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Beste lezer
De grote vakantie is alweer voorbij. We hebben een
van de heetste zomers ooit achter de rug. Ik hoop
dat veel mensen ervan hebben kunnen genieten.
Dat was in ieder geval te merken aan het succes van
de talrijke mooie evenementen in onze gemeente
de voorbije maanden.
Maar niet iedereen is gebaat met zo’n temperaturen
en zo’n droogte. Dat is onder andere het geval voor
de landbouwers. Velen onder hen zagen hierdoor
hun oogst verloren gaan. Dat betekent meteen
ook veel werk aan de winkel voor de schepen
van Landbouw en de schattingscommissie om de
schade te gaan opmeten. Het gemeentebestuur is
jullie alvast dankbaar.
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Ondertussen zijn de meesten onder jullie weer aan
het werk en is het schooljaar 2018-2019 begonnen.
Het college van burgemeester en schepenen
wenst alle leerkrachten, leerlingen en studenten
een succesvol schooljaar toe. Maar heel speciaal
willen wij iedereen bedanken die in de zijlijn van het
schoolgebeuren zich onvoorwaardelijk inzet voor het
welzijn van onze kinderen: vrijwilligers, gemachtigde
opzichters,
administratieve
medewerkers,
begeleiders, monitoren, het poetspersoneel, de
opvangcentra, onthaalmoeders, etc. Bedankt!
Tot slot wil ik nog even jullie aandacht vestigen
op een aantal interessante artikelen in deze Info
Moorslede. Onder andere het artikel over de
groepsaankoop van zonnepanelen moet je zeker
eens lezen. Ook het uitgebreid programma van het
kermisweekend in Dadizele van 8 en 9 september
op pagina 11 kan ik u aanbevelen. Veel leesplezier!

Ward Vergote
Jouw burgemeester

Op 10 september en
29 oktober is de dienst
Toerisme gesloten.

Huisnummers
Voor politie en brandweer, maar ook voor
postbodes is een duidelijk huisnummer belangrijk. Plaats je huisnummer duidelijk zichtbaar op je voorgevel of zorg voor een goed
zichtbaar exemplaar op je brievenbus.
Als je een nieuw huisnummer aanbrengt, opteer dan één met verlichting. Deze zijn in het
donker ook duidelijk leesbaar. Ook gebouwen
bestemd voor administratief, commercieel en
industrieel gebruik moeten worden voorzien
van een huisnummer, zelfs indien ze geen
woning bevatten.

Maak een afspraak bij de politie!
Vanaf 1 september
kan er bij de Lokale
Politie van Moorslede een afspraak
gemaakt worden.
Dit kan online, via
de website van de
lokale politie PZ
Arro Ieper,
www.arroieper.be.
Wie nog niet vertrouwd is met het online gebeuren, kan telefonisch een afspraak maken
op het nummer 051 78 81 81.
De afspraak wordt dan voor jou vastgelegd.
Een afspraak kan doorgaan buiten de vaste
openingsuren van het Lokaal Commissariaat
Moorslede.
De vaste openingsuren zijn iedere werkdag
van 8u tot 12u en op maandag van 15u tot
19u.

THUISLOKET

Thuisloket
Via ons thuisloket (www.moorslede.be) kun je via je computer of via je smartphone allerlei bevolkingsattesten, akten uit de burgerlijke stand en uittreksels uit het centraal strafregister (beter
bekend als “goed gedrag en zeden”) 24 op 7 aanvragen. Deze worden nadien rechtstreeks in je
mailbox afgeleverd. Hieronder een overzicht van wat je allemaal kan aanvragen:
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Attest
Attest van woonst zonder
samenstelling gezin
Attest van woonst met adreshisadreshistoriek
Attest voltoriek binnen de eigen gemeente
ledige adressenhistoriek (woonplaatshistoriek)
Attest van
Attest van wettelijke samenwoning
Attest van nationaliteit
Attest van verleven
Attest van verblijf voor een
blijf en nationaliteit
Attest inzake wijze van teraardebehuwelijk
Attest voor intern gebruik: wettelijke
stelling*
Attest
informatietypes van het rijksregister*
‘inlichting uit het rijksregister’ met enkel de juiste
woonplaats (geen adres) van betrokkene (i.g.v. aanvraag over een niet-inwoner, door een persoon die
een aantoonbaar wettelijk recht heeft op het gevraagde attest)

Kaartlezer

Vind je het moeilijk om in te loggen op ons thuisloket met een kaartlezer en je identiteitskaart?
Met de volgende stappen lukt het zeker!
Stap 1: Installeer de kaartlezer
Nadat je een kaartlezer kocht, dien je die met de bijhorende software te installeren. Bij veel computers is het echter voldoende om de kaartlezer in te pluggen en daarna installeert de computer
hem zelf.
Stap 2: Installeer het certificaat van je identiteitkaart
Om de gegevens van je identiteitskaart te kunnen uitlezen, heb je bijkomende software nodig.
Deze vind je gratis op www.eid.belgium.be. Open deze site met Internet Explorer, anders bestaat
de kans dat het installeren niet lukt.
Nadat het programma geïnstalleerd is, steek je de elektronische identiteitskaart in de kaartlezer.
Op dat ogenblik wordt je certificaat automatisch geïnstalleerd.
Stap 3: Doe je aanvraag via het thuisloket
Je computer is nu klaar om gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart. Vanaf nu kan je
ook in ons thuisloket gebruik maken van je elektronische identiteitskaart. Surf naar www.moorslede.be en klik daarna op het blokje ‘thuisloket’.
Doe je in de toekomst nog aanvragen via dezelfde computer, dan hoef je stap 1 en 2 niet te herhalen. Indien je bij een volgende aanvraag gebruik maakt van een andere identiteitskaart (bijvoorbeeld van een van je gezinsleden), dan wordt het certificaat automatisch geïnstalleerd.
Daarnaast blijft de app “itsme” een heel handig alternatief om via je smartphone en zonder kaartlezer op ons thuisloket te kunnen inloggen!
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MILIEU

Plaats zonnepanelen en bespaar fors op je energiefactuur
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Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en maken zo gebruik van een onuitputtelijke energiebron. Door zonnepanelen te plaatsen, draag je bij tot de vermindering van je CO2-uitstoot en
bespaar je jarenlang op je energiekosten.
Net als vorige jaren start er in september opnieuw een groepsaankoop voor zonnepanelen in
West-Vlaanderen.
Inschrijven kan van 1 september tot en met 2 oktober 2018 via het platform www.wijkiezen.be.
De veiling gaat door op 3 oktober 2018 en daarna krijgt iedere inschrijver een persoonlijk voorstel.
Deze offertes zijn gratis en vrijblijvend en je krijgt nadien voldoende tijd om te beslissen of je al
dan niet op het voorstel ingaat.

Openbaar Onderzoek GRUP Kleppestraat
van 1 augustus 2018 tot en met 29 september 2018

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een plan waarmee de gemeente in een
bepaald gebied de bestemming en bijhorende voorschriften vastlegt. Voor alle percelen in een
bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.
Concreet gaat het hier over het ontwerp van GRUP Kleppestraat. De projectzone van dit GRUP
omvat hoofdzakelijk de zone tussen de Kleppestraat, de Ledegemstraat en de Heulebeek. De
gemeenteraad van Moorslede heeft het ontwerp van GRUP Kleppestraat voorlopig vastgesteld op
21 juni 2018. Het plan dat in openbaar onderzoek ligt, is dus nog altijd een ontwerp. Dit kan pas
definitief worden goedgekeurd na het openbaar onderzoek.
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 1 augustus 2018 tot en met 29 september
2018.
Tijdens deze periode kan je het ontwerp van GRUP Kleppestraat komen inkijken bij de dienst
Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Marktplaats 1, 8890 Moorslede.
Je kan het ontwerp van dit GRUP ook raadplegen op de gemeentelijke website
www.moorslede.be.
Standpunten, opmerkingen of bezwaren over het ontwerp van het GRUP kunnen tijdens het
openbaar onderzoek schriftelijk worden ingediend ter attentie van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening. Dit kan tot uiterlijk 29 september 2018:
- per aangetekende brief op het volgende adres: Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. Marktplaats 1, 8890 Moorslede
- door jouw brief af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het
gemeentehuis, Marktplaats 1, 8890 Moorslede
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OCMWSOCIAAL HUIS
Roger Verhanneman: 20 jaar bewoner van de Vier Seizoenen
In september 1998 verhuisde Roger Verhanneman naar een assistentiewoning in
“De Vier Seizoenen”. Het onderhoud aan zijn huis op de Waterdam en het werk in
de tuin werden hem immers te veel.
Ondertussen is de woning in de Vier Seizoenenstraat al 20 jaar de thuis van Roger,
waar verschillende buren kennissen van hem zijn. Hij woont er zelfstandig in een
aangepaste en veilige omgeving met zorg op eigen maat.
Voor een assistentiewoning betaal je een dagprijs van max.
€ 14,8 (op 1 september 2018).
Meer info: OCMW/Sociaal Huis - Contactpersoon: Nathalie Warlop
Tel. 051 57 60 72 – nathalie.warlop@ocmwmoorslede.be
website: www.moorslede.be/ocmw/145-www.html

School- of studietoelage van de
Vlaamse Overheid
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Eén op 4 gezinnen heeft recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid.
Van kleuter tot student. Misschien jij ook!
Wie in de afgelopen jaren al een studietoelage ontving, zal in de loop van het schooljaar automatisch een schrijven ontvangen van de afdeling school- en studietoelagen van de Vlaamse overheid.
Wie een nieuwe aanvraag wil indienen (of niet wil wachten op het automatische dossier), kan dit
doen tussen 1 augustus 2018 en 1 juni 2019 voor het schooljaar 2018-2019. De aanvraag kun je
online indienen (via www.studietoelagen.be) of op papier. Op school kun je het aanvraagformulier
krijgen.
Kun je hulp gebruiken bij het invullen van de aanvraag? Het Sociaal Huis organiseert in samenwerking met de scholen van groot Moorslede zitdagen voor het invullen van het formulier, zowel
online als op papier.
Waar ? Sociaal Huis, Marktplaats 18a te Moorslede (tel. 051 57 60 70 –
e-mail info@ocmwmoorslede.be)
Wanneer ? Maandag 10 september 2018 van 13u00 tot 18u45 woensdag 26 september 2018
van 13u00 tot 16u30
Wat breng je mee ?
je aanvraagformulier (op school te bekomen) je identiteitskaart en, indien mogelijk, je pincode je bankrekeningnummer de naam en het adres van de school van jouw kind(eren) en
de gevolgde richting je e-mailadres indien je dit hebt een attest mindervaliditeit andere
nuttige bewijsstukken

Komma op uitstap naar Bellewaerde
Onder een schitterende zon beleefde een mooie groep
Komma-leden een fantastisch dagje Bellewaerde.
Kennismaken kan altijd tijdens op-de-koffie in het Sociaal
Huis elke 2de maandag van de maand van 17u. tot 19u.
Welzijnsschakel Komma een financieel steuntje geven kan via
BE12 9730 1494 3892.

Renovatiebegeleiding "Grijs maar Wijs"
Vorig jaar schoot het renovatieproject ‘Grijs maar wijs’ uit de
startblokken, een samenwerking tussen de gemeente Moorslede,
Woondienst regio Roeselare en de Energiesnoeiers. Mensen die de
60 jaar voorbij zijn, kunnen daarbij genieten van kwalitatieve begeleiding bij het plannen en uitvoeren van energiebesparende werken.

Intussen hebben al meerdere inwoners van Moorslede hier gebruik van gemaakt. De woondienst
en energiesnoeiers komen aan huis om een persoonlijk energie- en kwaliteitsadvies te geven
over jouw woning. In samenspraak met deze diensten kunnen offertes worden opgevraagd en
vergeleken. Tijdens de uitvoering van de werken kan je rekenen op bijstand, na afloop worden alle
bijhorende premies aangevraagd.
Is je dak nog niet (volledig) geïsoleerd? Hebben de ramen nog geen hoogrendementsglas? Wens
je je muren bestand te maken tegen de koude? Dan is het nu wel degelijk het juiste moment.
Naast een aanzienlijke besparing op je energiefactuur, kan je momenteel nog genieten van de
premies vanuit de Vlaamse overheid, Eandis en de gemeente Moorslede voor energiebesparende
maatregelen. Vermoedelijk zullen die naar de toekomst worden afgebouwd, gezien dakisolatie en
dubbel glas tegen respectievelijk 2020 en 2023 verplicht worden door de overheid.
Bovendien kunnen inwoners van Moorslede voor deze werken een Vlaamse energielening aanvragen tot € 15 000. Voor bepaalde mensen is deze lening zelfs renteloos, zoals bij verhoogde
tegemoetkomingen of een gezinsinkomen dat lager ligt dan € 30 640.
Inschrijven voor het project blijft heel het jaar mogelijk.
Contact: Woondienst regio Roeselare 0474 93 35 58 of stephi.dumolein@roeselare.be

Stappen naar Dhaka
Deze lente en zomer noteerden enkele sportieve Komma-leden met een groot hart dagelijks
hun stappen. Zo probeerden ze gezamenlijk de afstand naar Dhaka (in vogelvlucht 7 714 km =
ongeveer 11 020 000 stappen) te overbruggen om hun solidariteit met de textielarbeid(st)ers in
Bangladesh te betuigen. Wil je meer weten over het leven van de textielarbeid(st)ers in Bangladesh, kijk dan eens op de website van Wereldsolidariteit. Je kan ook storten op Wereldsolidariteit
Moorslede BE29 9793 3699 3664.

OCMW-nieuwtjes
Raadszitting juli
-De jaarrekening 2017 werd goedgekeurd. Er was een gunstig resultaat (autofinancieringsmarge
€ 242.811). Het aantal dossiers leefloon op jaarbasis bedroeg 44. Dit ligt in dezelfde lijn als van
2016, net als het aantal dossiers schuldbemiddeling dat gestaag blijft en rond de 100 schommelt.
Er werden minder asiselzoekers opgevangen. Dit en veel interessant cijfermateriaal is terug te
vinden onder www.ocmwmoorslede.be/bestuurenbeleid/
-Er werd een elektrische fiets aangekocht om dienstbezoeken te doen bij Velomobile uit Moorslede voor de prijs van € 2 265.
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LOTTO BELGIUM
TOUR
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Lotto Belgium Tour
We zijn fier de Lotto Belgium Tour, de Internationale rittenkoers voor dames elites te mogen ontvangen op woensdag 5 september.
De Lotto Belgium Tour gaat door van 4 september tot en met 7 september. Gaststeden zijn
Nieuwpoort, Moorslede, Herselt en Geraardsbergen.
Na de proloog in Nieuwpoort, 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.
Om 14u starten de rensters op de Marktplaats in Moorslede. Via Zonnebeke, Staden, Hooglede,
Kortemark, Diksmuide, Houthulst en opnieuw Staden komen ze rond 15u30 Moorslede opnieuw
binnen. Via de Dadizeelsestraat, Potteriestraat, Kleine Roeselarestraat, Peperstraat en Beselarestraat arriveren ze een eerste maal op de Plaats rond 15u45. Daarna worden 3 plaatselijke rondes
gereden om rond 17u20 te finishen in de Beselarestraat.
Uiteraard horen hier passende verkeersmaatregelen bij. Er geldt een parkeerverbod op de parking aan de GC De Bunder en de Marktplaats in Moorslede van 6u00 tot 15u00. Vanaf 13u00 tot
15u00 is het verboden te parkeren in de 6eJagersstraat en de Iepersestraat. De Marktplaats is
verkeersvrij van 13u00 tot 14u30. Ook de Pater Lievensstraat van de Nieuwstraat tot de Marktplaats en de Kerkstraat zijn niet toegankelijk van 13u00 tot 14u30, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
In de Stationstraat is het verboden te parkeren van 14u00 tot 16u00. Op het Kapelleveld geldt een
parkeerverbod van 14u00 tot 18u00. Ook in alle straten die binnen de plaatselijke ronde vallen kan
niet geparkeerd worden.
Van 14u00 tot 18u00 geldt éénrichtingsverkeer op het plaatselijke parcours in de richting van de
rensters.
De Ridder Janlaan is volledig verkeersvrij van 14u00 tot 18u00, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
De parcours zijn online te bekijken op www.lotto-belgiumtour.be.
Rit in lijn

Plaatselijke ronde
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TOERISME

10

BIBLIOTHEEK &
SPORT
Kermis Dadizele
Het weekend van 8 en 9 september gaat de kermis opnieuw door in Dadizele. In tegenstelling tot
vorige editie, zal de opstelling van de standen dezelfde zijn zoals in september vorig jaar.

De bib kruidt je dag!

De Verwendag staat in het teken van kruiden. Bezoekers krijgen een pittig aanbod voorgeschoteld: hapje, drankje, DIY-ideeën.
Aanleiding van het kruidenthema is de leestuin van de bib waar recent een zelfpluk kruidenhoek
aangeplant werd. Alle bezoekers kunnen gratis kruiden plukken van de kruidenhoek.
Wanneer? Zaterdag 20 oktober van 9u tot 12u.
Waar? Bibliotheek Moorslede

G

TI
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Sportkalender
5 september
8 september
8 september
10 september
12 september
13 september
14 september
29 september
13 oktober
22 oktober
28 oktober

Lotto Belgium Tour – Dames Elite UCI 2.1 (zie pagina's 8 & 9)
Wielerwedstrijd voor wielertoeristen (Daiseltrappers – Beselarestraat
Trottinettekoers Dadizele
Paardenkoersen Dadizele
VISO-sporteldag (Houthulst)
Provinciale Sportdag voor Gemeentepersoneel (VISO – Houthulst)
Stratenloop Dadizele (VAD)
VTT Dadizele (Daiseltrappers)
Grimmertingetocht (Velodroomvrienden)
Seniorensportnamiddag (polyvalente loods Dadizele)
DAPALO-Herfstcross (GSC Grimmertinge)

UIT IN MIDWEST
CULTUUR
Open Monumentendag: ook in regio Roeselare
9 september is het voor de 30ste keer Open Monumentendag.
Je bent dan voor één dag eregast in één van de honderden historische panden die in Vlaanderen opengesteld zullen zijn. Een
unieke gelegenheid om eens voorbij die mooie gevels te kijken!
Ook in de regio Roeselare valt er heel wat te beleven. Eén van
de blikvangers is zonder twijfel het nieuwe "KOERS. Museum
van de Wielersport". Het beschermd gebouw, ooit een brandweerarsenaal, werd volledig gerenoveerd en opent op Open
Monumentendag opnieuw de deuren voor het grote publiek!
In Izegem openen twee grote monumenten de deuren. In Eperon d'Or is er om 16u Schoentjesworp. Je bent ook welkom in
de gangen van Kasteel Ter Wallen.
Zoek je op een zondag liever de natuur op? Dat kan in Lichtervelde. Een gids vertelt je alles over
de historiek van de Huwynsbossen en het jeugdmuziek trakteert je op muziek. Een goeie combinatie als je het ons vraagt.
Ontdek het programma in jouw regio op www.bienet.be/omd2018
Een borrelend glas gerstedrank afgewerkt met een mooie schuimkraag, wie drinkt dat niet graag?
De heemkundige kring van Moorslede werkte een volledig thematisch programma uit naar aanleiding van Open Monumentendag; Je verneemt er alles over op pagina 19.
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Jazzcircuit’18

Jazzcircuit’18 haalt de crème de la crème van de Belgische jazzscene naar de regio Roeselare.
Zet alvast in je agenda:
Kick-off Jazzcircuit met battle en jamsessie i.s.m. STAP en Art'iz
Op 29 september om 20u
De Leest (gratis)
Jazzliefhebber, hou je van improviseren? Vorig jaar was de jamsessie een groot succes, kom je dit
jaar ook meespelen? Iedereen welkom.
JazzInzicht
Op 20 oktober om 20u K-Trolle, Roeselare (gratis)
Altijd wel eens het fijne willen weten over jazz? Tijdens jazzinzicht krijg je een overzicht van de
jazzmuziek, het Filip Verneert Trio voor de muziek.
Simply Jazz
Op 14 december om 20u GC De Bunder
Jazzcircuit strijkt natuurlijk ook neer in Moorslede. Het quintet Simply Jazz trakteert je de hele
avond op parels uit de jazzgeschiedenis.

1

Moorslede en Slyps herdenken David Chalmer Burns
Wie was Burns?
David Chalmer Burns (1898-2018)
Geboren in Valparaiso (Chili), deed dienst in WOI als onderluitenant
bij de Black Watch 8th. Bn (Royal Highlanders) een Schots regiment.
Hij sneuvelde op 30 september 1918 in Slyps
tijdens het bevrijdingsoffensief.

Herdenkingsplechtigheid zondag 30 september 2018
14u00. start aan Café Waterdam, Dadizeelsestraat 168, Moorslede
Via een wandeling langs landelijke wegen en een halte met muzikaal intermezzo, maken we onder begeleiding van de gids Kevin Breyne, kennis met het verhaal van Burns en de bevrijding van
Moorslede en Slypskapelle in 1918
16u30: Hulde oorlogsslachtoffers aan het monument van David Chalmers Burns (kerkplein Slyps)
17u00: Einde hulde
Individueel terugwandelen via aangeduid parcours
De deelname is gratis
Vrije bijdrage kan via overschrijving op BE91 8508 2346 9976 van de Heemkundige Kring
Moorslede met de mededeling:”Herinnering 1918-2018”.
Vooraf inschrijven via mail tot 15 september naar:
mauricehuyghebaert@hotmail.com
rik.lybeer@telenet.be
Afstand ca. 7 km (heen en terug)
Aan het monument wordt hulde gebracht door de Oudstrijdersvereniging van Moorslede en een
Piper (doedelzakspeler).
Organisatie: Gemeentebestuur Moorslede en Heemkundige Kring Moorslede
Met medewerking van ’t Rommelkorps uit Slypskapelle.
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CULTUUR

Nieuwe publicatie: "Als stenen tot leven komen"
14

De Heemkundige Kring Moorslede publiceert in dit laatste jaar van de herdenking van 100 jaar
WOI, een boek over de oudstrijders van deze oorlog die begraven liggen op het kerkhof van
Slypskapelle-Moorslede. Het boek “Als stenen tot leven komen” werd voorgesteld op
vrijdag 15 juni in zaal Sint-Jozef te Slypskapelle-Moorslede.
Auteur Lieven Cardoen werd geboren in 1977 en groeide op in Passendale.
Hij is secretaris van de Vuurkadetten 1914–1918– Strijders 1940-1945, Regio Moorslede.
Vanuit zijn interesse voor de Eerste Wereldoorlog werd hij medewerker van het Memorial Museum Passchendaele 1917 te Zonnebeke.
Hij nam diverse initiatieven voor de renovatie van bedreigde grafstenen en lokale gedenktekens.
Zo kwam hij ook op de begraafplaats van Slypskapelle-Moorslede.
Deze publicatie is het resultaat van uitgebreide research over het leven van de vier Belgische
gesneuvelde militairen 1914-1918, die begraven liggen in Slypskapelle.
De auteur stelde ook een lijst samen van gesneuvelden in Moorslede tijdens WOI.
Het boek kost € 20 voor leden van de heemkring en € 22 voor niet-leden. Het is verkrijgbaar via
de website en bij de bestuursleden van de heemkring en in de bibliotheek van Moorslede.
Het boek telt 227 pagina’s en bevat veel zwart-wit-illustraties.
Deze publicatie van de Heemkring Moorslede werd gerealiseerd met steun van TERF.

Je familiegeschiedenis
in zeven stappen

Vertelavond met Johan Roelstraete

West-Vlaming Johan Roelstraete komt ons op 4 oktober haarfijn uitleggen hoe je een stamboom
maakt. Een interessante materie voor wie er nog moet aan beginnen, maar ook voor wie al ervaring heeft en wat wil opsteken van de ruime kennis van onze gastspreker.
Afspraak dus op donderdag 4 oktober om 19u30 in 't Torreke op de Plaats in Dadizele
Johan Roelstraete (°1941), is een heemkundige, historicus, genealoog en heraldicus. Hij is of was
o.a. voorzitter van het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen, bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen, erevoorzitter van Familiekunde West-Vlaanderen, mede oprichter en voorzitter van de heemkundige kring Langs d'Heuleboorden, auteur van genealogische handboeken en
familiegeschiedenissen, redactielid van Vlaamse Stam.
Hij gaf les in Kolwezi en Kisenge (Congo) en later in het St.-Amandscollege van Kortrijk. Als gedetacheerd leraar was hij verbonden aan de educatieve dienst van het Rijksarchief Kortrijk.
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Bevrijdingsherdenking op het "Dadizeele New British Cemetery"
Wat? De heemkundige kringen Dadingisila Dadizele, De Meiboom Gullegem en Wibilinga Wevelgem herdenken de bevrijding van de regio op 14 &1 5 oktober 1918 door de Britse 9de, 29ste,
35ste en de 36ste (Ulster) divisie en het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Waar? De plechtigheid vindt plaats op het Dadizeele New British Cemetery, Beselarestraat, Dadizele met de goedkeuring van de Commonwealth War Graves Commission
Wanneer? Zondag 14 oktober 2018 om 15u

SEPTEMBER
za 01

OKTOBER

KALENDER

ZESDE NACHT VAN DE STERREN

GC De Bunder - 20u30
		
VK Dadizele vzw
		
info & tickets: 0486 11 67 62 of
		www.nachtvandesterren.be

Met o.a. Sam Gooris, Paul Severs en de
meidengroep Luv’ die in de jaren ’70 en begin
jaren ’80 heel wat hits scoorde.
ADD & VVK: € 35
ABO: € 34

vr 07

			

"COMEDYCAFÉ" MET ROEL
STEENO, JERON DEWULF EN
STEVEN MAHIEU

PC Den Ommeganck - 20u		
		Volksvermaak Dadizele
		info: www.volksvermaak.be

zo 14

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

wo 17

JEUGDFILM "DE KLEINE VAMPIER"

do 18

ALAIN REMUE - CEL VERMISTE
PERSONEN

GC De Bunder - 14u15
		
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
		
info: 051 70 02 85 of
		cultuur@moorslede.be

			
			
			

Sint-Theresiakerk Slyps - 20u		
Cultuurdienst i.s.m. Orgelkring Adriaen
Willaert
051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

GC De Bunder - 19u30
		
Femma Freya Moorslede
		
info & tickets: 051 77 95 08 of
		
051 77 11 28 of
		femmafreya.moorslede@		
		outlook.com

za 15

TWEEDEHANDSBEURS - BABYEN KINDERKLEDIJ, SPEELGOED
EN BABYMATERIAAL

za 20
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ORGELCONCERT "ANDRES
MEISNER EN HET GRIMMER
TINGEKOOR"			

za 06

			

GC De Bunder - 14u tot 17u 		
		
Gezinsbond vzw Moorslede
		
info: 051 25 14 62 of
		kristof_vanderstichele@yahoo.com

di 18

JEUGDFILM "GAMBA, DE DAPPERE MUIS"

GC De Bunder - 14u15
		
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst
		
info: 051 70 02 85 of
		cultuur@moorslede.be

wo 26
.

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17u
		Bloedgevers Moorslede

za 29
			

INTERNATIONAAL VREDESCONCERT "STEMMEN VOOR
VREDE"

GC De Bunder - 20u			
		
Heemkundige Kring Moorslede i.s.m.
		
Grimmertingekoor Moorslede, Cantabile
		
Dadizele en tRommelkorps Harypska
Slypskapelle
		
info & tickets: Heemkring bestuursleden
		of contact@heemkringmoorslede.be

		
		
						

GC De Bunder - 21u
Oudercomité VBS De Bunderboog

Het oudercomité van VBS
de Bunderboog organiseert
de 17de editie van hun
Happy Days in ware Moulin
Rouge-stijl. Haal je meest

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17u
		Bloedgevers Moorslede

wo 19

		

HAPPY DAYS "MOULIN ROUGE"

sexy outfit uit de kast, zwier die boa rond je
hals en kom mee feesten met onze nieuwe DJ
		
Houwen!
ADD: € 9 VVK: € 7 ABO: € 6

za 27

"IN FLANDERS FIELDS" THEMA-

hij doet… Of omdatCONCERT

GC De Bunder - 19u30
		
Koninklijke Harmonie de Verenigde Vrien
		den Moorslede
		info@harmoniemoorslede.be

						

		

"HERFSTCONCERT" JEUGDORKEST DIE BRUGH"

PC Den Ommeganck - 19u
Jeugdorkest Die Brugh en Trommelkorps
Koninklijke Fanfare De Ridder Jans Zonen
Dadizele
		rjzdadizele@gmail.com of
		www.ridderjanszonen.be
		
		
		

CULTUUR
CULTUUR
Orgelconcert Andreas Meisner & Grimmertingekoor

Andreas Meisner uit Duitsland is organist en muziekdirecteur aan de Dom van
Altenber. Hij concerteert wereldwijd. Vaak maakt hij orgelarrangementen van
bekende orkestwerken. Het Grimmertinge koor uit Moorslede, o.l.v. Claudine
Lybeer, brengt tussendoor enkele koorwerken
Meer info & tickets: bekijk de kalender hiernaast!
ADD: € 7 VVK: € 5
ABO: € 4

Internationaal vredesconcert “Stemmen voor vrede"
Precies 100 jaar na de bevrijding van Groot-Moorslede slaan 5
muzikale verenigingen (3 zangkoren, 1 trommelkorps en 1 blazerskorps) van over de landsgrenzen heen de handen in elkaar. Met
dit unieke vredesconcert laten ze samen hun stemmen klinken
voor het meest kostbare goed op aarde: VREDE.
Meer info & tickets: bekijk de kalender hiernaast!
ADD: € 12 VVK: € 11 ABO: € 10

Comedycafé

Roel Steeno, Jeron Dewulf en Steven Mahieu geven het beste van zichzelf!
Meer info & tickets: zie kalender hiernaast!
ADD: € 15 VVK: € 12 ABO: € 10

Alain Remue

Alain Remue geeft al meer dan 20 jaar een gezicht en een stem aan het werk
van de Cel Vermiste Personen, die ingeschakeld wordt bij onrustwekkende
verdwijningen. De Cel werd opgericht in volle Dutroux-tijdperk. Alain Remue
brengt ons zijn relaas over vertwijfeling en hoop, tragedie en opluchting. De
lezing geeft je een blik achter de schermen aan de hand van praktische voorbeelden.
Meer info & tickets: zie kalender hiernaast! ADD: € 10

VVK: € 8

ABO: € 7

Koninklijke Harmonie ‘De Verenigde Vrienden’ “In Flanders Fields”

Foto WOI

Dit themaconcert staat in het teken van de 100ste verjaardag van
het einde van WOI. De harmonie, o.l.v. dirigent Patrick Simoens,
brengt een mix van klassieke muziek, militaire marsen, film- en
hedendaagse muziek. De muziek wordt verder aangevuld met
tekstmateriaal en beeldprojecties.
Meer info & tickets: zie kalender hiernaast!
ADD: € 10 VVK: € 9 ABO: € 8 Kids -12j.: Gratis

Jeugdorkest ‘Die Brugh’ "Herfstconcert"
Jaarlijks Herfstconcert aan met als thema marine.

Meer info & tickets: zie kalender hiernaast!
ADD: € 10 VVK: € 8 ABO: € 7 Kids -12j. : Gratis
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CULTUUR
Programma Open Monumentendag
100 jaar bier en plezier
cafés in Moorslede 1918-2018
Volkscafés: vrouwentongen & mannenpraat
Lezing door Jimmy Kets
Fotograaf Jimmy Kets komt vertellen over het project 'Hart voor volkscafés',
dat een uitgebreid onderzoek omvatte naar volkscafés in Vlaanderen en Brussel.
Zijn originele foto’s werden gepubliceerd in het boek Volkscafés.
Waar? Dienstencentrum Patria, 6de Jagersstraat 4, Moorslede
Wanneer? Vrijdag 7 september om 20u

I
AT
R
G

S!

Cafés Waterdam & Cany
Bezoek
Twee van de meest authentieke cafés van Moorslede openen speciaal voor
OMD één van de laatste keren de deuren. Hier proef je nog de sfeer van het
echte volkscafé.Je kan er ook exclusief het bier Tripel 30 proeven, speciaal
gebrouwen voor de 30ste verjaardag van Open Monumentendag.
Waar? Dadizeelsestraat 168, Moorslede
Wanneer? Zondag 9 september van 10u tot 18u
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G

TI
RA

S!

© Jimmy Kets

100 jaar bier en plezier: cafés in Moorslede 1918-2018
Tentoonstelling
De fototentoonstelling toont een selectie van cafés in Moorslede en Slypskapelle van de laatste
honderd jaar. Van elk café wordt kort de historiek belicht. De afbeeldingen en teksten van de tentoonstelling werden verzameld in een bijhorende brochure.
!
TI

S

Waar? Dienstencentrum Patria, 6de Jagersstraat 4, Moorslede GRA
Wanneer? Zaterdag 8 september van 14u tot 18u en zondag 9 september van 10u tot 18u
Café Parlé
Animatie
Diverse korte animatiemomenten, typisch voor het caféleven van vroeger, worden nog eens
opgevoerd: bijzondere caféverhalen aan de toog; een openbare verkoop; geanimeerd kaartspel,
gevarieerde muzikale deuntjes, café Cany enz.
!

IS
Waar? Dienstencentrum Patria, 6de Jagersstraat 4 & Kerkplein Moorslede
AT
R
Wanneer? Zondag 9 september van 14u tot 18u
G

Spekkenworp
Kinderanimatie
Uit het raam van de pastorij worden zakjes snoep te grabbel gegooid voor de kinderen tot 10 jaar.
Alle kinderen zijn welkom.
Waar? Pastorij, Moorslede
Wanneer? Zondag 9 september om 16u
Gratis voor kinderen tot 10 jaar.
Info? Luc D’haene, 051/77 10 57 of
contact@heemkringmoorslede.be

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Voordrachten

Voorstelling jaarprogramma LDC Patria

Di 11 sept 14u Cafetaria WZC Maria’s Rustoord
Dadizele Gratis inschrijven voor 4 sept
Praatcafé Dementie

Gezondheidsadvies (gratis)

“Hoe omgaan met agressie en ander moeilijk
hanteerbaar gedrag?”

Op woensdag van 14u30 tot 16u:

Do 20 sept 14u

12 & 26 sept en 3 & 17 okt

€ 2 (incl. koffie)

WZC Maria’s Rustoord Dadizele

Reisreportage

Start nieuw cursusjaar

“Canarische Eilanden deel 2”

Meer info en inschrijven via 0478 52 09 57 of

Ma 24 sept 14u

dienstencentrumpatria@skynet.be of kom eens

€2,50 na 17 sept

langs in het dienstencentrum.

€ 2 bij inschrijving voor 17 sept

Vroegtijdige zorgplanning +
Do Not Reanimate + Orgaandonatie

Cafetaria LDC Patria

Vrij 19 okt 14u

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

inschrijven voor 1 okt

Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal

Workshops

Gezellige namiddagen om 14u:

Vrij 21 sept: Francines Bingo
Gratis
Vrij 5 okt: Elisabeths Bingo Gratis

YIN – RESTORATIEVE YOGA 3

‘Stretch & Restore”
Do 27 sept en 4, 11, 18 & 25 okt 20u
sessies inschrijven vóór 13 sept

€ 15 voor 5

Fotografie 2

Brei- en kloscafé

Ma 8, 15 & 22 okt

Op donderdagnamiddag om 13u30
6 & 20 sept en 11 & 25 okt

€ 2 (incl. koffie)

14u

Do 27 sept en 4, 11, 18 & 25 okt 20u
sessies inschrijven vóór 13 sep

€3

Beweging, ook tijdens de grote vakantie!

€ 15 voor 5

Extra activiteiten

Avondyoga: iedere woe van 20u tot 21u,
Film "De nieuwe wildernis"
10-beurtenkaart €30
Vrij
12 okt 20u gratis inschrijven vóór 8 okt
Bewegen voor 50+: elke dinsdag van 10u tot 11u,
Schlagerbingo in Dadizele
10 – beurtenkaart €15
Yoga: elke donderdag van 9u tot 10u,
14u gratis Boothuis aan ingang van
Ma 22 okt
10 – beurtenkaart €30 (start 4 okt)
het Rosarium
gratis inschrijven vóór 15 okt
Knutselnamiddag voor kinderen

Crea
Bloemschikken (max. €30)
ven
13 sept & 11 okt
14 sept & 12 okt
30 okt

19u30

19u30
14u
grafstuk

Juwelen maken (max. € 15)
13 sept & 11 okt

14u

Pixelworkshop Halloween

Vooraf inschrij- Ma 31 okt

14u

€7

inschrijven vóór 22 okt

19

JUBILEA

Praonfiaciallet
a arissen!
jubil

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Briljant voor Lucien Storme &
Maria Cools

Diamant voor Maurice Pattou &
Maria Decaestecker
© Jan Stragier

Briljant voor Julien Verraes &
Agnes Flyps

© Jan Stragier
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Goud voor Emiel Gryspeerdt &
Marie-Rose Cokelaere

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Diamant voor Urbain Terryn &
Maria Vansteenkiste

Goud voor Herman Neyrinck &
Annie Verhaeghe

© Jan Stragier

Goud voor Marc Vanryckeghem &
Christiana Schoutteten

© Jan Stragier
© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Erik Schoolaert & Rika
Vergote

Goud voor Germaan Vervenne &
Margareta Brunfaut
21

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Frans Vandenweghe &
Ria Schoutteten

Goud voor Frans Delzeyne & Rosa
Decuypere

© Jan Stragier

Goud voor Willy Vandorpe & Rita
Callens

VARIA

Awel zoekt vrijwilligers!

Meer dan 70% van de kinderen en jongeren die Awel contacteren, de Nederlandstalige hulplijn
voor kinderen en jongeren in België, vindt er hulp.
“Af en toe neem ik contact op in moeilijke tijden. En door Awel kon ik er weer door” (Meisje, 11
jaar)
Maar de lijnen zijn zo drukbezocht dat nog heel wat kinderen en jongeren met hun verhaal blijven
zitten.
Awel zoekt extra vrijwilligers.
Word een luisterend oor.

Geen extra kosten meer voor betalen met de kaart!
Handelaars mogen niet langer extra
kosten aanrekenen voor elektronische
betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod
geldt zowel voor betalen in de winkel als
online.
Het weigeren van betalingen met de
kaart onder een bepaald bedrag mag
wel nog als de handelaar de consument
hierover duidelijk informeert.
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Meer info? news.economie.fgov.be/167741-geen-toeslag-meer-voor-betalen-met-de-kaart

FAMILIE SIOEN-GRAVE, SLYPSSTRAAT 12, LEDEGEM
WIJ EN
LOT

VER

3INI-

zaterdag

22 september '18

M ORS
CT
TRA

VAN 14U TOT 17U: TAL VAN KINDERACTIVITEITEN:
TRACTORPARCOURS, ZINTUIGENSPEL, VOLKSSPELEN, VLIEGEND TAPIJT, …
MAAR OOK: PANNENKOEKENBAK, SUIKERSPIN, IJSJES

APERITIEF: PICON - STEAK COWBOY & ZALM OP DE BBQ
BBQ VAN 18U TOT 19U30 - KAARTEN À € 20, <12J: € 10
INSCHRIJVEN: KVLV.LEDEGEM@GMAIL.COM TEGEN MA 17 SEPT

LEDEGEM
VU: Slypsstraat 12 - 8880 Ledegem

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stelt volgende activiteiten voor:
Maandag 17 september - 19u
Hoe werkt de Thermomix, het moderne
keukentoestel
Waar? Zaal Patria 6de Jagersstraat 4, Moorslede
Dinsdag 11, 18 en 25 september -19u30
Naailessen (volzet!)
Waar? GC De Bunder Iepersestraat 52,
Moorslede (zaal Linie)
Dinsdag 16 oktober - 19u30
Volksspelen met bijhorend streekbiertje
Waar? Zaal De 4Link , Moorslede
(ingang via Molenstraat)
Donderdag 18 oktober - 19u30
Voordracht Alain Remue
(Cel Vermiste Personen)
Waar? Zaal GC De Bunder Iepersestraat 52,
Moorslede
Inschrijven via e-mailadres of bellen naar
051/779508 0472480518 (Nadine)
Bezoek ook onze Facebookpagina! Femma
Moorslede
Vragen?
femmafreya.moorslede@outlook.com
Groeten
Het Femma Freya-team: Nadine Hoorne,
Christa Hoorne, Kathleen Maertens,
Myriam Denorme en Greta Declerk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVEMBER-DECEMBER 2018

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

Mogen wij vragen de artikels voor de volgende editie van
‘info Moorslede’ vóór 28 september 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

