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Beste inwoner
Je hebt de laatste Info Moorslede in handen vóór
het zomerverlof, de uitgelezen periode waar een
mens tot rust komt en geniet van al het moois
rondom zich.
Bloemen en planten zijn op hun mooist en vogels
fluiten er op los.
Als bloemengemeente willen we onze gemeente
alle eer aandoen en onze dorpskernen blijven
opfrissen met de nodige bloemen. Eveneens geven
we de nodige steun aan onze bebloemingscomités
om de gemeente verder een uitstraling te geven.
We zijn hen alvast heel dankbaar hiervoor.
De loonwerker is ook volop de bermen aan het
maaien en onze eigen werkkrachten van de
groendienst maken de gemeente zoveel mogelijk
netjes en onkruidvrij. Geen eenvoudige taak
aangezien alles mechanisch moet gebeuren. Maar
ze doen hun best en ik ben ervan overtuigd dat onze
gemeente er binnenkort piekfijn zal uitzien.
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Tot slot: Info Moorslede staat weer bol van informatie
over vanalles en nog wat. Maar als schepen van
Feestelijkheden ben ik uiteraard bijzonder blij dat er
weer heel wat festiviteiten op de agenda staan de
komende maanden waar je samen met familie en
vrienden kan van genieten. We zullen elkaar zeker
wel ergens tegenkomen!
Ik wens je veel leesgenot toe met ons infomagazine
en geniet van een welverdiende vakantie!
Tot binnenkort!

Vriendelijke groeten,
Geert Vanthuyne
Schepen van Landbouw,
Riolerings- en waterbeleid,
Onderhoud- en groenbeleid,
Dorpsraden en Feestelijkheden

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op
11 juli.
De gemeentelijke diensten in Moorslede
(OCMW, secretariaat Cultuur & Jeugd, bib en
gemeentehuis) zijn ook gesloten op 15 augustus en 20 augustus.
Het secretariaat Cultuur & Jeugd is gesloten
van 23 juli tot en met 15 augustus.
Meer info over de sluitingsdagen van de bib,
vind je op pagina 10!

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

THUISLOKET

Thuisloket
Ons thuisloket zit duidelijk in de lift: sinds de start eind vorig jaar zitten we al boven de 250 aanvragen en merken we dat het aantal aanvragen blijft stijgen!

Voor degenen die er nog niet van gehoord hebben: het zorgt ervoor dat je thuis met je computer en kaartlezer of met je smartphone 24/7
allerlei bevolkingsattesten, akten uit de burgerlijke stand en/of uittreksels uit het centraal
strafregister (misschien beter bekend als “goed
gedrag en zeden”) online kunt aanvragen. Deze
worden nadien rechtstreeks in je mailbox afgeleverd.

Enkele troeven van ons thuisloket:
Volautomatisch
In de meeste gevallen is er geen tussenkomst van een ambtenaar meer nodig wanneer je een bevolkingsattest of uittreksel uit het centraal strafregister opvraagt. Het systeem maakt het document
automatisch op en enkele minuten later vind je het terug in je mailbox.
Bij de akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden en aanverwanten) is er op dit
moment wel nog een tussenkomst van een ambtenaar nodig. Vanaf 2019 zal deze stap echter wegvallen met de introductie van de digitale akten van de burgerlijke stand (DABS)!
Rechtsgeldig
Alle documenten uit het thuisloket zijn rechtsgeldig digitaal ondertekend via een speciale code
onderaan. Dit is evenveel waard als een handtekening op papier wanneer je het document in ons
gemeentehuis zou komen aanvragen.
24/7 beschikbaar
Je hoeft geen verplaatsing naar het gemeentehuis meer te maken om je documenten aan te vragen. Enkele muisklikken volstaan om je akte, attest of uittreksel digitaal thuisgestuurd te krijgen.
Zelf testen?
Via www.moorslede.be en het vakje THUISLOKET aan de
linkerkant kom je op de juiste pagina terecht!

It's me
Op de dienst Burger en Welzijn krijgen we dikwijls de opmerking te
horen dat mensen het thuisloket niet kunnen gebruiken omdat ze
thuis geen kaartlezer hebben. Om dit probleem op te lossen werd
de app “itsme” ontwikkeld en werd deze toegevoegd aan de inlogmogelijkheden van ons thuisloket.
Deze app zorgt ervoor dat je geen kaartlezer meer nodig hebt. Je
hoeft enkel na de installatie eenmaal in te loggen met je bankkaart
of met je identiteitskaart en een kaartlezer en vanaf dan ben je vertrokken.
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MILIEU

Maak komaf met pesticides!
Iedereen weet het: pesticides zijn schadelijk voor de mens en het milieu, maar toch gebruiken we
ze nog veel te veel. En ook soms overbodig.
De sproeistoffen spoelen met het regenwater in de riolen en komen zo in de beken en rivieren
terecht. Of ze dringen in de bodem waardoor het bodemleven maar ook het grondwater wordt
aangetast.
Laat er ons komaf mee maken en naar milieuvriendelijke technieken zoeken. Op de website
www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin krijg je al heel wat tips en antwoorden op jouw vragen over ‘Mijn
gifvrije tuin'.
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De bebloemingswedstrijd is er weer!
Wist je dat het groen- en bebloemingscomité Moorslede jaarlijks een bebloemingswedstrijd
organiseert?
Je kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd door onderstaand strookje in te vullen en te bezorgen aan de dienst groen-milieu-landbouw, gemeentehuis, Marktplaats 1, 8890 Moorslede of via
mail naar milieu@moorslede.be. Je kiest zelf in welke categorie je deelneemt.
Eind juli komt dan een jury langs bij alle deelnemers om de mooie gevelbebloeming en voortuinen te bekijken en te beoordelen. In oktober word je dan ook uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
Ben je trots op jouw mooie voortuin of de mooie bloemen in jouw bloembakken? Aarzel niet en
schrijf je in.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVING BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2018
Naam :
Adres :
wil deelnemen aan de bebloemingswedstrijd 2018 in de categorie
gevelversiering
kleine voortuinen
grote voortuinen
hoeve
(gelieve in drukletters in te vullen)

Doodspuiten wegbermen: geen goed idee!
Onder het motto ‘opgeruimd staat netjes’ worden wegbermen soms doodgespoten. Zo verdwijnen er niet enkel interessante planten en dieren, maar vaak krijg je een groei van netels en distels
in de plaats.
Het herstel van een doodgespoten berm tot een bloemrijke berm vraagt meerdere jaren. En wat
is er mooier: een wegberm vol distels en brandnetels, of een wegberm met paardebloemen,
fluitekruid, kamille, knoopkruid, heelblaadje, rode klaver,…?
Trouwens, het doodspuiten van wegbermen mag gewoon niet. Het spuiten met herbiciden langs
wegbermen die tot het openbaar domein behoren, is in het bermbesluit verboden.
Niet enkel de gemeente moet aan het bermbesluit voldoen. Het bermbesluit is van toepassing
op alle bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen, waarvan het (on)kruidbeheer
toebehoort aan gemeenten,provincies,…. Maar het is ook een taak van de burger om de wegbermen, weiden,… in hun directe omgeving zonder bestrijdingsmiddelen te onderhouden en om pas
de eerste keer te maaien na 15 juni zodat de ondergrondse plantendelen niet worden beschadigd.
Door pas na 15 juni een eerste keer te maaien, zorgen we ervoor dat iedere bloem/plant haar rijpe
zaadjes rustig kan verspreiden.

De kruidenbakken hebben hun plaatsje gevonden!

Zoals in de vorige editie aangekondigd, zijn er 7 kruidenbakken
geplaatst in onze gemeente. Misschien ook bij jou in de buurt,
want ze staan in de Marktstraat, de Camille Coolsstraat, in het
Woonzorgcentrum te Moorslede, in de Patria, in park Mariënstede, in het Kapelleveld en op de hoek van de Ketenstraat met
de Ridder Janlaan.
Elke bak heeft een peter en meter die in de buurt woont en zich
over het onderhoud van de bak ontfermt. Deze mensen kunnen
jou ook meer uitleg over de kruiden bezorgen .
De kruidenbakken zijn trouwens hoog genoeg zodat honden er
hun behoefte niet in kunnen doen.
In de kruidenbakken staan klassieke kruiden zoals tijm, rozemarijn of bieslook, maar ook minder gekende kruiden zoals
currykruid, bloedzuring of platte peterselie komen in bepaalde
bakken voor.
De bedoeling van deze bakken is dat iedereen van de kruiden
mag plukken: buurtbewoners maar ook gewone voorbijgangers.
Volg onze facebookpagina en website voor foto’s. Wil je de informatiefiche van de kruidenbakken in de buurt? Stuur een mail
naar milieu@moorslede.be en laat ons weten voor welke bak je
de info wenst. Wij mailen de lijst zo snel mogelijk door.
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OCMWSOCIAAL HUIS

Ken je onze toelagen?

In ons Sociaal Huis kun je terecht voor volgende gemeentelijke toelagen:

Toelage voor herbruikbare luiers
Kleine kinderen produceren in hun luierperiode een grote berg afval. Door herbruikbare luiers te
gebruiken, help je die verkleinen. Daarom is er een tegemoetkoming van 50% op de aankoopfactuur met een maximum van € 125.
Contactpersoon: Els D’Hooghe 051 57 60 70 – els.dhooghe@ocmwmoorslede.be
Ondersteuningstoelage
Wie als ouder of voogd instaat voor de opvoeding en de verzorging van een zwaar gehandicapt
kind* kan jaarlijks een toelage van € 200 ontvangen.
Contactpersoon: Els D’Hooghe 051 57 60 70 – els.dhooghe@ocmwmoorslede.be
Vakantietoelage
Een meerderjarige persoon met een beperking of een ouder van een kind met een beperking* kan
na zijn vakantieverblijf van minstens 3 dagen (2 nachten) een toelage aanvragen van € 15 per dag
met een maximum van € 75.
Contactpersoon : Els D’Hooghe 051 57 60 70 – els.dhooghe@ocmwmoorslede.be
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Incontinentietoelage
Wie ouder is dan 10 jaar en blijvend incontinent is, of stomapatiënt is, kan bij het Sociaal Huis jaarlijks 20 grote of 40 kleine gratis afvalzakken vragen.
Contactpersoon: Els D’Hooghe 051 57 60 70 – els.dhooghe@ocmwmoorslede.be
Mantelzorgtoelage
Een mantelzorger biedt extra zorg en hulp aan een hulpbehoevende persoon (met een verminderde zelfredzaamheid van 9 punten) uit zijn directe omgeving (binnen 15 km). De hulpbehoevende
persoon kan samen met de mantelzorger een financiële bijdrage van € 20,00 per maand aanvragen.
Contactpersoon: Nathalie Warlop 051 57 60 72 – nathalie.warlop@ocmwmoorslede.be

*met 66 % mindervaliditeit of 6 punten op 3 pijlers/4 punten op eerste pijler systeem toeslag
kinderbijslag of 9 punten verminderde zelfredzaamheid

Naast deze gemeentelijke toelagen bestaat er ook een federale tegemoetkoming, namelijk de
federale verwarmingstoelage.
Personen die aan een aantal voorwaarden voldoen, hebben recht op een tussenkomst in de betaling van hun verwarmingsfactuur.
Volgende brandstoffen komen in aanmerking :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan
huis)
- verwarmingspetroleum aan de pomp
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
De toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter, afhankelijk van de betaalde prijs. (maximum
voor 1.500 liter per jaar).
Contactpersoon: Nathalie Warlop 051 57 60 72 – info@ocmwmoorslede.be
Op onze website www.sociaalhuismoorslede.be vind je onder de rubriek premies en toelagen de
betreffende reglementen en aanvraagformulieren. Je kunt natuurlijk ook langkomen in het Sociaal
Huis tijdens de openingsuren.

Zitdagen OCMW in Dadizele
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen zitdagen in het
gemeentehuis. Voor alle vragen contacteer het OCMW op
051 57 60 70 of via info@ocmwmoorslede.be
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Zitdagen
De zorg en opvoeding van een kind houdt iedere ouder bezig. Wie vragen heeft hieromtrent
kan terecht op de zitdagen van Kind en Gezin in het Sociaal Huis. Dit op volgende data:
22 augustus, 26 september, 24 oktober en 28 november telkens van 14u tot 16u.

OCMW-nieuwtjes
Raadszitting mei
De opdracht tot het slopen en bouwen van 3 sociale wooneenheden werd gegund aan BVBA
Frans Verhelst, Barnestraat 1A in 8680 Koekelare tegen de prijs van € 461.698,69 excl. BTW.
Raadszitting juni
-In het kader van informatieveiligheid werd C-smart, Bell Telephonelaan 2 in 2440 Geel gelast als
functionaris gegevensbescherming. Tevens werd de privacyverklaring aangepast en incidentenprocedure goedgekeurd.
-Het lastenboek tot aankoop van een elektrische fiets voor het personeel om dienstverplaatsingen
te doen, werd goedgekeurd.

MOORSLEDE
BEWEEGT

Moorslede Beweegt

In je vrije tijd voel je misschien de verleiding om te luieren. En dat kan, zo nu en dan. Maar vergeet
de beweegmomenten niet. Ze zijn gezond en geven je tonnen energie om er weer tegenaan te
kunnen.
Onderstaande tips helpen je op weg!
Stilzitten beperken
Op je tablet staren, aan de telefoon hangen … Vaak doe je dat al zittend. Maar waarom
ondertussen niet rechtstaan of zelfs wandelen? Dat is: meer bewegen zonder moeite.
Ben je een echte boekenwurm? Strek dan na elk hoofdstuk even de benen.
Bepaal met je huisgenoten schermloze momenten en ga in die tijd samen wandelen of
speel een actief spelletje. Goed voor de sfeer en je gezondheid.
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Méér beweegmomenten inlassen
Samen bewegen is gezelliger! Dus trommel buren, vrienden en familie op voor actie. Wandelen, lopen, fietsen … opties genoeg. Claim meteen een vaste dag in de week, zo heeft niemand
excuses om het te vergeten. Ook regen vormt geen uitvlucht: met de juiste bescherming word
je niet nat. Wedden dat je als herboren terugkomt? Tip: ga langs bij je toeristische dienst voor de
mooiste routes. Of bereid je online voor.
Kies voor een actieve hobby. Surf naar www.sport.vlaanderen en ontdek de sportclubs in
jouw buurt. Of ga voor iets rustiger: bloemschikken of toneelspelen zorgt ook al voor extra beweging.
(Klein)kinderen houden je jong, profiteer daarvan! Trek eropuit naar de speeltuin, het park of
het bos … Ontdek alvast de leukste ravotplaatsen.

Extra duwtje in de rug nodig?
Dan is Bewegen op Verwijzing misschien iets voor jou! Vraag je huisarts naar een verwijsbrief. Ga
hiermee naar de ‘Bewegen op Verwijzing’-coach van Moorslede, Bryan Segers. Hij werkt samen
met jou een beweegplan op maat uit.
Meer info op www.bewegenopverwijzing.be.

Vlaamse 10.000-stappenclash
Op 5 juni vond in Lichtervelde de prijsuitreiking van de 10.000
stappenclash plaats. Lichtervelde won de regionale stappenclash, maar ook Moorslede zette een glansprestatie neer. Er
werden 24.297.408 stappen gezet, goed voor 16.853 kilometer!
In de regionale ranking goed voor een 2e plaats, op Vlaams
niveau werd de 8e plaats behaald. Gezien Moorslede in de
categorie gemeenten viel van 10.000 tot 20.000 inwoners een
fantastisch resultaat, met dik 11.000 inwoners!
Moorslede leverde trouwens ook de jongste deelnemer af
(18 jaar). Moorslede kreeg van Logo Midden-West-Vlaanderen
vzw een bon voor een gratis vorming over gezondheid cadeau.
Bij deze willen we ook graag nog eens alle deelnemers
bedanken! Mensen maken Moorslede!
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BIBLIOTHEEK
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Haal een film
J O U W B IB !
V R A A G E R N A A R IN
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Sleur deze vakantie geen kilo’s boeken naar je reisbestemming, maar kies voor een lichtgewicht e-reader. In onze bib
kan je een e-reader mét je favoriete e-boeken reserveren en
ontlenen. In de online catalogus ontdek je welke e-boeken
en e-readers beschikbaar zijn.
Vanaf juni zijn enkele nieuwe extra e-readers
beschikbaar en kunnen tientallen nieuwe e-boeken geleend
worden. Met de e-reader bepaal je zelf het lettertype en de
lettergrootte, en dankzij de e-inkttechnologie heb je nooit
last van een storende reflectie, ook niet als je op een zonnig
plekje zit. Je hoeft je geen zorgen te maken om een oplader
of netsnoer want de batterij heeft een lange levensduur.

Zomersluiting Bib Dadizele
De bib van Dadizele is gesloten van 21 juli t.e.m. 15 augustus. De
bib van Moorslede blijft de hele zomer open in juli en augustus,
behalve op feestdagen en kermismaandag 20 augustus.

SPORT
1

voor lotto belgium tour voorzien voor info juli en augustus.

Sportkalender

1 juli		
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften Slyps
7 juli
Paardenkoersen (Hoeve Vanthuyne Slypsstraat - ABS)
9-22 juli
Zomerdubbeltornooi TC Moorslede
16-20 juli
Jeugdvoetbalweek SV Moorslede (zie p.23)
7 augustus
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften Dadizele
8 augustus
Wielerwedstrijd Juniores Dadizele
11 augustus
Wielerwedstrijd Gentlemen Dadizele
12 augustus
Velodroomtocht (Velodroomvrienden)
15 augustus
Clubdag SV Moorslede
Zomersluiting Bib Dadizele
Vanaf 9u komen alle ploegen in actie.
De bib van Dadizele is gesloten van 23 juli t.e.m. 14 augustus. De bib van Moorslede blijft de hele
		
De dag wordt afgesloten met een wedstrijd van de 1e ploeg om 19u:
zomer open in juli en augustus, behalve op feestdagen en kermismaandag 20 augustus.
SV Moorslede - SK Nevele (3e Prov. O-Vl)
17 augustus
20 augustus
20 augustus
5 september

Wielerwedstrijd Elite zonder contract en Beloften Moorslede
Wielercriterium "Open 1.18" Moorslede
VISO-Petanquetornooi voor senioren (Houthulst)
Lotto Belgium Tour (meer hierover in de volgende editie van Info Moorslede!)

Mwoslé Koerse – Nieuw parcours!
Tijdens de kermis van augustus vinden in het centrum van
Moorslede opnieuw wielerwedstrijden plaats.
Het parcours op vrijdag 17 augustus wijzigt evenwel aanzienlijk ten
opzicht van voorgaande jaren: de renners vertrekken om 17u30 in de
Roeselaarsestraat en komen daar om 20u aan. Het parcours vind je
hier.
Het verkeer op vrijdag kan in de richting van de renners meerijden.
Op maandag 20 augustus wordt het klassieke parcours gereden met
start om 18u30 en einde om 20u15 in de Roeselaarsestraat.
Op maandag is het volledige parcours niet toegankelijk voor wagens.

XperienZ dubbeltornooi
Tennis Club Moorslede (TCM) heeft het laatste jaar een grote evolutie gekend. De nieuwe terreinen zijn intussen 1 jaar in gebruik en worden erg gewaardeerd op vlak van ergonomie en gebruiksgemak. De club groeide naar bijna 130 leden met een belangrijk aandeel aan jeugdspelers. Er is
een groot aanbod aan lessen, aangeboden door TC West, zowel voor beginners als voor gevorderden. Het vaste bestuur werd recent versterkt door een aantal nieuwe bestuursleden.
Op de prestaties van de 3 mannenploegen en 1 damesploeg tijdens de recente interclub mogen
we best wel trots zijn. Aansluiting bij Tennis Vlaanderen betekende een stap in verdere professionalisering van de club, tennisterreinen kunnen via deze applicatie makkelijk gereserveerd worden.
Van 9 t.e.m. 21 juli organiseert TCM voor het eerst het XperienZ dubbeltornooi, na het succesvolle
Alaska winternooi dat indoor werd gespeeld. Inschrijven kan nog steeds, fun gegarandeerd!
Voor meer info, ga naar www.tcmoorslede.be of stuur een mailtje naar info@tcmoorslede.com.
Houd ook onze Facebook pagina in de gaten.
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TOERISME

Op 10 mei 2018 overleed Gerdy Verstraete. Gerdy was actief in verschillende verenigingen, maar was ook erg gewaardeerd als voorzitter van de
Adviesraad voor Toerisme en bestuurslid van de Cultuurraad. We wensen
zijn familie alle sterkte toe.

Tips voor een leuke vakantie!

WANDELFOTOZOEKTOCHT GROTE
OMMEGANG 2018 4
NEEM GRATIS DEEL & WIN
1 VAN DE 5 BOEKEN OVER DE
GLASRAMEN VAN DE BASILIEK

,5 km

Formulier afhalen en ten laatste op
5 oktober 2018 indienen bij:

Dienst Toerisme
Plaats 6, 8890 Dadizele
056/50 91 00
toerisme@moorslede.be
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Naast het fietslusje Moorslede, kwam nu ook fietslus Grensleie erbij. Spring voor het volledige aanbod zeker eens binnen in ons infokantoor!
Vanaf 1 juli t.e.m. 9 september vangen Laure Olivier en Ines Vandevelde als jobstudentes het
verlof van Christa en Marilyne op. Het kantoor is dan ook steeds open in het weekend van
11u tot 15u.

Op 6 mei vond een eerste geslaagde editie van de Troeventocht plaats. We mochten 3 winnaars
een geschenkmand van Mariënstede geven. Jean-Pierre Outtier uit Dadizele ging met de 3e prijs
aan de haal, Willy Cobbaert uit Roeselare mocht de 2e prijs in ontvangst nemen en Maria
Beauprez uit Roeselare ging met de hoofdprijs lopen! Proficiat!

Enquêteurs/jobstudenten voor onderzoek bij fietsers op het
West-Vlaamse Fietsnetwerk
Westtoer organiseert een onderzoek bij fietsers op het West-Vlaamse fietsnetwerk van maart tot
november 2018. Op verschillende locaties doorheen West-Vlaanderen zullen korte enquêtes afgenomen worden van recreatieve fietsers.
Voor dit project is Westtoer op zoek naar gemotiveerde enquêteurs.
Aanbod
Je kan je kandidaat stellen als vrijwilliger met een vergoeding via vrijwilligersstatuut of als zelfstandige (eventueel in bijberoep) met vergoeding per enquêteermoment van € 70 + verplaatsingskost
(incl. btw) of student met vergoeding jobstudentenstatuut. Je neem ook deel aan een boeiend
onderzoeksproject dat het gebruik en de evaluatie van het Fietsnetwerk in kaart brengt.
Interesse?
Vind alle info op corporate.westtoer.be/nl/vacatures/enqu%C3%AAteurs-gezocht

Pompeschitter als streekproduct!
Misschien heb je ze ergens al gespot: de chocolade Pompeschitters!
Ze worden gemaakt in het voedingsatelier van Mariënstede uit 100% Fairtrade Callebaut chocolade.
Zo heerlijk als ze eruit zien, smaken ze ook!
Wie een origineel geschenk wil, of zichzelf eens wil verwennen, weet dus wat te doen.
De Pompeschitters zijn te koop bij Artisano, Bakkerij Patrick & Ann, Château Superette, De Klokke
en het infokantoor voor Toerisme.
De enkele figuurtjes kosten € 3,5. De verpakking met 2 figuurtjes € 6.
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JULI

KALENDER

di 10

“VLAANDEREN FEEST” MET DE
KETNETBAND EN HOEHEDOAN

GC De Bunder - 17u30
		
Cultuurdienst i.s.m. Cultuurraad
		
info: 051 70 02 85 of
		cultuur@moorslede.be

vr 15

GEZINSVRIENDELIJKE FIETSEN WANDELTOCHT

AUGUSTUS
wo 15
do 23

FEEST- EN JAARMARKT
Dadizele Onderneemt
www.dadizeleonderneemt.be

“VAARWEL” FAMILIEVOORSTELLING DOOR MALOU

GC De Bunder - 14u
		
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
		
info: 051 70 02 85 of
		cultuur@moorslede.be

Groep a - start tussen 13u en 15u
		www.groepa.be
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SNEUKELZOEKTOCHT

STERK - start tussen 13u en 15u
www.sterkmoorslede.be

De nieuwe cultuurbrochure is er!
Tickets & Info: cultuur@moorslede.be
of 051 70 02 85
VLAANDEREN FEEST
Dinsdag 10 juli 2018 vanaf 17u30 in GC De Bunder
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KETNETBAND om 17u30
Charlotte, Matthew, Maureen, Sien en Giovanni reizen het
hele jaar door het land om overal een onvergetelijke, swingende en knettergekke show te brengen. In hun nieuwe
show ‘Superheld gezocht’ gaan de KetnetBand-vrienden
samen met het publiek op zoek naar een superheld. Zullen
ze hem vinden? En wie zou het zijn?

.

hij doet… Of omdat
HOEHEDOAN om 19u
"(Meezieng)repertoire voer alle leeftieden.
Gin schlagers, mo wel peireltjes ut de Vlamsche en Westvlamsche muziek. Van Johny Turbo toe Lucy Loes, van "H"orki
toe Vermandere, van Noordkaap toe...! Eki "H"oed ut de bolle
hoan! Hoe Hedoan Hasten! ...euh...gasten"

Organisatie: Cultuurdienst i.s.m. Cultuurraad & Jeugdraad
Gratis - inschrijven of reserveren is niet nodig

CULTUUR
CULTUUR
MALOU “VaarWel”

Donderdag 23 augustus 2018 om 14u in GC De Bunder
‘VaarWel’ is een beeldende muziektheatervoorstelling naar het prentenboek ‘De kleine walvis’ van Benji Davies. Een fantasierijke voorstelling over verlangens voelen, en missen moeten. Over vrienden vinden
en afscheid nemen.
Eerder maakte Malou de succesvolle voorstelling ‘In de verte’ i.s.m.
Judith Sleddens dat geselecteerd werd voor het Theaterfestival 2016.
Nadat ze bij de première van haar nieuwste voorstelling 'VaarWel' een
5-sterrenrecensie kreeg, heeft ze ondertussen ook het kindertheaterfestival Spekken in Gent gewonnen.
Organisatie: Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
Tickets: ADD: €6

VVK: €5 -

Doelgroep: 2 tot 7 jaar

Duur: ong 45 min

ABO: €4

Dadizele in WOI
Vanaf het begin van de oorlog werd Dadizele af en toe
beschoten, maar de hel barstte pas echt los vanaf de zomer
van 1917 toen de Britten Dadizele herhaaldelijk bombardeerden. Dat gebeurde altijd tijdens de nacht. In de nacht van 8
op 9 augustus 1917 werd het centrum van het dorp getroffen. In de nacht van 16 op 17 augustus werden drie raids
uitgevoerd waaronder een boven het centrum van Moorslede en vervolgens een boven het centrum van Dadizele.
In de nacht van 27 op 28 september werd Dadizele opnieuw
gebombardeerd. De gevolgen ziet u op de foto. Ook het
centrum was zwaar beschadigd, er werd geen huis gespaard. Burgerslachtoffers waren er niet. Die werden in juni,
september en oktober 1917 door de Duitsers naar veiliger
oorden gedeporteerd.

Moorslede vraagt je mening! Vul de enquête in en red zo het regenwoud!
De gemeente wil zijn werking altijd verbeteren. Daarom probeert de gemeente op verschillende
manieren inspraak te organiseren. Zo neemt de cultuurdienst deel aan het onderzoek Cultuur18
om de dienstverlening te verbeteren. Maar ook de mening van mensen die geen gebruik maken
van de diensten of producten van de cultuurdienst telt!
Via de link www.lmov.be/moorslede kunnen mensen die nooit naar een voorstelling komen, of
Foto WOI
nooit gebruik
maken van de culturele infrastructuur, toch iets van zich laten horen door het invullen
van deze korte enquête. Om je te bedanken, redt cultuur18 één vierkante meter bedreigd regenwoud voor elke ingevulde enquête via de organisatie World Land Trust. Je maakt bovendien kans
op een van de weekendjes voor 2 personen. Je kan de enquête invullen tot 31 juli 2018.
Gebruikers van de culturele infrastructuur of mensen die een voorstelling bijwonen (ook zij die dit
vroeger deden, maar nu niet meer), zullen hun mening kwijt kunnen, maar dan via een link die zal
verspreid worden via e-mail.
Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de cultuurdienst (051/700 285 of
cultuur@moorslede.be)
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DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Beweging, ook tijdens de grote vakantie!
Avondyoga: iedere woe van 20u tot 21u,
10-beurtenkaart €30
(behalve op 11, 18, 25 juli en 15 augustus!)

Knutselnamiddag voor kinderen
"Scheerschuimvlinders"
donderdag 23 augustus om 14u
Deelname: €4, materiaal en drankje inbegrepen
Inschrijven vóór 17 augustus

Cafetaria LDC Patria
elke werkdag van 13u30 tot 17u, iedereen welkom!
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Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal
Gezellige namiddagen:

Vrij 13 juli om 14u: Christines Bingo
Gratis
Vrij 17 augustus om 14u: Agnes' Bingo Gratis

Het nieuwe cursusjaar komt dichterbij!
Tijdens onze opendeurdag op 29 juni kon je al
kennismaken met ons ruim aanbod aan workshops, voordrachten en extra activiteiten die je
kan verwachten in het nieuwe werkjaar. Ook voor
volgende cursussen die van start gaan in september kan je je nu al inschrijven via
dienstencentrumpatria@skynet.be of
0478/ 52 09 57 of kom langs bij jouw centrumverantwoordelijke.
Alle cursussen vind je in de kolom hiernaast!

Cursussen:

Ipad en Iphone 2
Tabelt/smartphone 1 (Android)
Frans, jaar 6
Praatgroep Frans
Tekenen en schilderen op doek
Kantklossen (4 verscchillende cursussen)
Handwerkatelier
Stikken met machine, jaar 1,2 en 3
Spaans, jaar 2
Brei- en kloscafé

Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
www.moorslede.be (klikken op "Vrije Tijd" - "UIT
in Moorslede" - zoekterm "Patria". Wens je je al in
te schrijven of wil je meer info? Kom dan gerust
langs! De centrumverantwoordelijke ontvangt je
met open armen en samen kijken we uit naar de
start van het nieuwe cursusjaar!

UIT IN MIDWEST
De Warmste Geschenkenbeurs: reserveer je plek!
Erfgoedcel TERF viert dit jaar haar tienjarig bestaan en toont net als heel Vlaanderen haar warm
hart voor de Warmste Week-actie van Studio Brussel.
Samen met POM West-Vlaanderen en OC West plant TERF op zondag 2 december in het Huis
van de Voeding te Roeselare het warmste event in de regio. Hier gaat ook een geschenkenbeurs
door van 10u tot 17u. Ideaal voor een origineel cadeautje!
Ben jij een echte ambachtman- of vrouw? Maak je de lekkerste streekproducten? Wil je graag je
collectie retrospeelgoed of vinyl verkopen?
Huur dan voor een prikje een stand op de geschenkenbeurs. Privéverzamelaars, scholen, academies, uitgeverijen, sociale non-profit organisaties, instellingen of particuliere makers... Iedereen is
welkom!
Alle info én in het inschrijvingsformulier: bienet.be/geschenkenbeurs.
Inschrijven voor de beurs kan tot begin september.

Kermis Dadizele
Het laatste weekend van mei stond de kermis in Dadizele in een nieuwe opstelling.
De kermisattracties stonden gecentraliseerd op 'de kleine Plaats'. Graag hadden we van jullie geweten hoe je dit ervaren hebt.
Vul onderstaand strookje en in deponeer het in de bus aan het infokantoor in 't Torreke, of spring
gerust binnen. Je mag het ook in de bus aan het gemeentehuis in Moorslede stoppen.
Alvast bedankt!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De kermis was beter in deze opstelling (gecentraliseerd)
De kermis was beter zoals het vorig jaar was (verspreid)
De omleiding was in orde
De omleiding was onvoldoende, verkeer zou langs de Waterstraat mogen omgeleid worden
De omleiding is overbodig, doorgaand verkeer op 'de kleine Plaats' moet mogelijk blijven
Ik ben

handelaar op 'de kleine Plaats'
handelaar op de Plaats
handelaar, maar niet op 'de kleine Plaats' of de Plaats
particulier

Ik ben

wel naar de kermis geweest
niet naar de kermis geweest

Opmerkingen of aanbevelingen:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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JEUGD
Info + inschrijvingen

Beleef een onvergetelijke zomervakantie met
onze tienerwerking. Maksimum is er voor iedereen van
12 t.e.m. 15 jaar.
Inschrijven voor onderstaande activiteiten kan vanaf
zaterdag 16 juni 2018 om 9 uur via www.maksimum.be.

Surfen
Donderdag 12 juli 2018
€ 20,00

Outsider Coast te Nieuwpoort
Golfsurfen is waarschijnlijk de meest bekende watersport van de laatste jaren. Het is bovendien ook de
meest pure vorm van surfen die er is. Wil jij je hieraan
eens wagen?

Adventure day
Dinsdag 17 juli 2018
42,00
€€50,00

Adventure Parc te Waver
We gaan naar Waver waar zich een groot adventure
park bevindt. Waag je aan de verschillende parcours
en vooral aan de vele sprongen die zich op de
parcours bevinden. Je kan je ook wagen aan een
bungeesprong!

Lasershooting
Donderdag 23 augustus 2018
€ 25,00

Outsider Coast te Nieuwpoort
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Neem het in twee groepen tegen elkaar op in een partij
lasershooten. Onder verschillende spelvormen moet je
telkens proberen je tegenstander te overmeesteren.

Disneyland Parijs
Dinsdag 28 augustus 2018
€€ 38,00
42,00

Disneyland Parijs te Frankrijk
Beleef een onvergetelijke dag in een sprookjesachtig park
met tal van fantastische attracties! Let op: voor deze activiteit
heb je een geldig ID nodig! Indien je nog 12 jaar moet worden,
volstaat een kids-ID. Je zal ook een toelating nodig hebben
voor het reizen naar het buitenland voor minderjarigen.

We blikken nog even terug op onze 'allerjongste jeugd'.
Op zaterdag 19 mei vond in de bib van Moorslede de
Boekstartdag plaats.
Op die Boekstartdag konden mama’s en papa’s hun kroost
laten verwennen met babymassage, muziek met kleuters,
bewegen voor baby’s, peuters en kleuters enz. Daarnaast
konden ze ook de speciale knisper-, bad-, voel- en prentenboeken ontdekken. Grote zus of broer konden aan de
slag in een knutselhoek.

JUBILEA

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Bauduin Terryn en
Monica Hoornaert

© Jan Stragier

Briljant voor Thilo Burggraeve &
Juliana Verbrugghe

Praonfiaciallet
a arissen!
jubil
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Goud voor Freddy Vandenbroucke
& Annie Verfaillie

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Diamant voor Noël Decoene en
Francine Beerland

Goud voor Albert Vanloosveldt en
Jenny Verkindere

VARIA
Bestrijding van bruine en zwarte rat
Bruine en zwarte ratten brengen ziekten over en zijn één van de grootste bevuilers (uitwerpselen
en urine) van onze voedselvoorraden. Daarnaast zorgen ze voor ongemakken, zoals doorgeknaagde kabels of elektrische leidingen. Ratten kunnen zowat overal voorkomen: woningen, schuren,
velden, waterlopen, storten, rioleringen, enz.. Een gerichte bestrijding is dan ook nodig, want ratten zetten heel snel voort.
Preventie
Een bruine rat heeft voedsel, water en onderkomen nodig. Let dus op volgende zaken:
Stockeer afval en voedselresten in afgesloten vuilniszakken of containers uit duurzaam materiaal
Bewaar dierenvoeders en afval goed afgesloten in containers of vaten Voeder dieren bij voorkeur ’s morgens en spaarzaam, zodat het voedsel ’s avonds op is. Gebruik eerst de oudste voorraad Strooi het voedsel niet op de grond, maar voeder in voederbakken Verwijder resterende
gewassen of vruchten op de landerijen of werk ze tijdig in Vermijd het overvloedig voederen
van vogels en wild tijdens de winterperiode Bied zo weinig mogelijk drinkwater aan: vermijd
lekkende kranen en leidingen Gebruik een voederplaat op een paal van minstens 80 cm hoog
Composteer in een compostvat en plaats die op een harde ondergrond Stapel voeders los van
de muren en in losstaande stapels zodat inspectie en het uitzetten van vergif gemakkelijker wordt
Scherm verluchtingskokers en –raampjes, afvoerpijpen en rioolputjes af met een gaas of rooster
Sluit ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is Ruim regelmatig op in en rond
gebouwen. Zo voorkomt men schuil- en nestplaatsen en vallen sporen sneller op Vermijd zoveel
mogelijk dichte begroeiing rond gebouwen.
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Bestrijding
Bij een grote rattenpopulatie is het gebruik van rattenvergif de beste bestrijdingsmanier.
Gif kan enkel gebruikt worden waar de kans dat andere dieren ervan eten zeer gering is. Gebruik eventueel een beschermhuls Plaats gif best op loopplaatsen (muren, wanden en voorwerpen) en zo dicht mogelijk bij vermoedelijke schuilplaatsen. Door het opmerken van uitwerpselen,
smeersporen of pootafdrukken kan men de loopplaatsen herkennen Gebruik de juiste hoeveelheid gif: teveel gif zal beschimmelen en is niet meer smakelijk, te weinig gif zal het ongedierte niet
doden en zelfs resistent maken. Ververs gif tijdig en vul het tijdig bij.
Heb geduld, vaak duurt het meerdere weken vooraleer ratten van het gif eten. Dieren sterven ook
niet onmiddellijk na het eten van gif. Het kan enkele dagen tot zelf een week duren.
Hou het vergif in elk geval buiten het bereik van kinderen. De rattenbestrijding moet vakkundig
uitgevoerd worden. Lees dan ook aandachtig de bijsluiter bij het gif.
Ook de gemeente zelf neemt haar verantwoordelijkheid en levert haar aandeel in de strijd tegen
de ratten. Moorslede bestrijdt de muskusrat op zijn grondgebied en de bruine en zwarte rat rond
beken, in en rond rioleringen en op zijn eigendommen.
Merk je ratten op, meld dit dan op 051/77 70 06.
Daarnaast blijf je als particulier wel verantwoordelijk voor de bestrijding van de bruine en zwarte
rat op jouw eigendommen.

VARIA
Meldpunt Wegen
Wat?
Het meldpunt waarbij je problemen aan de weg kan melden (bijv. gaten, scheuren,
verzakkingen, …), problemen met de signalisatie (bijv.
wegmarkeringen) of eventuele hindernissen (glasresten,
zwerfvuil, …).
Hoe?
Meldingen kunnen doorgegeven worden op
www.meldpuntwegen.be of telefonisch via het oproepnummer van de Vlaamse overheid 1700.
Op basis van de opgegeven locatie verstuurt het meldpunt
de melding automatisch door naar de bevoegde wegbeheerder: bijvoorbeeld jouw gemeente of onze diensten.
De meldingen voor Dadizele, Slyps en Moorslede, komen
automatisch bij onze Technische Dienst terecht.

Zomerse brandweerinterventies
Wespen
Het is weer volop wespenseizoen. Hoewel deze beestjes je heel wat last kunnen bezorgen, zijn
ze toch heel erg nuttig. Wespen spelen immers een belangrijke rol in de natuur en fungeren als
insectenbestrijder. Zo kan één wespennest instaan voor het opkuisen van duizenden muggen in
slechts enkele uren tijd. Een wespennest hoef je dus niet per se te verwijderen.
Zit het wespennest toch op een hinderende plaats, dan kan je het laten vernietigen door de brandweer. Hiervoor kan je bellen naar 051 80 60 00. Let op, het verwijderen van een wespennest is
niet gratis. Na de verdelging ontvang je een factuur van € 40 exclusief BTW. Indien de brandweer
een tweede of volgende maal moet langskomen voor hetzelfde nest in hetzelfde kalenderjaar, is
dit gratis.
Nesten van hommels en bijen mag de brandweer niet verwijderen. Hiervoor verwijzen we je
graag door naar een imker in jouw buurt. Indien de brandweer voor de vernietiging van een wespennest ter plaatse komt en vaststelt dat het niet om wespen, maar om hommels en bijen gaat,
zal er geen actie worden ondernomen en zal er bijgevolg geen factuur opgemaakt worden.
Meer info over deze en andere insecten vind je op www.natuurpunt.be.
Watervoorraden
De brandweer vult geen watervoorraden aan zoals zwembaden, regenputten enzovoort.
Algemeen
Voor dringende oproepen, bel 112
Voor niet-dringende interventies, bel 051 /80 60 00
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VARIA

Het aanbod van CVO 3 Hofsteden voor september 2018 staat online. Je vindt er naast het zeer
uitgebreide, vertrouwde aanbod ook heel wat nieuwe cursussen:
TALEN Frans 1 voor absolute beginners, Zakelijk Frans niveau 3, TECHNIEK Veiligheid, CULINAIR
Nagerechten en ijsbereidingen , Wild en gevogelte, Oosters koken, Themakoken, Budgetvriendelijk koken voor beginners, KAPPER Gelegenheidskapsels, ICT Arduino voor gevorderden, MODE
EN CREATIE Retouches, Werken met textiel, FOTOGRAFIE Videobewerking
Alle informatie over het aanbod, de precieze inhoud, uren en kostprijs van de cursussen, vind je op www.cvo3hofsteden.org
Schrijf je nu in!
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Academies voor Beeldende kunsten

DAdizele - Moorslede
Artistieke ateliers voor kinderen
MOORSLEDE

P. Lievensstraat 3
8890 Moorslede
1ste tot 3de leerjaar
woensdag 13.20u - 15.00u
4de tot 6de leerjaar
vrijdag 15.30u - 17.10u

DADIZELE

‘t Torreke, plaats 6
8890 Dadizele
1ste tot 6de leerjaar
woensdag 16.20u - 18.00u
1ste tot 6de leerjaar

zaterdag 10.40u - 12.20u

BEELD ATELIER
voor 6 tot 11-jarigen

In de lessen bouwen we verder op de natuurlijke
creativiteit en fantasie die ieder kind in zich heeft.
Onder begeleiding van professionele leerkrachten kan elk
kind op zijn niveau een artistieke kunstzinnigheid en vaardigheid ontwikkelen. Verschillende materialen zoals klei,
verf, papier-maché, kleurpotloden, ... worden gebruikt.
Wat moet je weten?

Eén les per week van 1u 40 min.
Instappen zonder voorkennis bij eigen leeftijdsgroep.
Inschrijvingen en meer informatie via onze
website www.saskroeselare.be

SASK Roeselare | Leenstraat 14 | info@saskroeselare.be | 051 20 30 29

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

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

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

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
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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

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
politie@moorslede.be

TECHNISCHE DIENST

CONTAINERPARK

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 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

SEPTEMBER-OKTOBER 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 20 juli 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

