ie u
n
kig

r!
a
a
wj

info

k
u
l
Ge

www.moorslede.be

www.facebook.com/Moorslede

Jaargang 31 - nr. 148
november-december 2019

@GrootMoorslede
Gemeente Moorslede

2 Voorwoord 3 Veiligheid 6 OCMW-Sociaal Huis
8 Interview 10 Milieu 11 UiT in Moorslede
23 Contact
v.u. : Gemeentebestuur Moorslede Marktplaats 1 8890 Moorslede T 051 77 70 06

Beste inwoner van Groot-Moorslede
Dit is alweer de laatste Info Moorslede van dit jaar.
We hebben een lange mooie zomer gehad, maar
we zien aan het korten van de dagen en het vallen
van de bladeren dat het eindejaar algauw voor de
deur staat.
Als we het over eindejaar hebben dan denken we
veelal aan Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis,
oudjaar, Nieuwjaar… allemaal feesten met
overvloedig eten en drinken, cadeautjes en gezellig
samenzijn. Spijtig is dit niet voor elke inwoner
van Moorslede even vanzelfsprekend. Ook bij
ons is er armoede en eenzaamheid, weliswaar
veel minder zichtbaar dan in de grote steden.
Vooral de toenemende kinderarmoede baart ons
grote zorgen. Laten we ook voor deze mensen
voldoende aandacht hebben en tijdig een signaal
geven naar onze diensten van het Sociaal Huis om
ook deze mensen te helpen.
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In deze Info Moorslede vind je weer heel wat
informatie van wat in onze gemeente allemaal te
beleven valt. Ik noem slechts enkele onderwerpen:
info 8890, de groepsaankoop groene stroom, de
levensreddende rookmelders, de spetterende
zwembaddagen, de Sint-Maartensrondgang…
Kortom, deze info Moorslede is meer dan de
moeite waard om eens door te nemen.
Rest mij nog enkel, in naam van het volledige
gemeentebestuur, jullie een heel gelukkig eindejaar
en een bruisend nieuw begin toe te wensen.
Alvast veel leesplezier!		

Vriendelijke groeten,
Benedikt Vallaey
Schepen voor Zorg & Welzijn

In november zijn alle gemeentelijke
diensten gesloten op vrijdag 1 en maandag 11 november.
Ook de Amfoor is gesloten op die data.
Het infokantoor voor Toerisme is ook op
maandagnamiddag 28 oktober gesloten.
In de kerstvakantie zijn de gemeentelijke diensten gesloten van dinsdagnamiddag 24 december t.e.m. donderdag 26
december en van dinsdagnamiddag 31
december t.e.m. donderdag 2 januari.
Het secretariaat Cultuur & Jeugd en het
infokantoor voor Toerisme zijn gesloten
van 23 december t.e.m. 3 januari.
De bibliotheken van Dadizele en Moorslede zijn gesloten van dinsdag 24 t.e.m.
donderdag 26 december & van dinsdag 31
december t.e.m. donderdag 2 januari.
De Amfoor is gesloten van dinsdagnamiddag 24 december t.e.m. donderdag
26 december en van dinsdagnamiddag 31
januari t.e.m. woensdag 1 januari.

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.

OPENBARE
VEILIGHEID
WERKEN
info8890

Bij belangrijke berichtgeving in het kader van wegwerkzaamheden of belangrijke mededelingen
betreffende veiligheid, willen we je graag persoonlijk verwittigen. Laat daarom op
www.moorslede.be/info8890-registratieformulier
je gegevens na!
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Vuurwerk? Verknal het niet!
8 tips voor het gebruik van vuurwerk
1. Voor het afsteken van vuurwerk moet je de schriftelijke toestemming hebben van de
burgemeester. Op 31 december vanaf 23.30 u. tot 1 januari 01.00 u. is er echter een
uitzondering en moet je deze toestemming niet aanvragen.
2.Koop alleen legaal vuurwerk (geluidsarm, denk aan de dieren) in erkende verkooppunten.
3.Ontsteek vuurwerk steeds op een open en veilige plaats (denk aan de windrichting!).
Hou voldoende afstand!
4.Gebruik een speciale aansteeklont i.p.v. een lucifer of aansteker.
5.Zorg dat een ‘bob’ het vuurwerk ontsteekt en lees de gebruiksaanwijzingen.
6.Steek het vuurwerk in een pvc-buis. Plaats die in de gewenste richting.
7.Ontploft het vuurwerk niet? Giet er een emmer water over en laat een nachtje rusten.
8.Hou steeds water of een brandblusapparaat bij de hand. Mocht het toch misgaan: bel 112 en
bij brandwonden: “Eerst water, de rest komt later”.
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Veilig met de fiets naar het werk
of naar school?
Ontdek de top 10 van een veilige fietsrit en gebruik
de fietscontrolekaart om te checken of jij helemaal
fietsproof bent! De kaart vind je terug op
www.moorslede.be/fietscontrolekaart

Aangifte camera’s
Er komen geregeld vragen binnen bij de preventiedienst van PZ Arro Ieper over de vernieuwde
camerawetgeving die in mei vorig jaar in werking trad.
De camerawet is van toepassing op de bewakingscamera’s, camera's die worden geïnstalleerd en
gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Bijvoorbeeld de particulier die een
camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken. Of de zaakvoerder die een beveiligingscamera plaatst om de etalage te bewaken.
Uitzondering hierop is de particulier die binnenin de woning camera's hangt of een camera om
bezoekers te herkennen aan de deur.
Nieuwe aangifte
Ben je van plan om een camera te installeren, dan moet je drie stappen ondernemen:
1.Aangifte van de camera
Bewakingscamera's moeten geregistreerd worden op www.aangiftecamera.be.
2.Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden
De persoon die beslist heeft om camera’s te installeren (verwerkingsverantwoordelijke) moet een
register (handgeschreven of digitaal) bijhouden waar onder andere de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke instaan, de doeleinden van de camera’s, het type plaats waar de camera’s
geïnstalleerd worden, de bewaartijd van de beelden … De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
of de politiediensten kunnen dit register opvragen indien nodig.
3.Pictogram uithangen
Aan de ingang van de bewaakte plaats moet een pictogram uithangen waarop de betrokken personen geïnformeerd worden dat ze gefilmd worden.
Aangifte bij vroegere privacycommissie
Vóór mei 2018 konden camerasystemen aangegeven worden bij de vroegere privacycommissie.
Als je jouw camera’s reeds had aangegeven bij de privacycommissie, dan heb je tot 25 mei 2020
nog de tijd om de aangifte opnieuw te doen volgens de drie bovenstaande stappen. De overzetting gebeurt niet automatisch.
Via volgende link kan uitgebreide informatie teruggevonden over alle te ondernemen stappen:
www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera
Voor hulp bij de aangifte zelf op het e-platform kan je terecht bij de camerahelpdesk op
02 739 42 80 (van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 17 uur) of via
helpdeskcamera@eranova.fgov.be.
Voor meer info over waar je precies camera’s kan hangen, kan je terecht bij de preventiedienst op
057 23 05 17 of via pz.arroieper.preventie@police.belgium.eu.
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OCMW/
SOCIAAL HUIS
OCMW-raad van 12 september 2019
Er worden 4 woningen van het OCMW ingebracht voor verhuring via het Sociaal Verhuurkantoor
(Gentsestraat 80, 82, Kernemelkstraat 7 en 9 Moorslede) vanaf het ogenblik dat de huurovereenkomsten ten einde lopen.
Het contract met Fedasil (opvang asielzoekers) voor de woning Gentsestraat 82 wordt opgezegd, einde
opzeg 1 april 2020.

Wijziging e-mailadressen federale pensioendienst
Alle e-mailadressen van de federale pensioendienst (FPD) zijn gewijzigd naar @sfpd.fgov.be. Zo kun je bijvoorbeeld het pensioenpunt
Kortrijk bereiken via kortrijk@sfpd.fgov.be.

17 oktober: werelddag van verzet tegen
armoede
Hing je ook een laken uit op 17 oktober om je solidariteit in de strijd tegen armoede te betuigen? We waarderen dit als plaatselijke welzijnsschakel ten zeerste!
Enkele enthousiaste leden van Komma volgden de
cursus budgettair koken en zullen hun skills demonstreren op het feest van 27 december waarmee ze het jaar
2019 afsluiten.
Wil je als vrijwilliger meewerken?
Wil je als kansarme je stem laten horen?
Wil je deze kansarmen uit Groot-Moorslede steunen?
Contacteer vrijblijvend Welzijnsschakel Komma via
0470 57 16 61 of kom naar ons op-de-koffie-moment
elke 2de maandag van de maand in het Sociaal Huis
tussen 17 en 19 uur.
Rekeningnummer: BE 12 9730 1494 3892
www.facebook.com/welzijnsschakelKomma
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Info- en ontspanningsnamiddag
Op 16 september hadden een goede driehonderd 65-plussers afspraak in
GC De Bunder. Daar vond immers onze info- en ontspanningsnamiddag
plaats.
Adjunct-algemeendirecteur Geert Leenknecht gaf toelichting bij de integratie van de gemeente en het OCMW. Daarna entertainde Lionel Dekeyser,
de koning van de Vlaamse lach, de aanwezigen.
Als afsluiter kon iedereen genieten van koekenbrood met koffie.

Groepsaankoop groene stroom 2019-2020

Doe mee met de 9de groepsaankoop groene stroom en gas provincie West-Vlaanderen!
Begin december 2019 kan je je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop groene
stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen.
Vorig jaar stapten 46 000 huishoudens en 1 800 bedrijven over naar een voordelig energiecontract.
Hiermee bespaarden zij gemiddeld 290 euro! Doe daarom mee, bespaar op je energiekosten en
draag je steentje bij aan een beter milieu.
Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al dan niet via een groepsaankoop), kan
je besparen door je in te schrijven. Je huidige contract kan namelijk verlengd worden aan duurdere
prijzen. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van energiecontract
veranderen.
Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Je kunt hiervoor langskomen bij de Woondienst op dinsdagvoormiddag van 8.30 tot 12.00 uur en in de namiddag op afspraak in het Sociaal Huis, Marktplaats
18a. Op woensdagnamiddag 11 december kun je langskomen van 14.00 tot 17.00 uur.
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: 0493 85 77 37 of lien.leroy@roeselare.be - www.samengaanwegroener.be
Premies rond wonen
Er bestaan verschillende premies rond wonen en bouwen. Af en toe zijn er ook wijzigingen. Wie alles
wil vernemen rond deze premies, kan terecht op de website van Wonen Vlaanderen
(www.wonenvlaanderen.be) of op onze website (www.moorslede.be/bouwen-en-wonen-2 ). Ook
het woonloket kan je verder helpen op dinsdagvoormiddag, van 8.30 tot 12.00 uur in het Sociaal Huis,
Marktplaats 18a), via het nummer 0493 85 77 37 (Woondienst Regio Roeselare) of via de website
www.woondienstregioroeselare.be

Rookmelders redden levens!
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht
in elke woning. Een rookmelder plaatsen kan je
eenvoudig zelf doen. Let erop dat de rookmelder CE gemarkeerd is en voldoet aan de
norm NBN EN 14604. Je kan ze kopen in de
doe-het-zelfwinkel. Via de preventiedienst van
de brandweer kan je ze ook verkrijgen in het
gemeentehuis. Meer info over de rookmelders
vind je op de website van Wonen Vlaanderen.
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INTERVIEW
Piekfijn verzorgde begraafplaatsen dankzij Kristof en Paul
Wie op 1 november naar één van de drie begraafplaatsen in onze gemeente gaat, kan het vaststellen: onze kerkhoven liggen er onberispelijk bij. Dit hebben we te danken aan een team dat zich
inzet voor het verzorgen ervan: verantwoordelijke begraafplaatsen Kristof Lampaert en medewerker groendienst Paul Deman.
Kristof, “verantwoordelijke begraafplaatsen”, wat houdt dat precies in?
Ik zorg ervoor dat alles goed verloopt na de
uitvaartplechtigheid. Dit betekent dat ik insta
voor de teraardebestelling, het bijzetten in het
columbarium of urneveld of het uitstrooien.
Om alles op dat moment goed te laten verlopen, moeten er ook voordien een aantal zaken
gebeuren. Het openen van kelders bijvoorbeeld,
het maken van een put... Het klinkt luguber,
maar het moet wel gebeuren, natuurlijk…
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Bij een stopzetting wordt de gemeente opnieuw eigenaar en kan die beslissen om het
graf te verwijderen.
Je kan er ook voor kiezen om geen concessie
aan te kopen. En dan wordt jouw plaatsje 10
jaar bewaard.
Dat geldt zowel voor de teraardebestelling - het
bijzetten in een kelder of het begraven worden
in volle grond dus-, het columbarium en het
urneveld.

Daarnaast is er ook een administratieve kant
aan het verhaal. Bij een overlijden wordt telkens
een document opgemaakt zodat wij weten
waar en hoe die persoon begraven moet worden. Daarop staat de naam, de begraafplaats,
rij- en grafnummer, om welke concessie het
gaat en het beginjaar van de concessie.
Een concessie, wat betekent dat concreet?
De concessie is de grondvergunning die je
koopt, jouw plaatsje in feite. Je kan een concessie kopen voor 30 jaar of 50 jaar. Concreet
betekent dit dat jouw concessie verloopt na
die tijd. Je kan kiezen voor een verlenging van
opnieuw 30 of 50 jaar of om de vergunning stop
te zetten.

En al die graven worden ook onderhouden.
Ja, mijn collega’s van de groendienst helpen mij
hierbij. Mijn collega Paul Deman helpt dan ook

specifiek bij de begrafenissen zelf. En als wij
beiden eens niet kunnen op zaterdag, dan valt
soms nog een andere collega in, maar dat
gebeurt weinig.
Wij herstellen grafzerken die verzakt zijn, maar
we zorgen ook dat het onkruid weg is, dat het
gras er netjes bij ligt, dat bomen en struiken
gesnoeid worden...
Is er dan een extra duwtje nodig tegen
1 november?
Ja, we zijn de hele maand oktober zoet met
het onderhoud van de begraafplaatsen. Vanaf
de laatste week van oktober (28 oktober 2019)
mogen geen graven meer worden gepoetst.
In principe moet dan alles er ook netjes bij
liggen. Wij passeren dan nog eens om dat
laatste plukje onkruid en die laatste bladeren
weg te doen.
Wat ná november?
Dan gaan we natuurlijk opnieuw aan de slag.
Vanaf 22 november worden alle plantjes
weggenomen. Mensen die graag hun bloemstukje of potje willen houden, halen het dan
ook best vóór die datum weg. We gaan die
laatste week van november aan de slag met
4 mensen. Soms hebben mensen een plant
of bloem in het gras gegraven zodat het wat
stabieler zou staan. Wij vullen die putjes weer
en zaaien daar opnieuw gras.
Soms komen er andere aanbevelingen wat
het onderhoud op een kerkhof betreft, bijvoorbeeld hoe onkruid wordt aangepakt.
Zijn er ook wijzigingen in hoe je met nabestaanden omgaat tijdens een uitvaart?
Echte wijzigingen niet meteen, maar we scholen ons wel bij. Op 11 december bijvoorbeeld
volgen we een opleiding ‘Etiquette en gedragsregels voor begraafplaatsmedewerkers’
in Kortrijk. Schepen voor Erediensten en Begraafplaatsen Sherley Beernaert vergezelt ons.
We zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat we
telkens zwarte kleren dragen na de uitvaart.
Zo willen we ook ons respect betuigen.
Waar kunnen mensen terecht die vragen
hebben omtrent begraafplaatsen of concessies?
Bij dienst Burgerzaken, 051 77 70 06 of
info@moorslede.be
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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 voor de gevaren van door modder bevuilde wegen. Allebei dragen ze immers de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van
ongevallen.
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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 hun rijstijl aan te passen. Het slibgevaar dat van modder kan uitgaan is namelijk niet te onderschatten.
Je kan, als landbouwer of loonwerker van onze gemeente, deelnemen aan deze
actie. 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 via 051 78 89 15 ofmilieu@moorslede.be

BIBLIOTHEEK
Fototentoonstelling: 30 x 30
30 foto’s n.a.v. 30 jaar Bibliotheek Moorslede
15 december 2019 tot 30 januari 2020
Bibliotheek i.s.m. cultuurdienst
De Bibliotheek Moorslede viert in 2019 haar 30ste verjaardag als
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek. Om dit jubileum in de kijker
te zetten, maakte de Moorsleedse fotografe Christine Bentein 30
foto’s op locaties in en met inwoners van Moorslede, Dadizele en
Slypskapelle. Centraal staat het getal 30. De fototentoonstelling is
gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Tentoonstelling
Moorslede, front en achterland tijdens WOI - 4 tot 30 november 2019 - Bibliotheek Moorslede
Deze tentoonstelling vertelt aan de hand van vele voorwerpen het verhaal van Moorslede doorheen de Eerste
Wereldoorlog. Via een chronologisch verhaal komen
uiteenlopende onderwerpen aan bod, o.a. de periode dat
Moorslede echt de frontlinie was. Daarnaast wordt er
ook veel aandacht besteed aan het verhaal van het
dagelijkse leven van de Duitse soldaten die hier
verbleven achter het front.
Branco Lannoy en Alex Decoussemaeker, beiden student archeologie aan de UGent, stelden de tentoonstelling samen, met heel wat stukken uit hun privécollectie.

Voorleesactiviteit
Zwarte Piet wordt Voorlees Piet
De échte Voorlees Piet is terug!
woensdag 27 november 2019, 15 - 18 uur, gratis
De échte Voorlees Piet is terug en komt voorlezen in de bib voor
alle kinderen.
Inschrijven is niet nodig. De kinderen kunnen doorlopend aanschuiven en een verhaaltje meepikken.

Workshop Techniek

Techniek en Speelgoed - woensdag 6 november 2019 - gratis
Van 14.00 tot 15.30 uur: voor leerlingen van het 1ste, 2de & 3de leerjaar
Van 16.00 tot 17.30 uur: voor leerlingen van het 4de, 5de & 6de leerjaar
Plaatsen zijn beperkt, inschrijven verplicht via bibwebsite:
https://moorslede.bibliotheek.be
Ben je nieuwsgierig hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze werken?
Kom dan naar de bib en leer een draaitol met harnas of een autootje
aangedreven met lucht maken!
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SPORT
Sportkalender september en oktober
4 november
15-17 november
28 december

Seniorensportnamiddag (polyvalente loods Dadizele)
Zwembaddagen (check www.moorslede.be/zwembaddagen-2019)
Zaalvoetbaltornooi “U12/U13” (SV Moorslede)

29 december

Rode Neuzentocht (Velodroomvrienden)

Zwembaddagen
in de Amfoor!
Vrijdag 15 november
Discozwemmen

14.45 – 15.45 uur: voor senioren
vanaf 17.00 uur: iedereen welkom

Zondag 17 november:
Zwemmen van lange afstandsbrevetten

5 000 m: start tussen 7.30 & 8.30 uur
3 000 m: start voor 9.30 uur
1 500 m: start voor 10.00 uur
1 000 m: start voor 10.00 uur
800 m: start voor 10. 30 uur
400 m: start voor 10.30 uur
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Ontbijtzwemmen

7.30 – 9.30 uur: het ontbijt staat klaar!

Aperitiefzwemmen

9u.30 – 11.30 uur: De Amfoor trakteert!

Op 15 en 16 mei 2020 is er de 30ste editie van de Fietsmarathon.
De sportraad doet een oproep naar iedereen die in het bezit is van
foto’s en filmpjes die betrekking hebben op de Fietsmarathon om die
(of een kopie) aan te bieden bij de sportdienst.
De sportraad wil met dit materiaal een collage maken van 30 jaar
Fietsmarathon.
De sportdienst is te vinden in zwembad De Amfoor op domein
Grimmertinge, Iepersestraat 52h in Moorslede. Je kan zaken ook via
mail doorsturen naar sport@moorslede.be

CULTUUR/JEUGD
Sinte Moartens avond...
In Dadizele, Moorslede en Slyps wordt op vrijdag 8 november Sint-Maartensavond gevierd! Heel
wat verenigingen staan opnieuw paraat om de kindjes te trakteren op leuks en lekkers!
Ook de Speelpleinwerking is opnieuw van de partij!
In Dadizele vind je hen terug in domein ’t Torreke
en in Moorslede staan ze in de garage van het gemeentehuis. Smeer dus maar al die kelen en oefen
maar al heel luid:
Sinte - Moartens avond de torre goa mee noar Gent
en als min moeder wafels bakt, ze zit'n zoa geern'
omtrent
woa vier, stoa vier
Sinte -Moart'ns komt olier…
Tot dan!

Sint komt naar Dadizele!
Zoals ondertussen een jaarlijkse gewoonte is, komt de Sint, de dag nadat hij in Antwerpen is
aangekomen met zijn boot, naar Dadizele. Ook dit jaar is hij van plan dit te doen.
Op zondag 17 november komt Sinterklaas aan rond 14.30 uur in het gemeentelijk domein
’t Torreke. Vandaar gaan we allemaal samen naar het PC Den Ommeganck, waar iedereen bij de
Sint kan langsgaan, na de voorstelling met de Sint.
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 hoeveel kindjes er zullen zijn. Wil
je daarom zo vriendelijk zijn om je op voorhand in te schrijven bij de cultuurdienst (051 70 02 85
of cultuur@moorslede.be) zodat wij dit aantal kunnen doorgeven aan de Pieten? De kindjes die
nietzijn 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.

.

Jeugdhuis zoekt versterking!
De kernleden van het jeugdhuis Den Teirlink op de Marktplaats in Moorslede zoeken naar jongeren om het jeugdhuis draaiende te houden.
Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij Lotte Vandommele 0498 10 95 78 of
lotte_vandommele@hotmail.com
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NOVEMBER

KALENDER

vr 01
		

HET PRETHUIS “DE SERVICEFLAT”

GC De Bunder - 20 u.
Het Prethuis i.s.m. cultuurdienst Moorslede
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

Mariette Vandecasteele wordt, na lang aandringen door haar zoon
Philippe in een serviceflat geplaatst…
Een avond vol verrassende wendingen, heerlijke personages en boordevol humor… en dat alles in het sappig West-Vlaams.
Een voorstelling van Jeroen Maes, gebracht door een gedreven enthousiaste cast.
Tickets: ADD: € 20

za 02
		

do 07
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VVK: € 18

ABO: € 17

TWEEDEHANDSBEURS

PC Den Ommeganck
Gezinsbond Dadizele
info: Johan Vandecasteele - johanvdc@telenet.be - 0476 71 64 26

“HET IS EEN ANDER JAAR” VOORDRACHT DOOR
MARJAN MEGANCK EN CÉLINE BROECKAERT
GC De Bunder - 19.30 u.
Femma Freya Moorslede
info: femmafreya.moorslede@outlook.com of 051 77 95 08,
0472 48 05 18 en 051 77 11 28

Marjan Meganck (1977) schrijster, woont samen met
Wouter Deprez en hun 2 jongens in Gent. Marjan heeft
borstkanker gehad en maakte daar een brievenboek over.
Céline Broeckaert (1981) actrice, heeft de kanker van
haar moeder meegemaakt, was jarenlang buddy voor
jongeren met kanker en maakte eerder het stuk "Drie
stemmen - een kankermonoloog”.
In ‘Het is een ander jaar’ gaan de makers in dialoog met
de keizer der ziekten - en met het leven zelf. Een warme,
pakkende voorstelling die literatuur en leven met elkaar
verweeft.
Tickets: ADD: € 9

vr 08

		
		

VVK: € 8

ABO: € 7

MAMA’S JASJE “NIEUWE JAS”
GC De Bunder - 20.30 u.
Doskom i.s.m. cultuurdienst Moorslede
info: 0477 57 25 38

Foto WOI

Volleybalclub Doskom Moorslede gaat na het grandioos succes van de vorige
jaren op de ingeslagen weg verder.
Eigenlijk zijn ze nooit weggeweest, de jongens van Mama’s Jasje. Sinds de
groep rond Peter Van Laet in 1990 doorbrak met de monsterhit Zo ver weg
is Mama’s Jasje altijd blijven optreden. Soms op een wat lager pitje. Sedert
eind vorig jaar ligt er een nieuw album in de rekken, toepasselijk getiteld: ‘Een
Nieuwe Jas’.

Tickets: ADD: € 22

VVK: € 20

ABO: € 18

zo 10

NOVEMBER
COUNTRYNAMIDDAG MET OPTREDENS VAN COUNTRYZANGERS SILVER
EN TEXAS TWIXY

		
GC De Bunder - 14 u.
		info: eventmanager_j.s@outlook.com

zo 17
		

di 19

INTREDE SINTERKLAAS

Domein ’t Torreke en PC Den Ommeganck - 14.30 u.
info & inschrijven: cultuur@moorslede.be of 051 70 02 85

d
. 13 in
zie p

e ze I n

fo!

KRANS MAKEN MET PAPIER

GC De Bunder - De Linie - 19.30 u.
		Femma Freya
		
info: inschrijven via femmafreya.moorslede@outlook.com of bellen naar
		
051 77 95 08 - 0472 48 05 18 (Nadine Hoorne)

do 21

VOORLEESDAG STAP

Bilbiotheek Moorslede - 17.30 u.
		
Zin in een uurtje verhalenplezier?
Leerlingen Woord van STAP strelen je oren met hun voorleestalent!
voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar
vooraf inschrijven is niet nodig

vr 22

SEVEN OAKS

GC De Bunder - 20 u.
		Cultuurdienst Moorslede
		

info: cultuur@moorslede.be of 051 70 02 85

Seven Oaks maakt muziek waarin je echo’s hoort van akoestische singer-songwriters. Maar Seven Oaks is meer. Intieme
akoestische en elektronische klanken wisselen af met stevige
drums en elektrische gitaren.
Hun mini-album ‘Flowforms’ werd genoemd naar een kunstwerk van zangeres en beeldend kunstenaar Berth Van Poucke.
Ook met haar songs roept Berth sterke beelden op. Nu eens
fluistert ze haar teksten, dan weer haalt ze stevig uit.
Deze band stond in 2017 voor het eerst in de schijnwerpers toen
ze de Brugotta-award voor strafste band wonnen in de Brugse
Stadsschouwburg. Bassist Bart Parmentier uit Dadizele richtte
de band mee op. Sinds eind 2018 brengen ze de nummers tot
leven samen met gitarist Maarten Biesbrouck, ook uit Dadizele,
gitarist Nicolas Vlaeminck en drummer Jan De Smet.

Tickets: ADD: € 10

di 26
wo 27

VVK: € 9

ABO: € 7

KOKEN: FEESTELIJK MENU

Dienstencentrum De Patria- 19 u.
Femma Freya
		info: inschrijven via femmafreya.moorslede@outlook.com of bellen naar

		

wo 27

051 77 95 08 - 0472 48 05 18 (Nadine Hoorne)

JEUGDFILM “EMOJI MOVIE”

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

15

vr 01
za 02
zo 03

DECEMBER
TENTOONSTELLING "DE JONGENSSCHOOL"

't Torreke
		Heemkundige Kring Dadingisila

		Vrijdag 1 november van 14 tot 17 u.
		
Zaterdag 2 november van 14 tot 18 u.
		
Zondag 3 november van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

5 jaar na de meisjesschool, komt nu ook de jongensschool aan bod in een
tentoonstelling en lijvige "Sprokkels".
Naast de traditionele klasfoto's waarvan de oudste met meester Jan
D'Halleweyn uit 1891 dateert, zijn ook beelden van de oude en recentere
jongensschool te zien alsook plannen, rapporten, tekeningen, en nog veel
meer om te bewonderen. Dank aan al wie materiaal ter beschikking heeft
gesteld.
Kom zeker een kijkje nemen en herinneringen ophalen aan vroegere tijden
en aan jullie jeugdjaren.
Inkom: ereleden: gratis, leden: € 2, niet-leden: € 4
Leden kunnen hun gratis Sprokkels ophalen. De uitgave wordt ter plaatse
ook te koop aangeboden.

vr 06

JENS DENDONCKER “BANG VAN DENDONCKER”

GC De Bunder - 20 u.
Cultuurdienst Moorslede

		UITVERKOCHT

16

za 07

BANDIT

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

Bandit komt reeds voor de vijftiende keer naar het GC De Bunder. Hij
wordt bijgestaan door zijn schitterende band/orkest, dit in een unieke
sfeer van een prachtige lichtshow. Van innemende ballades, tot nostalgische rock, van Tura tot Orbison maar vooral... Op en Top BANDIT!
Tickets: ADD & VVK: € 20

ma 09

ABO: € 18

Kids -12j.: Gratis

VIP: € 60

KERSTFEEST OKRA

GC De Bunder - 14 u.
		Okra Moorslede-Slypskapelle
		

info: 051 77 79 69 of 0474 22 55 31 (Guido Vanhoutte)

Kerstfeest met een sfeervolle kerstwake, gevolgd door een verzorgd
optreden van Frank Valentino.
Er wordt afgesloten met een lekker koffietafel. Kaarten vóóraf te bestellen bij alle bestuursleden!
Tickets: leden: € 6

wo 11

niet-leden: € 10

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.30 u.
		Bloedgevers Moorslede

do 12

DECEMBER
KERSTFEESTJE MET VOORSTELLING JAARPLANNING 2020

		
Dienstencentrum Patria - 19 u.
		info:inschrijven via femmafreya.moorslede@outlook.com of
		
bellen naar 051 77 95 08 - 0472 48 05 18 (Nadine Hoorne)
		

za 14

KERSTMARKT UNIZO MOORSLEDE

Marktplaats Moorslede- 17 u.
		Unizo Moorslede
		

za 14
		
		

RONNY VERBIEST TRIO – JAZZ CICUIT ‘19
GC De Bunder - 20 u.
Cultuurdienst i.s.m. UIT in Midwest
info: cultuur@moorslede.be of 051 70 02 85

n de
. 22 i
zie p

ze I n

fo!

Rony Verbiest Trio brengt een gevarieerd muziekprogramma. Samen
blazen ze nieuw leven in tracks van Dave Brubeck, Franse Musette,
Tango, Hot club de France,... Heerlijke hartverwarmende muziek
gebracht door muzikanten met een grote liefde voor hun vak; Rony
Verbiest (accordeon), Hendrik Braeckman (gitaar) en Jos Machtel
(contrabas).
Tickets: ADD: € 8

VVK: € 7

ABO: € 5

17

zo 15
		
		

AUGUSTIJN

GC De Bunder - 20 u.
Cultuurdienst i.s.m. Bibliotheek Moorslede
info: cultuur@moorslede.be of 051/700285

Augustijn groeide als zoon van Willem Vermandere op in een
muzikale omgeving. Als singer-songwriter heeft Vermandere zijn
stem gevonden, als componist zijn talenvorm, als arrangeur zijn
stijl. Zijn invloeden gaan van de onvermijdelijke Beatles tot A-Ha,
van Chris Isaak tot Eels, van Ben Folds tot Bach...
Met zijn nieuwe songs, geschreven in de zomer van 2018, gaat
Augustijn terug naar zijn West-Vlaamse roots!
Gratis maar reserveren is wel verplicht!

zo 15

CHRISTINE BENTEIN “30 X 30” FOTOTENTOONSTELLING

GC De Bunder en Bibliotheek Moorslede
		
van 15 december tot 30 januari 2020 tijdens de openingsuren
		
Bibliotheek Moorslede i.s.m. Cultuurdienst
		Gratis

di 17

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.30 u.
		Bloedgevers Moorslede

d
. 11 in
zie p

e ze I n

fo!

wo 18
		
		

DECEMBER

JEUGDFILM “DE SNEEUWKONINGIN
GC De Bunder - 14.15 u.
Jeugddienst i.s.m. cultuurdienst
info: cultuur@moorslede.be of 051 70 02 85

do 19
vr 20

HET PRETHUIS “WAT EMME NU?
EEN REVUE!”

		
		

GC De Bunder - 20 u.
Het Prethuis vzw i.s.m. cultuurdienst Moorslede

Het Prethuis bouwt een eindejaarsfeestje in de
vorm van een spetterende revue en jij kan erbij zijn!
Heerlijk hilarische sketchen afgewisseld met feestelijke mooie melodieën. Peter Bulckaen en Jeroen
Maes, de vaste waarden van Het Prethuis gaan jou
verrassen met hun revue-kunsten.
Tickets: ADD: € 20

vr 20

VVK: € 18

ABO: € 17

KERSTSFEERTERRAS DADIZELE ONDERNEEMT

't Torreke Dadizele - 17 u.
		Dadizele Onderneemt

18

za 21
zo
22
						
za 28
zo 29
		
		

		

“PAPA GAAT ERVOOR” VOLKSE KOMEDIE
GC D'Oude Schole - op za om 20 u.- op zo om 17.
KAT Slypskapelle

info: 0486 34 16 81 of www.facebook.com/toneelslypskapelle

Het Klein Amateur Toneel Slyps brengt terug een volkse
komedie.
Een avondje ontspanning voor jong en oud, want lachen
is het beste medicijn!
De " schwung" is al een tijdje uit hun huwelijksleven en
als hun echtgenotesbesluiten om een tijdje op vakantie
te vertrekken, denken de mannen dat ze de totale vrijheid in handen hebben...maar dit is niet zo simpel als
het lijkt!
Tickets: ADD: € 8

VVK: € 7

ABO: € 6

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Gezondheidsadvies (gratis)
Op woe van 14.30 tot 15.30 u.: 13 & 27 nov
en 11 dec

Cafetaria LDC Patria
elke werkdag van 13.30 tot 17.00 u.
Gezellige namiddagen om 14 u.:
Vrij 22 nov: Beestjesbingo
Vrij 27 dec: Kerstbingo

Gratis

Gratis

Beweging
FLOW Yoga: iedere woe van 20 u. tot 21 u.
10-beurtenkaart € 40

Bewegen voor 50+: iedere dinsdag van 10 u. tot
11 u.

10-beurtenkaart € 15

AHIMSA Yoga: iedere donderdag van 9 u. tot
10 u.

10-beurtenkaart € 30

Crea (vooraf inschrijven!)
Bloemschikken
14 nov en 19 dec 19.30 u.
1 5 nov en 20 dec 14 u.
Max. € 30
Juwelen maken
10 dec 14 u.
Deelname: € 20 (incl. materiaal)

Voordrachten (vooraf inschrijven!)
Kleur, ben je zelf! (Ann Timmermans)
woe 6 nov 14 u.
Deelname: € 3 (incl. koffie)
Praatcafé Dementie: Hij is dezelfde niet
meer! (Ludmila Vaye)
do 7 nov 14 u.
Deelname: € 2 (incl. koffie)

Zelfzorg (Lut Boutens)
ma 2 dec 14 u.
Deelname: € 5 (incl. koffie & cake)

Workshops (vooraf inschrijven!)
Stoelyoga
Iedere woe van 4 dec tot 29 jan 9.30 u.
Deelname: € 28 (reeks van 7 sessies)
Yin-restoratieve yoga
Iedere do van 12 dec tot 13 feb 20 u.
Deelname: € 32 (reeks van 8 sessies)
Kerstbollen maken
Iedere ma 23 dec 14 u.
Deelname: € 6 (incl. alle materiaal voor
2 bollen & koffie of limonade voor de kindjes))
Elixir maken
Patria op verplaatsing in het Boothuis,
Dadizele!
Woe 18 nov 14 u.
Deelname: € 6 (incl. 1,5 u. durende workshop
+ hapje + drankje + zelfgemaakte elixir

Extra activiteiten (vooraf inschrijven!)
Sinterklaasfeest Patria met spetterende
show 'Clown Wichita'
		
Woe 27 nov 14 u.
		
Deelname: € 5 (incl. zak
		
snoep + bezoek Sint)
		
Volwassenen gratis		
		 Iedereen welkom!

Volksspelen met poffertjes
woe 4 dec 14 u. tot 16.30 u.
Deelname: 6,5 (incl. onbeperkt spelen op
volksspelenparcours + koffie/limonade + portie
poffertjes
Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
"UiT in Moorslede"
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© Jan Stragier

JUBILEA

Platina voor Emiel Verstraete &
Jeanne Veracx

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Marc Deceuninck &
Rita Vanackere

Diamant voor Roland Verfaillie &
Lea Beckaert
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© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Rik Devos & Jeannette
Verkindere

Goud voor Guy Bevernage & Irene
Engelen

© Jan Stragier

Goud voor Arsène Hoornaert &
Sonja Ribreux

© Jan Stragier

Dat het goeie grond is in Moorslede, wisten we al. We mogen
dit jaar opnieuw een aantal 100-jarigen vieren!
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Urbain Claerbout: 103 jaar!
© Jan Stragier
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© Jan Stragier

Bertha Defever: 102 jaar!

Elisabeth Vermont: 103 jaar!

BIE
VARIA
‘Groenten in de vitrine’
De regio Midwest wordt dé groententuin van Midwest genoemd.
Tijdens de pop-up tour Groenten in de vitrine ontdek je waarom dat
zo is!
Zelf een stukje bodem testen, zelf planten, een aardappel verwerken
tot friet, het proces van groenten onder glas of van het veld naar de
diepvries volgen, een talentengame spelen, de kwaliteit van groenten keuren, culinair aan de slag gaan met aardappelen en groenten,
…
Ontdek de gratis pop-up tour ‘Groenten in de vitrine’ langs drie
leegstaande panden in het stadscentrum van Izegem (met focus op
de aardappel) en Roeselare (met focus op groenten). Een heerlijke
weekendactiviteit voor jong en oud!
Wanneer
Op zaterdag 16 november en zondag 17 november met onthaal, begeleiding en animatie onderweg: inschrijven noodzakelijk.
Op zaterdag 23 november kan je het parcours op eigen houtje verkennen. Er is dan geen begeleiding of animatie voorzien, inschrijven is niet nodig.
Alle info: www.groentenindevitrine.be

Jazzcircuit’19: Rony Verbiest Trio

22

Wanneer hij zes is, staat Rony Verbiest al op de planken van ‘De
Accordeonist’, het bekende café van zijn vader. Het begin van een
creatieve muzikale carrière waarin accordeon, drums en saxofoon centraal staan. Ondertussen is hij een gevestigde naam in de Belgische
jazzwereld en musiceerde hij in allerlei formaties en bigbands (o.a.
Johan Verminnen en Jo Lemaire). Samen met Hendrik Braeckman op
gitaar en Jos Machtel op contrabas brengt hij een gevarieerd muziekprogramma en blaast hij nieuw leven in tracks van Dave Brubeck,
Franse musette, tango … Heerlijke hartverwarmende muziek gebracht door drie topmuzikanten.
Meer info & tickets? Zie pagina 17 van deze Info!

Nieuwe publicatie Heemkring Moorslede:
Geschiedenis van het Kasteel Koekuit in Moorslede
Naar aanleiding van Open Monumentendag verscheen een nieuwe
publicatie over het Koekuitkasteel, haar bewoners en het kasteelpark. Via research werd een gedetailleerde familiegeschiedenis
van de familie de Meulenaere, de eerste eigenaars, en de familie
De Nolf, de huidige eigenaars, opgemaakt. Ook de historische
kasteeltuin komt aan bod. De brochure telt 16 pagina’s en is rijk
geïllustreerd met diverse nooit eerder gepubliceerde foto’s van het
kasteel, haar bewoners en de tuin.
De brochure is verkrijgbaar via de bestuursleden van de heemkring
of in de Bibliotheek Moorslede: 4 euro (leden Heemkring), 5 euro
voor niet-leden.

Ambachtelijke
hoevekaaspakketten
ten voordele van
Vrijdag 22 november 2019
en/of 7 februari 2020.
Bestel online: www.marienstede.be of
telefonisch: 056 50 94 13
Voor € 18 ontvang je een gevarieerd kaasplankje voor ongeveer 3 personen én een
verzorgd klein potje confituur dat bereid
werd in hetvoedingsatelier van
Mariënstede.

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
		 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 Moorslede
		T 0497 53 23 94
		geert.vanthuyne@moorslede.be

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/
geschenkbon-moorslede

		 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
		 Jeugd & Sport, Onderwijs, Mobiliteit

		
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

Gemeentehuis Moorslede
secretariaat@moorslede.be
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 BURGERZAKEN
Gemeentehuis Moorslede
bureau 4
info@moorslede.be

RUIMTE

Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051 78 89 14
omgevingsloket@moorslede.be

TECHNISCHE DIENST

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

OCMW - SOCIAAL HUIS

Marktplaats 18a, 8890 Moorslede
T 051 57 60 70

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 13 u.-18 u. (toegang tot 17u45)
Wo 13 u.-18 u. (toegang tot 17.45 u.)
Do 9 u.-12 u. (toegang tot 11.45 u.)
Vr 13 u.-18 u. (toegang tot 17.45 u.)
Za 8 u.-16 u. (toegang tot 15.45 u.)

Thuiszorg, bejaardenhuisvesting:

DIENST MILIEU, GROEN,
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN
Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051 78 89 15
milieu@moorslede.be
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ALGEMEEN DIRECTEUR
Gemeentehuis Moorslede
bureau 1
info@moorslede.be

zorg@moorslede.be

Sociale Dienst:
socialedienst@moorslede.be

Welzijn
welzijn@moorslede.be

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

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. / 14 u. - 17 u.
DI 8.30-12 u.
WO 8.30-12 / 14 u. - 17 u.
DO 8.30-12 u.
VR 8.30-12 u.

PERSONEELSDIENST

SECRETARIAAT CULTUUR &
JEUGD

Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede
T 051 70 02 85
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

Iepersestraat 52g, 8890 Moorslede
jeugd@moorslede.be

SPORTDIENST

Iepersestraat 52h, 8890 Moorslede
T 051 77 85 17
sport@moorslede.be
OPENINGSUREN
ZWEMBAD MOORSLEDE
MA 17-21u.
DI 7.30-8.45 u. / 17-21 u.
WO 14.30-21 u.
DO 17-21 u.
VR 7.30-8.45 u. /17-21 u.
ZA 14u-18 u.
ZO 7.30-12 u. en 14-18 u.
Openingsuren tijdens
schoolvakanties:www.amfoor.be

BIBLIOTHEEK

Gemeentehuis Moorslede
bureau 5
personeel@moorslede.be

Iepersestraat 52a, 8890 Moorslede
T 051 77 10 57
bibliotheek@moorslede.be

ONTVANGERIJ
EN REKENDIENST

OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK MOORSLEDE
MA 16-18 u.
DI 10-12 u. / 16-19 u.
WO 15-18 u.
DO 10-12 u. / 17-20 u.
VR 16-18 u.
ZA 9-12 u.

Gemeentehuis Moorslede
bureau 9
T 051 78 89 13
financieel.beheerder@moorslede.be

BIBLIOTHEEK DADIZELE
MA 18.30-20 .u
WO 12.30-14.30 u.
ZA 13 u.-15 u.

INFO MOORSLEDE

WACHT- EN HULPDIENSTEN

JANUARI-FEBRUARI 2020

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 november 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 77 88 55
of PZ.ArroIeper.LCMoorslede@
police.belgium.eu
ANTIGIF CENTRUM
070 24 52 45

