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   derde keer ….. goede keer 
  
Dit gezegde werd een beetje ontkracht want we zijn toch in een 
4

de
 golf beland. 

Het werd een moeilijk jaar: plannen maken en grotendeels niet kun-
nen uitvoeren. 
De enkele activiteiten die doorgingen werden door de deelnemers de 
hemel ingeprezen en zij gaven het bestuur de kracht om voor 2022 
een sterk programma op te maken. 
 
Dat onze cultuurvereniging 100 jaar bestaat vieren we natuurlijk mee 
en we kijken uit naar de naamsverandering in januari.   
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 Voorbije activiteiten                              

Op 3 oktober trokken we, samen met 
de afdeling Wervik, naar Chimay.  
Na een vluchtig bezoek aan de abdij 
Notre-Dame de Scourmont, een wan-
deling door het stadje en het middag-
maal bezochten we het kasteel van 
Chimay.  
De 95-jarige prinses stond er op ons 
te verwelkomen. 

31 oktober: Vijf moedigen trotseerden 
het gure weer en bewandelden het 
‘Bergmolenpad’ in Rumbeke.  

Naar jaarlijkse gewoonte stond ook dit 
jaar de Brusseldag op het programma. 
In de voormiddag werd een bezoek ge-
bracht aan het MIM. De lunch werd ge-
nomen in restaurant Albert, op de vijfde 
verdieping van het KBR. In de namid-
dag volgde een leerrijk bezoek aan het 
Joods museum. 
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                                   Een rijke geschiedenis 

 
 
 

     

De geschiedenis van vtbKultuur vzw gaat terug tot aan het begin 

van de 20e eeuw. In 1922 werd de Vlaamse Toeristenbond (VTB)  

opgericht die nauwelijks twee jaar later al 10.000 leden telde en 58 

groepen. De twee-eenheid VTB-VAB ontstond in 1924, toen de 

Vlaamse Automobilistenbond (VAB) in het leven werd geroepen.  

In de loop der jaren groeide VTB-VAB uit tot een vaste waarde voor 

pechverhelping op de weg en door de oprichting van rijscholen, het 

uitgeven van talrijke publicaties (zoals de Gids voor Vlaanderen) 

en het reisaanbod van VTB-groepsreizen.  

 

In 2008 hield VTB-VAB op te bestaan. VAB en VTB zijn sindsdien on-

afhankelijk van elkaar. VTB veranderde toen in vtbKultuur. Van-

daag is vtbKultuur een sociaalculturele volwassenvereniging, ge-

subsidieerd door de Vlaamse overheid en gedragen door ongeveer 

1000 vrijwilligers. Ons 100-jarig bestaan in 2022 laten wij niet on-

opgemerkt voorbij gaan.  

Precies op 29 januari mogen we 100 kaarsjes uitblazen en dat is het 

startschot voor een boeiend feestprogramma   Die dag wordt ook de 

nieuwe naam en het nieuwe logo bekend gemaakt. Verder worden 

er nationaal en provinciaal heel wat activitei-

ten aangeboden zoals o.a. de KnipoogDag in 

Antwerpen, een tentoonstelling over onze  

geschiedenis en een tournee van stand-up  

comedian Piv Huvluv. 

Hou ons zeker in de gaten!  

 

 



 

vtbKultuurpas 2021 gratis verlengd tot eind 2022! 
 

De cultuurliefhebbers die in 2021 een vtbKultuur-pas koch-
ten worden hiervoor beloond. Er waren weinig activiteiten 
maar we konden toch op jullie steun rekenen, waarvoor 
dank. Deze trouw wordt beloond door een gratis verlenging 
tot eind 2022. 
 
Nog geen vtbKultuur-pas? 
Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele 
bende. Jouw vtbKultuur-pas is bovendien geldig voor alle 
inwonende gezinsleden en biedt een waaier aan perma-
nente en/of tijdelijke voordelen en kortingen op verschillen-
de culturele activiteiten. 
 
Je kunt nog altijd je vtbKultuur-pas aanvragen door € 20,- 
te storten op rekeningnummer BE09 0689 1000 8557 - 
vtbKultuur Dadizele-Moorslede. 
 
 
Vanaf volgend jaar wordt niet meer samengewerkt met  ge-
zinssport Vlaanderen. Er wordt gewandeld onder de 
(nieuwe) naam van vtbKultuur, ’Wadamo’ wordt van dan af 
niet meer gebruikt. 

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