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OPENBARE
WELZIJN
WERKEN
Beste inwoner van Groot-Moorslede
De zomervakantie zit erop. De kinderen zijn terug
naar school en de dagen korten snel in. Het
normale leven kan zijn gangetje gaan. Hopelijk
heeft iedereen de batterijen kunnen opladen om
er de komende maanden weer volop in te kunnen
vliegen.
We mogen terugblikken op een mooie, geslaagde
zomer met heel wat activiteiten en evenementen,
die dankzij onze verenigingen en ondernemers tot
stand zijn gekomen.
Als schepen van onder andere Toerisme en
Middenstand verheugt het mij dat ook de
dagjestoeristen niet wegbleven en onze gemeente
aankruisten op hun lijstje. Iets wat ook de
plaatselijke middenstand ten goede komt. De vele
inspanningen van onze toeristische dienst zitten
daar uiteraard voor iets tussen. Proficiat en doe zo
verder.
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Het nieuwe werkjaar voor ons cultuurhuis
is ook weer opgestart. We kunnen ook dit
seizoen opnieuw uitpakken met een reeks
straffe voorstellingen. Zowel in deze Info, de
gemeentelijke website als onze cultuurbrochure
vind je alle info over ons programma.
Tot slot wil nog even meegeven dat het als
schepen het eerste halfjaar heel druk was, maar
ook zeer leerrijk! Met veel goesting zal ik verder
werken aan deze boeiende job!
Ik wens iedereen een prettig najaar toe.

Nessim Ben Driss
Schepen voor Cultuur,
Bibliotheek, Toerisme en
Economie & Middenstand

Vervallen concessies
begraafplaatsen

Oktober 2019: Maand van het
bevolkingsonderzoek borstkanker

Vanaf oktober worden terug bordjes op
onze begraafplaatsen geplaatst. Deze
bordjes geven aan dat de concessie van
het desbetreffende graf zal vervallen.
Hiermee roepen we vriendelijk op ons te
laten weten of deze concessie verlengd
of stopgezet mag worden. Zoals de wet
voorziet blijven deze bordjes 1 jaar aan het
graf staan. Indien we geen reactie krijgen
wordt de concessie na dit jaar automatisch
stopgezet.
Voorlopig zullen enkel de beschadigde en
vervallen graven - indien nodig - verwijderd
worden.
Voor verdere info kan je gerust contact
opnemen met de dienst Burgerzaken via
051 77 70 06 of via bevolking@moorslede.be.

Op 3 plaatsen in de gemeente werd een
banner opgehangen die onder de hashtag
#bdnkt inwoners bedankt die boodschappen met de fiets of te voet doen. Daarnaast zullen er ook affiches verspreid
worden.
Het is goed voor de gezondheid en voor
het milieu, zorgt voor meer verkeersveiligheid en je steunt er de lokale handelaar
mee die op deze manier de parkeerplaatsen minder snel ziet verdwijnen.
Het bestuur zet zo verder in op mobiliteit,
milieu, welzijn en ondernemen.

Te voet of met de fiets?
Een dikke
voor:
Gezondheid
Milieu
Verkeersveiligheid
Lokale handelaar

De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij.
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep
(50 tot en met 69 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je een mammografie liet nemen.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging voor een screeningsmammografie in de brievenbus mag
verwachten?
Dat kan door via het gratis software-systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be.
Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf
naar www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of
gynaecoloog.
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MILIEU
Het wat, wanneer en waarom van ecologisch maaien?
Dit jaar worden de wegbermen in Moorslede
ecologisch gemaaid. Maar wat is ecologisch
maaien en waarom wordt er op die manier
gemaaid?

Het bermbesluit bepaalt al sinds 1984 dat
de bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen
worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag
slechts uitgevoerd worden na 15 september.
Het feit dat het maaisel binnen de 10 dagen na
het maaien wordt weggehaald is de basis van
het ecologisch maaien. Door het weghalen van
het maaisel zorg je dat de grassen in de loop
der jaren door het verschalen van de grond,
steeds meer plaats maken andere bloeiende
soorten. Je krijgt meer variatie, kleur en
structuur in de berm waardoor deze ook voor
insecten en andere dieren aantrekkelijker
worden.
Je krijgt hierdoor minder en minder grasmaaisel
en de bermen worden natuurlijker en aantrekkelijker om te zien.

Wie afval op straat gooit, is gezien
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Moorslede zet samen met MIROM Roeselare camera’s in om de strijd tegen zwerfvuil
en sluikstorten aan te gaan. Wie vervuilt kan
betrapt, geïdentificeerd en gesanctioneerd
worden. Van het weggooien van één blikje op
straat, over het achterlaten van huishoudelijk
afval in een straatvuilnisbak of het achterlaten
van afval naast een glasbol, tot het dumpen van
meubilair in een gracht. De burger ergert zich
fel aan zwerfvuil en sluikstorten en het berokkent schade aan het milieu.

worden op basis van ervaringen en getuigenissen per gemeente in kaart gebracht en op
basis daarvan worden de camera’s ingezet.
Ze kunnen overal geplaatst worden: zichtbaar
of verborgen, bij glasbollen, langs landelijke
wegen of in de buurt van straatvuilnisbakjes.
De inzet van camera’s is onaangekondigd, maar
panelen in de buurt van de plaatsen wijzen er
wel op dat camerabewaking mogelijk is. Deze
maatregel gebeurt overigens volledig conform
de privacywetgeving.

De camera’s werden vorig jaar al met succes
ingezet in verschillende gemeenten. Van alle
vaststellingen kreeg de helft een boete in de
bus omdat ze een blikje of flesje uit hun autoraam gooiden.

Meer info op www.mirom.be/cameras

Ook onze gemeente besliste om camera’s
volop in te zetten. De bedoeling is niet om massaal boetes uit te schrijven, wel om ervoor te
zorgen dat wie de regels aan hun laars lappen,
daar niet meer mee wegkomt. Die boetes kunnen oplopen tot 350 euro .
De ‘hotspots’ voor zwerfvuil en sluikstort

#DeNieuweBlauweZak: het antwoord op 5 pertinente vragen

Sinds 1 juni zijn de sorteerregels voor PMD uitgebreid en voortaan mag er veel meer in de blauwe zak. Maar wat nu precies wel
en wat niet? En hoe bied ik mijn afval aan?
Daarom hier: het antwoord op vijf vaak voorkomende vragen over
de nieuwe blauwe zak.
1. Mag ik mijn oude PMD-zakken nog gebruiken?
Jazeker. Je mag de oude officiële PMD-zakken van MIROM nog
gebruiken en de extra plastic verpakkingen erin gooien. De ophalers nemen deze zakken nog steeds mee. In de meeste verkooppunten kan je ondertussen wel al zakken met een nieuwe opdruk
kopen.
2. Moeten potjes en schaaltjes uitgewassen zijn?
Verpakkingen moeten leeg zijn, maar niet noodzakelijk uitgewassen. Potjes van etenswaren schraap je dus leeg voor je ze in de
PMD-zak gooit. Uitwassen is niet nodig, maar … uitspoelen kan
soms handig zijn om geur- en andere hinder te vermijden. Zeker
als het gaat om zuivel of vleesbereidingen.
3. Waarom mag je potjes of bakjes niet stapelen, zelfs als ze
van dezelfde soort plastic zijn?
Om de verschillende soorten verpakkingen goed te kunnen recycleren, worden in de sorteerinstallatie verschillende systemen
gebruikt om die fracties van elkaar te scheiden. Een systeem
dat filtert op gewicht met behulp van luchtstromen is daar een
voorbeeld van. Als verpakkingen in elkaar gestapeld zijn, is het
gewicht anders en worden die verpakkingen niet herkend.
4. Mag je verpakkingen in stukken knippen?
Neen, want dan wordt die verpakking in de sorteerinstallatie niet
meer herkend en belandt het afval uiteindelijk gewoon in de restafvalstroom. Om alles wat compacter te houden, kan je potjes of
bakjes wel platdrukken. Flessen druk je plat in de lengte.
5. Mogen zwarte of witte piepschuimschaaltjes bij het PMD?
Het soort bakjes waarin vaak vlees, vis of kaas wordt aangeboden in de winkel bestaat eigenlijk uit XPS, een kunststof die
lijkt op piepschuim. Dit soort schaaltjes mag wel degelijk in de
blauwe zak. Klassiek piepschuim (witte blokken, of vlokken voor
postpakketten) mogen niét bij het PMD.
Meer info www.mirom.be/denieuweblauwezak
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OCMW/
SOCIAAL HUIS
OCMW-nieuws
OCMW-raad van 27 juni 2019.
De dagprijzen van de assistentiewoningen Vier Seizoenenstraat werden geïndexeerd. Met ingang van 1
augustus 2019 bedraagt de dagprijs € 14,68.
(alle info over onze assistentiewoningen op www.moorslede.be/de-vier-seizoenen en onze serviceflats
op www.moorslede.be/residentie-leonie)
Onze klusjesdienst voert tijdens de winter vooral klussen binnenshuis uit. Zo kun je een
beroep doen op onze klusjesman om een plafond af te wassen. Of moet je zolder
dringend opgeruimd worden? Is je keuken aan nieuw behang toe? Aarzel niet om contact op te nemen met Nele Vanlerberghe op 051 57 60 73 of via zorg@moorslede.be.
Je vindt alle info op www.moorslede.be/klusjesdienst. Je kan natuurlijk ook langskomen in het Sociaal Huis.

Welzijnsschakel Komma
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Op 29 juni gingen de Komma’s naar jaarlijkse gewoonte
op uitstap. Dit keer werd het een verrassingsreis en
omwille van het vijftienjarig bestaan werd ’s morgens
koffie en over de middag een maaltijd aangeboden. Het
werd een warme, letterlijk dolfijne zomerse jubileumdag
vol variatie!
Deze organisatie contacteren kan via 0470 57 16 61.
Steunen kan op BE12 9730 1494 3892.

Gezinsondersteuning De Katrol
Stagiair-student gevraagd!
Het Sociaal Huis, de Moorsleedse scholen en de vzw De Katrol slaan de handen verder in elkaar om
kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Daarom zijn wij op zoek naar stagiairs
studenten om deze werking verder uit te bouwen. Studenten uit een pedagogische opleiding kunnen bij
ons terecht. De klemtoon in de ondersteuning ligt op die gezinnen met kinderen uit het derde kleuter,
het eerste en het tweede leerjaar. Voor meer info kan je contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW: socialedienst@moorslede.be of 051 57 60 70.

Inschrijving sociale woningen Marktstraat 2 Moorslede
De ingebruikname voor de 3 sociale woonheden Marktstraat 2 wordt momenteel voorzien voor
november 2019. Er is 1 eenheid met 2 slaapkamers (benedenverdieping) en er zijn 2 eenheden met
1 slaapkamer (bovenverdieping).
Het totale gezinsinkomen in het referentiejaar (jaar aanvraag – 3) mag in 2019 niet hoger zijn dan:
- € 24 852 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
- € 26 934 voor een alleenstaande gehandicapte;
- € 37 276 voor anderen, vermeerderd met € 2 084 per persoon ten laste.
Alle andere voorwaarden en info vind je op www.moorslede.be/sociale-woningen
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de wachtlijst via de woondienst, telkens op dinsdagvoormiddag van 8.30 tot 12.00 u. of op afspraak op dinsdagnamiddag - contact: Lien Leroy 0493 85 77 37 - woondienstregio@roeselare.be

School- en studietoelagen
Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan volgende wijzigingen in:
Schooltoeslag
De vroegere schooltoelage (voor kinderen in het kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs en
HBO5-opleiding verpleegkunde) wordt nu schooltoeslag genoemd. Deze schooltoeslag wordt voortaan
berekend en uitbetaald door de uitbetaler van je Groeipakket (je vroegere kinderbijslagfonds). Je hoeft
hiervoor geen aanvraag te doen: de toeslag komt automatisch op je rekening als je er recht op hebt.
Studietoelage
Voor een student in het hoger onderwijs moet je nog altijd de toelage aanvragen bij de afdeling Studietoelagen van het ministerie van onderwijs. Als je in het verleden al een toelage kreeg, wordt er vanaf
september automatisch een dossier opgestart. Je ontvangt dan een vooraf ingevuld formulier waarmee
je je gegevens moet bevestigen.
Door deze wijzigingen zijn er in het Sociaal Huis geen zitdagen meer voor het invullen van de toelagen.
Mocht je toch problemen hebben met je toelage, dan kun je natuurlijk terecht in het Sociaal Huis tijdens
de openingsuren.

September 2019: maand van de dementie
In Vlaanderen leven naar schatting 133 000 mensen met dementie
De gemeente Moorslede, het Sociaal Huis, de cultuurdienst, de bibliotheek en dienstencentrum Patria
slaan de handen in mekaar om mee te helpen aan een dementievriendelijk Vlaanderen.
De volledige maand september kun je in onze gemeente terecht op activiteiten rond dit thema.
Volledige maand
WZC Moorslede
• Fiets naar je roots
• Introductie belevingsfietsen
• Fototentoonstelling “Uit de oude doos”.
Bib Moorslede
• Tentoonstelling “In kleur verteld”
• Dementiekoffer, -spel, -app,
verteltas en boekenstand. (zie p.12 in deze Info)
WZC Dadizele
• Aandacht voor zintuigelijke beleving
• Bezoek aan Texturama: permanente
tentoonstelling en doe-activiteit.

18 september
Toelichting van de Verteltas door dienst Welzijn van
de gemeente Moorslede aan schooldirecties.
21 september tot 6 oktober
“Wie schrijft die blijft”.
26 september
Praatcafé Dementie: “Wat zijn de eerste tekenen
van dementie?” in
Dienstencentrum Patria.
21 september
Koen De Wulf met “Kwijt” in
GC De Bunder
(zie p. 15 in deze Info)

Folders met meer info zijn te verkrijgen in het Sociaal Huis, gemeentehuis, Amfoor, Woon- en zorgcentra, Dienstencentrum Patria, cultuurdienst, bibliotheek, apothekers en huisartsen.
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INTERVIEW
Jobstudent van het moment: Auke Vanwildemeersch
Jaarlijks doen heel wat jobstudenten een vakantiejob in het gemeentehuis. Ze steken een handje
toe op de technische dienst, dienst Ruimte, Omgeving, jeugddienst, dienst Toerisme, Bibliotheek,... De financiële dienst werd deze zomervakantie gekruid door de frisse verschijning van een
meid met pit: Auke Vanwildemeersch
Wie is Auke?
Auke Vanwildemeersch wordt 16 jaar in december en woont in Westrozebeke. Tot afgelopen
schooljaar volgde ze les in het Klein Seminarie.
Volgend jaar smijt ze zich volledig in de richting
Communicatie & Media in de Burgerschool.
“De richting die ik volgde lag mij niet volledig.
Ik denk dat ik mijn gading meer ga vinden in
mijn toekomstige studierichting. Die gaat ook
heel breed, waardoor je veel kanten uit kan.”
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Hoe kwam je hier terecht?
Mijn opa werkt al jaren op de financiële dienst.
In het voorjaar van volgend jaar gaat hij echter
met pensioen. Als we nog eens samen in één
kantoor wilden zitten, dan was het nu of nooit.
Mama wilde dat ik naar Westvlees ging, om te
leren wat écht werken is, maar opa overtuigde
me om toch te solliciteren bij het gemeentebestuur. En voilà.
		“Mama wilde dat ik naar
Westvlees ging, om te leren wat écht
werken is”
Hoe werd je hier onthaald?
Goed hoor. Sommigen kwamen spontaan
een praatje maken. Anderen leerde ik kennen
door documenten rond te dragen. Iedereen is

behulpzaam en vriendelijk. Als ik mag, kom ik
graag terug.
“Als ik mag, kom ik graag terug.”

En wat ná juli, als je vakantiejob erop zit?
Dan vertrek ik meteen op kamp! Mijn groep
vertrekt al op 29 juli met de fiets naar Peer. Ik
vervoeg hen dus 3 dagen later. Ik zit al jaren bij
Chiro WRB (Westrozebeke). Dit jaar zit ik bij de
Aspi’s. Ik kijk er enorm naar uit om volgend jaar
leidster te worden. Op kamp hebben we een
tiptien-dag waarbij we dan 1 dag leiding geven
aan de speelclub en de kwiks. Zalig!
Het is ondertussen mijn 10e kamp. Altijd vermoeiend, maar héél erg fijn.
En daarna spreek ik nog wel af met schoolvriendinnen, of hockeymaatjes.

Hoe ziet jouw dag eruit?
Ik start om 7.30 uur en werk tot 13.00 uur. Om
14.00 uur ga ik opnieuw van start tot 16.00 uur.
Enkel op vrijdag werk ik een halve dag.
Er zit niet echt een vast stramien in de taken.
Ik geef e-mailadressen in van leveranciers, hou
het klassement bij, maak de facturen die klaarstaan op en zorg dat ze ondertekend worden.
De ondertekende exemplaren bezorg ik dan
aan de diensten. Ondertussen leert opa mij
ook wat zijn werk inhoudt. En opa’s klassement
wordt op orde gezet, ook eens nodig.
En zo kon ik ook eens met de papierversnipperaar aan de slag. Blijkbaar heeft mijn papa er
ook eentje bediend toen hij klein was. (lacht)
Hoezo?
Oma werkte hier vroeger ook als poetsdame.
Ooit bracht ze papa mee. En die testte de
papierversnipperaar. Maar ik ben hier ook al
geweest, hoor. Mama bracht haar oud-collega’s
vroeger wel eens een bezoekje toen ik net
geboren was. Ze “showde” mij graag.

				“Ik kijk er
			
enorm naar uit om
leidster te worden.”
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Hockey?
Ja, ik speel al 2 jaar veldhockey in Roeselare,
bij de Roeselare Rangers. Wel recreatief, geen
competitie. Daarvoor wil ik eerst nog wat beter
worden!
Hoe ben je daarin terecht gekomen?
Ik heb een vriendin wiens broer en zus hockey
speelden. En op een dag vroeg ze of ik mee
wou gaan. Ik was meteen verkocht! Sindsdien
speel ik 1 keer per week, gedurende anderhalf
uur. Da’s goed te combineren met school. Wie
competitie speelt moet 2 keer trainen en 1 keer
matchen. Dat is al wat anders, natuurlijk. Maar
ook daar heb ik een fijne groep mensen rondom
mij.
En waar zie je jezelf terechtkomen, jobgewijs dan?
Nog geen idee. Stewardess lijkt mij fantastisch!
Elke dag een andere bestemming! Maar wie
weet vind ik mijn stekje hier. We zien nog wel.

SPORT
Lotto Belgium Tour
Na de geslaagde editie van vorig jaar vindt het damespeloton terug de weg naar onze gemeente
voor de tweede rit van de Lotto Belgium Tour. We mogen de Internationale rittenkoers voor dames elites ontvangen op woensdag 11 september.
De Lotto Belgium Tour gaat door van 10 september tot en met 13 september. Gaststeden zijn
Mettet, Moorslede, Willebroek en Geraardsbergen.

Sportkalender september en oktober
4 september
4 september
9 september
11 september
12 september

Shakedown Slyps
Provinciaal Kubb-tornooi OKRA Dadizele (PC Den Ommeganck)
Paardenkoersen Dadizele
Lotto Belgium Tour
Provinciale Sportdag voor Gemeentepersoneel (VISO – Moorslede)

13 september
14 september
14 september
15 september
28 september
12 oktober
27 oktober

Stratenloop Dadizele (VAD)
Trottinettekoers Dadizele
Wielerwedstrijd (Daiseltrappers – Beselarestraat)
Wielerwedstrijd voor wielertoeristen (Cycling Daisel – Beselarestraat
VTT Dadizele (Daiseltrappers – PL Oltereeke - Sportskeure)
Grimmertingetocht (Velodroomvrienden – GC De Bunder)
DAPALO-Herfstcross (GSC Grimmertinge)
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Na de tijdrit in Mettet, is Moorslede gaststad voor de eerste rit. De rit start in Moorslede met een
rit in lijn, met daarna 3 plaatselijke ronden en aankomst in Dadizele.
<- rit in lijn

plaatselijke ronde ->
De start wordt gegeven op de Marktplaats van Moorslede om 14 u.
De karavaan verlaat Moorslede langs de Iepersestraat voor een lus richting Klerken waar de kasseien van de Steenstraat op de rensters wachten.
Rond 15.30 u. komt het peloton vanuit de richting Passendale terug naar Moorslede om via de Dadizeelsestraat, Potterijstraat, Kleine Roeselarestraat en Peperstraat omstreeks 15.50 u. een eerste
keer voorbij te komen aan de aankomstlijn in de Beselarestraat.
Wat volgt zijn nog drie plaatselijke ronden via: Plaats, Ledegemstraat, Waterstraat, Hovingstraat,
Slypsstraat, Bloemhoekstraat, Breulstraat, 6e Jagersstraat, Dadizeelsestraat, Potterijstraat, Kleine
Roeselarestraat, Peperstraat en Beselarestraat.
De aankomst wordt verwacht tussen 17 u. en 17.30 u.
Wie er niet bij kan zijn, zal de laatste 35 km kunnen volgen via de livestream van Sporza.

Op 4 september wordt Slyps omgevormd tot een gezellig rallydorp. Dan organiseren de initatiefnemers van de Omloop van Vlaanderen een shakedown in Slyps. Deze klassementsproef van 5 km is
van 13.30 tot 18.00 u. voorbehouden voor het testen. Hierbij wordt er slechts een beperkte groep
deelnemers toegelaten. Zo krijgen de teams de kans om doorgedreven tests uit te voeren om hun
wagen op punt te stellen voor de 60ste ConXioN Omloop van Vlaanderen. Vanaf 18 u. tot 22 u.
wordt de proef opengesteld als shakedown
en is deze toegankelijk voor alle deelnemers.
Het parcours zal volledig verkeersvrij zijn. De organisatie
streeft ernaar dat de bewoners
op het parcours ten allen tijde
van en naar huis kunnen tijdens
het evenement.

Uiteraard horen hier passende verkeersmaatregelen bij. Er geldt een parkeerverbod op de
parking aan GC De Bunder en de Marktplaats in Moorslede van 10 u. tot 14.30 u. Vanaf
12 u. tot 14.30 u. is het verboden te parkeren in de Iepersestraat en van
12 u. tot
18 u. in de 6e Jagersstraat. De Marktplaats, Kerkstraat en Markstraat zijn verkeersvrij van 13 u. tot 14. 30 u.
In de Stationstraat is het verboden te parkeren van 14 u. tot 16 u. Op
het Kapelleveld geldt een parkeerverbod van 14 u. tot 18 u. Tussen Kapelleveld
en de Remi-Dewittestraat geldt een parkeerverbod vanaf 8 u. en tussen RemiDewittestraat en de Kernemelkstraat is er parkeerverbod vanaf 14 u.
Ook in alle straten die binnen de plaatselijke ronde vallen kan niet geparkeerd
worden.
Van 14 u. tot 18 u. geldt éénrichtingsverkeer op het plaatselijke parcours in de
richting van de rensters.
De Ridder-Janlaan is volledig verkeersvrij van 14 u. tot 18 u., uitgezonderd
plaatselijk verkeer.
De parcours zijn online te bekijken op www.lotto-belgiumtour.be.
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BIBLIOTHEEK/
TOERISME

BIE
De bib re-cyc-leest!

In kleur verteld
Van 1 tot 28 september loopt een tentoonstelling rond dementie in de bibliotheek Moorslede.
De tentoonstelling werpt een licht op het
leven met een persoon met dementie: de stille
achteruitgang, de hoop en de humor, verwondering en frustratie, de pijn van het langzaam
afscheid nemen. Getuigenis van een mantelzorger met tekeningen van haar dementerende
schoonmoeder. Ontroerende en herkenbare
anekdotes, dankbaar en kritisch, met als
rode draad het verborgen talent van moeder:
tekenen.

Verrassende fotoshoot voor elke
bezoeker!
Kinderworkshop (5-12 jaar)

Naast de tentoonstelling vind je in de bib ook
een infostand rond dementie met o.a. boeken,
folders, films, dementiekoffer, dementiespel,
dementieverteltas, dementieapp…

Hapje en een drankje
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Toerisme zkt...
Nieuwe ideeën voor het volgende toeristische
seizoen beginnen alvast te rijpen. Maar ook
onze gasten zoeken verder!
De fietsfotozoektocht van onze cluster Grensleie in samenwerking met dienst Toerisme
Zonnebeke loopt nog tot en met 30 september! Ook de Zomerzoektocht in samenwerking
met de Krant van West-Vlaanderen loopt nog
tot 27 september.
Op kermiszondag 15 september organiseren we een artisanale markt van 10 tot 17 uur in 't Torreke. Aanvullend wordt een gezinsprogramma voorgesteld met kinderanimatie. Wie nog mogelijke
standhouders kent, mag die steeds doorgeven via toerisme@moorslede.be!

Open Monumentendag op 8 september in Moorslede
Kasteel Koekuit
en de evolutie van het park.

Georganiseerd door de Heemkundige Kring
Moorslede, de Cultuurraad, de Cultuurdienst,
RADAR, Natuurpunt Mandelstreke en Kloen.
Het privédomein wordt eenmalig na vele jaren
weer eens opengesteld voor het publiek, met
dank aan de familie De Nolf. Het kasteel is niet
toegankelijk.
TIP: Kom met de fiets. Het kasteelpark ligt
dichtbij fietsknooppunt 45! Er worden aparte
fietsstallingen vlakbij de ingang voorzien.

Parkwandeling met gids
Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is dan
ook verplicht via www.omdmoorslede.be. Wie
hulp nodig heeft bij het in inschrijven, kan
terecht bij een bestuurslid van de heemkring of
de Bibliotheek Moorslede (Iepersestraat 52a,
Moorslede) of de dienst Toerisme (Plaats 6,
Dadizele).
Kioskconcert
De Roeselaarse Kiosk is een antiek mobiel
muziektheater (podium) gebouwd in 1924
naar Engels model door constructeur Benoit
Bredford uit Brussel. Het is de enige mobiele
muziekkiosk die nog geschikt is voor openluchtconcerten. De Koninklijke Harmonie De
Verenigde Vrienden en de Koninklijke Harmonie
Slypskapelle zullen er in de namiddag spelen.

Programma:
Tentoonstelling
Ontdek de geschiedenis van park en bewoners

Kinderzoektocht
Kinderen gaan op zoek naar figuren in de
tekeningen van Filip Cardoen. Alle kinderen zijn
welkom. Gratis voor kinderen tot 10 jaar.

Jazzcircuit’19

UiTinMidwest: Vlieg erin!

Jazzcircuit is aan haar vijfde en laatste editie
toe. UiTinMidwest – de cultuurwerking van
projectvereniging BIE, actief in regio Roeselare,
plaatst de spots weer op het kruim van jazzscène. Deze laatste editie is er een met een
gouden randje: de gevarieerde programmatie
kan iedereen bekoren, zowel de newbies als
de doorwinterde jazzliefhebbers. Zo is er een
vormingsreeks voor wie meer wil te weten komen over
. de in’s en out’s van jazzmuziek, een
jamsessie in De Leest voor wie zelf aan de slag
wil, verschillende workshops voor kinderen en
natuurlijk… véél concerten. Een zinderende
herfst, dat beloven we je!
Ontdek het volledige programma op
www.jazzcircuit.be.
Het concert van het Rony Verbiest Trio in
GC De Bunder is op 14 december gepland, zet
het alvast in je agenda!

Is je kroost verknocht aan de Ipad of tv? Zorg
voor wat afwisseling en neem ze mee naar een
familievoorstelling in één van de cultuurhuizen
in de Roeselaarse regio!
Alle familievoorstellingen uit onze regio zijn gebundeld in één overzichtelijke brochure. Deze
voorstellingen vinden plaats tussen begin september 2019 tot het einde van het jaar en zijn
speciaal voor de jongsten onder ons gemaakt!
Bij elke voorstelling in deze brochure staat dan
ook een leeftijdsaanduiding vermeld.
De brochures worden uitgedeeld in de scholen
in de regio Roeselare. Geen brochure in de
boekentas gevonden? Bekijk ze dan via het
digitaal platform van de school!
Je kan de brochure ook digitaal bekijken via
www.bienet.be/vlieg.
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SEPTEMBER

SEPTEMBER

KALENDER

vr 06

		
		

za 21

ORGEL- EN KOORCONCERT “ENNIO COMINETTI &
VOCAAL ENSEMBLE ADRIAEN WILLAERT”
Kerk Slypskapelle - 20.00 uur
Cultuurdienst i.s.m. Orgelkring Adriaen Willaert
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

		

VVK: € 5

ABO: € 4
Tickets: ADD: € 7

zo 08
						

		
		

		

OPEN MONUMENTENDAG: KASTEEL KOEKUIT: GESCHIEDENIS
VAN HET KASTEEL EN HET PARK, PARKWANDELING
EN KINDERZOEKTOCHT
Kasteel Koekuit - 9 u. tot 18 u.
Cultuurraad Moorslede i.s.m. Heemkundige kring Moorslede, Cultuurdienst

14

zo 15
		

zie p. 13 in deze Info

ARTISANALE MARKT OP KERMISZONDAG

gemeentelijk domein 't Torreke - 10.00 uur
dienst Toerisme Dadizele
info: toerisme@moorslede.be of 056 50 91 00

		zie p.12 in deze Info!

di 17
		

wo 18
		

INFOAVOND: NIERFALEN VOORKOMEN

GC d’ Oude Schole - 19.30 uur
CM Roeselare-Tielt
info: moorslede.roeselaretielt@cm.be of 051 77 87 43

JEUGDFILM "GUUST FLATER"

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

Foto WOI

do 19
		

		

di 24

VVK: € 6

ABO: € 5

BEZOEK - ACHTER DE SCHERMEN- BIJ DELEYE

Deleye, Brugsesteenweg 530, Roeselare - 19.30 uur
Femma Freya
		
info: 051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine)
		femmafreya.moorslede@outlook.com

Moorslede en RADAR, Natuurpunt Mandelstreke en Kloen.

		info: contact@heemkringmoorslede.be, 051 77 10 57
		

GC De Bunder - 20.00 uur
Cultuurdienst Moorslede
info: 051/700285 of cultuur@moorslede.be

KWIJT is geen pure comedy voorstelling. Deze liedjesvoorstelling
over dementie houdt het midden tussen comedy, cabaret en
theater. Een humoristische insteek wordt afgewisseld met
gedichten, liedjes met gitaar ondersteund, die speciaal voor deze
voorstelling zijn gecomponeerd. KWIJT is herkenbaar en brengt
dementie op een manier die ons aan de betere kleinkunst doet
denken, onder de aandacht.

Organist Ennio Cominetti is een Italiaans concertorganist die concerteert
over alle continenten. Hij brengt een gevarieerd en aantrekkelijk programma met pareltjes uit het Italiaanse en Duitse repertoire. Vocaal Ensemble
Adriaen Willaert o.l.v. Eric Hallein brengt werk van Adriaen Willaert en
Robert Schumann (pianobegeleiding door Thuy Ca Le, pianoleerkracht
Academie Menen)
Tickets: ADD: € 7

KOEN DEWULF “KWIJT”

TUNISCH HAKEN (DEEL 1)

GC De Bunder, zaal de Linie - 19.30 uur
Femma Freya
info: 051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine)

wo 25
vr 27

		

BLOEDINZAMELING
GC De Bunder - 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede

JAN WUYTENS & THE SONNY BOYS
“RETRODANSAVOND”

GC De Bunder - 20.00 uur
org.: Jan Wuytens
		
info: 0474 88 43 31 of janwuytens@hotmail.com of
		www.janwuytensmusic.be

Live muziek uit de jaren ’50 ’60 ’70 ’80 en ‘90
Jan Wuytens en The Sonny Boys: een meer dan geslaagde
combinatie! The Sonny Boys waren vanaf de jaren ’60 hét
orkest bij uitstek! Ze begeleidden de grootste sterren zoals
Johnny Logan, Lee Towers, The Platters en vele andere
kleppers van formaat! Een trouwfeest was in die tijd niet
geslaagd zonder The Sonny Boys!
Op 27 september kan je de lichting uit de jaren ’90 aan het
werk zien en horen!
Dit met Crooner Zanger Jan Wuytens (bekend van o.a. Ment Tv), die
de jongste jaren aan een grote opmars bezig is!

		femmafreya.moorslede@outlook.com

Tickets: ADD & VVK: € 20

do 19

zo 29

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede

		

ABO: € 1

WANDELING VAN "KREK TOT KOETHER"
Marktplaats Moorslede - 14.00 u.
info: Noëlla Vandermeersch - 051 78 03 36

15

do 03

OKTOBER
LEZING DOOR LIDEWIJ NUITTEN

't Torreke - 20.00 u.
Dadingisila
		info: www.dadingisila.com

We wonen allemaal naast elkaar en toch kennen we mekaar niet.
Met die gedachte start Lidewij Nuitten (26 jaar) in 2015 aan een
uitdagend project. Gepakt met een camera trekt ze een jaar door
haar straat in Schaarbeek en belt ze bij haar buren aan om ze te
leren kennen. Ze bezoekt ongeveer 100 adressen. "Mijn straat"
werd een fel gesmaakte reeks in het één-programma "Iedereen
beroemd". Is de buurt van Lidewij dankzij het programma een
hechte gemeenschap geworden? Wat was de impact van de
aanslagen op 22 maart 2016? En is Lidewij nu gelukkiger dan
vóór de ontmoetingen? Tijd om naar haar verhaal te komen
luisteren. Lidewij gidst ons met woord en beeld door haar straat
en vertelt ons meer over haar werk bij de VRT.De heemkundige
kring Dadingisila vzw biedt jou de uitzonderlijke kans om haar in
levende lijve te ontmoeten en haar avontuur te herbeleven.
Tickets: leden: € 3

za 05
16

niet-leden: € 6

Ereleden: gratis

COMEDYCAFÉ

PC Den Ommeganck - 20.00 u.
Volksvermaak Dadizele
		info: www.volksvermaak.be

MC voor de avond is Soe Nsuki. Ze verwelkomt Amelie Albrecht, Steven Gabriëls
en Joost Van Hyfte, de goedgemutste kok die het publiek laat genieten van zijn
kook- én comedykunsten.

do 10

HET EENZAME WESTEN “ZWINS”

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

Theatermakery Het Eenzame Westen ging de boer op en interviewde verschillende
betrokkenen uit de varkenssector. Dat rijke materiaal vormt de basis voor deze eerste
eigen tekst. Een tragikomische voorstelling, verstaanbaar tot ver buiten het Zwevegemse
grondgebied!
Tickets: ADD: € 14

do 10
		

VVK: € 12

ABO: € 10

TUNISCH HAKEN (DEEL 2)

GC De Bunder, zaal de Linie - 19.30 uur
Femma Freya
info: 051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine)

		femmafreya.moorslede@outlook.com

vr 11

		

OKTOBER
SMAAK! PROEVEN VAN CULTUUR
VtbKultuur - 14.00 u.
info: Gerda Schepens - 056 50 34 80

Bezoek aan kaasmakerij Flandrien. Inschrijven door storting van
€ 10, (€ 12,- voor niet-leden) op BE09 0689 1000 8557.

di 15
		
		

FIETSCAFÉ

Koers - 19.00 u.
Wielermuseum Koers, Polenplein 15, Roeselare
info & tickets: www.west-vlaanderen.be/activiteit/

		hajo-beeckman-centrale-gast-op-het-fietscafe-koers-roeselare

Debatavond over het fietsbeleid in West-Vlaanderen en de regio rond Roeselare in het bijzonder.
Centrale gastspreker is Hajo Beeckman, bekend als verkeersanker van de VRT. Hij geeft zijn visie op de
fiets als oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk.
Nadien volgt er een debat dat Vincenzo De Jonghe in goede banen leidt.
De eerste 25 ingeschrevenen mogen om 18 uur deelnemen aan een gratis rondleiding in KOERS en
smullen van sappige wieleranekdotes.
Wees er dus bij...
Dinsdag 15 oktober vanaf 19.00 tot 21.30 uur én voor de snelle inschrijvers vanaf 18 u. voor de facultatieve rondleiding.
De toegang is gratis.

di 15

17
INFOAVOND BOSGROEP IJZER & LEIE

GC De Bunder - 19.30 uur
vzw Bosgroep IJzer en Leie
		info: sien.vanlooveren@west-vlaanderen.be - 0495 80 77

Bosgroep IJzer en Leie vzw is een zelfstandige vereniging van en voor West-Vlaamse boseigenaars en
ieder die zich bekommert om het bos in de regio. Ze ondersteunt vrijblijvend en kosteloos boseigenaars
bij hun bosbeheer en zoekt actief naar nieuwe kansen voor bosaanplanting bij particulieren.
Iedereen is welkom op onze infoavond! Hier krijg je een korte voorstelling van de werking van de
bosgroep en wordt alle informatie gegeven over de mogelijkheden voor nieuwe bosaanplantingen in de
regio.
Heb je vragen over het beheer of onderhoud van jouw bos? Wil je ondersteuning wat van vergunningen
of subsidies betreft? Hoe begin je aan het aanplanten van een bos? Wat kost de aanleg van een bos en
welke financiële ondersteuning kan je krijgen?
Inschrijven: Graag een seintje via bovenstaande gegevens van jouw aanwezigheid zodat we weten hoe
veel personen we kunnen verwachten.

OKTOBER

wo 16

GC De Bunder - 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst

		

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

za 26

JEUGDFILM "MONSTERJAGERS"

SIMON & GARFUNKEL REVIVAL

GC De Bunder - 20.00 u.
		vzw Mandala
		
info & tickets: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

Het legendarische Amerikaanse duo Simon & Garfunkel scoorde in de jaren zestig en zeventig hit na hit met hun subtiele folkpop. The Sound Of Silence, Homeward Bound, Mrs. Robinson, The Boxer, Bridge Over Troubled Water: het zijn er maar
een paar uit een lange reeks en allemaal hebben ze perfecte
samenzang als kenmerk. Dat element staat dan ook voorop
bij de Duitse Simon & Garfunkel Revival Band. Michael Frank
(zang, gitaar) en Guido Reuter (zang, viool, fluit, piano) benaderen keer op keer griezelig dicht het origineel. Sluit je ogen en je
bent bij Simon & Garfunkels concert in Central Park!
De Simon & Garfunkel Revival Band laat hun oeuvre waarlijk op
een fraaie manier herleven. Alle topsongs passeren de revue!
Kortom, 2 volle uren genieten.
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Tickets: ADD: € 22

za 26
		
		
		

VVK: € 20

ABO: € 19

HERFSTCONCERT “KLANK EN KLEUR”
DOOR JEUGDORKEST DIE BRUGH

PC Den Ommeganck - 19.00 u.
Jeugdorkest Die Brugh
info: diebrugh@gmail.com of www.ridderjanszonen.be

Het is weer tijd voor ons jaarlijks Herfstconcert. Dit jaar krijg
je er echter 2 voor de prijs van 1, want jeugdorkest Die Brugh
& jeugdorkest Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist verzorgen elk een deel van het concert.
De rode draad doorheen het concert is: kleur!
Tickets: ADD: € 10

VVK: € 8

ABO: € 7

Kids -12j.: gratis

zo 27
		

MOEREMAAIWANDELING

zo 27

OKTOBER
ORATORIUM ‘JEZUS OP AARDE’ DOOR CANTABILE

Basiliek Dadizele - 19.00 u.
		Cantabile
		
info: 0497 41 17 93

Het oratorium ‘Jezus op aarde’ (2008) is een oratorium voor gemengd koor,
solist(e), orgel, piano en orkest. Bekende Bijbelverhalen uit de vier evangeliën
waren de inspiratiebron voor het werk. Marco den Toom maakte, in samenwerking met dichteres Ria Borkent, een oratorium waarbij een hedendaags
klank- en taalidioom het evangelie dichtbij je brengt. Mede doordat veel van de
oratoriumdelen ook als losse composities uitvoerbaar zijn, is gehoor gegeven
aan de groeiende vraag naar (eenvoudig) Nederlandstalig koorrepertoire.
Tickets: ADD & VVK: € 12

wo 30
		
		
		

ABO: € 11

FAMILIEVOORSTELLING “TRESORIA” DOOR
DRAAD-POPPENTHEATER
GC De Bunder - 14.00 u.
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

Miel is gek op “gamen”! Zo erg dat hij op een dag wordt meegezogen
in zijn spel “Tresoria”. Spanning en uitdaging staan hem te wachten
in een nieuwe wereld met piraten. Is dit een gewoon spel of wordt
het een gevaarlijk avontuur?
Houdt Miel nog voldoende “levens” over om weg te komen of raakt
hij voor altijd verstrikt in het spel?
TICKETS: ADD: € 6

do 31
		
		

VVK: € 5

ABO: € 4

HET PRETHUIS “DE SERVICEFLAT”

GC De Bunder - 20.00 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!
Ook deze keer zijn de vaste ‘Prethuis’-ingrediënten overvloedig aanwezig en
dat alles in het sappig West-Vlaams. ‘De Serviceflat’ is van de hand van Jeroen
Maes. Het wordt gebracht door een gedreven enthousiaste cast.
Tickets: ADD: € 20

VVK: € 18

ABO: € 17

Marktplaats Moorslede - 14.00 u.
info: Erna Vandevoorde - 051 77 06 10

do 31

VERTELNAMIDDAG VOOR KLEUTERS “KAMISHIBAI”

Mariënstede - 14.00 u.
		VZW Mariënstede
		info: www.marienstede.be
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Diamant voor Daniel Corneillie &
Diana Maes

Goud voor Rik Cneut & Marie
Rose Bossu
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Goud voor Francesco Conserva &
Jenny Kesteloot
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Goud voor Jacques Vandewalle &
Rita Degezelle
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Goud voor Roger Buyze & Roza
Feys
Goud voor Marc Tempelaere &
Rose Anne Depraeter
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Goud voor Freddy Speybrouck &
Jeannine Vandewalle

Goud voor Michel Debuf & Arlette
Hoflack

DIENSTENCENTRUM
VARIA
PATRIA

Moorslede zoekt jou!
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.: 4 & 8 sept
en 2 & 16 okt

elke werkdag van 13.30 tot 17.00 u.
Gezellige namiddagen om 14 u.:
Vrij 25 okt: Griezelbingo

Gratis
Gratis

Beweging
FLOW Yoga: iedere woe van 20 u. tot 21 u.
10-beurtenkaart € 30

Bewegen voor 50+: iedere dinsdag van 10 u. tot
11 u.
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10-beurtenkaart € 15

AHIMSA Yoga: iedere donderdag van 9 u. tot
10 u. (vanaf 3 okt)

10-beurtenkaart € 30

Crea (vooraf inschrijven!)
Bloemschikken
12 sept en 10 okt
13 sept en 11 okt
Max. € 30

Mammoboxsessie met spelbegeleiding
(oktober=borstkankermaand)
ma 21 okt 14 u.
Deelname: € 2 (incl. koffie)

Workshops (vooraf inschrijven!)

Cafetaria LDC Patria
Vrij 27 sept: Rozenbingo

Gezonde vetten door Dries Nuyttens,
gezondheidscoach (i.s.m. Samana)
ma 28 okt 14 u.
Deelname: € 6,5 (incl. proevertjes & koffie)

19.30 u.
14 u.

Juwelen maken
17 sept 14 u.
Deelname: € 16 (incl. materiaal)

Voordrachten (vooraf inschrijven!)
Voorstelling jaarprogramma Patria
WZC Maria's Rustoord, Dadizele
do 5 sept 14 u.
gratis
De eerste tekenen van dementie
do 26 sept 14 u.
Deelname: € 2 (incl. koffie)

Stoelyoga
Iedere woe van 11 sept tot 23 okt 9.30 u.
Deelname: € 28 (reeks van 7 sessies)
Yin-restoratieve yoga
Iedere do van 5 sept tot 24 okt 20 u.
Deelname: € 32 (reeks van 8 sessies)
Oog-strelende yoga
Iedere ma van 16 sept 14 u. (2.30 min.)
Deelname: € 12 (incl. 1 consumptie)
Keramiek: Fierefluiters
Ma 30 sept 13.30 u. Boetseren
Ma 21 okt 14 u. Glazuren
Deelname: € 46 (incl. 2 lesmomenten + alle
materiaal voor 5-tal vogelstjes + glazuren)
Individuele zorgmassage (Primeur!)
Woe 23 okt 14 u. tot 17 u.
Deelname: € 18 (voor 30 min. massage naar
keuze)
Buren bij Kunstenaars: Patriaschilders
18 okt 10 u. tot 16 u.
19 & 20 okt 10 u. tot 12 u. & 14 u. tot 17 u.
Gratis
Crea Kids: Zandkleuren
Woe 30 okt 14 u.
Deelname: € 8 (incl. materiaal & drankje)
I.s.m. De Speelhoed

Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
"UiT in Moorslede"

Oproep Barploeg
Voor de voorstellingen met een ster
in de cultuurbrochure zijn we op zoek
naar verenigingen die de bediening
aan onze bar op zich willen nemen.
Meer info? cultuur@moorslede.be
Komende vacatures
-Boekhouder (B1-B3 m/v/x)
-Administratie medewerker Toerisme
(C1-C3 m/v/x)
-Ploegbaas technische dienst (D4-D5
m/v/x)
Al deze vacatures betreffen een fulltime
betrekking. Indiensttreding is voorjaar
2020 voor elk van deze jobs.
Meer info? Volg onze facebookpagina
@Moorslede en hou zeker onze website
in de gaten: www.moorslede.be/jobs
Zo ben je meteen op de hoogte zodra
deze vacatures bekend gemaakt
worden!

De Lijn

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
		 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

Veel mensen zullen dit schooljaar opnieuw gebruik maken van De Lijn. Welke
route je best neemt, wanneer er trajectwijzingen zijn door werken en wanneer je
bus precies aankomt, ontdek je op
www.delijn.be.
Je kan er je route plannen, je favoriete
halte toevoegen en de mogelijke reiswegen van daaruit ontdekken.
Ook een abonnement aanvragen of verlengen kan via de e-shop op de website.
Daarnaast is er een handige app die je als
een reisbegeleider gidst op je reisweg.
Een aanrader!

		
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

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

ALGEMEEN DIRECTEUR
Gemeentehuis Moorslede
bureau 1
info@moorslede.be

OCMW - SOCIAAL HUIS

Marktplaats 18a, 8890 Moorslede
T 051 57 60 70
Thuiszorg, bejaardenhuisvesting:
zorg@moorslede.be

Sociale Dienst:

PERSONEELSDIENST

Gemeentehuis Moorslede
bureau 5
personeel@moorslede.be

ONTVANGERIJ
EN REKENDIENST

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

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.

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.)

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

Iepersestraat 52a, 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 10-12 u. / 17-20 u.
VR 16-18 u.
ZA 9-12 u.
BIBLIOTHEEK DADIZELE
MA 18.30-20 .u
WO 12.30-14.30 u.
ZA 13 u.-15 u.

INFO MOORSLEDE

WACHT- EN HULPDIENSTEN

NOVEMBER-DECEMBER 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 27 september 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

