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Alea iacta est 

(de teerling is geworpen … of …  op hoop van zegen) 
 

De verkiezingen zijn achter de rug en de teerling is geworpen. Nu 
maar hopen dat de keuze de juiste is. Maar wij moeten en kunnen 
ons daar eigenlijk niets van aantrekken, er zijn voldoende bekwa-
me politici die de klus, hoe moeilijk die ook is, zullen klaren. 
De nakende verlofperiodes zullen ons deugd doen. 
 
Na onze jaarlijkse fietstocht en nadien diner in ‘Levet Scone’ met 
veel gezellige babbels sluiten we voor de 2 zomermaanden even 
de boeken. Maar eind augustus zijn we er weer en dan nog wel 
met een goed gevulde dag in Koksijde. 
 
Geniet ondertussen van de mooie zomerse dagen en …. blijf be-

wegen, maar dan wel met zonbescherming! 

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 ! 

Juli 2019 



 

 

        Voorbije activiteiten 
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Op 31 mei wandelen we met Linda en 
Wilfried door het prachtige landschap 

van Pollinckhove 

6 april : bezoek aan het  
Africamuseum en de ten-
toonstelling Wim Delvoye in 
het KMSK in Brussel 

28 april : Ondanks het barslechte weer 
toch op wandeling naar Houtkerke. 

26 mei : Een mooie elfenbank op 
onze tocht door Bellegembos  
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- Op zondag 25 augustus trekken we naar Koksijde voor onze daguitstap. 
 
- Op 7 september genieten we aan het Donkmeer met een kleine groep van 
de musical ‘Titanic’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- In het kader ‘Smaak! Proeven van Cultuur’ gaan we op vrijdag 11 oktober 
op ontdekking. We bezoeken de kaasmakerij Flandrien en volgen het produc-
tieproces vanop de eerste rij. Onze gids is niemand minder dan de grondleg-
ger van het bedrijf. 
Achteraf is er tijd bij een drankje om te proeven van het resultaat. 
Het is een uitstap met eigen wagen en we worden er verwacht om 14 uur. 
Wil je er bij zijn, schrijf dan tijdig in door storting van € 10,- (€ 12,- voor niet-
leden) op het rekeningnummer  van vtbKultuur Dadizele-Moorslede  
BE09 0689 1000 8557. Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Gerda 
Schepens, tel. 056/ 50 34 80. 
 
 
- Op 30 november is er nog de Brusseldag met bezoek aan de tentoonstelling 
Breugel gevolgd door een aan de kerstmarkt en op 1 december volgt  
het winterfeest en op 27 december trekken we samen met vtbKultuur Wer-
vik naar de kerstmarkt in Reims. Daarover meer in het volgend toeristje. 
 
 

        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  !  
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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 2 F,  
8890 MOORSLEDE 
 

Erna Vandevoorde, Rode Kruisstraat 4,  

8890 MOORSLEDE 
 
 

Gerda Schepens, Azalealaan 58, 8890 DADIZELE 
 

Rita Vandevoorde, Rode Kruisstraat 6,  
8890 MOORSLEDE 
 

Freddy Vanacker, Azalealaan 58, 8890 DADIZELE 
 
 

 
 

 

 

 

 Op 29 september wandelen van ‘Krek tot Koether’; Noëlla Vandermeersch is 
onze wandelleider (051/78 03 36) en spreekt met ons af aan het station van 
Kortemark. 
 
 

 Op 27 oktober begeleidt Erna Vandevoorde (051/77.06.10) op de  
Moeremaaiwandeling in Geluwe. 
 

   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. 


