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Beste inwoner van Groot-Moorslede

Als schepen voor Openbare Werken en Groen is
het mijn verantwoordelijkheid dat onze gemeente
er netjes bij ligt. Vooral in de meimaand komen
vele bedevaarders naar onze gemeente afgezakt
en moeten we zorgen voor een mooie uitstraling.
Het is ook daarom dat wij een aantal jaren geleden
de ‘Lenteschoonmaak' ingevoerd hebben: van

Verkoop restafvalzakken
De huisvuilzakken van Mirom zijn te koop
bij volgende handelszaken in Moorslede:
• Dagbladhandel Ti Amo, Marktplaats 7 in
Moorslede
• Dagbladhandel Joepie, Beselarestraat 24
in Dadizele
• Château Superette, Mariënstede, Remi
Dewittestraat 6 in Moorslede
Volgende zakken worden verkocht: grote
en kleine restafvalzakken (wit) en PMDzakken (blauw).

20 tot 30 april. We hopen dat wij ook op jou
kunnen rekenen zodat Moorslede er de komende
maanden piekfijn bij ligt.
Ondertussen zijn de werken in de
Roeselaarsestraat, dankzij het volledig afsluiten van
de weg voor doorgaand verkeer en de gunstige
weersomstandigheden, goed aan het vorderen.
We blijven de hinder voor de inwoners zoveel
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mogelijk beperken. Voor problemen kun je mij altijd
contacteren. (Zie pagina 23 van deze Info)
Verder in deze Info Moorslede staan opnieuw
heel wat evenementen en activiteiten waar je
de komende maanden naartoe kunt gaan om te
genieten van het leven en onze mooie gemeente.
Alè, we komen elkaar sowieso wel ergens tegen.
Ik wens jullie alvast veel leesgenot en verder een
deugddoende vakantie. Tot dan!

Geert Vanthuyne
Schepen van Openbare
werken, Landbouw,
Onderhoud en Groen,
Feestelijkheden en
Dierenwelzijn

Op zoek naar een leuk en origineel geschenk 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 en op
www.economischekaart.be/moorslede.

OPENBARE
OPENBARE
WERKEN
WERKEN

Werken Roeselaarsestraat - Project Moorslede-Noord
Op 27 maart vond in GC De Bunder om 19.30 uur een tweede bewoners-/infovergadering betreffende de werken in de Roeselaarsestraat.
De veiligheid van de werknemers kan daar momenteel niet voldoende gegarandeerd worden.
Bovendien is er vaak filevorming, wat ook risico’s inhoudt. Het periodiek afsluiten van de
weg zorgt er ook voor dat mensen niet altijd meer weten wanneer er doorgang mogelijk is en
wanneer niet. Tenslotte wil het gemeentebestuur, terwijl de werken bezig zijn, de straat ook
veiliger maken voor fietsers.
Daarom werd beslist de Roeselaarsestraat voor de volledige duur van de werken volledig af
te sluiten binnen de werfzone.
De algemene omleiding blijft ondertussen gelden.
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Voor doorgaand verkeer loopt deze van het kruispunt van de R32 met de Iepersestraat tot het
kruispunt van de R32 met de N32 (Provinciebaan). De N32 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.

VEILIGHEID
info8890

Bij belangrijke berichtgeving in het kader van wegwerkzaamheden of belangrijke mededelingen
betreffende veiligheid, willen we je graag persoonlijk
verwittigen. Laat daarom op
www.moorslede.be/info8890-registratieformulier
je gegevens na!
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Stap voor stap naar een veiligere gemeente
De gemeente Moorslede wenst haar mobiliteitsplan te herzien. De eerste stap in deze herziening is de opmaak van een sneltoets mobiliteitsplan.
Deze sneltoets doet een eenvoudige screening van het huidige mobiliteitsplan en geeft aan welke
items kunnen gewijzigd worden.
De 5 hoofdthema’s die zijn opgenomen:
1. Parkeerbeleid
2. Beleid rond zwaar vervoer
3. Snelheidsbeleid
4. Veilige routes naar school/vereniging
5. Fietsroutenetwerk

5

Ook heeft de gemeente het Charter

Werftransport ondertekend.

Dit houdt in dat de gemeente Moorslede, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA de handen in
elkaar slaan om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens
private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Moorslede.
Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:
1. Dat de gemeente Moorslede een actieve communicatie voert met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen.
2. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de
begin- en einduren van de scholen.
Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.
Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren
van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit
charter.
3. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.
4. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.
5. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven.

WELZIJN

Doe mee aan de Vlaamse 10.000-stappenclash
Wil je meer bewegen en ben je wel te vinden voor een uitdaging? Doe in mei 2019 mee aan de
10 000-stappenclash in Midden-West-Vlaanderen en leid Moorslede naar de overwinning!
Registreer je gratis op www.10000stappen.be, sluit je aan bij onze groep ‘Moorslede’ en geef
elke dag je gezette stappen in. Tel je stappen met een app, activity tracker of klassieke stappenteller. Meer info hierover vind je op www.10000stappen.be. Er zijn 4 prijzen voor de leden van de
groep ‘Moorslede’. Iedere week zal willekeurig iemand uitgeloot worden. Deze winnaars zullen
samen met de tussenstand kenbaar gemaakt worden op onze facebookpagina!
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Geen stappenteller?
Ontleen één van de 20 tellers bij de bib!
Je gezondheid vaart er wel bij: 10 000 stappen zetten per dag is goed voor je spieren en botten,
verlaagt je kans op kanker, diabetes en overgewicht én je voelt je vanzelf ook beter in je vel.
Volg de stappenclash op de voet via www.logomiddenwvl.be/stappenclash of onze gemeentelijke
facebookpagina!

Mei 2019: maand van het
bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker.
Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen baarmoederhalskanker. Laat van je 25ste tot en
met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Dit uitstrijkje wordt dan in een laboratorium onderzocht
om te kijken of het afwijkende cellen bevat. Deze cellen kunnen worden opgespoord worden vóór ze
kankercellen worden. Daarom komt baarmoederhalskanker in aanmerking voor een bevolkingsonderzoek.
De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep behoort
en het te lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je
huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.
Je kan je ook inschrijven op https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/herinnering- uitnodiging-bevolkingsonderzoek om een herinneringsmail te ontvangen in je mailbox. Zodra je laatste uitstrijkje
meer dan 3 jaar geleden is, stuurt het Centrum voor Kankeropsporing je een e-mail.
Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?
Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem ‘MyHealthViewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Inloggen kan via de elektronische identiteitskaart, maar ook op andere manieren zoals de app ‘itsme’. Zo is de toepassing ook mobiel toegankelijk.
In onze gemeente Moorslede liet 60,3% van de vrouwen van 25 tot en met 64 jaar zich preventief
onderzoeken.
Om tegen 2020 het streefcijfer van 65% te behalen is er dus nog werk aan de winkel in onze gemeente.
Laat je dochter vaccineren!
De Vlaamse overheid biedt alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs gratis het vaccin
tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes die nog niet gevaccineerd en jonger dan 19 zijn, kunnen het vaccin met een
voorschrift van een arts bij de apotheker kopen. De arts kan het vaccin dan toedienen.
LET OP! Ook als je gevaccineerd bent blijft een uitstrijkje nodig!
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische
situatie, neem contact op met je huisarts.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing
op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,
stuur een e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/
baarmoederhalskanker.
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31 mei: werelddag zonder tabak
Bouwen aan "Generatie Rookvrij"
Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Generatie Rookvrij wil dit een halt
toeroepen. Het doel: kinderen die geboren worden in 2019 rookvrij laten opgroeien. Zodat ze
over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn, een rookvrije generatie vormen.
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Help jij mee dit doel bereiken?
• Geef kinderen het goede voorbeeld. Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag.
• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal,
op de speeltuin …
• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.
Vind jij ook dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien? Geef mee een sterk signaal
door op 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, bellen te blazen. Post je foto of filmpje op sociale
media met de hashtag #generatierookvrij.
Lees meer op www.generatierookvrij.be

OCMWMOORSLEDE
SOCIAAL HUIS
BEWEEGT

Zitdag personenbelastingen

Op maandag 27 mei 2019 kan je opnieuw in het Sociaal Huis (Marktplaats 18a in Moorslede)
terecht voor hulp bij het invullen van de personenbelastingen (aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018)
Drie ambtenaren van de federale overheidsdienst financiën helpen je van 9.00 tot 11.45 uur en
van 13.30 tot 16.00 uur.
Wat breng je zeker mee:
• minstens 1 elektronische identiteitskaart per aangifte (pincode is niet vereist)
• bankrekeningnummer
• fiscale attesten (loon, tegemoetkomingen, woningkrediet, kinderopvang, betaalde alimentatie,
dienstencheques, facturen energiebesparende maatregelen, ….)
Wij raden aan om zeker vooraf een afspraak te maken. Hoe vlugger je reageert, hoe gemakkelijker
wij een uur voor jou kunnen vastleggen. Wie geen afspraak heeft, kan op 27 mei wel langskomen
maar moet een vrij moment bij een ambtenaar afwachten. Vooraf reserveren kan op volgende
manieren:
• surf naar www.moorslede.be/reservatie-belastingen-invullen
• bel naar 051 57 60 70 of mail naar zorg@moorslede.be
• geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres op en het aantal aangiften dat je wil laten
invullen. Je geeft eventueel een voorkeur op van uur, voor- of namiddag
• wij contacteren je om het tijdstip van je afspraak mee te delen.
Tijdens volgende openingsuren van het belastingkantoor zelf (Rondekomstraat 30 in Roeselare) is
elke burger welkom om zijn aangifte te laten invullen :
• maand mei: elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
• maand juni: elke werkdag van 09.00 tot 15.00 uur doorlopend
• bij vragen of problemen is het Contact Center 0257 257 57 elke werkdag beschikbaar van
08.00 tot 17.00 uur
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Werken in eigen gemeente?
Ben je de files en lange verplaatsingen naar je werk beu? Kom dan
bij OCMW Moorslede werken. Het OCMW zoekt personeel voor
de poetsdienst in het stelsel van de dienstencheques met contracten van onbepaalde duur (minstens 19u/week (vermoedelijke
startdatum begin mei 2019 ). Alle info op www.moorslede.be/jobs
of bij het OCMW Moorslede (051 57 60 70- Geert Leenknecht)

Bewegen op verwijzing
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Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet
niet hoe?
Laat je begeleiden door een Bewegen Op Verwijzingcoach. Die coach zal samen met jou een beweegplan
op maat opstellen zodat jij meer kan bewegen, op jouw
eigen tempo.
Wanneer je hiervoor in aanmerking komt? Als je niet
genoeg beweegt of te lang stilzit. Sarah Vandaele is onze
nieuwe coach voor Moorslede.
Haar contactgegevens: moorslede@bewegenopverwijzing.be – 0470 85 46 08
Ook zin om actiever te leven en je beter in je vel te voelen? Contacteer je huisarts of Sarah. Hij/zij helpt je mee
op weg. Meer info opwww.bewegenopverwijzing.be

Wist je dat?
Het Vlaams Woningfonds verstrekt sedert dit jaar huurwaarborgleningen. Bedoeling van die
lening is dat iedere huurder zijn of haar waarborg kan betalen bij het huren van een woning of
appartement.
Alle info kun je vinden onder www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening of je kan langskomen iedere dinsdag tussen 08.30 en 12.00 uur bij de woondienst in het Sociaal Huis,
Marktplaats 18a, Moorslede.

OCMW-nieuwtjes
Raadszitting maart
-De lopende overeenkomst met Fedasil voor de opvang van 3 asielzoekers werd omgezet in onbepaalde duur.
-De samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
vzw voor ondersteuning van het project zorgzame buurten werd goedgekeurd.

Komma-wist-je-datjes
Wist je dat:
Er verschillende Komma-leden vrijwilligerswerk verrichten in het rusthuis en in het dienstencentrum?
Vrijwilligers maandelijks huisbezoeken afleggen?
Vrijwilligers regelmatig vorming krijgen?
Er budgetvriendelijke kooklessen gegeven worden?
Op 27 december kerst en oudejaar gevierd werd?
Verschillende “komma’s” deelnamen aan de Zaklampentocht en aan de Sneukeltocht?
Er op 22 april een pannenkoekenbak gehouden werd?
Er op 29 juni een verrassingsreis georganiseerd wordt?
Heel wat “komma’s” deelnemen aan activiteiten opgezet door het dienstencentrum?
Komma een goedwerkende samenwerkingsovereenkomst heeft met OCMW Moorslede?
Komma logistieke ondersteuning geniet vanwege de parochie?
Komma partner is van Warm Dorp, van Buurtgerichte zorg en van Het Huis van het Kind?
Iedereen welkom is op de maandelijkse op-de-koffie in het Sociaal Huis tussen 17 en 19u.
(2de maandag van de maand)?
Je deze plaatselijke organisatie voor en met kansarmen kan steunen op rekeningnummer
BE12 9730 1494 3892 op naam van Welzijnsschakel Komma?
Je ons steeds kan bereiken op 0470 57 16 61 en via
www.facebook.com/welzijnsschakelKomma?
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MILIEU
Hou de kat uit je zak!

Zijn jouw katten of die
van de buren ook dol op afval, restjes van vlees of vis?
Opengescheurde
afvalzakken blijven op sommige plaatsen voor problemen zorgen. Wat kan je doen
en wat kan je vooral niet?
Lees het op www.mirom.be/
geenkatinjezak
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Word jij ook Mooimaker?
Wil je ook wonen in een mooie en nette
buurt? Heb je ook een hekel aan zwerfvuil?
Je kan er iets aan doen door Mooimaker
te worden. Samen met meer dan 50
andere Mooimakers onderhoud je een
deeltje van de gemeente.
Het is niet moeilijk, het is zelfs gemakkelijk. Surf naar de website
www.mooimakers.be en claim het
stukje van de gemeente waar jij aan
het werk gaat. Op deze site krijg je alle
nodige info.
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BIBLIOTHEEK

De bib kruidt je bord
zelfplukkruiden in de leestuin
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Muntblaadjes afsnijden voor een verse thee of
wat basilicum meenemen om ’s avonds een
Italiaanse schotel op smaak te brengen? Vanaf
mei kan het in de leestuin van de bib in Moorslede. De gemeentelijke dienst Groen richtte
in de leestuin een kruidenhoek in waar de
bezoekers zelf gratis kruiden kunnen plukken.
Deze kruidenhoek kadert in het project van de
openbare kruidenbakken die verspreid staan
in diverse wijken in Moorslede en Dadizele.
In de bib vind je ook heel wat info hoe je de
kruiden kan gebruiken.
De bib zal zelf ook aan de slag gaan met de
kruiden en in de lente en de zomer regelmatig
water met een kruidensmaak aanbieden. De
bib zal dus niet alleen je leeshonger maar ook
je dorst lessen!

Nieuwe E-boeken 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 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
29e Fietsmarathon

In het weekend van 18 en 19 mei is er voor de 29ste keer Fietsmarathon in Moorslede.
Er kan gefietst worden op zaterdag van 14 u. tot 22 u. en op zondag van 9 u. tot 17 u.
Op zondag is er een rit voor wielertoeristen van 65 km aan een gemiddelde van 25km/u onder leiding
van schepen voor Sport Jürgen Deceuninck.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro.
Door de inzet van vele verenigingen zal er ook weer heel wat randanimatie zijn.
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Sportkalender
8 mei .
5 en 12 mei
16 mei
16 mei
25 mei
1 juni
1 juni
6 juni
22 juni
23 juni

VISO-Atletiek-4-kamp (Staden)
Jeugdtornooi VK Dadizele
West-Vlaanderen blijft bewegen (senioren - Pittem)
Sport’o’bello-tocht (Velodroomvrienden)
Gemeentelijk Vinkenierskampioenschap (Sportskeure – Dadizele)
Turnfeest Gympie (GC De Bunder)
Tijdrit voor niet-aangeslotenen (Slyps)
Toeren rond Dadizele (OKRA Dadizele)
Minivoetbaltornooi veteranen Sport’o’bello (sporthal)
Wielerwedstrijd Elite zonder contract + Beloften Koekuit

MEI

KALENDER

wo 01

't Torreke - 7.00 - 17.00 uur uur
dienst Toerisme en Gezinsbond Dadizele

		

info: 056 50 91 00 of toerisme@moorslede.be

vr 03
		

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN/ROMMELMARKT

ANKE

GC d'Oude Schole- 20.00 uur
Cultuurdienst
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

Sinds haar veertiende schrijft de jonge West-Vlaamse ‘Anke’ muziek. Ook al is ze geboren in 2000, toch grijpt ze vaak naar muziek
van voor haar tijd. Het is een singer-songwriter met een hoog
countrygehalte, maar ook indie-pop en jazz komen voor in haar
songs. Inspiratie vindt ze in de natuur, in mensen en in situaties.
Met haar eerste album ‘She goes green’ rolde ze als zeventienjarige de muziekwereld in.
Tickets: ADD: € 6

za 04
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VVK: € 5

ABO: € 4

			

JACQUES VERMEIRE “VAN 7 TOT 77”

GC De Bunder - 20.00 uur
Comedyshows.be
info: www.comedyshows.be of cultuur@moorslede.be

Na zijn overrompelend succesvolle comeback met 5 voor 12 (2012)
steekt Jacques Vermeire nog een sportief tandje bij en speelt hij
met Ruben Van Gucht zijn jongste joker uit.
De sportieve reporter vuurt de man van duizend-en-één smoelen
aan tot zijn weergaloze corebusiness: hilarische typetjes. Het is nu
al uitkijken naar nieuwkomers als kaasmeester Jean Van Tricht en
Nonkel Geubels.
Tickets: ADD & VVK: € 25

zo 05

ABO: € 24

SMIKKELTOCHT

GC De Knippelaar - start tussen 9.00 uur en 11.00 uur
Toerisme Grensleie
		
info: diensten voor Toerisme Dadizele, Menen, Wervik en
		Wevelgem

ma 06

wo 15
Foto WOI
		
		

JEUGDFILM “CARS 3”

GC De Bunder - 14.15 uur
Cultuur- en jeugddienst
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

MEI
vr 17

SCALA “MEISJESNAMEN”

GC De Bunder - 20.00 uur
Davidsfonds Dadizele en Curieus Moorslede i.s.m. Cultuurdienst
		info: www.davidsfonds-dadizele.be/scala.html

Anne. Irene. Annelies. Marijke, … Zijn dit namen van Scalazangeressen? Of
zijn het titels van Vlaamse liedjes?
Scala. Geliefd van in Duitsland tot in China. Maar nu, met "Meisjesnamen"
terug in de Vlaamse theaters. En voor het eerst helemaal in het Nederlands.
VVK: € 20
ABO: €18
Tickets: ADD: € 22

za 18
		

“BLIND GETROUWD” DOOR HET PRETHUIS
GC De Bunder - 20.00 uur
Prethuis vzw i.s.m. Cultuurdienst
info: 051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be

		FIETSMARATHON
		info: sportdienst Moorslede - 051 77 85 17 of sport@moorslede.be
		

zie pagina 15!

zo 19

FIETSMARATHON

info: sportdienst Moorslede - 051 77 85 17 of sport@moorslede.be
		
zie pagina 15!
			

zo 26
								
		
		
		

FEDERALE, REGIONALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN
TROEVENTOCHT

't Torreke - start tussen 12.00 en 14.00 uur
dienst Toerisme in samenwerking met Gezinsbond Dadizele
056 50 91 00
zie pagina 20!
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do 06
		

ma 10
		

JUNI
TOEREN IN EN ROND DADIZELE

PC Den Ommeganck - vanaf 9 u.
Okra Dadizele
info: 056 50 13 08 of h.vanryckeghem@skynet.be

BEZOEK OUDE BEGRAAFPLAATS ROESELARE

Ingang Blekerijstraat - 14 u.
Dadingisila
info & tickets: Mia Bekaert - miabekaert@hotmail.com of 056 44 02 54

		
Oostenrijkse keizer

Jozef II vaardigde in 1784 een decreet uit dat het begraven in kerken verbood.
Later zou keizer Napoleon I het decreet uitbreiden en mocht ook rond de kerk begraven niet langer.
Begin 19e eeuw kocht het stadsbestuur van Roeselare een perceel grond in de Groenestraat om
er een begraafplaats aan te leggen. Uiteindelijk zou de begraafplaats
uitbreiden richting Blekerijstraat.
De begraafplaats staat sinds 2009 op de "Inventaris van het bouwkundig Erfgoed".
Ontdek tijdens een begeleide wandeling op de oude stedelijke
begraafplaats 200 jaar boeiende geschiedenis van textielbaronnen,
kunstenaars, de Rodenbachs en lokale politici. Naast burgers vonden
ook Belgische, Engelse en Franse militairen uit WO I en WO II hier
hun laatste rustplaats. De combinatie van de prachtige kapellen en
tombes, omzoomd met oude bomen zorgt ervoor dat deze plaats een
verdoken parel in het stadscentrum is.
Het bezoek duurt 2 uur, max. 25 personen per gids.
Inschrijven is verplicht vóór 31 mei bij Mia Bekaert, liefst per mail
miabekaert@hotmail.com of telefonisch 056 44 02 54. Betaling ter
plaatse.
Meerijden met een bestuurslid kan na afspraak met de betrokkene.
Tickets: Ereleden: gratis

leden: € 4

niet-leden: € 6

18

vr 14

DE COMPAGNIE "HET HUIS VAN BERNARDA ALBA"

GC De Bunder - 20.00 uur
gratis - kaarten vooraf te bestellen via cultuur@moorslede.be

regie: Martine Geerinckx auteur: Federico Garcia Lorca
bewerking: Alexander Decommere - Helena Elshout
Het broeierige zuiden van Spanje, halfweg de vorige eeuw. In Bernarda’s huis zijn alleen nog vrouwen, nu haar man dood is. Haar aanwezigheid, haar ideeën, haar uitbarstingen zijn verstikkend voor haar
omgeving. Buigen of barsten, toegeven of revolteren,… Iedere keuze
heeft de kiem in zich van een storm die onvermijdelijk gaat losbarsten.
Acht vrouwen, oud-studenten van STAP, tussen 20 tot 52 jaar, gaan de
uitdaging aan en worden Bernarda, Poncia, de grootmoeder of een van
de dochters: Gerda Vanclooster, Lore Gillis, Ine Demulder, Jessie Dekein, Margaux Sierens, Sarah Vandenberghe, Ilse Cool en Cathy Legley.

vr 14

VOORDRACHT "HET WEER" DOOR WARD BRUGGEMAN

café Sint-Jozef, Slypskapelle - 19.30 uur
Dadi-TV

Dadi-TV organiseert een voordracht gegeven door Dadizeelse weerman Ward Bruggeman. We bekijken de verschillende lagen van de
atmosfeer, luchtdruk, fronten en we gaan het uitgebreid hebben over
onweer. Toegang €3 (incl. dankje). Maak ook kans op een fles cava.

JUNI
zo 16

't Torreke - 12.00 - 16.00 uur
dienst Toerisme in samenwerking met Gezinsbond Dadizele

		

056 50 91 00

BRING YOUR OWN PICKNICK

zo 16

INFOMOMENT BUFFERBEKKEN

Bufferbekken Dadizele, Moorsledestraat - 10.30 u.

In en rond het bufferbekken langs de Heulebeek in Dadizele
komt een stukje nieuwe natuur tot leven.
Het bufferbekken zelf trekt het ganse jaar ongekend leven naar
Dadizele. Nieuwe broedvogels voor de gemeente zijn karekiet,
bergeend, meerkoet… Kleine zilverreiger komt regelmatig voedsel zoeken in het slik. Rond het bekken werd met medewerking
van de provincie, een bloemrijk grasland ingezaaid met planten
die in de streek voorkomen. Deze trekken op hun beurt vlinders,
wilde bijen en andere insecten aan zodat het meer en meer een
zoemrijk grasland wordt. Om deze diertjes een overwinterings- en nestplaats te geven werd door
de gemeente een insectenhotel geplaatst en door de school van Slyps met veel enthousiasme
gevuld.

wo 19
		

JEUGDFILM “FERDINAND”

GC De Bunder - 14.15 uur
Cultuur- en Jeugddienst
051 70 02 85 of cultuur@moorslede.be
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wo 19

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede

		

vr 21

wo 26

AFTERWORK

't Torreke - 17.00 uur - 22.00 uur
Oltogoare Daiselnoare

BLOEDINZAMELING

GC De Bunder - 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede

TOERISME
VARIA
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Fietsfotozoektocht
Zoektocht in samenwerking met dienst voor Toerisme van Ledegem,
Menen, Wervik, Wevelgem en Zonnebeke.
Keuze tussen het volgen van het volledige traject van 65 kilometer of
2 kortere lussen van 42 kilometer!
De fietsfotozoektocht loopt van 1 juni tot 30 september.
Neem deel en maak kans op één van de restocheques!
Prijsuitreiking op 18 oktober.
Haal je gratis deelnameformulier af in ons infokantoor!

De Schat van Ridder Jan!
Gezinsbond Dadizele werkte in samenwerking met
toerisme Dadizele een wandelzoektocht van 8 kilometer uit,
genaamd "De Schat van Ridder Jan". Ontdek de mooiste
plekjes van Dadizele op een leuke en ontspannende manier! De zoektocht loopt van 1 juni tot en met 25 augustus.
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 30 augustus om
20.30 uur. Deelnemers kunnen restocheques of streekproductenpakketten winnen!
Haal je gratis deelnameformulier af in ons infokantoor!

DIENSTENCENTRUM
PATRIA
Dienstencentrum Patria

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

Voordrachten (vooraf inschrijven)
Nieuw erfrecht (Notaris Stockman)

Woe 15 mei

14.30 u.

€2

incl. koffie

Voordracht / demonstratie TOG CHÖD
Ma 20 mei

14.30

€ 2,5

incl. koffie

Parkinson is niet alleen beven!
Di 28 mei 14 u.

Gezondheidsadvies (gratis)

€ 2,5 incl. koffie

Grote (en leuke) dementiequiz

Op woensdag van 14.30 u. tot 16.00 u.:

Woe 29 mei

8 & 22 mei en 5 & 19 juni

incl. koffie en prijs voor de winnaar

elke werkdag van 13.30 u tot 17.00 u, iedereen welkom!
Mogelijkheid tot gratis petanque, pingpong en tafelvoetbal
Gezellige namiddagen om 14 u..:
Gratis

Vrij 24 mei: Meisjesnaambingo

Vrij 7 juni: Beentjes-in-de-luchtbingo

Gratis

Boothuis Dadizele

Ma 24 juni: Eet- en drinckquiz

Brei- en kloscafé
Op donderdagnamiddag om 13.30 u.
€3

Crea (vooraf inschrijven)
Bloemschikken (max. €30)
9 mei en 6 juni

19.30 u.

10 mei en 7 juni

14 u.

Juwelen maken
21 mei

Deelname: € 2

Feng Shui

Cafetaria LDC Patria

9 & 23 mei en 6& 20 juni

14 u.

14 u.

Deelname: € 15 (incl. materiaal)

Beweging
Avondyoga: iedere woensdag van 20 u. tot 21 u.,
10-beurtenkaart € 30
Bewegen voor 50+: elke dinsdag van 10 u. tot
11 u., 10 – beurtenkaart € 15
21 mei: turnles in Dadizele (WZC)
Yoga: elke donderdag van 9 u. tot 10 u.,
10 – beurtenkaart € 30

Woe 5 juni

14 u.

Deelname: € 2,5

incl. koffie

Rookstop
Ma 3 juni

19.30 u.

Deelname: € 2

incl.drankje

Vakantie 1e hulp
Vrij 21 juni

14 u.

Deelname: € 4

incl.drankje,

hapje en goodiebag

Opendeurdag Patria

gratis stoelyoga om 9.30 u. (inschrijven)
gratis turnles om 10.30 u. (inschrijven)
kennismaking belevingsgerichte massage
voorstelling nieuw jaarprogramma met
mooie standen en demonstraties
rondleiding en bezichtiging assistentiewoningen Patria
gezellige open cafetaria (gebak en ijsjes
te verkrijgen)
en nog veel meer!
za 29 juni 9 u. tot 16 u.
Iedereen welkom!

Al onze activiteiten zijn terug te vinden op
"UiT in Moorslede"
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CULTUUR
Inschrijvingen voor Open Monumentendag 2019 gestart!
Erfgoeddag is nog maar net voorbij en de volgende culturele hoogdag komt alweer om de hoek
piepen: Open Monumentendag gaat dit jaar door op zondag 8 september 2019. Reken maar dat er
heel wat activiteiten zullen zijn waarop ons onroerend erfgoed feestelijk in de kijker wordt gezet.
De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR – ook actief in Moorslede – kiest dit jaar
voor wederopbouw als centraal thema. Zo wil RADAR de heropbouw van onze regio na de verwoestende Eerste Wereldoorlog herdenken.
Woon je zelf in een historisch pand dat je voor die gelegenheid wil openstellen, al dan niet een typische woning uit de wederopbouwperiode(1918-1925)? Je kan je nog inschrijven tot 21 juli 2019
via https://login.openmonumenten.be/. Je woning hoeft niet beschermd te zijn als monument om
te kunnen deelnemen.
Als je beslist om deel te nemen als organisator aan Open Monumentendag, bezorg dan alle
praktische informatie ook aan Elien Vernackt, erfgoedconsulent bij RADAR. Zo wordt de activiteit
ook opgenomen in de regionale infobrochure die RADAR vanaf midden augustus verspreidt. Elien
helpt je ook graag bij de inhoudelijke uitwerking van je activiteit.
Elien Vernackt, erfgoedconsulent RADAR: elien@bienet.be | 0497 40 82 81 | www.bienet.be
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Tuinwijk Batavia – Collectie stadsarchief Roeselare

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stelt volgende activiteiten voor:
Woensdag 15 mei - 19.00 uur
Wandeling Vierkavenbos (met gids)
Waar? Op de parking van het
Vierkavenbos in de Nettingstraat
Woensdag 12 juni 19.30 uur
Bezoek aan de Oxfam winkel
Waar? Noordstraat 156 Roeselare
Inschrijven via e-mailadres of bellen naar
051 77 95 08 of 0472 48 05 18 (Nadine)
Bezoek ook onze Facebook-pagina!
Femma Moorslede
Vragen?
femmafreya.moorslede@outlook.com
Groeten
Het Femma Freya-team: Nadine Hoorne,
Christa Hoorne, Kathleen Maertens,
Myriam Denorme en Greta Declerk

Gezocht:
brandweervrijwilligers

Ward VERGOTE,
		burgemeester
		Baron Holvoetlaan 12,
		8890 Dadizele
		T 051 78 89 19 - 0475 67 09 10
		burgemeester@moorslede.be
		 Politie, Brandweer, Personeel, ICT, Informatie,
		 Veiligheid, Dienstverlening, Gemeentelijk Patrimonium,
		 Intergemeentelijke Samenwerking

		
Sherley BEERNAERT,
		eerste schepen
		Strobomestraat 6, 8890 Moorslede
		T 0478 34 94 79
		sherley.beernaert@moorslede.be
		 Financiën, Ruimtelijke Ordening, Natuur & Milieu,
		 Huisvesting, Energiebeleid, Burgerlijke Stand,
		 Erediensten & Begraafplaatsen

		
Geert VANTHUYNE,
		tweede schepen
		Slypsstraat 47, 8890 Moorslede
		T 0497 53 23 94
		geert.vanthuyne@moorslede.be
		 Openbare Werken, Landbouw, Riolerings- &
		 Waterbeleid, Onderhoud- & Groenbeleid, Containerpark,
		 Feestelijkheden, Dierenwelzijn

		Jürgen DECEUNINCK,
		derde schepen
		Zuidstraat 2, 8890 Moorslede
		T 0468 15 44 79
		jurgen.deceuninck@moorslede.be
		 Jeugd & Sport, Onderwijs, Mobiliteit

		
Nessim BEN DRISS,
		vierde schepen
		Waterstraat 61, 8890 Moorslede
		T 056 50 97 19 - 0497 48 68 18
		nessim.bendriss@moorslede.be
Hulpverleningszone Midwest zoekt brandweervrijwilligers (m/v). Mensen zoals jij:
gemotiveerd om te helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar echt door
het vuur gaat.
Interesse?
Op woensdag 19 juni stelt de brandweerschool de inschrijvingen open.
Registreren en meer info op
https://ikwordbrandweer.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

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
info@moorslede.be
welzijn@moorslede.be

DIENST MILIEU, GROEN,
LANDBOUW EN DIERENWELZIJN
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Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051 78 89 15
F 051 77 10 76
milieu@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. / 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.

Thuiszorg, bejaardenhuisvesting:
zorg@moorslede.be

Sociale Dienst:

PERSONEELSDIENST
Gemeentehuis Moorslede
bureau 5
personeel@moorslede.be

ONTVANGERIJ
EN REKENDIENST
Gemeentehuis Moorslede
bureau 9
T 051 78 89 13
F 051 77 10 76
financieel.beheerder@moorslede.be

RUIMTELIJKE ORDENING
EN HUISVESTING
Gemeentehuis Moorslede
bureau 11
T 051 78 89 14
F 051 77 10 76
omgevingsloket@moorslede.be

TECHNISCHE DIENST
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

socialedienst@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
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
Iepersestraat 52g, 8890 Moorslede
jeugd@moorslede.be

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

BIBLIOTHEEK
Iepersestraat 52a, 8890 Moorslede
T 051 77 10 57
bibliotheek@moorslede.be
OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK MOORSLEDE
MA 16-18 u.
DI 10-12 u. / 16-19 u.
WO 15-18 u.
DO 10-12 u. / 17-20 u.
VR 16-18 u.
ZA 9-12 u.
BIBLIOTHEEK DADIZELE
MA 18.30-20 .u
WO 12.30-14.30 u.
ZA 13 u.-15 u.

INFO MOORSLEDE

WACHT- EN HULPDIENSTEN

JULI-AUGUSTUS 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 31 mei 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

