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Dadizele - Moorslede

Toeristisch centrum en bedevaartsoord
Dadizele is een bedevaartsoord dat teruggaat tot de 15de eeuw, en misschien vroeger al, met een basiliek als getuige. Je kan er niet enkel de imposante basiliek
bezoeken, maar ook genieten van het Rosarium, kasteelpark Mariënstede of
gemeentelijk domein ‘t Torreke.
De befaamde Pompeschitter, het New British Cemetery en het Dadipark doen zeker
ook bij velen een belletje rinkelen! Een rijke geschiedenis dus met centraal in het
dorp een prachtige groene long, die uitnodigt tot wandelen, fietsen en ‘crossendoor-de-bossen’ met de kleinsten. Een ijsje of frisse pint in de zomer, een heerlijke
tas koffie of warme choco in de winter. Na de inspanning is er altijd wel ergens een
terrasje of horecazaak open die je met plezier zal verwennen.
Met deze brochure willen wij je goesting doen krijgen om naar Dadizele af te zakken en meteen ook enkele Moorsleedse troeven te ontdekken zoals het Lievensmemoriaal en porseleinmuseum. Het Vierkavenbos aan het gehucht ‘De Koekuit’
in Moorslede is een prachtig groen pareltje. Er passeren verschillende wandelroutes waarbij je kan genieten van magnifieke vergezichten. De gemeente is ook de
perfecte uitvalsbasis om steden als Kortrijk, Menen, Roeselare & Ieper te ontdekken.
We heten je alvast WELKOM!

4

ZIEN & DOEN
Groene pareltjes Dadizele
“Ons Park” is de bewust gekozen naam voor een gebied van ongeveer 9 ha.
Het is de grootste, groene ruimte van Dadizele met een erg belangrijke sociale
en ecologische functie. Domein ’t Torreke is een gemeentelijk domein in het hart
van Dadizele. Je kan er het infokantoor voor Toerisme terugvinden en de beelden
van de Pompeschitter en Ridder Jan. Grenzend aan ’t Torreke en de basiliek ligt park
Mariënstede. Het gerenoveerde park en bos zijn dagelijks toegankelijk; kinderen
kunnen er schommelen en ravotten naar hartenlust. Naast park Mariënstede, werd
in december 2019 het Chirobosje heraangelegd. Het Rosarium is een gebedspark
bereikbaar via de poort rechts naast de ingang van de basiliek. Hier staat een grote
openluchtkapel en langs de toegangsweg staan de 3 legenden van Maria afgebeeld.
Deze plaats ademt rust te midden het dorpscentrum!

Domein ’t Torreke

Het Rosarium

Park Mariënstede

Chirobosje
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In de Moorsledestraat ligt het bufferbekken, een groene zone bloemrijk grasland.
Door het grasland wordt een slingerend wandelpad gelaten startend vanaf de Moorsledestraat, tussen de Heulebeek en het bekken en eindigend aan wijk Kapelleveld.
Palend aan het ingekokerd deel Heulebeek, is een insectenhotel geplaatst.

Bufferbekken
Er zijn grootse plannen voor site Dadipark. Het wordt een volgende groene long
in onze gemeente, waarbij de Heulebeek een prominente rol speelt. Op de site zal
plaats zijn voor een aantal ontwikkelvelden waar de recreatieve fietser en wandelaar zeker aan zijn trekken zal komen. Ook voor de kinderen zal het er heerlijk
vertoeven zijn. Er wordt ruimte gereserveerd voor de vele bedevaarders die Dadizele
rijk is. Daarnaast zijn er ook plannen voor een uitkijktoren op de site met een knipoog naar vroeger.

Site Dadipark
Site Dadipark
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Bezienswaardigheden Dadizele

De basiliek
Met de bouw van de basiliek werd begonnen in 1857, naar aanleiding van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854. Monseigneur Malou, bisschop van
Brugge, wilde een monumentale kerk voor zijn volledige bisdom om dit dogma te
eren. De plannen waren van de Engelse architect Edward Welby Pugin en na zijn
overlijden van Jean Bethune. De kerk van Dadizele werd tot basiliek verheven in
1882.
Het middeleeuws miraculeus beeldje staat centraal op een marmeren troon,
versierd met zilveren ornamenten. De prachtige vensterramen verhalen naast de
geschiedenis van de kerk, ook diverse feiten uit het leven van Maria. In de crypte
zien we de graftombe, de sporen, de handschoenen en het zwaard van Ridder
Jan van Dadizele. De basiliek is een beschermd monument.
Wil je graag een geleid bezoek? Dat kan!
Blader snel verder naar Groepen op p. 48
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De Pompeschitter
Bij het begin van de feest- en avondmarkt,
die in 2025 vijftig jaar bestaat, werd een
oude sage van onder het stof gehaald.
Die van dat geestig manneke dat zich in
de kermistijd in overdreven mate te goed
deed aan bier en pruimentaart, niet meer
tijdig thuis geraakte en zijn behoefte dan
maar deed in een pompbak op de Plaats.
Er werd toen een taart gebakken met die
naam en Filip Cardoen tekende er een
karikatuur van.
De Pompeschitter bleek wel een vat vol
inspiratie want hij verscheen in alle maten
en vormen. Er werd ook een levensgrote
koperen Pompeschitter geslagen die op
zijn pompstenen troon prijkt in ’t Torreke
en meteen tot Daisels ereburger gekroond
werd. Het beeld werd door de Brugse kunstenaar Marcel Eneman gemaakt.

De Spaanse kapel
De Spaanse kapel, een bouwkundig meesterwerk, is opgetrokken in barokstijl.
De achthoekige kapel, ook de 13de statie van de Grote Ommegang, dateert uit het
Spaanse tijdperk (1633-1718) en is eveneens een beschermd monument. De kapel
raakte zwaar beschadigd in WO I en werd nadien heropgebouwd en gerestaureerd
in 1979.
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Bezienswaardigheden Dadizele

Kasteel Mariënstede met Château Superette
In Park Mariënstede, vind je een kasteel, dat dateert uit de 17de eeuw. Hier wonen mensen met een mentale of fysieke beperking. Ze baten de winkel “Château
Superette” uit. Je kan er zelfgemaakte zuivelproducten, confituur, chocolade, geschenkkistjes, wenskaarten en producten van de Oxfam-wereldwinkel kopen. Op
het terras kan je ook een drankje nuttigen of een ijsje eten en genieten van de
prachtige omgeving!
Na afspraak is een geleid bezoek mogelijk.
Meer info onder Groepen op p. 51
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Oorlogsmuseum Daiselsfront

De Kleine en Grote Ommegang

In dit museum kan je een indrukwekkende collectie uit WO II bezichtigen.

Zoals in de meeste bedevaartsoorden is er ook
in Dadizele een ommegang. In Dadizele hebben
we er zelfs 2, een grote en een kleine. De naam
ommegang betekent oorspronkelijk "(rond)om [de
kerk of de stad] gaan”.

Verschillende uniformen, tijdschriften, sigaretten, conserven, rantsoenen, brieven van krijgsgevangenen… Er staat zelfs een paard, getooid
met Duitse uitrusting!
Voor geleide bezoeken:
zie info Groepen op p. 52

De Grote Ommegang van 4,3 km heeft 14 statiën
(kapelletjes) die de kruisweg uitbeelden. De Kleine Ommegang van 1,1 km loopt in een lus rondom het kasteelpark en beeldt in 7 kapelletjes de
7 weeën van Onze Lieve Vrouw uit. Deze Kleine
Ommegang is beschermd erfgoed.
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Bezienswaardigheden Dadizele

Het Rosarium of rozenkranspark
Langs de toegangsweg tot het Rosarium zijn de 3 legenden van Maria afgebeeld.
De 3 legendes kan je nalezen op www.toerismedadizele.be/rosarium
Het wandelpad van het Rosarium leidt ons langs de mysteries van de rozenkrans: blije, droevige en glorierijke mysteries vindt men zowel in de kapelletjes, als
op de zuilen van Godfried Theunynck in het park. De mysteries van het licht werden
op doek vastgelegd in de grote openluchtkapel. Een kleine, sfeervolle kapel eronder
biedt de bedevaarder ruimte voor stille bezinning en is geschikt voor vieringen met
kleine groepen. Bewonder ook de schilderijen van Wilfried Joye in de wandelgang
achter de kleine kapel.
Na afspraak is een geleid bezoek mogelijk.
Meer info onder Groepen op p. 48
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Ridder Jan
Jan III van Veerdeghem of Jan van Dadizele werd in Dadizele geboren op
23 februari 1432 en was een laat-middeleeuws ridder. Hij was de oudste zoon van
Jan II en Katharina Patyn. Ridder Jan startte zijn militaire carrière omstreeks zijn 17de
verjaardag en nam deel aan verschillende veldslagen in dienst van de Bourgondische hertogen. Op 29 juli 1455 huwde hij Katheline Breydel. Zijn tante was Gille de
Dadiselle (1420-1506), abdis in de abdij de Marquette nabij Rijsel.
Ridder Jan leefde in het kasteel in Dadizele en was een intieme vertrouweling
van Maria van Bourgondië. Hij werd in Antwerpen vermoord op 20 oktober 1481.
Zijn praalgraf staat in de crypte van de basiliek van Dadizele, waar je ook zijn
sporen, zwaard en handschoenen kan bezichtigen. In het gemeentelijk domein
't Torreke, staat een borstbeeld van Ridder Jan, op 16 juli 2004 geschonken door Willy
Vandenbussche.
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Bezienswaardigheden Dadizele

New British Cemetery
Dadizeele New British Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden uit WO I en bevindt zich in de Beselarestraat pal tussen de 2 gemeentelijke begraafplaatsen. Dadizele, voor een groot deel van de oorlog in Duitse handen,
werd bevrijd op 29 september 1918 door de 9de Schotse divisie. Het is een concentratiebegraafplaats aangelegd na de oorlog met graven afkomstig uit 8 kleine ontruimde begraafplaatsen en uit omliggende slagvelden van 1918.
1 029 soldaten, waarvan 158 niet-geïdentificeerde slachtoffers vinden er hun laatste
rustplaats. De begraafplaats werd ontworpen door Charles Holden. Heel zeldzaam
en opvallend aan de zuidkant is een Duitse bunker die niet alleen bescherming
bood maar ook dienst deed als mitrailleurpost.
Na afspraak is een geleid bezoek mogelijk.
Meer info onder Groepen op p. 50
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Groene pareltjes Moorslede
Het 18 ha grote domein de Vierkaven zorgt voor extra zuurstof voor dieren, planten en recreanten. Je treft er verschillende vogels en insecten aan en een enorme
variatie planten- en boomsoorten. Ook het onderwaterleven is goed vertegenwoordigd dankzij de talrijke poelen en het moeras aan de Roeselaarsebeek. Langs het
domein de Vierkaven loopt de groene as de Stroroute waarlangs een deel van de
provinciale Vierkavenboswandelroute werd uitgestippeld.
Momenteel wordt volop gewerkt aan het speelbos langs de Molenstraat in Moorslede. Binnen verschillende speelzones worden struiken aangeplant die samen
met 7 eiken een volwaardig bos zullen vormen, eens alles volgroeid is. De struiken en bomen worden afgewisseld met grasveldjes, waarop kinderen zich kunnen uitleven. De 7 eiken vormen 7 wachters die waken over het speelbos. Er is
1 boom voor iedere jeugdvereniging, ééntje voor de speelpleinwerking, ééntje voor
de jeugdraad en ééntje voor het schepencollege.

Vierkavenbos

Stroroute

Speelbos
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Bezienswaardigheden Moorslede

Het Pater Lievensmemoriaal en ruiterstandbeeld
In de Sint-Martinus kerk van Moorslede kan je het memoriaal Pater Lievens
bezoeken. Pater Lievens werd geboren in Moorslede op 10 april 1856 en overleed in Leuven op 7 november 1893. Hij wordt beschouwd als één van de grootste
missionarissen van de 19de eeuw. Op 2 april 2006 werd in de zijbeuk van de kerk
een devotiecentrum van Pater Lievens ingewijd. Zijn bril en een stukje van zijn
zwarte soutane worden hier tentoongesteld. In een sarcofaag zitten resten van
de beenderen van zijn rechterhand. Later werd ook het memoriaal Pater Lievens
hier gehuisvest. Dit memoriaal beeldt aan de hand van documenten, foto’s en audioen filmfragmenten zijn leven en werk uit en is dagelijks te bezoeken tijdens de
openingsuren van de kerk.
Het standbeeld op de Marktplaats van Pater Lievens werd op 11 augustus 1929
onthuld. Pater Lievens houdt het kruisbeeld in de hoogte, symbool van zijn missiewerk in India.
Na afspraak is een geleid bezoek mogelijk.
Zie info Groepen op p. 53
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Grafsteen David Chalmers
Burns | Slypskapelle
Naast de Sint-Theresiakerk zie je het graf
van de Schotse soldaat David Chalmers
Burns die op 19-jarige leeftijd stierf in
Slypskapelle op 30 september 1918. In 2018
werd een mooi eerbetoon gehouden in
Slypskapelle waarbij zijn familie aanwezig
was.

Sint-Theresia | Slypskapelle
De proosdij van Slypskapelle werd op
2 september 1927 tot parochie verheven.
In 1931 kwam er, na een alles verwoestende brand, een nieuwe kerk die het
éénbeukige proosdijkerkje uit de late 18de
eeuw verving. Bouwmeester was Amaat
Latte uit Kortrijk. De altaren, meubilair en
brandglasramen zijn in art deco. Er is een
uniek orgel uit 1760 aanwezig vervaardigd
door A.J. Berger.
Sinds 2020 is ook het porseleinmuseum
hier gevestigd. Meer dan 240 beelden in
2 collecties, religieus porselein en religieus
art-deco, worden tentoongesteld.
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Bezienswaardigheden Moorslede

Voormalig Klooster O.L.V.-Ten Bunderen
Dit klooster in de Stationstraat 49 in Moorslede werd gebouwd in 1923-1924 ter
vervanging van het klooster in het centrum van Moorslede dat vernield werd in WO I.
Het klooster is opgetrokken in een regionalistische neogotische stijl, typisch voor
de wederopbouw na WO I. Je kan tijdens een groepsbezoek de art-decokapel uit
1924 en de originele chambrettes bezichtigen. Sinds 2004 is het hoofdgebouw in
gebruik door het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald.
Heel wat info over de geschiedenis van dit klooster kan je terugvinden op
www.tenbunderen.be
Interesse in een geleid bezoek?
Zie info Groepen op p. 54
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Briek Schotte
Albéric (Briek) Schotte, bijnaam IJzeren Briek
was een Belgische wielrenner en ploegleider.
Hij won in zijn lange carrière 2 maal de Ronde
van Vlaanderen (1942 en 1948). Hij werd ook
2 keer wereldkampioen (1948 en 1950). In 1950
was dit kampioenschap in Moorslede.
Door zijn hoekige, werkende stijl was Schotte
het type-voorbeeld van de Flandrien. Hij werd
dan ook de Laatste Flandrien genoemd. Een
monument ter ere van hem is te bezichtigen in
de Breulstraat ter hoogte van het punt waar hij
wereldkampioen werd.

Cyrille Van Hauwaert
Cyrille ‘Cyriel’ Van Hauwaert, geboren in Moorslede, was een Belgische wielrenner. Hij was
prof van 1907 tot 1915. Zijn bijnaam was De Leeuw
van Vlaanderen. Hij was de eerste Belg die de
klassiekers Bordeaux-Parijs (1907), Milaan-San
Remo (1908) en Parijs-Roubaix (1908) won en in
1909 was hij ook de eerste Belg die een etappe
in de Ronde van Frankrijk won.
Je kan een standbeeld ter ere van Cyriel
bewonderen op het graspleintje voor de sporthal op
domein Grimmertinge in Moorslede.
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Bezienswaardigheden Moorslede

Zwemmen in De Amfoor
In 2015 werd het zwembad in Moorslede volledig vernieuwd en aangepast aan
de huidige normen. Voor de allerkleinsten is er een peuterbadje. In het grotere instructiebad kunnen jonge zwemmertjes zich uitleven op de glijbaan. In het grote
25 meter zwembad is er plaats en tijd vrijgemaakt om rustig baantjes te kunnen
trekken.
Openingsuren vrij zwemmen via www.amfoor.be
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Sint-Martinuskerk
De Sint-Martinuskerk is een laatgotische
hallenkerk, herbouwd na WO I naar ontwerp van Alfons de Pauw en René Cauwe.
In de kerk is een zwarte madonna van
Loreto aanwezig uit 1624. Ook het hier gevestigde Pater Lievensmemoriaal is zeker
een bezoekje waard.

Het monument der gesneuvelden
Dit monument bevindt zich in de Roeselaarsestraat. De gesneuvelden en oorlogsslachtoffers van WO I worden er herdacht.
Op een zuil staat bovenaan de buste van
een soldaat met helm en lauwerkrans. Het
monument werd ontworpen door beeldhouwer G. Breemeersch uit Roeselare. De
namen van de gesneuvelden staan geschreven op de platen, onderaan de zuil.
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STAPPEN & TRAPPEN
Wandelen

Pompeschitterswandelroute (8,7 km)
Deze provinciaal erkende wandelroute start bij het gemeentelijk domein 't Torreke in Dadizele. De naam verwijst
naar de bijnaam van de inwoners in Dadizele.
Het traject brengt je langs glooiende akkers, groene
weiden, authentieke kapelletjes, talloze boerenslagen
en oude hoeves. Je kan genieten van de talrijke kerktorens die elke dorpskern markeert. Nu en dan duikt ook
de bekende basiliek op in één van de weidse vergezichten. De route wordt afgerond met een wandeling in het
Rosarium en het kasteelpark.
De folder van de Pompeschitterswandelroute is
te koop in ons infokantoor voor € 3
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Bourgondisch wandelpad (7,4 km)
Deze route is gebaseerd op het vroegere VVV-wandelpad.
Het pad verkent de lichte heuvels en hobbelige wegen
van Dadizele waarlangs je rustig en ongedwongen kan
wandelen. Het traject brengt je langs een aantal mooie
plaatsen waaronder de bekende Onze-Lieve-Vrouwbasiliek, het Rosarium met zijn legenden maar ook het
gemeentelijk domein 't Torreke, New British Cemetery
en Park Mariënstede. De vele restaurants en terrasjes in
het centrum van het dorp kunnen de echte Bourgondiërs
onder jullie zeker plezieren.
De folder van het Bourgondisch wandelpad is
gratis te verkrijgen in ons infokantoor
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Wandelen

Vierkavenboswandelroute
(14,8 km of 2 deellussen van ±8 km)

De Vierkavenboswandelroute kan je starten aan domein
Grimmertinge of het Vierkavenbos in Moorslede. De
route neemt ons mee langs een variatie aan landschappen. In de beekdalen gevormd door de Passendalebeek
en de Collievijverbeek stappen we over de Stroroute, een
voormalige spoorbedding. In deze groene omgeving ligt
het nog vrij jonge Vierkavenbos. Hoger, en dichter bij het
centrum van Moorslede, genieten we van weidse vergezichten over de regio. We stappen rond een wijngoed
en ontdekken welke wielrenner zich als eerste ‘Leeuw van
Vlaanderen’ mocht noemen.
Stap je liever een kortere afstand? De route omvat 2 kleinere lussen van 7,5 en 8,5 km. Voor ieder wat wils!
De folder van de Vierkavenboswandelroute is
te koop in ons infokantoor voor € 3
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Geocaching
Geocaching is een populair spel waarbij
je met een GPS aan de hand van coördinaten op zoek gaat naar een schat (de
cache). In onze gemeente zijn er 3 geocachingtrajecten. De trajecten zijn telkens
tussen 1 en 3 km lang.
Je kan de brochure om deze 3 trajecten
af te leggen gratis verkrijgen in het
infokantoor. Download de Geocachingapp op je smartphone of ga op stap met
één van onze te lenen gps-toestellen

Blob
Sinds kort is
er een leuke
Blob-zoektocht
in park Mariënstede. Dit is een
sa menwerk ing
van Toerisme Leiestreek, Stad-Land-schap
’t West-Vlaamse hart en Toerisme Dadizele.
Bij deze zoektocht van ongeveer 2 km gaan
kinderen van 7 tot 12 jaar op jacht naar
de dief van de Pompeschitterstaart. Vele
raadseltjes en opdrachten maar ook leuke
wist-je-datjes over het park komen aan
bod. Een echte aanrader!
Brochure gratis te verkrijgen in ons
infokantoor, beide bibliotheken,
zwembad De Amfoor, Château Superette
en gemeentehuis Moorslede
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Wandelen

Wandelnet Groene Halte Grensleie
Een Groene Haltewandeling begint en eindigt aan een station, een bus- of tramhalte, een zogenaamde ‘Groene Halte’. De wandeling loopt van A naar B en maakt
dus geen lus. Begin- en eindpunt zijn met elkaar verbonden door het openbaar
vervoer.
Wandelnet Groene Halte Grensleie is een organisatie van TreinTramBus in samenwerking met cluster Grensleie en Toerisme Leiestreek. Er werd een klein wandelnetwerk doorheen de 5 gemeentes uitgestippeld waardoor je allerlei combinaties
kan maken.
Volgende routes lopen door onze gemeente:
• Route 2: Wervik-Dadizele van 15 km.
• Route 3: Menen-Moorslede van 15,2 km.
Je kan de brochure voor deze wandelingen
aankopen in ons infokantoor voor € 5
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Pater Lievenswandelpad (10 km)
De start van de tocht bevindt zich aan de Sint-Martinuskerk. Dit wandelpad werd uitgestippeld in samenwerking
met het Pater Lievenscomité en loopt langs een prachtig stukje natuur, de Koekuit. Het brengt je langs alle
belangrijke plaatsen in Pater Lievens’ leven. Statige
dreven en landelijke wegen brengen je via Beitem terug
naar het vertrekpunt. De volledige route is bewegwijzerd.
De folder van het Pater Lievenswandelpad is
gratis te verkrijgen in ons infokantoor
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Wandelen en fietsen

Erfgoedroutes
Moorslede beschikt over een rijke geschiedenis en heel wat erfgoed. Er werden
een 40-tal erfgoedborden ontworpen om wat meer info te geven bij deze belangrijke plaatsen. Langs deze erfgoedborden werden 3 verschillende kortere routes
uitgestippeld. Eéntje in iedere deelgemeente van respectievelijk 10, 11 en 21 km
lang. We stippelden ook een iets langere route van 41 km uit die je langs alle
erfgoedborden brengt.
Ontdek onze geschiedenis met deze routes die kunnen afgelegd worden met behulp van de ErfgoedApp.
De erfgoedkaart met de verschillende routes
is gratis te verkrijgen in ons infokantoor
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Wandelen en fietsen

Stroroute
De Stroroute is de groene as die loopt van Roeselare tot Ieper. Het Vierkavenbos
grenst aan de Stroroute ter hoogte van de Nettingstraat in Moorslede.
Oorspronkelijk was het een treinroute, waar niet alleen passagiersvervoer, maar
ook vervoer van bieten en stro over liep. Daaraan dankt de route ook zijn naam
"Stroroute". In WO I werd de spoorlijn volledig verwoest, om na de oorlog opnieuw
heraangelegd te worden. In 1952 werd deze spoorlijn buiten gebruik gesteld. Later
werd het traject afgebroken. De Stroroute is sindsdien een wandel- en fietsroute.
Ook ruiters kunnen van de Stroroute gebruik maken. In Zonnebeke ligt op 300
meter van de Stroroute het Tyne Cot Cemetery. Deze begraafplaats van het Gemenebest is de grootste Britse militaire begraafplaats buiten Engeland.
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Wandelen en fietsen

Kezelbergroute
De Kezelbergroute is de groene as van 20 km lang die loopt van Roeselare naar
Menen. De naam van deze wandel- en fietsverbinding verwijst naar de Kezelberg,
een uitloper van de 'rug van Westrozebeke'. De naam 'Kezelberg' zou komen van
de kiezels die je er in de ondergrond aantreft.
Deze spoorlijn werd in 1889 als private lijn in gebruik genomen. In 1978 werd het
tracé opgebroken en in 2010 kocht de provincie het stuk oude spoorweg aan. Van
2014-2016 vonden herinrichtingswerken plaats om Spoorlijn 65 beter toegankelijk te
maken voor fietsers, wandelaars en ruiters.
Langs deze route ligt het Kezelberg Military Cemetery, met gesneuvelden uit WO I.
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Bedevaartfietsroute (40 km)
Langs deze provinciaal erkende fietsroute verken je de
zachtglooiende streek tussen Roeselare en Menen. De
start ligt in het centrum van Dadizele aan gemeentelijk
domein ‘t Torreke.
Brede heuvelruggen en mooie vergezichten begeleiden je op je fietstocht langs het imposante Tyne Cot
Cemetery in Zonnebeke, het Pater Lievensmemoriaal
in Moorslede, de groene omgeving van het Teerlingbos en het kasteeldomein De Koekuit. Op de terugweg
fiets je langs de oude spoorlijn Roeselare-Menen.
De folder van de Bedevaartfietsroute is
te koop in ons infokantoor voor € 3
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Fietsen

Happen & trappen
Happen & trappen is een Nederlandse organisatie die de lekkerste fietstochten
aanbiedt van Nederland en België. Doorheen de steden en gemeenten van cluster
Grensleie werd een nieuwe route ontwikkeld.
De route is een fietstocht waarbij 5 horecagelegenheden worden aangedaan,
die gezamenlijk een 5-gangendiner verzorgen tussen 10 uur en 18 uur. Happen
& trappen is een originele, sportieve, gezonde en ontspannende activiteit om er
een dagje op uit te trekken en de streek te leren kennen.
Er starten 2 ‘happen & trappen-routes’ in onze gemeente.
• Happen & trappen, Flirten met de grens & Leie? (61 km):
Start tearoom De Klokke, Moorsledestraat 2, 8890 Dadizele
• Happen & trappen ‘Ingetogen langs de Ieperboog’ (47 km):
Start café Kaasdaele, Stationstraat 225, 8890 Moorslede
Arrangementen of cadeaubonnen kunnen aangekocht worden via
www.happenentrappen.nl
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P r a k ti s c h e in fo

Fietsnetwerkkaarten

Met 3 180 km fietsnetwerk en 1 045 knooppunten telt het netwerk eindeloos fietsplezier. Je kan het fietsnetwerk ontdekken aan de hand van 4 fietsnetwerkkaarten.
De kaarten zijn zeer gebruiksvriendelijk voor wie zelf zijn route wil uitstippelen. Koop
je de box dan krijg je er gratis een extra pocket bij met 10 suggestielussen.
Onze gemeente is opgenomen in de fietsnetwerkkaarten van Leiestreek en
Westhoek.
De fietsnetwerkbox is te koop in ons infokantoor voor € 30, de afzonderlijke
netwerkkaarten voor € 9. Extra fietslusjes en tips beschikbaar
in ons infokantoor!

Fietsverhuur
Fietsen kunnen gehuurd worden bij Fietsen Roelens,
Ketenstraat 84 in Dadizele. Voor een gewone fiets betaal
je € 15/dag. Voor een elektrische € 25/dag. Wil je zeker zijn
van je fiets, reserveer ruim op voorhand! Bel: 056 50 33 70
De zaak is gesloten op dinsdag en zondag. De andere
dagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 19 u. Op
zaterdag tot 18 u.

Oplaadpunten elektrische fiets
In Dadizele zijn op 2 plaatsen oplaadpunten voor elektrische fietsen:
• Naast de basiliek (linkerzijde): hier kunnen 4 fietsen
opgeladen worden. Deze zijn openbaar.
• 't Spaans Dak (Dadizeelsestraat 295 in Dadizele): hier
kunnen ook een 20-tal fietsen opgeladen worden.
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GENIETEN
Streekproducten

Pompeschitterspaté

Pompeschittersworst

Licht verteerbaar pateetje met spek
en ham, weegt ongeveer 300 gr.

Ouderwetse cervela van varkensvlees. Met look en lichtjes gerookt.

Pompeschitterspaté

Pompeschittersworst

Pompeschitterstaart

Pompeschitterschocolade

Een lekkere taart van brokkeldeeg gemaakt met abrikozen, ananas, pruimencompote en amandelschijfjes.

Gemaakt in Mariënstede. Een chocoladen
figuurtje van de Pompeschitter, gemaakt van
Fairtrade Callebaut chocolade.

Pompeschitterstaart

Pompeschitterschocolade
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Ridder Jantje-chocolade

Ridder Jantje-chocolade

Gemaakt in Mariënstede. Het Ridder-Jantje is een Dadizeels chocolaatje gebaseerd
op het verhaal van Ridder Jan, de vroegere eigenaar van het kasteel waarin vzw
Mariënstede is gehuisvest. Verkrijgbaar in zwart, bruin en wit.

Ridder Jankaas
Ridder Jan kaas is een smedige goudakaas die zowel jong, belegen als
oud te verkrijgen is. Of in handige
aperitiefblokjes voor kaas uit het
vuistje. Een tip: als je wandelt door het
domein van Mariënstede passeer je
het ‘Huys van Cyriel’ waar je de kazen
in de rijpingscel kan zien.

Ridder Jankaas

Pater Lievenskaas

Pater Lievenswijn

Halfharde kaas met gewassen korst.
De smaak is zacht, pittig met een
aangename nasmaak. Deze kazen
worden in 't Groendal in Rumbeke
gemaakt.

Lekker wijntje genoemd naar Pater
Lievens. Beschikbaar in rood en wit.

Pater Lievenskaas

Pater Lievenswijn
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Streekproducten

Daiselnaere
Daiselnaere is een bruin bier van 6,5%
dat wordt gebrouwen door brouwerij De
Gouden Boom in Brugge.

Wijn Mikken

Wijn Mikken
De wijngaard is gelegen in de Diepestraat in Moorslede op een zonnige
heuvelrug met zicht op ‘flanders fields’.
In 2020 werden de eerste flessen
wijn verkocht genaamd Mr. Grey (wit),
Midsummer (rosé) en Monaco (rood)

Daiselnaere

Kletsbier, Rex Artus & Sword
Bier en Karakter is een gevestigde waarde in Moorslede en West-Vlaanderen. Hun
bieren worden verdeeld doorheen gans Vlaanderen via alle belangrijke distributiekanalen. Zij zijn een 100% West-Vlaams artisanaal streekproduct! Ze zijn te verkrijgen in heel wat horecazaken in Moorslede en omgeving.

Kletsbier

Rex Artus
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Sword

100% West-Vlaams
100% West-Vlaamse producenten staan voor authenticiteit, kwaliteit, lokale
verankering, gezond en lekker eten... 100% West-Vlaams is in de eerste plaats
een kwaliteitslabel waaraan men de echte hoeve- en streekproducten (h)erkent.
Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk
gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit. In de
tweede plaats is 100% West-Vlaams een netwerk van deze producenten.
In onze gemeente kregen een aantal producten het label '100% West-Vlaams'. De
meeste producten zoals kaas, yoghurt, confituur… worden door Mariënstede
vervaardigd.
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Restaurants
Aqua Mundo

Baselic

Bistro Chapoo

Iepersestraat 52h
Moorslede
 0495 10 69 51
www.deamfoor.be

Plaats 35
Dadizele
 056 90 62 04
www.baselic.be

Meensesteenweg 238
Dadizele
 056 32 41 84
www.bistrochapoo.be

Bistro Du Chêne

Café de la Poste

Chinees De Lange Muur

Moorsledestraat 7
Dadizele
 056 50 26 63
www.bistroduchene.be
Feestzaal aanwezig

Plaats 26
Dadizele
 0478 81 81 91
www.brasseriecafedela
poste.business.site

Meensesteenweg 147
Dadizele
 056 50 01 93
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Restaurants
Daiseldaele

De Historic

De Klokke

Meensesteenweg 201
Dadizele
 056 50 94 90
www.daiseldaele.be

Plaats 1
Dadizele
 0497 61 89 85
www.restaurantdehistoric.
be

Moorsledestraat 2
Dadizele
 0498 70 14 37
www.deklokke-dadizele.be

Marhaba

De Mart 2

Orchidee

Plaats 13
Dadizele
 056 50 97 19
 0497 48 68 18

Marktplaats 2
Moorslede
 0472 03 19 61
www.demart2.be

Kasteelstraat 21
Dadizele
 056 50 54 55
www.brasserieorchidee.be
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Restaurants
't Smulhuisje

't Spaans Dak

Via Vida

Iepersestraat 55
Moorslede
 051 78 07 88
www.smulhuis.be

Dadizeelsestraat 295
Dadizele
 056 50 99 80
www.tspaansdak.be

Ledegemstraat 20
Dadizele
 0475 32 93 74
www.viavida.be

All You Can Friet

Crazy Chicken

Nicole

Beselarestraat 1
Dadizele
 056 44 44 14
www.allyoucanfriet.be

Kleppestraat 15
Dadizele
 0476 61 97 28
www.crazychicken.be

Roeselaarsestraat 56
Moorslede
 0475 72 34 72
www.frituurnicole.be

Frituren
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Broodjeszaken

Pitazaak

King's

Lunch 11

King’s Snackbar

Roeselaarsestraat 101
Moorslede
 051 58 44 01
www.kingsbroodjes.be

Stationstraat 11
Moorslede
 051 81 00 56

Iepersestraat 2
Moorslede
 0499 91 90 94
www.kings-snackbar.be

Pitazaak

Cafés

Pitta Melita

De Biechtstoel

In Cany

Dadizeelsestraat 29
Moorslede
 0484 91 09 57

Plaats 27
Dadizele
 056 50 48 68

Kerkstraat 3
Moorslede
 051 77 19 81
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Cafés
Den draver

Kaasdaele

't Kadaster

Roeselaarsestraat 58
Moorslede
 0478 61 66 03

Stationstraat 225
Moorslede
 0479 33 93 23
www.dekaasdaele.be

Dadizeelsestraat 33
Moorslede
 0468 18 44 19

De Koekuit

De Kroon

Café & Tearoom Ons Huis

Gentsestraat 95
Moorslede
 051 77 00 48

Ledegemstraat 1
Dadizele
 0498 07 23 56

Plaats 5
Dadizele
 0476 20 46 49
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Cafés
Sint Jozef

Café Spearhead

De Sportkring

Waterstraat 33
Slypskapelle
 0496 81 19 67
Feestzaal aanwezig

Beselarestraat 18
Dadizele

Beselarestraat 10
Dadizele
 0478 47 37 74

Cafetaria Sport 'o' bello

De Sportskeure

Cafetaria TC Moorslede

Iepersestraat 52d
Moorslede
 051 54 51 18

Nijverheidslaan 6
Dadizele
 0486 87 74 57

Iepersestraat 52h
Moorslede
 0474 51 42 13
www.tcmoorslede.be

42

Cafés

Jeugdhuis

Tessa's Barbershop

De Vierkaven

JOC

Plaats 11
Dadizele
 0498 51 36 67

Roeselaarsestraat 231
Moorslede
 0475 57 48 52

Ketenstraat 13
Dadizele
 0477 67 49 84

Jeugdhuis

Feestzalen

Den Teirlink

Gasthof D'Hoeve

De Kokkerelle

Marktplaats 3
Moorslede
 0476 05 99 58

Kleppestraat 82
Dadizele
 0496 27 70 63
www.gasthofdhoeve.be

Meensesteenweg 144
Dadizele
 0477 74 48 81
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Feestzalen

Hotel

Groepsverblijf

Levet Scone

Daiseldaele

De Touwladder

Iepersestraat 26
Moorslede
 0478 66 68 72

Meensesteenweg 201
Dadizele
 056 50 94 90
www.daiseldaele.be

Ledegemstraat 13b
Dadizele
 056 50 64 83

Vakantiehuizen
The Little Blue Cottage

De Kouterhoeve

Hoeve 1919

Ketenstraat 75
Dadizele
 0495 18 24 84

Kouterweg 66
Moorslede
 0485 88 94 04
www.dekouterhoeve.be

Kouterweg 64
Moorslede
 051 62 87 64
wwww.hoeve1919.be

44

Wellness

Vakantiehuizen
Huis van de Koekuit

Reposo

Madelette

Gentsestraat 67
Moorslede
 0471 55 86 86
www.huisvandekoekuit.be

Kasteelhofstraat 10
Moorslede
 0475 26 52 56
www.reposo.be

Hovingstraat 2
Slypskapelle
 0473 52 52 57
www.madelette.be

Coup de Coeur

Jules & Charles

Madelette

Pater Lievensstraat 55
Moorslede
 0474 28 38 21
www.bnb-coupdecoeur.be

Knaagreepstraat 3a
Moorslede
 0474 51 04 14
www.jules-charles.be

Hovingstraat 2
Slypskapelle
 0473 52 52 57
www.madelette.be

B & B's
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Picknickkasten
Picknickkast
In gemeentelijk domein ‘t Torreke is het mogelijk om vooraf een picknick te bestellen
en deze hier te nuttigen. De picknick bestaat uit een heerlijke variatie producten
samengesteld door slagerij ’t Torreke, Mariënstede en de lokale bakkers.
Grote honger, kleine honger, voor elk wat wils!
Bestel en geniet van het vele lekkers dat onze streek te bieden heeft op:
www.toerismedadizele.be/picknickkast
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GROEPSBEZOEKEN
Praktische info
Voor groepen is er een heel mooi divers aanbod waaruit gekozen kan worden. Interesse in een melkbedrijf dat al bijna een eeuw bestaat en hoe het evolueerde? Of
verken je liever de chambrettes in een oud klooster? Of toch maar de vele ateliers
bezoeken in Mariënstede? Vraag gerust naar alle mogelijkheden.

Daguitstappen op maat
1] Je kan het hele jaar door een daguitstap reserveren. Dit kan telefonisch, via mail
of persoonlijk in het infokantoor van Toerisme Dadizele. Je kan de verscheidene
tips die je in ons aanbod ziet combineren. We helpen je graag bij het uitwerken
van een dagprogramma op maat.
2] Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail met het programma en de prijs.
3] Reservatie wordt definitief na betaling van een voorschot van € 60 (gidsbezoek) of € 150 (groepsarrangement) op het rekeningnummer BE38 0910 0023 7172
met vermelding van ‘groepreis + naam van de groep + datum’.
4] 7 kalenderdagen voor de uitstap geef je het definitieve aantal deelnemers
door aan Toerisme Dadizele en stort je het saldo op het bovenstaande rekeningnummer. Annuleren: Hopelijk zal het annuleren van de daguitstap niet nodig zijn,
maar dit kan tot 2 weken voor de uitstap.
Zie annuleringsvoorwaarden op www.toerismedadizele.be
Vervoer: Zelf te organiseren.
Gidsbegeleiding: Een vakbekwame gids zorgt voor professionele begeleiding
tijdens jouw uitstap. Je betaalt € 60 per gidsbeurt van 1,5 à 2 uur. Om een optimale
kwaliteit van de gidsbeurt te garanderen raden wij 1 gids voor max. 25 pers. aan.
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Aanbod

Tip 1: Geleid bezoek aan de kunstschatten van de
basiliek en het Rosarium
Een geleid bezoek aan de kunstschatten van onze basiliek waar je ook de crypte
met het praalgraf van Ridder Jan van Dadizele kan bezoeken. De unieke brandglazen verhalen naast de geschiedenis van de kerk, ook diverse feiten uit het leven
van Maria.
Van de basiliek loop je doorheen het Rosarium, een oase van stilte en rust geliefd bij vele duizenden bedevaarders die jaarlijks naar het miraculeus beeld van
Onze-Lieve-Vrouw komen.
Langs park Mariënstede kom je in gemeentelijk domein 't Torreke waar de 4de "Daiselse"
legende, de Pompeschitter, in vol ornaat zijn 'ding' zit te doen.
Periode gans het jaar mits reservering
Duur 90 minuten
Prijs € 60 per gidsbeurt (max. 25 personen/gids)
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen basiliek van Dadizele
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Aanbod

Tip 2: Gegidste erfgoedroutes
Groot-Moorslede beschikt over heel wat erfgoed. In de gemeente staan maar liefst
40 erfgoedborden. In iedere deelgemeente werd langs een deel van deze erfgoedborden een wandeling uitgestippeld van een 2 à 3-tal km door het centrum, waar af
en toe halt wordt gehouden bij een historische site of de locatie van een verdwenen site.
Begraafplaats New British Cemetery, de enorme basiliek, het vermaarde klooster
en het vergane Dadipark zijn enkele van de stopplaatsen. Laat je mee op sleeptouw
nemen door onze gidsen en kom heel wat meer te weten over de geschiedenis van
onze gemeente.
Periode gans het jaar mits reservering
Duur 90 à 120 minuten
Prijs € 60 per gidsbeurt (max. 25 personen/gids)
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Basiliek van Dadizele, Sint-Martinuskerk van Moorslede of
Sint-Theresiakerk van Slypskapelle
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Tip 3: Begraafplaats ‘Dadizeele New British Cemetery’
De gids neemt je mee op sleeptouw voor een rondleiding op de Britse begraafplaats. Hij schenkt tijdens dit bezoek bijzondere aandacht aan de persoonlijke verhalen van de gesneuvelde soldaten uit de eerste wereldoorlog.

c Periode gans het jaar mits reservering
T Duur 60 à 120 minuten (bespreekbaar met de groep)

Prijs € 60 per gidsbeurt
A Personen Min.: 1 pers./groep en max.: 20 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen ingang Britse begraafplaats Beselarestraat
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Aanbod

Tip 4: Bezoek aan de ateliers van Mariënstede
Je brengt een bezoek aan de atelierwerking van Mariënstede, dienstverleningscentrum voor volwassenen met een beperking. Kleine groepen kunnen na
afspraak de werkateliers bezoeken waar de gebruikers op ambachtelijke manier brood bakken, kaas maken, chocolade maken… maar ook tuinieren, dieren
verzorgen, computerwerk verrichten… In ieder atelier kunnen de bezoekers rustig
meeluisteren, meevoelen, meeproeven, kortom samen mee-beleven. De rondleiding
gebeurt door en met de bewoners.
In hun eigen buurtwinkel ‘Château Superette’ kan je terecht voor lokale streek- en
hoevespecialiteiten. Je kan er ook een koffie of streekbiertje drinken in de koffiebar
of op het terras. Op het einde van de rondleiding wordt een glaasje wijn en zelfgemaakte kaas aangeboden door de bewoners.

c Periode Na afspraak
T Duur 90 minuten

Prijs € 6 per persoon
A Personen Min.: 5 pers./groep en max.: 10 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Ingang van Mariënstede, Remi Dewittestraat 6 in Dadizele
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Tip 5: Daiselsfront
In 2014 opende Fabian Verstraete zijn vernieuwde oorlogsmuseum. Vooral WO II
komt in dit privémuseum aan bod. Brieven, wapens, foto’s en allerhande attributen zijn er te bezichtigen. Er staat zelfs een paard met Duitse uitrusting tentoongesteld. De eigenaar voorziet je met plezier van een woordje uitleg tijdens je bezoek.

c Periode Zaterdag van 10 u. tot 18 u. en op zondag van 10 u. tot 13 u.

of na afspraak op het nummer 0479 48 17 59
T Duur 30 minuten
Prijs Vrije bijdrage of aankoop drankje
A Personen Min.: 5 pers./groep en max.: 30 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Plaats 11, Dadizele. Het oorlogsmuseum is gelegen recht
tegenover de basiliek (achterliggende zaal van 'Tessa's barbershop').

52

Aanbod

Tip 6: Pater Lievensmemoriaal- en museum
In de Sint-Martinuskerk in Moorslede is het Pater Lievensmemoriaal- en museum
gevestigd. Het beeldt het leven en werk uit van Pater Constant Lievens, missionaris in India, aan de hand van een biografische film, honderden documenten en
levendige taferelen. Hij wordt beschouwd als 1 van de grootste missionarissen van
de 19de eeuw.

c Periode Dagelijks in de namiddag
T Duur 90 minuten

Prijs € 60 per gidsbeurt
A Personen min.: 5 pers./groep en max. 35 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Sint-Martinuskerk, Marktplaats in Moorslede
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Tip 7: Bezoek aan de gebouwen van het voormalige
kloostercomplex O.L.V.-Ten Bunderen
Dit was vroeger een internationaal vermaard meisjesinternaat waarvan verschillende ruimtes nog in originele staat zijn, zoals ze gebouwd en ingericht werden
kort na WO I. Het kroonjuweel van het klooster zijn de chambrettes op de zolderverdieping die nog volledig intact zijn, wat een unicum is in de regio. Naast de
chambrettes kan je ook de art-decokapel uit 1924 bezoeken. De gebouwen komen
tot leven via allerlei verhalen en anekdotes uit het school- en kloosterverleden.

c Periode na reservering
T Duur 150 minuten

Prijs € 60 per gidsbeurt
A Personen min.: 15 pers./groep en max.: 20 pers./groep
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Klooster O.L.V.-Ten Bunderen, Stationstraat 49 in Moorslede
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Tip 8: Bedrijfsbezoek aan kaasmakerij Milcobel
Deze kaasmakerij bestaat al bijna een eeuw en groeide van kleine dorpsmelkerij uit tot het grootste zuivelbedrijf van België. Bij dit bezoek word je ontvangen met koffie of frisdrank. Daarna krijg je wat uitleg over het bedrijf aan de hand
van een bedrijfsfilm en een rondleiding in de kaasmakerij. Als afsluiter kan je
genieten van een kaasdegustatie met een streekbiertje. Je ontvangt na afloop een
informatiepakket en een stukje kaas.

c Periode Overdag op weekdagen
T Duur 150 minuten

Prijs € 10 per persoon
A Personen Min.: 15 pers./groep en max.: 40 pers./groep
Verplicht beschermende kledij te dragen (aanwezig op het bedrijf)
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Milcobel, Stationstraat 149 in Moorslede
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Tip 9: Wijngoed Mikken
Op een zuiders gerichte helling ligt wijngoed Mikken. De naam verwijst onder
andere naar de wijk De Mikken, vlakbij de wijngaard. Bovendien stond hier tijdens
WO I een Duitse bunkerlinie ‘Flandern III Stellung’, die in 1917 het offensief op Passendale inleidde. Vandaar de associatie naar ‘Wijngoed Mikken’. Marc Dewulf en
Charlotte Loosveld zijn de drijvende krachten achter het wijngoed met druivenrassen als Pinot Gris, Acolon, Cabernet Dorsa en Auxerrois. Ze produceren stille
wijnen (wit, rosé en rood) en binnenkort schuimwijn.
Tijdens het bezoek aan dit wijngoed word je ingelicht over het vervaardigingsproces van wijn. Er wordt na de rondleiding ook een degustatie aangeboden.

c Periode maart tot september, op afspraak
T Duur 90 minuten

Prijs vrije bijdrage of aankoop wijn
A Personen Min.: 10 pers./ groep en max.: 20 pers./groep
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Wijngoed De Mikken, Diepestraat Moorslede
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Tip 10: Melkveebedrijf Bruwershof
Ook al altijd willen weten waarom die koe daar met een halsband loopt en een
oormerk? Hoeveel kilo kaas er gemaakt wordt met de dagelijkse melk van een
koe? Waarom staat de ene koe zo mager en de andere zo dik? Ongetwijfeld heb je
ook wel een vraag over koeien en daar geven we jou graag het antwoord op!
Kom op boerderijbezoek en we geven jullie een ‘farmtastische’ rondleiding van een
2-tal uur: we overlopen de levenscyclus van een melkkoe, hebben het over de
menukaart van de koe, de gewassen die we telen en we nemen een kijkje waar
de koeien gemolken worden.
Het Bruwershof heeft een rijke geschiedenis die 3 generaties ver gaat en is
vandaag een actief en modern melkveebedrijf. Ontdek de leefwereld op onze
boerderij, proef onze verse melk en een melktoetje mag natuurlijk niet ontbreken.
Klasbezoeken mogelijk en te boeken via www.onthaalopdeboerderij.be

c Periode maart tot september, op afspraak
T Duur 120 minuten

Prijs € 5 per volwassene / € 3 per kind (met een minimum van € 75)
A Personen Max.: 45 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers met uitzondering van de melkput
Verzamelen Melkveebedrijf Bruwershof, Kasteelstraat 91, 8890 Dadizele
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Tip 11: De Elzerij
De Elzerij is een regulier bedrijf en partner van maatwerkbedrijf de Lochting
uit Roeselare. Zij stellen mensen te werk die minder mogelijkheden hebben op
de gewone arbeidsmarkt. Gedurende de rondleiding laten we je zien hoe wij ook
deze visie meedragen in ons bedrijf: ‘hart voor mens en natuur’. De duurzame
wijze slaat ook op het telen van biologische groenten. Tijdens jullie bezoek wordt het
witloofproces toegelicht. Je zult versteld staan van wat daar allemaal bij komt kijken.
Daarnaast nemen we je graag mee naar de serres waar we een woordje uitleg
geven over de diverse biologische teelten in de serre en op het veld.

c Periode aanbevolen van september tot april
T Duur 120 minuten

Prijs € 60 voor 30 personen, vanaf 30 personen € 2/pers. extra
A Personen Min.: 5 pers./ groep en max.: 40 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen De Elzerij, Elzerijstraat 41, 8890 Moorslede
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Aanbod

Tip 12: Op stap met ridder Jan (2023)
Ga mee met ridder Jan op een spannende speurtocht. Leef je in in de wereld van de
ridders en ontdek allerlei weetjes. Wat voor kleren droegen de ridders? Welke wapens
hadden ze in die tijd? De gids tovert de ene na de andere vraag uit zijn bolderkar en
toont je nadien waar ridder Jan begraven ligt. Weet je de wandeling tot een goed
einde te brengen? Dan ontvang je je eigenste ridder- of jonkvrouwdiploma!

c Periode gans het jaar mits reservering
T Duur 90 minuten

Prijs € 60 per gidsbeurt
A Personen max. 20 personen
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Infokantoor voor Toerisme
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Tip 13: Degustatie Bier & Karakter
Sinds 2012 brouwt BIER EN KARAKTER speciaalbieren die te koop zijn in België,
Frankrijk, Luxemburg en Nederland. BIER EN KARAKTER is gevestigd op een boerderij in Moorslede en is een gevestigde waarde in West-Vlaanderen.
Bij je bezoek aan de hoeve voorzien de eigenaars je graag van een woordje uitleg.
Hierin leggen zij uit hoe ze ontstaan zijn, wat ze doen en geven ze een beschrijving
van hun bieren. Een degustatie hierbij kan niet ontbreken!

c Periode gans het jaar mits reservering
T Duur 60 minuten

Prijs € 8 per persoon
A Personen Max.: 15 pers./groep
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Bier & Karakter, Slypsstraat 46, 8890 Moorslede
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Aanbod

Tip 14: Bedrijfsbezoek Vriendtjes fruit
Tijdens je bezoek aan dit bedrijf krijg je een kijkje achter de schermen bij het
kweken van verschillende soorten zacht fruit. Frambozen, braambessen, rode
bessen, blauwe bessen en aardbeien worden hier met heel veel liefde gekweekt.
De gepassioneerde eigenaars vertellen je heel graag meer over hun manier van
werken. Indien gewenst kan je zeker ook een proeverij aanvragen.

c Periode maart tot september, op afspraak
T Duur 60 à 90 minuten

Prijs € 10 per persoon
A Personen Min.: 10 pers./groep en max.: 25 pers./groep
Moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Vriendtjes fruit, Potegemstraat 1, 8980 Passendale
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Tip 15: Hoevebezoek het Waterhof
Boerderij het Waterhof is reeds 3 generaties actief in het vleesvee met als motto
“weet wat je eet!“. We eten bijna allen graag een biefstuk en we weten dat dit van
een koe komt. Wat we meestal nog niet weten is wat die koe eet en waar ze gehuisvest is. De koeien van het Waterhof zijn van het ras blonde aguitaine en limousin
en krijgen natuurlijke voeding aangevuld met krachtvoeding. Ook altijd al willen
weten waarom het vlees van een koe meer smaakt heeft dan dat van een stier? Kom
het allemaal te weten op onze boerderij!

c Periode Mei tot september, op afspraak
T Duur 90 minuten

Prijs € 5 per volwassene / € 3 per kind
A Personen Min.: 10 pers./groep en max.: 40 pers./groep
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen Waterhof, Waterstraat 85, 8890 Moorslede
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Aanbod buurgemeenten
Graag nog wat meer tips in de buurt, vraag de groepsbrochure aan de balie in ons
infokantoor vanaf september 2021!

Greeter van de Leiestreek

Greeter Dirk Vandenberghe
Greeters zijn strikt genomen geen gidsen, maar vrijwilligers, die onbezoldigd op
een enthousiaste manier hun liefde en trots voor hun regio delen met bezoekers.
Ze nemen maximaal 6 personen mee te voet of op de fiets door de Leiestreek,
en vertellen persoonlijke verhalen. Ze tonen leuke plekjes, gezellige cafeetjes of
restaurantjes, attracties enzovoort.
Tijdens een wandeling met Dirk in Dadizele kom je alles te weten over het rode
draadje in de neogotische basiliek, het verdwenen Dadipark, de Daiselse boegbeelden Ridder Jan en de Pompeschitter en het historische kasteel Mariënstede.
Taal: NL - dirk_vandenberghe@telenet.be
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AGENDA
Agenda
Onze evenementen worden altijd toegevoegd en up-to-date gehouden op onze
website of in de UIT-databank.
www.toerismedadizele.be | www.uitinvlaanderen.be

Jaar- en avondm
o p 15 a u g u s tu s a r k t

Op 15 augustus vindt traditioneel de jaarmarkt
plaats in het centrum van Dadizele. De jaarmarkt wordt ook wel feestmarkt, avondmarkt of
Pompeschittersfeest genoemd.

De festiviteiten starten met een rommelmarkt om 6 u. Om 15 u. start de jaarmarkt
in de centrumstraten. De eerste jaarmarkt vond plaats in 1975. Het was toen dat de
oude sage van de Pompeschitter van onder het stof werd gehaald.
Dadizele Onderneemt bundelt zijn krachten met de Toeristische Dienst om deze jaarmarkt tot stand te brengen. De jaarmarkt lokt ieder jaar meer dan 25 000 bezoekers.

R o m m e lm a r k te n

DADIZELE
opening toeristisch
seizoen: 1 mei

MOORSLEDE
2de weekend van
augustus

SLYPSKAPELLE
1ste zondag van juni

DADIZELE
15 augustus
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Agenda

K e r s tm a r k te n

K e r m is e n
a r ti s a n a le m a r k
t
DADIZELE
Ieder jaar zijn in Dadizele 2 kermisweekends. Eentje de 1ste zondag na Pinksteren.
De andere gaat door de 2de zondag van
september. Dan gaat ook de artisanale
markt met randanimatie door.
SLYPSKAPELLE
kermis 1ste weekend van juni.
MOORSLEDE
weekend 3de zondag van augustus en
laatste weekend september.

Zowel in Moorslede als in Dadizele
wordt jaarlijks een kerstmarkt georganiseerd. Unizo Moorslede richt telkens
de 3de zaterdag van december de kerstmarkt in. Deze vindt plaats vanaf 17 u. op
de Marktplaats in Moorslede.
De laatste vrijdag voor Kerstmis organiseert Dadizele Onderneemt de kerstmarkt in Dadizele. Vanaf 17 u. kan je in 't
Torreke de kerstsfeer opsnuiven.
Beide markten voorzien een verscheidenheid aan standen, van food en drinks
tot inspiratie voor de kerst- en nieuwjaarsgeschenken.

rWe s t- V la a m s Bkiea p e ll e
fe s ti v a l S ly p s

Het West-Vlaamse bierfestival gaat altijd door in augustus.
Proef van verschillende soorten bier en
wijn en verschillende eetstandjes. Optredens en de aanwezigheid van speelgelegenheid voor de kinderen zorgen
voor sfeer en gezelligheid!
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PLAN JE TRIP/OP DE KAART
Bereikbaarheid
Dadizele ligt in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen en is heel vlot
bereikbaar.

Auto
Met de auto neem je best afrit 2 (Menen) op de A19. Bij de afrit rij je richting Roeselare en volg je de N32. Je komt voorbij tuincentrum Floralux langs je rechterkant.
Het tweede rondpunt neem je de derde afslag (links) richting Dadizele centrum.

Fiets
Fietsknooppunt 66 van het fietsnetwerk is gelegen aan ons infokantoor op de
kruising van de Plaats met de Remi Dewittestraat. Je kan dit fietsknooppunt vinden
op de fietsnetwerkkaart Leiestreek of op fietsnet.be

Openbaar vervoer
Met de trein reis je best naar Menen, Roeselare of Ieper afhankelijk van waar je
naartoe wil (Dadizele of Moorslede)
Meer info: www.nmbs.be, Tel: 025 28 28 28
Daarna kan je bij volgende buslijnen terecht:
Lijn 54: Roeselare-Ledegem-Dadizele-Moorsele-Menen
Lijn 55: Roeselare-Moorslede-Dadizele-Ledegem-Dadizele-Moorsele-Menen
Lijn 94: Roeselare-Moorslede-Passendale-Zonnebeke-Ieper
Meer info: www.delijn.be, Tel: 070 22 02 00
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Praktische info

Infopunten
Is ons infokantoor gesloten of kan je er niet geraken tijdens onze openingsuren,
dan kan je in onze infopunten terecht voor verschillende folders en info:
Château Superette (Mariënstede) Remi Dewittestraat 6 in Dadizele
Café Sint-Jozef Waterstraat 33 in Slypskapelle
Bibliotheek Iepersestraat 52a in Moorslede
Zwembad De Amfoor Iepersestraat 52 in Moorslede

Oplaadpunten elektrische fiets
• Er zijn 2 oplaadpalen naast de basiliek (linkerzijde). Deze zijn openbaar.
• Daarnaast kunnen bij 't Spaans Dak, Dadizeelsestraat 295 in Dadizele ook een
20-tal fietsen opgeladen worden.

Bankautomaten
KBC Plaats 20 in Dadizele		
AXA Meensesteenweg 98 in Dadizele

AXA Beselarestraat 5 in Dadizele
KBC Dadizeelsestraat 11 in Moorslede

Openbare toiletten
Gebedspark Rosarium Plaats in Dadizele
Begraafplaats Kerkhofstraat 1 in Moorslede
Patria 6de Jagersstraat 4 in Moorslede
Zwembad De Amfoor Iepersestraat 52 in Moorslede

Oplaadpunt elektrische auto
• Oplaadpunt elektrische auto, Marktstraat (aan de kerk), Moorslede.
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Op de kaart

Bezienswaardigheden Dadizele
P
P

  


P




P

 Gemeentelijk domein 't Torreke met de Pompeschitter
 De basiliek
 Rosarium
 New British Cemetery
 Oorlogsmuseum WO II
 Park Mariënstede met Château Superette
 Spaanse Kapel
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Op de kaart

Bezienswaardigheden Slypskapelle


P

 Grafsteen David Chalmers Burns
 Sint-Theresia kerk met porseleinmuseum
Pastorietuin
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Bezienswaardigheden Moorslede


P 




 P

 Sint-Martinuskerk met Pater Lievensmemoriaal
 Standbeeld Pater Lievens
 Voormalig klooster O.L.Vr. ten Bunderen (OC St.-Idesbald)
 Monument der gesneuvelden WO I - WO II
 Monument Cyriel Vanhauwaert
 Monument Briek Schotte
 Zwembad De Amfoor
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DIENST
TOERISME

DADIZELE

Maandag

08.30 u. - 12.00 u.

Dinsdag

08.30 u. - 12.00 u.

Woensdag

08.30 u. - 12.00 u. / 13.00 u. - 18.00 u.

Donderdag

08.30 u. - 12.00 u.

Vrijdag

08.30 u. - 12.00 u.

Zaterdag

13.30 u. - 16.00 u.

Liever een andere namiddag?
Bel ons op 056 50 91 00 voor een afspraak.
Van 1 juli tot en met 2de weekend van september ook
open op zaterdag en zondag van:
11.00 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.

0032 56 50 91 00
toerisme@moorslede.be

www.toerismedadizele.be
www.moorslede.be
toerismedadizele

