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Herfst, voorbode van de winter. 
 

Iedereen kent wel de weerspreuk ‘Als de oogst is geschoren, dan is 
de winter geboren’. 
Maar weet dat de herfst ook als kunstschilder de natuur prachtige 
kleuren geeft en zelfs de kracht heeft om ons nog minstens één na-
zomertje te bezorgen. 
 
Helaas, Covid-19 is alweer de grote spelbreker die ons veel onzeker-
heid brengt, ook voor onze klassieke activiteiten. 
Het bestuur van zijn kant zal er alles aan doen om toch enkele zaken 
te laten gebeuren, natuurlijk rekening houdend met de strenge Covid-
maatregelen. 
 
Zorg goed voor jezelf en blijf genieten met het hele gezin van de nieu-
we vtbKultuur-pas 2021. 
 
                                                                       Marc 

 
 
Nieuwe vtbKultuur-pas 
2021 
 
Met het hele gezin voorde-
lig van cultuur genieten. 
Ben je zot van cultuur?  
En zie je het wel zitten om 
met het hele gezin voorde-
lig van cultuur te genie-
ten? 
Dan moet je beslist een 
vtbKultuur-pas aanschaf-
fen. Voor 20 euro ben je 
met het hele gezin een 
jaar lang lid van onze cul-
turele bende. 
 
Enkele voordelen : 
Je neemt aan alle activei-
ten van onze vtbKultuur-
groep deel aan ledenprijs 
en ook alle activiteiten 
van onze vtbKultuur-
collega’s elders zijn voor 
jou toegankelijk aan le-
denprijs. Je krijgt van ons 
telkens een nieuwsbrief 
als aankondiging van één 
van onze activiteiten. 
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Op 21 augustus is ons gewardeerd lid 
Willy Samyn (°1945)  thuis zachtjes overleden 
 
We bieden de familie onze oprechte gevoelens  
van deelneming aan. 

 

Op 21 november gaat onze jaarlijkse ‘Toeristische avond’ door. 

De reportage van Marc Vanryckegem neemt je mee naar het eiland 
Corsica, waarschijnlijk het mooiste eiland van de Middellandse Zee. De-
ze avond, in samenwerking met Davidsfonds Dadizele, gaat door in zaal 
‘Den Ommeganck’ in Dadizele. Een uitnodiging volgt nog. 
 

  Afscheid 
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Winterfeest 
op 6 december 2020 

gaat wegens ’corona’ door in 
Feestzaal Leiedaele, in Wervik, Menensesteenweg 110. 

Wij heten er u welkom vanaf 11u45. 
 
Bij een gezellige babbel stellen we het programma voor 2021 aan u voor.  

 
 
    Op het menu:  
 

    Aperitief naar keuze met een hapje. 

    Kippenroomsoep. 

    Werviks gebraad in pickelssaus met aangepaste groentjes,  

         kroketten en gratin. 

    Dessertbord en koffie.  
 

 
Inschrijving door overschrijving van € 49,- p.p. (€ 45,- p.p. voor leden van vtbKultuur en 
VAB) op rekening BE09 0689 1000 8557 van  
vtbKultuur Dadizele-Moorslede uiterlijk tegen 24 november 2021. 

 
 
       
 
 
 
 
 

 

                                              Activiteiten  



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

vtbKultuur Dadizele -
Moorslede 

Mandellaan 59 
8890 DADIZELE 
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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 
 
 
 

 

 
 

 

 

       - Marc (tel. 051/77 85 73) neemt ons op 25 oktober  mee naar Staden. 

 

       - Op 29 november verkennen we Soetes Molenroute in Komen-Waasten  
         en dat o.l.v. Francine Vanryckeghem (tel. 056/31 36 86). 

 

       - Ook de ‘Winter’ wandeling op 11 december, met start op het Marktplein  
         van Moorslede, gaat door. 

                     

  

 

  . 

     

Wandelnieuws 
(onder voorbehoud van eventuele nieuwe Coronamaatregelen) 

 


