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Beste inwoner van Groot-Moorslede

Nieuwe website op komst!

Vooreerst wens ik jou in naam van het voltallig
gemeentebestuur van Moorslede een gelukkig
en gezond 2019 toe. Ik wens je een jaar vol
levensvreugde, veel plezier, veel geluk met jouw
gezin of familie, en vooral een goede gezondheid.
De nieuwe legislatuur 2019-2024 is zopas begonnen
en ik heb de eer en het genoegen om de komende 6
jaar opnieuw jouw burgemeester te mogen zijn en
mij opnieuw te mogen inzetten voor alle inwoners
van onze mooie gemeente.

www.moorslede.be was aan een update toe
en wordt in een nieuw kleedje gestopt.
Momenteel leggen we de laatste hand aan de
afwerking van de site.

Onze gemeente is de laatste jaren veel veranderd.
Maar dat had niet gekund zonder de inzet van al
onze medewerkers. Daarom wil ik graag iedereen
nog eens van harte bedanken voor hun inzet van
de voorbije 6 jaar. Dankzij jullie hebben we zoveel
kunnen realiseren.
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De toekomst belooft echter heel uitdagend te
worden. Daarom heeft Groot-Moorslede nood aan
bekwame, gedreven mensen die een brede kijk op
de zaken kunnen bewaren. Ik ben ervan overtuigd
dat het nieuwe college van burgemeester en
schepenen aan deze voorwaarden voldoet en er
samen met alle medewerkers iets moois van zal
maken.
Info Moorslede is een van de middelen die we
zullen gebruiken om jullie zoveel mogelijk op de
hoogte te houden van alle zaken waarmee we bezig
zijn. In deze eerste editie van het nieuwe jaar en
van de nieuwe legislatuur vind je alvast heel wat
interessante lectuur.

De website zal alle informatie integreren van
gemeente en OCMW. Voor de realisatie
gingen we in zee met Tobania.
Voorheen hadden we de ambitie werkelijk alle
diensten, producten, werkwijzen en
randinformatie van gemeente en OCMW te
publiceren. Hoewel dit ook zijn verdiensten
had, werd het op de duur moeilijker om je
weg te vinden in die vele informatie.
Deze nieuwe versie wil dan ook toegankelijker, overzichtelijker en klantgerichter zijn en
werkt op productniveau. De bedoeling is dat
de inwoner snel zijn informatie vindt. Enerzijds is er bovenaan een hoofdmenu met een
inhoudelijke opdeling (dienstverlening, vrije
tijd en bestuur) die meteen openklapt zodra
je met de cursor passeert. Daarnaast vind je
bovenaan het scherm ook een zoekbalk waar
je meteen mee aan de slag kan. De meest
gezochte onderwerpen staan ook centraal in
beeld in rode zoekbalken. Bij elk product vind
je de direct noodzakelijke info én meteen ook
de contactgegevensvan de dienst waarbij je
terecht kan.
Voor Toerisme wordt er met een aparte deelsite gewerkt. Via www.moorslede.be kan je
naar de site, maar ook rechtstreeks zal dat
kunnen via www.toerismedadizele.be.
De nieuwe website gaat officieel online op
14 januari 2019.
Heb je zelf nog een boeiend idee om de
website te verbeteren? Mail naar
info@moorslede.be

Veel leesplezier.

Ward Vergote
burgemeester Moorslede

OPENBARE
WERKEN
Aquafinproject Moorslede Noord
(Roeselaarsestraat, Passendaalsestraat, Oude Molenweg)
Aquafin zal in het voorjaar van 2019 starten met het project “Moorslede Noord”. Dit project bestaat
uit het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het plaatsen van een collector.
Aansluitend op het project van Aquafin worden er ook werken uitgevoerd door Infrax in samenwerking met de gemeente. Concreet zal er in volgende straten worden gewerkt:
Passendaalsestraat (vanaf Veldstraat tot Roeselaarsestraat)
Roeselaarsestraat (vanaf huisnummer 168d tot net voorbij de gemeentegrens met Roeselare)
!
IS
Oude Molenweg
AT
R
Wens je meer informatie over het project?
G
Kom dan naar de infovergadering op maandag 14 januari 2019 om 19.30 uur in GC De Bunder,
Iepersestraat 52b in Moorslede.
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Strooiplan
De technische dienst coördineert het strooien van
de wegen in de gemeente.
Het strooiplan is zo opgevat dat bij vaststelling van
gladheid op ons grondgebied de meest prioritaire
gemeentewegen (dit zijn straten met veel doorgaand verkeer, de trajecten van De Lijn, schoolomgevingen, ...) onmiddellijk worden bestrooid.
Er wordt geen zout ter beschikking gesteld van
particulieren die wegenzout willen bekomen voor
privéopritten en dergelijke.

MILIEU

Vlotte afvalophaling bij winterweer
Plaats je afvalzakken bij sneeuw op een goed zichtbare plaats en controleer of ze niet zijn ondergesneeuwd. Hou er rekening mee dat bij hevige sneeuwbuien of ijzel sommige straten niet bereikbaar
zijn voor de ophaaldiensten. Neem de afvalzakken die blijven staan terug binnen en zet ze bij een
volgende ophaalronde opnieuw buiten.
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Wintertips voor hobbydieren
Hobbydieren (paarden, geiten, schapen,...die als hobby worden gehouden) zijn bestand tegen de
winter zolang ze voldoende voedsel en water krijgen. Een hobbydier dat gewend is buiten te zijn
kan probleemloos tegen vorst. Het bieden van voldoende beschutting tegen vorst, wind en neerslag is wel heel belangrijk.
Denk er ook aan om je dieren binnen te houden bij het afsteken van vuurwerk!
Wanneer moet je alarm slaan? Volgens de wet moeten dieren voldoende beschutting hebben om
te schuilen voor warmte, regen en wind. Er is dus geen wettelijke verplichting tot het hebben van
een stal of schuilhok. Wanneer moet je dan alarm slaan?
als dieren er slecht uitzien, zeer mager zijn of ziek lijken.
als dieren geen droge ligplek hebben.
als aan ijs in de drinkbak gelikt is, wat wijst op dorst.

WELZIJN

Tournée Minérale 2019:
doe je mee?
Het was de voorbije jaren een overdonderend
succes: meer dan 120 000 mensen schreven zich
in voor Tournée Minérale. Dat betekent: de hele
maand februari alcoholvrij houden. In 2019 loopt
deze gezonde campagne opnieuw en kan ook jij er
aan meedoen. Doen? Doen!
Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pintje na het sporten: wij vinden dat ‘normaal’. Toch zijn er risico’s
verbonden aan alcohol, en niet alleen voor de problematische gebruikers. Alcohol drinken is medeoorzaak van ongeveer 200 verschillende ziekten.
Relatief onschuldig is de ‘kater’. Maar slaapproblemen, hartklachten, leveraandoeningen en
kanker kunnen ook het gevolg zijn van alcohol
gebruiken.

5
Op je gezondheid
Als je meedoet aan Tournée Minérale dan krijgt je lichaam de kans om te recupereren na een jaar
‘gewoon alcohol verbruiken’. Dat heeft zo zijn voordelen. Sommige mensen slapen beter, anderen
hebben duidelijk meer energie, nog anderen merken het meteen aan hun weegschaal. Veel deelnemers voelen zich gewoon stukken beter in hun vel.
Dat zijn geen loze woorden. Na de vorige editie deed de universiteit van Gent een bevraging bij de
deelnemers. Daarvan antwoordde 9 op de 10 dat ze één van de genoemde voordelen aan den lijve
ondervonden hadden.
Door Tournée Minérale sta je ook stil bij je alcoholgewoontes. Redenen genoeg dus om mee te
doen.
Organiseer je eigen Tournée Minérale-actie
Februari 2019 wordt opnieuw dé alcoholvrije maand. Je kan voor de bezoekers bij jou thuis op zoek
gaan naar alcoholvrije drankjes. Je kan op je sportclub zorgen voor verrassende alcoholvrije
proevertjes. Je kan op je werk voor de personeelsdrink een trendy mocktail workshop organiseren… Inspiratie daarvoor lees je op de website. Je eigen activiteiten kan je er natuurlijk ook op
posten. Hoe meer Tournée-Minerale-activiteiten, hoe beter.
Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be.

WELZIJN

Hou je huis gezond. Kies bewust!
Wist je dat de lucht in huis bijna altijd vuiler is dan de lucht buiten? Zonder dat je het beseft, vervuil
je de lucht in huis door allerlei producten te gebruiken of door nieuwe materialen zoals nieuwe
meubels in huis te halen.
Hou je huis gezond. Koop gezond, klus gezond, (ver)bouw gezond en verlucht je woning voldoende.
Zo zorg je ervoor dat schadelijke stoffen zich niet kunnen opstapelen in huis.
Koop gezond
• Lees het etiket en kies bewust voor schoonmaakproducten zonder gevarensymbool. Geef de
voorkeur aan producten met een (eco)label. Met een spuitbus vernevel je producten in fijne druppeltjes die je gemakkelijker kan inademen. Door te kiezen voor een fles met schroefdop, vermijd je dit.
• Heb je last van onaangename geurtjes in huis? Koop geen luchtverfrissers maar verlucht je
woning. Leg ook geen wierookstokjes en geurkaarsen in je winkelmandje.
• Heb je een kachel of open haard? Kies dan altijd voor droog, onbehandeld hout. Zo zorg je ervoor
dat er minder schadelijke stoffen vrijkomen bij de verbranding.
Klus gezond
Ga je je huis (her)inrichten? Of het nu gaat om een verfbeurt of een opknapwerkje, sta even stil bij
wat je in huis haalt. Voer ongezonde stoffen af door extra te verluchten. Draag beschermende kledij
en een mondmasker indien nodig en volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing.
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(Ver)bouw gezond
• Heb in je bouw- of renovatieproject aandacht voor ventilatie en klimaatbestending (ver)bouwen.
Kies voor ramen met ventilatieroosters of een mechanisch ventilatiesysteem. Isoleer en denk aan
het plaatsen van zonnewering. Je aannemer of architect kan je hierbij helpen.
• Ook na een grondige renovatie is extra verluchten gedurende lange tijd aan te raden om het bouwvocht en de uitstoten van chemische stoffen uit bouwmaterialen af te voeren.
Op zoek naar meer info? Neem een kijkje op www.gezondbinnen.be en www.bouwgezond.be

OCMWSOCIAAL HUIS
Op zoek naar een goedkoper energiecontract?
Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding!
Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent
naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.
Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor
het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …
Je staat best stil bij:
Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding. Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron
(elektriciteit of aardgas)
De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend. Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is
dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten
met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata.
Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt.
In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale
kostprijs op jaarbasis” kan je klikken op "Meer". Dan zie je het bedrag.
Meer informatie vind je via www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf
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Groeipakket, de nieuwe kinderbijslag!
Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het
Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich
zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.
Informatie vind je op www.groeipakket.be.

OCMWMOORSLEDE
SOCIAAL
HUIS
BEWEEGT
Vernieuwd woonloket voor premie – aanvragen in Sociaal Huis
Heb je verbouwplannen voor het nieuwe jaar? Hou er dan
rekening mee dat de premies voor bouwen en verbouwen
vanaf januari wellicht zullen veranderen. De laatste info
hierover kan je terugvinden op de website van de
Intergemeentelijke Woondienst regio Roeselare.
Wil je een premie voor verbouwingswerken aanvragen
maar zie je het bos door de bomen niet? Kom dan langs bij
het vernieuwde woonloket in het Sociaal Huis. De medewerkers van de intergemeentelijke woondienst regio Roeselare geven jou graag meer informatie
en kunnen je begeleiden bij het aanvragen van de premies. Het woonloket wordt vanaf januari de
unieke plaats voor deze begeleiding. De beschikbaarheid van het woonloket wordt daarom uitgebreid.
Meer informatie?
Kom langs bij het vernieuwde woonloket in het Sociaal Huis, Marktplaats 18a, in Moorslede.
Het woonloket is op dinsdagvoormiddag vrij toegankelijk van 8.30 tot 12.00 uur. Op dinsdagnamiddag wordt op afspraak gewerkt.
Neem contact op via woondienstregio@roeselare.be of telefonisch op 051 26 24 36.
Ga naar www.woondienstregioroeselare.be

8
“In alle discretie leer je mensen kennen en hoor je verhalen
van vreugde en verdriet.”
Gilbert Vinckier versterkte 15 jaar geleden als vrijwillige
chauffeur ons team van de Minder Mobielen Centrale. “Als
vrijwilliger heb ik al één en ander meegemaakt. Ooit reed ik
150 kilometer ver met een lid om op familiebezoek te gaan.
Na het bezoek nam ik een tevreden klant terug mee naar
huis, ondanks het feit dat het familielid het meeste van de
tijd slapend had doorgebracht.
Ja, naast een zinvolle tijdsbesteding, leer ik veel mensen
kennen en geeft hun dankbaarheid mij voldoening. En zo
lang mijn gezondheid het toelaat blijf ik met veel inzet en
geduld mijn opdracht als vrijwillige chauffeur vervullen!"

Start het nieuwe jaar met een goed voornemen en word vrijwilliger van het Sociaal Huis. Ga
minder mobiele mensen oppikken met een busje of je eigen wagen. Je hulp voor de minder
mobielen Centrale wordt ten zeerste gewaardeerd!
Help mee opdienen of afwassen in het dorpsrestaurant en laat de deelnemers mee genieten van
een aangename middag in goed gezelschap. Integreer mee vluchtelingen in de gemeente.
Mogelijkheden genoeg dus om je vrije tijd zinvol in te vullen. Aarzel niet en neem contact met
Sofie De Cleer van het Sociaal Huis - sofie.de.cleer@ocmwmoorslede.be – 0475 78 19 48.

Infoavond Thuisactoren
Het Sociaal Huis verwelkomde op 29 november 2018 in GC De Bunder de thuiszorgactoren die
actief zijn in Groot-Moorslede. Op de agenda stonden onder andere:
stand van zaken eerstelijnszone regio Roeselare
wijziging gemeentelijke mantelzorgtoelage
reglement verhuur rolwagenfiets en duofiets
een warme maaltijd in het WZC Dadizele/Moorslede
Huis van het kind in Moorslede.
thuiszorgequipe van VZW De Mantel

OCMW-Nieuwtjes
Raadszitting november
De budgetwijzing nr. 1 van 2018 werd goedgekeurd.
Het lastenboek voor de buitenaanleg van de sociale woningen Markstraat 2-4 naar de parking
van het Sociaal Huis werd goedgekeurd. Raming: € 56 432,62
Raadszitting december
De aanpassing van het reglement mantelzorgtoelage werd goedgekeurd.
Je vindt het reglement terug op de website bij OCMW Moorslede rubriek premies en toelagen.
In Info Moorslede maart-april 2019 zal meer uitleg gegeven worden over de wijzigingen.

Soep op de stoep!
LiL
Literair aperitief Met Lara Taveirne!
Op 24 november boden vrijwilligers van Welzijnsschakel Komma en ACV de al-dan-niet Black-Fridayshoppers van Aldi
Moorslede een beker warme soep aan en verduidelijkten het
thema van Welzijnszorg “1 op 5 loopt school in de buitenbaan”.
In het weekend van 15 en 16 december hebben mensen van
de plaatselijke Welzijnsschakel Komma de preek verzorgd en/
of informatie aangeboden in de 3 kerken van Groot-Moorslede.
De leerlingen van de gemeenteschool verzorgden om 10 uur
een eucharistieviering die helemaal rond dit thema uit hun
leefwereld opgebouwd was in de Sint-Martinuskerk.
Meer weten over het thema? Zie www.welzijnszorg.be

Bijeenkomst 75-plussers in Slypskapelle
Het Sociaal Huis/OCMW en de seniorenadviesraad startten in
2017 met het bijeenbrengen van +75-jarigen. Bedoeling is om
elkaar beter te leren kennen en een warme buurt te creëren.
28 november 2018 was de buurt van Slypskapelle aan de beurt.
In d’Oude Schole luisterden een 50-tal aanwezigen bij koffie en
taart naar een toelichting over de brochure ‘lokale sociale
plattegrond’. De Heemkundige Kring van Moorslede zorgde
voor een film en foto’s uit de oude doos.

9

BIBLIOTHEEK

In het begin van dit nieuwe jaar krijgt de bibwebsite een nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek
om alles over de bib(collectie) en je eigen ontleningen te weten te komen, ook via je smartphone!
De ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets is één van de
belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe site. Voortaan kan je snel en makkelijk via je eigen
smartphone doorheen de catalogus bladeren.
De catalogus zelf kreeg ook een belangrijke update. Zo kan je nu sneller zien of een werk al dan
niet uitgeleend is. Ook reserveren wordt kinderspel. De vernieuwde zoekfunctie werkt zeer
makkelijk en je kan de resultaten filteren naar je eigen noden en wensen.
Daarnaast werd Mijn Bibliotheek volledig geïntegreerd in de bibwebsite. Met deze tool kan je niet
enkel je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen. Je kan ook de lidkaarten van
familieleden zoals je kinderen koppelen en snel een overzicht krijgen van alle bibliotheekmaterialen in huis!
Dit zijn slechts enkele van de nieuwigheden op de website. Surf dus snel naar
moorslede.bibliotheek.be en ontdek de vele mogelijkheden. Je zal snel merken dat de
vernieuwde website een onmisbare tool is: thuis, onderweg en ook binnen de muren van de bib.

10
Literair aperitief met Lara Taveirne
zondag 24 februari 2019 om 10.30 uur in
Bibliotheek Moorslede
gratis toegang, iedereen welkom
Lara Taveirne (1983) is regisseur en auteur.
Ze debuteerde als auteur in 2014 met 'De kinderen van
Calais', een relaas over een zelfmoordpact tussen twee
vriendinnen, geïnspireerd door een gelijkaardig maar echt
voorval uit 2005. Dit boek kreeg in 2015 de
Debuutprijs voor Beste Vlaamse Prozadebuut. Het wordt
verfilmd door Ann-Julie Vervaeke en kreeg in 2017 een
theaterversie, getiteld 'Meisjes van Krijt'.
In 2015 volgde 'Hotel zonder sterren': een roman over
twee geliefdes, de onvoltooid verleden tijd en een mooi
hotel in Portugal.
In het najaar van 2018 verscheen haar roman:
Kerkhofblommenstraat.

BIBLIOTHEEK/
SPORT
Cardoens Cartoons
Moorslede beweegt onderweg

Tentoonstelling van tekeningen van Bekende
Moorsledenaars door Filip Cardoen

Genoeg bewegen doet wonderen voor je gezondheid. Daar zijn veel mensen ondertussen van
overtuigd. Maar vaak zit de moeilijkheid in de volgende stap: daar een dagelijkse gewoonte van
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kan in2019
álle domeinen
Bibliotheek
Moorslede
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Gratis toegang
tijdens
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supermarkt. Misschien ben je het ondertussen gewoon
om dat zo
makkelijk
mogelijk te maken?
bibliotheek
gaan we zoeken hoe je onderweg ook kan bewegen. Dat is gezond en geeft je tonnen energie om er
weer tegenaan te kunnen.
Onderstaande tips helpen je op weg!
In de bib stelt de bekende Moorsleedse ontwerper/tekenaar/cartoonist Filip Cardoen een selectie
van zijn tekeningen
Stilzitten
beperken? van Bekende Moorsledenaars tentoon. De bib organiseert deze tentoonstelling
n.a.v.
de
publicatie
vanbus
het of
boek
(H)Art Works, dat een volledig overzicht biedt van zijn carrière als
Pendel
je met
trein?
tekenaar.
Op
2
&
23
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Filip
aanwezig
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Bibliotheek
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Rijd je dan met je wagen tot het station
of leg jeindie
elke Moorslede
morgen en van
elke9.00
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voet of
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boek
te
signeren.
met de fiets af? Ooit al een plooifiets overwogen?
Ga je op de trein meteen zitten om je dutje verder te zetten of blijf je soms rechtop staan, gewoon
voor de lol ?
Een wandelingetje op en af van kop naar staart is zeer bevorderlijk voor een prima evenwicht.
Wat stretchen in een rustige wagon kan natuurlijk ook.
Rijd je met de auto naar je werk? Zoek dan een parkeerplaats op een kwartiertje wandelen
van je kantoor. Zo heb je tenminste elke dag je wandelingetje gehad.
Méér beweegmomenten inlassen?
Boodschappen doen, kan uiteraard met de auto en voor de hele week. Maar je kan er ook
voor kiezen om vaker naar de winkel te trekken en om kleinere hoeveelheden aan te kopen. Dan
is dat perfect mogelijk te voet of met de fiets. Want fietszakken en rugzakken zijn in de handel te
verkrijgen in alle kleuren en vormen.
Op bezoek bij vrienden of familie?
Er samen naartoe met de fiets maakt het nog gezelliger.
Sportkalender
Naar de muziekles, de balletles of de tekenacademie met je kids of kleinkinderen? Samen
Nu de
weer
is enallebei,
de brevetten
behaald, stellen wevoor
je graag
onze
met
deOctopus
fiets zorgt
vooropgeborgen
beweging voor
voor verkeersopvoeding,
het gezonde
voorbeeld
sportkalender
voor
voor
de
maanden
januari
en
februari.
en voor extra gezelligheid.
Ben je dan toch gedoemd om je verplaatsingen zittend door te brengen? Kies dan zeker
5 januari		
Zaalvoetbaltornooi
"U6/U7"
(SV in
Moorslede
in lees
sporthal
Moorslede)
voor
een actieve hobby.
Over het sportieve
aanbod
Moorslede
je alles
hier:….(website sport20
januari
Veldtoertocht
Boskantrijders
(GC
De
Bunder)
centrum…..)
2-3 februari
Gymwedstrijd
4
februari
Seniorensportnamiddag
(GC De Bunder)
Coach helpt jou zoeken hoe jij meer kan bewegen.
10 februari
Parkloop Dadizele (VAD) - meer info: pagina 16
7 februari
Wandeldag
OKRA
Dadizele
(PC Den Ommeganck)
Meer
bewegen en minder
stilzitten
is dus
de boodschap.
Vind je het niet makkelijk om dat in jouw
dagelijks leven in te bouwen? Doe dan een beroep op de coach van ‘Bewegen Op Verwijzing’. DaarVooraankondigingen:
voor
stap je naar je huisarts. Die schrijft een verwijsbrief waarmee je kan aankloppen bij de coach.
2 maart
Stratenloop
“Daiselrun”
meer info: pagina
17
De
kostprijs is democratisch
en de
coach kaninjeSlypskapelle
ontvangen in(Dapalo)
je eigen-gemeente.
Meer weten?
9-10
maart
Rallysprint
www.bewegenopverwijzing.be.
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TOERISME
Terugblik Fiets- en Wandelzoektocht
Donderdag 25 oktober 2018 zetten we onze winnaars van de fietsfotozoektocht in samenwerking
met gemeente Ledegem in de kijker!
De 5 winnaars werden bekend gemaakt uit de 390 ingediende formulieren, waarvan er 285 in
Dadizele werden ingeleverd. Een schiftingsvraag bepaalde de winnaars. Het gewicht van onze fiets
moest hierbij correct ingeschat worden. De fiets woog 15 kg 100 gram.
Uiteindelijk schatten 3 mensen het gewicht correct in. Door loting ging Aniela Sanewski aan de haal
met een restobon van € 40 voor 't Kaffeet in Ledegem. Manuela Berghe won de restobon van € 50
Lupis Mexican Grill in Ledegem. Martine Vanslembrouck won de hoofdprijs: een bon van
€ 60 van Brasserie Café de la Poste in Dadizele! Norbert Vereecke uit Rumbeke schatte het
gewicht op 15 kg 120 gram en won de restobon van € 30 van Aqua Mundo in Moorslede. Kris
Vandevelde uit Roeselare tenslotte, won een restocheque van € 25 van De Kroon uit Dadizele.
Daarnaast konden ook de winnaars van de wandelfotozoektocht langs de Grote Ommegang hun
prijs in ontvangst nemen. Ook hier bepaalde een schiftingsvraag de winnaars. Het gewicht van
een Pompeschittersbeeldje moest correct ingeschat worden. Dit beeldje weegt 877 gram. Marc
Ledoux uit Poperinge schatte het gewicht op 875 gram, Stefaan Theuninck uit Diksmuide schatte
875 gram, Mevr. Vanroose uit Diksmuide schreef 880 gram neer. Yenna Haasjes uit Dadizele schatte ook 880 gram en Nelly ledoux uit Zonnebeke 882 gram. Zij wonnen allemaal een
geschenkpakket met een boek over de glasramen in de basiliek van Dadizele en een
Pompeschitterschocolade.
Proficiat aan de winnaars en bedankt aan alle deelnemers!
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Op 25 oktober 2018 werd ook het nieuwe logo voor de dienst
Toerisme voorgesteld. Dit logo werd ontwikkeld door Lieven Gheysen
van Panach, die ook het logo voor de gemeente heeft ontworpen. Om
de connectie met de gemeente te behouden, werd voor dezelfde
kleuren, blauw en rood, gekozen. De eigenheid van het toeristisch
erkend centrum Dadizele wordt onderstreept door de keuze voor de
Pompeschitter. Naast de verschillende streekproducten die zijn naam
dragen, staat de Pompeschitter ons nu ook bij op toeristisch vlak.

Logeren in Vlaanderen Vakantieland!
Het boek is sinds 13 december beschikbaar in het infokantoor
voor Toerisme.
Met de Vakantiecheque kan je een verblijf
boeken bij één van onze
800 gastvrije logies. De
vakantiecheque is enkel
online beschikbaar via
www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/vakantiecheque/
Je kiest de waarde van de Vakantiecheque(s) op basis van
volgende bedragen: € 35, € 50 en € 100. Zo geef je steeds een
cadeau op maat. Download de Vakantiecheque en print hem
meteen zelf af. De cheques zijn 18 maanden geldig en niet
verlengbaar.

Word lid van de adviesraad voor Toerisme en
werk mee aan het toeristische beleid
De adviesraad voor Toerisme is een niet-verplicht gemeentelijk adviesorgaan geeft de gemeente
raad en tips met betrekking tot het toeristisch beleid. Het is een plaats waar mensen samenkomen
en hun ervaringen kunnen uitwisselen. De adviesraad voor Toerisme komt 2 à 3 per jaar samen.
Binnen de algemene vergadering van de adviesraad voor Toerisme wordt dan een dagelijks bestuur
verkozen. Dat bestuur komt ongeveer 4 keer per jaar samen.
Door de gemeenteraadsverkiezingen wordt de huidige adviesraad voor Toerisme ontbonden en
moet er een nieuwe samengesteld worden. Daarom deze oproep: ben je geïnteresseerd in het
toeristische beleid van onze gemeente, wil je je zegje wel eens doen over bepaalde zaken, wil je
meehelpen aan de activiteiten of meedenken wat we allemaal kunnen doen? Dan ben je misschien
de geknipte kandidaat voor de adviesraad voor Toerisme!
Om kandidaat te kunnen zijn voor de adviesraad voor Toerisme moet je wel aan volgende
voorwaarden voldoen:
• je woont of werkt in onze gemeente;
• je bent ofwel lid van een culturele vereniging, organisatie of instelling die jou afvaardigt, ofwel ben
je een "deskundige" op vlak van toerisme (deskundigheid wordt heel breed gezien, op het formulier
voor deskundige wordt wel een motivatie gevraagd);
• je mag. geen politiek mandaat bekleden of ambtenaar zijn van Toerisme van een voogdijoverheid.
Heb je interesse, geef een seintje en we sturen je de aanmeldingsformulieren toe. Verenigingen
met toeristische inslag krijgen de formulieren sowieso toegestuurd. Je kan die formulieren ook
vinden op de website van onze gemeente: www.moorslede.be/toerisme en dan doorklikken op
adviesraad voor Toerisme. De formulieren moeten binnen zijn vóór 15 januari.
Wil je iets meer, dan kan je je ook kandidaat stellen voor het bestuur, dat meer voorbereidt en meer
organiseert. Meer info is te verkrijgen via de dienst Toerisme, 056 50 91 00 of
toerisme@moorslede.be.
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JANUARI

KALENDER

za 12

HANS SOLO "JUBILEE"
GC De Bunder - 20. 30 uur
Landelijke Gilde Moorslede

		

info: 0494 56 48 17

Han Solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia en laat niet onopge		
merkt voorbijgaan. Na een decennium roepen, tieren en tegen

					

alles trappen wat los- én vasthangt, vindt Han Solo het immers
hoog tijd om kritisch terug te blikken op zijn plaats in het comedylandschap. Géén stap terug, maar een tandje bij.
ADD: €16

wo 16

14

								
		
						26
za
		
zo
						27
wo 30
		

VVK: € 15

ABO: €13

JEUGDFILM "KUBO EN HET MAGISCHE ZWAARD"

GC DE Bunder - 14.15 uur
cultuur- en jeugddienst Moorslede
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be			

VOLKSVERMAAK "THE GODMOTHER"

PC Den Ommeganck - 20.00 uur				
Volksvermaak Dadizele
		info: www.volksvermaak.be

		
		

Auteur: Luuk Hoedemakers
Regie: Frederik Cardon
Donna Vita regeert met harde hand over haar maffiafamilie. Zij alleen bepaalt hoe de zaken
verlopen: het menu, de dagelijkse gang van zaken, de business, wie met wie trouwt en
alles wat met de familie te maken heeft...
Foto WOI
ADD: € 10

VVK: € 8

ABO: € 7

FEBRUARI

vr
01
						

CHRIS DUSAUCHOIT "DE HOND ZOALS HIJ IS"

		
GC De Bunder - 20.00 uur
		Cultuurdienst
		
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

					

						

Dit is een verhaal over de verbluffende oorsprong van de hond. Hoe
dat dier 36 000 jaar geleden langzaam gedomesticeerd raakte. Wat
die oorsprong vandaag nog betekent voor de moderne hond en de
moderne baas. Over hoe de hond doorheen zijn evolutie als geen
ander dier leerde om op onze signalen te letten. Dit is een lezing
voor mensen die een hond hebben, of eentje overwegen en zelfs
voor wie geïnteresseerd is in onze relatie met (huis)dieren in het
algemeen. Er passeren wel eens moeilijker begrippen als cognitie,
neotenie en domesticatie. De minimumleeftijd ligt op 16 jaar.
		

						

ADD: € 8

VVK: € 7

						
vr
01
		

ABO: € 6
voor

VOLKSVERMAAK "THE GODMOTHER"

		
PC Den Ommeganck - 20.00 uur				p.14
zie
o!
		Volksvermaak Dadizele
r inf
me e
		info: www.volksvermaak.be
		

za
						02
		

URBANUS "TRECTO PNIX"

		
GC De Bunder - 20.00 uur
		Comedyshows.be
info: www.comedyschows.be of cultuur@moorslede.be

						

Na drie jaren toeren met een luidruchtig rockbandje langs de
zomerfestivals, heeft Urbanus weer zin in het knusse van de
theaters. Of de wereld plots beter wordt van de nieuwe show valt
te betwijfelen, maar dat het publiek met een opgelachen kaartje
naar buiten gaat, dat staat vast.
Absurde verhalen, grove leugens en gênante situaties zullen afgewisseld worden met een broos
of kinderlijk naïef liedje.
De zaal in duiken en over rugleuningen van de stoelen lopen, dat zit er niet meteen meer in.
Daarom is het bij deze show wel toegelaten dat het publiek op het podium wordt gegooid.
ADD + VVK: €35

ADD + VVK (laatste 3 rijen): €30

ABO: €34

		
						
za 02						 WINTERCONCERT "AMAZING ANIMALS"
GC D'oude Schole - 19.30 uur
		Koninklijke Harmonie Slypskapelle
info: info@harmonieslyps.be

De Koninklijke Harmonie Slyps o.l.v. Vanessa Cappelier brengt
met “Amazing Animals” haar jaarlijks winterconcert, dit in
samenwerking met tRommelkorps Harypska o.l.v. Jean-Luc
Deprez. Ook zij brengen opnieuw een eigen stukje percussie.
Tijdens het
concert maakt het publiek kennis met de dierenwe		
reld. Draken, roofvogels en zelfs dino’s maken hun opwachting.

						
						

ADD: €7

VVK: €6

ABO: €5

ABO (laatste 3 rijen): €29
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za 02
za 10

FEBRUARI
VOLKSVERMAAK "THE GODMOTHER"

PC Den Ommeganck - 20.00 uur
Volksvermaak Dadizele
info: www.volksvermaak.be

or
4 vo
1
.
p
zie
o!
r inf
me e

VAD PARKLOOP

PC Den Ommeganck - 14.00 uur				
		VAD
		info: www.vriendenatletiekdadizele.be
Francky Bettens - Moorsledestraat 27 - Dadizele
0495 54 44 38 - frankcybettens@gmail.com

43ste Internationale V.A.D.-SPORTA-PARKLOOP
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De grootste en mooiste parkloop van het land met sinds 2019 een oversteek over het water en
vanaf 2019 ook met trappenpartij!
Parkloop voor niet-aangeslotenen bij de I.A.A.F. (meisjes en jongens, dames en heren)
Ook volkscross zonder leeftijdsbeperking met in 2009 maar liefst 625 aankomsten!
Ook een reeks voor personen met een beperking (dames en heren)
De organisatie wordt afgesloten met een grote aanwezigheidstombola met prachtige prijzen!
Er gaat opnieuw een gedeelte van de opbrengst naar 2 goede doelen.
Record aantal aankomsten = 1358
In 2019 kan voor de 20ste maal de kaap van de 1.000 deelnames overschreden worden!
€ 20.000 aan naturaprijzen!
Iedereen die de aankomst bereikt, ontvangt voor een totale waarde van € 30 (prijzen en waardebons)
Deelname: leden vrije sporters, scholen en jeugdbewegingen = € 2 (vooraf inschrijven!)
Anderen: € 4 (leden van SPORTA krijgen € 1 korting bij voorlegging van hun lidkaart)
Ieder jaar in aanwezigheid van een aantal BV’s en dit jaar ook de verzekerde deelname van het
“HARTTEAM” onder leiding van acteur Jef De Smedt.
Vraag een gedetailleerde folder en een inschrijvingsformulier aan!

wo 20

JEUGDFILM "DE SMURFEN EN HET VERLOREN DORP"

		

GC De Bunder - 14.15 uur
cultuur - en jeugddienst Moroslede

		

info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

za 23
zo 24
wo 27
		
		

KNA "WIJLEN BARON ZIZI SANS BALZACK"

GC De Bunder - 20.00 uur
Toneelkring Kunst na Arbeid
info: 0496 36 57 72 (na 17.00 uur) of inge.cuvelier@hotmail.com
www.toneelknamoorslede.be

Auteur: Bart Spaey

Regie: Ivan Desomer

Baron Zizi heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Zijn echtgenote barones Foefoe maalt er niet om. Trutangel de dochter en
haar echtgenoot JPCA voeren een melodramatisch stukje theater op.
Gravin Grandderriere komt af op de geur van het geld, Kanunnik de
Potence de geestelijke huisvriend wil ook een graantje meepikken.
En dan is er nog een zekere Madame de la Hitti waar Zizi destijds
een affaire mee had. Theophiel de butler doet zijn uiterste best om het kaf van het koren te scheiden, maar… met notaris de Foefelair komt er een vreemdsoortig testament opduiken, de dienstmeid Toujourschaud weet meer, veel veel meer… en waar is de tuinman Boulette gebleven?
ADD: €9

VVK: €8

ABO: €7

KALENDER/
CULTUUR
Vooraankondiging 1e week maart 2019

za 02

DAISELRUN (DAPALO)

GC D'Oude Schole - 14.00 uur
		Dapalo
		www.dapalo.be

Stratenloop open voor iedereen. Zowel aangesloten als niet-aangesloten lopers, vrije sporters
zijn welkom! Vernieuwd parcours in het landelijke Slypskapelle!
Start en aankomst van alle wedstrijden aan GC d’Oude Schole – Strobomestraat 11a –
Slypskapelle.
Er zijn drankposten voorzien. Elke deelnemer ontvangt een prijs.
Aanrader!
Inschrijving, prijsuitreiking en bar in zaal GC d’Oude Schole in Slypskapelle.
Programma:
14.00 uur: 8 jeugdreeksen (van 350m tot 1050m)
14.45 uur: recreatieve jogging zonder tijdsopname: 3.6km
15.30 uur: Daiselrun: wedstrijd over 11 km
Meer info op www.dapalo.be

Vlaanderen Feest! 2019
De laatste Algemene Vergadering van de Cultuurraad stelde voor om een open werkgroep op te
richten om Vlaanderen Feest! 2019 te organiseren. Heb je zin om je schouders mee te zetten
onder dit initiatief? Geef een seintje aan de Cultuurdienst (cultuur@moorslede.be of
051 70 02 85). Je hulp is meer dan welkom!

Erfgoeddag 2019: Hoe maakt u het?
Met het thema ‘Hoe maakt u het?’ richt Erfgoeddag, op 28 april 2019, zijn pijlen op het (klaar)maken van iets, het vakmanschap, het ambachtelijke. Maar deze vraag kan ook een openingszin zijn
om met iemand kennis te maken. De combinatie van deze interpretaties bracht erfgoedcel TERF,
actief in de regio Roeselare, op de idee om het brede publiek te laten kennis maken met Erfgoeddag door hen zelf het programma te laten kiezen.
Benieuwd wie er allemaal meedoet in de regio
Roeselare en welke activiteiten ze voorstellen?
Surf naar www.bienet.be/egd2019 en klik de activiteiten die jouw voorkeur genieten aan. Halfweg januari
worden de ‘likes’ geteld en staan de favoriete erfgoeddagactiviteiten van het publiek online.
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CULTUUR
Bepaal mee het beleid van de gemeente, kom naar Moraculi.
Moraculi, voluit de Moorsleedse Raad voor Culturele instellingen, is een adviesorgaan dat werkt
rond de bibliotheek en de gemeenschapscentra (De Bunder, d’Oude Schole en ’t Torreke). Zij
geven zowel inhoudelijk advies (programmatie, bibliotheekwerking, …), praktisch advies (noden
van de zalen, …) als beheersmatig advies (reglementen de bunder, gebruikersreglement,…). Deze
adviesraad is samengesteld enerzijds door afgevaardigden van de politieke partijen die zetelen in
de gemeenteraad, en anderzijds door gebruikers van de bibliotheek of de gemeenschapscentra.
Omdat er een nieuw gemeentebestuur start op 1 januari, worden de huidige adviesraden, dus ook
Moraculi, ontbonden en worden deze opnieuw samengesteld. Daarvoor zijn we nu op zoek naar
mensen die zich willen engageren voor dit advies orgaan. Deze vergadering komt ongeveer 4 maal
per jaar samen.
Als je interesse hebt, stuur dan je kandidatuur naar cultuur@moorslede.be of naar de cultuurdienst,
p.a. GC De Bunder, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede. Voor meer info kun je ook terecht op deze
coördinaten, maar ook op 051 70 02 85. Kandidaturen moeten binnen zijn tegen 15 januari.

Word lid van de Cultuurraad en bepaal mee het gemeentelijke (socio-)
cultureel beleid
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De Cultuurraad is een adviesorgaan van de gemeente. Zij adviseert de gemeente op vlak van
cultuur en alles wat daaraan verbonden is. De Cultuurraad is een bij decreet verplicht orgaan. Dit
orgaan is ook de belangrijkste partner in het opstellen van de doelstellingen op het vlak van cultuur
in de meest brede zin van het woord. Naast dat adviserend werk richt de Cultuurraad ook diverse
activiteiten in (bv. Vlaanderen Feest!). Tot slot is het een plaats waar mensen samenkomen en hun
ervaringen kunnen uitwisselen. De Cultuurraad komt 2 à 3 maal per jaar samen. Binnen de Algemene Vergadering van de Cultuurraad wordt dan een bestuur verkozen. Dat bestuur komt ongeveer
tweemaandelijks samen.
Door de gemeenteraadsverkiezingen wordt de huidige Cultuurraad ontbonden en moet er een
nieuwe samengesteld worden. Daarom deze oproep: ben je geïnteresseerd in het (cultuur)beleid
van onze gemeente, wil je je zegje wel eens doen over bepaalde zaken, wil je meehelpen aan de
activiteiten of meedenken wat we allemaal kunnen doen? Dan ben je misschien de geknipte
kandidaat voor de Cultuurraad!
Om kandidaat te kunnen zijn voor de Cultuurraad moet je wel aan volgende voorwaarden voldoen:
• je woont in onze gemeente
• je bent ofwel lid van een culturele vereniging, organisatie of instelling die jou afvaardigt, ofwel ben
je een "deskundige" op vlak van cultuur (deskundigheid wordt heel breed gezien, op het formulier
voor deskundige wordt wel een motivatie gevraagd)
• je mag geen politiek mandaat bekleden of ambtenaar zijn van cultuur van een voogdijoverheid
Heb je interesse, geef een seintje en we sturen je de aanmeldingsformulieren toe. Je kan die
formulieren ook vinden op de website van onze gemeente: www.moorslede.be/cultuur en dan
doorklikken op Cultuurraad. De formulieren moeten binnen zijn vóór 15 januari.
Wil je iets meer, dan kan je je ook kandidaat stellen voor het bestuur, dat meer voorbereidt en
meer organiseert. Meer info is te verkrijgen via de Cultuurdienst, 051/70 02 85 of
cultuur@moorslede.be, of in de bibliotheek of via de site (www.moorslede.be/cultuur > Cultuurraad).
Help het cultuurveld van onze gemeente kleuren en stel je kandidaat!

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

6de Jagersstraat 4
8890 Moorslede
0478/52 09 57
dienstencentrumpatria@skynet.be

Gezondheidsadvies (gratis)
Op woensdag van 14.30 u tot 16.00u::

Avondyoga: iedere woensdag van 20 u tot 21 u,
10-beurtenkaart €30
Bewegen voor 50+: elke dinsdag van 10u tot
11u, 10 – beurtenkaart €15
Yoga: elke donderdag van 9u tot 10u,
10 – beurtenkaart €30

Workshops

9 & 23 jan en 6 & 20 feb

Yin - Restoratieve Yoga 4

Do 17, 24 en 31 jan en 7,14 , 21 en 28 feb

Cafetaria LDC Patria
elke werkdag van 13.30 u tot 17.00 u, iedereen welkom!
Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal
Gezellige namiddagen om 14 u.:

Vrij 25 jan: West-Vlaamsche Bingo
Vrij 15 feb: Valentijn Bingo Gratis

Gratis

21 u

Op donderdagnamiddag om 13.30 u
3 & 17 jan en 7 & 21 feb

€3

20 u tot

€ 21 voor 7 sessies

Restoratieve Yoga en Nidra Yoga
Ma 11, 18, 25 feb

20 u tot 21 u

€ 10 voor

3 sessies
Peuteryoga voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
18.00 u tot 18.30 u

Woe 6 maart

€2

inschrijven vóór 1 maart
Babymassage i.s.m. CM
Ma 18 feb

Brei- en kloscafé

14 u tot 15.30 u

gratis

inschrijven vóór 11 feb

Extra activiteiten
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Alleswetersquiz

Crea
Bloemschikken (max. €30)
10 jan & 7 feb

19.30 u

11 jan & 8 feb

14 u

€ 2,5

Fermentatie i.s.m. SAMANA Moorslede
Do 31 jan 14 u

€ 3 bij inschrijven vóór 24 jan

inclusief 2 hapjes en drankjes

Signeersessie door Filip Cardoen
Woe 27 feb 14 u

gratis deelname

Praatcafé Dementie "Zinvolle Tijdsbesteding"
Do 28 feb 14 u

14u
Boothuis - ingang van het
gratis

Knustelnamiddag voor (groot)ouders en
Bloemenkaart: thema Valentijn

Afscheid nemen i.s.m. 't Zieltje

Vrij 18 jan 14 u

Ma 28 jan

Rosarium

(klein)kinderen

Voordrachten

€ 3,5 ADD

Beweging

€2

incl. koffie

Woe 13 feb

14u

€4

inlcusief drankje

JUBILEA

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Briljant voor Joseph Hillewaert en
Ida Verstraete

Diamant voor Georges
Decaestecker & Elza Pattyn
© Jan Stragier

Briljant voor Marcel Schepens en
Odette Deboutte

© Jan Stragier
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Diamant voor Willy Pattyn &
Jacqueline Pattyn

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Diamant voor Joseph Markey en
Genoveva Opsomer

Goud voor André Cornillie &
Magda Petillion

© Jan Stragier

t
a
i
c
fi
Paraon allseen!
s
i
r
a
l
jubi

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Bernard Vantomme &
Vera Vandecasteele

Goud voor Jacques Seynhaeve &
Christa Parmentier
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© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Gerard Veracx en
Julienne Algoedt

Goud voor Leon Verbeke &
Rita Verschoore

© Jan Stragier

Goud voor Gilbert Lybeer &
Magda Bonte

VARIA
Wintertips: bescherm jouw waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Om
dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft.
Kan dit niet, plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de warmtemeter.
Wikkel het lint nooit rond de leiding, maar leg het parallel, dit om te voorkomen dat kunststofbuizen
smelten. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren.
Is de woning in de winter onbewoond, sluit dan het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen
leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig je watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Noteer bv. ’s avonds voor
het slapengaan de stand van jouw watermeter. Heb je 's nachts geen water verbruikt, maar toch
een hogere meterstand, dan zit je wellicht met een lek.
Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
Is er nergens nog water is, dan is de aansluiting wellicht bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af.
Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander.
Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan heb je waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig
opengezet worden.
Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, schakel je de hulp in van het drinkwaterbedrijf.
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Kan je de leidingen niet ontdooien, wacht dan tot het warmer wordt. Hou de hoofdkraan dicht als je thuis
bent of gaat slapen. Zo vermijd je lekken bij eventuele dooi.

In geval van waterschade neem je best contact op met uw verzekeraar. Maak ook de nodige
foto’s.
Voor meer tips kan je terecht op www.dewatergroep.be/wintertips.

De nieuwe groepsaankoop groene stroom komt eraan
Al voor de achtste keer organiseert de Provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop van 100%
groene stroom en aardgas. Vorig jaar schreef 20% van de gezinnen in Moorslede zich in. Neem
jij ook deel? Het is goed voor je budget en voor het milieu. Binnenkort kun je weer inschrijven op
dinsdagvoormiddag van 08.30 uur tot 12.00 uur of op woensdagnamiddag (5, 12 en 19 december) van 13.00 uur tot 16.00 uur. De inschrijvingen lopen van 1 december 2018 tot 5 februari 2019
in het Sociaal huis (Marktplaats 18a).
Let op: ook al nam je vroeger al eens deel, toch
moet je elk jaar opnieuw inschrijven.
Het blijft gratis, vrijblijvend én eenvoudig. De
leverancier die op de veiling in februari 2019 de
scherpste tarieven biedt, doet jou een voorstel. Pas
daarna beslis je of je ook op het aanbod wilt ingaan.
In dat geval brengt onze leverancier je overstap volledig in orde. Je kan op elk moment kosteloos van
energieleverancier en van energiecontract
veranderen.
Wil je je inschrijven of heb je graag meer
informatie? Bel naar 0493 95 77 37 of
woondienstregio@roeselare.be

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stelt volgende activiteiten voor:
Vrijdag 18 januari -19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Waar? Foyer, De Bunder, Moorslede
Dinsdag 26 februari - 19. 30 uir
Bezoek Eperon d'Or
Waar? Prins Albertlaan 5, 8870 Izegem
Inschrijven via e-mailadres of bellen naar
051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine)
Bezoek ook onze Facebook-pagina!
Femma Moorslede
Vragen?
femmafreya.moorslede@outlook.com
Groeten
Het Femma Freya-team: Nadine Hoorne,
Christa Hoorne, Kathleen Maertens,
Myriam Denorme en Greta Declerk

Ward VERGOTE,
		burgemeester
		Baron Holvoetlaan 12,
		8890 Dadizele
		T 051 78 89 19 - 0475 67 09 10
		burgemeester@moorslede.be
		 Politie, Brandweer, Personeel, ICT, Informatie, Sport,
		 Veiligheid, Dienstverlening, Gemeentelijk Patrimonium,
		 Intergemeentelijke Samenwerking

		
Sherley BEERNAERT,
		eerste schepen
		Strobomestraat 6, 8890 Moorslede
		T 0478 34 94 79
		sherley.beernaert@moorslede.be
		 Financiën, Ruimtelijke Ordening, Natuur & Milieu,
		 Huisvesting, Energiebeleid, Burgerlijke Stand,
		 Erdediensten & Begraafplaatsen

		
Geert VANTHUYNE,
		tweede schepen
		Slypsstraat 47, 8890 Slypskapelle
		T 0497 53 23 94
		geert.vanthuyne@moorslede.be
		 Openbare Werken, Landbouw, Riolerings- &
		 Waterbeleid, Onderhoud- & Groenbeleid, Containerpark,
		 Feestelijkheden, Dierenwelzijn

Het ideale nieuwjaarsgeschenk!
Op zoek naar een leuk en origineel
nieuwjaarsgeschenk voor je familie,
vrienden of werknemers? Met de geschenkbon Moorslede zit je zeker goed!
De geschenkbon heeft een waarde van
25 euro, is 1 jaar geldig en te koop in het
gemeentehuis en ’t Torreke. De lijst met
deelnemende handelszaken is te vinden
op www. moorslede.be en op
www.economischekaart.be/moorslede.

		Jürgen DECEUNINCK,
		derde schepen
		Zuidstraat 2, 8890 Moorslede
		T 0468 15 44 79
		jurgen.deceuninck@moorslede.be
		 Jeugd & Sport, Onderwijs, Mobiliteit

		
Nessim BEN DRISS,
		vierde schepen
		Waterstraat 61, 8890 Moorslede
		T 056 50 97 19 - 0497 48 68 18
		nessim.bendriss@moorslede.be
		 Cultuur, Toerisme, Bibliotheek, Economie &
		Middenstand

		
Benedikt VALLAEY,
		voorzitter bijzonder comité voor de
		sociale dienst
		Korenwind 41, 8890 Moorslede
		T 0497 73 13 43
		benedikt.vallaey@moorslede.be
		 Zorg & Welzijn
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ADRESSEN EN OPENINGSUREN
Gemeentehuis Moorslede, Marktplaats 1, 8890 Moorslede
T 051/77 70 06 - F 051/77 10 76 - info@moorslede.be
SECRETARIAAT

ALGEMEEN DIRECTEUR

OCMW - SOCIAAL HUIS

Gemeentehuis Moorslede
secretariaat@moorslede.be

Gemeentehuis Moorslede
bureau 1
secretaris@moorslede.be

Marktplaats 18a, 8890 Moorslede
T 051/57 60 70
F 051/78 00 05

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
MOORSLEDE
MA 8.30-12 u en 16-19 u en
tussen 14u en 16u op
afspraak
DI 8.30-12 u /
in de namiddag op afspraak
WO 8.30-12 u / 14-17 u
DO 8.30-12 u /
in de namiddag op afspraak
VR 8.30-12 u /
in de namiddag gesloten

DIENST BURGER
EN WELZIJN
Gemeentehuis Moorslede
bureau 4
bevolking@moorslede.be
info@moorslede.be
rijbewijzen@moorslede.be
burgerlijke.stand@moorslede.be
welzijn@moorslede.be

24

Thuiszorg, bejaardenhuisvesting:

PERSONEELSDIENST
Gemeentehuis Moorslede
bureau 5
T 051/77 70 06
F 051/77 10 76
personeel@moorslede.be

ONTVANGERIJ
EN REKENDIENST
Gemeentehuis Moorslede
bureau 9
T 051/78 89 13
F 051/77 10 76
financieel.beheerder@moorslede.be

DIENST MILIEU, GROEN,
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN

RUIMTELIJKE ORDENING
EN HUISVESTING

Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051/78 89 15
F 051/77 10 76
milieu@moorslede.be

Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051/78 89 14
F 051/77 10 76
ruimtelijke.ordening@moorslede.be

DIENST TOERISME EN
GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE DADIZELE
‘t Torreke, Plaats 6, 8890 Dadizele
T 056/50 91 00
toerisme@moorslede.be
OPENINGSUREN
MA 8.30-12 u / 14u-17u
DI 8.30-12 u
WO 8.30-12 / 14u-17u
DO 8.30-12 u
VR 8.30-12 u

TECHNISCHE DIENST
Gemeentehuis Moorslede
bureau 10
T 051/77 70 06
Coördinator technische dienst:
T 051/78 89 11
F 051/77 10 76
technische.dienst@moorslede.be
openbare.werken@moorslede.be

woonzorg@sociaalhuismoorslede.be

Sociale Dienst:
socialedienst@sociaalhuismoorslede.be

Algemene info:
info@sociaalhuismoorslede.be
OPENINGSUREN
idem Gemeentehuis Moorslede
DADIZELE (Oud Gemeentehuis)
Plaats 28 Dadizele
MA 13.30-14.30 u

SECRETARIAAT CULTUUR &
JEUGD
Iepersestraat 52 B, 8890 Moorslede
T 051/70 02 85
F 051/70 34 58
cultuur@moorslede.be
OPENINGSUREN
MA 8.30-12 u /
in de namiddag op afspraak
DI 8.30-12 u /
in de namiddag op afspraak
WO 8.30-12 u en 13-18 u
DO 8.30-12 u/
in de namiddag op afspraak
VR 8.30-12 u

JC De 4Link
DIENSTENCHEQUES DE
KLAVER
Marktplaats 19, 8890 Moorslede
T 051/77 25 40
F 051/77 20 26
annick.maes@skynet.be

LOKALE POLITIE
PZ ARRO IEPER
5462 LC MOORSLEDE
Pater Lievensstraat 3
8890 Moorslede
T 051/77 88 55
F 051/78 01 61
PZ.ArroIeper.LCMoorslede@
police.belgium.eu

CONTAINERPARK
Briekhoekstraat 11
Moorslede
Ma gesloten
Di 13u-18u (toegang tot 17u45)
Wo 13u-18u (toegang tot 17u45)
Do 9u-12u (toegang tot 11u45)
Vr 13u-18u (toegang tot 17u45)
Za 8u-16u (toegang tot 15u45)

Iepersestraat 52 G, 8890 Moorslede
jeugd@moorslede.be

SPORTDIENST
Iepersestraat 52 H, 8890 Moorslede
T 051/778517
sport@moorslede.be
OPENINGSUREN
ZWEMBAD MOORSLEDE
MA 17-21u
DI 7.30-8u45 / 17-21u
WO 14.30-21u
DO 17-21u
VR 7.30-8u45 /17-21u
ZA 14u-18u
ZO 7.30-12u en 14-18u
Openingsuren tijdens
schoolvakanties:www.amfoor.be

BIBLIOTHEEK
Iepersestraat 52 A, 8890 Moorslede
T 051/77 10 57
bibliotheek@moorslede.be
OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK MOORSLEDE
MA 16-18 u
DI 10-12 u / 16-19 u
WO 15-18 u
DO 10-12u / 17-20 u
VR 16-18 u
ZA 9-12 u
BIBLIOTHEEK DADIZELE
MA 18.30-20 u
WO 12.30-14.30u
ZA 13u-15u

INFO MOORSLEDE

WACHT- EN HULPDIENSTEN

MAART-APRIL 2019

APOTHEEK VAN WACHT
www.geowacht.be
0903/99000 (tussen 22 en 9 u)
1,5 euro per minuut.

Mogen wij vragen de artikels voor de volgende editie van
‘info Moorslede’ vóór 1 februari 2019 op te sturen naar
of af te geven in het Gemeentehuis,
dienst Communicatie
Marktplaats 1, 8890 Moorslede.
T 051/77 70 06
communicatie@moorslede.be

DOKTERS VAN WACHT
Moorslede: 051/24 50 50
Dadizele: 056/50 16 10
www.huisarts.be
TANDARTS VAN WACHT
www.tandarts.be

VERPLEEGKUNDIGEN
070/22 26 78 - www.verplegingthuis.be
BRANDWEER - Dringend: 112
Moorslede : 051/80 60 70
Roeselare : 051/80 60 00
www.brandweermoorslede.be
POLITIE - Dringend: 101
Lokaal commissariaat: 051/78 81 81
of PZ.ArroIeper.LCMoorslede@
police.belgium.eu
ANTIGIF CENTRUM
070/24 52 45

