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Klaar voor de nieuwe start. 
 

Met een prachtig aanbod aan activiteiten zijn we 2020 
binnengevlogen. De ‘Kerstmarkten’, of moet ik nu voor 
altijd ‘Wintermarkten’ zeggen, zijn achter de rug.  
Reims werd weer een topper.  
De vele nieuwjaarswensen klinken nog in de oren.  
De DF-quiz in Dadizele is goed verlopen en weldra gaan 
we de metamorfose van Kortrijk ontdekken. Mozart ver-
went de liefhebbers van symfonische muziek in Antwer-
pen. Ieper en Wervik nodigen ons uit voor de Knipoog- 
en Knuffeldag, gezellige momenten bij de buren. 
Redenen genoeg om er opnieuw bij te zijn.  
Wij wensen jullie veel cultuur- en wandelplezier toe. 

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 2020 

Jaargang , 
nummer 



Een gesmaakt Winterfeest. 

        Voorbije activiteiten 
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30 november :  
Brusseldag met 

o.a. een bezoek aan 
de tentoonstelling 

‘Bruegel in Zwart en 
Wit’ en de  

kerstmarkt. 

Moeremaaiwandeling met stop 
in het ‘Geluwebroek’. 

Flirten met de grens in 
Watou.  
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23 februari : We starten als naar goede gewoonte met een stadswandeling. 
Deze maal wordt het Kortrijk. Deze wandeling heeft heel wat aandacht voor 
de huidige metamorfose van de stad met de recente grote werken zoals 
stadskernhernieuwing en heraanleg van openbare ruimte. Met als slagader 
de Leie krijgt Kortrijk een nieuwe aanblik met 7 nieuwe bruggen en groen-
aanleg van de Leieboorden. Ze tonen aan dat de stad haar rivier op een  
trendy manier heeft herontdekt (leden vtbKultuur gratis, niet leden € 3,-). 
 
 

 

Op 22 maart gaat de jaarlijkse Knipoogdag door.  
In de voormiddag brengen we een bezoek aan  
het kasteel(domein) De Lovie in Proven. 
In de namiddag start het tweede gedeelte van de 
Knipoogdag vanop de Grote Markt in Ieper waar 
straatanimatie ons in de juiste stemming zal bren-

gen. Je kan er de historische binnenstad vrij verkennen en deelnemen aan 
heel wat activiteiten. 
 
Knuffelen kan je op 4 april tijdens de Knuffeldag in Wervik. 
 
Voor deze twee laatste activiteiten volgt nog een uitnodiging. 

        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 

 
Gerda Schepens, Azalealaan 58, 8890 Dadizele 
 

Freddy Vanacker, Azalealaan 58, 8890 Dadizele 
 

Erna Vandevoorde, Rode Kruisstraat 4,  
8890 Moorslede 
 
 

Rita Vandevoorde, Rode Kruisstraat 6,  
8890 Moorslede 
 

Marc Vanryckeghem, Slypsstraat 2F,  
8890 Moorslede 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 23 februari : Stadswandeling in Kortrijk. 

 

 Erna Vandevoorde wandelt ons voor op het Heirwegpad in Zedelgem  

       (tel. 051/77 05 53) 
 

 26 april : Een bezoek aan het Franse Belle (Bailleul) o.l.v. Linda Samyn  

       (tel. 051/77 22 32). 

 

   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. 


