
HET TOERISTJE 

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

 

 
 

Covid-19 geeft ons eindelijk wat meer vrijheid. 
 

Ondanks de nieuwe stijging van de besmettingen in vele 
delen van de wereld krijgen wij hier in Vlaanderen, dank 
zij de massale inentingen en de grote inspanningen van 
velen, heel wat betere vooruitzichten. Hopelijk komt de 
bloeitijd van het verenigingsleven snel terug. Het bestuur 
van vtbKultuur Dadizele-Moorslede doet in ieder geval 
een flinke inspanning. 
 
Na de amper twee voorbije activiteiten hopen we de res-
terende geplande programmapunten te kunnen laten door-
gaan. U wordt steeds van alles tijdig op de hoogte ge-
bracht.  
 
Geniet van de 2de jaarhelft. 

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. 

Juli 2021 



   Programma najaar 2021 

Het Toeristje 

 
18 augustus : Musical ‘1830’ in kasteel de Merode in Westerlo. 
 
29 augustus : KnipoogDag in de Westhoek en Ieper (volzet). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 september : bezoek aan het Adornesdomein in Brugge en  
de kasteeltuin in Oostkerke. Uitnodiging volgt. 
 
 

Op 3 oktober bezoeken we samen 
met vtbKultuur Wervik de stad 
Chimay.  
Bernard Delvoye is de gids van dienst. 
We brengen een bezoek aan de 
‘Grand’Place’, de collegiale kerk, het 
kasteel op de rots boven de Eau Blan-
che, de Abdij Notre-Dame de 
Scourmont (het Chimaytrappisten-bier 
en de Chimaykazen). Een ritje met het 

toeristisch treintje wordt de afsluiter. 
 
 
 
 
 

 
20 november : Reisavond over Corsica,  
                                  door Marc Vanryckeghem. 
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                     Voorbije activiteiten 

Op 30 mei konden we voor de eerste maal 

dit jaar weer eens wandelen. Vanaf de 

Marktplaats in Moorslede ging het richting 
Passendale waar we in de tuin van Chantal 

en Wilfried coronaproof van een drankje 
konden genieten.  

Op 27 juni brachten we een bezoek aan het 
kasteel van Beauvoorde.  Onze gids bracht ons 
de geschiedenis van het kasteel en zijn bewo-
ners, het echtpaar Merghelinck, bij.   
 
De plaatselijke vrijwilligersploeg vergastte ons 
op een lekkere picknick met streekproducten.   
Een wandeling door het dorp leerde ons de ge-
schiedenis van de ‘Beauvoordse pannenkoe-
ken’ en de ‘Beauvoorde paté’.  
 
Ook Wereldoorlog I met “Joe English” en het 
legerhospitaal “l’ Ocean2” kwam aan bod. 



 

 
Voor inlichtingen over de plaatselijke afdeling kan je 
terecht bij onze bestuursleden: 

 
 Linda Deruyter, Gerda Schepens, Freddy Vanacker,  

      Erna Vandevoorde, Rita Vandevoorde en  
                   Marc Vanryckeghem,     
 

   31 oktober : Bergmolenwandeling in Rumbeke, 
                                                         o.l.v. Jef Soenens 

Volgende wandelingen.  

              Telefoon: 056/50.21.76 

 
 Bezoek ons op het web ! 
 
      ww.vtbkultuur.be/ 
    dadizele-moorslede 
                of op 

26 september : Heirwegpad in Zedelgem, 
                                o.l.v. Erna Vandevoorde 


