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Mensen maken  
Moorslede!

Graag wens ik jullie namens ons 
N-VA-bestuur een gezond en 
gelukkig nieuwjaar! Laten we ook in 
2017 onze gemeente samen mooier 
maken.

Het woord ‘gemeente’ betekent 
eigenlijk ‘het gehele volk, de 
verzamelde burgers’. Het woord 
‘gemeenschap’ verwijst naar ‘het 
gemeen hebben van iets’. Ik denk 
dat het belangrijk is dat mensen, 
die iets met elkaar gemeen hebben, 
zich ook samen inspannen voor onze 
gemeente.

Dat kan bijvoorbeeld in verenigingen, 
sportclubs, cafés of bedrijven.  
Maar het zijn vooral de mensen  
die dit engagement samen moeten 
uitwerken. De N-VA vraagt u om mee 
te werken aan de vele initiatieven in 
Groot-Moorslede. Zo legde de  
gemeente onder impuls van onze 
N-VA-schepen een vergeet-me-niet 
perk aan op de kerkhoven van Moor-
slede, Slypskapelle en Dadizele. In de 
Sint-Martinuskerk werd een memo-
riaal voor pater Lievens ingehuldigd 
en de werken aan de gemeentelijke 
basisschool schieten goed op. 

Blijf ook in 2017 uw schouders zet-
ten onder de vele projecten die onze 
gemeente mooier maken en zorgen 
voor een aangename gemeente.

Pol Wylin
Voorzitter

N-VA Moorslede zit 
op sociale media!

N-VA Groot Moorslede

@NVA_G_Moorslede

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Moorslede  
wenst iedereen een 
fantastisch 2017!
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Memoriaal pater Constant Lievens
De gemeente heeft een memoriaal voor pater Lievens uitgebouwd in de Sint-Martinuskerk. Op de  
inhuldiging van dit memoriaal bedankte schepen Mia Wyffels iedereen die dit project steunt. Pater  
Constant Lievens is één van de meest bekende inwoners van onze gemeente. Hij werd in 1856 geboren  
op de Moorsleedse Lievenshoeve. 

Op 24-jarige leeftijd vertrok hij naar India, waar hij zich in de 
streek van Ranchi sterk inzette als een groot verdediger van  
uitgebuite kastelozen. Hij overleed op 37-jarige leeftijd.

Tot op vandaag leeft de herinnering aan pater Constant Lievens 
verder, vooral in India. Hij wordt er nog steeds op handen gedra-
gen. Dit verklaart waarom velen zich inzetten om onze dorpsge-
noot zalig te verklaren.

Vier moet branden
Deze leuze blijft nog steeds een belangrijke leidraad om de inzet 
en het leven van pater Lievens tot op vandaag brandend actueel 
te houden. Het was de afgelopen jaren zoeken naar verschillende 
manieren om het werk van pater Lievens op een eigentijdse  
manier over te brengen naar de toekomstige generaties. 

De inleefreizen vanuit het Klein Seminarie, het ondersteunen  
van verschillende projecten ten voordele van zijn voormalige 
missiestreek en de vele initiatieven om hiervoor geld te  
verzamelen, zijn mooie voorbeelden hiervan.

In de gemeente kennen we vooral het Instituut voor Indische 
moeders en kinderen en het Rampurhospitaal in Ranchi.  
Voorts kunnen we steeds rekenen op de gedreven inzet van het 
Lievenscomité en het Lievens-Vynckefonds.

Memoriaal
Toen Bart Geryl in 2011 werd aangesteld als postulator in de 
zaligverklaring van pater Lievens, kwam alles in een stroom- 
versnelling. Als gemeentebestuur gingen we graag in op de vraag 
om een hedendaags memoriaal uit te bouwen. Dit memoriaal 
heeft een plaats gevonden in onze Sint-Martinuskerk.  Op de  
officiële inhuldiging sprak N-VA-schepen Mia Wyffels een 
bijzondere dank uit aan iedereen die dit project een warm hart 
heeft toegedragen. Deze realisatie is belangrijk voor Moorslede, 
maar vooral voor de figuur van pater Lievens. Onze schepen 
hoopt dat zijn vier nog lang mag blijven branden.

Vergeet-me-niet-perk op onze begraafplaatsen
In onze gemeente was er tot voor kort niet altijd een gepaste manier om afscheid te nemen van onze dood- 
geboren kindjes. Voor de vele ouders, grootouders en familie is dit heel pijnlijk. Schepen voor Begraaf- 
plaatsen Mia Wyffels nam het initiatief om op de begraafplaatsen van Slyps, Dadizele en Moorslede een  
herdenkingsperk in te richten voor doodgeboren kindjes. 

Onze N-VA-afdeling is tevreden dat de voltallige gemeenteraad dit 
in november unaniem heeft goedgekeurd. De gemeentelijke mede-
werkers hebben hier mooi werk geleverd. De huidige regeling met 
een gratis grafconcessie voor doodgeboren kindjes (vanaf 180 dagen 
zwangerschap) blijft natuurlijk bestaan. 

Nieuw is dat ouders, die een kindje verliezen tijdens hun zwanger-
schap, via de dienst burger en welzijn een vergeet-me-nietje kunnen 
afhalen als ze dat wensen. Het gemeentebestuur koos ervoor om 
deze bloem te laten vervaardigen in roeststaal. Ouders kunnen die 
bloem, al of niet gepersonaliseerd, planten in het voorziene herden-
kingsperkje op één van onze drie kerkhoven. Ouders, grootouders 
en familieleden kunnen zo in alle intimiteit afscheid nemen van hun 

doodgeboren kindje, ongeacht het aantal 
weken zwangerschap. “De vele emotionele reacties tonen aan dat dit initiatief belangrijk is. Vandaar een warme 

oproep aan de betrokken ouders om gebruik te maken van deze kans om hun doodgeboren 
kindje op een gepaste manier te blijven herdenken”, zegt schepen Mia Wyffels.

 V.l.n.r.: Ine Lievens, Nicolas Verlinde, Mia Wyffels, 
Marie-Louise Verborgh en Willy Vanderhaeghe.

 V.l.n.r.: David Roussel, Nicolas Verlinde, Mia Wyffels, 
Veerle Demeulenaere en Marc Vanryckeghem.

Nicolas Verlinde, geboren op 28 oktober 1992 in Ieper, woont al zijn 
hele leven in Moorslede. Als kind liep hij school in de gemeente-
school, daarna trok hij naar de Burgerschool in Roeselare, waar hij 
handel volgde. Voor zijn hogere studies ging hij richting Gent, waar 
hij zijn bachelordiploma KMO-management haalde.
Beroepshalve werkt hij voor een farmaceuticabedrijf in Merelbeke en coördineert 
en ondersteunt hij marketing- en logistieke projecten. Onlangs verliet hij het 
thuisnest voor een eigen stek. Zijn ouders hebben een groothandel in groenten en 
meststoffen. Broer Olivier is lid van het Moorsleedse brandweerkorps.

In 2012 werd Nicolas rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad. Dat doet hij al vier jaar met veel plezier en overgave. “Tussen de 
mensen zijn en anderen helpen, dat  doe ik graag. De voorbije jaren investeerde de gemeente enorm, met het oog op de toekomst. De 
vergrijzing, de nieuwe wijken met jonge gezinnen, het milieuaspect en de behoeftes die we moeten kunnen  
waarmaken, spelen hierin een sterke rol’’, zegt hij.

“Zo denk ik aan de uitbouw van de gemeenteschool, het vernieuwde zwembad en containerpark en de dorpskernvernieuwing in 
Moorslede en Slypskapelle. Hopelijk wordt 2017 een voorspoedig jaar voor iedereen.’’

Nicolas Verlinde
Bestuursleden in de kijker

Johnny Vandeputte
Johnny Vandeputte zag het levenslicht op 12 
maart 1952 in Moorslede. Sinds zijn 55ste is 
hij op brugpensioen. Johnny werkte 19 jaar als 
meubelmaker bij Verfaillie op de Koekuit in 
Moorslede. Hij was ook aan de slag als machine 
operator bij Sadef in Gits, eerst zes jaar ‘s nachts, 
daarna in de dagploeg.

Een van zijn 
grootste 
hobby’s 
vroeger 
was de 
motorcross. 
Hij beoefende 
die sport 
zelf tot 1982 
en schreef 
behoorlijk wat 
wedstrijden op zijn naam. 
Als jongeman was Johnny 
ook een fervent loper. “Nu 
gaat dat wat moeilijker’’, zegt 
hij zelf. “Het zou nog gaan, 
maar het zou ongetwijfeld 
wat langer duren.’’

Voorts wil Johnny van alles 
op de hoogte blijven, daarom 
leest hij drie verschillende 
kranten. Ook de beurs 
en aandelen dragen zijn 

interesse weg. Vandaag legt 
hij graag een kaartje bij 
OKRA en informeert zich 
over het reilen en zeilen op 
de Vierkaven. 

In 2000 is hij samen met zijn 
ouders naar een nieuwbouw 
verhuisd, vroeger woonden 
ze op de ouderlijke hoeve aan 
het Vierkavenbos. Johnny 
zorgt als enig kind voor zijn 
ouders.

Schoolbouw loopt vlot
De voorbije maanden werd hard 
gewerkt om de uitbreiding van 
onze gemeenteschool vlot te laten 
verlopen. Het gemeentebestuur 
probeert de hinder tijdens de 
werken tot een minimum te 
beperken. Ondertussen werden 
de grondwerken uitgevoerd en 
heeft de aannemer al de ruimte 
klaar waar straks de sportzaal 
komt. Ook de ruwbouw op het 
gelijkvloers met doorgang naar 
de speelplaats is al klaar. Nu is het 
tijd voor de verdere opbouw van 
de twee verdiepingen waarin de 
acht klaslokalen worden voorzien.

Eerste steenlegging
Schepen van Onderwijs, Mia 
Wyffels, is tevreden dat het 
gemeentebestuur, samen met 
de leerkrachten en directie, 
binnenkort de eerste steen 

mag leggen. Ze zal van de 
gelegenheid gebruik maken om de 
schooldirectrice Lisa Theuninck 
en de gemeentelijke coördinator 
Filip Samoy te bedanken voor hun 
wekelijkse samenwerking.  Ook de 
collega schepenen Ward Gillis en 
Pol Verhelle worden bedankt voor 
hun nauwe betrokkenheid.

Start schooljaar 2017-2018
De komende maanden zal 
iedereen nog een tandje bijsteken 
om dit mooie project af te 
werken. Het is de bedoeling dat 
deze uitbreiding van onze 
gemeenteschool klaar is tegen 
1 september 2017. Ongetwijfeld 
wordt er na de start van het 
nieuwe schooljaar een spetterend 
feest georganiseerd voor alle 
kinderen, ouders en leerkrachten.  
Wordt vervolgd.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


