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Moorslede zorgt voor de toekomst

Een hart voor onze scholen
Het belang van onze scholen kan niet genoeg worden 
benadrukt. Voor N-VA Groot Moorslede is het nood-
zakelijk dat het kleuter- en lager onderwijs dicht bij 
de jonge gezinnen staan. Het is positief dat ouders in 
onze gemeente de keuze hebben tussen gemeentelijk 
en vrij onderwijs.
De vier scholen die kleuter- en lager onderwijs aanbieden, zetten 
zich hard in om de vele uitdagingen aan te pakken:

Als schepen van onderwijs is Mia Wyffels ook verantwoorde-
lijk voor de inrichtende macht van onze gemeenteschool. Ze 
was tevreden dat het uitbreidingsproject klaar was op de eerste 
schooldag. Samen met minister-president Geert Bourgeois, de 
burgemeester en de directrice van de school was Mia fier om op 
29 september de school officieel te mogen openen.

We hopen dat ook de andere scholen hun projecten snel kunnen 
realiseren. Zowel in de vrije basisschool in Dadizele als in het 
gemeenschapsonderwijs Ter Sterre staan belangrijke initiatieven 
in de steigers. Op onze steun kunnen ze alvast rekenen.

Naast het kleuter- en lager onderwijs kunnen we in onze ge-
meente ook rekenen op kwalitatief bijzonder onderwijs van Ter 
Sterre en Sint-Idesbald. Ook zorgen de verschillende vormen van 
kunstonderwijs voor een belangrijke meerwaarde in Moorslede 
en Dadizele. Dankzij de positieve inzet van directies, leerkrach-
ten, personeelsleden, ouderraden en vrijwilligers bieden we een 
onderwijs aan dat dicht bij de mensen staat. Dit is heel belangrijk 
voor onze kinderen en kleinkinderen. Scholen zorgen dagelijks 
voor de toekomst!

  David Roussel, Marc Vanryckeghem, gemeenteraadslid 
Nicolas Verlinde, schepen van Onderwijs Mia Wyffels  
en Veerle Demeulenaere.

  Op 29 september werd de uitbreiding van de gemeenteschool plechtig ingehuldigd door minister-president Geert Bourgeois. Hier op foto 
met Mia Wyffels, schepen van Onderwijs en N-VA-mandatarissen Nicolas Verlinde, Pol Wylin en Stijn Verlinden. (foto: Jan Stragier)

  De Bunderboog heeft met dankbaarheid afscheid ge-
nomen van directrice Mia De Marez. We wensen haar 
opvolgster Annelies Demuynck veel succes toe.

  We kijken uit naar de opening van de nieuwe inkom van 
’t Brugske in Dadizele. Het gemeentebestuur gaat graag 
in op de vraag om mee te werken aan een veilige parking 
aan de schoolpoort.

  Nu de dorpskern rond de kerk van Slyps bijna is afge-
werkt, zal de veiligheid rond de dorpsschool beter zijn.

  Vorige maand werden de nieuwe klaslokalen van het 
uitbreidingsproject van de gemeenteschool Klavertje Vier 
in gebruik genomen.
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Moorslede investeert in sport
Het gemeentebestuur heeft de voorbije maanden heel wat investeringen gedaan voor de sportverenigingen 
van Moorslede, zowel op vlak van infrastructuur als voor het verhogen van de veiligheid. We zetten ze even 
op een rijtje voor u. 

Tennis 

In juli werden drie gloednieuwe tennisvelden op het domein 
Grimmertinge plechtig geopend. Het vernieuwde tennisveld 
heeft een nieuwe ondergrond gekregen. Elke Groot-Moorslede-
naar kan de tennisvelden afhuren via de gemeentelijke sport-
dienst of online via www.tcmoorslede.be.
De plaatselijke tennisclub TC Moorslede is sinds dit jaar ook 
aangesloten bij Tennis Vlaanderen, waardoor men kan deelne-
men aan interclubwedstrijden. We wensen hen alvast veel succes 
toe!

Kleedkamers voetbal
De N-VA werkt vanuit het gemeentebestuur mee aan het globaal 
driestappenplan om de site Grimmertinge, de plek waar De Bun-
der, het zwembad, de voetbal– en tennisvelden en de sporthal 
liggen, veiliger te maken. In een eerste fase werd een tweede 
toegang gerealiseerd naar de kleedkamers van SV Moorslede. 
De kleedkamers bevinden zich in een kelder en hadden maar 

één in- en uitgang. Dat kon tot gevaarlijke toestanden leiden bij 
noodsituaties. Er is nu een tweede toegang voorzien.
In een tweede fase wordt de omgeving rond de visvijver en 
de voetbalvelden aangepakt, onder andere met de aanleg van 
een looppiste. Later zal in fase 3 de verkeerscirculatie rond De 
Bunder en het zwembad in kaart worden gebracht en worden 
verbeterd.

Sportvloer Dadizele
Een derde investering was het plaatsen van een gloednieuwe 
sportvloer in Oltereke in Dadizele. De vele sportverenigingen in 
onze gemeente zijn tevreden dat er blijvend wordt geïnvesteerd. 
Het is en blijft belangrijk dat honderden jongeren en volwasse-

nen regelmatig sporten. N-VA Moorslede wil iedereen bedanken 
die zich wekelijks inzet om dit mogelijk te maken: bestuursleden, 
verantwoordelijken, vrijwilligers, de sportraad, de sportdienst...

Respect voor inzet pater Lievens
Schepen Mia Wyffels trok afgelopen zomer op eigen initiatief naar India, op zoek naar de streek van onze 
bekende dorpsgenoot, pater Constant Lievens. 

“De manier waarop pater Lievens leeft in 
de streek van Ranchi is opmerkelijk. In 
Moorslede heeft hij een standbeeld op onze 
markt, maar in India is hij dagelijks aan-
wezig in scholen en ziekenhuizen. Op die 
manier probeert hij het leven van de lokale 
bevolkingsgroep, de Adivasi, te verbeteren”, 
legt Mia uit. Mia bezocht er veel sociale 
projecten, met bijzondere aandacht voor 
het onderwijs. In een gesprek met kardinaal 
Toppo kwam ook de mogelijke zaligverkla-
ring van pater Lievens aan bod. De kardi-
naal volgt dit nauw op binnen het Vaticaan.

  Nicolas Verlinde, Mia Wyffels en Alexander 
Claeys voor de nieuwe tennisvelden.

  Alexander Claeys, Pol Wylin en Veerle Demeule-
naere bij de gloednieuwe sportvloer in Oltereke.

  Het standbeeld van pater 
Lievens in India.

  Mia Wyffels en kardinaal Toppo, die 
de mogelijke zaligverklaring van pater 
Lievens binnen het Vaticaan opvolgt. 

  Meer weten over pater Lievens?  
Bezoek het nieuwe Lievensmemoriaal in de Sint-Martinuskerk. Een echte aanrader! 
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Bestuursleden in de kijker: 

Willy Vanderhaeghe

Willy Vanderhaeghe 
werd in 1937  geboren 
in Roeselare. Een gebo-
ren en getogen Moor-
sledenaar is hij dus niet. 
Maar zo voelt hij zich 
wel, want hij woont al 
het grootste deel van 
zijn leven met veel ple-
zier in Slypskapelle.

Willy liep school op De Ruiter 
in Roeselare en trok daarna 
naar het Klein Seminarie, 
waar hij wiskunde-weten-
schappen volgde. Nadien ging 
hij aan de slag bij Philips in 
Beveren. Daar zou hij uit-
eindelijk 30 jaar blijven. Zijn 
eerste job vond Willy echter 
in Wallonië. 

In Wallonië en op het Klein 
Seminarie werd Willy een 
overtuigde Vlaming. “Ik zag 
er in de mijnen hoe het geld 
over de balk gegooid werd. 
Als we er kolen gingen halen, 
moesten we volk meesturen 
om te laden. In sommige 
mijnen hadden ze zelfs geen 
laadriem, maar de grote bazen 
woonden er wel in kastelen in 
de omgeving.’’

Intussen was Willy gehuwd 
met Marie-Louise Verborgh, 
ook bestuurslid bij N-VA 
Moorslede. Samen kregen ze 
zes kinderen, vijf zonen en 
een dochter. Ze namen ook 
een vakantiekind, een meisje, 
aan. Het was altijd heel druk 
ten huize Vanderhaeghe. ”We 
hebben het geluk gehad dat 
alle kinderen gezond zijn en 
nooit voor grote problemen 
hebben gezorgd”, zegt Willy. 

Willy en Marie-Louise zetten 
zich bovendien ook in voor 
maar liefst 700 kinderen in 
India. Ze bouwden er onder 
meer een kinderziekenhuis en 
verschillende scholen. ”Dat is 
het mooiste wat een mens kan 
doen, zorgen voor een betere 
toekomst voor kinderen’’, 
aldus Willy.

Bestuursleden in de kijker: 

Wim Jaques

De meeste inwoners 
uit Groot-Moorslede 
kennen ons bestuurs-
lid Wim Jaques als de 
man van schepen Mia 
Wyffels. Wat de meesten 
niet weten, is dat Wim 
al 40 jaar op zijn poli-
tieke teller heeft staan.

Wim Jaques werd geboren in 
1959 te Torhout. Als 18-ja-
rige snaak begon hij in zijn 
geboortestad als bestuurslid 
voor de Volksunie. 

Als vanzelfsprekend rolde hij 
daarna gedurende vijftien jaar 
de Roeselaarse politiek in om 
nu al zeventien jaar actief te 
zijn bij N-VA Moorslede. In al 
die jaren nam Wim veel taken 
en functies op zich, zowel 
lokaal als nationaal.  

Wim leerde Mia Wyffels in 
2000 kennen op een studiedag 
rond het thema inburgering in 
Alden Biesen. Ze huwden een 
jaar later en Wim mocht vader 
worden van Peter en Wouter. 

Zoveel jaren later kreeg hij er 
twee schoondochters en vijf 

kleinkinderen bij. Samen met 
het gezin van zijn pleegdoch-
ter is Wim zeven keer een 
fiere opa.

Beroepshalve en nu ook in 
zijn vrije tijd is Wim actief als 
bestuurder binnen het Vlaams 
& Neutraal Ziekenfonds. Een 
Vlaamse en solidaire sociale 
zekerheid is een rode draad in 
zijn engagement.

Bij N-VA Moorslede is hij on-
dertussen de nestor geworden. 
Wim coördineert de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, is 
het klankbord voor de nieuwe 
generatie en geeft graag advies 
aan onze vier N-VA-manda-
tarissen.

Drie jaar N-VA-beleid

De Verandering Werkt!
Vlaams minister-president Geert Bourgeois en N-VA-voor-
zitter Bart De Wever komen dit najaar naar onze provincie 
om uit te leggen dat drie jaar N-VA in de regeringen een 
goede zaak is voor de Vlamingen.  Bart De Wever in het 

Sint-Lodewijkscollege 
(Brugge) op 1 december 
om 20 uur

  Geert Bourgeois in  
Howest (Kortrijk) op  
24 november om 20 uur



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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