
HET TOERISTJE 

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

 

Hoop doet leven. 
 
De bestuursploeg kijkt alvast hoopvol en lachend het jaar 
2021 tegemoet. 
We hopen tegelijk dat jullie ook heel enthousiast zijn en 
dat jullie het jaarprogramma zullen toejuichen. 
Bedankt aan degenen die reeds hun lidgelden vernieuw-
den.  
Hoor je er ook graag weer bij en wil je samen met ons dat 
vtbKultuur Dadizele-Moorslede blijft boeien? Aarzel dan 
niet om je nieuwe vtbKultuurpas (€ 20,- per gezin) aan te 
schaffen en dit uiterlijk op 12 januari. 
Het lidgeld voor ‘Wadamo’ blijft op € 10,- per persoon. 
Zowel de cultuurpas als het lidgeld van Wadamo kunnen 
overgeschreven worden op rekening 
BE09 0689 1000 8557 
 
Bedankt om in onze “bubbel” te zijn. 
 
Het ganse team wenst je een vreugdevol 2021 toe. 

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 activitei-
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. 

Januari 2021 

Jaargang , 
nummer 
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28 maart : Grenswandeling in Menen. 
 
22 mei : “Pirates of the Caribbean and the Curse of the Black Pearl 
door het ‘Antwerp Symphony Orchestra’ in de Elisabethzaal in 
Antwerpen. 
 
3 juni : bezoek aan het Adornesdomein in Brugge en  
de kasteeltuin in Oostkerke. 
 
27 juni : Daguitstap naar Bossuit met picknick. 
 
18 augustus : Musical ‘1830’ in kasteel de Merode in Westerlo. 
 
29 augustus : KnipoogDag in de Westhoek, Ieper en omgeving. 
 
18 september : Culturele Knuffeldag in Wervik. 
 
3 oktober : Bezoek aan Chimay. 
 
19 november : Reisavond over Corsica. 
 
27 november : Brusseldag met bezoek aan het MIM en  
het Jodenmuseum. 
 
5 december : Winterfeest. 
 
28 december : Kerstmarkt in Arras. 
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28 februari : Pater Lievenspad in Moorslede, o.l.v. Rita Vandevoorde. 
 
25 april : Nieuwkerke, o.l.v. Linda Samyn. 
 
30 mei : Oedelem met Noëlla Vandermeersch. 
 
26 september : Heirwegpad in Zedelgem, o.l.v. Erna Vandevoorde. 
 
31 oktober : Bergmolenwandeling in Rumbeke, o.l.v. Jef Soenens. 
 
28 november : Folklorewandeling in Beselare, o.l.v. Freddy Vanacker. 
 
10 december : Winterwandeling. 
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Telefoon: 056/50.21.76 
Rekeningnr. vtbKultuur 

Dadizele-Moorslede 
BE09 0689 1000 8557 

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 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
         Jaarthema 2021 bij vtbKultuur: Klank  

 
Geniet met volle teugen van ontroerende melodieën, 
klinkende verhalen, oorverdovende stilteplekken,  
auditieve ontdekkingstochten, verrassende wereldklan-
ken en bijzondere geluidsgolven. 
 
Klank is overal en altijd. 


