
HET TOERISTJE 

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

 

 

Lidmaatschap vtbKultuur gratis verlengd tot eind 2022. 
 
Omdat vtbKultuur-leden nog niet optimaal hebben kunnen genieten van hun 
vtbKultuurpas wordt het lidmaatschap gratis verlengd tot eind 2022. 

Wie zo’n pas heeft hoeft hiervoor niets te ondernemen. Begin 2022 krijg je 
de nieuwe lidkaart in de bus. 

Jouw voordeel ? 

- Je maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers waarmee je 
samen van cultuur kunt genieten. 
- Je neemt deel aan alle activiteiten van alle vtbKultuurgroepen aan leden-
prijs. 

- Je krijgt € 5,- korting bij aankoop van een monumentenkaart en € 6,- kor-
ting bij aankoop van een museumpas.  
- 10 % korting in de webshop van Uitgeverij Lannoo. 
- Mooie kortingen bij verschillende musea, zoals Historium Brugge, Tabaks-
museum Wervik, Sealife Blankenberge, Flandres Field Museum in Ieper, .... 

Wie nog geen lid is kan elk moment aansluiten.  
Voor € 20,- geniet je met het hele gezin. Het lidmaatschap is geldig vanaf 
het moment van betaling tot en met 31 december 2022. 

 

Oktober 2021 



   Toekomstige activiteiten 

Het Toeristje 

 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 20 november om 
19 u 30 in de Ommeganck in  
Dadizele : Reisavond ‘Corsica’ 
i.s.m. Davidsfonds Dadizele. 

Ons bestuurslid, Marc Vanryckeghem, laat ons kennismaken met het  
eiland Corsica. 
- Vooraf inschrijven uiterlijk tegen 13 november : € 12,50 voor leden  
vtbKultuur, € 15 voor niet-leden op rekeningnummer  
BE09 0689 1000 8557 van vtbKultuur Dadizele-Moorslede 
 
 
 
 
Zaterdag 27 november : Brusseldag,  
georganiseerd door de Provinciale Stuurgroep 
van vtbKultuur. 
In de voormiddag bezoeken we het MIM (het Mu-
ziekinstrumentenmuseum) en in de namiddag 
staat een bezoek aan het Jodenmuseum op  
het programma.  
 
 
 
27 november om 20 u.in de Bunder in Moorslede : Deelname aan  
de Interverenigingenquiz van Davidsfonds Moorslede. Supporters zijn 
welkom. 
 
 
Zondag 5 december : Winterfeest als afsluiting van 2021. 
 
 
Uitnodigingen volgen nog. 
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                     Voorbije activiteiten 

KnipoogDag in de Westhoek en Ieper. 
In de voormiddag brachten we een bezoek 

aan de Lovie in Proven. Twee gidsen vertel-

den de geschiedenis en de huidige werking 
van het domein. 

Na de lunch zochten we onbekende plekjes 
in Ieper op. 

Na meer dan een jaar corona konden we eindelijk 
nog eens buitenkomen. 
 
Op 27 juni brachten we een bezoek aan  
Beauvoorde en zijn kasteel.  
Op de middag konden we genieten van een ter 
plaatse  gemaakte picknick. 
 

Een kleine groep trok op 18 augustus naar  
Westerlo om te genieten van de musical ‘1830’. 

Na tweemaal uitstellen konden we op 2 september eindelijk een bezoek brengen aan 
het Adornesdomein in Brugge en de kasteeltuin van Oostkerke. 



 
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.    
 

Volgende wandelingen :    
- 31 oktober : Bergmolenwandeling in Rumbeke, o.l.v. Jef Soenens 
- 28 november : Heksenwandeling in Beselare, o.l.v. Freddy Vanacker 
- 10 december: Winterwandeling in Moorslede 
 

              Telefoon: 056/50.21.76 

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

   Wandelen met vtbKultuur 

Op 26 september werd er gewandeld 
in Zedelgem. Erna leidde ons door het 
Merkemveld naar de kijkboerderij 
Pierlapont voor een aangename tus-
senstop.  


