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’t Zijn moeilijke tijden. 
 

Met de zeer zonnige aprilmaand konden we gelukkig af en 
toe de Corona pandemie vergeten en genieten van ‘ons 
kot’. 
Ja we zitten gevangen in onze luxekooi en blijven nog een 
hele poos allerlei plezante en ontspannende bezigheden 
missen. 
Maar als goede Vlamingen komen we er wel weer bovenop 
en wie die financiële put zal helpen vullen zullen we gauw 
te weten komen. 
Dit toeristje is zoals verwacht gevuld met onzekere pro-
grammapunten. Laat ons hopen dat we er toch iets van 
kunnen meemaken. 
De christelijke heilige en martelares Corona, die op 14 mei 
haar naamdag heeft en patroonheilige van de schattenja-
gers is, zal misschien snel zorgen voor een kentering ten 
goede. 
Hou je ondertussen veilig en gezond in deze moeilijke peri-
ode. 

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 2020 

Jaargang , 
nummer 
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Op 7 maart trokken we met kleine 
groep naar Antwerpen voor een 
’Romantische middag’ waar het  
Antwerp Symphonic Orchestra 
meesterwerken van Mozart bracht. 

  

Op 10 januari namen we deel aan de Df-quiz in Dadizele en behaalden we 
een mooie 9de plaats, met dank aan Patrick, Eddy, Marc en Gerda . 

 

23 februari, stadswandeling in Kortrijk. We startten aan het museum ‘1302’, 
wandelden met onze gids mevrouw Basyn langs de vernieuwde Leieboorden 
en de Broeltorens naar het Kortrijk’s stadhuis waar we een kort maar inte-
ressant bezoek brachten. 



Pagina 3 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
      De afgelaste Knipoogdag van 22 maart gaat door op 21 maart 2021 
      en dat met hetzelfde programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     De Knuffeldag in Wervik wordt verplaatst naar een nog niet  
     gekende datum. 
 
 
     Ook de Musical ‘1830’ wordt geannuleerd en gaat volgend jaar  
     door op 18 augustus. 
 

     Onze daguitstap van juni naar Brugge en Oostkerke verhuist  
     naar juni volgend jaar. 

 
     Ook de fietstocht gaat wegens corona niet door. 

 
 

Activiteiten verplaatst naar een latere datum 



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 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

    ‘Covid - 19’ verplicht ons onze activiteiten op een laag pitje te zetten: 

 

    - het Heirwegpad in Zedelgem, o.l.v. Erna 

    - de wandeling door het Franse Belle (Bailleul), o.l.v. Linda Samyn 

    - op verkenning bij de buren in Ledegem, o.l.v. Gerda 
 

     worden naar volgend jaar geprogrammeerd. 

     

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. 


