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Beste lezer
Vooreerst wens ik ieder van jullie, in naam van
het college van burgemeester en schepenen,
de directie en alle medewerkers van het
gemeentebestuur van Moorslede, een gelukkig
en gezond 2020 toe. Ik wens jullie een jaar met
vol levensvreugde, veel plezier, veel geluk met
jullie gezin, familie en vrienden, maar vooral een
goede gezondheid.
Het is wellicht de laatste keer dat jullie deze Info
Moorslede kunnen lezen in deze vorm. We zijn
druk aan het werken aan een nieuw concept van
dit infomagazine en we hopen dat de volgende
editie er helemaal anders zal uitzien.
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Ondertussen werd het meerjarenplan 20202025 voorgesteld aan het grote publiek en
goedgekeurd op de vorige gemeenteraad. Het
is een ambitieus maar haalbaar plan, zowel
wat betreft de uitvoering als de financiële
haalbaarheid. Via deze Info Moorslede, maar ook
via onze website en sociale media zullen wij jou
op de hoogte houden van de realisaties van de
projecten uit het meerjarenplan.
Daarom een goeie tip: lees onze Info Moorslede
telkens grondig!
In deze editie is er alvast interessante info terug
te vinden over het diftar-recyclagepark en de
werken op Campus Ter Sterre. Lees zeker eens
het interview met Erna Vanmoerkerke en haar
inzet bij de Minder Mobielen Centrale!
Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten,
Ward Vergote
Jouw burgemeester

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.

Bekendmaking - dienst MER
In het kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage heeft de dienst MER
beslist dat de aanvraag tot planologisch attest
voor Etablissementen Demeyere bvba geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een
plan-MER niet nodig is.
De screeningsnota en de beslissing van de
dienst MER kan je raadplegen via
https://www.lne.be/mer-dossierdatabank
(dossiernummer SCRPL19026)
of tijdens de kantooruren op het gemeentehuis, eerste verdieping - afdeling Ruimte.

ALGEMENE
BERICHTGEVING
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2020
Alle inwoners van Groot-Moorslede worden uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari
2020 vanaf 18 uur in het Brandweerarsenaal in Moorslede (Kerkhofstraat)! Kom genieten van
een hapje en een drankje, zwier de beentjes los op de muziek van Zonder Bandjes en de Harmonie van Slyps en bewonder het vuurwerk! Iedereen welkom!

Diftar-recyclagepark
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Iedereen kreeg ondertussen de
ophaalkalender van Mirom in de
bus.

Daar kon je onder meer lezen
dat het diftar-recylagepark in
Moorslede vanaf januari ook
open is op dinsdagmorgen
tussen 9 en 12 uur. Op zaterdag opent het voortaan om
9 uur 's morgens.

MILIEU
De restafvalzak wordt duurder,
maar dat hoeft je niks meer te kosten
Vanaf 1 januari 2020 verhoogt MIROM
Roeselare de prijs naar 1,70 euro voor een
grote restafvalzak en 0,85 euro voor een
kleine. PMD-zakken kosten dan 0,15 euro
i.p.v. 0,125 euro. Door beter te sorteren
en minder voedsel weg te gooien, kan
iedereen echter besparen op afvalzakken.
Nu nog zakken hamsteren heeft geen zin:
vanaf 1 maart 2020 worden de oude zakken enkel nog opgehaald als ze voorzien
zijn van een sticker.

1 december 2019

start stickerverkoop

1 januari 2020

start verkoop nieuwe
restafvalzakken,
oude zakken nog
zonder sticker

1 maart 2020

verplichte stickers
kleven op oude restafvalzakken

31 december 2021

einde ophaling oude
restafvalzakken

De nieuwe restafvalzakken zijn te koop vanaf 1 januari 2020 in het gemeentehuis en ‘t Torreke en
de verkooppunten in de regio van MIROM Roeselare. Tot 1 maart 2020 kan je de huidige afvalzakken nog gebruiken. Daarna ben je verplicht om die oude afvalzakken te voorzien van een sticker,
anders worden ze niet opgehaald. Oude zakken met stickers mag je nog gebruiken tot eind 2021.
Ook de PMD-zakken veranderen, maar je kan de oude gewoon verder gebruiken.
De stickers zijn al vanaf 1 december te koop bij MIROM Roeselare, in het gemeentehuis,
‘t Torreke of op het recyclagepark. Op www.mirom.be vind je een overzicht.
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Zak

Rol

Sticker huidige zak

Grote zak

€ 1,70

€ 17 voor 10

€ 0,40

Kleine zak

€ 0,85

€ 8,5 voor 10

€ 0,20

PMD-zak

€ 0,15

€ 3 voor 20

/

De afvalsticker wordt per stuk verkocht en bestaat uit twee delen. Voor de grote afvalzak
gebruik je de volledige sticker, voor de kleine afvalzak halveer je de sticker.

Asbest voortaan veilig verpakt opgehaald of weggebracht!
Onze gemeente werkt samen met MIROM Roeselare mee aan een asbestveilig Vlaanderen.
Daarom kan je vanaf januari 2020 je asbest verpakt naar het recyclagepark brengen of thuis laten
ophalen.
Recyclagepark
Omdat asbest gevaarlijk is, mag je asbest vanaf januari 2020 enkel nog verpakt naar het recyclagepark brengen. Je kan een asbestzak aankopen op het recyclagepark via de betaalzuil met je identiteitskaart of bij MIROM Roeselare. Asbest kan je aanleveren onder oranje groep. Particulieren
hebben voor de aanvoer van afvalstoffen onder de oranje groep tot 1 000 kg vrijstelling per gezin
per jaar.
Thuis laten ophalen
Afhankelijk van de grootte van jouw asbestafval, kan je met plaatzakken of een container werken.
• Plaatzakken kan je aanvragen via www.mirom.be/asbest en daarna ophalen bij het recyclagepark of bij MIROM Roeselare. Je krijgt hierbij 2 sets met persoonlijke beschermingsmiddelen en
een instructiefolder. Is de asbest veilig opgeborgen, dan maak je een afspraak voor de ophaling.
Opgelet: je kan max. 6 plaatzakken aan verminderd tarief aanvragen. Bijkomende zakken met
ophaling worden doorgerekend aan reële kostprijs.
• Voor grotere hoeveelheden kan je met een container werken. Je krijgt ook hierbij 2 sets met
persoonlijke beschermingsmiddelen en een instructiefolder. Doe je aanvraag via
www.mirom.be/asbest en op het afgesproken tijdstip leveren we de container aan huis.
Opgelet: je kan maximum 2 containers aanvragen aan verminderd tarief. Bijkomende containers
worden doorgerekend aan de reële kostprijs.
Heb je asbest en wil je het verwijderen? Neem dan een kijkje op www.mirom.be/asbest. Daar
verneem je alles of de soorten asbest, hoe je ze best verwijdert en welke prijs hieraan vasthangt.

5

OCMW/
SOCIAAL HUIS
OCMW-nieuwtjes
OCMW-raad van 17 oktober 2019
Het intern huurreglement voor de verhuur van de 3 sociale woningen Markstraat 2 in Moorslede werd
goedgekeurd. De woningen worden ten laatste in januari 2020 in gebruik genomen.
Alle info te verkrijgen in het Sociaal Huis of via www.moorslede.be/opvang-en-sociale-huisvesting of via
socialedienst@moorslede.be
OCMW-raad van 21 november 2019
Diverse reglementen inzake toelage werden gewijzigd (zie hieronder). De basishuurprijs voor de
3 sociale woningen werd eveneens vastgesteld.

Wijzigingen toelagen in 2020
In ons OCMW/Sociaal Huis kun je terecht voor volgende toelagen:
ondersteuningstoelage voor kinderen met een beperking
vakantietoelage
mantelzorgtoelage
toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan thuisdialyse
federale verwarmingstoelage
premie voor herbruikbare luiers

6

Vanaf 2020 wijzigen een aantal voorwaarden voor de vakantietoelage, voor de mantelzorgtoelage en
voor de toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of thuisdialyse:
Vakantietoelage
Als je een beperking hebt, dan kan je een toelage vragen voor je vakantieverblijf.
Enkel vakanties die georganiseerd worden door volgende instanties komen voortaan in aanmerking:
een sociale vereniging
een erkend ziekenfonds
een medisch-pedagogisch instituut
een dagcentrum
een school
Toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan thuisdialyse
Er worden geen gratis afvalzakken meer gegeven als gevolg van een beslissing van Mirom (milieuzorg
Roeselare en Menen). Als je aan de voorwaarden voldoet, dan ontvang je voortaan een toelage van
35 euro op je bankrekening..
Ben je chronisch incontinent of draag je een permanente stoma? Dan dien je één maal je aanvraag in
en de volgende jaren ontvang je automatisch de toelage. In andere gevallen dien je je aanvraag jaarlijks
in. We betalen deze toelage in de maand januari voor het voorbije jaar. Dit betekent dat je dus pas in
2021 jouw toelage voor 2020 zal ontvangen.
Mantelzorgtoelage
Vanaf 2020 heb je als zorgbehoevende recht op 25 euro per maand. We betalen één maal in januari
voor het voorbije jaar. Dit betekent dat je dus pas in 2021 jouw toelage voor 2020 zal ontvangen.
Lees alles over onze toelagen op www.moorslede.be/welzijn/toelagen. Je vindt er ook het aanvraagformulier. Of kom langs in het Sociaal Huis, Marktplaats 18a in Moorslede.

Wijzigingen reglement Minder Mobielen Centrale in 2020
Het huidig tarief bedraagt sedert oktober 2008 € 0,30/km.
Vanaf 1 januari 2020 wordt dit opgetrokken naar € 0,35/km.

2 jubilarissen in De Vier Seizoenen
Op 2 december mochten we proficiat wensen aan 2 bewoners van onze assistentiewoningen. Monique
Loyson en Gerarda Vannoote wonen er immers al 20 jaar.
Gerarda is afkomstig van Staden. Ze woonde
vele jaren in de Hovingstraat in Moorslede. Toen
haar huurwoning verkocht werd, kwam ze in
november 1999 in de Vier Seizoenenstraat 10
wonen.
Monique, geboren en getogen in Moorslede,
woonde vroeger in de Stadendreve in Moorslede. Omdat haar woning te groot werd en trappen oplopen moeilijker werd, besloot ze om in
december 1999 in nummer 19 te komen wonen.
Gerarda en Monique wonen graag in de Vier
Seizoenen: iedereen kent er iedereen zonder
mekaars deur plat te lopen.
Voor een assistentiewoning betaal je een dagprijs van € 14,68 (op 1 augustus 2019).
Meer info vind je op www.moorslede.be/de-vier-seizoenen. Je kan ook bellen naar Nathalie Warlop
(051 57 60 72) of langskomen in het Sociaal Huis.

Zitdagen
Hoe kies ik een goede kinderopvang? Hoe leer ik mijn zoontje grenzen aan? Hoe begin ik aan zindelijkheidstraining? Om een luisterend oor te bieden en samen met jou op zoek te gaan naar de geschikte
oplossing, houden medewerkers van Kind & Gezin ‘inloopmomenten’ in onze gemeente. Je kan hen
vanaf september 2017 vinden in het Sociaal Huis in Moorslede en dit iedere 4° woensdag van de
maand van 14 tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig, het gesprek is kosteloos.
De exacte data vind je hier terug: www.moorslede.be/kind-en-gezin-zitdag

De Vlaamse regering schroeft vanaf 2020 de fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques terug van
30 naar 20 procent. Concreet betekent dit dat je uiteindelijk 7,20 euro zal betalen voor de eerste
163 dienstencheques per aanslagjaar. Dienstencheques kopen wordt dus niet duurder (de aankoopprijs
blijft 9 euro per dienstencheque), maar het belastingvoordeel zal minder zijn.
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INTERVIEW
Minder Mobielen Centrale: Erna Vanmoerkerke
Mensen Maken Moorslede Mobiel. Moorsledenaars die minder mobiel zijn, worden geholpen
door zij die dat wel nog zijn. Sinds 2000 brengen 9 chauffeurs jaarlijks een 200-tal leden naar de
kapper, naar het ziekenhuis, nemen hen mee op boodschap … Goed voor zo’n 1 000 ritten of
29 000 kilometer. Waardevolle vrijwilligers, waarvan we er graag ééntje aan je voorstellen. Ontmoet Erna Vanmoerkerke! De kwieke echtgenote van Danny Verborgh, mama én oma vertelt over
haar inzet bij de Minder Mobielen Centrale.
Erna, jij bent naar verluidt de vrijwilliger
met de langste staat van dienst?
Klopt, ik ben er sinds het begin bij. In totaal zijn
we nu met 9, van wie 2 chauffeurs in Dadizele,
2 in Slypskapelle en 5 in Moorslede.
En dat doen jullie met eigen vervoer?
Ja. We krijgen een kilometervergoeding van
€ 0,30 die nu wordt opgetrokken naar € 0,35.
Hoe vaak neem jij mensen mee?
Gemiddeld 2 à 3 keer per week. Dat kan ook 4
à 5 keer per week zijn. Ze zoeken altijd naar
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de dichtste chauffeur. En als er toevallig een
aantal mensen dicht uit de buurt vervoer nodig
hebben, dan kan het een drukke week zijn. Een
rit wordt wel 3 dagen op voorhand aan ons gemeld, maar soms kan het ook heel kortbij zijn,
als het dringend is.
Waarom wilde jij dit graag doen?
Ik wilde mij er graag voor inzetten omdat ik het
een ‘schoon werk’ vind. Ik zou ook graag vervoerd worden als ik niet meer zelf kan rijden.
En op die manier oefen ik ook nog mijn rijkunsten. Ik rij al eens verder dan ik voor mijzelf
privé doe. Ik rij wel met een gps, hoor. Anders
zouden mensen met een doktersafspraak al
eens te laat komen (lacht).
Je moet wel sociaalvoelend zijn om dit te
doen, toch?
Ja, dat denk ik wel. Je moet de mensen willen helpen. En naar mensen willen luisteren.
Hoewel… Ik heb één iemand die ik heel vaak
van Mariënstede naar Moorslede breng. Op
sommige momenten vertelt ze heel erg veel
en andere momenten zegt ze geen woord. Je
moet dat ook wel aanvoelen. Soms stel je mensen ook op hun gemak als ze mógen zwijgen.
Maar je leert mensen wel kennen, waarschijnlijk?
Dat is zo. In het begin zeggen ze vaak niet veel,
maar na een tijdje kom je er heel veel van te
weten. Je bouwt met iedereen ook een andere
band op. Iemand naar het ziekenhuis brengen voor bestralingen is sowieso anders dan
iemand meenemen op boodschappen.
Vaak vervoer ik ook mensen die er alleen voor
staan, of van wie de familie veraf woont. Die
eenzaamheid is er soms wel. Maar er wordt
ook veel gelachen. De mensen van Mariënstede bijvoorbeeld, die zijn altijd gelukkig en

vriendelijk. Eén bewoner was geobsedeerd door de knopjes in de auto. Ik kon
die nergens mee naartoe nemen zonder
dat die overal aan zat te prutsen. Dan
nam ik mijn man ook mee. Die kon hem
dan wat in de gaten houden (lacht). Nu rij
ik wel niet vaak meer voor Mariënstede,
gezien ze zelf veel vrijwilligers hebben.
Heb je contact met de andere
chauffeurs?
Eén keer per jaar gaan we eten met alle
chauffeurs en hun partners. Er is ook
eens een ontbijt geweest met alle vrijwilligers van de diensten van het OCMW.
Soms is er een vergadering, als er veel
nieuwigheden zijn.
Zijn er nog andere zaken waar jij je
voor inzet?
Ik zit momenteel nog in Femma en in de
parochieraad. Ik kan mijn dagen dus best
vullen. En ik heb 4 kleinkinderen. En een
man. Ik weet wat gedaan (lacht).
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Wil jij na het lezen van dit artikel ook graag minder mobiele mensen vervoeren? Neem dan
contact op met Els D'Hooghe van het Sociaal Huis (051 57 60 70 of els.dhooghe@moorslede.be)
En we zijn niet enkel op zoek naar vrijwilligers in de Minder Mobielen Centrale. Warm Moorslede
zoekt Buurtambassadeurs! Buurtbewoners die ambassadeur willen zijn van hun straat of wijk.
Als buurtambassadeur ben je een aanspreekpunt voor jouw buren en de schakel tussen bewoners en de gemeente.
Ben je een sociaal persoon en woon je in Dadizele? Neem dan contact op met Sofie De Cleer
(warmebuurt@moorslede.be – 0475 78 19 48 )
Wil je je inzetten voor een warme buurt? Samen met jou bekijkt ze welke taken je kan opnemen
als buurtambassadeur en beantwoordt ze al jouw vragen!
Warm Moorslede zet in op buurten die een thuis zijn voor iedereen, ook voor degene die het wat
moeilijker hebben in onze samenleving.
Buurten waar ontmoeting, aandacht voor mekaar en professionele omkadering vanzelfsprekend
zijn.

WELZIJN

Tournée Minérale 2020:
doe je mee?
Het was de voorbije jaren een overdonderend
succes: meer dan 120 000 mensen schreven zich
in voor Tournée Minérale. Dat betekent: de hele
maand februari alcoholvrij houden. In 2020 loopt
deze gezonde campagne opnieuw en kan ook jij er
aan meedoen. Doen? Doen!
Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pintje na het
sporten: wij vinden dat ‘normaal’. Toch zijn er
risico’s verbonden aan alcohol, en niet alleen voor
de problematische gebruikers. Alcohol drinken
is medeoorzaak van ongeveer 200 verschillende
ziekten. Relatief onschuldig is de ‘kater’. Maar
slaapproblemen, hartklachten, leveraandoeningen
en kanker kunnen ook het gevolg zijn van alcohol
gebruiken.
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Op je gezondheid
Als je meedoet aan Tournée Minérale dan krijgt je lichaam de kans om te recupereren na een jaar
‘gewoon alcohol verbruiken’. Dat heeft zo zijn voordelen. Sommige mensen slapen beter, anderen
hebben duidelijk meer energie, nog anderen merken het meteen aan hun weegschaal. Veel deelnemers voelen zich gewoon stukken beter in hun vel.
Dat zijn geen loze woorden. Na de vorige editie deed de universiteit van Gent een bevraging bij de
deelnemers. Daarvan antwoordde 9 op de 10 dat ze één van de genoemde voordelen aan den lijve
ondervonden hadden.
Door Tournée Minérale sta je ook stil bij je alcoholgewoontes. Redenen genoeg dus om mee te
doen.
Organiseer je eigen Tournée Minérale-actie
Februari 2020 wordt opnieuw dé alcoholvrije maand. Je kan voor de bezoekers bij jou thuis op zoek
gaan naar alcoholvrije drankjes. Je kan op je sportclub zorgen voor verrassende alcoholvrije
proevertjes. Je kan op je werk voor de personeelsdrink een trendy mocktail workshop organiseren… Inspiratie daarvoor lees je op de website. Je eigen activiteiten kan je er natuurlijk ook op
posten. Hoe meer Tournée-Minerale-activiteiten, hoe beter.
Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be.

BIBLIOTHEEK
Bib sluit 2 weken wegens nieuwe software
Van 23 maart tot 3 april maart zullen de bibliotheken van Moorslede en Dadizele gesloten zijn wegens de omschakeling naar
nieuwe bibliotheeksoftware. De bibliotheek verlengt automatisch
alle uitgeleende materialen.
Bijna alle West-Vlaamse bibliotheken zijn die periode gesloten en
ook de onlineservice Mijn Bibliotheek zal niet werken.
Hou de communicatiekanalen van de bib (website/nieuwsbrief/
facebook) in de gaten en blijf op de hoogte. Schrijf je in op de
nieuwsbrief van de bib (via moorslede.bibliotheek.be). Zo krijg je
onmiddellijk een bericht wanneer de bib weer open is.

Blind Book
Blind date met een boek
Laat met Valentijn een warm bibboek je hart verwarmen
door een atypische date: een blind date met een boek.
Het concept is simpel: in de bib staan volledig ingepakte boeken. Op het inpakpapier staan slechtst enkele
woorden genoteerd die je date het beste omschrijft. Je
weet dus nooit precies wat je ontleent: daar kom je pas
thuis achter. De enige zekerheid die je hebt, is dat je kan
genieten van een goed verhaal. Je vindt onze hartverwarmende boekenstand de hele maand februari in de bib van Moorslede en Dadizele.

Gamen in de bib
De bib wordt één week omgetoverd tot een arcadehal. Van 10
tot 16 februari staan er 3 verschillende arcadekasten (computerspelletjes) in de bib waarop iedereen gratis mag komen spelen,
jong en oud, alleen of in groep, als gamefanaat of als
beginneling. Oldskool gamen op handgemaakte houten gameconsoles, net als de games: geen Pac-Man of Donkey Kong,
maar artistieke en creatieve videospelletjes...

Literair aperitief: Joseph Pearce
zondag 23 februari om 10.30 u. in Bibliotheek Moorslede
gratis toegang, iedereen welkom
Zie pagina 17 in deze Info!
Joseph Pearce (1951) groeide op in Vilvoorde en studeerde Germaanse
Filologie aan de KU Leuven.
In 1999 debuteerde hij met Land van belofte, de kroniek van zijn joodse
familie van vaderszijde. Hiermee vestigde hij meteen zijn naam als
schrijver.
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SPORT/
TOERISME
4 januari
25-26 januari
9 februari
13 februari
17 februari
29 februari

Sportkalender januari en februari
Zaalvoetbaltornooi U6/U7 (SV Moorslede) in sporthal Moorslede
Gymwedstrijd
Parkloop Dadizele (VAD)
Wandeldag Okra Dadizele
Seniorensportnamiddag (GC Bunder)
Stratenloop 'Daiselrun' (Dadizele)

Op 16 en 17 mei 2020 is er de 30ste editie van de Fietsmarathon.
De sportraad doet een oproep naar alle verenigingen om deze
jubileumeditie mee kleur te geven op en langs het parcours.
Om zicht te hebben op alle initiatieven wil de organiserende sportraad graag alle ideeën bundelen. Zo kan er ook voorkomen worden
dat we in elkaars vaarwater terecht komen.
Graag jullie ideeën/initiatieven kort omschrijven en mailen naar
sport@moorslede.be .

Toerisme
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De nieuwe brochures Logeren in Vlaanderen Vakantieland zijn er weer! Laat je inspireren voor een
leuke uitstap of verras iemand met de Vakantiecheque!

Met de Vakantiecheque kan je een verblijf boeken bij één van onze 800 gastvrije logies. De vakantiecheque is enkel online beschikbaar via www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/vakantiecheque/
Je kiest de waarde van de Vakantiecheque(s) op basis van volgende bedragen: € 35, € 50 en
€ 100. Zo geef je steeds een cadeau op maat. Download de Vakantiecheque en print hem meteen
zelf af. De cheques zijn 18 maanden geldig en niet verlengbaar.

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.: 8 & 22 jan
en 5 & 9 feb

Cafetaria Patria
elke werkdag van 13.30 tot 17.00 u.
Gezellige namiddagen om 14 u.:
Gratis

Vrij 31 jan: Filmmuziekbingo
Vrij 28 feb: Eurosongbingo

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
16 jan en 13 feb
17 jan en 14 feb
Max. € 30

19.30 u.
14 u.

Voordrachten (vooraf inschrijven!)
SOS gsm! Patria op verplaatsing in het
Boothuis, Dadizele!
ma 20 jan 14 u.
Deelname: € 1,5 (incl. koffie)
De Silva Methode: Haal het beste uit je
leven! (Ann Timmermans)
woe 19 feb 14 u.
Deelname: € 5 (incl. koffie, cake en uitgebreide
syllabus)

Workshops (vooraf inschrijven!)
Kalligrafie 'Monolineletter' (door
Jacqueline Ovyn)
Woe 15 jan & 22 jan 5 & 12 feb 4 & 11
ma 14 u.
Deelname: € 30 (voor 6 lesmomenten, cursus
en drankje en hapje tijdens eerste les)
Mocktails maken, en proeven!
Vrij 21 feb 14 u.
Deelname: € 6,5 (incl. demonstratie en proeven van 3 verschillende mocktails en hapje en
receptenboekje)
Feestelijke nagellakbloemen
Ma 24 feb 14.30 u.
Deelname: € 6,5 (incl. materiaal voor minstens
20 bloemen, 4 haarspelden, hapje & drankje)

Extra activiteiten (vooraf inschrijven!)
Individuele belevingsgerichte massage
(Primeur!)
Woe 5 feb 14 u. tot 17 u.
Deelname: € 18 (voor 30 min. massage naar
keuze)
Grote natuurquiz
WZC Maria's Rustoord, Dadizele
ma 10 feb 14 u.
gratis iedereen welkom!
Volksspelen met pannenkoeken
woe 26 feb 14 u. tot 16.30 u.
Deelname: € 6,5 (incl. onbeperkt spelen op
volksspelenparcours + koffie/frisdrank + 2 pannenkoeken + iedereen prijs!)
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JANUARI

KALENDER

za 11
		

DAVID GALLE “EROVER ”

GC De Bunder - 20.30 u.
Landelijke Gilde Moorslede
info: 0494 56 48 17 of vynckier.chris@telenet.be

Herkenbare grappen en situatiehumor.
In het verleden brak David Galle nog een lans voor de persoonlijke
vrijheid. Tegenwoordig beseft hij dat er grenzen zijn. We leven in het
vrije Westen. Waar alles kan en alles mag. Alles? Niet echt. Er zijn grenzen. Die zijn wel open maar niet voor discussie.
Je mag veel maar dat is volledig uw eigen verantwoordelijkheid.
David nodigt je uit om samen op zoek te gaan naar waar de grens ligt.
Tickets: ADD & VVK: € 15

wo 15
		

ABO: € 14

JEUGDFILM “CHARMING”

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

14

do 16
		
		

vr 17
		

SPORT MET LIEN (MIX VAN DANS, ZUMBA EN BBB)

De 4Link - 19.30 u.
Femma Freya
info & inschrijven: femmafreya.moorslede@outlook.com,
051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine) - @femmamoorslede

BELGIAN QUO BAND + BEUK (SUPPORT ACT)

GC De Bunder - 20 u.
Cultuurdienst Moorslede
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

BEUK rockt vol gas vooruit, met een knipoog naar
Motörhead,
Noordkaap en De Kreuners. Niet zomaar
Foto WOI
losse metal riffs maar Vlaamse songs over feestvieren,
koers en de zin van het leven.
BELGIAN QUO BAND
Een onvergetelijk live-optreden met de klassiekers van
Status Quo, daar staat de Belgian Quo Band voor! Hits
als “Down Down”, “Roll over lay down”, “Caroline”,
“Rockin’ all over the world” en “Whatever you want”
passeren zeker de revue.
Tickets: ADD: € 10

VVK: € 9

ABO: €7

za 25

JANUARI
“CONCERT 2020” DOOR DE K.H. DE VERENIGDE VRIENDEN

GC De Bunder - 19.30 u.
		
Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden
		info: info@harmoniemoorslede.be

Op dit concert brengt de harmonie een mix van marsmuziek,
filmmuziek, originele werken voor blaasmuziek, bewerkingen
van klassieke werken en populaire muziek.
De harmonie wordt voor de eerste keer geleid door hun
nieuwe dirigent Johan Ferlin.
Het volledige programma vind je op www.harmoniemoorslede.be

Tickets: ADD: € 10

VVK: € 9

ABO: € 8

KIDS +12 jaar: gratis

Dit concert wordt verplaatst naar zaterdag 4 april om 19.30 u. in GC De Bunder.
Reeds aangekochte ingangskaarten blijven geldig

za 25
zo 26
di 28
wo 29
vr 31

VOLKSVERMAAK “KUUROORD FONTINA”

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

		

15

van Pol Anrys
		
regie : Johan Leplae
		
Tina en Fons hebben al hun geld gestoken in een kuuroord dat ze, afgeleid 				
van hun voornamen, kuuroord Fontina hebben gedoopt. De zaak wil echter 				
niet zo goed van de grond komen en ze geraken in financiële moeilijkheden…
Tickets: ADD: € 10

VVK: € 8

ABO: € 7

za 01

FEBRUARI
VOLKSVERMAAK “KUUROORD FONTINA”

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

za 01
		

WINTERCONCERT “NEVER SAY NEVER” DOOR DE
K.H. SLYPS & TROMMELKORPS HARYPSKA

GC d’ Oude Schole - 19.30 u.
Koninklijke Harmonie Slyps
		info: info@harmonieslyps.be

Op zaterdag 1 februari 2020 brengt de Koninklijke
Harmonie Slyps o.l.v. Vanessa Cappelier met haar jaarlijks
winterconcert, dit in samenwerking met tRommelkorps
Harypska o.l.v. Jean-Luc Deprez. Dit concert staat volledig
in het teken van het 75-jarig bestaan van de harmonie.
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Tickets: ADD: € 8

za 08

VVK: € 7

ABO: € 6

PREUTELEUTE “NOG ENE KE”

GC d’ Oude Schole - 20 u.
Comedyshows.be
		UITVERKOCHT

zo 09

44STE INTERNATIONALE V.A.D.-SPORTA-PARKLOOP

PC Den Ommeganck- 14 u.
		VAD
		
info: Francky Bettens, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele –
		
tel: 0495/54 44 38 – mail franckybettens@gmail.com of

		www.vriendenatletiekdadizele.be

FEBRUARI

di 11

LEZING GENEALOGIE

GC De Bunder- 20 u.
		Heemkring Moorslede i.s.m. Davidsfonds
		
info: 051 77 10 57 of contact@heemkringmoorslede.be

Wie is niet benieuwd naar wie zijn voorouders waren, hoe zij leefden, waar
zij woonden? Op eenvoudige wijze kan men dit achterhalen. Tijdens de
interactieve lezing "Wie waren mijn voorouders?" kan je in enkele ogenblikken je voorouders terugvinden in de 17de eeuw. Wat is een parenteel, een
stamboom of kwartierstaat? Ook andere genealogische termen worden op
een eenvoudige wijze naar voren gebracht. Ook de nieuwste trends komt aan
bod. Welke rol kan DNA-onderzoek spelen bij genealogisch onderzoek? Wat
kan ik vinden aan de hand van fotodatering van oude foto's. Een "startcursus
oud schrift" komt ook ter sprake. Breng zelf al namen, data en plaatsen mee
van de voorouders voor zover je deze reeds kent aan de hand van bidprentjes,
rouwbrieven of andere documenten (best tot wie geboren is vóór 1900).
Tickets: leden: 2 euro

wo 19

niet-leden: 4 euro

JEUGDFILM “KAPITEIN ONDERBROEK”

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

		

wo 19
		
		

zo 23
		

VERKEERSQUIZ

Levet Scone - 19.30 u.
Femma Freya
info & inschrijven: femmafreya.moorslede@outlook.com,
051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine) - @femmamoorslede

LITERAIR APERITIEF MET JOSEPH PEARCE
Bibliotheek Moorslede - 10.30 u.
info: 051 77 10 57 of bibliotheek@moorslede.be

Joseph Pearce (1951) is de oudste zoon van een joodse Duitser
die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog naar Engeland
vluchtte en als Brits soldaat in de herfst van 1944 in België belandde.
Hij groeide op in Vilvoorde en studeerde Germaanse Filologie aan de
KU Leuven. Tot 2007 werkte hij als leraar Nederlands en Engels in het
middelbaar onderwijs te Antwerpen waar hij nu nog woont.
In 1999 debuteerde hij met Land van belofte, de kroniek van zijn
joodse familie van vaderszijde. Hiermee vestigde hij meteen zijn naam
als schrijver. De Franse vertaling, Terres de promesse, werd genomineerd voor de Prix Jean Monnet de Littérature Européenne.
Daarna verschenen acht romans o.a.: Koloniale waren (2001), Maanzaad (2002), Met gebalde vuisten (2004), Vaderland (2008), Suikertantes (2012) en Voet bij stuk (2015).
Voorts verschenen twee misdaadverhalen onder het pseudoniem
Max Adriaans: Tamtam (2013) en Rimram (2014). Joseph Pearce
schrijft ook literaire recensies voor De Morgen, 2000-2010 en 2014en hij verzorgde tussen 2001 en 2014 een tweewekelijkse sportcolumn voor De Standaard.
Gratis
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wo 26
		
		

FEBRUARI
FAMILIEVOORSTELLING “ZEE OM ZEEP” DOOR PLANKTOM
PC Den Ommeganck - 14 u.
Cultuurdienst ism Jeugd- en Milieudienst
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

Zee om Zeep is een nieuwe musical over microplastics in
onze wereldzeeën.
Een plastic flesje lokt ons mee naar een onderwaterwereld
vol plastic. Wat is er toch gebeurd?
Waar zijn de mooie melodieën van weleer? Is de zee om
zeep?
Een kapitein, professor, duiker, matroos, zeemonster…
zoeken het antwoord.
Tickets: ADD: € 6

vr 28
zo 01
wo 04
vr 06
za 07
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VVK: € 5

ABO: € 4

“DE EERSTE VIOOL” DOOR KUNST NA ARBEID

GC De Bunder - 20 u.
Toneelkring Kunst Na Arbeid
info: :0496/365772 (na 17u) of reserveren@toneelknamoorslede.be of www.toneelknamoorslede.be

Net voor hun werkdag erop zit, krijgen de drie poetsvrouwen
Wendy, Kim en Nora nog een dringende opdracht van hun
werkgever. Ze moeten onmiddellijk gaan poetsen bij madame
Fifi in café “De Eerste Viool”. Er komt die avond namelijk een
potentiële overnemer kijken, dus wil ze alles perfect in orde
hebben…
Tickets: ADD: € 9

za 29

VVK: € 8

DAISELRUN

ABO: € 7

GC d'Oude Schole - 14 u.
		Dapalo

VARIA

Eind januari kunnen Moorsledenaars weer bij Scala terecht voor cursussen ICT in
dienstencentrum Patria
Sociale media 1
Ma 13.30 u. - 16.50 u.
27/1/2020 - 25/5/2020
Werken met smartphone en tablet deel 2
Do 13.30 u. - 16.50 u.
30/1/2020 - 4/6/2020
Werken met smartphone en tablet deel 4
Do 08.30 u. - 11.50 u.
30/1/2020 - 4/6/2020
Voor meer info en inschrijving: www.cvoscala.be
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Inschrijvingen Ontbijtrun gaan van start!

Samen tegen borstkanker: daar staan we voor! Op 4 april 2020 gaat de Ontbijtrun door in Dadizele.
Een evenement voor het goede doel: de nationale borstkankercampagne Think Pink! Noteer de datum
alvast in jouw agenda! Inschrijven kan vanaf 1 februari 2020 via www.ontbijtrun.be!
We zijn op zoek naar mensen die animatie op en langs het terrein kunnen verzorgen of breien! Wie
driehoekige vlaggetjes wil breien, formaat 20 cm x 20 cm, kan deze binnenbrengen in de Ledegemstraat 51 of 't Boeketje. Elk vlaggetje symboliseert een lotgenoot. Ruim 1 500 hebben we er nodig, in
alle kleuren.
Alle info op www.ontbijtrun.be - facebook:@ontbijtrun - 0497 70 35 80 of 0485 78 18 10

© Jan Stragier

JUBILEA

Diamant voor Rogier Delrue &
Oda Bekaert

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Hedwig Clarysse &
Bernadette Vandenbroucke

Diamant voor Walter Deneir &
Maria Lins
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© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Ivan Vandenbroucke &
Maria Lefevere

Goud voor André Snyders & Rosa
Lapeire

© Jan Stragier

Goud voor Jean-Pierre Soetaert &
Marie-Rose Desmet

© Jan Stragier
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Goud voor Remi Grymonprez &
Christiane Dejonckheere
© Jan Stragier
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© Jan Stragier

Goud voor Johnny Blomme &
Rozita De Bruyne

Goud voor Willy Decaestecker &
Monique Delesalle

VARIA
VARIA
Werken campus Ter Sterre
Op 18 november zijn de werken aan campus Ter Sterre gestart. Er komt een nieuw gebouw met
moderne klas-, vak- en labolokalen, aangepaste lokalen voor onze autiwerking, een ruime refter, lokalen voor administratie en overdekte speelplaats en eenparking. We proberen geparkeerde auto’s
uit de straten te bannen.
Verloop
Zo ziet het verloop van de werken eruit:
• Afbraak oude gebouwen langs de Stadendreve en de gebouwen op de hoek van de Stadendreven en de Passendaalsestraat
• Archeologisch onderzoek, onderbouw, bovenbouw en dakwerken
• Gevelsluitingen, binnenafwerking en technieken
• Schilderwerken en buitenaanleg
Werforganisatie
De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen. De school, de bouwheer
‘Scholen van Morgen’ en de aannemer doen het nodige om de overlast te beperken. Helaas
kunnen we niet vermijden dat de werken in zekere mate hinder veroorzaken. Zo kunnen de
geplande afbraak- en graafwerken volgende maanden lawaaihinder veroorzaken. Om de
parkeerdruk zoveel mogelijk te beperken, motiveren wij alvast de vele collega’s om gebruik te
maken van openbaar vervoer, de fiets of te carpoolen om het aantal wagens rondom de school te
beperken. Wij danken je voor jouw begrip.
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Extra info?
Op onze facebookpagina kan je de evolutie van de bouwwerken volgen. Je vindt er foto’s van de
werken, praktische info en je kan er meer lezen over onze toekomstige schoolgebouwen.
Vragen
• Mej. Friedel Pattyn
Directeur GO! SBSO Sterrebos – Campus Ter Sterre
• Mr. Thomas Salomez
Contactpersoon preventie en veiligheid – Campus Ter Sterre
• Mevr. Ilse De Schepper
Project Manager Scholen van Morgen

Ambachtelijke
hoevekaaspakketten
ten voordele van
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 het voedingsatelier van
Mariënstede.
Totaal gewicht van de kazen : ± 700 g.

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 nieuwjaarsgeschenk!
Op zoek naar een leuk en origineel nieuwjaarsgeschenk 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/

		 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
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

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 9u.- 12 u. & 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 9 u.-16 u. (toegang tot 15.45 u.)

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.

PERSONEELSDIENST

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.

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

MAART-APRIL 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 31 januari 2020 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

