijnde het  
bezoek aan het Africamuseum en de ‘Knipoogdag’ in  
Oudenaarde. 
 
Van harte welkom op alle organisaties. 

 

 

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 ! 

April 2019 

Jaargang , 
nummer 
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Op 24 februari trokken we naar het ‘Stille Brugge’. Twee gidsen wachtten ons op aan de 
Jeruzalemkerk en leidden ons langs de St-Annakerk, de molens en het Engels klooster 
naar het oudste café van Brugge. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 6 en 7 april brengen we samen met vtbKultuur Wervik een bezoek aan 
het ‘Africamuseum’ in Tervuren en de tentoonstelling ‘Wim Delvoye’ in het 
KMSK in Brussel.  
 
Op 5 mei gaat in Oudenaarde de Knipoogdag van vtbKultuur door.  
 
In augustus trekken we voor de daguitstap naar Koksijde, daarover meer in 
het volgend toeristje. 
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Wij nodigen u op zondag 30 juni 2019 uit voor onze  

jaarlijkse fietstocht  
 
We starten om 14 u op de Marktplaats te Moorslede, van waaruit Erna, Gerda, Wilfried 
en Freddy ons op sleeptouw nemen naar Ieper. 
Daar brengen we een bezoek aan het Merghelinck museum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In  1774 gaf Frans Merghelinck de opdracht voor de bouw van dit herenhuis. Zijn achter-
kleinzoon, Arthur, stelde het in 1894 open als museum. In de Eerste Wereldoorlog werd 
het gebouw verwoest en in 1932 heropgebouwd.  
In 1983 werd het beschermd als monument en het kwam in 1994 onder het beheer van 
de stad Ieper. Na een grondige restauratie, die 3 jaar in beslag nam, is het sinds april 
2017 weer te bezoeken. 
 
Na de tocht komen we samen  in zaal “Levet Scone”, Iepersestraat  Moorslede voor een 
hapje en een drankje. We hopen op een zonnige dag en kiezen dus voor een zonnig  
aperitiefje, gevolgd door koude schotel en een gewoon drankje.  
We overlopen kort het programma voor de tweede helft van het jaar. 
 
 
 

Deelnemen aan het programma kost: 32,00 euro (leden 26,00 euro). 
Inschrijven door overschrijving op BE09 0689 1000 8557 van vtbKultuur Dadizele-
Moorslede uiterlijk tegen 5  juni.  

 
 
 
 

        Toekomstige activiteiten 



Telefoon: 056/50.21.76 
 GSM : 0474 43 90 48 

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 
 

 

 

 

 

 28 april : Wandelen in Houtkerke in Frans-Vlaanderen en dat onder leiding van 
Chantal Noppe (051/77 03 40). 

 

 Op 26 mei genieten we van de vergezichten in Bellegem. We verzamelen er 
aan de kerk en Gerda leidt de wandeling (056/50 34 80 of 0477/24 62 86). 

 
 30 juni : Fietstocht naar Ieper met bezoek.  

   

   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. 


