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Beste inwoner van Groot-Moorslede
Na de winterprik van de voorbije maanden, konden
we ook al terug wat energie opdoen aan de eerste
zonnestralen. We voelen de lente al kriebelen en
stilaan komt de natuur terug mooi tot bloei. Ook
binnen het nieuwe bestuur kriebelt het om de
nieuwe ideeën tot bloei te laten komen.
Wellicht heb je het ook al gehoord, maar Moorslede
staat voor één van de grootste uitdagingen op vlak van
openbare werken. Na de dorpskernhernieuwingen
van Moorslede en Slypskapelle, wordt nu het
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de
Roeselaarsestraat. Een opdracht met vele
uitdagingen! We houden er echter aan om jou,
als inwoner, up-to-date te houden hieromtrent.
Hiervoor kan je terecht op de facebookpagina van
de gemeente, maar ook op de website die sinds
januari in een volledig nieuw kleedje steekt.
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Ben je geëngageerd en ligt onze gemeente en
zorgbeleid je nauw aan het hart? Overweeg dan
zeker om je kandidaat te stellen om te zetelen in één
van onze adviesraden. Meer info hierover vind je op
pagina 6. Maar ook als vrijwilliger ben je binnen onze
gemeente meer dan welkom om de handen uit de
mouwen te steken bij verschillende initiatieven. Zo
kan je tijdens de grote lenteschoonmaak tussen 16
en 31 maart je steentje bijdragen om tot een proper
en zwerfvuilvrij Moorslede te komen.
Ook op vlak van ontspanning staan de komende
maanden terug heel wat activiteiten op de kalender,
zowel op cultureel als op sportief vlak! Ook de vele
verenigingen binnen onze gemeente zorgen telkens
weer voor een gevarieerd aanbod.
Veel leesplezier en geniet alvast van het eerste
lentezonnetje.

Sherley Beernaert
Eerste schepen

Nieuwe website!
www.moorslede.be was aan een update toe
en werd in een nieuw kleedje gestopt.
De website integreert alle informatie van
gemeente en OCMW.
Deze nieuwe versie wil toegankelijker, overzichtelijker en klantgerichter zijn en werkt op
productniveau. De bedoeling is dat de inwoner snel zijn informatie vindt. Enerzijds is er
bovenaan een hoofdmenu met een inhoudelijke opdeling (dienstverlening, vrije tijd en bestuur) die meteen openklapt zodra je met de
cursor passeert. Daarnaast vind je bovenaan
het scherm ook een zoekbalk waar je meteen
mee aan de slag kan. De meest gezochte onderwerpen staan ook centraal in beeld in rode
zoekbalken. Bij elk product vind je de direct
noodzakelijke info én meteen ook de contactgegevens van de dienst waarbij je terecht kan.
Ook een digitale versie van deze Info en de
vorige versies, vind je hier terug!
Voor Toerisme wordt er met een aparte deelsite gewerkt. Via www.moorslede.be kan je
naar de site, maar ook rechtstreeks kan dat
via www.toerismedadizele.be.
Heb je zelf nog een boeiend idee om de
website te verbeteren? Mail naar
info@moorslede.be

OPENBARE
BEVOLKING
WERKEN

Aquafin start in het voorjaar van 2019 met het project “Moorslede Noord” dat bestaat uit het aanleggen van een
gescheiden rioleringsstelsel en het plaatsen van een collector. Aansluitend op het project van Aquafin worden er ook
werken uitgevoerd door Fluvius in samenwerking met de gemeente.

Alle nieuws en updates vind je op:
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www.facebook.com/Moorslede

S!
www.moorslede.be

Ga naar www.moorslede.be en klik op de rode knop ‘Werken Moorslede-Noord’.

Via deze knop kom je terecht op onze
infopagina.
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Op deze pagina vind je updates, video’s en andere
nuttige info terug. Deze pagina wordt constant aangevuld met de laatste informatie.

Meer informatie nodig?

v.u.: Gemeente Moorslede, Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Fluvius en Aquafin zijn de bevoegde instanties om
de lokale bevolking te informeren.

MILIEU
Gratis advies en subsidie voor bomen, hagen, poelen …
op het platteland
Deze winter worden er in ’t West-Vlaamse hart zo maar eventjes 45 landschapsplannen bij landbouwers en particulieren in het buitengebied uitgevoerd. Zo’n plan omvat de aanplant van streekeigen bomen, hagen, houtkanten en/of fruitboomgaarden. Ook het graven van een poel behoort tot
de mogelijkheden. De landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart stond in voor de planopmaak
en de bestelling van het plantgoed. Naargelang de situatie konden de eigenaars rekenen op een
subsidie voor het plantgoed en de graafwerken of zelfs op een volledige realisatie van het plan.
De provincie, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en de gemeente Moorslede bieden deze ondersteuning omdat kleine landschapselementen onmisbaar zijn in een mooi en natuurlijk landschap.
Na dit plantseizoen start de landschapsconsulent in het voorjaar met de opmaak van nieuwe plannen. Woon je landelijk en ben je eigenaar van een weide, akker, braakliggend stuk grond of een
grote tuin. Overweeg je om er streekeigen bomen en struiken te planten? Heb je plannen voor een
poel? Contacteer dan de landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart om je vragen en plannen
toe te lichten. Meer info: www.westvlaamsehart.be/landschapsbedrijfsplan.html - 0494 50 29 31
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Hondenpoep: doe elk kakje in een zakje!
Hondenpoep zorgt voor heel wat ergernis. Niemand heeft graag uitwerpselen aan zijn of haar
schoenen plakken. Ga je wandelen met je viervoeter, neem dan zeker een zakje mee om de uitwerpselen op te ruimen en gooi het thuis bij het restafval of in een openbare vuilnisbak!
Kortom: doe elk kakje in een zakje!
Baasjes die dit niet doen kunnen een GAS-boete tot € 350 krijgen. Een verwittigd man of vrouw
is er dus 2 waard!

BEVOLKING
Oproep vrijwilligers verkiezingen
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen lijken pas achter de rug, maar daar zijn de volgende
al: op 26 mei 2019 trekken we naar de stembus voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.
Voor deze verkiezingen gaan we op zoek gaan naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag een
handje te helpen in 1 van onze 12 stembureaus.
Je kan je opgeven als vrijwillig voorzitter of bijzitter. Er zijn maar 2 voorwaarden: je bent 18 jaar
of ouder en je bent stemgerechtigd.
Wat zijn de taken?
Voorzitters zorgen ervoor dat alles in het stembureau vlot verloopt en helpen ondertussen ook
mee met de praktische werking. Zij stellen ook een secretaris aan die hen bij dit werk ondersteunt. Vanuit het gemeentebestuur wordt een opleidingsmoment voorzien voor alle voorzitters
en secretarissen zodat jullie hier niet onvoorbereid aan moeten beginnen.
Bijzitters nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af
en helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen.
Als voorzitter of bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig van 7.30 uur tot bij het afsluiten
van het stembureau na 14 uur. Je ontvangt hiervoor een kleine vergoeding.
Eenmaal geregistreerd als vrijwilliger, word je bij elke verkiezing opgeroepen. Uiteraard kan je op
elk moment jouw registratie herroepen.
Interesse?
Neem gerust eens contact op met de dienst Burger en Welzijn (051 77 70 06) of stuur een
mailtje naar info@moorslede.be
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WELZIJN
Herinnering: kandidaatstelling adviesraden
Voor de volgende adviesraden worden
geïnteresseerde inwoners van
Moorslede gezocht:
•Seniorenadviesraad
•Noord-Zuidraad
•Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Ligt 1 van deze thema’s je nauw aan het
hart en zou je het lokaal bestuur hierover
graag adviseren en inspireren? Stuur dan
zeker tegen 5 maart je kandidatuur door
naar welzijn@moorslede.be of via telefoon
naar 051 77 70 06.
Meer info kun je terugvinden op
www.moorslede.be/adviesraden-encommissies.

De 10 000-stappenclash komt er terug aan!
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Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10 000 stappen per dag.
Zin in een uitdaging? In mei 2019 doen we terug mee met de 10 000-stappenclash. Moorslede
neemt het op tegen de andere gemeenten/steden van Midden-West-Vlaanderen. De gemeente
of stad die na één maand de meeste stappen zette in vergelijking met hun aantal inwoners, is de
grote winnaar.
Neem gerust al even een kijkje op www.moorslede.be/10-000-stappen en ontdek waarom dit
goed voor je is! In de volgende Info Moorslede zal alle praktische informatie over de stappenclash
te vinden zijn.
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.moorslede.be/
bewegen-op-verwijzing.

MAART 2019: Maand van het
bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker.

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 51ste 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 51 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, 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.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?
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.
In onze gemeente Moorslede liet in 2017 70,7% van de mannen en vrouwen van 55* tot en met
74 jaar zich preventief onderzoeken.
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.

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.

(Bron: Centrum voor Kankeropsporing)
* in 2017 bestond de doelgroep nog uit 55- tot en met 74-jarigen.
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OCMWMOORSLEDE
SOCIAAL
HUIS
BEWEEGT

De gemeentelijke mantelzorgtoelage: wat verandert er?

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 11 december 2018 de aanpassing
aan het reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage goed. Vanaf 2019 gelden een aantal
nieuwe bepalingen.
Zorgbehoevende personen komen niét in aanmerking wanneer zij:
-permanent (7 dagen op 7) in een residentiële instelling voor zorgbehoevende personen
wonen, ook al zijn zij er niet gedomicilieerd.
- recht hebben op het zorgbudget voor mensen met een handicap (ook
‘basisondersteuningsbudget’ genoemd).
- recht hebben op een persoonsvolgend budget.
De mantelzorger kan nooit zelf de mantelzorgtoelage genieten.
Afwezigheden wegens een opname in het voorbije jaar hebben een pro rata vermindering van
de premie tot gevolg, indien de afwezigheden samengeteld meer dan één derde van de
periode sinds het ontstaan van het recht in dat kalenderjaar bedragen.
De toelage wordt slechts éénmaal per kalenderjaar uitbetaald. Het bedrag wordt in januari
van het jaar dat volgt op het betrokken jaar overgeschreven op de bankrekening van de aanvrager.

OCMW-nieuwtjes
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Ingevolge de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur zijn een aantal organen en
taken gewijzigd vanaf 1 januari 2019. Het OCMW als rechtspersoon blijft wel nog bestaan.
Voortaan zijn er 3 organen gelinkt aan het OCMW:
Het bijzonder comité voor de sociale dienst (vergadert maandelijks in besloten zitting)
-Maatschappelijke individuele steunverlening in de ruime zin (leefloon, steun, individuele toelagen)
-Leden: David Claeys, Eric Cosyns, Ine Lievens, Lisa Oplinus, Marnik Vanackere, Romina
Dupulthuys
Voorzitter: Benedikt Vallaey
Het vast bureau (vergadert iedere dinsdagnamiddag na het college van burgemeester
en schepenen in besloten zitting)
-Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert
de besluiten van de raad uit.
-Leden: dezelfde als het college van burgemeester en schepenen (burgemeester, vier
schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst)
OCMW-raad (vergadert maandelijks aaneensluitend met de gemeenteraad)
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe
algemene regels en reglementen vaststellen over: - het beleid van het OCMW; - het inwendig
bestuur; - arbeidsreglementen; - richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke
dienstverlening en steun
-Leden: De OCMW-raad bestaat uit dezelfde mensen als deze van de gemeenteraad.

Sociaal bewegen... Grenzen verleggen
Al gehoord van de rolwagenfiets of de duofiets ?
Het gemeentebestuur, Sociaal Huis, dienstencentrum Patria, woonzorgcentra Maria’s Rustoord en
Maria Middelares kochten met de steun van het Cerafonds een
O-pair rolwagenfiets en een duofiets aan.
De O-pair rolwagenfiets is een veilige, stabiele fiets waarmee
een rolstoelgebruiker kan vervoerd worden. De bestuurder zit
achteraan en heeft een comfortabele trapondersteuning met een
elektromotor. Vooraan zit de rolstoelgebruiker op een geveerde
rolstoel. Het voorste gedeelte kan losgekoppeld worden zodat
deze als aparte rolstoel kan gebruikt worden.
De duofiets is een tandem met 3 wielen. De gebruikers zitten naast mekaar. De bestuurder zit aan
de linkerzijde met het werkende stuur. Hij heeft trapondersteuning met de elektromotor.
De passagier zit aan de rechterkant met een gefixeerd stuur met versnellingen. Hij/zij kan meetrappen, maar dat hoeft niet.
Beide fietsen staan ter beschikking van bewoners van woonzorgcentra, serviceflats en assistentiewoningen. Maar ook alle inwoners van Moorslede en Dadizele met een verminderde mobiliteit of
geestelijke beperking kunnen de fietsen gebruiken.
Met dit nieuwe initiatief kunnen zowel bestuurder als passagier grenzen verleggen. Een tochtje in
eigen omgeving zet immers aan tot bewegen en sociaal contact.
Meer inlichtingen kun je bekomen bij dienstencentrum Patria, 6de Jagersstraat 4 in Moorslede Gsm 0478 52 09 57 - Tel. 051 77 10 01 – fax 051 77 18 71 - e-mail: dienstencentrumpatria@skynet.be

Vrijwilligers, supertalenten!
Onder het motto “vrijwilliger, je bent een supertalent” vieren we van
23 februari tot 3 maart de week van de vrijwilligers.
Zij zijn niet meer weg te denken in de werking van onze diensten.
Daarom werken wij, in samenwerking met Samenlevingsopbouw,
momenteel aan een algemeen gemeentelijk vrijwilligersbeleid.
In ons Sociaal Huis kunnen vrijwilligers met hun talent en vaardigheid terecht in verschillende domeinen: de Minder Mobielen Centrale, het project Warm Dorp, de
Pamperbank, De Katrol, De Vier Seizoenen, residentie Leonie, de bejaardennamiddag, de vluchtelingen,….
Wij danken onze helpers van harte voor hun inzet en appreciëren de hulp van de vele vrijwilligers in
alle gemeentelijke diensten.

Wist je dat … ?
Het dorpsrestaurant in Moorslede opende op 1 februari 2019 de deuren. Net zoals op donderdagmiddag in het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord in Dadizele, kun je nu op vrijdagmiddag in
dienstencentrum Patria genieten van een warme maaltijd en een leuke babbel.
Vervoer naar en van de Patria (6de Jagersstraat 4) is mogelijk.
Alle info is te vinden op onze site www.moorslede.be/dorpsrestaurant of contacteer
Sofie De Cleer op 0475 78 19 48 of 051 57 60 70.
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OCMWSOCIAAL HUIS
Laatste kans!
Te koop: bouwgrond (sociale kavel) langs de Gentsestraat
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Er is nog 1 sociale kavel te koop langs de Gentsestraat in Moorslede voor een halfopen bebouwing. Er is een vrije keuze van architect en aannemer. De oppervlakte van het perceel bedraagt
370 m² en de perceelbreedte is 11,5 m. Prijs van deze kavel (lot 8) is € 66 045.
Voor meer informatie kan je terecht bij De Mandel, Groenestraat 224 in Roeselare (051 23 35 00)
of per mail info@demandel.be.

Rookverbod in voertuigen in bijzijn van -16-jarigen
Vanaf 9 februari is het Vlaams rookverbod in voertuigen van kracht. Concreet mag er niet meer
worden gerookt in auto's in het bijzijn van kinderen onder de 16 jaar. Zowel de gewone sigaret
als de elektronische kunnen niet langer door de beugel. Het verbod geldt bovendien niet enkel
in auto's, maar ook in vrachtwagens, bussen en bestelwagens.

BIBLIOTHEEK

Bibwebsite in een nieuw kleedje!
Sinds 19 februari zit de bibwebsite in een
nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek om
alles over de bib(collectie) en je eigen ontleningen te weten te komen, ook via je smartphone!
Surf dus snel naar moorslede.bibliotheek.be
en ontdek de vele mogelijkheden. Je zal snel
merken dat de vernieuwde website een onmisbare tool is: thuis, onderweg en ook binnen de muren van de bib.

Jeugdboekenmaand

Iedereen Leest
presenteert
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Thema Vriendschap

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op
school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe
vrienden, voorlopig onbekende vrienden,
onzichtbare vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre
vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens de Jeugdboekenmaand zetten we in
de bib van Moorslede de hele maand maart
alle vriendschappen in de kijker met o.a. een
boekenstand.
Voor leerkrachten lager onderwijs en eerste
graad secundair onderwijs zijn er via de
website
www.jeugdboekenmaand.be meerdere
educatieve handleidingen beschikbaar.

JEUGD
BOEKEN
MAAND
1 -31
MAART
2019

Vrienden
vOOR AlTiJD
Jeugdboekenmaand.be
Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Jacques & Lise — vorm Kris Demey

iedereenleest.

TOERISME
Fietsen en onderweg halt houden om iets te bezoeken, of voor een hapje en een drankje. Het gaat
hand in hand. Daarom hebben we in mei opnieuw 2 leuke tochten in petto!

7e Grensleie Smikkeltocht
Proef de troeven van de Leiestreek!
Dagtocht op het vertrouwde fietsnetwerk. Onderweg hou je meermaals halt: je proeft van het lekkers dat de Leiestreek te bieden
heeft en ontdekt interessante en verrassende plekjes.
Wanneer? Zondag 5 mei en maandag 6 mei
Start telkens tussen 9 en 11 uur.
Waar? Starthalte: GC De Knippelaar
Inbegrepen: onthaal met koffie, warme lunch
(excl. dranken), streeklekkers onderweg, toegang tot de
diverse bezienswaardigheden op de halteplaatsen, drankje
op eindhalte, verzekering en pechverhelping
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Details omtrent traject en prijsbepaling volgen!
Aantal deelnemers is beperkt, snel zijn is de boodschap.
Meer info en inschrijven bij deze diensten voor Toerisme:
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Plaats 6, Dadizele
056 29 30 90
toerisme@moorslede.be

2e Troeventocht

Wanneer? Zondag 26 mei 2019. Starten kan tussen 12.30 uur en 14.00 uur.
Wat? Een fietstocht van een kleine 30 km met stopplaatsen waar je verwend wordt met streekproducten en -drankjes!
Waar? Je start en eindigt in 't Torreke en houdt tussenin halt op 3 andere plekjes.
De kostprijs bedraagt € 10 per persoon. In ruil daarvoor krijg je koffie, cupcakes, een ijsje, praline
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 nog! Schrijf je in vanaf 15 april op rekeningnummer
BE49 0910 1258 5171 met vermelding Troeventocht 2019 + naam + aantal personen.

TOERISME/
SPORT
Logeren in Vlaanderen Vakantieland!
Het boek is beschikbaar in het infokantoor voor Toerisme.

Met de Vakantiecheque
kan je een verblijf boeken
bij één van onze 800
gastvrije logies. De
vakantiecheque is enkel
online beschikbaar via
www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/vakantiecheque
Je kiest de waarde van de vakantiecheque(s) op basis van
volgende bedragen: € 35, € 50 en € 100. Zo geef je steeds een
cadeau op maat. Download de Vakantiecheque en print hem
meteen zelf af. De cheques zijn 18 maanden geldig en niet
verlengbaar.
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Sportkalender
2 maart
9-10 maart
.
23 maart
23 maart
30 maart
27 maart
20 april
20-22 april
22 april
20 april
20-21 april

Stratenloop “Daiselrun” in Slypskapelle (Dapalo)
Rallysprint
Pater Lievenstocht (Velodroomvrienden)
Gemeentelijk Hengelkampioenschap (Moorslede 14.00 -17.00 uur)
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften - Slyps
VISO-G-sportdag (Langemark-Poelkapelle)
Wielerwedstrijd OVWF Vierkaven
Paastornooi SV Moorslede
Wielerwedstrijd beloften Vierkaven
Wielerwedstrijd nieuwelingen Dadizele
Daisel Ommeganck Classic (Daiseltrappers - 75km of 150km)

MAART

KALENDER

vr 01
za 02

KNA "WIJLEN BARON ZIZI SANS BALZACK"

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

Auteur: Bart Spaey

Regie: Ivan Desomer

Baron Zizi heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Zijn
		
echtgenote barones Foefoe maalt er niet om. Trutangel de

					

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

di 05
14

VVK: € 8

ABO: € 7

CARNAVALFUIF

GC De Bunder - 14.00 uur
Gezinsbond Moorslede
		
info: 0479 77 23 87 of gezinsbond.moorslede@gmail.com
		moorslede.gezinsbond.be
					

vr 08

FREDDY DE VADDER "FREDDY FOR PRESIDENT"

GC De Bunder - 20.00 uur
Comedyshows.be
		info: www.comedyshows.be

In Freddy for President
		

verkondigt De Vadder heuse
partijstandpunten, waarbij hij voluit de kaart van Europa
trekt. Want dat is de enige weg voorwaarts. Met Freddy
als president!
‘Want ze kunnen evengoed een aap als ik
		
		
verkiezen!’
Hij lijkt het nog te menen ook…

						

ADD & VVK: € 20

za 09

ABO: € 19

Foto WOI BEZOEK AAN DE BRANDWEER

		

zo 10

Brandweerkazerne Moorslede
Gezinsbond Dadizele
info: Johan Vandecasteele - 056 50 61 33 of johandvdc@telenet.be of
Dirk Vandenbroucke - 056 50 96 79 of vandenbroucke_dirk@skynet.be

INSCHRIJVINGEN WIELERTOERISTENCLUB
'CYCLING TEAM SLYPSKAPELLE'

		Sint-Jozef
info: Ferdi Geldhof - 0489 96 88 66
start vanaf zondag 17 maart - 8.30 uur.

di 12
		

za 16

						

		

		

EHBO-CURSUS

MAART

PC Den Ommeganck
Gezinsbond Dadizele
info: Johan Vandecasteele - 056 50 61 33 of johandvdc@telenet.be of
Dirk Vandenbroucke - 056 50 96 79 of vandenbroucke_dirk@skynet.be

BLIND GETROUWD DOOR "HET PRETHUIS"

GC De Bunder - 20.00 uur
Prethuis vzw i.s.m. Cultuurdienst Moorslede

CH
ERKO
UI T V

T!

"LENTECONCERT" KONINKLIJKE FANFARE DE RIDDER JANS ZONEN
PC Den Ommeganck- 20.00uur
K.F. De Ridder Jans Zonen Dadizele vzw
info:rjdadizele@gmail.com of www.ridderjanszonen.be

Met een bruisend concert brengen de muzikanten van
De Ridder Jans Zonen, onder de muzikale leiding van dirigent
Nick Vandendriessche, de lente in het land.
ADD: € 14

						

		

VVK: € 12

ABO: € 11

Kids -12 jaar: gratis

VERLICHTE THEATERWANDELING

Landelijke Gilde - start tussen 18.00 en 20.00 uur
info: 0494 56 48 17

De Landelijke Gilde organiseert samen met KNA, de
Harmonie, de Gezinsbond,
wandelclub Velodroomvrienden en KLJ een Verlichte
Theaterwandeling. Starten kan tussen 18.00 en 20.00 uur
in 'De Elzerij', Elzerijstraat 41 in Moorslede. Deelnameprijs
bedraagt € 5. Inschrijven vooraf is niet nodig.
Onderweg krijg je een hapje en een drankje. Achteraf kan je
gezellig napraten met een drankje en een braadworst.

						

		
		

ADD: € 7

EMOJI PARTY

Ouderrraad GBS Klavertje Vier - van 14.00 en 17.00 uur

zaterdag 16 maart 2019
“verlichte theaterwandeling”

Starten kan vanaf 18.00 u tot 20.00 u – 2 afstanden : 4.5 km of 6 km
Startplaats : “De Elzerij” Elzerijstraat 41, 8890 Moorslede
in samenwerking met KNA, de Harmonie, de Gezinsbond,
wandelclub Velodroomvrienden en KLJ.

VVK: € 6

Deelnameprijs : 5 euro – inschrijven is niet nodig
Onderweg krijg je een hapje en een drankje.
Achteraf kan je gezellig napraten met een drankje en een braadworst.
meer info : via 0494/564817

								
		
		

ADD: € 9

FLUO PARTY

Ouderrraad GBS Klavertje Vier - 21.00 uur
info & tickets: info@gbsklavertjevier.be - 051 77 94 52

VVK: € 7
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MAART

wo 20

JEUGDFILM "VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3"

GC De Bunder - 14.15 uur
Cultuur- en jeugddienst
051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

		

		BLOEDINZAMELING
		
GC De Bunder - 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede

do 28
		

za 30
		

JOODSE RITUELEN EN GEWOONTES DOOR KATRIEN SEYNAEVE

GC De Bunder - 14.00 uur
Gezinsbond Moorslede
info: 0494 34 06 82 of gezinsbond.moorslede@gmail.com

BART HERMAN "TUSSEN ONS GEZEGD EN GEZONGEN"

GC De Bunder - 20.00 uur
Mandala vzw i.s.m. Cultuurdienst Moorslede
051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

TUSSEN ONS dekt vele ladingen. Vooreerst de relatie
tussen artiest en toeschouwer/hoorder, een band die
singer-songwriter Bart Herman hoog in het vaandel
draagt. Daarom laat hij wederom iedereen in zijn ziel kijken. Antwoorden doet hij met wat hij het beste kan en het
liefste doet: zingen en vertellen. Oude en nieuwe liedjes
van eigen hand, nu eens om mee te zingen, dan weer om
in te verdrinken…
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Tickets: ADD: € 20

zo 31
		

VVK: € 18

ABO: € 16

MEDITATIEVE WANDELING IN DADIZELE

Basiliek Dadizele - 14.00 uur
Vorming Plus
info: 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be

		
		BROEDERLIJK DELEN - SOLIDAIR MAAL
		
GC De Bunder- 11.30 uur
		
info/inschrijven: 051 77 91 73 (na 17.00 uur) of
		
valeer.dessein@telenet.be of via overschrijving op
		
BE98 8508 3396 7093 met vermelding van naam
		
en aantal personen

Geef boeren in Guatemala eigen grond om voedsel te
telen. De meerderheid van de bevolking is er afhankelijk
van landbouw, maar heeft geen eigen grond. Deze is
eigendom van een handvol rijken. Broederlijk Delen en
zijn partnerorganisaties helpen boeren onbenutte grond
legaal te verwerven.
Kaarten: volwassenen: € 12
kleuters: gratis

kinderen: € 5

wo 03

APRIL
“OLIVETTI 82” DOOR THEATER MALPERTUIS / BOB DE MOOR

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

Bernard Van de Wiele is niet geestelijk gestoord,
maar in de war. Hij weet niet waarom hij zich opeens in een politiekamer bevindt met een Olivetti
82-typmachine voor z’n neus en twee mannen die
hem aan de tand voelen. Waarom zit z’n hand in
het verband? En hoe is het allemaal begonnen?
Bernard Vandewiele begint zijn verhaal te vertellen…
ADD: € 14

za 06

VVK: € 12

ABO: € 10

VOLKSDANSAVOND

JC De 4Link- 18.00 uur
Chiro Mozaïek
gratis inkom - t.v.v. Reinerts Licht

C H IR O MO ZA Ï E K MO OR SL E DE P R E SE NTE E R T

6 APRIL, 2 01 9 | 18 : 00 | @JC DE VIE RL INK
GRATIS INKO M | T.V. V. RE IN E RTS LIC HT
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za 06
ADD: € 14

LA VIE EN ROSE TVV THINK PINK

PC Den Ommeganck- 19.00 uur
info & tickets: 't Boeketje of 0497 70 35 80

VVK: € 12

Franse avond t.v.v. Think Pink. Optreden van Johny
Voners als Charles Aznavour.

di 09

CIRCUS WORKSHOP

PC Den Ommeganck
		Gezinsbond Dadizele
		
info: Johan Vandecasteele - 056 50 61 33 of johandvdc@telenet.be of
Dirk Vandenbroucke - 056 50 96 79 of vandenbroucke_dirk@skynet.be

zo 14
		

BEZOEK EN BEKLIMMING VAN DE TOREN VAN DE BASILIEK
Gezinsbond Dadizele
info: Johan Vandecasteele - 056 50 61 33 of johandvdc@telenet.be of
Dirk Vandenbroucke - 056 50 96 79 of vandenbroucke_dirk@skynet.be

wo 17

APRIL

JEUGDFILM "MUNE, BEWAKER VAN DE MAAN"

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

do 18
		
		

FAMILIEVOORSTELLING "ACHTER DE SPIEGEL" DOOR SPROOKJES ENZO & TIERET
GC De Bunder - 14.00 uur
cultuur- en jeugddienst
info: 051 70 02 85 fof cultuur@moorslede.be

Sprookjes enzo & Tieret nemen je mee. Langs
wegen vol verdwaalde gedachten en vervaagde
herinneringen. Naar daar … waar vergeten woorden gefluisterd en vervlogen dromen gekoesterd
worden. Naar daar … achter de spiegel.
Tieret & Sprookjes enzo bundelen voor het eerst
de krachten en nodigen jullie uit op een wonderlijke tocht langs vergeten kinderrijmpjes, bizarre
situaties, gekke figuren en nostalgische kleuren!
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ADD: € 6

za 20

VVK: € 5

ABO: € 4

DUBBELCONCERT K.H. DE VERENIGDE VRIENDEN EN HET MUSIKZUG
DER FREIWILLGEN FEUERWEHR MINDEN

		
GC De Bunder - 18.30 uur
		
K.H. De Verenigde Vrienden Moorslede
		info: info@harmoniemoorslede.be

Reeds 44 jaar is de Harmonie verbroederd met
het muziekkorps van de vrijwillige brandweer uit
Minden in Duitsland. In het paasweekend komt
het Mindens muziekkorps terug naar Moorslede
wat meteen het 16de wederzijds bezoek is.
Er staat een dubbelconcert op het programma.
De Harmonie Moorslede wordt gedirigeerd door
Patrick Simoens en het Muziekkorps van Minden door Dietmar Kruse. Het trommelkorps van
Moorslede geeft ook een optreden.
In de toegangsprijs voor dit dubbelconcert is een maaltijd inbegrepen.
ADD: € 15

VVK: € 14

ABO: € 13

Kids 6 tot 12: € 7

Kids -6j.: gratis

zo 21

PAASEIERENRAAP

APRIL

Domein 't Torreke
		Gezinsbond Dadizele
		
info: Johan Vandecasteele - 056 50 61 33 of
		
johandvdc@telenet.be of
Dirk Vandenbroucke - 056 50 96 79 of
		
vandenbroucke_dirk@skynet.be

vr 26

"ROCK STERRE" INDOORFESTIVAL

GC De Bunder - 17.00 uur
		
Campus Ter Sterre Moorslede
		info: www.tersterre.be

Met Rock Sterre 2019 toveren we GC De Bunder opnieuw
om tot een waar indoorfestivalterrein!
Let op, niet zomaar een festival maar wel ééntje met extra
aandacht voor mensen met ASS of autismespectrumstoornis. Een voor België uniek evenement waar mensen
met en mensen zonder ASS elkaar dus kunnen vinden in
een leuk prézomers samenzijn vol muziek, randanimatie
en lekkers!
Wie de drukte even wil ontvluchten, kan terecht aan de
bar/eetkraampjes of kan de prikkelvrije ruimtes, afgestemd
op een deel van hun doelpubliek, ontdekken.
Tickets: ADD & VVK: € 5

za 27
		
		

ABO: € 4

GUIDO BELCANTO "ZO GOED ALS ALLEEN"
GC De Bunder - 20.00 uur
Davidsfonds Moorslede i.s.m. cultuurdienst
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

Davidsfonds Moorslede haalt ter gelegenheid van zijn
90-jarig bestaan de koning van het Vlaamse levenslied
naar Moorslede. Al dertig jaar lang vaart Guido Belcanto
zijn eigen koers, wars van alle modes en trends. Deze
consequente houding heeft een uniek oeuvre opgeleverd
en maakt hem alom gerespecteerd als artiest, tekstschrijver en persoon. Het wordt dus een hoogstaande
muzikale avond, soms eens vrolijk, dan weer melancholisch, met een portie humor en een vleugje romantiek.
Tickets: ADD: € 20

VVK: € 18

ABO of LID: € 16
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CULTUUR
Erfgoeddag 28 april 2019				

Goesting in Vlaanderen

Hamrolletjes met puree, tomatensoep met balletjes, frikadellen met krieken…, evenzoveel klassiekers van de Vlaamse keuken.
Nochtans is Vlaanderen de voorbije decennia nogal homogeen geworden, soms een beetje ten
koste van de “streekgastronomie”. Gelukkig worden streekproducten en typische gerechten in vele
regio’s gekoesterd. Daarom verkennen wij de diverse streken en stellen wij vast over welke rijkdom
wij wel beschikken. En daarbij kijken wij even achterom om na te gaan hoe dat zich allemaal heeft
ontwikkeld. En vooral hoe dat allemaal tot zijn recht komt in de keuken van bij ons. In de dagelijkse
kost of op de feesttafel.
Gerechten met een verhaal dus of omgekeerd, met andere woorden: goesting in Vlaanderen.
Een smakelijke lezing!
Eddie Niesten (1951 – Maastricht) studeerde talen, communicatie, buitenlandse politiek en marketing aan de universiteiten van Antwerpen, Brussel en Hasselt. Hij verzorgde al diverse uitgaven over
België en zijn geschiedenis, zowel hier als in Nederland. Daarbij ook heel wat boeken met betrekking tot landbouw en voeding, gastronomie en culinaire ontwikkelingen. Over deze thema’s geeft
hij vorming en lezingen, verzorgt hij bijdragen in de media in België en Nederland en organiseert hij
gegidste wandelingen.
Hij publiceerde de voorbije jaren onder meer “Goesting in Vlaanderen”, “Op de wijze van de chef”,
“De Keuken van ons Moeder” (bekroond in Nederland), “Tweemaal oorlog, driemaal honger. 19141944” ,“De Keuken van mijn Kindertijd” (Davidsfonds). “De Culinaire Ziel van Nederland. Aan tafel
met boeren, burgers, kooplui en zeevaarders”. Zopas verscheen “1968 voorbij. Van liever lief tot
bittere woede”…
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Afspraak op 28 april 2019 om 14.00 uur in 't Torreke op de
Plaats in Dadizele.
Inkom is gratis. Er is een pauze voorzien. Mogelijkheid tot
vragenstelling.
Eddie Niesten voorziet beeldmateriaal.
Een organisatie van de heemkundige kring Dadingisila vzw
- Dadizele

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Voordrachten (vooraf inschrijven)

Reisreportage Zuid-Turkije en Cappadocië
(Mark Vanryckeghem)
Vrij 1 maart

14 u.

€ 2,5

incl. koffie

Slaap Lekker i.s.m. Bond Moyson
Vrij 15 maart

Gezondheidsadvies (gratis)

14 u.

€ 2,5

incl. koffie

6 & 20 maart en 3 & 24 april

Natuurlijk EHBO en Reisapotheek i.s.m.
SAMANA

Cafetaria LDC Patria

15 maart

Op woensdag van 14.30 u. tot 16.00 u.:

Vrij 22 maart
elke werkdag van 13.30 u tot 17.00 u, iedereen welkom!
Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal
Gezellige namiddagen om 14 u..:
Vrij 22 maart: Natacha's Bingo

Gratis

Brei- en kloscafé
7 & 21 maart en 4 & 18 april

€3

Crea (vooraf inschrijven)
19.30 u.

15 maart & 12 april

14 u.

Avondyoga: iedere woensdag van 20 u. tot 21 u.,
10-beurtenkaart € 30

Bewegen voor 50+: elke dinsdag van 10 u. tot
11 u., 10 – beurtenkaart € 15
Yoga: elke donderdag van 9 u. tot 10 u.,
10 – beurtenkaart € 30

Workshops ( vooraf inschrijven)

Yin Yoga met live muziek i.s.m. Andy
Vanbeveren (Boventoon)
20 u.

€ 15

Keramiek: "Theelichthouder" i.s.m. Clay
Obscuur
Ma 8 april

Do 4 april

13.30 u. tot 16.30 u.

incl. koffie en alle materiaal

14 u.

Gratis

Belang van bewegen en fitheidstest i.s.m.
S-Plus
14 u.

€2

incl. koffie

Extra activiteit als afsluiter van
“De week van de valpreventie”

Vrij 26 april 13.30 u. tot 16.30 u.
incl. 1 consumptie

Beweging

Ma 18 maart

Wegwijs in de thuiszorg i.s.m. CM

Dansfeest Patria met demonstratie in
showkledij + aanleren van dansen door
lesgevers van DANCE-TECHNIQUE!

Bloemschikken (max. €30)
14 maart & 11 april

€ 3,5 bij inschrijving vóór
incl. hapje, drankje en

goodiebag met staaltjes

Di 23 april

Op donderdagnamiddag om 13.30 u.

14 u.

€ 4 ADD

€ 26

€3

Iedereen welkom!

Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
"UiT in Moorslede"
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VARIA
Hondenregistratie
Helaas lopen sommige viervoeters verloren. De gegevens op de chip zijn niet altijd ingevuld of
correct geregistreerd. Sinds 1 september 1998 moeten alle honden in België nochtans geregistreerd zijn. Dit kan via DogID. Alle info vind je op www.dogid.be.
Wanneer je hond verandert van eigenaar of wanneer je verhuist, registreer je dit ook bij DogID.
Controleer in DogID of je gegevens correct genoteerd staan. Voer het chipnummer in het zoekveld van DogID in. Het chipnummer vind je in het paspoort en bestaat uit 15 cijfers.
Vraag bij een volgende bezoek aan de dierenarts of hij de chip van de hond wil aflezen zodat je
kan nagaan of dit overeenkomt met het nummer in het paspoort.

Vlaanderen

Vlaanderen

is milieubewust

is milieubewust

Hallo baasje,
vergeet je ook niet
mijn adres aan te passen?
V.U.: Jean-Pierre Heirman, Secretaris-generaal, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Albert II laan 20/8, 1000 Brussel

V.U.: Jean-Pierre Heirman, Secretaris-generaal, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Albert II laan 20/8, 1000 Brussel

Waarom heeft mijn baasje mij
niet geregistreerd?

WWW.LNE.BE/DIERENWELZIJN

WWW.LNE.BE/DIERENWELZIJN
verhuisA2.indd 1
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Nog een winterdip: bescherm jouw waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Om
dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen boven het vriespunt blijft.
Kan dit niet, plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de warmtemeter.
Wikkel het lint nooit rond de leiding, maar leg het parallel, dit om te voorkomen dat kunststofbuizen
smelten. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren.
Is de woning in de winter onbewoond, sluit dan het water af en laat voordien alle leidingen leeglopen.
Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig je watermeter.
Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
Is er nergens nog water is, dan is de aansluiting wellicht bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af.
Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander.
Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open. Na controle kan de hoofdkraan volledig
opengezet worden.
Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, schakel je de hulp in van het drinkwaterbedrijf.
Kan je de leidingen niet ontdooien, wacht dan tot het warmer wordt. Hou de hoofdkraan dicht als je thuis
bent of gaat slapen. Zo vermijd je lekken bij eventuele dooi.

In geval van waterschade neem je best contact op met je verzekeraar. Maak de nodige foto’s.

Voor meer tips kan je terecht op www.dewatergroep.be/wintertips.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stelt volgende activiteiten voor:
Woensdag 20 maart-19.00 uur
Kleine Straatjeswandeling
Waar? Muntplein Roeselare, aan bib Arhus
Dinsdag 23 of woensdag 24 april 19.00 uur
Kookles
Waar? Dienstencentrum Patria, Moorslede
Inschrijven via e-mailadres of bellen naar
051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine)
Bezoek ook onze Facebook-pagina!
Femma Moorslede
Vragen?
femmafreya.moorslede@outlook.com
Groeten
Het Femma Freya-team: Nadine Hoorne,
Christa Hoorne, Kathleen Maertens,
Myriam Denorme en Greta Declerk

Vergeet je kids-ID niet!
Op reis naar het buitenland in de
paasvakantie? Vergeet je kids-ID niet!

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

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

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

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

Sinds februari is de eerste kids-id en
de 3-jaarlijkse hernieuwing gratis!

		 Jeugd & Sport, Onderwijs, Mobiliteit

Meer info op
www.moorslede.be/kids-id

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

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

ALGEMEEN DIRECTEUR

OCMW - SOCIAAL HUIS

Gemeentehuis Moorslede
secretariaat@moorslede.be

Gemeentehuis Moorslede
bureau 1
secretaris@moorslede.be

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

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

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

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

zorg@moorslede.be

Sociale Dienst:
socialedienst@moorslede.be

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

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

Iepersestraat 52 G, 8890 Moorslede
jeugd@moorslede.be

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

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

INFO MOORSLEDE

WACHT- EN HULPDIENSTEN

MEI-JUNI 2019

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

Mogen wij vragen de artikels voor de volgende editie van
‘info Moorslede’ vóór 29 maart 2019 op te sturen naar of
af te geven in het Gemeentehuis,
dienst Communicatie
Marktplaats 1, 8890 Moorslede.
T 051/77 70 06
communicatie@moorslede.be

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

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

