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“Als schepen voor Onderwijs gaat
mijn dank uit naar de scholen. Men
moest er heel creatief en flexibel omspringen met de verschillende vormen
van lesgeven. ”
JÜRGEN DECEUNINCK, SCHEPEN VOOR
JEUGD, SPORT, ONDERWIJS EN MOBILITEIT

Beste inwoner
Social distancing, handen wassen, mondmaskers … in februari 2020 was er
nog geen sprake van, in juni 2020 is dit de norm geworden.
Als schepen voor Onderwijs gaat mijn dank uit naar de scholen. Men moest
er heel creatief en flexibel omspringen met de verschillende vormen van
lesgeven.
Ook een grote dank aan alle medewerkers van het lokaal bestuur voor hun
inzet. Ze geven alle inwoners op een zo veilig mogelijke manier de beste
service en dit vaak buiten hun comfortzone.
De exitstrategie krijgt nu meer en meer vorm. Kinderen kunnen deze zomer
bijvoorbeeld terug naar de speelpleinwerking. Je leest er alles over op
Foto: Siem Vandevelde

pagina 17. Onze sportaccommodatie lag even stil, maar kan zich intussen
ook hernemen. In deze Mee in Mwoslé vind je wat sfeerbeelden van de
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voorbije periode. Ook toeristische en culturele activiteiten kennen een heropstart. Ook hiervoor is er aandacht in deze editie.
Een aantal dingen kunnen we in dat leven hopelijk aanhouden. Vaker
wandelen en fietsen bijvoorbeeld. Het biedt immers enkel voordelen: het
is gezond, je steunt de lokale handelaar en je hebt geen parkeerprobleem.
De voorbije campagnes Blijven Fietsen Allemaal en de 10 000-stappenclash
kaderden in die thema’s.
Blijf goed voor jezelf en jouw dierbaren zorgen.

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 september 2020.
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De vrijwilliger, de warme buur(t)
De

maatregelen

verspreiding

van

die
het

de

verdere

coronavirus

kan je discreet hulp vragen of je op-

Daarom zijn we nog op zoek naar buurt-

geven om mensen te helpen.

ambassadeurs, een inwoner die een

moeten vertragen, lokken een golf
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solidariteitsacties

overal

Onze oudste inwoners zijn de meest

straat of buurt. Lijkt dat iets voor

zien we mensen die anderen willen

kwetsbare groep in deze coronacri-

jou? Neem contact op met Sofie en

helpen. Heel wat vrijwilligers steken

sis. 80+’ers zijn vaak niet meer mobiel

misschien word jij binnenkort een

de handen uit de mouwen om hun

en raken geïsoleerd. Daarom zoch-

officiële

buur, vriend(in) of familielid te helpen.

ten we vrijwilligers die 80+’ers willen

Moorslede.

Hartverwarmend! Toch?

bellen. Niet alleen om hun noden te

deze

burenhulp

uit:

aanspreekpunt wil zijn in zijn/haar

verder

buurtambassadeur

van

registreren, maar ook om gewoon een

Gegevens vrijwilligerscoördinator

te

praatje te maken en hun dag op te fleuren.

Sofie De Cleer, Marktplaats 18a,
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Zonnebloemen

willigerscoördinator.

wel

konden

appreciëren,

Tijdens deze coronacrisis konden we
al op heel wat vrijwilligers rekenen. Er

Wil je zelf nog meer doen? Geef je

wonen en werken heel wat mensen

dan op als vrijwilliger! Om iedereen zo

in onze gemeente met het hart op de
juiste plaats. Voor al deze vrijwilligers

het centraal platform Moorslede Helpt

doen we ons petje af.
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CONTACT

goed mogelijk te helpen, hebben we
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opgestart. Er zijn verschillende hulp-
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Huis van het Kind
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College

vragen waarbij je kan helpen, van het

Maar ook na dit coronaverhaal in-

uitlaten van de hond tot boodschap-

vesteren we verder in een warme

pen doen of langsgaan bij de post. Op

gemeente, een warme buurt... En

www.moorslede.be/moorsledehelpt

daarbij zijn vrijwilligers onmisbaar.

Foto: Liesbeth Pierpont
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doen. Zet je thuis wekelijks een

toelage dient NIET noodzakelijk

volle restafvalzak (of meer) buiten

meer de maandag of donderdag te

en ben je benieuwd of we met onze

gebeuren.

tips ook jouw afvalfactuur kunnen

Hoe maak je een afspraak?

halveren? Meld je dan aan en wie

•

www.moorslede.be.

Ga

naar online afspraak maken en

plan op. www.mirom.be/

kies Zorg. Voor andere steun-

ambassadeurs2020

aanvragen kies Sociale Dienst.
•

Telefonisch via 051 57 60 70

Voor alle afspraken met de woon-

In onze vorige Mee in Mwoslé

dienst neem je contact op met

lieten we al weten dat er geen

Lien Leroy - 051 26 24 78 of

zitdag is voor het invullen van de

lien.leroy@roeselare.be

personenbelasting. Ook langsgaan

Wie een eerste keer langskomt

in het belastingskantoor is niet moge-

met een dringende vraag, kan nog

lijk. Wie zijn aangifte nog niet indiende, kan bellen naar het nummer
0257 55 666. Er wordt dan een
afspraak gemaakt met een belastingsambtenaar. De ambtenaar vult
je aangifte in via Tax on web. Je
aangifte moet ten laatste op donderdag 16 juli 2020 binnen zijn.

zitdagen fod handicap
Iedere derde woensdag van de
maand tussen 09.30 en 11.45 uur
houdt de federale overheidsdienst
Personen met een Handicap zitdag
in het Welzijnshuis in Roeselare.

en

niemand

ken zonder afspraak. Ook voor
opladingen van de budgetmeter
voor gas en elektriciteit kun je
vrij langskomen tijdens onze openingsuren (zie voorlaatste pagina).

Wil je meehelpen om de afvalberg
sleurt

graag met volle, zware afvalzakken. Maar niet iedereen kan of wil

te verkleinen? Dat kan door her-

Verwarmingstoelage op
afspraak
Voor het aanvragen van een ver-

Bakker Bas

5 beste foto’s worden door een jury

Wandelzoektocht Pater Lievens-

Bas

geselecteerd en afgedrukt op post-

wandelpad

bakken? Met de bakkersmuts op

kaarten. Deelnemen kan van 13 juni tot

Het Koekuit wandelpad wordt uit-

het hoofd lossen kinderen van 4 tot

en met 17 juli.

gebreid en herwerkt naar het Pater

Welke

taart

moest

Bakker

8 jaar langs een parcours van 3 km
raadseltjes op. Nadien worden zij
uiteraard beloond voor het juiste

Lievenswandelpad. De start van

Fietsfotozoektocht
In samenwerking met cluster Grens-

antwoord!

leie en KW werd een tocht van

Super Secret

het fietsnetwerk. Deelnemen kan

43 kilometer uitgestippeld langs

Cluedo-zoektocht

voor

kinderen

via KW, maar ook via de folder die

vanaf 8 jaar. Met gebruik van een

onder andere in ons infokantoor

app kunnen ze aanwijzingen vin-

beschikbaar is. De zoektocht loopt

den. Een primeur in onze gemeen-

van 19 juni tot en met 9 oktober.

te en een absolute aanrader!

juni tot en met 30 september.

Grensleie werden 2 verschillen-

Kiek Touristique

kilometer

schudden

met

de

Kezelbergroute als centraal punt.

iedere bezoeker of inwoner wak-

De lussen, die gecombineerd kun-

ker!

nen worden, lopen op het fiets-

een

fotograaf

de fietslussen van om en bij 40
in

Neem

de

foto

van

een

prachtige plek in onze gemeente,

netwerk.Schiet

post die op Instagram post met

en maak kans op een ballonvaart!

#KiekTouristique en tag Toerisme

Ook deze wedstrijd loopt tot eind

Dadizele! Je maakt kans op een prijs. De

september.

een

het Pater Lievensmemoriaal herbergt. Dit wandelpad werd uitgestippeld in samenwerking met het
Pater Lievenscomité en loopt langs
een prachtig stukje natuur. Van 20
juni tot 20 september is er een
gekoppeld waarbij er restocheques

Nog in samenwerking met cluster

uitgedacht

zich aan de Sint-Martinuskerk, die

fotozoektocht aan deze wandeling

Coronafietslussen

Beide zoektochten lopen van 20

de tocht van 10 kilometer bevindt

mooie

foto

te winnen vallen.
Banners Basiliek
Sinds

mei

staan

er
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roll-up

banners in de basiliek. Heemkundige Kring Dadingisila dook in zijn
archieven en werkte in ondersteuning van dienst Toerisme en
projectvereniging

BIE

banners

uit die de geschiedenis van de
basiliek weergeven. Een absolute
meerwaarde voor de bezoekers!

Foto: Siem Vandevelde

bruikbare luiers te gebruiken voor
je kleine spruit. Onze gemeentelijke premie geeft je alvast een
duwtje in de rug.

plots 100% duurzaam gaan leven.

warmingstoelage of het aanvragen

Goed nieuws: dat moet ook niet.

van een mantelzorgtoelage moet

Met enkele eenvoudige tips op

je altijd een afspraak maken.

formulier op www.moorslede.be/

Een afspraak voor een verwarmings-

bel 051 57 60 70.

maat kan je al een groot voordeel

De opening van het toeristisch seizoen mag dan wel in het water gevallen zijn, de medewerkers
van de toeristische dienst zaten niet stil de afgelopen periode! Achter de schermen werd volop
ingezet op ‘coronaproof’ activiteiten voor jong en oud! Een overzicht.

We

Premie voor herbruikbare luiers

Niemand betaalt graag veel voor
afvalzakken

een maatschappelijk werker spre-

Info op https://cutt.ly/MyFipyu.

gezocht: mirom
ambassadeurs

6

Via

weet stellen we ook voor jou een

belastingsaangifte

groen

IN ‘T KORT

Touristique fantastique!

Kijk voor alle info en het aanvraagpremie-voor-herbruikbare-luiers of
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Girlpower
uit Moorslede

smet. Ingeleverde boeken worden

doet er alles aan om ons hier goed

3 dagen in quarantaine geplaatst.

te laten voelen en ik voel mij hier

Veerle Degryse

We dragen mondmaskers en zor-

ook echt op mijn plaats.

43 jaar
woont in Ieper

met een afgebakend traject. Je kan

Wat vind je dan zelf zo leuk aan

zeker op een veilige manier de bib

de job?

bezoeken. Toch zijn er nog ge-

Als bibliotheekmedewerkster heb

zichten die ik nog niet terug heb

je ook veel variatie in je job: nieu-

gespot sinds 18 mei. Ik zou zeg-

we collecties, administratief werk,

gen, kom maar af, want ik mis de

baliewerk … Daarnaast kan ik mijn

gezellige drukte wel (lacht).

creatief ei kwijt in het ontwikkelen

gen voor een veilige in-en uitgang

Bibliotheekmedewerkster

Tijdens de coronacrisis werden
vooral

onze

Vrijetijdsdiensten

hard getroffen. Alle evenementen
van sportieve, culturele, toeristische en recreatieve aard werden
geschrapt. Ook de bib sloot zijn
deuren, maar achter de schermen
werd

doorgewerkt.

Nagedacht

over alternatieven, mogelijkheden
uitgewerkt. En zo ontstonden de
Afhaalbib en de Bib op Afspraak.
Een gesprek met Veerle Degryse,
bibliotheekmedewerkster, natuurmens, maar vooral mens voor de
mensen.
Vertel Veerle, hoe verlopen de
afhaalbib en bib op afspraak?
De afhaalbib loopt uitstekend!
Wekelijks maken daar zo’n 40
mensen

gebruik

van.

Mensen

kiezen boeken, strips, dvd’s of
spellen via de catalogus, reserveren een tijdsslot en wij leggen
hun pakket klaar. Alle materialen
worden eerst ontsmet.

De bib is

op dat moment niet toegankelijk. Daarnaast is er ook Bib op
Afspraak. Ontleners kunnen weer
fysiek naar de bib komen. We hebben
daarvoor heel wat maatregelen ge-

Veerle
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Bibliotheekmedewerkerster

nomen. We laten maar een beperkt
aantal mensen toe per half uur.
Om het half uur worden deurkrukken, touchscreens ... opnieuw ont-

van promomateriaal, brochures …
Is het niet druk dan?
Ja, toch wel, hoor! Het klaar-

Wat ik écht heel fijn vind, is dat

zetten

van

ont-

tikkeltje meer geven qua dienst-

reservatie-

verlening. Als mensen een boek

systeem, de communicatie in deze

niet vinden, na de uren toch nog

periode: het vergt wel wat! En dan

eens

is er nog het ‘gewone’ werk, van

kunnen mailen dat het boek klaar-

het beantwoorden van mails, tot het

ligt, daar kan ik na 6 jaar nog altijd

uitbreiden van onze collectie … Net

echt van genieten!

smetten,

het

de

pakketten,

online

alles

overlopen,

en

dan

voor de lockdown installeerden we
ook nieuwe bibliotheeksoftware.

Zijn er nog dingen waar jij intens

Daar ging een intensieve opleiding

van geniet?

en testperiode mee gepaard. Voor

Ja hoor! Geef mij een paar wan-

ons een heel grote omschakeling,

delschoenen en een berg, en ik

maar de ontlener zal daar niet zo-

ben vertrokken! Oh ja, doe er ook

veel van merken. Die kan nu wel

maar een rugzak met een lekkere

met 1 lidkaart in de 14 bibliotheken

picknick bij! Niets beter dan dat!

van zone Midwest terecht, da’s
wel een leuke uitbreiding! Druk is

Bracht die passie jou al op veel

het dus wel, maar de mensen mis

plaatsen?

ik toch het meest. En de collega’s,

Zeker!

die heb ik ook hard gemist!

tische ervaring was toch Mauritanië.

Maar

de

meest

fantas-

Cultuurshock, maar oh zo mooi!
Het thuiswerk had een grote im-

Maar pas op, Moorslede is ook

pact op jou?

mooi hé. Ik ben afkomstig van

Zeker. Ik hou van rust, maar thuis

Moorslede, maar na omzwervingen

miste ik het menselijk contact.

in Brussel en Mechelen gestrand in

Geen collega’s, geen mensen om

Ieper.

verder te helpen, mijn vertrouwde werkomgeving weg … Op zo’n

En

moment besef je hoe belangrijk

gevonden had, dus je blijft?

dat eigenlijk wel is. De bibliothecaris

Ja hoor, ik blijf!

je

zei

dat

je

jouw

stek
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10 000-stappenclash:
een mooie 4e plaats
De stappenclash zit erop en we zijn ferm onder
de indruk van jullie! In de groep van Moorslede
werden er tijdens de maand mei door jullie massaal stappen ingegeven. Dit zorgde ervoor dat
we maar liefst 35 114 kilometer hebben afgelegd,
een onwaarschijnlijk getal!
Waar we het meest trots op zijn, is het feit dat onze
groep sinds de start begin mei meer dan verdubbelde!
Op dit moment hebben we namelijk 315 deelnemers in
onze groep die voor al die afgelegde kilometers zorgden. Een hele dikke dankjewel hiervoor!
Proficiat aan alle winnaars uit onze groep!
Weekwinnaars:
•

Niene Vansteenkiste

•

Saskia Baert

•

Lien Staelens

•

Delphine Vandaele

Deze winnaars krijgen elk een mand met streekproducten. Ook het actiefste personeelslid van ons
lokaal bestuur, Didier Moerkerke krijgt trouwens een
mand met streekproducten!

Nieuwe E-boeken in de bib
De hoofdprijs gaat naar niemand minder dan Kelly
Vandorpe! Zij wint een heuse Fitbit Charge 4 activity
tracker.

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 juli kunnen nieuwe e-boeken geleend worden. In geen tijd zal je merken dat de e-reader alles in huis heeft

MAAR… hier stopt het uiteraard niet!
Ongetwijfeld hebben jullie tijdens de stappenclash de
fysische en mentale voordelen van bewegen mogen
ondervinden. Hopelijk gaan jullie hier dus mee verder:
je spieren en botten danken je, je verlaagt je kans op
kanker, diabetes en overgewicht én je voelt je vanzelf

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

ook beter in je vel.

extra lampje en je hoeft je geen

In de bewegingsdriehoek zien

of netsnoer want de batterij heeft

jullie welke activiteiten jullie

een lange levensduur.

zorgen te maken om een oplader

best dagelijks en wekelijks doen
om fit en gezond te blijven

Ook zin om die e-reader eens uit

en om verder te genieten van de

te proberen? Neem contact op met

vele gezondheidsvoordelen die

de bib!

jullie tijdens de stappenclash
hebben

ondervonden.

Zoals

jullie zien zijn het gewone alledaagse activiteiten die jullie perfect tijdens de dag
kunnen inplannen.
In ieder geval, héél véél succes met het blijven
bewegen en doe zo verder!
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Foto: Martine Verfaillie
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Zaterdag

drive-in

Jeugdfilm om 19 uur
Avondfilm om 22 uur
Zie pagina 24!
Parking GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
Gratis

Maandag

24 08

ila van der
pouw “tarzan”
6 tot 11 jaar
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
jeugddienst

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 6 – VVK: € 5 –
ABO: € 4

Dinsdag

25 08

het wolk
“zeep”

2+
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
jeugddienst
GC De Bunder

De Leiestreek is een regio die bruist van de bedrijvigheid. Wat de streek zo bijzonder maakt, is het grote aantal creatieve ondernemers. Met hun energie en
enthousiasme laten ze overal ‘Leiespots’ vol inventiviteit oppoppen.
Toerisme

Wist je dat het Groen- en

Leiestreek

verzamelde

de

Bebloemingscomité Moorslede jaarlijks

101

een bebloemingswedstrijd organiseert?

leukste Leiespots in
een

handige

is e

eer!

Cultuurdienst i.s.m.
jeugddienst

101 LEIESPOTS

ri jd

rw

11 07

zan die inmiddels een vrolijk
apenleven leidt, is nieuwsgierig naar andere mensen.
Gorillamoeder Kala besluit
dat Tarzan mensen moet
leren kennen. En dan komt
er een zeer verrassende aap
uit de mouw. Een voorstelling over wie je bent, waar
je thuis hoort maar bovenal
over de moed om voor jezelf
te kiezen.

e
o
m
l
b
i
e
n
b
gsweds
e
D
t

gratis

Je kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd door aan

pocket. In de Leie-

de dienst groen-milieu-landbouw, gemeentehuis,

streek beleef je meer!

Marktplaats 1, 8890 Moorslede jouw naam en adres door te
geven samen met de categorie (gevelversiering, kleine

BELEEF MEER.
ONTDEK 101
LEIESPOTS.

Ontdek alle Leiespots
in de pocket in het
infokantoor voor Toe-

voortuinen, grote voortuinen of hoeve). Dat kan online via
www.moorslede.be/bebloemingswedstrijd, via mail naar
mileu@moorslede.be of door een briefje in de brievenbus van de

risme of onze info-

gemeente.

punten (Château Su-

BELEEF MEER.

toerisme-leiestreek.be/leiespots

Eind juli komt dan een jury langs bij alle deelnemers om de mooie

perette, Aqua Mundo

gevelbebloeming en voortuinen te bekijken en te beoordelen.

of Sint-Jozef!)

In oktober volgt dan de prijsuitreiking waarvoor alle

Combineer de Leiespots met een fietstocht. We
stippelden de volgende route op het fietsnetwerk

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

Leiestreek uit:

ADD: € 6 - VVK: € 5 ABO: € 4

Start: Knooppunt 66, Plaats, Dadizele

deelnemers een uitnodiging ontvangen.
Ben je trots op jouw mooie voortuin of de prachtige
bloemen in de bloembakken? Aarzel niet en
schrijf je in.

Knooppunten: 66 - 70 - 4 - 94 - 90 - 11 - 16 - 48 - 18 - 82
- 85 - 81 - 75 - 73 - 23 - 74 - 1 - 76 - 66
Afstand: 44 km
Leiespots

onderweg:

1.

Château

Superette

-

2. Calavera - 3. Coffee Station by Mi KaaZa 4. Project BAT - 5. Mulino Antiek Kafee 6. Kazematje Een gorillamoeder ontfermt
zich over een in de jungle
achtergelaten baby en geeft
het kind de naam Tarzan. Na
10 jaar verschijnt tante Jane,
die op zoek is naar het vermiste kind van haar zus. Tar-

12

7. Wijndomein Ravenstein
De fietsnetwerkkaart Leiestreek kan je voor € 9 kopen
bij het infokantoor voor Toerisme.
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Huis van het Kind, ook voor jouw gezin!
Geen probleem als je het in Keulen hoort donderen bij de
woorden “Huis van het Kind”. Wie zijn jullie en wat doen

SPORTEN TIJDENS CORONA
Sporten in de gemeentelijke infrastructuur zat er een hele tijd niet in. Nadars en gesloten poorten waren sche-

jullie vragen jullie zich wellicht af? Een woordje uitleg

ring en inslag. Maar onze inwoners veerden recht, en trokken zodra dat kon ook samen naar buiten. Corona-

hieronder.

wandel- en fietstochten deden onze gemeente opleven. Ondertussen zijn de maatregelen versoepeld en zijn
er weer meer mogelijkheden. Bekijk ze op www.moorslede.be/kalender

In tegenstelling tot wat de titel zou vermoeden zijn
we geen echt huis. Ons Huis van het Kind is een
samenwerking tussen organisaties die ouders ondersteunen bij de zorg en opvoeding van hun kinderen.
Het is er voor iedereen die van ver of dicht iets met
opvoeding heeft te maken: kinderen, (toekomstige)
ouders, grootouders en hulpverleners.
We proberen dit op 2 verschillende manieren waar
te maken, namelijk door een aanbod te hebben voor
ouders en kinderen en door anderzijds ook alle actoren die werken rond gezinnen samen te brengen en
elkaars aanbod en werking te leren kennen.

1. Voor de gezinnen
We zijn een overkoepeling van allerlei acties die

actoren geregeld eens samen te brengen zodat we

georganiseerd worden voor gezinnen zoals de zit-

elkaar en elkaars aanbod en werking kunnen leren

dag van Kind en Gezin in het Sociaal Huis, de Katrol

kennen.

(kortstondige gezinsbegeleiding), de pamperbank …

ontstaan waar de gezinnen en kinderen en jongeren de

Daarnaast voorzien we op systematische momenten

vruchten van kunnen plukken!

infoavonden

rond

allerlei

opvoedingsthema’s

Zo

kan

er

een

betere

samenwerking

en

kunnen mensen ook bij ons terecht met opvoedingsvragen. Wij proberen dan ofwel zelf een oplossing te
bieden ofwel verwijzen we gericht door.
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2. Voor de actoren die werken rond gezinnen

Heb je vragen of wens je meer info?

In onze gemeente werken veel verenigingen en

Contacteer ons gerust via volgende contactinfo:

instanties voor gezinnen, kinderen en jongeren.

Sociaal Huis Moorslede

Denken we maar aan de gezinsbonden, de jeugd-

Marktplaats 18a

verenigingen en -huizen, de Welzijnsschakel, de

8890 Moorslede

scholen, de jeugddienst en nog zoveel meer.

Tel: 051 57 60 70 (Jens Pattyn)

Via ons Huis van het Kind is het de bedoeling om deze

E-mail: welzijn@moorslede.be
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Bib op Afspraak
De bibliotheek is momenteel enkel toegankelijk op
afspraak. Bib op Afspraak houdt in dat je zelf
materialen

kan

uitkiezen

in

Bib

Moorslede.

Via

www.moorslede.be reserveer je een afspraak. Na
bevestiging kan je gedurende 20 minuten materialen uitzoeken. Materialen inleveren kan enkel via de
inleverbus buiten aan de ingang van de bib. Uitlenen
en betalen doe je aan de zelfuitleenbalie. Je komt
alleen naar de bib om iets te lenen. Kranten, internetpc’s enz. kan je niet raadplegen.

De Speelpleinwerking CLAIMT
de z mer!

De boetevrije periode van tijdens de coronasluiting
wordt niet meer verlengd.
De

bibmedewerkers

nemen

alle

voorzorgsmaat-

regelen. We vragen dat de bezoekers dat ook doen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de Speelpleinwerking kan plaatsvinden tijdens de
zomervakantie, áls we de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Bij het ter perse gaan
van dit artikel zijn we nog volop bezig om alle puzzelstukken samen te leggen.

Ga niet onvoorbereid en bekijk de maatregelen op
www.moorslede.be/bib-op-afspraak
Wie problemen ondervindt bij het online reserveren,
kan bellen naar de bib op 051 77 70 06.

Een aantal zaken kunnen we alvast wel al meegeven:

•

Verder vragen we met aandrang en in het belang
van het veilige verloop van de Speelpleinwerking

Afhaalbib

•

ophalen op afspraak in bib Moorslede.
•

Dadizele kunnen materialen (boeken, strips, dvd’s en
spelletjes) aanvragen.

De aanvrager kiest een tijdstip om de bestelling op

•

zoals eerst gepland op woensdag 1 juli.

manier om aan Speelpleinwerking te doen. Het zal wat

De

georganiseerd

zoeken zijn, maar geen twijfel: we stellen alles in het

worden aan de hand van contactbubbels die

werk om de deelnemende kinderen een fantastische

maximum uit 50 personen bestaan (kinderen

vakantie te bezorgen!

Speelpleinwerking

moet

blijven.

Om op de hoogte te blijven van alle actuele infor-

Er wordt aangeraden om geen spreiding van

matie omtrent onze Speelpleinwerking verwijzen we

verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde

uitsluitend naar onze facebookpagina www.facebook.

week. Om dit in goede banen te kunnen leiden,

com/SpeelpleinwerkingMoorsledeDadizele/

mogelijk

in

dezelfde

bubbel

op weekbasis in te schrijven.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen

Van elk deelnemend kind moet een kinderfiche

met de jeugddienst via jeugd@moorslede.be.

ingevuld worden. Die vind je op www.moorslede.be/

van bib Moorslede. De bib zelf is niet toegankelijk. Alle

16

Het wordt deze zomervakantie even een andere

roepen we massaal op om zoveel mogelijk vooraf

te halen. Wanneer de bib dit tijdstip bevestigt, kan de

bestellingen zijn gratis.

start de Speelpleinwerking op vrijdag 3 juli en niet

zoveel

plaatsen via www.moorslede.be.

De bestelling staat klaar op een rek in de inkomhal

gezet op te volgen.

én animatoren). De kinderen moeten per week

Wie hiervan gebruik wil maken kan een bestelling

aanvrager langskomen.

om de richtlijnen van animatoren goed en nauw-

Moorslede en in GC Den Ommeganck in Dadizele.
Op advies van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Leden kunnen ook nog materialen bestellen en

Enkel mensen die al lid zijn van Bib Moorslede of Bib

De Speelpleinwerking gaat door in JC De 4link in

•

kinderfiche.

Yes! Ik speel op het speelplein deze zomer!

Zieke kinderen mogen niet deelnemen.

Lovid-19
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IN ‘T KORT
2.

de winkelkartest
betaal je liefst zo weinig mogelijk.

Infoavond en openbaar
onderzoek structuurplan
Een

structuurplan

te kopen? Wij deden een test en
betaalden ruim 40 euro minder op

de

één volle winkelkar. Individuele
verpakkingen lijken soms handig,

een

maar vaak zijn ze onnodig en al

gemeente. Het huidige structuur-

dat extra plastic betaal je gewoon

plan is op een aantal punten niet

mee aan de kassa. Ontdek in onze

meer bruikbaar. Voor een aantal

test hoe ook jij jouw voordeel kan

toekomstige

doen.

en

ontwikkelingen

Dadipark

gewenste
mee

projecten
en

een

voor

zoals

site

bijkomende

www.mirom.be/winkelkartest

de

huurder

gepast.

mogen verwelkomen en we hebben alle voorzorgen genomen om iedereen in veilige omstandigheden te ontvan-

het OCMW of CAW. Zij onder-

gen. Ondanks alle maatregelen vliegen we samen in de startblokken om er een leuke vakantie en een spetterend

steunen

nieuw werkingsjaar van te maken!

huurders

bij

het

vaardigheden.
3.

Contacteer het vredegerecht
•

•

Voor verzoening of minnelijke

openbaar

advocaat

Gezellige namiddagen - 14 u.

1 augustus 2020 en eindigt op 29
oktober 2020 kan je het Structuur-

8 september is er een infoavond
om 20 uur in GC De Bunder. Iedereen

ze

kan je preventief zetten?

schriftelijk

indienen

tijdens
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1.

Contacteer

de

woonwinkel

door een aangetekende brief aan

in jouw gemeente. Hier krijg

de gemeentelijke commissie voor

je info over huurwetgeving,

ruimtelijke ordening, Marktplaats

premies,

1, 8890 Moorslede. Meer info? Zie

Lien Leroy - 051 26 24 78 -

www.moorslede.be

lien.leroy@roeselare.be.

woonproblemen

…

Elke

Voordrachten

Ongedierte in huis en tuin
“Bestrijding door natuurlijke reme-

beweging - extra flow yoga

dies” (Mariolka Clabau)

inschrijven en betalen voor volle-

do 13 augustus om 14 u.

dige reeks, vanaf september opnieuw met beurtenkaart!
op woensdag
29 juli - 20 u.
5 augustus - 20 u.
12 augustus - 20 u.
19 augustus - 20 u.

uit onze agenda. We kijken alvast

26 augustus - 20 u.

uit naar editie 22 van volgend jaar!

5 lessen: 20 euro

13 augustus - 20 u.
20 augustus - 20 u.

ning en ondervind je problemen

het openbaar onderzoek. Dit kan

3 euro (incl. drankbonnetje)

gratis

6 augustus - 20 u.

met de huurder? Welke stappen

do 6 augustus om 14 u.

en wafel

Dit is niet kosteloos.

27 augustus - 20 u.
Ga je bij de apotheker een mondmasker halen, dan zal je er een
pakket van 2 filters bijkrijgen. Is de
filter niet compatibel met jouw ver-

5 lessen: 20 euro

workshops

Crea Workshop Zomerfles
ma 24 aug - 13.30 uur
6,5 euro, inclusief alle
materiaal

workshops

Juwelen maken (dubbele ketting
met azuurblauwe steentjes en witte parels)
di 14 juli - 14 uur
20 euro, inclusief
materiaal

Inhaallessen cursussen

Inhaallessen cursussen

Handwerkatelier

Schilderen op doek

kregen mondmasker, geen nood, in

di 14 juli en 25 augustus

die van Moorslede past hij wel!

13.45 u.

Marc Vanryckeghem

(ook voor volwassenen)

vrij 7 augustus: Bloemenbingo

Problemen met
huurders

Opmerking of bezwaar? Je kan

vrij 17 juli om 14 u.
5 euro, inclusief materiaal

30 juli - 20 u.

Ben je eigenaar van een huurwo-

Reisreportage “Sicilië” van

vrij 17 juli: Afstandsbingo

aanvragen.

op donderdag

is van harte welkom.

Voordrachten

Crea Kids Spijkervlinder

uithuiszetting

plan inkijken op het gemeentehuis
en op de website. Op dinsdag

workshops

Geen akkoord? Je kan een

dit jaar jammer genoeg schrappen

zoek van 90 dagen dat start op

elke werkdag van
13.30 tot 17.00 u.

de info- en ontspanningsnamiddag

onder-

cafetaria ldc patria

schikking: gratis en zonder

Door het coronavirus moeten we
het

0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

naar

bejaardennamiddag
slaat een jaartje over

bedrijvenzone, werd dit plan aan-

Tijdens

De werking van het dienstencentrum Patria kan opnieuw van start gaan! We zijn dan ook blij, jullie allemaal te

Oriënteer

ten kan besparen door afvalarm

ruimte

verwachte

geeft

Maar wist je dat je ook veel cen-

8.30 u. tot 12 u.

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

opdoen van de nodige woon-

Hoeveel centen gooi jij in de vuilnisbak? Als je boodschappen doet,

dinsdagvoormiddag zitdag van

PATRIA

Dienstencentrum

di 7 & 14 juli en
4 & 11 augustus - 13.45 u.

4 euro (incl. hapje + drankje
+ syllabus)
Voordrachten

Op reis met je partner met
dementie?
do 16 juli om 14 u.
3 euro (incl. drankbonnetje)
beweging - bewegen voor 50+
in juli en augustus

iedere dinsdag van 10 u. (niet
op 21 en 28 juli en 18 augustus)
10-beurtenkaart: 15 euro
Inhaallessen cursussen

Stoelyoga 3
woe 29 juli en
5 & 12 augustus - 9.30 u.
Al onze activiteiten zijn terug
te vinden op www.moorslede.be
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Door het coronavirus konden we een tijdlang geen jubilarissen bezoeken. Nu we dat wel kunnen, is het onmogelijk alle jubilea op te
nemen. Daarom worden enkel de briljanten en diamanten huwelijken
gepubliceerd.

IN ‘T HEEL KORT
Zonnebloemen
fleuren Moorslede op

CREATIEVELING VAN DIENST
Foto: Jan Stragier

Briljant - Frans Louage en Astrid Compernolle

Foto: Jan Stragier

Diamant - Michel Verborgh en Erna Delbeke

Om onze gemeente in tijden van corona wat op te fleuren,
kreeg elk gezin een aantal zonnebloemzaadjes om te
zaaien. Mei was hiervoor de ideale periode. De zonne-

Fotograaf Siem nam de foto’s
voor deze editie
Siem Vandevelde (41 jaar)
Sprietstraat - Slypskapelle

bloemzaadjes zouden halfweg augustus in volle bloei
moeten staan. Vrijwilligers stonden in voor de verdeling

Ik ben afkomstig van Ledegem, dus ben ik niet zo

van de zonnebloemzaadjes.

ver verkast. Slypskapelle is een prachtige plaats om
te wonen, met heel veel rust en groen. Ideaal om

De zonnebloemactie komt er nadat onze deelname aan
de langste eettafel in ’t Torreke in het water viel door
de corona. Om de verbondenheid in onze gemeente te
stimuleren kwam Benedikt Vallaey, schepen van Zorg
Foto: Jan Stragier

diamant - Etienne en Agnes Vanhie Claeys

Foto: Jan Stragier

Diamant - René Verstrate en Jeannine Corneillie

en Welzijn op het idee om met zonnebloemen de buurt
te verbinden en op te fleuren. Aan deze zonnebloemactie is een wedstrijd verbonden. De mooiste zonnebloemstraat, -wijk of -buurt maakt kans op een
subsidie van € 150 voor een burenfeest.
Naast de tussenkomst in een burenfeest vallen er ook
individuele prijzen te winnen. Heb je leuke foto’s?
Bezorg ze ons via mail warmebuurt@moorslede.be of
via onze facebookpagina in een persoonlijk bericht.
En maak zo kans op één van de vier bloemenbonnen
ter waarde van € 25 of een tussenkomst van € 150
voor de organisatie van een burenfeest.

Foto: Jan Stragier

Diamant - Jeroom en Nora Deceuninck Cappelle
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Foto: Jan Stragier

Diamant - Willy Dejonghe en Jeanne Vermeersch

Eind augustus worden de foto’s op onze facebookpagina gepost en kan iedereen stemmen op zijn/haar
favoriete foto.

mijn hobby fotografie te beoefenen!
Meestal gebeurt het fotograferen in familieverband:
ik ben de nonkel die met het fototoestel aankomt
en alles vastlegt. Verder neem ik soms foto’s voor
het schooloptreden van VBS ’t Brugske in Slyps of
voor de Wieltjesfeesten in Menen. Ook een trouwof communiefoto zit er wel eens tussen. Of van de
harmonie, waarin ik hobo speel.
Het meeste heb ik mezelf geleerd. Ik heb 1 jaar
cursus gevolgd, maar toen het 2e jaar begon waren
er opeens niet voldoende leerlingen meer. Dan ben
ik op mijn eentje verder gegaan.
Met Loes (11) en Merel (9) kan ik tijdens onze reizen
met de camper natuurlijk volop oefenen!

Wil jij de foto’s nemen van
de volgende editie?

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be

21

het college van

Gemeentehuis
Marktplaats 1
051 77 70 06
info@moorslede.be
OCMW/Sociaal Huis
Marktplaats 18a
051 57 60 70
Thuiszorg, bejaardenhuisvesting: zorg@moorslede.be

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

MA

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

www.tandarts.be

tussen 14u. en 16u. op afspraak
DI

8.30 - 12 u. / in de namiddag op afspraak

Verpleegkundigen

WO

8.30 - 12 u. / 14 - 17 u.

www.verplegingthuis.be

DO

8.30 - 12 u. / in de namiddag op afspraak

070 22 26 78

VR

8.30 - 12 u. / in de namiddag gesloten

Lokale Politie PZ Arro Ieper LC Moorslede
Pater Lievensstraat 3
8890 Moorslede
051 77 88 55
Dringend: 101
PZ.ArroIeper.LCMoorslede@police.belgium.eu
Containerpark
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.)

Brandweer- Dringend: 112
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

gd slu it van
Sec ret aria at Cu ltuu r & Jeu
us.
ust
21 juli tot en me t 17 aug
Toe rism e,
rd
nde
All e die nst en, uitg ezo
en
zijn dic ht op 11 & 21 juli
15 aug ust us.
:
Op eni ng sur en Toe ris me
/inf o-d ien st
.be
ww w.t oer ism eda diz ele
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burgemeester en schepenen

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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CORONAPROOF FILMBELEVING

DRIVE-IN
MOVIES
Zaterdag 11 juli 2020
Parking GC DE BUNDER
19u. F.C. DE KAMPIOENEN 4: VIVA BOMA
22u. TORPEDO

MAX. 66 WAGENS
GRATIS

DEELNAME

inschrijven

vóór

9

juli

via
www.moorslede.be/drive-in

24

