
UITNODIGING 

OPEN MONUMENTENDAG 
zondag 11 september 2016 

 
HEEMKRING MOORSLEDE 

BAKT ER IETS VAN 
Beste, 

 

De Cultuurraad, de Cultuurdienst, de Heemkundige Kring 

Moorslede en RADAR nodigen u uit 

op de Open Monumentendag Moorslede 2016. 

 

BEZOEK 
BAKHUIS HOEVE VANDERMERSCH 

Zondag 11 september 

van 10 tot 18 u 

Pauweldreef 7, Moorslede 

Gratis toegang, iedereen welkom 

 

Op de hoeve van José Vander-

mersch staat nog één van de wei-

nige authentieke, in originele staat 

bewaard gebleven bakhuizen van 

Moorslede. Dit is een unieke kans 

om dit kleine maar bijzondere 

agrarische erfgoed te bezoeken en 

te beleven.  

 

DEMONSTRATIE 

AMBACHTELIJK BROOD BAKKEN 
IN HOUTOVEN 
Zondag 11 september van 10 tot 18 u 

Pauweldreef 7, Moorslede 

Gratis toegang, iedereen welkom 

  

Jozef Goderis, een gepensioneerde Moorsleedse bakker, geeft een de-

monstratie hoe vroeger op ambachtelijke wijze brood werd gebakken 

in een houtoven. 



 

TENTOONSTELLING 
BAKKERS IN MOORSLEDE, VROEGER EN NU 
zondag 11 september van 10 tot 18 u 

Pauweldreef 7, Moorslede 

gratis toegang, iedereen welkom 

 

Over de bakkers in Moorslede en Slypskapelle, die tussen 1918 en 

2000 actief waren, is een tentoonstelling gemaakt met vele unieke 

familiefoto’s. De afbeeldingen en teksten van de tentoonstelling wer-

den verzameld in een bijhorende brochure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakker Victor 

 
FILM 
BAKKEN IN EEN HOUTOVEN 
zondag 11 september van 10 tot 18 u 

Pauweldreef 7, Moorslede 

gratis toegang, iedereen welkom 

 

Film uit de jaren 1960 over het bakken van een traditioneel koeke-

brood in een houtoven, uit de collectie van het Bakkerijmuseum. 

 

WORKSHOP 

BROOD EN SPELEN 
workshop bakken voor kinderen 
zondag 11 september om 15 u 

Pauweldreef 7, Moorslede 

gratis deelname 

 

Tijdens deze ambachtelijke 

bakworkshop worden de kin-

deren aan het werk gezet. 

Zij gaan zelf aan de slag om 

onder begeleiding heerlijke 

koekjes te maken. 

De workshop is geschikt voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Vooraf inschrijven tegen 

9 september. 

 

INFOPUNT 
zondag 11 september van 10 tot 18 u 

Pauweldreef 7, Moorslede 

In de Hoeve Vandermersch is een infopunt aanwezig met alle informa-

tie en documentatie over het programma in Moorslede, de diverse re-

gio’s en heel Vlaanderen. 

 

Info: Luc D’haene, 051 77 10 57 

contact@heemkringmoorslede.be 

www.heemkringmoorslede.be 

 

 

 

Organisatie Open Monumentendag Moorslede: 

Cultuurraad Moorslede i.s.m. Heemkundige Kring Moorslede, RADAR, 

Cultuurdienst Moorslede 

 

 

 

 


