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Ons feestjaar 2022 glijdt zachtjes naar zijn einde toe. Het jaar bracht ons 
een nieuwe naam en die geraakt toch stilaan ingeburgerd. Vanaf nu krijgt 
ook de ‘Knipoogdag’ een nieuwe naam en hebben we het over het 
‘Stadsfestival’. 
 
Dit najaar hebben we in samenwerking met het Davidsfonds-Dadizele  
onze reisavond en we trekken samen met Cultuursmakers Wervik naar de 
kerstmarkt in Durbuy. Er staan ook nog 3 wandelingen op ons programma 
die zeker de moeite zullen zijn. De Brusseldag wordt voor 1 keer overge-
slagen. 
 
Ons aanbod activiteiten voor 2023 wordt traditiegetrouw voorgesteld op 
ons ‘Winterfeest’ dat doorgaat op 4 december. 
Een tipje van de sluier. Het ‘Stadsfestival’ gaat door in Brussel en in het 
najaar komt Historalia voor het eerst met een musical spektakel naar 
West-Vlaanderen. Wie ooit ‘Rubens’ en ‘1830’ in Westerlo bijwoonde weet 
dat het zeker de moeite waard is om hierop in te tekenen. 
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Daguitstap naar Antwerpen op  
28 augustus. Na het bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Samen op stap met 
vtb-100 jaar cultuurtoerisme’ maak-
ten we een korte wandeling door 
‘het Zuid’. Na de gesmaakte lunch bij 
‘Bizie Lizie’ was het tijd voor de  
havenrondrit. 

25 september: Woonwagenwandeling in Staden. 
Eerst schuilen voor een fikse regenbui en na een gezellige stop in 
de ‘weunwaegne’ toch nog een deugddoende korte wandeling. 



 
 

We nodigen u uit voor ons 
Winterfeest op 4 december 2022 

 
 
 
 
 

Na ons geslaagd verjaardagsfeest/
zomerfeest gaat ons jaarlijks winterfeest 

door in Zaal Leiedaele in Wervik. 
 

 
Op het menu : 

 
Aperitief naar keuze met hapjes 

 
Duo van garnaal en kaaskroketten 

 
Varkenshaasje met bessensaus 

Groentjes 
Kroketten en gratin 

 
Dessert bordje en koffie 

 
 
 
Inschrijven door overschrijving van € 59,- (leden betalen € 54,- p.p. ) 
op rekening BE09 0689 1000 8557 van Cultuursmakers Dadizele-
Moorslede) en dat uiterlijk tegen 25 november 2022. 
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Telefoon: 0474 43 90 48 
E-mail: 

dadizele@cultuursmakers.be 
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19 november : Reisavond: Bart Laperre komt vertellen over zijn voettocht 
naar Santiago de Compostella. Afspraak om 19u30 in het GC  
Den Ommeganck in Dadizele. Leden betalen € 6,- (niet-leden € 9,-).  
   
29 december: In samenwerking met Cultuursmakers Wervik brengen we een 
bezoek aan de Kerstmarkt in Durbuy. 
De uitnodiging volgt binnenkort. 
 
 

Wandelingen  
 

30 oktober: Bergmolenpad in Rumbeke, 
  o.l.v. Jef Soenens (tel. 0472 65 16 86).  
 
27 november: Folklorepad in Beselare,  
  o.l.v. Freddy Vanacker (tel. 056/50 34 80). 
 
9 december: Traditionele afsluit van ons jaar met een korte winterwande-
ling. We starten op 19 u op de Marktplaats in Moorslede, houden een ver-
warmde stop en sluiten af met een pannenkoeken festijn (tel. 056/50 21 76). 
Bijdrage in de kosten : € 5,- voor leden / niet-leden betalen € 7,-.  
Ter plaatse te betalen. 
 


