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Beste inwoner van Groot-Moorslede

Als schepen voor Jeugd kan ik tevreden
terugblikken op het aantal kinderen en de inzet
van de monitoren tijdens de speelpleinwerking in
de paasvakantie. Ook de buitenspeeldag was een
schot in de roos. Graag verwelkomen we jullie
kinderen opnieuw in de grote vakantie, dit zowel in
Moorslede als Dadizele.
Kinderen moeten veilig de weg van en naar

Alle diensten zijn gesloten op 11 juli,
15 augustus en 19 augustus. Let wel, dienst
Toerisme is op die dagen wel open!

school kunnen afleggen. Er heerst een grote
parkeerproblematiek binnen onze dorpskernen.
Ook dit willen we aanpakken, net zoals de snelheid
waarmee sommige waaghalzen nog steeds door
onze straten rijden. Hiervoor is momenteel een
mobiliteitsplan in opmaak. We willen de zaak
grondig aanpakken en dat vergt wat tijd en geduld,
maar uiteindelijk zullen we tot een meer veilige
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gemeente komen!
Als sportieve gemeente kijken we uit naar de
sporthuldiging van onze kampioenen en zijn we

Vanaf 1 juli t.e.m. 15 september is de dienst
Toerisme trouwens op zaterdag én zondag
open van 11 u. tot 15 u.
Het secretariaat Cultuur & Jeugd en Bib
Dadizele zijn gesloten van
22 juli t. e.m. 19 augustus.
De Bib Moorslede is wel open in juli en
augustus, uitgezonderd op 15 en
19 augustus.
Het diftar-recyclagepark is gesloten op
11 juli, 20 juli en 15 augustus.

achter de schermen volop bezig om ons voor te
bereiden op het komende sportseizoen.
Ik wens elk van jullie een welverdiende vakantie
toe.

Met vriendelijke groeten
Jürgen Deceuninck
Schepen voor Jeugd, Sport,
Onderwijs & Mobiliteit

De Amfoor is enkel dicht op 21 juli en
15 augustus.

OPENBARE
OPENBARE
WERKEN
WERKEN

Werken Roeselaarsestraat - Project Moorslede-Noord
De werken in de Roeselaarsestraat vorderen goed. Regelmatig worden updates meegegeven.
Deze verschijnen telkens op onze facebook- en twitterpagina en op onze website. Volg ons
daarom op deze media en bezoek regelmatig www.moorslede.be/werken-moorslede-noord-3
Ook de omleidingen vind je hier terug. We herinneren graag nog even aan de algemene omleiding die van toepassing blijft:

Voor doorgaand verkeer loopt deze van het
kruispunt van de ring rond Roeselare (R32)
met de Iepersestraat tot het kruispunt van
de ring rond Roeselare met de Meensesteenweg (N32). De Meensesteenweg kan
gevolgd worden tot de rotonde ter hoogte
van Euroshop. Daar kan de Moorsleedsesteenweg gevolgd worden en daarna de
Gentsestraat. Via de Nieuwstraat kan de
Roeselaarsestraat opnieuw bereikt worden.
Fietsers kunnen gebruik maken van de
Stroroute.

Werken Elzerijstraat
Fluvius en de gemeente Moorslede zijn op 17 juni 2019 gestart met het project “Elzerijstraat”. Dit
project bestaat uit het aanleggen van een drukriolering en een gescheiden rioleringsstelsel langs
de Elzerijstraat, Korteweg en Schoolstraat.
De aannemer start ter hoogte van de Stroroute om het hoofdpompstation te plaatsen. De werken worden onderbroken tijdens het bouwverlof.
In januari 2020 zullen de werken voltooid zijn.
Voor de ophaling van het huisvuil wordt een ophaalpunt voorzien in de Passendaalsestraat. Mensen
kunnen hun vuilniszakken buiten plaatsen ten laatste op donderdag om 13 u. Medewerkers van de technische dienst komen deze dan ophalen en zullen deze bij het ophaalpunt plaatsen.
Alle info vind je hier: www.moorslede.be/weg-en-rioleringswerken-elzerijstraat. Ook de updates en
omleiding vind je daar terug.
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OMGEVING
Raadpleging start- en procesnota RUP Dadipark
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dadipark: raadpleging voor publiek en participatiemoment
over startnota en procesnota.
Het college van burgemeester en schepenen van Moorslede organiseert van 27 mei 2019 tot en
met 25 juli 2019 een publieke raadpleging over de startnota en procesnota van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dadipark.
De startnota en procesnota kunnen gedurende deze periode ingezien worden:
in het gemeentehuis: dienst Ruimtelijke Ordening, Marktplaats 1, 8890 Moorslede
de website:www.moorslede.be/openbaar-onderzoek-rup-dadipark
Op donderdag 13 juni waren er 4 infosessies in de benedenzaal in 't Torreke. Daarbij werden de
plannen met de nieuwe site toegelicht aan de hand van een maquette en infozuilen. Deze zijn
vrij te bezichtigen in de basiliek. De basiliek is iedere dag vrij toegankelijk tussen 7.00 uur en
19.00 uur.
Reacties op de start- en procesnota kunnen uiterlijk op 25 juli 2019 kenbaar gemaakt worden via:

4

e-mail: omgevingsloket@moorslede.be. Geef in je onderwerp graag "Reactie Rup Dadipark" mee.
afgifte tegen ontvangstbewijs: de dienst Ruimtelijke Ordening
aangetekend schrijven: het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1,
8890 Moorslede.

MILIEU
Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar
Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. De overheid - in samenwerking met de universiteit, brandweerdiensten en civiele bescherming - hebben een plan klaar
om dit jaar de verdere uitbreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen. Dit is
hard nodig omdat de Aziatische hoornaar onze inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen onder druk komt te staan. Bovendien
heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen wat voor de imkers in
ons land een ernstig probleem kan worden.
Echter, het plan kan alleen slagen met de hulp van de bevolking. Jong of oud, natuurliefhebber
of gewone wandelaar, specialist of leek, echt iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen
open te houden en bij het zien van een hoornaar of nest dit zo snel mogelijk te melden. Dit kan je
doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: vespawatch.be.

Figuur: de nesten van de Aziatische hoornaar in mei (links), augustus (midden) en oktober (rechts). In de lente bouwen hoornaars bolvormige nestjes in bvb een tuinhuis, houtkot of carport. Vanaf de zomer verhuist het nest naar
een hoge boomtop.

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets
kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan
haar unieke kleurencombinatie (zie figuur). Op de kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook
het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. De Aziatische hoornaar wordt het meest verward met de Europese hoornaar.
Maar met een beetje oefenen zal je gauw merken dat het verschil zeer duidelijk is.

Figuur: bijen, wespen en hoornaars op schaal naast elkaar. De Aziatische hoornaars heeft 2 kleuren: zwart en weinig geel op het achterlijf. De Europese hoornaar heeft 3 kleuren: zwart, roodbruin en veel geel op het achterlijf.

Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben. De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer
agressief zijn als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. Met
haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag ze dus zeker
niet uit!
Project dankzij steun van de Vlaamse overheid, departement Economie, Wetenschap & Innovatie.
Tekst: Daan Delva, Karel Schoonvaere
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MILIEU
Man met een missie: rattenvanger Frans Verhulst
We gingen op stap met deze fijne mens: Frans Verhulst. 18 jaar op de teller bij de technische
dienst en ruim een jaar rattenvanger in de gemeente.
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Frans komt overal, op openbaar en privéterrein.
"Op openbaar domein is het mijn taak om rattenvallen uit te zetten en indien nodig giflokaas te
voorzien. Op privédomein mag ik dit niet. Daar geef ik vooral raad aan de mensen. Hoe ze de
komst van ratten kunnen voorkomen en hoe ze ratten kunnen vangen."
Waarom is het vangen van ratten zo belangrijk?
De beestjes brengen ziektes met zich mee en vermenigvuldigen zich snel. Eén rat krijgt tot 15
jongen. Na 3 maand kan een rat zich alweer voorplanten. In theorie kunnen twee ratten in de loop
van één jaar een 'nageslacht' van honderden ratten op de wereld zetten.
Hoe pak je dat dan concreet aan?
Langs dijken plaatsen we buizen waar lokaas in geplaatst wordt. Dit zijn blokjes die we van de
provincie aangeleverd krijgen. Die blokjes worden binnenin de buis vastgehangen aan een spil.
Doen we dat niet, dan verplaatsen de ratten het gif gewoon, maar eten er niet van. Het moet dus
allemaal vastgehecht worden. We gebruiken gif dat de dieren pas na enkele dagen doodt. Ratten
waarschuwen elkaar als er een dier sterft aan gif, vandaar. Dat gif plaatsen we ook nooit waar er
andere dieren komen. Alle dieren met een vacht (honden, katten,...) gaan eraan dood, tenzij ze
vitamine K1 als tegengif krijgen. Dieren met pluimen bijvoorbeeld gaan hier niet van sterven.

Op waterlopen zelf of bij dammen in grachten plaatsen we vlotten waar we klemmen op zetten.
Voor muskusratten doen we dat ook, maar daar zijn de klemmen veel zwaarder.
In de klemmen op die vlotten gebruiken we geen gif, maar boilies, lokaas voor vissen.
Pas op, choco werkt ook altijd. Ratten zijn er verzot op.
Ik doe altijd handschoenen aan vóór ik gif plaats. Niet dat ik zo ijdel ben, maar als een rat dat ruikt,
wil die het gif niet meer...
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Waar haal je je materiaal?
Die vlotten maak ik zelf. Ook buizen maak ik soms.
Eén maal per jaar volg ik bijscholing die georganiseerd wordt door de provincie. Daar leer je nieuwe technieken. Twee maal per jaar is er ook een vergadering van alle rattenvangers van de regio.
Een hele klus!
Ja, er liggen bijvoorbeeld een 100-tal van die buizen verspreid over de hele gemeente. Je bent 2
dagen zoet met het controleren en bijvullen van buizen en vlotten...
Wat kunnen we doen om de komst van ratten te verhinderen?
Het belangrijkste is om etensresten niet te laten rondslingeren. Afval en voedselresten zitten best
in afgesloten afvalzakken of containers. Laat afvalzakken niet op een koertje staan.
Het uitstrooien van katten- en kippenvoer wordt ook best beperkt, zodat er 's avonds geen voedsel over blijft. Voederen doe je bij voorkeur in voederbakken.
Gekookte etensresten op de composthoop gooien is ook geen goed idee.
Voorzie afvoerputjes of toegangen tot de riolering van een goed sluitend deksel.
Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo voorkom of ontdek je schuil- en nestplaatsen.
En als we toch ratten zien?
Dan kan je terecht bij onze technische dienst. Dat kan via 051 78 89 11 of
technische.dienst@moorslede.be

OCMW/
SOCIAAL HUIS
Zitdagen OCMW in Dadizele (oud gemeentehuis)
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen zitdagen in het gemeentehuis. Voor alle vragen
contacteer het OCMW op 051 57 60 70 of via socialedienst@moorslede.be

Zitdagen Kind & Gezin
De zorg en opvoeding van een kind houdt iedere ouder bezig. Wie vragen heeft hieromtrent kan
terecht op de zitdagen van Kind en Gezin in het Sociaal Huis. Dit op volgende data : 28 augustus,
25 september, 23 oktober en 27 november telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

Pannenkoekenbak Komma
Op paasmaandag genoten de leden van Komma onder een stralende lentezon van zelfgebakken
pannenkoeken, eigen gemaakte paasdecoratie, chocolade van de paashaas,… maar vooral van
elkaars gezelschap!

Verhuis dienst Welzijn
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Vanaf 1 juli 2019 verhuist de dienst welzijn van het Gemeentehuis naar het Sociaal Huis, Marktplaats 18a in Moorslede.
Voortaan kun je voor je aanvraag van je pensioen, tegemoetkomingen en andere sociale voordelen
in het Sociaal Huis terecht. Het e-mailadres blijft welzijn@moorslede.be
De werking in Dadizele blijft onveranderd.

OCMW-nieuwtjes
Raadszitting mei
Wijziging werking wachtlijst serviceflats Residentie Leonie/assistentiewoningen de Vier
Seizoenen.
Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
alle aanvragen worden chronologisch behandeld. (dwz. volgens datum en uur van aanvraag).
inwoners van Moorslede en de aanvrager die bloed-of aanverwanten heeft die als mantelzorger
optreedt/optreden en in Moorslede wonen krijgen voorrang.
Dit wil zeggen:
personen die op de datum van aanvraag in Moorslede ingeschreven zijn in het bevolkings-of
vreemdelingregister en er woonachtig zijn.
personen die op de datum van aanvraag bloed-of aanverwanten hebben die ingeschreven zijn
in het bevolkings-of vreemdelingenregister en woonachtig zijn in Moorslede en die optreden als
mantelzorger voor de aanvrager.
Dit moet door beide personen bevestigd worden door een verklaring op eer.
Worden beschouwd als mantelzorger: een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige persoon
die een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie heeft opgebouwd met
de geholpen persoon. De bijstand of hulp is niet beroepshalve en is kosteloos. De mantelzorger
houdt tevens rekening met het levensproject van de geholpen persoon.
Personen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden chronologisch ingeschreven maar krijgen geen voorrang.

Huisvestingspremies
Ga je bouwen, verbouwen of renoveren?
Let dan even op de recente wijzigingen in de premiestelsels van Wonen Vlaanderen en de netbeheerder. Ook de gemeentelijke premies zijn interessant!
Bestaande Vlaamse premies
Sinds 1 februari 2019 wijzigde de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen. Als je vóór deze
datum met succes een eerste renovatiepremie aangevraagd had, kun je onder het oude
stelsel nog een tweede aanvraag doen. Let erop dat je minstens een jaar moet wachten voor
het indienen van een tweede aanvraag tot een renovatiepremie. Tussen een eerste aanvraag
en een tweede aanvraag mag ook maar een tijdspanne van twee jaar zitten. Elke categorie kan
maar één keer aangevraagd worden.
Om een nieuwe aanvraag voor een renovatiepremie te doen, moet je deze onder het nieuwe
stelsel aanvragen.
Naast de renovatiepremie had je voorheen nog de verbeteringspremie voor kleinere
herstellingen en de aanpassingspremie voor 65+ers. De verbeteringspremie werd geschrapt en
opgenomen in de renovatiepremie. Aan de aanpassingspremie verandert er niets.
Extra informatie en aanvraagformulieren vind je op de website www.wonenvlaanderen.be.
Nieuwe Vlaamse premies
Aan het huidige premiestelsel werden ook twee premies toegevoegd. Het gaat over de slooppremie en de premie voor het vervangen van een kachel en een open haard.
In de centrumsteden kon je reeds een
btw-verlaging van 6% krijgen voor
sloop- en heropbouwwerken. Wie niet
in een centrumstad woont, kan nu
een slooppremie krijgen van € 7 500
als de vergunning is aangevraagd
tussen 1 oktober 2018 en
31 oktober 2019 én als aan de voorwaarden is voldaan. Voor meer informatie over de premie surf je naar
www.energiesparen.be.
Wie nu een kachel (hout of kolen) of
een open haard vervangt door een
inzet- of vrijstaande gaskachel met
energielabel A, kan hiervoor een premie krijgen. Om de premie te kunnen
aanvragen, consulteer je best de website www.lne.be.
Premies netbeheerders
Zoals je waarschijnlijk wel opgemerkt hebt, zijn Eandis en Infrax samen Fluvius geworden. Dit
houdt enkel een verandering in van de aanvraagdocumenten, de premies blijven hetzelfde.
Premies van de netbeheerder aanvragen doe je op www.fluvius.be
Gemeentelijke premies
Op www.moorslede.be kun je nagaan of je recht hebt op een gemeentelijke huisvestingspremie.
Voor de regio Roeselare kunt je ook terecht op www.woondienstregioroeselare.be
Iedereen blijft welkom op het loket van de Woondienst in het Sociaal Huis iedere dinsdagvoormiddag of in de namiddag op afspraak via 051 26 24 38.
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MILIEU
De bebloemingswedstrijd is er weer!

Wist je dat er door het groen- en bebloemingscomité Moorslede jaarlijks een bebloemingswedstrijd wordt georganiseerd?
Je kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd door aan de dienst groen-milieu-landbouw, gemeentehuis, Marktplaats 1, 8890 Moorslede jouw naam en adres door te geven samen met de categorie
(gevelversiering, kleine voortuinen, grote voortuinen of hoeve). Dat kan door een briefje in de brievenbus van de gemeente, telefonisch of door middel van een mailtje naar milieu@moorslede.be.
Eind juli komt dan een jury langs bij alle deelnemers om de mooie gevelbebloeming en voortuinen te bekijken en te beoordelen. In oktober volgt dan de prijsuitreiking waarvoor alle
deelnemers een uitnodiging ontvangen.
Ben je trots op jouw mooie voortuin of de mooie bloemen in jouw bloembakken, aarzel niet
en schrijf je in.
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#DeNieuweBlauweZak ook in Moorslede
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#DeNieuweblauwezZak, ofte P+MD-zak kan sinds 1 juni ook in Moorslede gebruikt worden.
Naast petflessen kunnen nu ook een hele reeks plastic folies en verpakkingen in de PMD-zak
geworpen worden.
Wat kan er nu wel:
Plastic verpakkingen (ook yoghurtpotjes, botervlootjes, fruitbakjes, zakjes en folies), metalen
verpakkingen en drankkartons
Wat kan er niet:
-Alle niet-verpakkingen in plastic
-In elkaar gestapelde verpakkingen
-Verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers of
motorolie bevat hebben (KGA).
-Injectienaalden (naaldcontainer), baxters en ander medisch afval (KGA).
-Aluminiumpapier (restafval).
-Piepschuim (restafval).
De P+MD-zak ziet er ook wat anders uit. Wie echter nog 'gewone' PMD-zakken heeft, mag
die verder gebruiken en de nieuwe zaken er al in gooien.

BIBLIOTHEEK
Lekker Lezen
leestips van en voor lezers
Ben jij ook zot van lezen maar vind je het elke keer lastig om een keuze te maken uit het aanbod?
Lees je enkel tijdens de vakantie of verslind je het hele jaar door romans? Laat je dan inspireren
door de leestips in onze keuzelijst Lekker Lezen met titels van vlot lezende romans. Vraag ernaar
in de bib van Moorslede en Dadizele!
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Nieuwe E-boeken en E-readers in de bib
Sleur deze vakantie geen kilo’s boeken naar je reisbestemming, maar kies voor een lichtgewicht
e-reader. In onze bib kan je een e-reader mét je favoriete e-boeken reserveren en ontlenen.
In de online catalogus ontdek je welke e-boeken en e-readers beschikbaar zijn. Vanaf juni zijn
enkele nieuwe extra e-readers beschikbaar en kunnen tientallen nieuwe e-boeken geleend
worden. In geen tijd zal je merken dat de e-reader alles in huis heeft om jouw favoriete leesapparaat te worden, vooral op reis. Want met de e-reader lees je altijd en overal op een comfortabele manier. Zo bepaal je zelf het lettertype en de lettergrootte, en dankzij de e-inkttechnologie
heb je nooit last van een storende reflectie, ook niet als je op een zonnig plekje zit. Je kan lezen
in het donker zonder extra lampje en je hoeft je geen zorgen te maken om een oplader of netsnoer want de batterij heeft een lange levensduur.
Ook zin om die e-reader eens uit te proberen? Neem contact op met de bib!

SPORT
Overzicht sportkampen tijdens de grote vakantie
Omnisportkampen “Funtastix”
PL Oltereeke Dadizele
1 tot 5 juli
8 tot 12 juli
15 tot 19 juli
19 tot 23 augustus
26 tot 30 augustus
www.funtastix.be/sportkampen
sportskeure@telenet.be
Sportkampen “Sportac”
Sporthal Moorslede
8 tot 12 juli
19 tot 23 augustus
sportarnaudcoene@gmail.com
Jeugdvoetbalweek SV Moorslede
15 tot 19 juli
https://svmoorslede.peepl.be/nl/site/
Tenniskampen
www.tcmoorslede.be/lessen_en_kampen/

Sportkalender juli en augustus:
6 juli
.
7 juli
13 juli
1-13 juli
6 augustus
7 augustus
10 augustus
15 augustus
16 augustus
19 augustus

Wielerwedstrijd Nieuwelingen Slyps
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften Slyps
Paardenkoersen (Hoeve Vanthuyne Slypsstraat - ABS)
Zomerdubbeltornooi TC Moorslede
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften Dadizele
Wielerwedstrijd Juniores Dadizele
Velodroomtocht (Velodroomvrienden)
Clubdag SV Moorslede
Wielercriterium Elite zonder contract + Beloften Moorslede
Wielerwedstrijd “OPEN 1.18” Moorslede
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JULI

KALENDER

za 06
		

zo 07
		

do 11
		

14

PLANTENWANDELING OP DE “STROROUTE”
parking domein De Vierkaven - 14.00 uur
Natuurpunt Mandelstreke, Kern De Reiger

info: 0478 67 80 48 of of jeanpierrevandamme@skynet.be

AVONTURENDAG AVANCO
Rollegem
Gezinsbond Dadizele

info: 056 50 61 33 of johanvdc@telenet.be

VLAANDEREN FEEST

Marktplaats Moorslede - 18.30 uur
Cultuurraad i.s.m. cultuurdienst Moorslede
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

DE POLDERCOWBOYS
18.30 uur
Ongekunstelde sfeer is het handelsmerk van dit duo. Ze brengen
een mix van Engelstalig, Frans- en Nederlandstalig repertoire: folk,
country, chanson en kleinkunst,... Wouter Droesbeke op gitaar en
zang en bassist Kris De Mets, weten de perfecte 'bruine kroeg
sfeer' op te roepen in deze unieke en pure duo combinatie.

MEEZINGEN MET FILIP PIENS
20.00 uur
Het zangmoment is in handen van de ervaren Filip Piens, die zijn
job als onderwijzer inruilde om fulltime muzikant te zijn. Deze rasechte entertainer met warme stem voelt zich best op een podium
en brengt ambiance en leven in de brouwerij...

DE KEMELS
Foto WOI
21.30 uur
De Kemels brengen een origineel repertoire dat een spetterende
ambiance garandeert. Ze zorgen voor een volledige live-show met
aanstekelijke popsongs uit Vlaanderen én Nederland die behoren
tot het collectief geheugen. Liedjes die werkelijk iedereen kan
meezingen... hét bewijs dat een volledig Nederlandstalig optreden
absoluut niet saai is!
Gratis!

vr 12
		

za 13
zo 14
		

vr 19
		

za 27
		

JULI
SLYPS FEEST: OBERBAYERN

hoeve Vanthuyne, Slypsstraat 47 - 20.00 u.
Info en tickets: fb: Slyps Feest of 0497 48 68 18 of 0468 57 68 57
Tickets: VVK: € 6

ADD: € 8

SLYPS KOERSE

hoeve Vanthuyne, Slypsstraat 47 -16.00 u.
gratis

15
BARBECUE

hoeve Vanthuyne, Slypsstraat 47 - 12.00 uur
Info en inschrijven: inschrijven gsm 0497 53 23 94
Tickets: € 20 volw
€ 10 kids

ZOMERSE AVONDFIETSTOCHT

PC Den Ommeganck - 19.00 uur
Gezinsbond Dadizele
info: 056 50 61 33 of johanvdc@telenet.be

DAGFIETSTOCHT

GC De Bunder - 9.00 uur
Gezinsbond Moorslede		
info: 0494 34 06 82 of gezinsbond.moorslede@gmail.com

za 10
		

						

		

zo 11
		

do 15
16

AUGUSTUS
23e VELODROOMTOCHT

d’ Oude Schole - 7.00 u.
Velodroomvrienden
info: 0477 63 52 22 of noelferrest@outlook.com

5de WEST-VLAAMS BIERFESTIVAL
Hoeve Dumoulin, Slypsstraat - 14.00 u.
info: Facebook westvlaamsbierfestival

WIJKROMMELMARKT EMIEL JACQUESLAAN
Emiel Jacqueslaan - 6.00 u tot 18.00 u.

info en inschrijven (tot 5 augustus): 051 77 14 14 of 0476 82 05 97

AVONDMARKT DADIZELE

centrumstraten Dadizele
		
Dadizele Onderneemt i.s.m. dienst Toerisme Dadizele
		info: www.dadizeleonderneemt.be

do 22

SIMONE DE JONG “WALVISJONG”

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

‘WalvisJong’ is een muzikale beeldende voorstelling over de wonderlijke verbintenis tussen een kind en een walvis. Ze vinden
elkaar in bijna het enige dat mensen én walvissen kunnen: zingen... Deze voorstelling is geïnspireerd op het boek ‘De kleine walvis’
van Benji Davis (vertaling Edward van de Vendel). Simone De Jong maakt voorstellingen waarin geluid, muziek en verbeelding de
grootste rol spelen.
Org.: Cultuurdienst
Tickets: ADD: € 6

VVK: € 5

ABO: € 4

AUGUSTUS
za 24
		
		

vr 30
		

za 31

100 JAAR LANDELIJKE GILDE MOORSLEDE
Hangaar Plantenkwekerij Vermeulen
Landelijke Gilde Moorslede - 18.00 uur
info: 0494 56 48 17

AVONDWANDELING MET OPENLUCHTCINEMA
PC Den Ommeganck - 19.00 uur
Gezinsbond Dadizele

info: 056 50 61 33 of johanvdc@telenet.be

FOODFESTIVAL

't Torreke - 17.00 uur - 22.00 uur
Oltogoare Daiselnoare

Doorlopende activiteiten
van 20 mei tot 14 september
FOTOWANDELZOEKTOCHT

Gezinsbond Moorslede - 8.00 u. tot 20.00 u.
Info en deelnamebrochures bij bestuursleden en infokantoor voor Toerisme in Dadizele
Altijd prijs!
Deelname: € 5 voor leden

€ 7 voor niet-leden

van 1 juni tot 26 augustus
FOTOWANDELZOEKTOCHT

Gezinsbond Dadizele i.s.m. Toerisme Dadizele
Info en deelnamebrochures bij infokantoor voor Toerisme in Dadizele
Prijsuitreiking: vrij 30 augustus - 20.30 u.
Deelname: gratis

van 1 juni tot en met 1 september
FIETSFOTOZOEKTOCHT

Cluster Grensleie i.s.m. Toerisme Zonnebeke
Info en deelnamebrochures in infokantoor voor Toerisme in Dadizele
Deelname: gratis

van 8 augustus tot 30 september
FOTOWANDELZOEKTOCHT

Toerisme Dadizele i.s.m. Krant van West-Vlaanderen
Info en deelnamebrochures in infokantoor voor Toerisme in Dadizele en in KW
Deelname: gratis
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CULTUUR
Nieuw tribuneplan GC De Bunder
Er was soms wat verwarring, rij 1 bleek niet de eerste rij te zijn, mensen wisten niet of ze op de
tribune zaten of niet, …
Daarom proberen we voor de voorstellingen met genummerde plaatsten in het GC De Bunder een
nieuw systeem uit. Alle rijen worden aangeduid met een letter. De zitjes met een cijfer. En er staat
“Stoelen” of “Tribune” voor. Bv Stoelen A-15 of Tribune P-21.
A is dus altijd de eerste rij. De eerste rij van de tribune is altijd P. Maar dit wil niet zeggen dat er
steeds 15 rijen stoelen voor staan. Naar gelang de verkoop komen er rijen stoelen bij. Het kan dus
goed zijn dat sommige rijen stoelen er niet zullen staan.
Bij de voorstellingen met een sterretje zullen er steeds maar 5 rijen stoelen vóór de tribune staan.
Hier is rij P, de eerste rij van de tribune, maar slechts de zesde rij in de zaal.
Uiteraard staan wij steeds in de buurt als je je plaats niet direct vindt. Laat ons gerust weten wat je
van het nieuwe systeem vindt, zodat we dit in het daarop volgende seizoen kunnen bijsturen.

Nieuws vanuit de Cultuurdienst
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De nieuwe Cultuurbrochure 2019-2020
Normaal gezien heeft iedereen onze nieuwe Cultuurbrochure in de bus ontvangen. Mocht dit niet
het geval zijn, kan je die overkrijgen bij de cultuurdienst of aanvragen
via cultuur@moorslede.be of 051 70 02 85.
Ondanks het vele naleeswerk is er toch een foutje ingeslopen. De
familievoorstelling “Zee om Zeep” van Planktom op 26 februari in het
PC Den Ommeganck start om 14 u. en niet om 20 u.
Tapinstallatie GC De Bunder
De tapinstallatie in het GC De Bunder heeft de geest gegeven. Aangezien de drank nu toch koud
staat in de koelcel en bier uit flesjes goedkoper is dan uit het vat, merkten we al een tijdje dat er
steeds minder gebruikers kiezen om een vat aan te sluiten. Daarom hebben we besloten om deze
niet te laten repareren. Wens je toch nog een tapinstallatie te gebruiken, dan kunnen we er nog
één aanvragen aan onze brouwer. Tijdig aanvragen aan de Cultuurdienst is wel de boodschap!
Beamer GC d’Oude Schole en GC ‘t Torreke
In GC d’Oude Schole hangt er nu een beamer en een scherm. Om deze te gebruiken, vraag je dit
op voorhand aan bij de cultuurdienst. Ook in ’t Torreke is dat het geval.

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Cafetaria LDC Patria
elke werkdag van 13.30 u tot 17.00 u, iedereen welkom!
Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal
Gezellige namiddagen om 14 u.:
Vrij 12 juli: Reisbingo
Vrij 23 aug: Kleurbingo

Gratis
Gratis

Beweging
Ook tijdens de grote vakantie!
Avondyoga: iedere woensdag van 20 u. tot
21 u., (behalve op 3 juli en 14, 21 en 28 aug)
10-beurtenkaart € 30

Knutselnamiddag voor kinderen
Scheerschuimbloemen
woe 21 aug 14 u.
Deelname: € 4, materiaal en drankje
inbegrepen
Inschrijven vóór 19 augustus

Het nieuwe cursusjaar komt dichterbij!
Tijdens onze opendeurdag op 29 juni kon je al
kennismaken met ons ruim aanbod aan workshops, voordrachten en extra activiteiten die je
kan verwachten in het nieuwe werkjaar. Ook voor
volgende cursussen die van start gaan in september kan je je nu al inschrijven:
Tablet/smartphone voor beginners
(Android)
Tablet/smartphone 3 (Android)
Frans, jaar 7
Praatgroep Frans
Tekenen en schilderen op doek
Kantklossen (4 diverse cursussen)
Handwerkatelier

Workshop bakken

Patria op verplaatsing in het Boothuis,
Dadizele
Pancake-art (pannenkoekenkunst)
Ma 26 aug 14 u.
Deelname: € 4 demonstratie, koffie en pannenkoeken inbegrepen

inschrijven vóór 22 augustus

Wordt verwacht

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

Workshop Kalligrafie
Knutselnamiddag Zandkleuren
Workshop Oog-strelende yoga
Workshop keramiek Flierefluiters
Voordracht Gezonde Vetten
Voordracht Mayerkuur
en nog veel meer!
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JUBILEA

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Diamant voor Gaston Decoene &
Rosa Wallican

Goud voor Romain Commeene &
Nicole Feys
© Jan Stragier

Diamant voor Henri Corneillie &
Raymonde Lernoult

© Jan Stragier
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Goud voor Ronny Parmentier &
Rosette Bardyn

© Jan Stragier

© Jan Stragier

Goud voor Frans Vandenberghe &
Sonia Cuvelier

Goud voor Rudi Serruys & Lena
Vandoorne

© Jan Stragier
© Jan Stragier

Goud voor Wilfried Bossier &
Henriette Milleville

t
a
i
c
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Pro alle !
n
a
a rissen
a
l
i
b
ju
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Goud voor Willy Vanelslander &
Erna Verschoore

Goud voor Willy Sinnesael &
Lydia Geldhof

VARIA

Fusie
Vanaf 1 september 2019 is de fusie van twee van de grootste centra voor volwassenenonderwijs
in West-Vlaanderen een feit. CVO 3 Hofsteden (regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen) en CVO
DE AVONDSCHOOL (regio Noord- en Midden-West-Vlaanderen) zijn vanaf die datum CVO Scala
en vormen samen een centrum met meer dan 15 000 unieke cursisten en een 300-tal personeelsleden op meer dan 50 lesplaatsen.
Beide centra zijn in hun regio een gevestigde waarde en kenden in de laatste twee decennia een
gestage groei. Ze staan voor kwaliteit, dynamiek en innovatie in volwassenenonderwijs. Met deze
fusie zullen ze hun krachten bundelen om nog doeltreffender onderwijs te bieden en het aanbod
te verbreden.
Scala staat voor
1.een waaier aan opleidingen, cursussen, lesplaatsen, lesmethodes, …
2.het Latijn of Italiaans voor “ladder”, waarmee CVO Scala wil aangeven iedereen een trapje
hogerop te kunnen helpen.
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Studiegebieden:
Talen, Nederlands voor anderstaligen, Informatica, Ondernemerschap, Fotograaf, Apotheek- en
Tandartsassistent, Lichaamsverzorging, Mode en creatie, Huishoudhulp, Culinair, Groen, Techniek,
Goudsmid, Maritiem, Tweedekansonderwijs
Alle informatie over het lesaanbod, de precieze inhoud, de lesplaatsen, de lesmomenten en de
prijs van de cursussen, vind je op www.cvoscala.be
Infodagen
Kortrijk, Menen, Oostende en Tielt - 29 augustus van 16.00 tot 20.00 uur
Izegem, Roeselare en Zwevegem - 31 augustus van 9.00 tot 13.00 uur

Contact
mieke.lapauw@cvo3hofsteden.org

Ontdek jouw talent bij STAP
in Moorslede en Dadizele!

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

Heb jij een muzikale kriebel? Schuilt er
in jou een heus podiumbeest?
Misschien zijn onze opleidingen Muziek
of Woord in Moorslede en Dadizele dan
iets voor jou!
Muziek- en Woordinitiatie kan je volgen
vanaf 6 of 7 jaar. Vanaf 8 jaar of het
derde leerjaar kan je bij Muziek een
instrument beginnen spelen. Bij Woord
kan je vanaf 8 jaar je eerste stapjes zetten in de theaterwereld met
Woordatelier.
Je kan inschrijven via de website, in
de hoofdschool in Roeselare of in het
STAP-filiaal in Moorslede
(Roeselaarsestraat 60) of Dadizele (oud
gemeentehuis, Plaats 28).
Interesse?
Surf dan als de bliksem naar
www.staproeselare.be voor alle
openingsuren, tarieven en ons complete
aanbod aan vakken en instrumenten!
Tot snel?

		
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

		
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

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

Sociale Dienst:
socialedienst@moorslede.be

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

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.

OCMW - SOCIAAL HUIS

INFO MOORSLEDE

WACHT- EN HULPDIENSTEN

SEPTEMBER-OKTOBER 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 26 juli 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

