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Beste inwoner van Groot-Moorslede
Je hebt de 2de Info van 2018 in handen. De mooie
vlinder op de voorpagina van ons tweemaandelijks
infoblad bezorgt mij nu al lentekriebels! Je zal het
zelf wel merken als je het boekje aandachtig leest:
de agenda van het voorjaar staat weer boordevol
activiteiten.
Als schepen van Sport zal ik ongetwijfeld ieder
weekend weten waar naartoe. We starten het
seizoen met de 17de editie van de rallysprint.
Kort daarop organiseert OKRA voor de zoveelste
keer het jaarlijks kubb-tornooi aan PC Den
Ommeganck. Nog in Dadizele staat een paar dagen
later het Gemeentelijk Hengelkampioenschap
op het programma. En daarna een hele reeks
wielerwedstrijden verspreid over gans onze
gemeente.
Op 21 april staat een van de mooiste evenementen
van Groot-Moorslede op het programma: De Think
Pink-ontbijtrun. Vanaf dit jaar kun je niet alleen
wandelen en lopen maar ook meedoen met de
Think Pink-bikers, fietsen voor het goede doel dus!
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Ondertussen is onze toeristische dienst volop bezig
met de voorbereidingen van het nieuwe toeristisch
seizoen. Waar zij zo allemaal mee bezig zijn voor
2018 lees je ongetwijfeld in onze volgende Info,
maar ik wil je nu al warm maken voor hun nieuw
initiatief: de 1ste Troeventocht. Een fietstocht van
een kleine 30 km met stopplaatsen waar je verwend
wordt met een streekproductje en een drankje.
Alles wat je hierover moet weten, staat in deze Info.
Ik hoop van harte dat ik je op een of meerdere van
onze activiteiten mag verwelkomen! TOT DAN!

Vriendelijke groeten,
Ward Vergote,
Burgemeester Moorslede
Schepen van Sport

Alle gemeentelijke diensten
zijn gesloten op maandag 2
april. Ook op dinsdag
1 mei zijn de gemeentelijke
diensten gesloten, uitgezonderd de dienst Toerisme.
Het secretariaat Cultuur &
Jeugd is ook gesloten op
maandag 30 april.

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.

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:
akten burgelijke stand
Van ons nieuw thuisloket, te vinden op onze
website www.moorslede.be, heb je ondertussen wel al gehoord. Het zorgt ervoor dat
je thuis met je computer en kaartlezer of met
je smartphone 24/7 allerlei attesten, akten en
uittreksels uit het strafregister online kunt aanvragen. Deze worden nadien rechtstreeks in je
mailbox afgeleverd.
Na het artikel van de vorige Info Moorslede
rond de bevolkingsattesten geven we nu wat
meer info over de akten van de burgerlijke
stand.

Hoe werkt het?
Ons thuisloket kan afschriften van onze gescande aktes uit de registers van de burgerlijke stand ophalen en die na een tussenkomst van ons digitaal ondertekenen en via mail afleveren aan de aanvrager. Vanaf 2019 zal de tussenstap met ons echter vervallen door de introductie van DABS, Databank
van Akten van de Burgerlijke Stand. Vanaf dan kan de hele procedure automatisch verlopen en zal je
binnen 5 minuten na aanvraag het afschrift in je mailbox ontvangen. Daarbovenop zijn de afschriften
100% veilig en volledig rechtsgeldig ondertekend zodat ze overal gebruikt kunnen worden.
Alle aktetypes zijn online verkrijgbaar:
Geboorteakte
Huwelijksakte
Overlijdensakte
En alle andere aktetypes uit de registers van de burgerlijke stand

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!

Wist je dat?
We ondertussen al onze 100ste aanvraag via ons thuisloket
mochten uitvoeren?
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MILIEU
Koop een kip met korting en bespaar jaarlijks 50 kg afval
Kippen zijn nuttige dieren die leven brengen in
je tuin. Bovendien verlossen ze je van slakken,
onkruid en heel wat keukenafval. Als beloning
krijg je bijna dagelijks verse eitjes.
Van 1 april tot en met 15 mei 2018 geniet je
van 1 euro korting bij de aankoop van een kip bij
één van de deelnemende handelaars. Met de
kortingsbon kan je maximum 3 bruine of zwarte
legkippen kopen. Een gezin kan de bon slechts
1 keer gebruiken. Contacteer op voorhand de
handelaar om je bestelling door te geven. Hou
rekening met een mogelijke leveringstermijn van
één of twee weken.

De kortingsbon en de deelnemende handelaars vind je terug op www.mirom.be/kippen. De bon
is ook verkrijgbaar in het gemeentehuis en bij de deelnemende handelaars.
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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.

Een stukje touw lost dit probleem meteen op!
Wist je dat een inwoner uit de MIROM regio jaarlijks gemiddeld 70 kg papier en karton produceert?
Papierafval breng je gratis naar het recyclagepark of geef je mee met de 4-wekelijkse ophaling aan
huis. Hou daarbij rekening met de volgende richtlijnen om de ophaling vlot te laten verlopen.
Hoe papier en karton afval aanbieden?
* Maak handelbare pakketjes van max. 15 kg.
* Steek klein papierafval in een gesloten kartonnen doos of papieren zak.
* Plooi kartonnen dozen samen en bind pakketten papier samen met natuurtouw.
* Gebruik geen tape, metaaldraad of plastic koord.
* Beperk de hoeveelheid.
* Plaats het papier en karton afval de avond voor de ophaling vanaf 19 u op de stoep voor jouw
deur.
Wat mag?
Papieren en kartonnen verpakkingen, papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften en kranten,
reclamebladen, boeken, telefoonboeken, schrijf- en printpapier.
Wat mag niet?
Vuil of vettig papier of karton, aluminiumpapier, cellofaanpapier, behangpapier, geparaffineerd
papier en karton. Plastic verpakkingsfolie van kranten, tijdschriften en reclamebladen.
Wat als...?
Als deze richtlijnen niet worden nageleefd, blijft je papier en karton staan en laat de ophaler een
bericht na. Neem het papierafval terug binnen en bied het bij de volgende ophaling correct aan of
breng het gratis naar het recyclagepark.
Bedrijf of handelaar?
Bedrijven en handelaars kunnen ook terecht op het diftarparken in de Briekhoekstraat in Moorslede.
De aanvoer van papier en karton is gratis. Je krijgt enkel toegang tot het diftarpark met je identiteitskaart en een toegangsbadge. Deze badge kan je aanvragen via de milieudienst of www.mirom.be.
Op de website vind je ook meer info over het diftarsysteem.
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OCMWSOCIAAL HUIS
Zin in 'vrijwilligen'?
Elk OCMW vangt sinds jaar en dag vluchtelingen op. Om de inburgering nog vlotter te laten verlopen is het OCMW Moorslede op zoek naar vrijwilligers die ons helpen bij de opvang, de begeleiding en de integratie van vluchtelingen.
De opvang van vluchtelingen gebeurt via het Lokaal Opvang Initiatief van het OCMW.
Als vrijwilliger:
-help je deze mensen om de gemeente en zijn diensten te verkennen: het gemeentehuis, de school,
de speelpleinwerking, de sportclub, de bibliotheek,…;
-ga je regelmatig eens langs om te horen of je kan helpen;
-neem je hen mee naar de winkel, de kringwinkel, de post, de huisdokter, de apotheek, het ziekenhuis, de mutualiteit, het containerpark, …
….
De begeleiding gebeurt in samenspraak en overleg met de maatschappelijk werker van het OCMW.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die sociaal en hulpvaardig zijn, die vlot contact leggen met anderen, die zin hebben voor initiatief en die kunnen omgaan met diversiteit.
Je bent verzekerd als vrijwilliger.
Herken je jezelf hierin, neem dan gerust contact op met het OCMW via de gegevens op de laatste
pagina van de Info of mail info@ocmwmoorslede.be of wim.goemaere@ocmwmoorslede.be
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Wist je dat...?
Vanaf 1 januari 2018 kun je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht voor een gratis verzekering voor vrijwilligers.
Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven en vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door
de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk.
Meer informatie op www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering

Iedereen 'vrijwilligt'!
Van 3 tot 11 maart is er de Week van de Vrijwilliger, die dit
jaar draait om diversiteit en toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk.
Iedereen kan iets betekenen als vrijwilliger. Vrijwilligers zetten immers hun talenten in en doen dat meestal met veel
plezier en voldoening. Ze dragen bij op zoveel domeinen;
het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn.
DANK JE WEL, vrijwilliger van onze Minder Mobielen Centrale, het project Warm Dorp, de Pamperbank, De Katrol,
De Vier Seizoenen, residentie Leonie, de bejaardennamiddag, de vluchtelingen,….

Zitdagen Wijkwerk
Sinds 1 januari is het bestaande PWA-stelsel in Vlaanderen
vervangen door Wijk-werken.
Leefloongerechtigden en werkzoekenden die nood hebben aan een
zeer laagdrempelige opstap in hun traject naar werk kunnen sinds
1 januari instromen in Wijk-werken.
Alle informatie over deze nieuwe activeringsmaatregel waaronder de
regelgeving, de Vlaamse activiteitenlijst, de taken van de trajectbegeleider,... kan je nalezen op de website www.vdab.be/wijk-werken
Voor deze wijkwerkers zijn er voortaan zitdagen in het Sociaal Huis op de 1ste en 4de woensdag
van de maand van 9u tot 11u30.

			OCMW-nieuwtjes
Raadszitting januari

De reglementen van de vakantietoelagen, ondersteuningstoelagen voor kinderen met een beperking alsook het reglement op de afgifte van restafvalzakken en de gemeentelijke mantelzorgtoelagen werden aangepast met ingang van 1 januari 2018.
Al deze reglementen en aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website www.sociaalhuismoorslede.be

Raadszitting februari

-Het intern huurreglement van de sociale huurappartementen Residentie Nantes werd aangepast
-De jaarrekening
-De computerinfrastructuur werd vernieuwd (vervangen door laptops en bijkomende computerschermen via het raamcontract met Real Dolmen)

			Werk in eigen gemeente
Ben je de files en lange verplaatsingen naar je werk beu? Kom dan
bij OCMW Moorslede werken. Het OCMW zoekt personeel voor de
poetsdienst in het stelsel van de dienstencheques met contracten
van onbepaalde duur (minstens 19u/week –vermoedelijke startdatum 1 mei ). Alle info op www.ocmwmoorslede.be of bij het OCMW
Moorslede (Geert Leenknecht - 051/576070geert.leenknecht@ocmwmoorslede.be)

De waterfactuur: correcte meterstand=correcte factuur!
Om een juist waterverbruik te kennen, vraagt de Watergroep één keer per jaar om de meterstand
door te geven. Dat is belangrijk: zo kan de watermaatschappij je verbruiksfactuur berekenen en je
volgende tussentijdse facturen correct inschatten.
Wanneer je jouw meterstand niet of te laat doorgeeft, maakt de Watergroep een schatting van je
verbruik. Dit betekent dat je facturen na deze schatting hoger kunnen uitvallen dan het water dat je
werkelijk verbruikt hebt. Twijfel dus niet en geef tijdig je meterstand door.
				

Hoe lees je de meterstand van je watermeter af ?

				
			

Dit is het nummer van de watermeter. Dit moet je niet
opschrijven.

				
				

Deze cijfers tonen jouw meterstand. Je dient enkel de eerste
(zwarte) cijfers op te schrijven.

Je hoeft je meterstand enkel door te geven wanneer de Watergroep je een meterkaart opstuurt. Je
kunt de standen dan online doorgeven (www.dewatergroep.be/meterstand), telefonisch of door de
meterkaart per post terug te sturen.
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MOORSLEDE
BEWEEGT
Meer dan de helft van de Moorsledenaars beweegt onvoldoende.
Maar hoeveel beweeg je nu het best?

8

Bart en Mia deden de test!
Eén week lang droegen OCMW-voorzitter Bart De Koning en schepen Mia Wyffels een stappenteller. Benieuwd naar hun ervaringen?
Hoeveel stappen zet je gemiddeld per dag?
Over de hele week deed ik gemiddeld 14.000 stappen per dag.
Had je dit verwacht?
Ja, toch wel
Heb je extra inspanningen gedaan?
Neen
Wat is jouw ultieme tip om meer stappen te zetten?
Bij korte afstanden gebruik maken van de fiets of de verplaatsing te
voet doen. Als je toch de auto neemt, kun je gerust iets verder parkeren en
een klein stukje te voet doen.

Hoeveel stappen zet je gemiddeld per dag?
Ik heb het opgelijst en dit is erg variërend, dagen van 3.000 stappen
tot dagen van meer dan 10.000 stappen. Dit is dan vooral in het weekend als we een wandeling maken op de Stroroute met onze hond. Het
maximum ligt op ongeveer 14.000 stappen.
Had je dit verwacht?
Ik wist wel dat de dagen van weinig stappen vooral die dagen zijn
waar er veel vergaderingen zijn. Wel is het zo dat je meer bewust bent
met je stappenteller en dat je automatisch meer probeert te stappen,
wat een goede zaak is. Zo neem je sneller de trap of haal je iets uit de
kast omdat je weet dat dit op te teller komt.
Heb je extra inspanningen gedaan?
De wandelingen in het weekend proberen we zeker te doen. Dit is een route van ongeveer
6.500 stappen. Verder zijn er de goede voornemens die tijdens de dag moeilijk in de praktijk te
brengen zijn wegens gebrek aan tijd. Ik stel wel vast dat ik binnenshuis veel stappen zet. De
kippen gaan voederen in de tuin, iets in de vuilniszak steken. De afstanden bij mij thuis zijn
redelijk groot.
Wat is jouw ultieme tip om meer stappen te zetten?
De enige oplossing om meer stappen te zetten zou zijn minder gebruik te maken van de wagen.
Maar dit is op dit moment praktisch niet haalbaar. Gisteren heb ik wel voor het openbaar
vervoer gekozen toen ik een dag opleiding had in Antwerpen. Op die manier zet je extra
stappen.

Wil je ook weten hoeveel stappen jij zet per dag? En ben je
wel te vinden voor een uitdaging?
Doe dan in mei mee aan de Vlaamse 10.000-stappenclash.
Registreer je op www.10000stappen.be en word lid van de
groep van Moorslede. Geef van 1 tot 31 mei elke dag je stappen in en wie weet stap jij Moorslede wel naar de overwinning. Elke woensdag is er winnaarswoensdag en maak je
bovendien kans op leuke prijzen.

Infosessie
Kom meer te weten over de stappenclash op donderdag 26 april vanaf 14u in Diensten-centrum Patria, 6de Jagersstraat 4 in Moorslede. Je maakt ook kennis met de nieuwe voedingsen bewegingsdriehoek. Deelname aan deze infosessie is gratis, maar vooraf inschrijven is wel
noodzakelijk via dienstencentrumpatria@skynet.be of 0478/52 09 57
Heb je een 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.
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WELZIJN
MAART 2018: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER

Vroegtijdige opsporing biedt de beste
bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe
van je 55ste tot en met je 74ste elke twee
jaar de stoelgangtest.

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het
onderzoek moedigt mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis
een stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te
veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de voorlopers van
dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van de ziekten
die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige
genezing groter.
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Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?
In onze gemeente Moorslede liet 68,3% van de mannen en vrouwen van 56* tot en met 74 jaar
zich in 2016 preventief onderzoeken en zo scoren we hoger dan de deelname in onze provincie.
We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden en
zelfs nog te verhogen in de toekomst.
* 56 jaar omdat dit cijfers van 2016 zijn.
Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens
over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig.
.......................................................................................................................................................................
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf
naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

VARIA

© Jan Stragier

In de vorige editie van onze Info Moorslede
ontbrak één koppel dat hun gouden huwelijk
vierde.
Bij deze: proficiat!

Goud voor Joseph Dequae &
Christella Callens
Uitbreiding ondersteuning buurtfeesten
Al enkele jaren kunnen buurtfeesten, die enkel bedoeld zijn voor de buren, rekenen op een logistieke ondersteuning van de gemeente. Die bestond uit het éénmaal per jaar gratis ontlenen van
50 stoelen en 10 tafels.
Deze ondersteuning wordt nu uitgebreid. Vanaf nu kan je als buurtinitiatief éénmaal per jaar 100
stoelen, 20 tafels, een partytent van 8 op 4 meter en een geluidsinstallatie gratis ontlenen. Dit
voor zo ver de voorraad strekt.
Deze materialen kunnen worden aangevraagd op de cultuurdienst via mail (cultuur@moorslede.
be), telefonisch (051/70 02 85) of in het secretariaat aan de Bunder. Dit moet minstens twee
weken op voorhand gebeuren. De materialen worden gratis (op de geluidsinstallatie na) thuis geleverd en weer opgehaald. De geluidsinstallatie moet je wel zelf komen ophalen en terugbrengen.
Deze ondersteuning geldt niet voor privéfeesten, ook niet voor bijvoorbeeld een wijkkermis waar
er anderen dan de buren op worden uitgenodigd. Voor meer informatie kun je altijd terecht op de
cultuurdienst.

Lokaal is een overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier. Kom en beleef het elke vrijdagmiddag in Roeselare. Je vindt ons tussen 14u en 20u in de Sint-Amandskerk.
Op de markt verkopen boeren en producenten uit de streek rechtstreeks aan de klant.
Meer info: www.lokaalmarkt.be
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BIBLIOTHEEK
Boekstart
De bibliotheek is er voor iedereen, óók voor de jongste spruiten
en hun trotse ouders! Het project Boekstart wil ouders en heel
jonge kinderen laten proeven van boeken.
Heb je een kindje van 6 maanden oud? Dan krijg je een eerste
babypakket via het consultatiebureau Kind en Gezin: een pakje
met een stoffen knisperboekje en een infobrochure.
Als je kindje 15 maanden oud wordt, kan je een peuterpakket
afhalen in de bibliotheek: een tas met kwalitatieve peuterboekjes en een brochure over taalontwikkeling. Helemaal vrijblijvend
is dat. Je hoeft geen lid te worden van de bib.
Maar zo'n bibliotheekbezoek is natuurlijk een goede gelegenheid om onze collectie te leren kennen. Voor de allerkleinsten
heeft de bib heel wat in huis: peuterboeken, cd's met wiegeliedjes, luisterboeken, eenvoudig speelgoed...
Ook als ouder vind je er betrouwbare informatie over zwangerschap, de verzorging en opvoeding
van je kind en kinderpsychologie. Het bibteam wijst je graag de weg!

Techniek for kids
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woensdag 21 maart 2018, doorlopend van 15u tot 18u
Bibliotheek Moorslede
gratis, inschrijven niet nodig, elk moment aansluiten mogelijk
Ben je nieuwsgierig hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze werken ?
Ben je tussen 6 en 12 jaar oud ?
Kom dan naar de bib en knutsel je eigen techniekpuzzel in elkaar!

Herdenking WOI
Deze foto zag je wellicht al in het straatbeeld. We geven je graag wat meer uitleg over de betekenis
erachter.
Oktober 1917 bracht een kentering in het oorlogsgebeuren. De geallieerde troepen achtten het
ogenblik gekomen om een groot offensief in te zetten. De Duitsers moesten wijken en trokken zich
enkele kilometers terug tot achter de weg Passendale-Beselare. Door deze verschuiving van de
frontlijn lag Slyps nu onder het bereik van de geallieerde kanonnen. Dag en nacht werd Slyps beschoten. Gebouwen werden beschadigd. Het duurde niet lang of de Duitsers zagen de oorlogstoestand in. Op 25 oktober 1917 gaven de bezetters het bevel dat alle burgers, die ten westen van de
weg Roeselare-Menen woonden, moesten vertrekken. Op Strobome werden tientallen kanonnen
opgesteld. Op enkele dagen tijd werd Slyps met de grond gelijk gemaakt. Enkel een tiental huizen
trotseerden de verwoesting. Ook de kapel bleef van erge schade gespaard. In de lente van 1918
trokken de geallieerden zich terug in hun oude stellingen vóór Ieper. Slyps was leeg en verlaten.
Niemand was er te zien. De burgers waren gevlucht. De Duitsers waren weer dichter bij het front.
Foto Frans Beerland
Tekst uittreksel uit “De geschiedenis van Slypskapelle” Luc Castelein & Frans Beerland

Foto WOI
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KALENDER

vr 02

MAART

APRIL

KUNST NA ARBEID “FAMILIE
TREKJES”
		

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

			

za 03

KUNST NA ARBEID “FAMILIE
TREKJES”
		

do 15

SANDRA BEKKARI "NOOIT MEER
DIÊTEN" - VOLZET

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

		PC Den Ommeganck - 19u

		
KVLV Dadizele, Moorslede & Slyps,
		
Femma Freya Moorslede & Slyps
		
info en kaarten: 056/500866 		
056/502353 - 0475/534110 of
		rita.dever@telenet.be
		BLOEDINZAMELING
		
GC De Bunder - 17u
		Bloedgevers Moorslede

14

zo 17

NICHOLAS "ECHT" GOOCHELSHOW

		
GC De Bunder - 20u
		Comedyshows.be
		
info & tickets: 051/700285 of
		cultuur@moorslede.be
		

di 20

BLOEDINZAMELING

wo 21

HET EENZAME WESTEN MET "DE
GOD VAN DE SLACHTING"

GC De Bunder - 17u
		Bloedgevers Moorslede

GC De Bunder -20u
			
		Cultuurdienst
		
info & tickets: 051/700285
		cultuur@moorslede.be

vr 23

WILLEM VERMANDERE 		
VOLZET!

wo 28

JEUGDFILM "SPOKENJAGERS"

			
Curieus en Davidsfonds Dadizele i.s.m.
		Cultuurdienst
		
info & tickets: Curieus, Davidsfonds
		
Dadizele of 051/700285
		

GC De Bunder -14u15
		
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
		
info & tickets: 051/700285
		cultuur@moorslede.be

do 05

MARC DE BEL "DE DROMENZUIGER VAN OPA PLUIZEBOL"

wo 18

JEUGDFILM "GAMBA - DE DAPPERE MUIS"

		
GC De Bunder- 14u
		
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
		
info & tickets: 051/700285 of
		cultuur@moorslede.be

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

		

za 21

KAATJES VERJAARDAGSSHOW

GC De Bunder- 14u
		Comedyshows.be
		
info & tickets: 051/700285 of
		cultuur@moorslede.be

Kaatje wacht al jaren op
haar verjaardag. Of toch
zeker al een paar maanden of dagen... Het maakt
eigenlijk niet uit. Het is in
ieder geval al veel te lang
geleden dat ze nog eens
verjaard is, vindt ze.
En nu is het eindelijk zover! Gelukkig hebben Kamiel en Viktor een geweldig verrassingsfeestje
voorbereid.
Familievoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.
Tickets: ADD: €20

VVK: €20

ABO: €19

ONTBIJTRUN T.V.V. "THINK PINK"
						
						MET ONTBIJT VANAF 7U
								
		

			

za 28

PC Den Ommeganck- Ridder Janlaan
info: www.ontbijtrun.be

HET PRETHUIS "VAN KWOAD
NOR ERGER"
		

GC De Bunder -20u
			
		
vzw Prethuis i.s.m. Cultuurdienst
		
info & tickets: 051/700285 of
		cultuur@moorslede.be

CULTUUR
NICHOLAS “Echt”
Goochelen live in het theater wordt zeer interessant. Een goocheltruc kan je nooit op je eentje doen, er is dynamiek nodig met het
publiek … Je weet nooit hoe mensen gaan reageren op de act. Het
is onmogelijk om omstandigheden te controleren, spannend!
Door de vele close-upacts zal de theaterproductie “Echt” geprojecteerd worden op groot scherm. Zo kan iedereen de show met
evenveel verbazing volgen!
Meer info en tickets? Bekijk de kalender hiernaast!
Tickets: ADD: €18 VVK: €18 ABO: €17
HET EENZAME WESTEN “De god van de slachting”
Een loepzuivere komedie van Yasmina Reza.
Wanneer een elfjarig jongetje een ander met een stok twee tanden
uit de mond slaat én daarbij geen berouw toont, moeten de volwassenen praten. Dus komen de twee koppels samen om de dingen uit
te praten en op een beschaafde manier te zoeken naar oplossingen.
Wanneer de situatie volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken en wordt de menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.
In 2011 verfilmde Roman Polanski het stuk met o.a. Jodie Foster en. Kate Winslet. Nu maken
West- Vlaamse klasbakken zich op voor een partijtje verbaal boksen.
Uiteraard in een West-Vlaams dialect, maar met een vernuftig systeem van boventiteling deze
keer! Met: Maaike Cafmeyer, Mathias Sercu, Lien De Graeve en Tom Ternest
Meer info en tickets? Bekijk de kalender hiernaast!
Tickets: ADD €18 VVK: €16 ABO:€14
HET PRETHUIS "Van kwoad nor erger"
Deze voorstelling is een situatiekomedie pur-sang van de hand van
Jeroen Maes. Hilarische toestanden, een avondje puur amusement in het sappig West-Vlaams dialect. Het was de eerste komedie van Het Prethuis en dat bleek meteen een schot in de roos.
Velen hebben het nog niet gezien en wie het zag wil het zeker nog
eens terug zien.
Meer info en tickets? Bekijk de kalender hiernaast!
Tickets: ADD: €20 VVK: €18 ABO: €16

MARC DE BEL “De dromenzuiger van opa Pluizebol”
“Over angsten en hoe die te overwinnen”
Naar het gelijknamige boek van Marc de Bel
Nona gaat een nachtje logeren bij opa Pluizebol.
Dat is altijd erg leuk, want met opa heb je steevast pret. Hij werkt
momenteel aan zijn nieuwe uitvinding: de dromenzuiger. Die zuigt de
nachtmerries van kinderen en grote mensen op.
Maar ook Molik, de vogelverschrikker, opa’s vorige uitvinding, heeft last
van enge dromen.
Nona gaat meteen op zoek, samen met Molik. Al gauw belanden de
twee in een keispannend avontuur...
Meer info en tickets? Bekijk de kalender hiernaast!
Prijzen: ADD: €6 VVK: €5 ABO: €4
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MARIENSTEDE

Barista-avond
22 maart 2018 om 19u
Huis in het Park | Mariënstede
Remi Dewiestraat 6 | Dadizele | 056-50 94 13
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Bezoek onze nieuwe winkel Château Superette!

De winkel, koffiebar en kopietheek zijn elke dag doorlopend open tot 17 uur. Op
zaterdag opent de winkel vanaf 11 uur. Op zondag is de winkel gesloten.
Ook de gemeentelijke restafvalzakken zijn daar te koop!

TOERISME

1e Troeventocht
door Moorslede, Slyps en Dadizele!
Wanneer? 6 mei 2018. Starten kan tussen 12u30 en 14u.
Wat? Een fietstocht van een kleine 30 km met stopplaatsen waar je verwend wordt met een streekproduct en een drankje!
Waar? Je start en eindigt in 't Torreke en houdt tussenin halt op 3 andere plekjes in de gemeente.
De kostprijs bedraagt €10 per persoon. In ruil daarvoor krijg je koffie, taart, een ijsje, pralinetjes
en andere proevertjes, fruitsap, een biertje of een wijntje en een zakje friet!
Voor de kids is er animatie voorzien!
De zon is alvast gereserveerd, nu jullie de kaartjes nog! Kom ze halen vanaf 26 maart!

Vlaanderen Vakantieland
Elk jaar bundelt Logeren in Vlaanderen Vakantieland meer dan 700
leuke logeeradresjes in een handig boek.
Het is nu verkrijgbaar in de dienst Toerisme, ons Infopunt Sint-Jozef
in Slypskapelle én Château Superette in Mariënstede!

Smikkeltocht 2018
Op zondag 29 en maandag 30 april vindt de Smikkeltocht plaats. We gaan voor een traject
van ongeveer 45 km doorheen Gullegem, Izegem, Ingelmunster, Bavikhove, Kuurne en Heule.
Onderweg kan je Eperon d'Or bezoeken en de renbaan in Kuurne en houden we halt in
Chasse Patate in Bavikhove en de Schapershoeve in Heule, waar er lekkers wordt aangeboden. Lunchen doen we in 't Goed ter Couteren in Ingelmunster.
Starten en eindigen doen we in Provinciedomein Bergelen in Gullegem, waar ook een
versnapering op je wacht.
De richtprijs voor een kaartje bedraagt €29. Kaarten zijn te koop vanaf 27 maart!
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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“)!

Diabetesliga – verdeelpunt
Wij zijn een officieel verdeelpunt. Iedereen is
tijdens de kantooruren welkom om diabetesmateriaal te bestellen en af te halen.

Gezondheidsadvies (gratis) & Pamperbank
2-maandelijks op woensdag van 14u30 tot 16u
7 & 21 maart en 7 & 18 april

Beweging
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Voordrachten (koffie inbegrepen)

Reisreportage: “Canarische eilanden”
Spreker: Marc Vanryckeghem
Vrij 2 maart om 14u
€2 bij inschrijving vóór 28 februari.
“C.V.A. en T.I.A.” (i.s.m. SAMANA)”
Spreker: Cindy Bostyn Vrij 6 maart om 14u
€2 bij inschrijving vóór 9 maart
Praatcafé “Dementie, niet alleen Alzheimer” in WZC Maria Middelares
Do 19 april om 14u €2, inschrijven op voorhand noodzakelijk!
Gratis informatiesessie "Moorslede Beweegt, beweeg jij mee?”
Do 26 april om
14u

Avondyoga: iedere woe van 20u tot 21u, 10-beurtenkaart €30
Bewegen voor 50+: elke di van 10u tot 11u,
10-beurtenkaart €15
Yoga: op do 1, 8, 15 & 22 maart en 19 & 26
april van 9u tot 10u, 10-beurtenkaart €30

“Unieke Sauzen” Woe 4 april & ma 9 april,
telkens om 19u30 €15, proevertjes en
materiaal inbegrepen inschrijven noodzakelijk
vóór 27 maart!

Cafetaria LDC Patria

Extra activiteiten

elke werkdag van 13u30 tot 17u, iedereen welkom!

Vrij 23 maart: WEST-VLOMSCHE BINGO om 14u
Gratis

Workshops
ludieke actie, maart = maand van dikkedarmkanker!
“Drollige koekjes” Woe 14 maart om 14u
€5 bij inschrijving vóór 7 maart

Knutselnamiddag voor kinderen
“Nestkastje maken” Woe 4 april om 14u
deelname: €7, inschrijven op voorhand

Brei- en kloscafé
Op donderdagnamiddag 1 & 15 maart,
5 & 19 april vanaf 13u30
(deelname: €3, kopje koffie inbegrepen)

Crea

Bloemschikken (max. €30)!: 29 maart & 19
april om 19u30 30 maart & 20 april om 14u

Kookworkshop

“Dansfeest Patria"
nav de week van de valpreventie Vrij 27 april
om 13u30 €2 bij inschrijving vóór 20 april!
Iedereen welkom!
Biljartprijskamp “De Patria Vrienden”:
za 7 april om 17u €5, gratis koekebrood bij
inschrijving vóór 4 april

UIT IN MIDWEST

22 april 2018
Kiezen ...
Kiezen voor erfgoed ...
Kiezen voor bewaring ...
Kiezen voor raadpleging ...
Kiezen voor digitalisering ...
In 2016 schafte de heemkundige kring Dadingisila vzw zich, dankzij een financiële meevaller, een
geperfectioneerde scanner van de firma Zeutschel aan.
In 2017 werd dankzij de steun van CERA een uitbreiding aangekocht om nog sneller, nog veiliger
en nog beter ons rijk archief de Croix (14e tot 19e eeuw en gespreid over een groot deel van WestVlaanderen) in te scannen en toegankelijk voor het publiek te maken.
Na de duizenden transcripties van onze ere-archivaris Joël Dezegher was het archief ter plaatse al
leesbaar voor Jan en alleman.
Dankzij het scannen van de originele documenten door onze nieuwe archivaris Philip Depraetere,
kiezen wij ervoor om de raadpleging nog boeiender te maken.
Kom op 22 april 2018 naar ons documentatiecentrum, ontdek ons rijk archief, ontdek onze superscanner. Philip zal uitleggen en demonstreren hoe alles in zijn werk gaat. Het is ook een unieke
gelegenheid om een paar topstukken uit het fonds de Croix te bewonderen.
Deze bijzondere belevenis kunnen wij wegens plaatsgebrek maar beperkt aanbieden
(10 personen per sessie).
Plaats van het gebeuren:
Documentatiecentrum heemkundige kring Dadingisila vzw - Ledegemstraat, 2 Dadizele
Schrijf je zo snel mogelijk in om een van de sessies van ongeveer een uur mee te maken.
Dat kan om 10u, 11u, 14.30u en 15.30u. Inschrijven is verplicht via dadingisila@belgacom.net of
via het nummer 056/50.21.76 met vermelding van het tijdstip en de naam van de bezoeker(s).

Met de steun van de Cultuurraad en Bie Terf

Vanaf 1 april ontdek je alle Erfgoeddagactiviteiten in de regio Roeselare op
www.uitinmidwest.be/egd2018
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VARIA
Bouwen aan het front
Jan Vancoillie en Kristof Blieck publiceerden in 2016
het boek "Bouwen aan het front", waarin uitvoerig beschreven wordt hoe de Duitsers loopgraven,
schuilplaatsen en betonbunkers bouwden aan het
Ieperfront 1914-1918. Ze gaan ook dieper in op de
vraag wie precies deze constructies uitvoerde, hoe
het bouwmateriaal aangevoerd werd en welke moeilijkheden daarmee gepaard gingen.
Jan Vancoillie komt vertellen over deze bouwwerken
aan het Duitse front met bijzondere aandacht voor
Moorslede.
Jan Vancoillie (°1976) is historicus en studeerde in
1998 af met een verhandeling over Geluveld tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Hij publiceerde sindsdien al
heel wat boeken en artikels over het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Duitse militaire
begraafplaatsen.

Oltegoare
20

Oltegoare is een nieuwe VZW die tal van evenementen
zal organiseren in en rond Dadizele voor een breed doelpubliek. Het voornaamste doel is om er een gezellige boel
van te maken voor iedereen die zin heeft in een leuk evenement samen met vrienden, kinderen, familie,... Het eerste wapenfeit wordt ons wijnfestival dat zal doorgaan op
19 mei 2018 in domein ‘t Torreke. Enkele wijnboeren stellen er hun creaties voor die de bezoekers kunnen proeven.
Andere dranken en versnaperingen worden ook voorzien.
Ook aan de kids zal gedacht worden dus breng gerust de
hele kroost mee!
Verdere info rond onze VZW en komende evenementen
volgt.

Herdenking
Op 4 februari 2018 was het exact 75 jaar geleden dat 3 rijkswachters het leven lieten in Moorslede,
op het einde van WOII. Mannen die een overval wilden plegen, werden door de rijkswachters
tegengehouden omdat ze fietsten zonder licht. Het 3-tal overleed, één rijkswachter overleefde de
aanval.
Er werd een herdenkingsdienst gehouden in de Sint-Martinuskerk in Moorslede, waarna een gedenksteen werd onthuld aan het Monument voor Gesneuvelden.

SPORT
Sinds kort is er in zwembad De Amfoor nu ook een zwembadrolstoel ter beschikking.
Samen met de reeds aanwezige tillift en het “hulptrapje” is het zwembad nu zeker voor iedereen
toegankelijk.

Sportkalender maart/april 2018:
11 maart
21 maart
24 maart
24 maart
24 maart
28 maart
31 maart
31 maart en 2 april
2 april
21 april
21- 22 april
22 april

Rallysprint
Kubb-tornooi OKRA Dadizele (PC Den Ommeganck)
Pater Lievenstocht (Velodroomvrienden)
Gemeentelijk Hengelkampioenschap (Dadizele)
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften - Slyps
VISO-G-sportdag (Langemark-Poelkapelle)
Wielerwedstrijd OVWF Vierkaven
Paastornooi SV Moorslede
Wielerwedstrijd beloften Vierkaven
Ontbijtrun t.v.v. Think-Pink (PC Den Ommeganck)
Daisel Ommeganck Classic (Daiseltrappers - 75km of 150km)
Wielerwedstrijd nieuwelingen Dadizele

2e Grote Prijs “SACALE”
Georganiseerd door wielervrienden “SACALE” ii.s.m. De Deizelse Veloclub
Wat?
Wielerwedstrijd Nieuwelingen 1.17.3 Het gaat om een open omloop van 64,500 km (15 x 4,3km)
Wanneer? 22 april
Inschrijving + Prijsuitreiking: Café Sportkring,Beselarestraat 10 van 14u30 tot 15u30.
Start om 16u
Prijzengeld: 435€
Kleedkamers:Voetbalterrein VK Dadizele,Oliekotstraat.
Contact:Leeuwerck Fréderic,Azalealaan 52A,8890 Dadizele
E-mail:frederique.leeuwerck@telenet.be GSM:0472/667550
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VARIA

ZATERDAG

21.04.18
VANAF 07.30U
PC DEN OMMEGANCK

RIDDER JANLAAN 3

8890 DADIZELE

WAVESTART

OM HET HALF UUR
VANAF 07.30U t/m 10.30U

WANDEL,LOOP OF FIETS MEE

VOOR HET GOEDE DOEL
VAN RECREATIEVE
FIETSER TOT
ERVAREN RENNER,
..JONG EN OUD

5km
10km

30km
35km
40km
.
.
120km

-INSCHRIJVEN VIA SITE WWW.ONTBIJTRUN.BE
-ONTBIJT,GOODI-BAG EN T-SHIRT
-INSCHRIJVING €12
-DAGINSCHRIJVING €15

Vanaf 1 maart tot eind
april zijn opnieuw lekkere
borstgebakjes te
verkrijgen bij bakkerij
Patrick en Ann en
Artisano in Dadizele.

Niet op de openbare weg gooien.
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Breien voor het goede doel!

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
0497/70.35.80
Help mee aan ons project en steun vele lotgenoten

Duurzame sneukeltocht
Op zondag 18 maart organiseert de Noord-Zuidraad voor de vijfde maal hun duurzame sneukeltocht! De tocht van ongeveer 6 kilometer (met tussenin enkele stopplaatsen voor een drankje en
een hapje) verloopt over goed begaanbare wegen en kan dus zeker met buggy’s en/of rolstoelen
afgelegd worden.
De start is voorzien tussen 14u en 15u aan Château Superette (Mariënstede) in Dadizele.
Inschrijven voor de tocht kan tot 11 maart via welzijn@moorslede.be of 051/77 70 06.
Iedereen van harte welkom!

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stelt volgende activiteiten voor:
Donderdag 15 maart -19u
Sandra Bekkari
Waar? Zaal PC Den Ommeganck, Dadizele
VOLZET
Dinsdag 27 en donderdag 29 maart - 19u
Potje draaien
Waar? Stefans Pottery, Rijselstraat 134, Ieper
Maandag 23 en 30 april - 19u
Koken op drukke dagen (salad in a jar)
Waar? Zaal Patria, Zesde Jagersstraat,
Moorslede
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 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

Dinner & Dance

03.03.2018 - 18u

tvv onderzoek naar
Mucoviscidose

DINNER: kip met frietjes en groenten à volonté van 18u-21u
DANCE MET DJ SWEEBY // TOMBOLA
PRAKTISCH
Kaarten enkel in voorverkoop aan €15 bij Bistro Chapoo

Benefietavond tvv onderzoek naar Muco.

Dadizele en autohandel Bart Delaere. Tafelreservatie

Alle giften welkom op IBAN BE22 9731 8434 0147

mogelijk voor groepen (vraag dit op voorhand aan).

met vermelding ‘Chicks for muco’.

Steunkaarten aan €10.

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

Zaal ‘Oltereeke’ - Nijverheidslaan 6 - Dadizele.
Alle info op www.facebook.com/chicksformuco of
chicksformuco@hotmail.com.

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
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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
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

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

MEI-JUNI 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 6 april 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

