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De dagen zijn al opmerkelijk langer geworden; de
zomer is duidelijk in aantocht. “Eindelijk”, zullen
veel mensen zeggen.
Niet alleen de zomer komt eraan, ook het einde
van de werken in Slypskapelle is in zicht. Na bijna
anderhalf jaar werken zal men binnenkort
kunnen genieten van het vernieuwd centrum. De
rommelmarkt die begin juni doorgaat, zal de eerste
grote activiteit zijn, waarbij men gebruik kan maken
van het vernieuwde dorpsplein.
De parking van de gemeenteschool is af, de
losliggende platines op de markt worden aangepakt.
Het domein ‘t Torreke wordt onder handen genomen
evenals de parking aan het Dadipark.
We willen alles terug in orde maken zodat we de
komende periode met een gerust gemoed kunnen
ingaan, met de vele activiteiten die op stapel
staan. Zowel sportieve als culturele. En dat er veel
activiteiten zijn, kan je verder lezen in deze Info.
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Een aankomende zomer betekent ook dat er al
volop vakantieplannen worden gesmeed, maar ook
bij ons worden er nog volop plannen gemaakt:
de aanbesteding voor het chirobosje in Dadizele,
de vrachtwagenparking bij Oltereeke, de wegenisen rioleringswerken in de Elzerijstraat, het
toewijzen van de aannemer die de werken in de
Roeselaarsestraat zal uitvoeren, de finalisering van
het dossier voor de aanleg van het speelbos op het
Grimmertingedomein, … Daarnaast zijn er nog veel
andere, kleinere werken.
Zoals je ziet zitten we niet stil.
Al deze
werken brengen uitdagingen mee inzake oa
verkeersafwikkeling.
We proberen dit dan ook tot het minimum te
herleiden en danken jullie voor het begrip.
Geniet alvast met volle teugen van de eerste
zonnestralen!
Vriendelijke groeten,
Pol Verhelle,
Schepen van Ruimtelijke ordening,
Openbare werken, Mobiliteit,
Economie en middenstand

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
-1 mei (Feest van de Arbeid)
-10 mei (Hemelvaart)
-21 mei (Pinkstermaandag)
Extra sluitingsdagen (bovenop de gemeentelijke) van het Secretariaat Cultuur & Jeugd:
-30 april
-11 mei
-26 juni n.a.v. Pardoes
Extra sluitingsdagen (bovenop de gemeentelijke) van de dienst Toerisme:
-11 mei
-28 mei

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:
uittreksels uit centraal strafregister
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 de vorige artikels rond de bevolkingsattesten en de akten van de burgerlijke stand komen
nu de uittreksels uit het centraal strafregister
aan bod.
Hoe werkt het?
De 3 modellen van het uittreksel strafregister zijn voorzien:
•Model 1 - art. 595: andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen
•Model 1 - art. 596.1: voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer
•Model 2 - art. 596.2: voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, bescherming, animatie, …), voor activiteiten of werk in het onderwijs, bij Kind & Gezin, voor
adoptie of pleegouderschap
Je kan ofwel zelf een model kiezen ofwel begeleid worden bij de keuze van het model. Indien nodig
moet de aanvrager ook tekstueel aangeven waartoe het uittreksel moet dienen, zodat de ambtenaar
kan controleren of het juiste model werd aangevraagd.
Sinds enkele weken werken we met de nieuwe module Centraal Strafregister. Na de aanvraag
vraagt deze het uittreksel strafregister aan bij het Centraal Strafregister en zorgt ervoor dat het document automatisch ondertekend en afgeleverd wordt aan de aanvrager.
De aanvraag wordt dus volledig automatisch afgehandeld en
binnen enkele minuten heb je het uittreksel strafregister in je
mailbox. Enkel bij het model 2 moet er nog een tussenkomst
van een ambtenaar gebeuren, maar worden ze daarna ook
per mail aan je afgeleverd. Net als bij de akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsattesten zijn de uittreksels van
het strafregister 100% veilig en volledig rechtsgeldig ondertekend zodat ze overal gebruikt kunnen worden.

Wist je dat?
…je via de app “itsme” zelfs helemaal geen kaartlezer meer nodig
hebt om in te loggen op ons thuisloket? Je installeert de app op je
smartphone en logt eenmaal in met je identiteitskaart en een kaartlezer of met je bankkaart. Vanaf dan kun je altijd via itsme met een
code of je vingerafdruk inloggen op ons thuisloket.
Probeer het zeker eens uit, supergemakkelijk!
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MILIEU
Grote Lenteschoonmaak van 30 april tot 5 mei
Moorslede organiseert voor het derde jaar een grote lenteschoonmaak. De meer dan 30 Mooimakers van onze gemeente zullen ervoor zorgen dat hun buurt er stralend uitziet. De overige straten
worden onder handen genomen door Buurt&Co, waarmee onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft.
Maar zij kunnen dit niet alleen! Deze actie kan enkel lukken
als iedereen bereid is om een bijdrage te leveren. We ergeren er ons immers allemaal aan als straten of wijken er vuil bij
liggen. Daarom vragen wij om tijdens de week van 30 april
tot 5 mei eens extra aandacht te schenken aan het voetpad
en de straatgoot voor jullie deur en deze een extra poetsbeurt te geven. Het zou leuk zijn mochten jullie een buur, die
het moeilijk zelf kan, hierbij helpen.
Vanaf begin mei schakelt de gemeente ook een tandje hoger op het vlak van handhavingsbeleid.
Zo worden er regelmatig camera’s opgesteld op de plaatsen waar sluikstorten voorkomen. Een
verwittigd man is er twee waard!

Doe elk kakje in een zakje
Met dit bordje herinneren we hondenbaasjes aan de
verplichting om hondenpoep op te ruimen. Gebruikte
zakjes met hondenpoep horen thuis in een vuilnisbak.
Zie je er geen in de buurt, neem dan het hondenpoepzakje mee en deponeer het thuis in je vuilnisbak. Wie
toch hondenpoep achterlaat, riskeert een fikse boete.
Hou het dus simpel en doe elk hondenkakje in een
zakje en daarna in een vuilnisbakje.
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Nieuw!
Vanaf half mei verschijnen er voor het eerst openbare kruidenbakken in ons straatbeeld.
Op 7 plaatsen in onze gemeente worden bakken met kruiden geplaatst waarvan iedereen gebruik
kan maken.
Elke bak wordt verzorgd door een peter of meter die een oogje in het zeil houdt.
Meer nieuws volgt binnenkort!

Het chirobosje in een nieuw kleedje
Mogelijk vernam je al dat de gemeente Moorslede, samen met de stad Kortrijk, werd verkozen tot
provinciale laureaat voor de projectoproep Natuur in je buurt 2017. Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, besliste om de gemeente een betoelaging van maximum
€ 50.000 toe te kennen voor de uitvoering van het project “Chirobosje” in Dadizele, bij PC Den
Ommeganck.
De subsidie zal gebruikt worden om het populierenbos nabij de chirohemen om te vormen tot een
meer divers speelbos. De dreef tussen de Ketenstraat en de Azalealaan zal tijdens diezelfde werken
ook heraangeplant worden. Tenslotte zal de toegang tot het domein Mariënstede vanaf de dreef
beter worden uitgewerkt.
Als alles volgens plan verloopt zullen deze werken in het najaar van start gaan.
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Huisvuilzakken te koop bij handelszaken!
Sinds kort zijn de huisvuilzakken van Mirom te koop bij volgende
handelszaken in Moorslede:
•Dagbladhandel Ti Amo, Marktplaats 7 in Moorslede
•Dagbladhandel Joepie, Beselarestraat 24 in Dadizele
•Château Superette, Mariënstede, Remi Dewittestraat 6 in Dadizele
•Carrefour, Roeselaarsestraat 23 in Moorslede
•Spar, Ledegemstraat 18 in Dadizele
Volgende zakken worden verkocht: grote en kleine restafvalzakken (wit)
en PMD-zakken (blauw).

OCMWSOCIAAL HUIS
Zitdag belastingen
De zitdag voor het invullen van de personenbelastingen (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017) gaat
door op maandag 28 mei 2018 in het Sociaal Huis, Marktplaats 18 A in Moorslede. Drie ambtenaren
van de Federale Overheidsdienst Financiën helpen je bij het invullen van je belastingsaangifte van
9u tot 11u45 en van 13u30 tot 15u.
Wat breng je zeker mee: minstens 1 elektronische identiteitskaart per aangifte (pincode is niet
vereist), bankrekeningnummer, fiscale attesten (loon, tegemoetkomingen, woningkrediet, kinderopvang, betaalde alimentatie, dienstencheques, facturen energiebesparende maatregelen, ...).
Nieuw: om lange wachtrijen te vermijden, bieden wij de mogelijkheid aan om vooraf te reserveren.
Hoe?
- je belt naar 051 57 60 70 of mailt naar info@ocmwmoorslede.be
- je geeft je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op en eventueel een voorkeur qua tijdstip
- wij contacteren je om het tijdstip van je afspraak mee te delen.
Hoe vlugger je reageert, hoe gemakkelijker wij een uur voor jou kunnen vastleggen.
Tijdens volgende openingsuren van het belastingskantoor zelf (Rondekomstraat 30, 8800 Roeselare) is elke burger welkom om zijn aangifte te laten invullen :
- maand mei: elke werkdag van 9u tot 12u
- maand juni: elke werkdag van 9u tot 15u doorlopend
- bij vragen of problemen is het Contact Center 0257/257 57 elke werkdag beschikbaar van
8u tot 17u
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OCMW-nieuwtjes

Raadszitting maart

-De jaarlijkse infonamiddag voor senioren gaat door in Dadizele op maandag 17 september
-Het OCMW zal een 3-tal woningen laten hervoegen. De opdracht werd gegund aan Geert Viane,
Bietstraat 53 in Roeselare voor het prijs van € 20.478,39 excl. BTW
-De opdracht voor de automatisatie van de buitendeur van residentie Leonie wordt gegund volgens
prijsofferte aan Tormax, Gontrode Heirweg 186 in Melle voor de prijs van € 2.128,59 excl. BTW. en
excl. bekabelingswerken

Raadszitting april

Het aandeel opvangplaatsen voor asielzoekers (LOI-plaatsen) zal afgebouwd worden van 16 naar 11.
Hiervoor wordt de conventie met Fedasil opgezegd voor het adres Kernemelkstraat 7 in Dadizele.

Wist je dat...?
Je als beschermde klant bij Eandis een kortingsbon kan
verkrijgen voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine of
koelkast?
Alle info kun je vinden op www.eandis.be/sites/eandis/files/
documents/9000168_folder-kortingsbon-eandis-2018.pdf.
Je kan ook langskomen in het Sociaal Huis.
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Warme maaltijden
Wie zelf niet kan of wil koken, kan dagelijks zijn middageten laten thuisbezorgen.
Er is nu een nieuwe aanbieder van warme maaltijden die in Groot-Moorslede levert.
Op onze site www.sociaalhuismoorslede.be vind je een overzicht van de leveranciers onder de
rubriek Thuiszorg-maaltijden.

MOORSLEDE
BEWEEGT
Moorslede Beweegt

Bij je thuis lonkt je bed, de zetel, de hangmat, … Toch is het een kwestie van hieraan te weerstaan,
meer te bewegen en niet te lang stil te zitten.
Onderstaande tips helpen je op weg!
Zit je voor tv? Strek je benen tijdens de reclame. Of leg de afstandsbediening wat verder.
Ga regelmatig een glas water halen. Dubbele winst, want je beweegt meer én je komt sneller aan de aanbevolen 1,5 liter water per dag.
Telefoneer staand. Of gebruik je tablet staand, of zelfs wandelend. Lukt ook prima!
Zet je pc op een hoge kast en hup … klaar om online te bankieren.
Tuinier. Het is een prima beweegmoment.
Lap ramen, schuur terras, was de auto … Goed voor een extra dosis beweging.
Zet je hometrainer voor tv. Of doe oefeningen met gewichtjes
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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.

Doe mee aan de Vlaamse 10.000-stappenclash!
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig:
met 10.000 stappen per dag.
Zin in een uitdaging? Doe in mei 2018 mee aan de
Vlaamse 10.000-stappenclash. Moorslede neemt
het op tegen bijna 200 Vlaamse en Brusselse gemeenten. De gemeente of stad die na één maand
de meeste stappen zette in zijn categorie, is de
grote winnaar.
Doe mee en win!
Zet meer stappen en je gezondheid vaart er wel bij: sterkere spieren, minder kans op kanker, diabetes en overgewicht én fit hoofd. En daar stopt het niet, want elke woensdag is er een prijzenpot
voor deelnemers. En in het weekend volgen speciale acties, goed voor enkele extra prijzen.
Hoe deelnemen?
Registreer je gratis op www.10000stappen.be. Of meld je aan als je al een account hebt.
Sluit je aan bij de groep van Moorslede. Ook als je niet in Moorslede woont kun je zonder
probleem bij deze groep aansluiten.
Geef elke dag je stappen in. Doe dat via de website of app van 10.000 stappen.
Tel je stappen met een app, activity tracker of klassieke stappenteller. Meer info over stappentellers
vind je op www.10000stappen.be.
De Vlaamse 10.000-stappenclash is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de
Vlaamse Logo’s, met steun van de Vlaamse overheid

Infosessie: Moorslede Beweegt. Beweeg jij mee?
We bewegen met z’n allen te weinig en we zitten te lang stil. Voor een gezond leven is een gezonde
mix van zitten, staan en bewegen belangrijk, elke dag!
Daarom proberen we, met de campagne “Moorslede Beweegt”, je te triggeren om dit jaar ten volle
te bewegen aan de hand van verschillende activiteiten die plaatsvinden in onze gemeente.
Tijdens deze informatiesessie krijg je meer informatie over:
Het jaarthema en de campagne “MOORSLEDE BEWEEGT”
De nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek
Het initiatief “Bewegen Op Verwijzing (BOV)”
De deelname van de gemeente aan de Vlaamse 10.000-stappenclash
Wens je deel te nemen aan de 10.000-stappenclash? Schrijf je dan snel in voor deze infosessie! De
éérste twintig inschrijvingen kunnen gratis een stappenteller ontlenen. Na afloop bieden we je nog
een lekker en gezond drankje aan!
Wanneer: donderdag 26 april om 14u
Waar: Dienstencentrum Patria, 6de Jagersstraat 4, 8890 Moorslede
Deelname: gratis.
Vooraf inschrijven noodzakelijk via dienstencentrum@skynet.be of 0478/ 52 09 57
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BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK
Boekstartdag
Verwenparcours voor baby's en peuters in de bib
De bibliotheek is er voor iedereen, óók voor de jongste spruiten
en hun trotse ouders! Sinds begin dit jaar is de bib gestart met
Boekstart. Baby’s van 6 maanden en peuters van 15 maanden
oud krijgen via het consultatiebureau Kind en Gezin en de bib
gratis pakketten met baby- en peuterboeken.
Om Boekstart te promoten legt de bib alle baby’s extra in de watten op zaterdag 19 mei. De hele zaterdagnamiddag
verwelkomt onze bib alle ouders met hun baby om hun kleinste
kapoen te verwennen en om hen kennis te laten maken het
bibaanbod voor de allerkleinsten. Op die Boekstartdag zullen de
mama’s en papa’s hun baby kunnen laten verwennen met
muziek, mobiles enz. Daarnaast ontdekken ze ook de speciale
knisper-, bad-, voel- en prentenboeken.
Natuurlijk zijn ook grote zus of broer en oma’s en opa’s welkom
op de Boekstartdag.
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Nieuwe E-boeken en E-readers in de bib
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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 ereaders beschikbaar zijn.
Vanaf juni zijn enkele nieuwe extra e-readers
beschikbaar en kunnen tientallen nieuwe e-boeken
geleend worden. In geen tijd zal je merken dat de
e-reader alles in huis heeft om jouw favoriete leesapparaat te worden, vooral op reis. Want met de
e-reader lees je altijd en overal op een comfortabele manier. Zo 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 kan lezen in het
donker zonder extra lampje en je hoeft je geen zorgen te maken om een oplader of netsnoer want de
batterij heeft een lange levensduur.
Ook zin om die e-reader eens uit te proberen?
Neem contact op met de bib!

SPORT

Omdat Pinksteren dit jaar op het derde weekend van mei valt en er dan eerste communie is in
Moorslede, werd een ander moment voor de Fietsmarathon gezocht.
Na heel wat speurwerk, rekening houdend met de drukke activiteitenkalender in onze gemeente,
bleef het weekend van 12 en 13 mei als enige mogelijkheid over.
Op zaterdag 12 mei wordt er gestart om 14u en kan er, zoals het al een aantal jaren de gewoonte
is, gereden worden tot 22u.
Op zondag 13 mei is het ook Moederdag. Om iedereen de kans te geven de nodige boodschappen
te doen naar aanleiding van deze heuglijke dag, zal de fietsmarathon pas om 10u starten in plaats
van om 9u. Om 17u weerklinkt het eindsignaal. Ook op de fietsmarathon zullen de dames extra
aandacht krijgen!
De rit voor de wielertoeristen zal om 8u30 vertrekken op de Marktplaats.
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Sportkalender
6 en 13 mei
12 en 13 mei
17 mei
17 mei
26 mei
2 juni
3 juni
7 juni
8 juni		
10 juni
16 juni
24 juni
30 juni

Jeugdtornooi VK Dadizele
Fietsmarathon
West-Vlaanderen blijft bewegen (senioren - Ardooie)
Sport’o’bello-tocht (Velodroomvrienden)
Gemeentelijk Vinkenierskampioenschap
Turnfeest Gympie (De Bunder)
Tijdrit voor niet-aangeslotenen (Slyps)
Toeren rond Dadizele (OKRA Dadizele)
Kampioenenhulde
Pompeschitterstocht (Velodroomvrienden)
Minivoetbaltornooi veteranen Sport’o’bello (sporthal)
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften Koekuit
Wielerwedstrijd Nieuwelingen Slyps

TOERISME
Subsidies voor verder restauratie
Basiliek Dadizele
De Vlaamse regering kent een premie van ruim
1,7 miljoen euro toe voor de restauratie van de
Onze-Lieve-Vrouw-basiliek in Dadizele.
Het voorbije jaar waren er nauwe contacten tussen de
kerkfabriek, onze pastoor, het gemeentebestuur en de
Vlaamse administratie.
Naast deze subsidie werd in de gemeentelijke begroting 2018 al een doorgeeflening voorzien van €613.000.
De noodzakelijke renovatie kan nu van start gaan. Een
belangrijke investering voor Dadizele en haar toeristische uitstraling.

Kermis Dadizele
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Het laatste weekend van
mei strijkt de kermis
opnieuw neer in Dadizele.
Dit jaar koos het gemeentebestuur in overleg met de
handelaars op de Plaats en
de foorkramers voor een
nieuwe opstelling.
De kermisattracties zullen
dit jaar gecentraliseerd
worden op 'de kleine Plaats',
het stuk vóór de KBC-bank.
Beide zijden van de weg
zullen ingenomen worden.
De straat zal afgesloten
worden, zodat het ook voor
de kinderen veiliger wordt.
Er zullen ook aangepaste
verkeersmaatregelen
genomen worden. Volg
onze facebookpagina voor
meer info of aarzel niet onze
dienst Toerisme of
Communicatie te contacteren!

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

Kunstzomer
De Kunstzomer Leiestreek is binnenkort aan de 10de editie toe. 9 gemeenten en steden uit de
regio verwelkomen je graag om tussen 3 juni en 30 september kennis te maken met moderne
hedendaagse kunst. Tijdens deze jubileumeditie zijn er maar liefts 31 unieke locaties te bezoeken.
In onze gemeente kan je op 3 locaties kunstenaars bewonderen op 17 en 24 juni,
telkens tussen 14u en 18u.
In 't Torreke kan je werken van
Carine Vandeweghe en Luc Braem bewonderen. Op 24 juni kan je ook in Château Superette terecht om
een aantal werken van deze kunstenaars te bekijken.
De Bunder ontvangt Nikola Hendrickx.
Carine Vandeweghe
Luc Braem
Deze succesvolle cartoonist schildert
cartoons. Nikola won al verschillende
prijzen in België, Frankrijk, Duitsland,
Italië, Polen, Roemenië, Slovakije, Syrië
en China.
OC Sint-Idesbald stelt werken van Heidi Six, Susy
Desimpele, Jeroen Brulez en Marha Emelgem tentoon.
Susy Desimpele
Heidi Six
Jeroen Brulez

Marha
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MEI

KALENDER

wo 16

JUNI

JEUGDFILM“VAIANA”

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

zo 03

ROMMELMARKT SLYPSKAPELLE

wo 20

JEUGDFILM "BOSS BABY"

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

			

			

vr 18

WILLIAM BOUVA “RESET ”

za 26

ASPE 2"HET DODELIJK
JUBILEUM" - AFGELAST

			

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

								

		GC De Bunder - 20u
		
vzw Prethuis i.s.m. Cultuurdienst
		

KERMIS DADIZELE
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BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17u
		Bloedgevers Moorslede

wo 27

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17u
		Bloedgevers Moorslede

Na zijn eerste succesvoorstelling
KERMIS SLYPSKAPELLE
“Megalomaan”, ging het leven van
		
William als één grote rollercoaster: nu
en dan stevig over de kop, onverwachte
bochten en hier en daar het occasionele kotsplekje. Nu de rit voorbij is en
William weer met beide voeten op de
grond staat, blijft er een onbehaaglijk
gevoel in de maag. De spannende rush
was misschien het beste dat hem ooit
is overkomen, maar hij zat niet echt aan
het stuur. Alles is veranderd, maar is hij
zelf veranderd? Aanvaarden de mensen
hij doet… Of omdat
hem nu om wie hij echt is… Of om wat
het moet? Bij elk antwoord komt er een nieuwe vraag.
Tijd om de knop in zijn hoofd om te draaien, de boel te resetten en
opnieuw op te starten. Nog sneller, nog scherper én nog verrassender. Want er is nog zoveel te vertellen.

za 30

		

Org.: Cultuurdienst
Tickets: ADD: €14

VVK: €12

			
ABO: €10

CULTUUR
CULTUUR
In 1861 beginnen 5 zusters van het hospitaal in Moorslede, op aandringen van het moederklooster
Ten Bunderen, met de opvang van weeskinderen.
In 1900 worden 16 weesmeisjes van het hospitaal ondergebracht in een nieuwgebouwd Sint-Vincentiusweeshuis, palend aan het huis van de directeur in de Iepersestraat.
In 1915 vluchtten de weeskinderen voor het oorlogsgeweld naar een villa in Chars in Frankrijk.
Pas in 1919 keren de weesmeisjes terug naar een filiaal in Oedelem. Het vernielde weeshuis in
Moorslede werd nooit meer heropgebouwd.

Foto uit collectie
Germain Bekaert
Bron: website
www.tenbunderen.be

Cultuurbrochure WOI
De Cultuurdienst en de Cultuurraad van Moorslede publiceren in september 2018 een extra
cultuurbrochure. Daarin zullen enkel alle culturele activiteiten die kaderen in de herdenking van
Wereldoorlog I, van verenigingen en organisaties uit Moorslede, Dadizele en Slypskapelle,
opgenomen worden. Als je denkt dat jouw activiteit hiervoor in aanmerking komt, neem dan
contact op met de Cultuurdienst.

Vervanging percolator de Bunder
In het GC De Bunder werd vast gesteld dat de percolators voor de koffie nauwelijks een jaar
meegaan. Daarom besliste het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum om deze percolators niet meer aan te kopen. Ze gaven de opdracht om naar een ander systeem op zoek te gaan.
FotoisWOI
Sinds kort
dat andere systeem er: een grote koffiezet dat rechtstreeks de thermoskannen van 2
liter vult. Dit toestel werkt met speciale pads, dus niet met gewone koffie en filters. Dit staat vanaf
nu ter beschikking van de gebruikers van De Bunder, samen met twee thermoskannen.
Het zetten van een thermos van 2 liter duurt ongeveer 8 minuten. Dit maakt dat dit toestel even
snel werkt als een percolator. Er liggen standaard 4 pads die kunnen gebruikt worden. Eén pad
(één kan) kost € 2,95. Ben je van plan meer kannen koffie te zetten, laat het ons weten, en we
leggen extra pads klaar.
Tot slot, melk en suiker moet je nog steeds zelf meebrengen. En het is fairtrade koffie. Voor meer
info kun je steeds terecht op 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

Voordrachten (koffie inbegrepen)

Praatgroep Mantelzorg: “Laat de zorg niet
ontsporen!” (i.s.m. S-Plus Mantelzorg)
Do 17 mei om 14u €2 bij inschrijving vóór 14
mei
Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
www.moorslede.be (klikken op “UIT in Moorslede“)!
Voordracht “Gebruik van kruiden tegen
zomerkwaaltjes!"
Gezondheidsadvies (gratis) & Pamperbank
Spreker: Mariolka Clabau Vrij 22 juni om 14u
2-maandelijks op woensdag van 14u30 tot 16u
€3 bij inschrijving vóór 18 juni
2, 16 & 30 mei en 13 & 27 juni
Film “More than honey!” (i.s.m. Natuurpunt
Mandelstreke): gratis deelname,
Beweging
inschrijven
op voorhand wel noodzakelijk
Avondyoga: iedere woe van 20u tot 21u, 10-beurDo 31 mei om 14u
tenkaart €30
Bewegen voor 50+: elke di van 10u tot 11u,
10-beurtenkaart €15
Yoga: op do 3, 17, 24 & 31 mei en 7, 14 & 21 juni
van 9u tot 10u, 10-beurtenkaart €30

Natuurwandeling “Vierkaven”:
Zondag 13 mei om 9u30 (verzamelen op de parking in de Nettingstraat). Gratis.

“Fotografie” (3 lessen):
Deelnemers met verschillende toestellen zijn
welkom, ook beginners! Ma 4, 11 & 18 juni,
telkens om 14u €15 bij inschrijving vóór 24 mei

Cafetaria LDC Patria

Extra activiteiten

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

Vrij 4 mei: Gabriëls Bingo om 14u
Vrij 15 juni: Juliens Bingo om 14u

Gratis
Gratis

Brei- en kloscafé
Op donderdagnamiddag 24 mei en 7 &21 juni,
vanaf 13u30
(deelname: €3, kopje koffie inbegrepen)

Crea

Bloemschikken (max. €30)!: 11 mei om 14u en
19u30 14 juni om 19u30 15 juni om 14u
Juwelen maken: 17 mei om 14u (€15)

Opendeurdag Lokaal Dienstencentrum
Patria: "Project vriendelijk wonen!"
Iedereen van harte welkom op vrijdag 29 juni van
10u tot 16u30.
Maak kennis met ons jaarprogramma 2018-2019
en bezichtig onze assistentiewoningen! Er is ook
lekker gebak en een deugddoend drankje te verkrijgen in de cafetaria van het dienstencentrum.

UIT IN MIDWEST
Doe mee aan de Warmste Week van Erfgoedcel TERF
Dit jaar viert erfgoedcel TERF haar tiende verjaardag en dat zal je geweten hebben. In het voorjaar
organiseerde de erfgoedcel al de actie ‘zot van erfgoed’ en de erfgoedverkiezing op Erfgoeddag.
In mei gaan de vertelmoekes van TERF langs bij de scholen uit de regio om er te vertellen over
mama zijn, vroeger en nu.
Maar ook in het najaar ontsnap je niet aan de verjaardagsactiviteiten met onder andere een
gepimpte Open Monumentendag in de regio, een ondergrondse verkenning in Lichtervelde, een
archiefbrunch in Izegen en – last but not least – de deelname aan de Warmste Week van Studio
Brussel!
Samen met het Huis van de Voeding in Roeselare organiseert de erfgoedcel op zondag 2 december een beurs waar van alles te beleven valt: (kerst)geschenken kopen, een veiling, een schatting
van je meegebrachte (erfgoed)voorwerpen, lekkere knabbels en heerlijke drankjes mét gratis
activiteiten voor de kinderen … En dit voor zeven goede doelen uit de zeven gemeenten waar
de erfgoedcel actief is (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en
Staden)!
Oproep
Heb je iets met een erfgoedlink te verkopen als erfgoedvereniging, privéverzamelaar, museum,
archief, ambachtsman, school of academie? Of ben je een commerciële of sociaal non-profit organisatie of instelling met focus op streekproducten? Of gewoon benieuwd wat we allemaal in petto
hebben voor jou als geïnteresseerde deelnemer die dag?
Meld je aan als standhouder op de beurs en kom je licht opsteken tijdens de infoavond op dinsdag
15 mei om 19.30u in het Huis van de Voeding (Spanjestraat 141 te Roeselare), zaal HOP (1ste
verdiep). Bevestig je komst via anke@bienet.be vóór 10 mei!

Vorming voor verenigingen
Het is een jaarlijkse traditie aan het worden: de gratis vormingsmomenten van
UiTinMidwest. Dit voorjaar kan je als lid van een vereniging deelnemen aan
volgende vormingen:
Dinsdag 8 mei – Online communicatietraining voor verenigingen
Wil je met je vereniging nieuw publiek aantrekken? UiTinMidwest trakteert je op een portie communicatietips en een drankje achteraf. In deze kort maar krachtige communicatietraining leren we
je meer over jouw doelgroep, de UiT-databank, het belang van goed beeldmateriaal en hoe je een
wervende tekst schrijft.

GDPR
GDP… Wat? GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als
vereniging moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke
persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je
ze beveiligt. Hoor je het nu donderen in Keulen? Schrijf je dan zeker
in voor deze sessie en lijst je vragen alvast op!
Inschrijven via info@bienet.be vóór 3 mei. De plaatsen zijn beperkt,
maximaal twee personen per vereniging! Beide vormingsmomenten gaan door in Roeselare, de locatie wordt meegedeeld na
inschrijving.
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JUBILEA

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Willy Lanssens &
Maria Deven

Diamant voor Joseph Vercaigne &
Anna Lybeer

© Jan Stragier

Goud voor Pascal Desmet &
Lutgarde Catteeuw

© Jan Stragier
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Diamant voor Alex Vergote &
Roza Deserrano

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Romain Malfait &
Annie Forrez

Diamant voor George
Debusschere & Magda Vindevogel

Praonfiaciallet
a arissen!
jubil

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Willy Graf & Monique
Haezebrouck

Goud voor Wilfried Moerkerke &
Yvette Debeuf
© Jan Stragier

Goud voor André Vansteenkiste
& Laurette Sabbe

© Jan Stragier
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Goud voor Léonard Roggeman &
Rosette Vangheluwe

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor José Segier & Dina
Vandeginste

Goud voor Gabriel Vanfleteren &
Anny Volckaert

MARIENSTEDE

Week van de Korte Keten
26 mei tot 3 juni
In 2018 organiseren de Vlaamse provincies samen met VLAM de Week van de Korte Keten. Tijdens
de Week van de Korte Keten wil men consumenten op verschillende manieren laten kennismaken
met tal van lokale hoeve- en streekproducten.
Ook Château Superette, de winkel van Mariënstede heet je welkom.
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en
consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs en aanbod zelf bepalen. Als consument krijg
je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of
verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.
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Alle groenten uit de winkel worden geleverd door de boerderij van Lut en Johan Claerbout uit de
Dadizeelsestraat. Maar ook de kazen, yoghurt en desserts, aardappelen, … worden rechtstreeks
aangeleverd door boeren uit Dadizele, Moorslede, Ledegem en Rumbeke.
Maak kennis met onze winkel en onze producten op volgende momenten:
-Zaterdag 26 mei: proevertjesdag in de winkel 11u tot 17u.
-Dinsdag 29 mei en donderdag 31 mei: onthaalbezoeken achter de schermen van winkel en voedingsateliers van 13u30 tot 16u. Inschrijven kan op onthaal@marienstede.be of via 056/50 94 13.
Deelnemen kost €5 pp.

Eetfestijn
Ten voordele van Mariënstede!
Op 17 juni van 18u tot 21u.
Inschrijven via onthaal@marienstede.be of 056/50 94 13. Je betaalt €19 per volwassene. Kinderen
onder 12 jaar betalen €11. We verwelkomen je graag!

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.

KVLV MOORSLEDE

Niet op de openbare weg gooien.

De meldingen voor Dadizele, Slyps en Moorslede, komen
automatisch bij onze Technische Dienst terecht.

"WEGGEEFMARKT" op de stoep,
op zaterdag 12 mei fietsmarathon
Boeken, strips, magazines , encyclopedies & juwelen...
locatie : Breulstraat 43 (bij Nele Dewulf)

Voel je het ook kriebelen om je boekenkast of juwelenkistje eens grondig
op te ruimen? Maar waar blijf je dan met die spullen? Geen probleem. Wees
duurzaam en bezorg ze een tweede leven . Breng die spullen dan naar onze
stand of, vooraf, naar een bestuurslid. Wij stellen die spulletjes dan tentoon.
Iedere bezoeker, die zijn gading er tussen vindt, kan die gratis meenemen.
Toch beter dan zomaar die spullen in de container weg te gooien,
nietwaar ?
We zorgen voor 'n gezellige omkadering & drank à democratische prijzen.
Meer info bij christine.wydooghe@outlook.com, gsm 0479 62 39 12

kvlv.be/sharefair

VU: KVLV Moorslede, Elzerijstr 15, Moorslede

van 14 u - 17 u
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VARIA
Iedereen klaar op het podium?
Haal het doek maar op voor een fantastisch
muziekavontuur!

Een initiatief van zangkoor ‘Cantabile’ Dadizele

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

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

Een boeiende muzikale week voor kinderen tussen 8 en 14 jaar

Voor wie?

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

Waar en wanneer?

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

Inschrijven?

Deelnameprijs = € 125,00 (korting vanaf het 2de kind in het gezin: € 110,00)
Overschrijven kan op rekening BE13 9790 8358 8339 van
zangkoor ‘Cantabile’ Dadizele. Vermeld zeker de naam van
je kind in de mededeling! Alle deelnemers zijn verzekerd
tegen ongevallen en in de pauzes voorzien we een drankje
en een versnapering (ijsje, koek, stuk fruit,…).
Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen picknick voor ’s
middags. U ontvangt ook een fiscaal attest (enkel voor
kinderen tot 12 jaar).

2 T/M 6 JULI
2018

SCHRIJF JE VANDAAG NOG IN VIA:

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

www.cupidomusic.be/muziekweek

Contactpersoon: Martine Cambier (voorzitter Cantabile Dadizele)
8 martine.cambier@pandora.be - ( 0497 41 17 93
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zangkoor ‘Cantabile’ Dadizele
onder leiding van dirigent Bart Feys
presenteert

SING CANTA ZING PEVAJ CHANTE LAULAA
	
  

Ruim 50 vocalisten en een 7-koppig instrumentaal
ensemble nemen u mee op een boeiende muzikale reis

zaterdag 16 juni 2018 om 20 u.
P.C. Den Ommeganck | Ridder Janlaan 3, Dadizele

Tickets: VVK € 10,00 | ADD € 12,00 | kinderen -12 j. gratis
Info & reservatie: www.cantabile.website | 0497 41 17 93
	
  

V.U.:	
  Martine	
  Cambier,	
  Kapelleveld	
  19	
  Dadizele	
  

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stelt volgende activiteiten voor:
Woensdag 16 mei -19u
Uitwaaitocht
Waar? Zwembad de Amfoor, Moorslede
Dinsdag 27 en donderdag 29 maart - 19u
Donderdag 21 juni- 19u
Spaanse Avond
Waar? Zaal Patria, Zesde Jagersstraat,
Moorslede
Inschrijven via e-mailadres of bellen naar
051/779508 0472480518 (Nadine)
Bezoek ook onze Facebookpagina! Femma
Moorslede
Vragen?
femmafreya.moorslede@outlook.com
Groeten
Het Femma Freya-team: Nadine Hoorne,
Christa Hoorne, Kathleen Maertens,
Myriam Denorme en Greta Declerk

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

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

JULI- AUGUSTUS 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 1 juni 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

