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“Wij wensen je een jaar van herontdekken
en herbeleven van alles wat een normaal
leven in onze maatschappij en onze
gemeente te bieden heeft.”
WARD VERGOTE, BURGEMEESTER

Beste lezer
Het is heel uitzonderlijk, maar ik ben vrijwel zeker dat ik bijna alle
inwoners van onze gemeente een beter, gelukkiger en gezonder
jaar dan het voorbije jaar mag toewensen. Dat doe ik uiteraard ook
ditmaal in naam van het college van burgemeester en schepenen,
de directie en alle medewerkers van het lokaal bestuur Moorslede.
Wij wensen je een jaar van herontdekken en herbeleven van alles
wat een normaal leven in onze maatschappij en onze gemeente te
bieden heeft.
Wellicht kijkt iedereen uit naar de toekomst. In deze Mee in Mwoslé
kun je alvast ontdekken wat de gemeente Moorslede voor je in
petto heeft. Onze medewerkers staan te popelen om je op een of
Foto: Yentl Messiaen

ander activiteit te mogen ontvangen. Het blijft uiteraard nog wat afwachten of de eerste culturele activiteiten die eind januari gepland
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staan zijn zullen kunnen doorgaan. Hou hiervoor zeker onze sociale
media en website in de gaten.
Lees zeker eens het artikel rond mantelzorg. We hebben ook weer
een interessant interview met een talent uit eigen bodem. En wil je
eens de stand van zaken van de renovatiewerken in het Oud Gemeentehuis van Dadizele zien met eigen ogen?
Veel leesplezier en tot binnenkort!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 maart 2021.

2

3

COVID-19:
Hulp voor
burgers die
financieel
getroffen
worden

Inhoud
OCMW/SOCIAAL HUIS

MILIEU

pag 05

COVID-19

pag 11

pag 06

Zorg voor Mantelzorgers

INFO

VRIJE TIJD

4

Bijen

pag 07

Dienst Toerisme Wintert

pag 12

Kalender

pag 13

Kalender

pag 16

Bibliotheek

pag 19

Patria

pag 08

Interview

pag 14

Weetjes

pag 17

Evaluatie Proefopstelling

BURGERLIJKE STAND
pag 20

Jubilea

De OCMW’s zullen materiële, so-

OCMW erkend wordt als behoeftig.

ciale, medische, medisch-sociale
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Voor wie?
Iedereen die de gevolgen ervaart

lijkheid

van de COVID-19 crisis. Deze steun

• Financiële hulp

is niet beperkt tot enkel personen

• Basisbehoeften. Voor onder an-

die leefloon ontvangen, maar is

dere tussenkomsten in trans-

bestemd voor iedereen die, na

portkosten, de aankoop van kle-

een individuele analyse, door het

dij, aankoop van brillen, ...

lisatieverzekering (vanaf 6 maand
in dienst) en nog véél meer!
Bekijk de vacature op
www.moorslede.be/jobs en
solliciteer ten laatste op 11 januari!
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Zorg voor mantelzorgers
Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht

ren. De boodschappenlijn is er ook voor mantelzor-

en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. In het

gers die wat extra hulp kunnen gebruiken. Bereikbaar

Sociaal Huis kun je als mantelzorger terecht met al-

via 0800 95 001, boodschappenlijn@samana.be of

lerlei vragen en kun je de mantelzorgtoelage aanvra-

www.samana.be/projecten/samana-boodschappenlijn

gen (25 euro per maand). Ook de verschillende man-

Dienst Toerisme Wintert!
De feestdagen waren niet zoals andere jaren. Hoewel het in deze tijden niet altijd gemakkelijk
is, toch blijft dienst Toerisme niet bij de pakken zitten en winteren we vrolijk verder.
En als het goed is kunnen we in februari genieten van een heus lichtspektakel!

telzorgverenigingen en enkele partners proberen in

4. www.zelfzorgvoormantelzorgers.be

COVID-tijden verbonden te blijven met de doelgroep.

Op deze site vind je een online training waarmee je je

We sommen er enkele voor jou op. Meer initiatieven

draagkracht als mantelzorger kan vergroten. Je leert

en uitgebreide info vind je op www.moorslede.be/

zo de balans tussen draaglast en draagkracht te bewa-

zorgvoormantelzorgers

ren en goed te zorgen voor jezelf.

Deze kinderzoektocht in Dadizele

1. Mantelzorgtelefoon

5. Zojong.be

à 4 jaar. Alle elfjes van de kerst-

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een

Op dit onlineplatform kunnen mantelzorgers tot 25

mantelzorglijn, waar je vragen kan stellen en kan ver-

jaar tips, informatie en (h)erkenning krijgen. Je kunt

tellen over jouw mantelzorgsituatie. Je hoeft hiervoor

er ook je verhalen op een veilige en anonieme manier

geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging.

delen.

je van de kerstman is. Onderweg

2. Algemene informatie over mantelzorg

6. De coronababbels voor ouders van kinderen en jon-

kerstsfeer!

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt infor-

geren met een ernstige chronische ziekte of handicap

matie en kennis, maar ook interessante tips, publica-

Magenta geeft tijdens de coronatijd op regelmatige ba-

ties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daar-

sis coronababbels met tips en tricks van andere ouders.

buiten op www.mantelzorgers.be

Mantelzorgers registreren zich vooraf online via

Elfjestocht
is bestemd voor kinderen vanaf 3
man zijn verdwenen dus moet er
gespeurd worden. Zo kunnen jullie
ontdekken wie Billie, het opperelfschiet je de mooiste kiekjes in

www.magentaproject.be/kalender-balans.html. Zodra
3. Boodschappenlijn

er 4 aanmeldingen zijn wordt er gezocht naar

Kan je zelf geen boodschappen meer doen, contac-

moment dat voor iedereen past. De coronababbel

teer dan de Samana Boodschappenlijn. Deze gratis

duurt ongeveer een uurtje.

telefoonlijn gaat voor jou op zoek naar een vrijwilliger

Meer info over Magenta voor ouders en professione-

in je buurt die jouw boodschappen aan huis kan leve-

len: www.magentaproject.be

een

Er kan nog gezocht en geposeerd
worden tot 10 januari. Vergeet zeker niet jullie mooiste foto’s door
te sturen naar Toerisme Dadizele
via Messenger of plaats ze op Instagram met #vinstaelfje. Wie weet
word jij wel fotomodel in je eigen

van je lijstje.

dat tikkeltje meer. Mooie lichtin-

fotoshoot!

Als je de opdrachten correct op-

stallaties langs de route zorgen

lost kom je te weten wie Caspers

voor de nodige Ooh’s en Wauw’s!

Hohoho, waar is Caspers cadeau?

pakje heeft gestolen, hoe hij dat

Verschillende Daiselse verenigin-

Deze zoektocht in Moorslede is

heeft gedaan en waar hij het pakje

gen bieden onderweg een hapje

voor de wat oudere speurders van-

verstopte. Nadien word je natuur-

en/of drankje aan en zorgen voor

af 8 jaar. Nadat je je opdrachten-

lijk beloond voor je knappe speur-

het nodige entertainmentgehalte.

boekje ophaalt in de Bib in Moor-

werk. Dit kan nog tot 17 januari.

Dit natuurlijk volledig volgens de

slede, zwembad de Amfoor of bij

Veel succes!

coronamaatregelen.
Het hoeft niet gezegd dat deze

het infokantoor voor Toerisme in
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Dadizele kan je van start gaan.

Lichtjeswandeling

lichtjeswandeling onder voorbe-

Langs de 4 kilometer lange route

Op 12 februari gaat de lichtjeswan-

houd is van de maatregelen op dat

kan je allerlei aanwijzingen vinden.

deling door in Dadizele. Een wan-

moment. Volg onze Facebookpagi-

Zo kan je de verdachten, de vlucht-

deltocht langs het vele moois dat

na Toerisme Dadizele en blijf op de

middelen en de locaties schrappen

ons dorp te bieden heeft met net

hoogte!
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geboren 30 januari 2001

Girlpower
uit Moorslede

volgt 7e jaar Schilderen
en decoratie in het VTI in
Roeselare, chiroleidster,
voorzitster leerlingenraad,
creatief manusje-van-alles

september 2020, maar werd naar

studiekeuze te maken. Daar komt

januari 2021 verplaatst. Het is nu

zo’n 10 000 man per dag op af! Je

opnieuw uitgesteld, maar een datum

kan je écht niet voorstellen hoe

ligt nog niet vast. Mogelijk gaat het

groot het is!

zelfs niet door, en wordt het meteen
WorldSkills. Het ene jaar gaat immers
EuroSkills door, het jaar erna WorldSkills. Dit vindt plaats in Shanghai,
in augustus 2022. Het Belgisch
Kampioenschap dat als selectie voor
Shanghai geldt, gaat door in Ciney

Valerie

Talent van
eigen bodem

Aan het woord in deze editie,
Valerie Hauspie, verdediger van
de Belgische eer als schilder
op EuroSkills. “Euro wat?”,
horen we je denken. EuroSkills
is een internationale organisatie
die in Europa elke twee jaar
dit beroepenevenement organiseert om met vakwedstrijden
het vakmanschap en beroepsonderwijs te promoten. En ook
wij sturen daar mensen naartoe. En één daarvan is Valerie.
Maak kennis met een b(l)oeiende
persoonlijkheid uit Moorslede!
Hoe ben je in EuroSkills terecht
gekomen?
Een leraar op mijn school, het VTI

komt er daarna?
Ik mag deelnemen aan de kampioenschappen tot mijn 25e. Ik heb
dus nog wel even (lacht). Maar
volgend schooljaar wil ik graag
in interieurvormgeving verder. Ik

ik sowieso present!

weet nog niet precies waar of hoe,

Welke proeven moet jij er dan als

wordt het dan wat fijner les volgen

schilder doorlopen?

dan dit jaar…

Dat is telkens anders. Dat kan een
behangoefening zijn, een grote
tekening die je moet overbrengen
op een muur (zonder laser) en inschilderen, een snelheidsoefening
zoals afplakken, en een creatieve
oefening. Die laatste is altijd het
leukst. Thuis ben ik daar ook altijd
mee bezig. Ik vind het fantastisch
hoe je met toevoeging van 1 kleur
een volledig ander concept of interieur
kan creëren! In zo’n oefening kan
ik mij dus écht uitleven. Voor de
andere beroepen, er zijn er zo’n 35
in België alleen al, zijn er natuurlijk

maar dat zien we nog wel. Hopelijk

Corona weegt inderdaad ook voor
jongeren heel zwaar hé
Ja, ik volg de maatregelen wel,
want het is écht nodig, maar ik heb
het er soms wel moeilijk mee. Samenzitten met 16 in een klas mag,
maar van zodra je buiten komt,
mag ik met geen 5 van hen iets
drinken. Ik ben voorzitster van de
leerlingenraad, de eerste vrouwelijke trouwens, maar we konden
dit schooljaar amper iets organiseren. Anders doen we iets rond de
Warmste Week, Rode Neuzendag,

andere oefeningen.

verkopen we chocomelk om geld

jaar. Per school mag men 5 mensen

We kennen EuroSkills in Vlaande-

gezelliger te maken voor de jon-

afvaardigen. Ik was reserve. Toen

ren niet, is het elders meer bekend?

geren… En ook met die groep kun-

iemand afhaakte, kon ik invallen.

Ja hoor! In Wallonië is het gigantisch

nen we nu niet samen komen. Ook

De voorselectie ging door in

populair! Er gaat heel veel geld in

als leidster van de Chiro kan ik

Marche-en-Famenne. Ik werd daar

om, er zijn heel wat sponsors en

momenteel enkel digitale dingen

geselecteerd, ging door naar Ciney

als je een deelname aan Euro- of

organiseren. Maar goed, op naar

en zat in de top 3. Uiteindelijk

WorldSkills op je cv hebt staan,

een nieuw kampioenschap en een

behaalde ik zilver op het Belgisch

kan je zowat overal aan de slag.

coronavrije tijd!

kampioenschap. In januari 2020

Aan de kampioenschappen is er

werd ik opnieuw geselecteerd en

telkens ook een beurs gekoppeld

kon ik deelnemen aan EuroSkills

waarbij lagereschoolkinderen alle

in Oostenrijk. Dit zou doorgaan begin

beroepen komen bekijken om een

in Roeselare is hiermee afgekomen.
Ik zat op dat moment in mijn 5e
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op 8 & 9 november 2021. Daar teken

Je zit nu in je laatste jaar, wat

in te zamelen om het op school

We wensen Valerie alvast veel
succes op de komende kampioenschappen!

9

IN ‘T KORT
Tournée Minérale: een maand

•

zonder alcohol

van 30 juni tot 31 december

PROJECTVERENIGING BIE WORDT

2021: 6 euro

BIE MIDWEST
BIE is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur
en erfgoed dat actief is in zeven gemeenten: Hooglede, Ingelmunster,
Izegem, Lichtervelde, Moorslede,
Roeselare en Staden. Er zijn ook
verschillende deelwerkingen: erfgoedcel TERF, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst RADAR en een samenwerking op het
vlak van cultuur en bibliotheken.
Je kent BIE misschien wel van de
Erfgoeddag of Open Monumentendagbrochures, of je ging misschien
wel eens mee met de Boekenbeursbus naar Antwerpen? Sinds
1 december is cultuur- en erfgoedplatform BIE onderdeel van de
dienstverlenende vereniging Midwest. Deze intercommunale werd
eind 2017 opgericht met als doel
de samenwerking tussen 16 gemeentebesturen in de regio Midden-West-Vlaanderen te verhogen.
Behalve een nieuwe look en feel
zal je er als inwoner weinig van
merken: voor vragen over cultuur
en erfgoed kan je nog steeds terecht bij BIE. Het BIE-kantoor vind
je op de eerste verdieping van het
Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie
in de Ooststraat in Roeselare en dit
blijft ook zo behouden in de toekomst.
Een vraag voor BIE? De contactgegevens van de medewerkers vind
je op www.bienet.be.

‘Tournée Minérale’ komt terug voor

•

Gezin

een 5e editie. De campagne roept

•

van 1 januari tot 31 december

alle Belgen op om in februari, voor
het eerst of opnieuw, een maand
‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
De

coronamaatregelen

2021: 18 euro
•

van 30 juni tot 31 december
2021: 9 euro

maken

deze editie extra uitdagend, maar
ook

extra

belangrijk.

Sommige

mensen beslissen om ietsje sneller
een glas alcohol te drinken. Met
Tournée Minérale zorg je ervoor
dat dat extra thuisdrinken geen
blijvende gewoonte wordt. Daag
jezelf uit om gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd, je voelt je er beter bij
en het is goed voor je gezondheid.
Allemaal heel welkom in deze uitzonderlijke tijden.
Ga dus de uitdaging aan, drink in
februari 2021 geen alcohol en ontdek dat je geen alcohol nodig hebt
om je te amuseren. Meer info vind
je op www.tourneeminerale.be.

Arbeidsongeval of beroepsziekte? Contacteer fedris!
Vele getroffenen van een arbeidsongeval of beroepsziekte hebben
de weg naar de zitdagen van het
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s nog nietgevonden.
Wil je info, dan kan je Fedris bereiken
via social@fedris.be of contacteer
Anne-Marie De Reu - 051 24 60 50
in OCMW-Dienstencentrum “Ten
Elsberge, Mandellaan 101 in Roeselare.
Dit kan elke eerste maandag van
de maand van 9 tot 11.30 uur.

Nieuwe tarieven lidgeld Minder
Mobielen Centrale
Alleenstaand
•

van 1 januari tot 31 december

Hulp voor de bijen
Het landschap is de voorbije jaren sterk veranderd waardoor honingbijen, wilde bijen, hommels,
vlinders en andere insecten het erg moeilijk kregen. Ook de landbouwpraktijken veranderden snel:
er ontstond een vraag naar schaalvergroting en hogere productie. Om hieraan te voldoen, werd
ingezet op gewasbeschermingsmiddelen. De verontreiniging die hierdoor wordt veroorzaakt, is ook
nefast voor honingbijen, wilde bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Daarom wordt ingezet
op een bijenwerkgroep en helpt inagro onze gevleugelde vrienden met biofilters.
Bijenwerkgroep: kom er bij!
Het Stad-Land-schap en 6 gemeenten in ’t West-Vlaamse
hart, waaronder Moorslede nemen deel aan het project Kruisbestuivers. Door dit project kunnen we in de
gemeente tal van lokale acties opzetten en financieren.
Hiermee willen we op kleine schaal ons steentje bijdragen en dat doen we graag samen met jou!
Voor de bijenwerkgroep in Moorslede zijn we op zoek
naar enkele enthousiaste inwoners die actie willen ondernemen voor meer bijen in de gemeente.
Met deze werkgroep willen we acties op maat uitvoeren
en een bijenactieplan uitwerken voor de komende 5
jaar. Zo kunnen we met goede voorbeelden inwoners,
maar ook bedrijven, scholen, organisaties en landbouwers aanzetten tot zoemrijke initiatieven. We gaan
alvast aan de slag tot eind 2022, en hopen dat het
nadien blijft zoemen in ’t West-Vlaamse hart en omstreken.

Heb jij interesse om je kennis, ervaring, en ideeën te
delen? Stel je dan kandidaat voor de bijenwerkgroep
van Moorslede via een mailtje aan milieu@moorslede.be
Inagro helpt bijen met biofilters
Om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan,
wil Inagro inzetten op het opvangen en verwerken van
het restwater dat ontstaat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo willen ze gemeenschappelijke
vul- en spoelplaatsen bij gemeenten promoten en demonstraties voorzien over de installaties van biofilters
op bedrijfsniveau.
Ben je een landbouwer en heb je interesse?
1. Dan kan je een gastheer zijn voor een workshop
‘Bouw je biofilter’ met andere landbouwers en beschik je na de demonstratie over een eigen gratis
biofilter. Indien er bij de deelnemers interesse is om
na de opleiding ook een bouwpakket biofilter aan te
schaffen, kan je gevraagd worden om verdeelpunt
te zijn voor een samenaankoopactie van biofilters.
2. Dan kan je deelnemen aan een workshop ‘Bouw je
biofilter’ en indien gewenst achteraf intekenen op
een samenaankoop voor een bouwpakket biofilter
aan een gereduceerd tarief. Indien de workshop
meer dan 3 uur duurt, komt die in aanmerking als bijscholingsmoment binnen de opleiding fytolicentie.
3. Dan kan je contact opnemen met Inagro voor advies
op maat: aanleg vul- en spoelplaats, opvangsystemen restwater en zuiveringssystemen restwater, via:
jan.vanwijnsberghe@inagro.be of 0484 38 88 79

2021: 12 euro
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KALENDER
Het al of niet doorgaan van voorstelling
is afhankelijk van de
coronamaatregelen.
Hou www.moorslede.
be in de gaten om na
te gaan of een
voorstelling al dan
niet doorgaat.

hoogste punt van de aarde.
Maar om Everest weer thuis
te krijgen moeten de vrienden er wel in slagen om zoöloge Dr. Zara en zakenman
Burnish die koste wat kost
een Yeti wil vangen, telkens
een stap voor te blijven.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

woensdag

20 01

Jeugdfilm
“Everest, de
jonge Yeti”

om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m. jeugddienst

donderdag

04 02

Jan De Wilde
“Héhé! Wat een
Jan”
om 20 uur
Davidsfonds Dadizele &
Curieus Moorslede i.s.m.
Cultuurdienst

haal mij uit!
ger en dorst’ …
Na zijn succestour ‘Dag meneer De Wilde’ (2015-2018)
en vele zomerconcerten,
vierde muzikaal Vlaanderen
de 75ste verjaardag van
onze bard. Met een warme
TV-documentaire, uitverkochte
concerten en veel tonnen
respect. Een aha-beleving
voor diepgewortelde fans,
een ontdekking voor prille
twintigers en dertigers die
Jan nu pas leren kennen.
Voor ‘Hèhè! Wat een Jan!’
pakt de meester groots uit.
Hij doet het samen met een
bende talentvolle muzikanten met een heel grote staat
van dienst.

Als de ondeugende vrienden Yi (Chloe Bennet), Jin en
Peng een jonge Yeti op hun
dak ontdekken besluiten
ze hem Everest te noemen.
Vervolgens gaan ze op een
epische speurtocht om dit
magische wezen te herenigen met zijn familie op het

12

12 02

Duo Robert
Denies en Danièle Van Os

om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Duo Robert Denies & Danièle
Van Os brengt een boeiende
greep uit het klassieke gitaarrepertoire van vooornamelijk
Spaanse,
Zuid-Amerikaanse
en Russische componisten.

13 02

Het Prethuis
“De Contactspeurder”
om 17 en 20 uur
Prethuis

14 02

Het Prethuis
“De Contactspeurder”
Verplaatste voorstellingen van 31 oktober
en 1 november 2020
Originele tickethouders hebben
voorrang

filip.ameel@telenet.be
of jan@
davidsfonds-dadizele.be

vrijdag

zaterdag

om 20 uur
Prethuis

GC De Bunder

ADD: € 22 – VVK: € 20
– ABO: € 18

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het na zijn
eerste tv-optreden in 1965
en hij is dat nog steeds. Meer
dan 50 jaar muziekgeschiedenis in 1 leven. Jan is een
unieke
vertegenwoordiger
van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Dankzij
liedjes die tot onze culturele ziel
behoren: ‘Joke’, ‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste
sneeuw’, ‘Fanfare van hon-

Het instrumentale kleurenpalet wordt verruimd door het
gebruik van een octaafgitaar
in eigen arrangementen van
grootmeesters als Debussy en
Ravel. Daarnaast weet Robert
met zijn stem en interpretatie
in de ziel te kruipen van Franse
chansonniers als Serge Gainsbourg en Michel Berger. Met
deze verrassende combinatie
presenteert het duo een unieke en zeer gevarieerde concertervaring.

Literair Aperitief “Bart Meuleman’

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

om 10.30 uur
Bibliotheek Moorslede

ADD: € 20 – VVK: € 18 –
ABO: € 17

woensdag

17 02

Jeugdfilm
“Dikkertje
Dap”

om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m. jeugddienst

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
Raf maakt deel uit van het contactonderzoeksteam van het
Agentschap zorg en gezondheid. Hij moet mensen telefonisch benaderen om hun recente contacten op te vragen.
Dit blijkt echter niet zo simpel.
‘De contactspeurder’ is een
komische voorstelling rond
een actueel thema. Boordevol
misverstanden en verrassende

28 02

GC De Bunder

GC De Bunder

ADD: € 12 – VVK: € 11 –
ABO: € 10

zondag

wendingen. Kortom een veilig
avondje heerlijk ontspannen.

donderdag

18 02

Poppentheater
Wortel “Hennie de Heks”
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m. jeugddienst

Samenleven is niet altijd eenvoudig, zelfs als je de beste
vrienden bent…
Hennie is een sympathieke heks
en woont in een zwart huis. Een
huis met zwarte stoelen, zwarte tapijten, zwarte schilderijen
en een zwart bed. Haar trouwe
vriend Helmer – een poes – is
ook zwart, en is daardoor slecht
zichtbaar… Op een dag besluit
Hennie een beetje toverkracht
te gebruiken… Maar is dat wel
een goed idee ?
Hennie haar zwarte huis en
humeur veranderen doorheen
het verhaal naar een wereld
met meer kleur, warmte en verscheidenheid.
Hennie ontdekt dat als je de anderen wil veranderen, je soms
best met jezelf begint.
Vrij geïnspireerd op het bekende boek “Hennie de heks”, door
Korky Paul en Valerie Thomas,
Uitgeverij Sjaloom (gebruikt
met toestemming van de uitgever, Oxford University Press)

Bart Meuleman is schrijver,
dichter en regisseur. Twee romans verschenen van hem. ‘De
jongste zoon’ (2014) schetst
het verhaal van een jongen
die opgroeit in de Kempen en
zich langzaam losmaakt van
zijn geboortegrond. In de autobiografische roman ‘Hoe
mijn vader werd verwekt’(2018)
vertelt Bart Meuleman over
het leven van zijn vader, hoe
hij als buitenechtelijk kind ter
wereld kwam en direct werd
afgestaan aan een vreemde,
koude vrouw en onder zeer
behoeftige omstandigheden is
opgevoed.

GC De Bunder

Bibliotheek Moorslede

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

051 77 10 57 of
bibliotheek@moorslede.be

ADD: € 6 – VVK: € 5 –
ABO: € 4

gratis
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Renovatie oud
gemeentehuis
Het voormalig gemeentehuis in Dadizele wordt volledig
gerenoveerd. Het gemeentebestuur investeert 1,5 miljoen
om het gebouw te vernieuwen en ruimte te bieden aan
verenigingen en organisaties. De Stedelijke Academie voor
Podiumkunsten (STAP) en de Heemkundige kring hadden
al een stek in het oud gemeentehuis en dat zal ook in de
toekomst zo zijn. Aan de achterzijde komt een
nieuwbouw met een open ruimte. Die zal gebruikt
kunnen worden door verenigingen of organisatoren van
een tentoonstelling of evenement. Op de benedenverdieping komt een ruimte met keuken voor het sociaal project
‘Warm Dorp’. Is er geen activiteit van ‘Warm Dorp’, dan kunnen ook anderen die ruimte gebruiken. De lokalen worden
met een badgesysteem beveiligd. Voor de renovatie kreeg
de gemeente een subsidie van € 100 000 van de Provincie
West-Vlaanderen in het kader van Klimaatoproep.
We geven je graag een inkijk in de renovatie! Op
www.moorslede.be/renovatie-oud-gemeentehuis-dadizele-2
vind je alle info terug over dit project!

IN ‘T KORT
Wintertips van de Watergroep

een Winteractie. Wie lokaal shopt,

Een bevroren waterleiding of wa-

wordt beloond met krasloten. Er

termeter: het is niet alleen onaan-

worden 15 000 krasloten verdeeld

genaam, maar het kan je ook heel

over alle deelnemende handelaars

wat geld kosten.

in de gemeente. Bij een aankoop

De Watergroep geeft graag enkele

van € 25, krijg je een kraslot. Je

tips, niet alleen om dit te voorko-

maakt kans op € 25 die je in 1 keer

men, maar ook wat je moet doen
als het je toch overkomt. Je vindt
ze allemaal terug op www.moorslede.be/wintertipswatergroep Om
goed voorbereid te zijn, controleer
je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in
de koude wintermaanden niet voor
verrassingen te staan.

kan besteden bij de handelaars.

Vraag je toelagen in het

Wie geen prijs krast, kan zijn kras-

Sociaal Huis!
Je kunt bij ons terecht voor volgende toelagen:
- ondersteuningstoelage voor kinderen met een beperking

lot deponeren in een box. Uit al
die krasloten worden dan in april
3 h o o f d p r i j z e n g e l o o t v a n € 5 0,
€ 100 en € 150.
Je herkent de deelnemers aan de

- vakantietoelage

affiche die je ook op de achterflap

- mantelzorgtoelage
- toelage voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan
thuisdialyse

van deze Mee in Mwoslé vindt! Alle
info is te vinden op www.moorslede.
be/winteractie.

- federale verwarmingstoelage
- premie voor herbruikbare luiers
Lees alles over onze toelagen op
w w w. m o o r s l e d e . b e / w e l z i j n / t o e lagen. Je vindt er ook het aanvraagformulier. Of kom langs in het
Sociaal Huis, Marktplaats 18a in
Moorslede.

Quarantainecertificaat
Wie in quarantaine moet, kan een
certificaat via de huisarts bekomen,
maar kan ook terecht op
quarantaine.info-coronavirus.be/nl/

Update seniorenbrochure
Naar goede jaarlijkse gewoonte
kreeg de digitale seniorenbrochu-

quarantaine. Dergelijk certificaat

re voor onze 65-plussers bij het

kan ook opgesteld worden door

begin van het jaar een update. De

medewerkers van de contacttra-

meest recente info en bedragen

cing. In dat geval wordt het certi-

werden in de brochure gestopt zo-
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ficaat verstuurd naar het e-mail-

dat hij terug helemaal up-to-date

Winteractie

is. Onze seniorenbrochure kun je

Lokaal

vinden op

ganiseert samen met Dadizele

www.moorslede.be/seniorengids

Onderneemt en Unizo Moorslede

Bestuur

Moorslede

or-

adres dat je opgaf en/of naar je
eBox die je kan raadplegen via
www.myebox.be.
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Online betalen
Mijn Bibliotheek
Heb je openstaande kosten? Je kan die vanaf nu
online betalen. Meld je eenvoudig aan met jouw Mijn
Bibliotheek-profiel en betaal daar met één druk op de

Evaluatie Sperredreef en
Remi-Dewittestraat
Van 16 november 2020 tot en met 31 december werd een proefopstelling uitgetest in de
Remi-Dewittestraat en de Sperredreef.

knop alles met je bankkaart: lidgeld, telaatgeld, prints,

De proefopstelling bestond uit 2 luiken:

noem maar op.

•

éénrichtingsverkeer in de Sperredreef tussen de Remi Dewittestraat en de Dennenlaan

•

een fietsstraat in de Remi Dewittestraat en in dat deel van de Sperredreef waar éénrichtingsverkeer geldt

Niet meer in de wachtrij aan de balie en geen cash
meer nodig. Vliegensvlug, vlotjes en virusvrij!

Nu willen we van jullie horen hoe jullie dit ervaren hebben. Kruis de afbeelding aan die jouw mening het beste
weergeeft en vul de bijhorende vragen in! Scheur deze pagina uit en gooi die uiterlijk 14 januari 2021 in de
brievenbus van ‘t Torreke (kant Remi-Dewittestraat, naast de bus van BPost).

Mag de fietsstraat uitgebreid
worden naar centrum- en
schoolomgeving?
 ja  nee

Poëzieweek
Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige
initiatief voor poëzie in de Lage Landen. Elk jaar staat
poëzie centraal tijdens de laatste week van januari. Dit
jaar is het thema Samen.
We leven in tijden van grote verschillen, het eigen
gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van

.......................................................................
Naam:

.......................................................................
Ik wil dat dit luik behouden blijft:
 éénrichtingsverkeer
 fietsstraat

E-mailadres:

Indien je ‘fietsstraat’ aankruiste:
Mag de fietsstraat uitgebreid
worden naar centrum- en
schoolomgeving?  ja  nee

 Ik ben een bewoner van de Sperredreef, in
het deel waar éénrichtingsverkeer geldt

onder uit, wereldwijd. Digitaal of op straat, stil of

De opstelling is nutteloos omdat:

luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale pro-

...............................................................

jecten. We vieren het samen-leven, samen-hangen,

Voornaam:

.......................................................................

 Ik ben een bewoner van de Sperredreef, maar
niet in het deel waar éénrichtingsverkeer geldt


Ik ben een bewoner van de Dennenlaan

samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zit-

...............................................................



Ik ben een bewoner van de Remi-Dewittestraat

ten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven.

...............................................................



Ik woon niet in één van bovenstaande straten

Want samen kunnen we veel. Tegen individualisme en
voor inclusie.

...............................................................
...............................................................
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IN ‘T KORT
indienen via de website van Motena: www.motena.be/aanvraag-kidz

PATRIA
nieuwe rekentool benoveren

Toe aan nieuwe ramen of extra isolatie? Bereken je winst op benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators
met de nieuwe tool van Fluvius. Bereken hoeveel je BENOvatie kost,
wat de terugverdientijd is en hoeveel energie je bespaart. Je komt

Zonnebloemactie

bovendien meteen ook te weten

Toen we allemaal verplicht ‘in

of je in aanmerking komt voor een

ons kot’ bleven tijdens de eerste

premie. Je vindt er trouwens nog

lockdown, fleurde Moorslede de
inwoners op met een zonnebloe-

Jongeren Advies Centrum

mactie. Ieder gezin ontving een

Meer dan de helft van de jong-

zakje met 5 zonnebloemzaadjes.

volwassenen voelt zich niet goed

Wie die liet uitgroeien tot mooie

in zijn vel. Door de coronacrisis

zonnebloemen en hiervan een foto

loeren eenzaamheid en mentaal

doorstuurde, maakte kans op een

onwelzijn om de hoek. Heel wat

bloemenbon van € 25. 49 mensen

jongeren durven de stap naar pro-

stuurden een foto in. De inzendin-

fessionele hulpverlening niet te

gen van Ingrid Burggraeve, Eline De-

zetten. Voor het eerst verder stu-

muynck en Sylvia Cneut en WZC Ma-

deren, alleen wonen, een eerste

ria’s Rustoord haalden het meeste

job zoeken, … Bij grote verande-

likes en ontvingen een bloemen-

ringen hebben we meer dan ooit

bon. De titel van zonnebloemwijk

nood aan een luisterend oor of een

ging naar de Korenwind en Camille

helpende hand. Bij het JAC kan je

Cools. Zij krijgen een tussenkomst

terecht met elke vraag en krijg je

van € 150 voor de organisatie van

professionele hulp, gratis en ver-

een burenfeest.

trouwelijk. Je kan chatten, bellen,
mailen of langskomen.

Kinderopvang KIDZ vanaf 1 april 2021

Motena en lokaal bestuur Moorslede slaan de handen in elkaar voor
kinderopvang KIDZ! Deze opent
op 1 april 2021 in de Roeselaarsestraat 7 en biedt 18 plaatsen.
Geïnteresseerde

(toekomstige)

ouders kunnen nu al hun aanvraag
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Alle info op www.caw.be/jac

veel meer onafhankelijk advies om
je BENOvatie tot een goed einde
te brengen.

Gezondheidsadvies

woe van 14.30 - 15.30u.:
10 & 24 feb
gratis
cafetaria ldc patria

elke werkdag van 13.30 - 17 u.
Gezellige namiddagen - 14 u.
vrij 22 jan: Hoopbingo
vrij 12 feb: Carnavalsbingo
gratis
beweging - flow yoga, ahimsa yoga
en bewegen voor 50+

opstart vanaf februari, vooraf
inschrijven

Dienstencentrum

6de Jagersstraat 4 in Moorslede
0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

voordracht - reisreportage
“Sicilië” (Marc Vanryckeghem)

do 4 feb om 14 u.
3 euro incl. drankbonnetje,
vooraf inschrijven

Moorsledebon

We mogen nog niet bij elkaar

iedereen welkom!

langsgaan, maar cadeautjes inslaan kan alvast wel! Nog geen
idee wat je moet geven? Vermijd
keuzestress en koop een Moorsledebon! Deze kan je gebruiken bij
de deelnemende handelaars die
je vindt op www.moorslede.be/
lijst-deelnemende-handelaars-geschenkbonpdf.

voordracht - sos gsm/smartphone

ma 25 jan om 14 u.
1,5 euro incl. koffie, vooraf inschrijven
voordracht - veilig online (i.s.m. politie arro ieper)

di 2 jan om 14 u.
2 euro incl. koffie/thee/water,
vooraf inschrijven

ma 15 feb om 14 u.
6,50 euro incl. alle materialen
en drankje, vooraf inschrijven

workshop - nu is de herinnering van
morgen

woe 10 feb om 14 u.
5 euro incl. drankje, vooraf inschrijven
workshop - videochatten voor beginners

di 16 feb om 9.30 u.
4 euro, vooraf inschrijven

workshop - yin-restoratieve yoga 9

elke do 25 feb - 1 apr om 20 u.
24 euro (reeks van 6 sessies),
vooraf inschrijven
workshop - crea: valentijnskaars

vrije crea

elke do van 13.45 - 16.30 u.

workshop - crea: fietsplezier

workshop - valentijn

do 11 feb om 19.30 u.

do 11 feb om 14 u.

vr 12 feb om 14 u.

6,50

max. 35 euro - alles inbegre-

drankje, vooraf in-

pen, vooraf inschrijven
workshop - juwelen

di 23 feb om 14 u.
20 euro incl. alle materialen,
vooraf inschrijven

euro

incl.

alle materialen en
schrijven
Cursussen i.s.m. CVO Scala ldc
patria

Tablet/smartphone 1 (Android)
Tablet/smartphone 2 (Android)
Fotoboeken maken
Computers voor beginners
meer info over data en kostprijzen via Tine Algoet,
tel.:0478 52 09 57

Alle activiteiten zijn afhankelijk van de nationale maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en zijn dus
onder voorbehoud. Neem contact op met de verantwoordelijke, Tine Algoet, indien je twijfels hebt over het
plaatsvinden van een activiteit.
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JUBILEA

IN ‘T HEEL KORT

Stopzetting verkoop
restafvalzakken
Vanaf 1 januari 2021 zullen er geen restafvalzakken
meer te koop zijn bij dienst Burgerzaken en het infokantoor voor Toerisme. Het bestuur wil de lokale handelaars op het voorplan brengen. Ook voor de burger
biedt het voordelen: je kan restafvalzakken meebrengen wanneer je je boodschapen doet en hoeft geen
rekening te houden met de openingsuren van onze
diensten.

Briljant - Aimé Maveau en Mariette Dorme

Op volgende plaatsen kan je terecht voor de aankoop
van restafvalzakken:

CREATIEVELING VAN DIENST
Fotograaf Yentl nam de foto’s
voor deze editie
Yentl Messiaen (20 jaar)
Guido Gezellelaan - Dadizele

• Diftar-Recylagepark, Briekhoekstraat, Moorslede

Ook voor mij was 2020 een belangrijk jaar. Nadat ik

• Carrefour, Roeselaarsestraat, Moorslede

vorig jaar afstudeerde als schilder, heb ik nu een vol-

• De Klaver, Marktplaats 19, Moorslede

tijdse vaste job bij Berluc in Dadizele. Het is een heel

• Mariënstede, Remi-Dewitestraat, Dadizele

uitdagende job, waar ik constant bij de pinken moet

• Ti Amo, Marktplaats, Moorslede

zijn. Heel veel vrije tijd is er niet, maar die kan ik per-

• Spar, Ledegemstraat, Dadizele

fect invullen met fotografie en Tik Tok. Fotograferen

• Videoclub Dadizele, Kleppestraat, Dadizele

heb ik altijd wel gedaan, maar door corona ging ik
meer wandelen en werd de camera mijn vaste com-

Diamant - Romain Schoutteten en Agnes Casier

De stickerverkoop wordt verlengd tot juni 2021. De

pagnon. Als je wandelt, heb je ook meer aandacht

stickers zijn wel enkel verkrijgbaar bij dienst Burger-

voor dingen en zie je plots hoe mooi die zijn. En dat

zaken op het gemeentehuis, het infokantoor voor Toe-

leg ik graag vast. En niet alleen op foto, maar ook voor

risme en het diftar-recyclagepark.

de lens van Dadi tv, dat ik in 2018 samen met Chris
Bruggeman oprichtte. Sindsdien is het wel bekend en
zijn we een vaste waarde in de gemeente. Toch merk
ik dat vooral Daiselnaars ons kennen. In de toekomst
zouden we het fijn vinden als we verder kunnen professionaliseren wat materiaal betreft. Maar we willen
graag ook Slyps en Moorslede in de verf zetten. Mochten er dus inwoners van Slyps of Moorslede zijn die
zich geroepen voelen om aan te sluiten: je weet mij
te vinden!

Diamant - Roger Colombier en Noëlla Lezy

104-jarige & oudste inwoner van de gemeente Elisabeth Vermont
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Wil jij de foto’s nemen van
de volgende editie?

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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ADRESSEN EN OPENINGSUREN
Gemeentehuis
Marktplaats 1
051 77 70 06
info@moorslede.be
OCMW/Sociaal Huis
Marktplaats 18a
051 57 60 70
Thuiszorg, bejaardenhuisvesting: zorg@moorslede.be

burgemeester en schepenen

Hulp nodig?
Apotheek van Wacht
www.geowacht.be
0903 99000 (tussen 22 en 9 u.)
1,5 euro per minuut
Dokter van wacht
www.huisarts.be

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.be

Moorslede: 051 24 50 50

Welzijn: welzijn@moorslede.be

Dadizele: 056 50 16 10

Openingsuren

Tandarts van wacht
www.tandarts.be

MA

8.30 - 12 u. en 16 - 19 u. op afspraak

DI

8.30 - 12 u. en 14 - 16 u. op afspraak

WO

8.30 - 12 u. en 14 - 17 u. op afspraak

Verpleegkundigen

DO

8.30 - 12 u. en 14 - 16 u. op afspraak

www.verplegingthuis.be

VR

8.30 - 12 u. op afspraak

070 22 26 78
Brandweer- Dringend: 112

Lokale Politie PZ Arro Ieper LC Moorslede
Pater Lievensstraat 3
8890 Moorslede
051 77 88 55
Dringend: 101
PZ.ArroIeper.LCMoorslede@police.belgium.eu
Diftar-recyclagepark
Briekhoekstraat 11
Openingsuren
MA

gesloten

DI

9 - 12 u. en 13 - 18 u. (toegang tot 17.45 u.)

WO

13 - 18 u. (toegang tot 17.45 u.)

DO

9 - 12 u. (toegang tot 11.45 u.)

VR

13 - 18 u. (toegang tot 17.45 u.)

ZA

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

www.brandweermoorslede.be

WARD VERGOTE
BURGEMEESTER

SHERLEY BEERNAERT
EERSTE SCHEPEN

GEERT VANTHUYNE
TWEEDE SCHEPEN

Baron Holvoetlaan 12, Dadizele
T 051 78 89 19 - 0475 67 09 10
burgemeester@moorslede.be

Strobomestraat 6, Moorslede
T 0478 34 94 79
sherley.beernaert@moorslede.be

Slypsstraat 47, Moorslede
T 0497 53 23 94
geert.vanthuyne@moorslede.be
Openbare Werken, Landbouw,

Politie, Brandweer, Personeel, ICT,

Financiën, Ruimtelijke Ordening,

Informatie, Veiligheid, Dienstverlening,

Natuur & Milieu, Huisvesting,

Riolerings- & Waterbeleid,

Gemeentelijk Patrimonium,

Energiebeleid, Burgerlijke Stand,

Onderhoud- & Groenbeleid,

Intergemeentelijke Samenwerking

Erediensten & Begraafplaatsen

Containerpark, Feestelijkheden,
Dierenwelzijn

Moorslede: 051 80 60 70
Roeselare: 051 80 60 00
Antigifcentrum
070 24 52 45

Volg ons
www.moorslede.be
@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
1 januari: alle gemeentelijke diensten + Amfoor en
diftar-recyclagepark.
2 januari: Bib en diftarrecyclagepark
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het college van

JÜRGEN DECEUNINCK
DERDE SCHEPEN

NESSIM BEN DRISS
VIERDE SCHEPEN

BENEDIKT VALLAEY
VIJFDE SCHEPEN

Zuidstraat 2, Moorslede
T 0468 15 44 79
jurgen.deceuninck@moorslede.be

Waterstraat 61, Moorslede
T 056 50 97 19 - 0497 48 68 18
nessim.bendriss@moorslede.be

Korenwind 41, Moorslede
T 0497 73 13 43
benedikt.vallaey@moorslede.be

Jeugd & Sport, Onderwijs,

Cultuur, Toerisme, Bibliotheek,

Voorzitter bijzonder

Mobiliteit

Economie & Middenstand

comité voor de sociale dienst
Zorg & Welzijn
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*Zolang de voorraad strekt

KOOP BEWUST. BIJ ONDERNEMERS VAN HIER.

