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Beste inwoner van Moorslede
Dit is de laatste Info Moorslede van dit jaar, meteen
ook de laatste van deze legislatuur. Ik kan je nu
al verklappen dat dit boekje in de toekomst een
volledige nieuwe look zal krijgen. Iets om naar uit
te kijken.
We hebben nog maar pas een lange en warme
zomer achter de rug en het eindejaar ligt al in het
verschiet. Dat is een periode waarin we elkaar een
vrolijk kerstfeest en een prettig eindejaar toewensen
en elkaar overspoelen met leuke geschenkjes. Het
gemeentebestuur wil jullie bij deze aankopen zoveel
mogelijk de lokale handelaars van Groot-Moorslede
aanprijzen. Een leuke tip is de geschenkbon van
Moorslede, te verkrijgen in het gemeentehuis in
Moorslede en ’t Torreke in Dadizele.
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Info Moorslede staat ook deze keer weer boordevol
met informatie over alles wat er in Moorslede
te beleven valt. De zwembaddagen, de SintMaartensrondgang, de intrede van Sinterklaas, dat
is slechts een kleine greep uit alle activiteiten die
op til zijn in onze bruisende gemeente de komende
maanden.
Tot slot wil ik jullie niet alleen veel leesplezier met
deze Info Moorslede wensen, maar ook, in naam
van het gemeentebestuur, een prettig eindejaar en
een nieuw begin. Hopelijk zien we elkaar ergens op
een leuke activiteit, zoals bijvoorbeeld op een van
onze gezellige kerstmarkten in Moorslede en/of
Dadizele.
Tot binnenkort!
Warme groeten,

Ward Vergote
burgemeester Moorslede

Alle gemeentelijke diensten zijn tijdens de
herfst- en kerstvakantie gesloten op volgende
data:
donderdag 1 november vrijdag
2 november maandag 24 december vanaf
12u dinsdag 25 december woensdag
26 december maandag 31 december vanaf
12u dinsdag 1 januari
woensdag
2 januari
De bibliotheken van Dadizele en
Moorslede zijn tijdens de herfst- en kerstvakantie gesloten op volgende data:
donderdag 1 november vrijdag
2 november maandag 24 december
dinsdag 25 december woensdag
26 december maandag 31 december
dinsdag 1 januari
woensdag
2 januari
Het Infokantoor voor Toerisme is in deze
periode gesloten op:
maandag 29 oktober donderdag
1 november vrijdag 2 november maandag 24 december dinsdag 25 december
woensdag 26 december maandag 31
december
dinsdag 1 januari
woensdag
2 januari
Het secretariaat van Cultuur en Jeugd is
gesloten op:
donderdag 1 november vrijdag 2 november van 24 december tot en met 4 januari.
Zwembad De Amfoor is gesloten op
volgende data:
donderdag 1 november zondag
11 november maandag 24 december
dinsdag 25 december woensdag
26 december maandag 31 december
dinsdag 1 januari

MOORSLEDE
BEWEEGT

Moorslede beweegt onderweg

Genoeg bewegen doet wonderen voor je gezondheid. Maar vaak is het moeilijk daar een dagelijkse gewoonte van te maken. Beweegmomenten inlassen is nochtans makkelijker dan je denkt.
Het kan in álle domeinen van je leven. Eén daarvan is ‘onderweg’: naar school, naar het werk, naar
vrienden... .Hier gaan we zoeken hoe je onderweg ook kan bewegen.
Onderstaande tips helpen je op weg!
Stilzitten beperken?
Pendel je met bus of trein?
Rijd je dan met je wagen tot het station of leg je die afstand elke morgen en elke avond te voet of
met de fiets af? Ooit al een plooifiets overwogen?
Ga je op de trein meteen zitten om je dutje verder te zetten of blijf je soms rechtop staan?
Een wandelingetje op en af van kop naar staart is zeer bevorderlijk voor een prima evenwicht.
Wat stretchen in een rustige wagon kan natuurlijk ook.
Rijd je met de auto naar je werk? Zoek dan een parkeerplaats op een kwartiertje wandelen van
je kantoor. Zo heb je tenminste elke dag je wandelingetje gehad.
Méér beweegmomenten inlassen?
Boodschappen doen, kan uiteraard met de auto en voor de hele week. Maar je kan ook vaker
naar de winkel gaan om kleinere hoeveelheden aan te kopen. Dan is dat perfect mogelijk te voet
of met de fiets.
Op bezoek bij vrienden of familie? Er samen naartoe met de fiets maakt het nog gezelliger.
Naar de muziekles, de balletles of de tekenacademie met je kids of kleinkinderen? Samen met
de fiets zorgt voor beweging voor allebei, voor verkeersopvoeding, voor het gezonde voorbeeld en
voor extra gezelligheid.
Ben je dan toch gedoemd om je verplaatsingen zittend door te brengen? Kies dan zeker voor
een actieve hobby. Over het sportieve aanbod in Moorslede lees je alles hier:
www.moorslede.be/website/170-www/175-www.html
Coach
Vind je het moeiljik om 'meer bewegen' in je dagelijks leven in te bouwen? Doe dan een beroep
op de coach van ‘Bewegen Op Verwijzing’. Daarvoor stap je naar je huisarts. Die schrijft een verwijsbrief waarmee je kan aankloppen bij de coach. De kostprijs is democratisch en de coach kan
je ontvangen in je eigen gemeente.

Meer weten?
www.bewegenopverwijzing.be

Bron:
Vlaams Instituut Gezond Leven
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MILIEU

Vermijd modder op de weg en je vermijdt ongevallen!
De actie “Modder op de weg” wil zowel de landbouwers als de weggebruikers in het algemeen
attent maken op de gevaren van door modder bevuilde wegen want allebei dragen ze de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ongevallen.
Met de actie wil de provincie en de gemeente de landbouwers en loonwerkers ertoe aanzetten
om snel de bevuilde weg te reinigen en hen bewust maken van het gevaar dat de modder betekent voor de andere weggebruikers door bijvoorbeeld het waarschuwen van de andere weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie.
Iedere weggebruiker wordt door de actie aangesproken om zijn of haar rijstijl aan te passen. Het
slibgevaar dat van modder kan uitgaan is namelijk niet te onderschatten.
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Je kan, als landbouwer of loonwerker van onze gemeente, deelnemen aan deze actie. In ruil voor
€ 30 krijg je van ons een set van 2 signalisatieborden. Door het plaatsen van de borden op de
plaats waar geoogst wordt, kan je de andere weggebruikers verwittigen. Het plaatsen van deze
borden betekent echter niet dat het reinigen van de weg kan uitgesteld worden.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de dienst milieu, groen en landbouw,
tel 051 78 89 15, e-mail: milieu@moorslede.be

Wintertips voor hobbydieren
Hobbydieren (paarden, geiten, schapen,...die als hobby worden gehouden) zijn bestand tegen de
winter zolang ze voldoende voedsel en water krijgen. Een hobbydier dat gewend is buiten te zijn
kan probleemloos tegen vorst. Het bieden van voldoende beschutting tegen vorst, wind en neerslag is wel heel belangrijk.
Denk er ook aan om je dieren binnen te houden bij het afsteken van vuurwerk!
Wanneer moet je alarm slaan?Volgens de wet moeten dieren voldoende beschutting hebben om
te schuilen voor warmte, regen en wind. Er is dus geen wettelijke verplichting tot het hebben van
een stal of schuilhok. Wanneer moet je dan alarm slaan?
als dieren er slecht uitzien, zeer mager zijn of ziek lijken.
als dieren geen droge ligplek hebben.
als aan ijs in de drinkbak gelikt is, wat wijst op dorst.

WELZIJN
Slaap- en kalmeermiddelen
Geraak je soms moeilijk in slaap? Sta je soms onder stress? Dan overweeg je misschien slaap- of
kalmeringsmiddelen.
Wat?
Slaap- en kalmeringsmiddelen verminderen de activiteit van je hersenen en je centraal zenuwstelsel. Zo hebben ze een kalmerend of spierontspannend effect. Deze medicijnen kunnen tijdelijk
helpen om beter met je problemen om te gaan. Maar zij lossen je probleem natuurlijk niet echt
op. Daarom zijn ze vooral bedoeld als tijdelijke maatregel.
Wat kan er fout gaan?
Als je slaap- en kalmeringsmiddelen correct gebruikt, zijn ze veilig. Maar elk medicijn kan bijwerkingen hebben. Lees daarom aandachtig de bijsluiter en volg altijd het advies van je arts.
Hoe beter tot rust komen zonder medicijnen?
Een goede nachtrust is natuurlijk belangrijk. Hier 3 tips om makkelijker in slaap te vallen:
Ga op een vast moment slapen en sta elke dag op hetzelfde uur op. Vermijd middagdutjes.
Gebruik geen alcohol, nicotine, koffie, thee of cola vanaf 4 à 6 uur voor het slapen gaan. Ook
zware, heel zoete of sterk gekruide maaltijden zijn dan te vermijden.
Zet TV, computer en smartphone tijdig uit: 2 uur voor het slapen gaan. Leg je telefoon niet op
je nachtkastje.
Meer info, hulp of advies
Voor medische hulp en specifieke vragen ga je best langs bij je huisarts.
Op www.druglijn.be/test-jezelf kan je anoniem testen hoe riskant je eigen gebruik is.
Bij De Druglijn (www.druglijn.be) kan je trouwens terecht met al je vragen over pillen. Voor een
eerste advies of voor adressen voor hulp en preventie kan je ook anoniem terecht op
078 15 10 20, op werkdagen van 10.00u tot 20.00u.
Meer lezen? www.vad.be/themas/psychoactieve-medicatie
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OCMWSOCIAAL HUIS
Groepsaankoop Groene Stroom 2018-2019
Dit jaar kun je opnieuw veel besparen op je energiefactuur! Hoe? Door je vrijblijvend in te schrijven voor de achtste groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas.
De Provincie West-Vlaanderen gaat voor jou op zoek naar de energieleverancier die een lage prijs
biedt voor 100% groene energie. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe interessanter het aanbod! Al meer dan 208.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor. De campagne start in december 2018. De veiling is voorzien begin februari 2019. Veranderen van energieleverancier(s) kan dan
vanaf 1 mei 2019.
Inschrijven blijft gratis, vrijblijvend en eenvoudig. Je kunt hiervoor langskomen bij de Woondienst
op dinsdagvoormiddag van 8.30u tot 12.00u in het Sociaal Huis, Marktplaats 18A (gesloten op
25 december en 1 januari). Ook op woensdagnamiddagen 12 en 19 december kun je langskomen
van 14.00u tot 17.00u.
Let op: ook al nam je vroeger al eens deel, toch moet je elk jaar opnieuw inschrijven. En vergeet
niet je laatste afrekeningsfactuur mee te brengen!
Contact: Woondienst: 0474 933 558 of stephi.dumolein@roeselare.be
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Hervorming Vlaamse Energielening
De Vlaamse overheid verstrekt via het WVI goedkope energieleningen aan particulieren die energiebesparende investeringen aan
hun woning plannen (2% intrestvoet). Sociale doelgroepen, die
aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zelfs lenen aan 0 %
intrestvoet.
Door een hervorming van de energielening zal WVI vanaf 2019
enkel nog leningen toekennen aan de sociale doelgroep.
Wie dus nog de goedkope energielening wenst aan te vragen
moet zo vlug mogelijk contact opnemen met WVI om de procedure op te starten. Alle dossiers die vóór 1 december ingediend
worden, zal WVI gegarandeerd verwerken. Dossiers die na die
datum overgemaakt worden zal WVI alsnog proberen te verwerken, maar zonder garanties.

Vacature
Het OCMW/Sociaal Huis is voor haar poetsdienst
met dienstencheques op zoek naar een poetshulp
19u/week met kans op vast contract. Voorziene
indiensttreding op 19 november 2018.
Solliciteren kan tot en met 10 november 2018.
Alle info op www.vdab.be/vindeenjob/
vacatures/58088455/poetshulp-dienstencheques

OCMW-Nieuwtjes
Raadszitting september
Het reglement voor het gebruik van de Minder Mobielen centrale werd aangepast.
Voor alle info: www.moorslede.be, rubriek dienstverlening – welzijn – zorg – zorg aan huis –
minder mobielen centrale.

20 jaar bejaardennamiddag
Op 17 september mochten we in PC Den Ommeganck opnieuw de Moorsleedse 65-plussers
verwelkomen voor een namiddag met informatie en amusement. Zo’n 330 senioren gingen in op
de uitnodiging en Okra Dadizele tekende present voor praktische hulp.
Tijdens het infogedeelte lichtte notaris stockman het nieuwe erfrecht toe. Daarna brachten les Filles de Malines een kleurrijke show met zang en spektakel. En natuurlijk mochten de koekestuutjes met koffie niet ontbreken op deze twintigste editie.
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SPORT
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Sportkalender
24-28 december
29 december
30 december

Kerststage Dynamivo
Zaalvoetbaltornooi voor Miniemen (SV Moorslede)
Rode Neuzentocht (Velodroomvrienden)

BIBLIOTHEEK

Voorlezen in de bib
De bibliotheek van Moorslede organiseert enkele
voorleesmomenten op woensdag 21 november in de
bibliotheek van Moorslede. Gezellig bij elkaar in de
kring, proeven van verhaaltjes,... Doelgroep zijn kinderen van de 2de kleuterklas tot en met het 2de leerjaar. Kom eens meeluisteren! Inschrijven hoeft niet.
Deelnemen is gratis. De kinderen kunnen doorlopend
aansluiten. Je wordt opgewacht door enthousiaste
voorlezers die jullie laten lachen, griezelen, genieten...
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TOERISME
Terugblijk Kermisweekend
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Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 vond ons kermisweekend plaats. Er was een artisanale markt, pixelhobby workshop, koekenworp van Dadingisila, Trontinettekoers en kidsevent
op zondag. Vooral feeën en prinsen en prinsessen vulden 't Torreke. 5 onder hen wonnen een
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Coach
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Stilzitten beperken?
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We zijn volop bezig met het samenstellen van een toeristisch programma voor 2019. Verenivoor stap je naar je huisarts. Die schrijft een verwijsbrief waarmee je kan aankloppen bij de coach.
gingen die ondersteuning of medewerking zoeken, of samen met ons een evenement willen
De kostprijs is democratisch en de coach kan je ontvangen in je eigen gemeente. Meer weten?
uitwerken, kunnen steeds bij Christa en Marilyne terecht. Stuur gerust een e-mail naar
www.bewegenopverwijzing.be.
toerisme@moorslede.be

CULTUUR

7.Ontploft het vuurwerk niet? Giet er een emmer water over en laat een nachtje rusten.

8.Hou steeds water of een brandblusapparaat
bij Intrede
de hand. Mocht
het toch misgaan: bel 112
Sinterklaas
en bij brandwonden “Eerst water, de rest komt
later!”.
De Sint komt aan op zondag 18 november om 14.30u in gemeentelijk domein ‘t Torreke. Vandaar
Meer info? ziewaar
www.moorslede.be
stappen we samen naar PC Den Ommeganck,
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je onderweg ook kan bewegen. Dat is gezond en geeft je tonnen energie om er weer
Oh nee! Sinterklaas is er dit jaar helemaal niet bij met zijn gedachten! Hij kan alleen maar denken
tegenaan te kunnen.
aan die ene hele speciale! En er is nog zoveel te doen voor pakjesavond! Krijgen de kinderen hun
pakjes wel op tijd? Kan Sinterklaas eigenlijk verliefd zijn? Zwarte Piet en Zwarte Miet zoeken het
Onderstaande tips helpen je op weg!
uit in “Sint in de wolken!”, een muzikale voorstelling voor kinderen en voor volwassenen die weer
kind willen zijn.
Inschrijven
Alhoewel Sinterklaas heel veel, bijna alles zelfs weet, zijn zijn Pieten niet zo slim. Trouwens, de
Sint kan zich niet met alles bezighouden. Daardoor zijn het de Pieten die het snoepgoed moeten
klaarzetten voor alle kindjes. Maar zij moeten wel weten met hoeveel die kindjes zullen zijn. Wil
je daarom zo vriendelijk zijn om je op voorhand in te schrijven bij de cultuurdienst (051/700.285 of
cultuur@moorslede.be) zodat wij dit aantal kunnen doorgeven aan de Pieten. De kindjes die niet
zijn ingeschreven, zullen misschien geen snoepgoed krijgen en dat zou niemand leuk vinden.
De intrede van de Sint is een organisatie van de Cultuur- en de Jeugddienst. Iedereen is welkom
en de inkom is gratis.
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NOVEMBER

KALENDER

do 01
			

HET ZESDE METAAL
UITVERKOCHT!

GC De Bunder - 20.30u
		
Doskom i.s.m. Cultuurdienst
		
info & tickets: 0477 54 25 38
		

						

		

REVEIL - VANESSA CAPPELIER
Begraafplaats Dadizele - 17.00u

Vanessa Cappelier speelt het “Piccolo Concerto in C major – Il Largo” van Antonio Vivaldi. Ze
doet dit om 17.00u in de kapel de de begraafplaats in Dadizele (ingang via Geluwestraat).
Ze doet dit in het kader van Reveil, een vzw die de lokale begraafplaatsen in Vlaanderen probeert
te verwarmen met muziek, verhalen, poëzie… Ze zien begraafplaatsen als verzamelplekken waar
honderden levensverhalen de wortels vormen van de gemeente.
Vanessa is de dirigent van de Koninklijke Harmonie Slypskapelle.
De toegang is volledig gratis en iedereen is van harte welkom! #reveil #vivaldi

vr 09
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za 10
zo 11

SCHILDERIJK CAFÉ VIERKAVEN

Onthulling namenlijst oudstrijders op gevel
schilderij Vierkaven door Filip Cardoen
Organisatie Heemkundige Kring Moorslede

SINT-MAARTENSRONDGANG
OPENDEUR ECOBOUWERS

Bond Beter Leefmilieu - 10.00u			
info:info@ecobouwers.be of 02 282 19 42

BEVRIJDINGSCONCERT

Basiliek Dadizele - 17.00u 			
Heemkundige Kring 'Dadingisila Dadizele
		
info: 056 50 13 36 of
		philip.depraetere@telenet.be info@davidsfonds-dadizele.be rjzdadizele@gmail.com

hij doet… Of omdat

.

Dit dubbelconcert met 't Muziek van Herne en de Ridder Janszonen van Dadizele wordt ondersteund door woord en beeld. Hiermee herdenken wij het einde van WO I en danken wij de
gemeente Herne die vanaf 1917 talrijke Dadizeelse vluchtelingen heeft opgevangen.
Org.: Heemkundige kring Dadingisila vzw i.s.m. KF De Ridder Janszonen, 't Muziek Herne,
Volksvermaak, Davidsfonds Dadizele en vtb-Kultuur Moorslede/Dadizele
Tickets: ADD: € 10

VVK: € 8

ABO of erelid: € 7

CULTUUR
CULTUUR

vr 16
		

ADRIANO COMINOTTO & PIETER-JAN DESMET
MET SHU BERTS "WINTERREISE"
't Torreke - 20.00u
Cultuurdienst - info: 051 70 02 85
cultuur@moorslede.be

Of hoe Franz Schubert een fikse beurt krijgt ... want
waarom zouden twee rockmuzikanten zich wagen aan
één van de monstres sacrés der klassieke liedkunst?
Org.: Cultuurdienst
Tickets: ADD: € 10 VVK: € 8 ABO: € 6

vr 23

PIV HUVLUV: "ZIJN ER NOG VRAGEN?"

GC De Bunder - 20.00u
		Cultuurdienst
		
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

In zijn 6e avondvullende show maakt Piv komaf met de triviale
vragen die hem vaak gesteld worden na optredens. Hij beantwoordt ze voor eens en voor altijd op heel eigen wijze en zo
kom je álles over Piv te weten…
Org.: Cultuurdienst
Tickets: ADD: € 14

za 24

VVK: € 12

ABO: € 10

EL GRILLO O.L.V. INGE BOLLAERT

basiliek Dadizele - 20.30u
		OekeneNV
		info: www.oekeneNV.be

Tickets: ADD: € 18

VVK: € 15

TOUS LES REGRETZ van Orlandus Lassus, de meest succesvolle componist uit renaissance met absolute klankschoonheid
door de onovertroffen meerstemmigheid waarvoor het koor El
Grillo garant staat.
Foto WOI

wo 28
vr 30
			

		

JEUGDFILM "DR. PROKTORS TELETIJDTOBBE"

GC De Bunder - 14.15u
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
info:051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

HET PRETHUIS: "DE SCHEVE SCHAATS"UITVERKOCHT!
GC De Bunder - 20.00u
Prethuis i.s.m. Cultuurdienst
info:051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be
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DECEMBER

CULTUUR

zo 02

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE "BIZAR"

GC De Bunder - 14.00u
		Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
		
info: 051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

BiZAR is een speelse en muzikale voorstelling, vol auditieve en visuele verrassingen. Een absurde en woordeloze
choreografie voor 4-plussers
Tickets: ADD: € 6

						

VVK: € 5

ABO: € 4

WARMSTE WEEK-EVENT TERF

Huis van den Voeding, Spanjestraat 141, Roeselare10.00u tot 17.00u
		Terf, POM West-Vlaanderen en OC West met steun
van Stad Roeselare

		
Een
originele (kerst)geschenkenbeurs, een verrijkende veiling en schatting, gratis kinderanimatie,
smakelijke tussendoortjes, een schuimend streekbierenfestival…
Check het volledige programma via https://bienet.be/de-warmste-zondag-van-december/ en maak
er een gezellig dagje uit van!
Alle opbrengsten gaan naar het goede doel, nl. Pleegzorg West-Vlaanderen vzw.

wo 12

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.00u
		Bloedgevers Moorslede
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vr 14

SIMPLY JAZZ

GC De Bunder - 20.00u
		
Cultuurdienst i.s.m. UiT in Midwest
		
info: 051 70 02 85 of
		cultuur@moorslede.be

Pianist Mattias Vanhoecke, bassist Stefaan Delrue, Dadizeelse trombonist Koenraad Bekaert en
drumster Annebelle Dewitte laten je samen met zangeres Myriam D’hondt genieten van talloze
pareltjes uit de Jazzgeschiedenis!
Tickets: ADD: € 8

za 15

VVK: € 7

ABO: € 5

BANDIT

GC De Bunder - 20.30u
		Heko Selection
		
info: heko.selection@skynet.be of
		
0496 45 76 48

Bandit komt voor de veertiende keer naar De Bunder in
Moorslede. Hij wordt bijgestaan door zijn schitterende
band en een prachtige lichtshow.

								
						

		
Tickets: ADD
& VVK: € 20
		
Gratis – VIP: € 60

		

ABO: € 18

Kids -12j.:

za 15

KERSTMARKT UNIZO
Unizo Moorslede

		

di 18

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.00u
		Bloedgevers Moorslede

wo 19
vr 21

JEUGDFILM "HUISDIERGEHEIMEN"

GC De Bunder - 14.15u
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
info:051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

YASSINE OUAICH "NEELAND"

GC De Bunder - 20.00u
		Cultuurdienst
		
info: 051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

Neeland wordt gebracht door Yassine Ouaich (De regel
van 3S’) en is gebaseerd op gesprekken met asielzoekers
en werd geschreven in het kader van het leesbevorderingsproject Luisterogen.
Tickets: ADD: €8

						

		

		

VVK: €7

ABO: € 6
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KERSTSFEERTERRAS DADIZELE ONDERNEEMT
Dadizele Onderneemt
't Torreke

za 22
SLYPS "HET EVANGELIE
zo 23						KAT
VOLGENS MARCUS"
vr 28
za 29

d'Oude Schole - 20.00u
KAT Slyps
info: Lisa 0486 34 16 81 (na 18.00u)

We krijgen het verhaal van Jezus te horen volgens Marcus.
		
Het is een bizar verhaal, maar horen we de waarheid..?
Tickets: ADD: €8

VVK: €7

ABO: € 6

		

Frisdranken in kleine flesjes in het GC de Bunder
Frisdranken in het GC De Bunder waren tot voor kort te verkrijgen in literflessen. Dit omdat er zo
meer drank koud kon worden gehouden in de frigo. Door de komst van de koelcel, staat alle drank
nu sowieso koud. Daarom zijn de literflessen verdwenen en vervangen door kleine flesjes. Voor
grote activiteiten en voor voorstellingen met een pauze betekent dit dat de bediening een stuk
sneller kan verlopen en dat er minder afwas zal zijn. Ook het verlies van een fles waar slechts een
beetje drank uit is, verdwijnt hierdoor. Ook de blikken ice-tea zijn vervangen door flesjes.

CULTUUR

Reis naar Balen op 18 november 2018
Onze laatste activiteit van het jaar en van de herdenking van Wereldoorlog I is een daguitstap
naar Balen in samenwerking met vtbKultuur.
In deze gemeente kwamen vanaf september 1917 zo'n 1000 West-Vlaamse vluchtelingen aan,
waarvan 205 Dadizelenaars en 98 Moorsledenaars. De meesten kwamen pas in 1919 naar
West-Vlaanderen terug.
Erfgoed Balen en de gemeente Balen nodigen ons uit voor een bezoek aan de Expo
"De vluchtelingen 1917-1918" en de historische plaatsen van weleer. Speciaal voor ons
bezoek werd door hen volgend dagprogramma uitgewerkt:
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7u
10u
10.30u
12.30u
14u

17u
17.30u
20.30u

Stipt vertrek met de bus aan de basiliek van Dadizele
Ontvangst en verwelkoming in "de Kruierie" in Balen
Bezoek aan de expo, het Kruiermuseum en de Historische Herberg
Warm middagmaal inclusief consumptie
Historische tour doorheen Balense velden met de bus: de markt, de
St.-Andrieskerk, het kapelletje van Dadizele, de woning waar Warden Oom
verbleef, de pastorij, de Keiheuvel, de wijk Fabriek en het opvanghuis van de
familie Ingelbeen, ... Al deze plaatsen hebben met de West-Vlaamse
vluchtelingen te maken. Onderweg wordt er af en toe halt gehouden voor een
toelichting en een bezoek aan bezienswaardigheden.
Gezamenlijke broodjesmaaltijd
Afscheid en vertrek
Aankomst in Dadizele

Dankzij de tussenkomst van de gemeente Balen, kunnen we jullie het volledige programma
aanbieden voor de prijs van 55 euro per persoon (leden van Dadingisila en vtbKultuur
krijgen 5 euro korting, alles inbegrepen (busreis, busvervoer en gidsbeurt ter plaatse, inkom
expo, Kruiermuseum, Historische Herberg, maaltijden middag en avond). De plaatsen zijn
beperkt (56) en er wordt maar 1 bus ingelegd. Bij laattijdige annulering (na 1 november)
zijn de kosten niet terugvorderbaar.
Inschrijven tegen uiterlijk 1 november 2018 via mail decoenedaisy@hotmail.com of
linda.deruyter2@gmail.com (naam van alle deelnemers vermelden a.u.b.). Inschrijving is pas
definitief na overschrijving op rek. BE56 8600 1180 5888 met vermelding "Balen" en de
naam van de deelnemers.

Publicatie 100 jaar bier en plezier
In de vorige Info Moorslede zag je vast de aankondiging van Open Monumentendag, waar
de tentoonstelling "100 jaar bier en plezier: café's in Moorslede en Slypskapelle 1918-2018"
werd voorgesteld.
Rond dit thema wordt nu een boek voorgesteld.
Cafés, wie kent ze nog?
De warme plaatsen waar men tussen pot en pint een babbeltje slaat.
De cafébazinnen Vonne, Meetje, Paula,... die waakten over het wel en wee van hun tooghangers, raad en troost gevend.
De clubs van duiven, vinken, voetbal en pikkers enz…
De bruin gerookte muren en de geur van verschaald bier.
Een toog, flipperkast, juke box, tafelvoetbal, vogelpik, het stond er allemaal.
We hebben geprobeerd met foto’s een tijdsbeeld vast te leggen dat langzamerhand verdwijnt
maar alle foto’s hebben hun eigen verhaal.
Geniet van Manten en Kalle en de volksmensen die Moorslede en Slyps kleurden en maakten.
Wellicht is er nog een café of naam vergeten of ken je nog verhalen. Aarzel niet om ons die
informatie te bezorgen.

Info
Auteur: Rik Lybeer
Redactie: Geert Proot
Uitgegeven door de
Heemkundige Kring Moorslede, 2018
80 p., geïllustreerd met talrijke zwart-wit &
kleurenfoto’s
Met steun van TERF
Te koop via contact@heemkringmoorslede.be,
via de bestuursleden en in de
Bibliotheek Moorslede

(illustratie Omslag boek cafés)
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De geboorte van de dorpsbioscoop in Dadizele komt in zicht

18

Hierbij kondigen we met vreugde aan dat we in 2019 een nieuwe spruit
verwachten. Mariënstede tovert het vroegere conciërgehuis nabij het Rosarium
om tot de kleinste dorpsbioscoop (30 zitjes) van het land. Samen naar de ﬁlm
kijken of luisteren naar een boeiend verhaal, verbindt mensen. Het wonder is dat
je samen in de inmiteit van de donkere zaal zo opgaat in wat er op het scherm
gebeurt en dat kan delen.
We verwachten de geboorte binnen 9 maanden en daarna volgt de babyborrel.
Elk zegge het voort!
Wie zich geroepen voelt om mee te werken aan de ﬁlmprogrammae,
kan contact opnemen met Hilde Decoene in Mariënstede (056 50 94 13 of
begeleidwerk@marienstede.be)

Mariënstede zoekt een buddy-vrijwilliger
Opdracht: een jonge vader en zijn zoontje bijstaan in de opvoeding
Wanneer: 1 keer per maand op zaterdagnamiddag
Talenten: opvoedkundig onderlegd zijn en een rijbewijs hebben
Ondersteuning: de dienst Bruggensteun helpt je steeds op weg waar nodig
Meer info bij: Krisn Logie en Hilde Decoene in Mariënstede (056 50 94 13)
Mariënstede vzw, Remi Dewiestraat 6, 8890 Dadizele | Tel. 056 50 94 13
www.marienstede.be | hps://www.facebook.com/MarienstedeVzw

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Voordrachten
SOS GSM

Vrij 16 nov 14u
Dadizele € 1

Cafetaria WZC Maria’s Rustoord
inschrijven voor 9 nov

Praatcafé Dementie

Gezondheidsadvies (gratis)
Op woensdag van 14u30 tot 16u:

Thema Jongdementie
€ 2 (incl. koffie)

Woe 5 dec 14u

Inschrijven voor 28 nov

14 & 28 nov en 12 & 26 dec

Workshops

Pixelhobby voor volwassenen

Cafetaria LDC Patria
elke werkdag van 13u30 tot 17u, iedereen welkom!
Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal
Gezellige namiddagen om 14u:

Vrij 23 nov: Stefanies Bingo
Gratis
Vrij 14 dec: Kerst Bingo Gratis

€ 7 (incl. materiaal)

Ma 5 nov 14u
26 okt

inschrijven vóór

Kookworkshop
Herfstmenu
Ma 19 nov of di 20 nov

19u30

€ 20 (incl. ingrediënten)
Kinderyoga
voor kinderen van het 1e leerjaar
Woe 19 dec

Brei- en kloscafé
Op donderdagnamiddag om 13u30
8 & 22 nov en 6 & 20 dec

€3

14u tot 15u

€4

inschrijven vóór 12 dec
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Natuurlijk kerstpakket
Vrij 21 dec

13u45 tot 18u

€ 18 '(incl. materiaal)

inschrijven vóór 12 dec

Beweging, ook tijdens de grote vakantie!
Avondyoga: iedere woensdag van 20u tot 21u,
10-beurtenkaart €30
Bewegen voor 50+: elke dinsdag van 10u tot 11u,
10 – beurtenkaart €15
Yoga: elke donderdag van 9u tot 10u,
10 – beurtenkaart €30

Crea
Bloemschikken (max. €30)
Vooraf inschrijven
15 nov & 20 dec

19u30

16 nov & 21 dec

14u

Juwelen maken (€ 15)
6 dec

14u

Extra activiteiten
Sinterklaasfeest

Volksspelenparcours en Sint op bezoek!

14u
€ 5 per kind - volwassenen
inschrijven vóór 21 nov

Woe 28 nov

gratis

JUBILEA

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Briljant voor Daniël Van Neste &
Rose Lecleir

Diamant voor Georges Depoorter
& Maria Vandeputte
© Jan Stragier

Briljant voor Gerard Devogel &
Yolande Loncke

© Jan Stragier
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Goud voor Walter Decoene &
Nicole Baele

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Diamant voor Lucien Dezitter &
Noëlla Delhaye

Goud voor Gilbert Vantomme &
Rosette Vandekerkhove

© Jan Stragier

t
a
i
c
fi
Paraon allseen!
s
i
r
a
l
jubi

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Robert Vienne & Annie
Vande Caveye

Goud voor Robert Keirsebilck &
Rita Dobbles
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© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Frans Tempelaere &
Beatrice Volckaert

Goud voor José Dedeurwaerdere
& Beatrice Louagie

© Jan Stragier

Goud voor Gilbert Carbon &
Orpha Van Iseghem

VARIA

Stelt volgende activiteiten voor:
Woensdag 14 november -19.30u
achter de schermen in zwembad "Amfoor"
Waar? Afspraak Parking zwembad Moorslede
Donderdag 13 december - 19u
Roze Kerst
Waar? Zaal Patria, 6e Jagersstraat 4
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

Leader Midden West-Vlaanderen subsidieert innoverende projecten
22

Heb je een schitterend idee of een strak plan voor jouw dorp, de gemeente of de regio, maar
ontbreken de centen om de koe bij de horens te vatten? Misschien kan Leader Midden-WestVlaanderen deuren openen!
Samen bouwen aan ons platteland
Leader, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 1,3 miljoen
euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen. Een lokaal publiek-privaat partnerschap, de zogenaamde Plaatselijke
Groep, buigt zich over de projectvoorstellen en kent subsidies toe aan kandidaten met een
sterk dossier. Ook onze gemeente maakt deel uit van het nieuwe Leadergebied ‘MiddenWest-Vlaanderen’. De erkenning loopt tot 2020.
Wie komt in aanmerking voor subsidie?
Organisaties, ondernemers, landbouwers, verenigingen en lokale besturen met een innoverend
en uitdagend (lokaal) projectidee voor ons platteland kunnen financiële steun vragen. Door de
Plaatselijke Groep zijn drie thema’s geformuleerd waarbinnen projecten moeten passen:
Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
Profilering en promotie via/van streekidentiteit;
Kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector.
De volgende deadline voor projectvoorstellen is 1 april 2019. Voor meer info en met alle vragen
kan je terecht bij:Pieter Santens - 051 27 55 61 - Pieter.santens@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/leader

Strooiplan
De technische dienst coördineert het strooien
van de wegen in de gemeente.
Het strooiplan is zo opgevat dat bij vaststelling
van gladheid op ons grondgebied de meest
prioritaire gemeentewegen (dit zijn straten
met veel doorgaand verkeer, de trajecten van
De Lijn, schoolomgevingen, ...) onmiddellijk
worden bestrooid.
Er wordt geen zout ter beschikking gesteld
van particulieren, die wegenzout wensen te
bekomen voor privé-opritten e.d.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Ward VERGOTE, burgemeester
Baron Holvoetlaan 12,
8890 Dadizele
T 051/78 89 19 - 0475/67 09 10
burgemeester@moorslede.be
Bevoegdheden: politie, brandweer, personeel, ICT,
informatie, sport, veiligheid

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

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

Het ideale eindejaarsgeschenk!
Op zoek naar een leuk en origineel eindejaarsgeschenk voor je familie, vrienden of werknemers? Met de geschenkbon Moorslede zit je
zeker goed! De geschenkbon heeft een waarde
van 25 euro, is 1 jaar geldig en te koop in het
gemeentehuis en ’t Torreke. De lijst met deelnemende handelszaken is te vinden op
www. moorslede.be en op
www.economischekaart.be/moorslede.

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

Geert VANTHUYNE, vierde schepen
Slypsstraat 47, 8890 Slypskapelle
T 0497/53 23 94
geert.vanthuyne@moorslede.be
Bevoegdheden: Landbouw, Riolerings- en waterbeleid, Onderhoud- en groenbeleid, Dorpsraden,
Feestelijkheden

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

Bart DE KONING, voorzitter OCMW
toegevoegd aan het Schepencollege
Oostnieuwkerksestraat 12,
8890 Moorslede
T 051/77 92 12
voorzitter@ocmwmoorslede.be
Bevoegdheden: Huisvesting, Armoedebeleid,
Zorgbeleid
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ADRESSEN EN OPENINGSUREN
Gemeentehuis Moorslede, Marktplaats 1, 8890 Moorslede
T 051/77 70 06 - F 051/77 10 76 - info@moorslede.be
SECRETARIAAT

ALGEMEEN DIRECTEUR

OCMW - SOCIAAL HUIS

Gemeentehuis Moorslede
secretariaat@moorslede.be

Gemeentehuis Moorslede
bureau 1
secretaris@moorslede.be

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

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

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

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

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

DIENST MILIEU, GROEN,
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN

RUIMTELIJKE ORDENING
EN HUISVESTING

Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051/78 89 15
F 051/77 10 76
milieu@moorslede.be

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

DIENST TOERISME EN
GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE DADIZELE
‘t Torreke, Plaats 6, 8890 Dadizele
T 056/50 91 00
toerisme@moorslede.be
OPENINGSUREN
MA 8.30-12 u / 14u-17u
DI 8.30-12 u
WO 8.30-12 / 14u-17u
DO 8.30-12 u
VR 8.30-12 u

woonzorg@sociaalhuismoorslede.be

Sociale Dienst:
socialedienst@sociaalhuismoorslede.be

Algemene info:
info@sociaalhuismoorslede.be
OPENINGSUREN
idem Gemeentehuis Moorslede
DADIZELE (Oud Gemeentehuis)
Plaats 28 Dadizele
MA 13.30-14.30 u

SECRETARIAAT CULTUUR &
JEUGD
Iepersestraat 52 B, 8890 Moorslede
T 051/70 02 85
F 051/70 34 58
cultuur@moorslede.be
OPENINGSUREN
MA 8.30-12 u /
in de namiddag op afspraak
DI 8.30-12 u /
in de namiddag op afspraak
WO 8.30-12 u en 13-18 u
DO 8.30-12 u/
in de namiddag op afspraak
VR 8.30-12 u

JC De 4Link
DIENSTENCHEQUES DE
KLAVER
Marktplaats 19, 8890 Moorslede
T 051/77 25 40
F 051/77 20 26
annick.maes@skynet.be

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

TECHNISCHE DIENST

CONTAINERPARK

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

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

JANUARI-FEBRUARI 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 30 november 2018 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

