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Beste lezer
Ik wens jullie in naam van het gemeentebestuur
een gezond 2018 toe! Een jaar vol vrede en geluk
met veel tijd om te genieten van de kleine en fijne
dingen van het leven.
Er staat heel wat te gebeuren. In juni is er het WK
voetbal en zullen we opnieuw massaal supporteren
voor de Rode Duivels.
In 2018 wordt de honderdste verjaardag van het
einde van de eerste wereldoorlog herdacht. Ook
in onze gemeente zal dit niet ongemerkt voorbij
gaan en staan er heel wat activiteiten op stapel. Zo
komt er een gedenkbeeld ter nagedachtenis aan de
oorlogsvluchtelingen die in 14-18 naar het Franse
Cany-Barville zijn getrokken.
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Ook het gemeentebestuur start het jaar met
nieuwe ambities. Voortaan kunnen jonge ouders
die kiezen voor herbruikbare luiers genieten van
een gemeentelijke premie. 60+-ers kunnen voor
het plannen en uitvoeren van energiebesparende
werken beroep doen op onze renovatiebegeleiding
“grijs maar wijs”. Voor meer informatie hierover
verwijs ik graag naar pagina 6.
Tot slot wens ik iedereen uit te nodigen voor de
nieuwjaarsreceptie van zaterdag 6 januari in het
brandweerarsenaal van Moorslede. Met dank aan
de vele verenigingen die jaar na jaar hun schouders
zetten onder dit mooie initiatief.
Veel leesgenot!

Alle gemeentelijke diensten zijn
gesloten op 1 en 2 januari. Ook
het Sociaal Huis/OCMW is dan
gesloten.
De dienst toerisme is tijdens de kerstvakantie enkel open op woensdag- en donderdagvoormiddag!

Het gemeente- en OCMW-bestuur heeft de
privacy verklaring kenbaar gemaakt aan personeel en gemeente- en OCMW-raad. De
privacy verklaring heeft tot doel je te informeren over hoe de gemeente omgaat met
persoonsgegevens. Bij het verwerken van
persoonsgegevens zal de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd.

Vuurwerk? Verknal het niet!

8 tips voor het gebruik van vuurwerk
1.Voor het afsteken van vuurwerk moet je
de schriftelijke toestemming hebben van de
Burgemeester.
Op 31 december vanaf 23u30 tot 1 januari
01u is er echter een uitzondering en moet je
deze toestemming niet aanvragen.
2.Koop alleen legaal vuurwerk (geluidsarm,
denk aan de dieren) in erkende verkooppunten.
3.Ontsteek vuurwerk steeds op een open
en veilige plaats (denk aan de windrichting!)
Hou voldoende afstand!

Vriendelijke groeten,
Ward Gillis,

4.Gebruik een speciale aansteeklont i.p.v.
een lucifer of aansteker.
5.Zorg dat een ‘bob’ het vuurwerk ontsteekt
en lees de gebruiksaanwijzingen.
6.Steek het vuurwerk in een PVC-buis.
Plaats die in de gewenste richting.

Schepen van Financiën,
Natuur & milieu,
Werkgelegenheid,
Gelijke kansenbeleid &
Energiebeleid

7.Ontploft het vuurwerk niet? Giet er een
emmer water over en laat een nachtje rusten.
8.Hou steeds water of een brandblusapparaat bij de hand. Mocht het toch misgaan:
bel 112 en bij brandwonden “EERST WATER EN DE REST KOMT LATER”.
Meer info? zie www.moorslede.be

THUISLOKET

Thuisloket:
attesten bevolking
Van ons nieuw thuisloket, te vinden op onze
website www.moorslede.be, heb je ondertussen wel iets gehoord. Het zorgt ervoor dat je
thuis met je computer en kaartlezer allerlei attesten, akten en uittreksels uit het strafregister
online kunt aanvragen. Deze worden nadien
rechtstreeks in je mailbox afgeleverd.
Hier gaan we even in op 1 bepaald deel van ons
thuisloket, namelijk de bevolkingsattesten. In
de volgende maanden gaan we dieper in op de
akten en de uittreksels uit het strafregister.
Hoe werkt het?
Ons thuisloket kan automatisch bevolkingsattesten uit het rijksregister ophalen, ondertekenen en
afleveren aan de aanvrager. Automatisch wil hier zeggen dat er geen tussenkomst van een ambtenaar is en het attest dus enkele minuten na de aanvraag al in je mailbox te vinden zal zijn. De inhoud
van de documenten, de formuleringen en wie welk document kan ontvangen, worden geautomatiseerd in lijn met de richtlijnen van het Rijksregister. Daarenboven zijn de attesten 100% veilig en
volledig rechtsgeldig ondertekend zodat ze overal gebruikt kunnen worden.
Er zijn 14 attesten voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden) automatisch kunnen afgeleverd worden:
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Attest samenstelling gezin
Attest van woonst zonAttest van woonst met adreshistoriek binnen de eigen gemeente
Attest
der adreshistoriek
Attest van wettelijke samenwoning
Attest
volledige adressenhistoriek (woonplaatshistoriek)
Attest van nationaliteit
Attest van verblijf en nationaliteit
Attest van verblijf voor
van leven
Attest inzake wijze van teraardebestelling*
Attest voor intern gebruik: wettelijke
een huwelijk
Attest ‘inlichting uit het rijksregister’ met enkel de juiste
informatietypes van het rijksregister*
woonplaats (geen adres) van betrokkene (i.g.v. aanvraag over een niet-inwoner, door een persoon
die een aantoonbaar wettelijk recht heeft op het gevraagde attest)
*Aan deze attesten wordt nog gewerkt om ze via het thuisloket aan te bieden en ze zullen in de
toekomst beschikbaar worden.
Zelf testen?
Via www.moorslede.be en het vakje
aan de linkerkant kom je op de juiste pagina terecht.

Probeer het gerust zelf uit om te zien hoe makkelijk alles gaat. Misschien win je er zelfs iets mee, want de 50ste, 75ste en 100ste
gebruiker vallen in de prijzen!
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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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Veel gestelde vragen over diftar
Ik heb de vrijstelling van 1.000 kg (oranje groep) niet bereikt op het einde van het kalenderjaar. Kan ik mijn resterende saldo overdragen naar het volgende jaar?
Neen. Elk kalenderjaar worden de tellers op nul gezet en krijg je een nieuwe vrijstelling
van 1.000 kg (= 25 euro).
Ik verbouw een huis of heb een tweede verblijf in de gemeente, maar mijn domicilie
is elders. Kan ik gebruik maken van het recyclagepark?
Tegen de kostprijs van 5 euro kan je een badge aanvragen. Met die badge en met
jouw identiteitskaart kan je met jouw afval op het recyclagepark terecht. Het tarief
voor KMO’ers en zelfstandigen is dan van toepassing. De vrijstelling van 1.000kg is
dan niet van toepassing.
Een familielid is overleden en het huis moet worden leeggemaakt, maar mijn domicilie is elders. Kan ik dit afval aanbrengen op het recyclagepark?
Het afval kan je met een tijdelijke badge op de recyclageparken aanbrengen. Die
badge is geldig tot 3 maanden na de overlijdensdatum en kan enkel aangevraagd
worden op vertoon van een attest van overlijden. In dat geval geldt de resterende
vrijstelling van de overleden persoon. De badge kost 5 euro en kan aangevraagd
worden bij de milieudienst van uw gemeente.
Ik verhuis naar een rusthuis. Heb ik daarna nog toegang tot het recyclagepark?
Inwoners die naar een rusthuis verhuizen, hebben nog 3 maanden na hun
verhuis toegang tot het recyclagepark om hun vrijstelling op te gebruiken. In
deze periode kan de opkuis van de woning in orde gebracht worden. Na deze 3
maanden hebben rusthuisbewoners geen toegang meer tot het recyclagepark.

Ons kruid vergaat niet!
Gezonde voornemens voor 2018 vragen om extra aandacht voor onze nabije leefomgeving. Daarom
geeft de gemeente Moorslede zijn inwoners alvast een duwtje in de rug.
Vanaf april zullen op verschillende locaties kruidenbakken geplaatst worden met een mix van
lekkere en gezonde kruiden. Deze kruiden kunnen door iedereen gratis gebruikt worden voor het
kruiden van maaltijden of het zetten van een lekkere kop verse kruidenthee.
Heb je ook behoefte aan een kruidenbak in jouw straat of wijk en wil je graag dit project mee helpen
“onderhouden”, meld je dan aan bij milieu@moorslede.be tegen uiterlijk 15 januari.
Op welke plaatsen er een kruidenbak komt lees je in onze volgende Info Moorslede.

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 uw dieren binnen te houden bij het afsteken van vuurwerk!
Wanneer moet u 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.

De digitale omgevingsvergunning
Wist je dat vanaf 1 januari 2018 de omgevingsvergunning wordt ingevoerd?
Vanaf deze datum worden bouwvergunningen, milieuvergunningen, verkavelingsvergunningen allemaal ondergebracht onder de noemer omgevingsvergunning.
Voor werken waarvoor er nu zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning moet worden
aangevraagd, zal er vanaf 1 januari slechts één aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten
worden ingediend.
Wist je dat de procedure van de omgevingsvergunning volledig digitaal zal verlopen?
Het dossier wordt digitaal opgeladen in het omgevingsloket en zal door de aanvrager vanaf indiening volledig digitaal te raadplegen zijn. Wat nu reeds mogelijk is voor digitale bouwaanvragen, zal
in de toekomst dus voor ieder dossier mogelijk worden.
Meer informatie?
Via de knop omgevingsvergunning op de gemeentelijke website www.moorslede.be
Via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be
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OCMWSOCIAAL HUIS
Renovatiebegeleiding ‘Grijs maar wijs’ van start
In september schoot het renovatieproject ‘Grijs maar wijs’ uit de startblokken, een samenwerking
tussen de gemeente Moorslede, Woondienst regio Roeselare en de Energiesnoeiers. 60+-ers,
kunnen daarbij genieten van kwalitatieve begeleiding bij het plannen en uitvoeren van energiebesparende werken.
De woondienst en energiesnoeiers komen aan huis om een persoonlijk energie- en kwaliteitsadvies te geven over jouw woning. In samenspraak met deze diensten kunnen offertes worden
opgevraagd en vergeleken. Tijdens de uitvoering van de werken kan je rekenen op bijstand, na
afloop worden alle bijhorende premies aangevraagd.
Is je dak nog niet (volledig) geïsoleerd? Hebben de ramen nog geen hoogrendementsglas? Wens
je je muren bestand te maken tegen de koude? Dan is het nu het juiste moment. Naast een aanzienlijke besparing op je energiefactuur, kan je momenteel nog genieten van de premies vanuit
de Vlaamse overheid, Eandis en de gemeente Moorslede voor energiebesparende maatregelen. Wellicht zullen die naar de toekomst worden afgebouwd, gezien dakisolatie en dubbel glas
tegen respectievelijk 2020 en 2023 verplicht worden door de overheid.
Bovendien kunnen inwoners van Moorslede voor deze werken een Vlaamse energielening
aanvragen tot € 15.000. Voor bepaalde mensen is deze lening zelfs renteloos, zoals bij verhoogde tegemoetkomingen of een gezinsinkomen dat lager ligt dan 30.640€.
Inschrijven voor het project blijft heel het jaar mogelijk.
Contact: Woondienst regio Roeselare 0474/ 933 558 of stephi.dumolein@roeselare.be
Premie herbruikbare luiers
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Gezinnen die voor hun kleine spruit (tot 3 jaar) herbruikbare luiers
gebruiken, kunnen vanaf 1 januari 2018 bij het Sociaal Huis terecht
voor een premie.
De premie bedraagt 50 % van het aankoop- of huurbedrag, met een
maximum van € 125,00
Alle info en het aanvraagformulier vind je op de website
www.sociaalhuismoorslede.be onder de rubriek premies en
toelagen. Je kunt natuurlijk ook langskomen bij het Sociaal Huis!
Warm Dorp opent de – vernieuwde – deuren !
Wekelijks organiseren we op maandagnamiddag een ontmoetingsmoment. Alle inwoners van
Dadizele zijn er welkom! De sfeer is gemoedelijk en er is volop ruimte om een praatje te slaan met
elkaar. Wie wil, kan ook een gezelschapsspelletje spelen of verder breien aan die pull of sjaal waar
ze thuis mee bezig waren. Alles kan, niets moet.
De thuisbasis voor dit ontmoetingsmoment is het Boothuis (aan de ingang van het Rosarium). In
het najaar van 2017 vonden er verbouwingswerken plaats, zodat wij vanaf 2018 gebruik kunnen
maken van een grotere locatie. Dit lijkt ons een ideaal moment om onze werking en ons vernieuwd
lokaal eens in de schijnwerpers te zetten! Graag nodigen we de inwoners van Dadizele dan ook uit
op dit opendeurmoment!
Dit gaat door op maandag 22 januari. De deuren van het Boothuis zijn open van 16u tot 18u! Wij
kijken alvast uit naar jouw komst!
Meer info bij Veerle Gevaert (medewerker van Warm Dorp): 0474/91 96 64; bij het Sociaal Huis:
051/57 60 70, of via mail: warmdorp@sociaalhuismoorslede.be .
Warm Dorp is een initiatief van OCMW Moorslede, Mariënstede, WZC Maria’s Rustoord en Welzijnsschakel Komma, i.s.m. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en met steun van Provincie
West-Vlaanderen.

Wie een restje niet gebruikte kinderluiers heeft, kan hiermee terecht bij de Luierbank.
Al enkele jaren werken het Sociaal Huis en Kind en Gezin samen om restjes luiers in te
zamelen, te sorteren en opnieuw te verpakken. Via het OCMW worden de luiers dan tegen
een kleine bijdrage verkocht aan jonge gezinnen met een beperkt budget.
Op volgende plaatsen staan inzameldozen waar je je luiers kunt deponeren :
- het consultatiebureau van Kind en Gezin, Pater Lievensstraat 18 Moorslede
- het Sociaal Huis, Marktplaats 18a Moorslede tijdens de openingsuren
- basisschool Klavertje Vier, Roeselaarsestraat 60 Moorslede
- basisschool De Bunderboog, Stationstraat 49a Moorslede
- SBSO Rumbeke - Campus Ter Sterre, Passendaalsestraat 26, Moorslede
- basisschool ’t Brugske, Pastorijstraat 2 Slypskapelle
- basisschool ’t Brugske campus Plaats 29 Dadizele

Zitdagen Kind en Gezin 2018
In een vorige Info Moorslede kon je lezen dat je met vragen
rond de ontwikkeling en de zorg voor je kindje (tot 3 jaar)
terecht kan tijdens de inloopmomenten van Kind en Gezin.
In 2018 is Kind en Gezin van 14u tot 16u aanwezig in het
Sociaal Huis op volgende woensdagen : 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 22 augustus, 26
september, 24 oktober en 28 november.

Zitdagen in 2018 in
het Sociaal Huis op

Vind je het ook moeilijk
de juiste weg te kiezen
voor je kind?
Heb je vragen over
opvoeden?

24 januari
28 februari
28 maart
25 april
23 mei
27 juni
Telkens van 14u tot 16u
Een afspraak maken is
niet nodig en is gratis

Martkplaats 18a, 8890 Moorslede

OCMW-nieuwtjes
Raadszitting november
Het reglement voor de toekenning van een premie voor herbruikbare luiers werd goedgekeurd (zie
boven).
Raadszitting december
Het meerjarenplan 2014-2020 werd aangepast. Tevens werd het budget 2018 vastgesteld. Alle
info te bekijken op www.sociaalhuismoorslede.be
- De dienstwagen van het Sociaal Huis werd vervangen door een elektrische wagen die gegund
werd via de raamovereenkomst van Eandis.

Infoavond thuiszorgactoren
Op 23 november 2017 kwamen de Moorsleedse thuiszorgactoren
samen in De Bunder. De aanwezigen bespraken er de mogelijkheden
rond groepsvaccinatie tegen griep.
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BIBLIOTHEEK
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Extra info op p.11!

Lerarenkaart
Voor de verdeling van de lerarenkaarten werkt Klasse dit jaar weer
samen met de openbare
bibliotheken. Leerkrachten die in
Moorslede of Dadizele wonen,
kunnen hun kaart ophalen aan de
infobalie van de bib van Moorslede
(of Dadizele op aanvraag) op
vertoon van de identiteitskaart.
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KALENDER

wo
17
			
		
		
		

JANUARI

FEBRUARI

JEUGDFILM “THE LEGO® BATMAN MOVIE		
GC De Bunder - 14u15
Cultuurdienst i.s.m. de Jeugddienst
info & tickets: 			
051/700285 of cultuur@moorslede.be

vr 19 RAPALJE “CELTIC FOLK NIGHT”
			
GC De Bunder - 20u
		info & tickets: 051/700285 of
		cultuur@moorslede.be

vr 02

VOLKSVERMAAK “TERRASJE
DOEN”

za 03

CONCERT “SLYPS À LA CARTE”

		
PC Den Ommeganck - 20u
		Volksvermaak
		info: www.volksvermaak.be

GC D’Oude Schole - 19u30 - Koninklijke
		Harmonie Slyps		
		
info: 056/414246 of
		harmonieslyps@gmail.com
		
		VOLKSVERMAAK “TERRASJE

		DOEN”
		
PC Den Ommeganck - 20u
		Volksvermaak
		info: www.volksvermaak.be

za 10

MOORSLEEDS AMBIANCE FESTIVAL

wo 21

JEUGDFILM “STORM - LETTERS
VAN VUUR”

za 24

KUNST NA ARBEID “FAMILIETREKJES”
		

zo 25

LITERAIR APERITIEF MET BRAM
DEHOUCK
		

		
GC De Bunder - 21u - Clam Moorslede
		
info: Dirk Vantomme - 051 77 92 41 - zie
		p.22

Hun Keltische muziek met de typische instrumenten viool, theekistbas, highlandpipes,
gitouki, bodhrán, borderpipes, tinwhistle en
harmonica’s en stevige interactie laat Rapalje
een flinke vonk overslaan op de altijd weer
enthousiaste luisteraar.
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Org.: Cultuurdienst ABO: €12

za 27
			

ADD: €14

VVK: €13

CONCERT KONINKLIJKE HARMONIE “DE VERENIGDE VRIENDEN”
MOORSLEDE

		GC De Bunder - 19u30

		
Koninklijke Harmonie “De Verenigde Vrien		den” Moorslede
		info: info@harmoniemoorslede.be
		VOLKSVERMAAK “TERRASJE

		
GC De Bunder - 14u15
		
Cultuurdienst i.s.m. de Jeugddienst
		051/700285 of
		cultuur@moorslede.be

GC De Bunder -20u
			
		
Kunst Na Arbeid
		
info & tickets: 0496/365772 (na 17u),
		inge.cuvelier@hotmail.com of
		www.toneelknamoorslede.be

			

			
		

Bibliotheek Moorslede -10u30		
Bibliotheek Moorslede
info & tickets: 0496/365 - GRATIS

		DOEN”

		KUNST NA ARBEID “FAMILIE

		
PC Den Ommeganck - 20u
		Volksvermaak
		info: www.volksvermaak.be

		GC De Bunder -18u

zo 28

VOLKSVERMAAK “TERRASJE
DOEN”

		
PC Den Ommeganck - 18u
		Volksvermaak
		info: www.volksvermaak.be
		

wo 31

VOLKSVERMAAK “TERRASJE
DOEN”

		
PC Den Ommeganck - 20u
		Volksvermaak
		info: www.volksvermaak.be

		TREKJES”

		

		
Kunst Na Arbeid
		
info & tickets: 0496/365772 (na 17u),
		inge.cuvelier@hotmail.com of
		www.toneelknamoorslede.be

wo 28

KUNST NA ARBEID “FAMILIETREKJES”
		

GC De Bunder -20u
			
		
Kunst Na Arbeid
		
info & tickets: 0496/365772 (na 17u),
		inge.cuvelier@hotmail.com of
		www.toneelknamoorslede.be

Voorverkoop kaarten Volksvermaak:
Za 30 december 2017 en za 6 januari 2018 van
9u tot 12u in Torreke , Dadizele
Kaartentelefoon vanaf 30/12/2017 om 13u :
0493/214750 of website www.volksvermaak.be

CULTUUR
Concert Koninklijke Harmonie Moorslede
De harmonie brengt een gevarieerd programma met
muziekstukken in diverse stijlen. Dit o.l.v. dirigent
Patrick Simoens. Ook Musica en het trommelkorps
treden mee op.
Org.: Koninklijke Harmonie ‘De Verenigde Vrienden'
Moorslede - ADD: €8 VVK: €7 ABO: €6
Volksvermaak“Terrasje doen”
Het is zomer en druk op het terras van cafébaas Laurent. De
vaste dienster is met bevallingsverlof, haar collega roddelt
dat de cafébaas daar iets mee te maken heeft, terwijl zij
stiekem verliefd op hem is. Een assertieve jobstudente helpt
haar.
Op het terras spelen zich allerlei verhalen van personages af.
En dan komt femme fatale, Brigitte, het terras opgewandeld…
Org.: Volksvermaak - ADD: €10

VVK: €8

ABO: €7

Koninklijke Harmonie Slyps “Slyps à la carte”
De Harmonie brengt, o.l.v. Vanessa Cappelier met “Slyps à
la carte” haar jaarlijks winterconcert, in samenwerking met
tRommelkorps Harypska o.l.v. Jean-Luc Deprez. Ook zij
brengen opnieuw een eigen stukje percussie.
Org.: Koninklijke Harmonie Slypskapelle
ADD: €7 VVK: €6 ABO: €5
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KNA “Familietrekjes”
Terwijl dokter Mortier een speech voorbereidt voor een receptie van
collega-neurologen, verschijnt een oude vriendin, Janine. Zij vertelt hem
dat hun dochter, van wie dokter Mortier het bestaan niet wist, haar vader
wel eens wil ontmoeten. Mevrouw Mortier mag hier niets van afweten,
maar de dochter zit bij de receptie te wachten en de echtgenote is óók
aanwezig...
Org.: Kunst Na Arbeid – ADD: €9

VKK €8

ABO €7

Bram Dehouck Literair aperitief
Bram Dehouck groeide op in Poperinge. Hij publiceerde in 2007 “Het meisje
dat vergeet”, het aangrijpende verhaal van Geertrui, slachtoffer van een weekendongeval, maar bovenal een krachtige jonge vrouw met een vechtlust om
u tegen te zeggen. In 2009 kwam de roman “De minzame moordenaar” dat
in 2010 werd bekroond met de Schaduwprijs en de Gouden Strop, een dubbelslag die geen enkele misdaadauteur hem ooit heeft voorgedaan.
In mei 2011 volgde: “Een zomer zonder slaap”, dat in 2012 werd bekroond met de Gouden Strop.
“Hellekind”, Brams derde roman, verscheen in november 2012.
In oktober 2016 verscheen zijn misdaadroman “Witte Raaf”, opnieuw een spannende psychologische roman en een intrigerend relatiedrama dat je slecht loslaat.
Org.: Bibliotheek Moorslede
Gratis, iedereen welkom!

MOORSLEDE
BEWEEGT
Moorslede beweegt
We bewegen met z’n allen te weinig én we zitten te lang stil. Voor een gezond leven is een gezonde mix van zitten, staan en bewegen nochtans belangrijk, elke dag.

Daar zijn we ook als Gezonde Gemeente Moorslede
van overtuigd en daarom lanceren we de campagne ‘Moorslede beweegt’. Een jaar lang triggeren we je met tips, geven we zelf het goede
voorbeeld en laten we jou weten waar, wanneer en vooral hoe je meer
kan bewegen in onze gemeente.
Waarom bewegen?
Voldoende actie
-is goed voor je: gewicht, bloeddruk, cholesterol, spieren en botten, bloedsuikerspiegel;
-zorgt voor: minder (rug)pijn, minder vermoeide ogen, minder gewrichtsklachten;
-geeft minder kans op: darmkanker, borstkanker, osteoporose, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, valincidenten …
Zit je lang stil? Dan hoeven je spieren niet te werken. Gevolg: je lichaam functioneert niet zoals het
moet. Regelmatig rechtstaan en rondstappen zetten je spieren in actie, een zegen voor je lichaam.
Bewegen en minder lang stilzitten zijn trouwens niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je
geest. Als je voldoende in beweging bent, voel je je vanzelf beter in je vel.
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Bewegingsdriehoek als basis
Wil je gezond leven? Beperk dan stilzitten én beweeg. In een gezonde bewegingsmix wissel je zitKerststage
ten, staan en bewegen
af. jeugdvolleybalstage
Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder
voor alle jeugdcategorieën tijdens
weer.

26/12
			

de eerste week van de kerstvakantie

-Zit niet 		te lang stil en probeer het grootste deel van elke dag
licht intensief te bewegen.
Bv. stappen op het werk, staand
Rode Neuzentocht
)
computeren of deVelodroomvrienden
trap nemen.
			
alle info op: http://velodroom-Probeer		 dagelijksvrienden.be/wandelingen/rodeeen stukje matig intensief te bewegen. Bv.
naar school of hetneuzentocht/
werk fietsen of stevig doorwandelen.
-Probeer wekelijks
aan hoge intensiteit
te bewegen. Bv. sporZaalvoetbaltornooi
voor miniemen
in sporthal
ten. Vergeet niet (SV
omMoorslede)
ook je spieren
wekelijks te trainen en zo
		
Moorslede		
te versterken.

30/12

						

			
									

TIP: Wil je jouw beweeggrenzen verleggen? Doe dan samen met de andere Moorsledenaars
mee aan de Vlaamse 10.000-stappenclash. Want ook 10.000 stappen per dag is goed voor
jouw gezondheid. Meer info daarover vind je in de volgende Info Moorslede en op de website.
Meer bewegen en gezonder eten gaan hand in hand
Gezond leven? Beweeg dan niet alleen meer, maar eet ook gezond.
De voedingsdriehoek bundelt voor jou alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding: Wat krijgt de voorkeur? En wat
beperk je beter?
Meer weten? Surf naar www.gezondleven.be.

‘Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn en Stichting
tegen Kanker roepen alle Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed
op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met
ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het
eerst of opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt
je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke
alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook
beter in hun vel. Ga dus de uitdaging aan! Je zal zien: je
hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.
Meer info en inschrijven via www.tourneeminerale.be.
Dit jaar kan je er ook vrienden uitdagen, of laten weten
dat je met je club of zaak een alcoholvrij evenement organiseert.
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“Zeker Sporten”: een sportverzekering voor de vrije sporter.
Steeds meer burgers sporten en bewegen wanneer en waar het hen het best past: een uurtje
joggen wanneer de kinderen sporten, na het werk enkele baantjes trekken in het zwembad, met
het gezin of vrienden regelmatig mountainbiken of fietsen in de omgeving … Maar wat als deze
sporters een blessure oplopen?
“Zeker Sporten” bied je als vrije sporter een pakket aan waarbij je verzekerd bent én tips krijgt
rond veilig sporten.
Als gemeente doen wij een beroep op de ISB-sportverzekering van Ethias voor ons eigen sportaanbod.
Door in te tekenen voor “Zeker sporten” willen we nu de vrije sporters van onze gemeente de
kans bieden zich te verzekeren en ondersteunen tijdens het individueel beoefenen van de gezondheidssporten: wandelen, lopen, fietsen, zwemmen, skeeleren, yoga en fitness.
Via www.zekersporten.be/moorslede (ook geïntegreerd in de gemeentelijke website) kan je online intekenen op een solopakket of gezinspakket en ben je direct verzekerd.
Voor een solopakket betaal je slechts 20 euro per jaar, voor een gezinspakket 35 euro. Hiervoor
krijg je een kwaliteitsvolle sportverzekering van Ethias.
Facturatie gaat automatisch via “Zeker Sporten”. Ongevalsaangiften gebeuren online via jouw
persoonlijke account.

VARIA

Bezoek
Château Superette

Deze herken je wellicht wel: de activiteitenkalender! Hierop vind je alle activiteiten terug die
in jouw gemeente plaatsvinden!
Alle activiteiten worden steeds toegelicht in deze
Info Moorslede!

Op vrijdag 1 december opende de vernieuwde
buurtwinkel van Mariënstede: Château Superette. De opening was een schot in de roos.
De winkel, koffiebar en kopietheek zijn elke
dag doorlopend open tot 17 uur. Op zaterdag
opent de winkel vanaf 11 uur en op zondag
helemaal gesloten.
Ook de gemeentelijke restafvalzakken zijn
daar te koop!

Word jij onze collega?

Een warm welkom aan onze
verenigingen
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Na de opening bij Château Superette, konden
vertegenwoordigers van verenigingen in
't Torreke terecht voor een degustatie van de
streekproducten. Een sfeerbeeld!

Het gemeentehuis en het OCMW/Sociaal Huis
zijn in 2018 ook langer open! Dit zijn de nieuwe
openingsuren:
Maandag: 8u30-12u - 16u-19u
(tussen 14u en 16u op afspraak)
Dinsdag: 8u30-12u - op afspraak
Woensdag: 8u30-12u - 14u-17u
Donderdag: 8u30-12u - op afspraak
Vrijdag:
8u30-12u

VARIA
Een initiatief van zangkoor ‘Cantabile’ Dadizele

ZINGEN
m.m.v. Grimmertingekoor Moorslede, dansschool Matliss, Cultuurraad Moorslede en Koor&Stem

Een boeiende muzikale week voor kinderen tussen 8 en 14 jaar

Iedereen klaar op het podium?
Haal het doek maar op voor een fantastisch
muziekavontuur!
Onder begeleiding van professionele coaches worden de deelnemers op een speelse
en creatieve manier klaargestoomd voor de grote slotshow op vrijdag.
Tijdens deze boeiende muzikale week staat de stem centraal: we leren enkele toffe
liederen zingen en leren op een verantwoorde wijze omgaan met de stem.
Daarnaast maken we ook tijd vrij voor ontspanningsmomenten, om een dansje aan te
leren, te musiceren op boomwhackers enz. Een onvergetelijke ervaring!

Voor wie?

Alle kinderen van het 3de leerjaar tot en met het 2de middelbaar zijn welkom!

Waar en wanneer?

De muziekweek loopt van van maandag 2 tot vrijdag 6 juli, telkens van 9 u. tot
16.30 u. en gaat door in G.C. d’ Oude Schole te Slypskapelle.
Er is dagelijks opvang voorzien vanaf 8.30 u. en tot 17u.
Het toonmoment op vrijdag begint om 16.30 u. stipt en duurt ca. 30 minuten.

Inschrijven?

Deelnameprijs = € 125,00 (korting vanaf het 2de kind in het gezin: € 110,00)
Overschrijven kan op rekening BE13 9790 8358 8339 van
zangkoor ‘Cantabile’ Dadizele. Vermeld zeker de naam van
je kind in de mededeling! Alle deelnemers zijn verzekerd
tegen ongevallen en in de pauzes voorzien we een drankje
en een versnapering (ijsje, koek, stuk fruit,…).

2 /M 6
T

Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen picknick voor ’s
middags. U ontvangt ook een fiscaal attest (enkel voor
kinderen tot 12 jaar).

JULI
2018

dagelijks van 9 u. tot 16.30 u.
G.C. d’ Oude Schole | Slypskapelle

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN VIA:
www.cupidomusic.be/muziekweek

Contactpersoon: Martine Cambier (voorzitter Cantabile Dadizele)
8 martine.cambier@pandora.be - ( 0497 41 17 93

7° Daiselrun
Zaterdag 24 Februari 2018

Stratenloop open voor iedereen. Zowel aangesloten als niet-aangesloten lopers, vrije sporters zijn
welkom! Start en aankomst van alle wedstrijden in de Nijverheidslaan vlak voor de Polyvalente
loods Oltereeke. Prachtig parcours langs ondermeer de Bakkerhoek. Er zijn drankposten
voorzien. Elke deelnemer ontvangt een prijs! Aanrader!
Inschrijving, prijsuitreiking en bar in zaal Oltereeke, waar men zich na de wedstrijd kan opfrissen.
Programma:
14u00: jeugdreeksen
14u45: jogging: 3,8km
+ wedstrijd voor mensen met een beperking: 1,9km
15u30: Daiselrun: 10.1km

Meer info op www.dapalo.be

Rode Kruis Moorslede viert 75e verjaardag!

In 2018 bestaat de Rode Kruis-afdeling Moorslede precies 75 jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van de plaatselijke afdeling. Het afdelingscomité en de vrijwilligers nodigen jong en oud uit
op zaterdag 03 februari om deel te nemen aan de feestelijke herinneringsdag. De feestelijkheden
grijpen plaats in GC De Bunder. Op het programma staan o.a. een academische zitting, demonstraties, kennismaking met het wagenpark, activiteiten voor de kinderen, infostanden, ……
We hopen je daar te ontmoeten!
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DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

6de Jagersstraat 4
8890 Moorslede
0478/52 09 57
dienstencentrumpatria@skynet.be
Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
www.moorslede.be (klikken op “UIT in Moorslede“)!

Crea

Bloemschikken (max. €30)!: 18 jan. & 8 febr.
om 19u30 19 jan. & 9 febr. om 14u
Juwelen maken: 22 febr. om 14u (€15)

Voordrachten (koffie inbegrepen

Praatgroep Mantelzorg: “ZORG VOOR
JEZELF!” i.s.m. S-Plus Mantelzorg
Diabetesliga – verdeelpunt
Woe 31 januari om 14u
Wij zijn een officieel verdeelpunt. Iedereen is
€2 bij inschrijving vóór 24 jan.
tijdens de kantooruren welkom om diabetes“Pendelen naar aardstralen en wateraders”
materiaal te bestellen en af te halen.
i.s.m. Natuurpunt Mandelstreke Di 27 februari
Gezondheidsadvies (gratis) & Pamperbank om 14u Spreker: Rik Cappelle
2-maandelijks op woensdag van 14u30 tot 16u
€3 bij inschrijving vóór 20 febr.
17 & 31 januari en 7 & 21 februari
“Dementie-app Prizma” i.s.m. BIB Moorslede (in WZC Maria’s Rustoord, Dadizele) Ma
Beweging
19 febr om 14u OF woe 21 febr om 19u in de BIB
Avondyoga: iedere woe van 20u tot 21u, 10-beur- Moorslede GRATIS deelname, wel inschrijven
tenkaart €30
op voorhand!
Bewegen voor 50+: elke di van 10u tot 11u,
10-beurtenkaart €15
Yoga: op do 11, 18 & 25 januari en 1, 8 & 22
februari van 9u tot 10u, 10-beurtenkaart €30
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Cursussen

Taalcursus “SPAANS VOOR OP REIS” 5
sessies Iedere dinsdagavond (behalve schoolvakanties) van 19u30 tot 21u30 (€76 voor 19
Cafetaria LDC Patria
lessen)
elke werkdag van 13u30 tot 17u, iedereen welkom!
“FOTOBOEKEN MAKEN” i.s.m. CVO3
Vrij 5 jan.: SNEEUWVLOKJESBINGO om 14u
Hofsteden Tijdig inschrijven! Vanaf ma 22
Gratis
januari (behalve schoolvakanties) van 13u30 tot
Vrij 16 febr.: HARTJESBINGO om 14u Gratis
16u50
€90 cursus + €3 lesmateriaal, 16 lessen
“IPAD en IPHONE” i.s.m. CVO3 Hofsteden
Workshops
Tijdig
inschrijven! Vanaf donderdag 25 januari
YIN-RESTORATIVE YOGA 2
(behalve
schoolvakanties) van 8u30 tot 11u50
“Stretch & Restore” 5 sessies Ma 19 & 26
€90 cursus + €25 lesmateriaal,16 lessen
febr. en 5, 12 & 19 maart, telkens om 20u €15
voor 5 sessies, bij inschrijving vóór 14 febr.!
“FACEBOOK VOOR GROOTOUDERS EN
KLEINKINDEREN” Ma 12 febr om 14u
Lesgever: Freddy Quackelbeen €5 bij inschrijving voor 6 februari!

Brei- en kloscafé
Op donderdagnamiddag 4 & 18 januari,
1 & 15 februari vanaf 13u30
(deelname: €3, kopje koffie inbegrepen)

UIT IN MIDWEST

Zot van erfgoed

Vier mee met erfgoedcel TERF, klik op je favoriet erfgoed!
Erfgoedcel TERF blaast in 2018 tien kaarsjes uit en
viert dit met tien verjaardagsactiviteiten. In februari
mag het hart al wat sneller kloppen, en waarom niet
voor je favoriete stukje erfgoed?
Op www.zotvanerfgoed.be (online vanaf 29/01) kan
je laten weten welk erfgoed uit je gemeente je zeker
bewaard wilt zien in de toekomst. Er zullen tien erfgoeditems zijn waarop je kan stemmen.
Het gemeentebestuur gaf alvast haar top vijf door:
•
De figuur van Pater Lievens
•
Kasteel Mariënstede
•
De streekspecialiteiten
•
Domein ’t Torreke
•
De bruikbare/nuttige trage wegen uit de “Atlas der Buurtwegen”
De resterende vijf erfgoeditems kan jij als inwoner van Moorslede nu zelf bepalen. Daarom volgende oproep: welk erfgoed wil jij zeker nalaten aan je kinderen, bewaren voor volgende generaties?
Heb jij thuis een stukje erfgoed waar je trots op bent en dat je graag bewaard wil zien? Laat het ons
weten. En dat erfgoed, dat kan van alles zijn: een gebouw, een historisch document, of een gerecht
uit grootmoeders tijd, …!
Doe mee en stuur een duidelijke foto van je favoriete (persoonlijk) erfgoed met een korte beschrijving ervan vóór 15 januari door naar annelies@bienet.be. Je maakt kans op een heerlijk Valentijnsdiner voor twee!
Generatiecommerce boven!
Begin 2016 startte erfgoedcel TERF met het project ‘Generatiebedrijven’, waarbij 36 bedrijven uit de regio werden geïnterviewd. Dat
resulteerde in een prachtig boek vol boeiende verhalen, de perfecte
weerslag van alles wat een generatiebedrijf zo typerend maakt: doorzettingsvermogen, innovatie, grenzeloos ondernemerschap en een
lange familiale traditie.
Deze generatiebedrijven deden hun verhaal: Develtere, GoDecor, Geldhof, Miatex en Transport
Demets. De erfgoedcel zorgde ook voor een waardelabel dat samen de schepenen van Cultuur en
Economie werd uitgereikt.
De perfecte lectuur tijdens koude winteravonden! Het boek kost 23,95 euro en is onder meer te
koop bij Standaard Boekhandel (Izegem en Roeselare) en boekhandel De Zondvloed (Roeselare).
Meer info over het project: http://bit.ly/hierhuisttraditie

Develtere

Geldhof

Godecor

Miatex

Transport Demets
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JUBILEA

© Jan Stragier

Goud voor Karlos Bekaert & Nora
Lauwers

Goud voor Willy Nuytten & Erna
Kynds

© Jan Stragier

Goud voor Daniël Feys & Rosa
Delheye

© Jan Stragier
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© Jan Stragier

Goud voor Joseph Vandecandelaere & Christiane Beaucarne

© Jan Stragier

Goud voor Rony Ferret & Vera
Geldhof

© Jan Stragier
© Jan Stragier

Diamant voor Antoine Pattyn &
Anna Desmet

Paraonfiacilalet
jubilarissen!
19

Goud voor Ivan Dornseiff &
Noëlla VandenBulcke

Goud voor Joseph Dequae &
Christella Callens

VARIA

Realiseer je goede voornemens voor 2018 en schrijf je nu in voor een cursus in CVO 3 Hofsteden.
Er zijn zowel overdag als ’s avonds cursussen Fotografie, Techniek, Talen (Spaans en Italiaans voor
op reis), EHBO, Koken, Grafisch ontwerp, Informatica, Schoonheidszorgen, Kruidenkennis, Huishoudhulp, Mode en creatie, Stembeheersing, Apotheekassistent en zo veel meer.
Specifiek in Moorslede kan je in januari 2018 starten met Een fotoboek maken (op de computer) op maandagnamiddag en iPhone en iPad voor beginners op donderdagvoormiddag.
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Alle informatie over het aanbod, de precieze inhoud, uren en kostprijs van de cursussen, vind je op
www.cvo3hofsteden.org
Geïnteresseerd? Schrijf je dan meteen in via de website vanaf 11 december of kom even langs op
ons secretariaat. We helpen je graag verder.
Contactgegevens:
CVO 3 Hofsteden Menen – Yvonne Serruysstraat 40, 8930 Menen
Secretariaat: 056 90 78 90 – menen@cvo3hofsteden.org
(gesloten in de kerstvakantie)
Volg ons ook op Facebook en Twitter!

De Brandweer, iets voor jou?
Is hulpverlening je tweede natuur, en is de brandweer een sluimerende droom? Kom eens langs
in de brandweerkazerne van Moorslede.
In België zijn er 18.000 brandweermannen en –vrouwen, daarvan zijn er 12.000 vrijwilligers. Zij
staan dag in dag uit paraat en rukken uit vanuit vele brandweerkazernes.
Ook in Moorslede staan er een 30-tal brandweermannen in voor de hulpverlening in groot Moorslede.
Wil je meer weten wat het betekent om deel uit te maken van de brandweer?
Brandweer Moorslede zet de deuren open, telkens op zondag van 10u tot 12u, en dit op
28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari. Je kan er alles leren over het reilen en zeilen
bij de brandweer, over het engagement bij de brandweer en hoe je je kandidaat kan stellen bij de
brandweer.
Tot op een opendeurdag of contacteer brandweer Moorslede op 051.80.60.70.

Lezing Sandra Bekkari “Nooit meer diëten”
•Wanneer : 15 maart 2018 om 19u
•Adres : Pc Den Ommeganck, Ridder Janlaan, 8890 Dadizele
•Kostprijs :10 euro
Organisatie : KVLV DADIZELE, KVLV Moorslede, KVLV Slypskapelle, Femma Freya en Femma Slypskapelle.
Lezing duurt anderhalf uur met mogelijkheid tot vraagstelling
achteraf.
Onder de aanwezigen wordt een boek verloot!
Contactpersoon : rita.dever@telenet.be 0475/534110
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden van de organiserende verenigingen evenals telefonisch
bij Kapsalon Rita 056/500866.
Sandra Bekkari (43j.) begeleidt al zo’n 20 jaar mensen naar een gezonde levensstijl. In 2008
ontwikkelde zij de ‘Sana-methode’: een eenvoudige en effectieve methode om mensen stap voor
stap te begeleiden naar een gezonder eetpatroon terwijl ze volop kunnen blijven genieten van lekker eten. Als auteur van de boeken Gezond & Slank, Topchefs koken gezond en van de bestsellers
Nooit meer diëten 1, 2 en 3 was ze één van de blikvangers op de 81ste boekenbeurs.
Iedere weekdag op VTM presenteert ze een eigen kookprogramma.
Sandra is ook te zien op Focus/WTV.

42ste Internationale V.A.D.-SPORTA-PARKLOOP
zondag 11 februari 2018 - Dadizele
De grootste en mooiste parkloop van het land! Sinds 2009 op een vernieuwde en spectaculaire omloop waarbij men 2 maal (via een vlonder en een vaste brug) over het water loopt!
Parkloop voor niet-aangeslotenen bij de I.A.A.F. (meisjes en jongens, dames en heren) Er wordt
gestart met een “duo-loop” in estafettevorm (2 x 1.020 meter)! Heel bijzonder is ook de volkscross (geen leeftijdsbeperking). In 2009 noteerden wij maar liefst 625 aankomsten in deze reeks!
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 Gemiddelde deelname in de laatste 5 edities = 1.115 In 2018 kan het voor de 20ste maal worden dat
de kaap van de 1.000 deelnames wordt overschreden Aanvang om 14.00 uur in de prachtige
hovingen van de domeinen “Den Ommeganck” en “Mariënstede” € 20.000,00 aan naturaprijzen! Iedereen die de aankomst bereikt, ontvangt voor een totale waarde van € 30,00 (prijzen en
waardebons) Deelname: leden vrije sporters + leden van SPORTA (bewijs voorleggen); scholen
en groepen met minstens 25 deelnemers (vooraf ingeschreven!) = € 2,00; anderen = € 4,00
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.
Voor meer informatie: Francky Bettens, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele – tel: 0495/54 44 38
– mail franckybettens@gmail.com of neem een kijkje op de website:
www.vriendenatletiekdadizele.be
Vraag een gedetailleerde folder en een inschrijvingsformulier aan! Organisatie: Vrienden Atletiek
Dadizele (V.A.D.)
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VARIA

Ontbijtrun Dadizele
zaterdag 21 april 2018 .....

5 jaar ontbijtrun,.......NIEUW !
dit jaar ,....in samenwerking met de plaatselijke
wielertoeristenclub DADIZELE
wordt fietsen aan het evenement toegevoegd,..
goodie-bag, t-shirt, en met eventueel ontbijt,..
wees er snel bij !
DOE MEE !
verdere info volgt nog.....
THINK-PINK BIKE !
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Breien voor het goede doel!
onze Feesteditie Ontbijtrun 5 jaar!

Een warme oproep,
aan allen die het zien zitten om met ons, de bewoners van Mariënstede, en met de ouderen van
het WZC Maria's Rustoord te Dadizele, en de vele vrijwilligers,
lapjes te breien, van 15/20 cm in alle tinten van wit,roze,lila, paars,..
We gaan voor de totale aankleding van het parcours....op 21 april 2018.
Wie het niet ziet zitten om te breien, kan ook altijd zijn steentje bijdragen door restjes wol te bezorgen in Mariënstede of Maria's Rustoord te Dadizele.
Alle lapjes kunnen ook daar afgeleverd worden of bij iemand van de organisatie
of bel op het nummer 0497/70.35.80.
help mee aan ons project en steun vele lotgenoten
Alvast hartelijk dank ...
het ontbijtrun-team

Op zaterdagavond 10 februari het eerste Moorsleeds Ambiance Festival met o.a. de Romeo's,
Luc Steeno, Def Dames Dope, Dimi,... ingericht door CLAM Moorslede. Opbrengst gaat naar Kom
Op Tegen Kanker. Deuren open om 21u. Tickets: €30 VVK (vanaf 2/1/2018)
€35 ADD. Info: Dirk
Vantomme: 051/77 92 41

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Ward VERGOTE, burgemeester
Baron Holvoetlaan 12,
8890 Dadizele
T 051/78 89 19 - 0475/67 09 10
burgemeester@moorslede.be

Stelt volgende activiteiten voor:
Vrijdag 12 januari -19u30
Magische Nieuwjaarsreceptie
Waar? Zaal Patria, 6e Jagersstraat
Iedereen welkom!

Bevoegdheden: politie, brandweer, personeel, ICT,
informatie, sport, veiligheid

Dinsdag 20 februari- 19u30
drums@live
Waar? Zaal JC de 4link Iepersestraat 52 (ingang
via Molenstraat)
Inschrijven via e-mailadres of bellen naar
051/779508 0472480518 (Nadine)
Bezoek ook onze Facebook-pagina! Femma
Moorslede
Vragen?
femmafreya.moorslede@outlook.com
Groeten
Het Femma Freya-team: Nadine Hoorne,
Christa Hoorne, Liliane Denorme,
Kathleen Maertens,
Myriam Denorme en Greta Declerk

Ward GILLIS, eerste schepen
Diepestraat 3, 8890 Moorslede
T 051/77 15 90
ward.gillis@moorslede.be
Bevoegdheden: Financiën, Natuur & milieu, Werkgelegenheid, Gelijke kansenbeleid, Energiebeleid

Pol VERHELLE, tweede schepen
Dadizeelsestraat 287,
8890 Slypskapelle
T 056/50 31 63 - 0475/25 08 25
pol.verhelle@moorslede.be
Bevoegdheden: Ruimtelijke ordening, Openbare
werken, Mobiliteit, Economie en middenstand

Mia WYFFELS, derde schepen
Veldhoekstraat 1A, 8890 Moorslede
T 051/77 04 51
mia.wyffels@moorslede.be
Bevoegdheden: Onderwijs, Burgerlijke stand,
Erediensten & begraafplaatsen, Gezinsbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn

Geert VANTHUYNE, vierde schepen
Slypsstraat 47, 8890 Slypskapelle
T 0497/53 23 94
geert.vanthuyne@moorslede.be
The Rainbows

Bevoegdheden: Landbouw, Riolerings- en waterbeleid, Onderhoud- en groenbeleid, Dorpsraden,
Feestelijkheden

Kon. Harmonie
Moorslede

VUURWERK

Moorslede, Slyps & Dadizele

NIEUWJAARS
2018

6 Januari

OM 21:00U

Leen UYTTENHOVE, vijfde schepen
Passendaalsestraat 78,
8890 Moorslede
T 0498/14 11 24
leen.uyttenhove@moorslede.be
Bevoegdheden: Jeugd, Gemeentelijk patrimonium,
Toerisme, Cultuur & Bibliotheek

Bart DE KONING, voorzitter OCMW
toegevoegd aan het Schepencollege
Oostnieuwkerksestraat 12,
8890 Moorslede
T 051/77 92 12
voorzitter@ocmwmoorslede.be
Bevoegdheden: Huisvesting, Armoedebeleid,
Zorgbeleid
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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

GEMEENTESECRETARIS

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

DIENST MILIEU, GROEN,
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN
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Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051/78 89 15
F 051/77 10 76
milieu@moorslede.be

DIENST TOERISME EN
GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE DADIZELE
‘t Torreke, Plaats 6, 8890 Dadizele
T 056/50 91 00
F 056/50 44 25
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

Thuiszorg, bejaardenhuisvesting:

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

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

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

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

SECRETARIAAT CULTUUR &
JEUGD

Iepersestraat 52 G, 8890 Moorslede
jeugd@moorslede.be

PWA & DIENSTENCHEQUES

SPORTDIENST

Marktplaats 19, 8890 Moorslede
T 051/77 25 40
F 051/77 20 26
annick.maes@skynet.be

Iepersestraat 52 H, 8890 Moorslede
T 051/778517
sport@moorslede.be

LOKALE POLITIE
PZ ARRO IEPER
5462 LC MOORSLEDE
Pater Lievensstraat 3
8890 Moorslede
T 051/77 88 55
F 051/78 01 61
politie@moorslede.be

OPENINGSUREN
ZWEMBAD MOORSLEDE
MA 17-21u
DI 7.30-8.45 en 17-21u
WO 14u30-21u
DO 17-21u
VR 7.30-8.45u en 14.45-15.45u
17-21u
ZA 14-18u
ZO 7.30-12u en 14-18u

TECHNISCHE DIENST

CONTAINERPARK

BIBLIOTHEEK

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

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 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

MOORSLEDE INFO

WACHT- EN HULPDIENSTEN

MAART-APRIL 2018

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 26 januari 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 politie@moorslede.be
ANTIGIF CENTRUM
070/24 52 45

