3 april 2022 – officiële opening Moorsele 975

Geachte heer burgemeester,
Geachte heren schepenen,
Beste genodigden,

Hartelijk welkom.
Ik ben heel fier hier vandaag het feestjaar Moorsele 975 te kunnen openen. Ik
ben vooral blij dat dit in deze mooie kerk, een prachtig stukje erfgoed, kan
gebeuren. Ik dank dan ook het kerkbestuur dat wij van hieruit de start tot dit
feestjaar kunnen geven.
1046 … met één pennentrek van de heer Lambertus van Vijve wordt een
bunder grond (1,4 ha) uit Mortsella geschonken aan het altaar van de H.
Bertulfus van Harelbeke. Op basis van dit gedateerde document, waar voor het
eerst Mortsella vermeld wordt, wordt de ouderdom van de gemeente
Moorsele vastgesteld. Moorsele bestaat natuurlijk al langer. In de eerste
eeuwen van onze jaartelling – de Romeinse tijd – was Moorsele bewoond door
Kelten en door Romeinse overheersers. Pas vanaf de derde en vierde eeuw zijn
de Franken Vlaanderen binnenkomen. Om de ouderdom van de gemeente te
bepalen kijken we evenwel naar het oudste document waarin Moorsele
vermeld werd en dat is 1046. Voor Gullegem is dat 1055 en voor Wevelgem
1197. Zo is Moorsele de oudste deelgemeente van Wevelgem.
1996: Moorsele bestaat 950 jaar. Dit kan niet ongemerkt voorbijgaan. Heel wat
activiteiten worden op het getouw gezet. Wie herinnert zich niet de stoet die
de apotheose vormde van dit schitterende jaar.
2020: Vanuit enkele hoeken komt de vraag om in 2021 975 jaar Moorsele te
vieren. Het is vooral Lut Vanoverberghe die enkele mensen daartoe aanspoort.
Ik zie jullie nu al zoeken waar Lut ergens zit maar zij heeft mij eergisteren laten
weten dat ze geveld is door corona. Ze was er heel graag bij geweest vandaag.
Vanuit Wibilinga Moorsele-Wevelgem wordt een eerste aanzet gegeven tot het
oprichten van een werkgroep maar algauw moeten we onze werkzaamheden
staken wegens … corona. We blijven evenwel niet bij de pakken zitten en van
zodra het kan komen we weer samen en de werkgroep krijgt serieus vorm.

Doordat ook enkele andere verenigingen op de kar springen groeit de
werkgroep uit tot ruim 20 personen. Corona gooit nog eens – tijdelijk – roet in
het eten maar achter de schermen wordt toch verder gewerkt. Wel zien we dat
2021 niet het feestjaar zal worden maar dat we alles een jaartje moeten
uitstellen. Het programma krijgt stilaan vorm en heel wat mensen beginnen
aan de uitwerking ervan.
Het programma ziet er niet zo groots uit als in 1996. We laten dit over aan de
werkgroep die in 2046 1000 jaar Moorsele zal opmaken.
De activiteitenkalender wordt summier overlopen zie tabblad ‘kalender’
Ik hoop dat velen de weg zullen vinden naar onze activiteiten.
Ik wil nog verwijzen naar de website die speciaal voor dit feestjaar ontworpen
is. Hierop is info te vinden over de activiteiten en zullen tevens foto’s te zien
zijn van voorbij activiteiten. Ook in het tijdschrift van Wibilinga zullen geregeld
artikels verschijnen over Moorsele.
Ik wil tot slot het gemeentebestuur bedanken voor de samenwerking. Ook met
erfgoed Zuidwest hebben we nauwe contacten en ook hier loopt de
samenwerking heel vlot. Bij dienstencentrum Marta zijn we ook altijd welkom.
Waarvoor dank. En natuurlijk hartelijk dank aan de vele medewerkers in de
werkgroep Moorsele 987.
Nu laat ik Alana een stukje muziek brengen.
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