UITNODIGING
OPEN MONUMENTENDAG MOORSLEDE
zondag 12 september 2021

UIT PUIN HERREZEN
de wederopbouw van
Slypskapelle na WO I
Beste,
De Heemkundige Kring Moorslede, de Cultuurraad, de Cultuurdienst
en RADAR, nodigen je uit op de Open Monumentendag Moorslede
2021 op zondag 12 september in GC d’Oude Schole en op het
Dorpsplein te Slypskapelle. Na de herdenkingen n.a.v. 100 jaar WO I,
besteden we aandacht aan de heropbouw na de bijna totale
verwoesting van Moorslede.

De heemkring volgt de vereiste sanitaire maatregelen voor de
veiligheid van de bezoekers en de medewerkers van OMD .

GEZINSACTIVITEIT
FOTOZOEKTOCHT

zondag 12 september van 10 tot 18 u
Start: GC d’Oude Schole, Strobomestraat 11A
2 euro per formulier, 1 drankbon t.w.v. €2 inbegrepen
Volwassenen en kinderen kunnen een leuke fotozoektocht maken in
het centrum van Slypskapelle. Afstand 3 km. Zet alle foto’s in de juiste volgorde en win een mooie prijs!
Hoofdprijs: ontbijt voor 4 personen.
Alle volwassenen en kinderen zijn welkom

TENTOONSTELLING
WEDEROPBOUW VAN SLYPSKAPELLE
NA WO I
zondag 12 september van 10 tot 18 u
GC d’Oude Schole, Strobomestraat 11A
gratis toegang, iedereen welkom

De tentoonstelling schetst aan de hand van foto’s en documenten
de wederopbouw van Slypskapelle na de vernielingen tijdens WO I.

Organisatie
Open Monumentendag
Moorslede:
Cultuurraad Moorslede i.s.m.
Heemkundige Kring Moorslede,
RADAR,
Cultuurdienst Moorslede

DOOP
REUS CYRILLE

zondag 12 september om 10:15 u
Dorpsplein, Slypskapelle
De Heemkring Moorslede nodigt je uit op het doopsel van Reus Cyrille.
De nieuwe reus, de derde telg in de Moorsleedse reuzenfamilie, is een
hommage aan wielrenner Cyrille Van Hauwaert (1883-1974), de eerste Flandrien en Moorsledes grootste sportheld.
10:00u: Start stoet met Reus Cyrille aan Strobome
Strobomestraat 1
10:15u: Doopsel Reus Cyrille door pastoor Marc Vantyghem
Dorpsplein

BEZOEK
TUIN OUDE PASTORIE

zondag 12 september van 10 tot 18 u
Oude Pastorie, Dorpsplein, Slypskapelle
gratis toegang, iedereen welkom
De gedeeltelijk omwalde pastorie werd voor het eerst aangeduid op de
Atlas der Buurtwegen (1842) als gebouw in een grote vierkante omwalling. De pastorie werd heropgebouwd in 1919-1920 op de bestaande grondvesten na de haast volledige vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Sinds 2021 wordt het gebouw gehuurd door het gemeentebestuur om
er Slypse verenigingen te huisvesten. De tuin werd openbaar gemaakt
als dorpspark.

INFOPUNT

zondag 12 september van 10 tot 18 u
GC d’Oude Schole, Strobomestraat 11A
In d’Oude Schole is een infopunt aanwezig met alle informatie en
documentatie over het programma in Moorslede en de regio.
Info: 051 77 10 57
contact@heemkringmoorslede.be
www.heemkringmoorslede.be
www.facebook.com/heemkundigekringmoorslede

