I N F O M AG A Z I N E
Jaargang 33 - nr. 158
juli-augustus 2021

informatieblad
Moorslede-Dadizele-Slypskapelle

pag 6
LAAT JE VACCINEREN

pag 15
KOERSBUS IN MOORSLEDE

“We kunnen stilaan uitkijken naar
de hervatting van al die mooie
evenementen in onze gemeente.”
GEERT VANTHUYNE,
SCHEPEN VOOR FEESTELIJKHEDEN

Beste lezer
Als schepen voor Feestelijkheden ben ik bijzonder verheugd dat
het einde van de maatregelen in het kader van de coronabestrijding
in zicht is. De versoepelingen van begin juni waren alleszins al een
grote stap in de goede richting voor onder andere de horeca.
We kunnen ook stilaan uitkijken naar de hervatting van al die mooie
evenementen in onze gemeente. De verenigingen staan te popelen
om opnieuw van alles te kunnen organiseren en feestjes te bouwen.
In het lijstje met activiteiten in deze editie van Mee in Moislé vallen
alvast 2 mooie feesten op waar wij als gemeentebestuur naar uitkijken. Op zaterdag 10 juli mag je niet ontbreken op Vlaanderen Feest,
Foto: Christine Bentein

op het terrein van pop-up Dadipark. Ook de feest- en avondmarkt
op 15 augustus in Dadizele is momenteel in volle voorbereiding. Het
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blijft nog wat afwachten of het een volwaardige editie zal worden,
maar we kruisen onze vingers.
Als schepen voor Landbouw wens ik iedereen sowieso een mooie
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Sofie De Cleer, Ward Vergote, Sammy Vermeesch en Marilyne Volckaert

zomer toe met veel zon, maar voor de landbouwers ook nu en dan
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verloren zien gaan door extreme droogte.
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Vriendelijke groeten,

een beetje regen zodat ze niet opnieuw hun werk op de akkers

Geert Vanthuyne

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 september 2021.
Deadline aanleveren materiaal: 16 juli 2021.
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Wat te doen bij warm weer?

Inhoud

1 460 bijkomende sterfgevallen die bijna enkel verband kunnen
houden met de warmte en de verhoogde ozonconcentratie.
Te hoge temperaturen kunnen immers schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het is dus heel belangrijk te weten hoe we met
warmte moeten omgaan en de aanbevelingen op te volgen!
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Tijdens de hittegolf van augustus 2020 waren er in Vlaanderen

Wees voorbereid
Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Zorg dat je altijd
water bij hebt. Smeer op tijd zonnecrème.
Zorg voor elkaar

INFO

Ouderen zijn gevoelig voor hoge temperaturen. Hou contact.
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Ter Sterre
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Blik achter de schermen
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Word gemachtigd opzichter

Vraag of ze zich goed voelen en voldoende drinken. Help ook
jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit
achter in een geparkeerde auto, ook niet voor 2 minuten.
Verzorg ook jezelf
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Up congé in Mwoslé

BURGERLIJKE STAND
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Sportnieuws
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TC Moorslede

CONTACT

Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte (vb.
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Patria
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Adressen

Bel je huisarts. Verliest iemand het bewustzijn? Bel meteen de
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SASK
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College

Drink minstens 1,5 liter water. Hou jezelf koel: draag lichte

Jubilea

kledij, blijf in de schaduw en beperk inspanningen. Hou je huis
koel. Hou de zonnewering dicht en zet ramen open als het
buiten koeler is dan binnen.
Wanneer hulp zoeken?
kortademigheid, overvloedig zweten of hevige hoofdpijn)?
spoeddienst op 112.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be
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Vragen over vaccinatie

aandeel mensen met aandoeningen per regio. Toch

De chauffeur mag jou begeleiden tot aan het onthaal.

verschillen de leeftijdsgroepen die zij vaccineren of

In het vaccinatiecentrum zijn rolstoelen aanwezig. Een

uitnodigen soms onderling. Daar zijn verschillende

rit heen en terug kost € 5. Je kan een chauffeur niet

verklaringen voor, zoals een verschil in snelheid. De

vragen om tijdens de rit nog boodschappen te doen.

vaccinatiegraad is in alle regio’s in Vlaanderen heel
hoog, maar zelfs een klein verschil in de vaccinatiegraad

WAT NEEM JE MEE NAAR HET VACCINATIECENTRUM?

bij een aantal voorafgaande leeftijdsgroepen maakt

Neem zeker je oproepingsbrief en identiteitskaart

dat er meer vaccins vrijkomen voor de volgende

mee. Neem je medicatie? Neem dan een lijstje mee

leeftijdsgroepen. De bevolkingssamenstelling in een

van wat je inneemt. Ook als je een allergie hebt, meld

regio kan die vaccinatiegraad beïnvloeden. Bij oudere

je dat bij de verpleegkundige.

bevolkingsgroepen kan er bijvoorbeeld een hogere

IK

BEN

STUDENT.

WANNEER

BEN

IK

AAN

DE

BEURT? WAT MET EXAMENS?
Probeer in de eerste plaats je vaccinatiemomenten zoveel
mogelijk in te plannen zodat ze niet samenvallen met je

MEER INFORMATIE

langer op hun vaccin moeten wachten.

Op www.moorslede.be/vaccinatie-covid19 vind je meer

vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je

informatie over het vaccin en het vaccinatiecentrum.
VACCINATIECENTRUM IN EXPO ROESELARE

tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld.
KAN IK EEN ANDER VACCIN KRIJGEN OM MIJN

Voor de inwoners van Moorslede werd Expo Roeselare

HEB JE ALGEMENE VRAGEN, VRAGEN OVER HET

volledig ingericht als vaccinatiecentrum.

VACCINATIECENTRUM? HEB JE HULP NODIG OF

examens. Als je een afspraak maakt voor je vaccinatie,

VAKANTIE TE KUNNEN LATEN DOORGAAN?

maak je een afspraak voor je eerste en tweede prik. Je

Neen. Er is geen mogelijkheid om van vaccin te

moet er dus zeker van zijn dat je op beide momenten kan.

veranderen. Om iedereen de kans te geven vóór 11 juli

Als de vaccinatie echt niet verplaatst kan worden, kan je

zijn eerste vaccin te krijgen, moeten we de beschikbare

als student uitstel krijgen en een inhaalexamen vragen.

vaccins optimaal inzetten en kunnen we mensen geen

Vraag bij je universiteit of hogeschool na hoe je dat

keuze geven qua type vaccin. De vaccinatiecentra moeten

Bushalte ROESELARE HALLEN is op 250 m

doet. Je kan uiteraard alleen maar uitstel krijgen als je

immers honderdduizenden mensen per week vaccineren

wandelafstand (3 min.). Zie ook www.delijn.be/nl/

vaccinatie zou samenvallen met een examen. Vaccinatie-

met de beschikbare vaccins en moeten ook garanderen

routeplanner/

afspraken die in de blokperiode vallen, geven geen recht

dat voor die mensen hetzelfde typevaccin beschikbaar

op uitstel.

is voor de tweede prik. Daardoor is het onmogelijk

Last van bijwerkingen na je coronavaccinatie waardoor

individueel het type vaccin te veranderen.

je niet kan deelnemen aan het examen? Vraag aan je
onderwijsinstelling of er een oplossing kan gevonden

WIL JE JE AFSPRAAK WIJZIGEN?
HOE GERAAK JE IN HET VACCINATIECENTRUM?
Expo Roeselare (Diksmuidsesteenweg 400) is vlot
bereikbaar:

KAN MIJN TWEEDE DOSIS UITGESTELD WORDEN

worden. Sommige instellingen zullen een bewijs van de

TOT IK TERUG BEN VAN VAKANTIE?

huisarts vragen.

Neen, uitstel van de tweede dosis is niet mogelijk.

De Expo is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
beroep te doen op familie, vrienden, kennis of jouw
mantelzorger.
Is er niemand in jouw omgeving die jou kan brengen?
Dan kan je gebruik maken van de Minder Mobielen
Centrale.

voor de tweede vaccinatiedosis. Het vaccinatiecentrum

In Vlaanderen doen we er alles aan om iedereen tegen

kan dat niet veranderen. Het vaccinatiecentrum moet

11 juli, voor de start van de zomervakantie, een eerste

in een paar weken duizenden mensen vaccineren en

vaccin te kunnen bieden. Dat heeft prioriteit boven alles.

kan niet voor iedereen een ander vaccinatieschema

Maar ook de tweede vaccindosis is belangrijk voor een

toepassen.

•

WAAROM GAAT HET IN HET ENE VACCINATIECENTRUM

•

volledige en langdurige bescherming.
Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het

Reserveer jouw rit via 051 57 60 70.

buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je
bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of

De

reis vertrekt.

verdeeld over de vaccinatiecentra op basis van de

Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je 2

bevolkingssamenstelling per regio en op basis het

vaccins

worden

evenredig

2.

Bevestig

daarna

pas

jouw

komst

aan

het

vaccinatiecentrum:
online op www.laatjevaccineren.be met de code
via

051

27

23

14

(callcenter

Vaccinatiecentrum Roeselare)
•

• maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8 tot 16 uur
Je kan bij het callcenter terecht voor het verplaatsen
van je afspraak.

Zag je de kubusbanners al pronken? Merkte je de
affiches al op? Dan heb je al kennisgemaakt met onze
ambassadeurs! Eddy Logie (76 jaar, Dadizele), Bert
Coene (49 jaar, Moorslede), Jennifer Rosé (37 jaar,
Dadizele) en Babette Vandoorne (22 jaar, Slypskapelle)
zijn de gezichten van onze lokale vaccinatiecampagne.
Wanneer een bepaalde doelgroep aan bod komt, zal de
affiche van de ambassadeur van die leeftijdscategorie

die op jouw uitnodigingsbrief staat

SNELLER OF TRAGER DAN IN HET ANDERE?
beschikbare

1.

telefonisch

vaccinatie@roeselare.be of bel 051 27 23 14 op

JE BENT NIET ALLEEN!

Er is ruime parking op de site.

VACCINATIE EN VAKANTIE

Neem contact op met het callcenter via

• dinsdag en donderdag van 12 uur tot 20 uur.

Ben je niet voldoende mobiel? Probeer dan

Vraag niet aan het vaccinatiecentrum om een andere datum
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vaccinatiebereidheid zijn, waardoor jongere groepen

ook in het straatbeeld verschijnen. Iedere ambassadeur
heeft zijn of haar reden om zich te laten vaccineren.
In deze en volgende editie van Mee in Mwoslé kan
je telkens een dubbelinterview lezen. De uitgebreide
interviews vind je, telkens die doelgroep gevaccineerd
wordt, op www.moorslede.be/ambassadeurs.

via Mijn burgerprofiel op
https://burgerprofiel.vlaanderen.be

3. Op het afgesproken tijdstip komt een chauffeur van
de Minder Mobielen Centrale jou oppikken.
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Ambassadeurs
coronavaccinatie

Jennifer,

Babette Vandoorne

Jennifer Rosé
37 jaar

22 jaar

Laat je vaccineren
en zonder
m
a
s
e
w
t
a
zod
n vieren
e
n
n
u
k
n
e
zorg

je

hebt

vooral

de

een heel hechte vriendengroep.

tijdje toch te wegen. Maar goed,

bezoekjes gemist?

De

ik

hun kamer werd volledig naar hun

Ja, enorm! Ik videobelde dagelijks

maar 1 vriendin meer zien die

zin ingericht en de kinderkamer

met mijn ouders en ook mijn

mijn

En

raakte ook af. Ieder nadeel heeft

vriendinnen zag ik via de digitale

ook met haar sprak ik alleen

z’n voordeel, zeker? Maar ik was

weg. Het was toch niet hetzelfde.

buiten af. Mijn beide ouders zijn

toch behoorlijk bang om ziek te

Ik kon mijn zwangerschap met

risicopatiënt. Ik mag er niet aan

worden. Zwangere vrouwen en

niemand delen. Niemand zag mijn

denken dat ik het mee naar huis

hun baby beschermen is absoluut

buik groeien, zag óns groeien.

zou nemen. Dat frustreert mij

noodzakelijk. Het kan niet snel

Mijn

genoeg vooruit gaan!

Steven

knuffelcontact

kon

was.

mocht

nog het meeste. We zijn er zó
dichtbij en toch zijn er mensen

gynaecoloog. Voor hem is het

die er hun voeten aan vegen. Ik

Babette: Ook ik kijk er heel hard

zijn eerste kindje. Da’s iets wat je

wil ook mijn vriendin knuffelen,

naar uit! Dan kunnen we weer

nooit meer inhaalt.

ik wil een fuifje doen, ik wil met

feesten.

mijn vrienden afspreken… Als we

zonder angst een ander ziek te

Babette, ook jij miste sociaal

eindelijk gevaccineerd geraken,

maken.

contact.

dan hoop ik toch dat ons sociaal

vieren. Zo zou het moeten zijn.

Helemaal. Dit was mijn laatste

leven zich snel herstelt.

in Howest in Kortrijk. Ik had

En dan kan iedereen Jack in

een

levende lijve bewonderen?

heel

goed

contact

met

Jennifer: Ja! Heel graag! Ik ga

verwatert toch als je elkaar alleen

hem wellicht niet meteen door

op een scherm ziet. Ook op mijn

iedereen

stageplaats liep het contact niet

maar het zou wel fijn zijn dat

zoals dat normaal gezien zou

mensen hem écht kunnen zien.

moeten. Omdat we op het einde

Kraambezoek in het ziekenhuis

van ons schooljaar enkel nog stage

was er niet bij: enkel mijn vriend

moesten volgen en ons eindwerk

mocht

moeten afwerken, hadden we al

de jongens een uurtje per dag.

in maart een kleine proclamatie.

Thuis hebben we dat ruimschoots

Een quiz op anderhalve meter

ingehaald

afstand en daarna een drink die

helemaal gevaccineerd is, kunnen

Corona sloeg een flinke deuk in ons sociaal leven. Bezoekjes aan huis konden plots niet

we zelf moesten meebrengen van

ze eens écht langskomen!

meer. Als toekomstige mama jouw geluk niet kunnen delen, dat hakt erin. En ook voor

thuis… Waar is dat feestje? Daar

www.laatjevaccineren.be
www.moorslede.be/ambassadeurs

www.laatjevaccineren.be
www.moorslede.be/ambassadeurs

onze jongere inwoners was de afgelopen periode niet altijd makkelijk. We stellen je

Allemaal

samen.

dus niet…

Zonder zorgen samen

op

laten

bezoek

en

vastpakken,

komen.

eens

En

iedereen

Meer weten over onze
ambassadeurs?

Jullie kijken beiden uit naar een

graag onze jongste ambassadeurs voor. Maak kennis met Jennifer Rosé, 37 jaar, mama

vaccin?

Lees de uitgebreide

van Stan en Lars en ondertussen ook van baby Jack én Babette Vandoorne, 22 jaar,

En met vrienden een feestje

Jennifer: Ja, sowieso. Eén van

interviews op

studente communicatiemanagement. Deze powervrouwen zijn 2 van onze ambassadeurs,

bouwen zat er ook niet meteen

mijn zonen heeft corona gehad

www.moorslede.be/

in…

en zo zaten we plots allemaal

ambassadeurs

Babette: Nee. Ik heb samen met

thuis. In het begin was dat heel

mijn

gezellig, maar het begon na een

voorvechters van de vaccinatiestrategie, strijders voor een normaal leven.

En

communicatiemanagement

mijn medestudenten, maar dat

www.laatjevaccineren.be
www.moorslede.be/ambassadeurs
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periode

zelfs maar 2 keer mee naar de

jaar

vriend

afgelopen

tweelingsbroer

Guillaume
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IN ‘T KORT

Ter Sterre in volle groei
Vele Moorsledenaars volgden les in de oude gebouwen van Ter Sterre toen het nog de ‘staatsschool’
was. Sinds 2008 is Ter Sterre gevestigd op het domein. Dat de gebouwen hun levensduur ver
voorbij zijn, is wel duidelijk. Daarom is de school ook zeer blij met de realisatie van de nieuwbouw.
Het nieuwe gebouw zal de school en werking opwaarderen. In de nieuwbouw zijn er 31 lokalen, een
refter, een openleercentrum...

werkplaats te laten onderzoeken.
Is je grond verontreinigd? Dan
kan Tersana je helpen! Alle info op
www.tersana.be!

Winnende kindertekening
herinrichting bib Moorslede

Kinderen

konden

hun

droombibliotheek tekenen, n.a.v.

Barploegen gezocht

de enquête over de herinrichting

De Cultuurdienst zoekt barploegen

van

Bib

Moorslede.

voor de eigen avondvoorstellingen

Enkele

kinderen worden beloond met een

Wespenverdelging door de

(die

boekenpakket. Het bibteam koos

brandweer

Brochure).

de inzending van Lena Neyrinck

Je ontdekt een wespennest en je

de bar klaar, bedient de bar en

als mooiste tekening. Bezoekers

wilt het laten verdelgen? Dan staat

ruimt die weer op. Je krijgt de

konden alle tekeningen en de

de brandweer klaar! Tegelijk roept

winst van de bar en je hebt geen

resultaten van de enquête, de

de brandweer op om niet zomaar

financieel risico. Interesse? Stel je

hele maand juni bekijken in Bib

een wespennest te melden maar

kandidaat bij de cultuurdienst via

Moorslede.

enkel de hinderlijke of gevaarlijke

cultuur@moorslede.be

wespennesten.

van

vermelding van de voorstelling

hommels en bijen zal de brandweer

waarbij je wilt helpen. Voor meer

nooit verdelgen. Toch last van een

informatie kun je ook terecht bij de

nest bijen of hommels? Dan helpt

Cultuurdienst. Graag kandideren

een imker in de buurt je graag

vóór begin september.

Nesten

met

een
Je

sterretje

in

vereniging

de
zet

met

verder. Een hinderlijk of gevaarlijk
wespennest kan je melden via
www.zonemidwest.be.
TERSANA vzw –
bodemsaneringsfonds voor
de garage-, carrosserie-, en
landbouwmachinesector

Ben of was je garagist, carrossier of
onderhoud je landbouwvoertuigen?
Ben je eigenaar van een stuk grond
waarop

één

van

bovenstaande

activiteiten wordt of ooit werd
uitgeoefend? Je bent verplicht je
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van

de

Omwille

coronamaatregelen

ASS-Werking
Ter Sterre heeft een exclusieve ASS-werking. De
schoolbrede visie is gericht op 4 pijlers: maximale
leerwinst voor de leerlingen en dit elk op zijn
eigen tempo, zelfontplooiing, door een aangepaste
aanpak zorgen dat de doelstellingen van de nodige
studierichtingen behaald worden en de leerlingen
klaarstomen voor een toekomst in een steeds
veranderende maatschappij.
De leerlingen kunnen een diploma halen binnen de
domeinen STEM, maatschappij en welzijn en kunst en
creatie.

maatschappij en welzijn en kunst en creatie. Dit is een
opwaardering van het ASO-, TSO- en BSO aanbod. De
9 richtingen krijgen de naam natuurwetenschappen,
humane
wetenschappen,
architecturale
en
beeldende vorming (3 doorstroomrichtingen/ ASO),
biotechnieken, maatschappij en welzijn, grafische
technieken (3 dubbele-finaliteitsrichtingen/ TSO),
plant/dier/milieu, zorg en welzijn en decor/etalage
(3 arbeidsmarktrichtingen/ BSO). Voor de leerlingen
die momenteel tuinbouw volgen, is er vanaf volgend
jaar een zevende jaar. Op die manier kunnen ze in Ter
Sterre ook hun beroepsdiploma behalen, wat vroeger
niet het geval was.

Sterke groei
Momenteel volgen er 170 leerlingen les, 20 meer dan
vorig jaar. Bij de start van volgend jaar verwacht men
220 leerlingen. De school breidt zo sterk uit en het
lerarenkorps staat voor enkele spannende jaren.

De school is momenteel op zoek naar enkele
nieuwe leerkrachten om het team te versterken.
Geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen
met de school: www.tersterre.be - secretariaat@
tersterre.be - 051 77 77 75. Momenteel zijn er al een
80-tal personeelsleden verbonden aan Ter Sterre. Die

De sloop van één van de oude gebouwen komt er snel
aan. In de toekomst
hoopt men ook om het
2e oude gebouw te
kunnen slopen, maar
dat blijft voorlopig
nog nodig om de
grote groei aan te
kunnen.

verwelkomen je graag in het jong en enthousiast team!

gaan de wespenverdelgers van
Hulpverleningszone

Midwest

momenteel 3 keer per week op
stap. Let op, het verwijderen van
een wespennest kost € 48,40. Alle
info vind je op www.moorslede.be/
wespenverdelging

vacature

Zie je een job als huishoudhulp
met dienstencheques wel zitten?
Alle info op www.moorslede.be/jobs

Meer richtingen
Vanaf volgend jaar
biedt
Ter
Sterre
vanaf
het
derde
jaar
9
richtingen
aan, verdeeld over
3 domeinen: STEM,

of via 051 57 60 70.
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KALENDER
1-21 07

Dadipark pop-up
Heeren Deweer

www.dadipark.be
gratis

zaterdag

10 07

Vlaanderen
Feest!

vanaf 19 uur
Cultuurdienst i.s.m. Heeren
Deweer
Dit jaar verwelkomen we
Augustijn en The Keavers
(coverband The Beatles)!
Ook de Cultuurprijs wordt
uitgereikt!

23 08

Familievoorstelling
“Tarzan” door

Ila van der Pouw
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
Een gorillamoeder ontfermt
zich over een in de jungle
achtergelaten baby en geeft
het kind de naam Tarzan. En
dan verschijnt tante Jane in
de jungle. Tarzan 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.

dinsdag

Vierkavenbos, Nettingstraat

24 08

Inschrijven en info:
www.natuurpunt.be/
activiteiten/zoeken

Familievoorstelling “Zeep”
door Het Wolk
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
‘Het wolk’ maakt een zeepzoete en betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen de zaal
onder in een waterwereld
waar alles mogelijk is. Mee
zwemmen met de vissen, racen op zeepaardjes, dansen
tussen de kwallen. Hopelijk
kunnen jullie lang genoeg
jullie adem inhouden?

:-)

Waterstraat 82, Dadizele

maandag

Up congé in Mwoslé

Neem een vergrootglas,
verrekijker, fototoestel
en schrijfgerief mee.
Mondmasker verplicht.

zaterdag en zondag

04 & 05 09
Circus ronaldo “Sono Io?”
om 20 uur
Mariënstede VZW

Park Mariënstede
Info en tickets:
056 50 94 13
onthaal@marienstede.be
www.marienstede.be
voor kinderen vanaf 12
jaar!
€ 22

Terrein pop-up Dadipark

zaterdag

04 09

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
gratis
GC De Bunder

De rommelmarkt in de Emiel
Jacqueslaan op 8 augustus
gaat niét door!

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

zondag

ADD: € 6 – VVk: € 5 –
ABO: € 4

15 08

Halfoogstfeesten

vanaf 14 uur
Dadizele Onderneemt i.s.m.
Dienst Toerisme
Meer info volgt!
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051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 6 – VVk: € 5 –
ABO: € 4

vanaf 18.30 uur
Ontbijtrun Dadizele

GC Den Ommeganck

28 08

Info en tickets: Dorine
Delrue (0497 70 35 80
of dorine.delrue@telenet.
be of Leen Pattou (leen.
pattou@hotmail.be of
0485 02 10 90)

van 14 tot 16 uur

Kaarten verkrijgbaar
vanaf 1 augustus en
kosten € 20

zaterdag
GC De Bunder

La vie en Rose

Vlinderwandeling
vierkavenbos

We hopen op fantastisch weer deze zomer want de toeristische dienst
heeft zowel voor kinderen, wandelaars, fietsers… iets in petto!
Fietsen
Vanaf 1 juli start een nieuwe
fietszoektocht van 41 km rond de
erfgoedborden. Ontdek onze rijke
geschiedenis en ga op pad met de
Erfgoedapp of met onze nieuwe
erfgoedkaart. Los de vragen op
en win een weekendje weg! Deze
wedstrijd loopt tot eind september.
Nog tot eind augustus loopt onze
fietszoektocht rond De Korte
Keten in samenwerking met cluster
Grensleie. Kies één van de 3 lussen,
of doe ze allemaal en maak er een
daguitstap van. Hoe meer lusjes je
succesvol aflegt, hoe meer kans je
maakt op een smakelijke prijs!
Ook de Smikkeltocht is helemaal
terug! Neem deel op 19 of 20
september 2021 en proef de troeven
van de Leiestreek én ... Westhoek!
Fiets op eigen tempo en hou
onderweg meermaals halt: je
proeft van het lekkers dat de
regio te bieden heeft en ontdekt
interessante
en
verrassende
plekjes.
Deze
fietstocht
in
samenwerking met cluster Grensleie
start dit jaar vanuit Moorslede
en is 52 km lang. Meer info op
www.toerismedadizele.be/
smikkeltocht
Inschrijven is mogelijk vanaf 1
augustus 2021 via de webshop of
in ons infokantoor. Volwassenen

betalen € 32, kinderen onder 12
jaar € 22.
Opgelet: het aantal deelnemers is
beperkt!
Wandelen
Had je al speurplezier langs beide
deellussen van het Vierkavenbos,
dan kan je van 1 juli tot eind oktober
ook een fotozoektocht langs het
Bourgondisch Wandelpad volgen.
Ook nu zijn er restaurantcheques te
winnen.
En speuren kan ook langs het
Pater Lievenspad met Code 17. Van
1 juli tot en met 31 augustus kan je
2 codes terugvinden langs dit pad.
Vind je ze? Stuur ze in en maak kans
op één van de 3 overnachtingen
voor 2 personen in een B&B in het
West-Vlaamse hart. Alle info op
www.toerismedadizele.be/code17
Kinderen
Net als de voorbije jaren heeft
Vlieg deze zomer weer overal in
Vlaanderen schatkisten verstopt.
Maar liefst 386 schatten zijn
verstopt, waarvan nu ook ééntje
in gemeente Moorslede! Tijdens
deze gratis zoektochten ga je op
verkenning doorheen Dadizele
& Slypskapelle van 1 juli tot 5
september. Voor oudere kinderen
is de zoektocht 6 km lang over

2 locaties. De kinderen moeten de
foto’s in de juiste volgorde plaatsen.
Voor de kleinste pagadders is de
zoektocht 1,5 km lang waarbij zij
hun telkunsten moeten bovenhalen!
Doe jullie best want alleen dan
kunnen jullie de schat vinden met
daarin een supercool vlieg-tastisch
gadget!
Ook de insecten- en bloemenbingo
is nog steeds beschikbaar. Haal je
formulier af en spot de verschillende
insecten en bloemen in het
Vierkavenbos. Als je ze gevonden
hebt kan je in ruil voor je formulier
een leuk cadeautje krijgen. Dit kan
nog tot eind september.
Picknicken
Reserveer
je
picknick
op
www.toerismedadizele.be/
picknickkast en geniet van een
heerlijke maaltijd in een rustige
omgeving pal in het centrum van
Dadizele. Alle producten zijn lokaal,
vers en superlekker. Een echte
aanrader!
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IN ‘T KORT
tijdig aan, het zou immers spijtig
zijn jouw reis te moeten uitstellen of
afzeggen omdat jouw documenten
niet in orde zijn.
Voor een aantal landen en regio’s
volstaat

een

identiteitskaart.

Andere landen eisen een paspoort,
eventueel met visum, of ook nog
een inentingsbewijs.
Herbruikbare bekers

Serviceflat vrij in Residentie Leonie

Sommige

Vanaf de zomer en ook dit najaar

De residentie staat in de dorpskern

een

ziet het er naar uit dat een feestje

van Dadizele. Het gebouw bestaat

identiteitskaart

weer zal kunnen. Een fuifje, festival

uit flats die aangepast zijn aan

andere dient het document enkel

of gewoon een gezellige drink

bewoners

geldig te zijn tijdens het verblijf.

of activiteit met je vereniging.

is momenteel een flat vrij met 1

Meer info op

Eindelijk! Maar belangrijk: sinds

slaapkamer.

www.diplomatie.belgium.be

vorig jaar zijn wegwerpbekers op

Je woont er zelfstandig. Er komt

evenementen verboden. Gelukkig

hulp aan huis die je zelf kiest. Het

is dat geen probleem, want je kan

nabij gelegen woonzorgcentrum

bij MIROM Roeselare herbruikbare

beantwoordt

bekers huren. Handig, betaalbaar,

noodoproepen.

aangenaam in gebruik en… goed

doen op de woonassistent voor

voor het milieu. Alle verenigingen

alle

uit de gemeenten van MIROM

vragen over wonen en zorg.

Onafhankelijk bouwadvies

kunnen

De dagprijs bedraagt € 19,98/dag.

Acasus

gebruik

maken

van

24

mogelijke

zorgnoden.

u./24

u.

Er

vereisen

minimumgeldigheid
of

van

paspoort,

bij

problemen

en
is

een

inspiratie-

bovendien

uitgebreid.

wonen, bouwen en renoveren. Dit

Naast gewone festivalbekers voor

is een gezamenlijk initiatief van de

bier of frisdrank (25 of 33 cl), biedt

Provincie West-Vlaanderen en de

men nu onder meer ook stijlvolle

POM West-Vlaanderen.

herbruikbare bekers aan voor wijn,

Particulieren

bubbels, bier en warme dranken.

terecht voor onafhankelijk advies

Er zitten bovendien ook karaffen

over

in het assortiment.

voor nieuwbouwprojecten (totaal)

En handig: je moet de bekers

renovaties, sloop met heropbouw,..

Meer info & aanvragen:
www.mirom.be/bekers

hun

kunnen

duurzaam

bij

bouwproject,

hen
zowel

Vraag je reisdocumenten tijdig aan!

Voor eenvoudige vragen over jouw

Om

project of premies kan je bij het

naar

het

buitenland

te

11 08

Wielerwedstrijd Juniores Dadizele

04 07

Wielerwedstrijd Elite zonder contract en
Beloften Slyps

14 08

Velodroomtocht (Velodroomvrienden)

19-23 07

Jeugdvoetbal SV Moorslede

14 08

Wielerwedstrijd Elite zonder contract en
Beloften Moorslede

21 07

Koersbus in Moorslede en mini-fietsmarathon

15 08

Clubdag SV Moorslede

08 08

PK Wielrennen U23

16 08

Wielerwedstrijd Elite zonder contract en
Beloften Moorslede

10 08

Wielerwedstrijd Elite zonder contract en
Beloften Dadizele

21 08

Liefhebbersvoetbaltornooi (The Rangers)

en

dit aanbod. Het assortiment is
stevig

over

Wielerwedstrijd Nieuwelingen Slyps

De Koersbus komt
naar Moorslede!

de

Je kunt beroep

kenniscentrum

nadien niet meer zelf afwassen.

14

met

landen

03 07

kunnen reizen, heb je officiële

adviesloket terecht. Alle info op

reisdocumenten nodig. Denk er

www.acasus.be!

In september gaat het WK wielrennen in Vlaanderen

exclusieve collectiestukken, teksten, foto’s en video’s.

door.

Een bezoek meer dan waard!

Naar

aanleiding

daarvan

kocht

KOERS

(wielermuseum Roeselare) een bus en bouwde deze
om tot een WK-museum-op-wielen. Tussen 11 en 21 juli
legt de KOERSbus een “Ronde van België” af waarbij

Mini-fietsmarathon

hij steden en gemeenten met een WK-link aandoet. Op

Om gekende reden kan de Fietsmarathon al 2 jaar

21 juli is gekozen voor Moorslede waar in 1950 het

niet doorgaan. Terwijl de KOERSbus op de Marktplaats

legendarische WK werd gereden dat werd gewonnen

staat, willen we de kinderen er terug eventjes van

door Briek Schotte.

laten proeven. Op een kort afgesloten parcours rond
de kerktoren zullen ze vrijblijvend rondjes kunnen

De KOERSbus komt rond 15.30 uur aan op de

rijden terwijl andere familieleden een bezoek brengen

Marktplaats en kan GRATIS bezocht worden tussen 16

aan het museum. Er zullen geen prijzen te winnen zijn

en 20 uur. Het museum biedt een attractieve mix van

maar een stempeltje zal zeker geplaatst worden!
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Lees nu digitaal via
de bib, thuis of op
vakantie

TC Moorslede: club in beweging
op lessen en kampen en activitei-

beeld via een app doen. Er is ook

ten voor leden.. We organiseren 12

een betalingssysteem voor de tor-

weken kinderkampjes per jaar en 2

nooien, de lessen en de kampen

officiële tornooien (Xperienz in juli

op onze website. Niet-leden zullen

en Alaska tornooi in maart). Vorig

binnenkort ook via de site kunnen

jaar werkten we ons clubhuis af

reserveren en betalen... We willen

smartphone of computer) als lid van Bib Moorslede. Je

In 2017 werd het huidige
tennisterrein aangelegd op
domein Grimmertinge. Het gaat
goed met TC Moorslede. Maar
het bestuur wil het nóg beter!
Aan het woord: voorzitster
Linsey Debosschere.

mét terras van 80 m². Dit jaar wil-

in de toekomst ook meer inzetten

kan 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en elk

len we een eerste jeugdtornooi or-

op de jeugd en samenwerken met

Hoe ben je in het tennis gerold?

ganiseren in juni, na de examens.

bedrijven en de toeristische sec-

Mijn zonen hadden al lessen ge-

In de zomer komt er een clubkam-

tor. Tennissen tijdens je verblijf in

volgd bij Tennibo. Plots kwamen er

pioenschap met finale in septem-

de gemeente? Of over de middag

lessen bij in het weekend en gin-

ber. In oktober doen we ook the-

tijdens je werkdag? Het moet mo-

gen we met het hele gezin tennis-

ma-avonden, met een etentje voor

gelijk zijn! En mocht er nog uitbrei-

sen op zondagmorgen. Dat beviel

de leden. Dankzij de ondergrond

dingsmogelijkheid zijn, dan zijn

ons heel goed. En al snel zette ik

van de terreinen, kan je bij ons het

we daar zeker ook voor te vinden

de stap naar het bestuur.

ganse jaar door spelen.

(lacht).

Tennis in een ander perspectief ?

Hoe zie je de toekomst van TC

Kom je eigenlijk zelf nog aan ten-

Ja, het is niet te onderschatten. Er

Moorslede?

nissen toe?

is heel wat werk op het vlak van

We willen een inclusieve club blij-

Nu weer wat meer. Meestal zit ik

sportieve werking, ledenwerving,

ven, waar iedereen welkom is en

vaak in de wagen, maar gezien

en

iedereen met iedereen tennist. We

veel nu via telewerk gebeurt, ben

van

willen ook verder digitaliseren.

ik ’s avonds iets vroeger vrij. Moch-

sponsors, offertes opvragen, tor-

Tennis Vlaanderen sprong op de

ten er nog mensen zijn die in hun

nooien, lessen, communicatie naar

digitale trein en wij nemen daar

vrije tijd willen sporten, dan zijn ze

de leden en verzorgen van social

veel van over. Het reserveren van

zeker welkom om onze 180 leden

media... We zijn daar dagelijks mee

terreinen kunnen leden bijvoor-

te vervoegen!

Je hoeft deze vakantie geen kilo’s boeken naar je
reisbestemming mee te sleuren. Je kan nu ook gratis
e-boeken lezen op je eigen toestel (e-reader, tablet,

e-boek maximaal 6 weken houden. Meld je aan op het
cloudLibrary-platform via je Mijn Bibliotheek account
en leen meteen jouw eerste e-boek.
Veel e-leesplezier!

Nieuwe fiets- en
wandelkaarten in de
bib

-verwerking,

financiën,

PR,

infrastructuur,

aantrekken

bezig. Tot voor kort waren we met 4
Wist je dat je in de bib fiets- en wandelkaarten kan

bestuursleden om het werk te ver-

lenen? We hebben zowat alle kaarten van West-

delen. Recent zijn er nog 2 mensen

Vlaanderen. Zowel de nieuwe Vierkavenboswandeling

bijgekomen. Gelukkig kunnen we

als de Polderrand fietsroute of de Stadswandelroute

ook rekenen op de hulp van verschil-

Poperinge en nog tientallen andere kaarten kan

lende leden bij het openhouden van

je gratis lenen in de bib. Daarnaast hebben we ook

de bar en het organiseren van acti-

diverse kaarten van andere provincies.

viteiten, want we hebben heel wat

Wie zelf zijn route wil uitstippelen kan de kaarten

plannen!

van de fiets- en wandelnetwerken ontlenen, bv.
Wandelnetwerk
Bulskampveld.

Heuvelland

of

Wandelnetwerk

Vertel!
We werden een hele tijd terug lid
van Tennis Vlaanderen. Dat maakt
het professioneler. We zetten in

16

17

Blik achter de schermen
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 Moorslede’. Is er geen activiteit van ‘Warm
Moorslede’, 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.

PATRIA
Gezondheidsadvies

woe van 14.30 - 15.30u.:

We geven je graag ook een inkijk in de renovatie!
Op www.moorslede.be/renovatie-oud-gemeentehuis-dadizele-2
vind je alle info terug over dit project!

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

workshops

workshops

Crea Fietsplezier

Yin - restoratieve yoga 9

11 & 25 aug
iedere do van 1 juli tot 12 aug

gratis
cafetaria ldc patria

elke werkdag van 13.30 - 17 u.
Gezellige namiddagen - 14 u.
vrij 9 juli: Hoopbingo
vrij 6 aug: Vakantiebingo

In mei kregen zowel het college en directie als betrokken medewerkers van
het lokaal bestuur de kans de renovatiewerken te bezichtigen.

Dienstencentrum

(behalve op 22 juli- - 20 u.
do 15 juli om 14 u.
6,5 euro (incl.
alle materialen
en drankje) vooraf inschrijven

gratis
beweging - flow yoga

iedere woensdag van 20 - 21 u.
(behalve op 21 juli en 18 aug
en 25 aug)
10-beurtenkaart: 40 euro
voordracht - SOS GSM/Smartphone

maandag 12 juli vanaf 14 u.

workshops

46 euro voor schaaltje of 16
euro voor schaapje (incl.
materiaal en koffie) - vooraf
inschrijven
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15 euro voor 3 lessen (incl. water
en koffie) - voor inschrijven

Belevingsgerichte massage
woe 4 aug van 14 tot 17 u.
18 euro voor 30 min. massage
naar keuze - vooraf inschrijven
Extra activiteiten

Feel Good: Nu is de herinnering van
morgen!
woe 25 aug om 14 u.

workshops

Crea Smulboeket

5 euro (incl. drankje) vooraf inschrijven

Extra activiteiten

Volksspelen met ijsje

Vrije Crea

iedereen welkom

op di 29 juni, 6 juli en 31 aug

Extra activiteiten

ma 9 aug om 13.30 u.

woensdag 14 juli vanaf 14 u.

gratis

Handwerkatelier (extra lessen)

Keramiek Tapasschaaltjes/Schaapje

voordracht - Op reis met je partner
met dementie

iedere donderdag van 13.45 u.
tot 16.30 u.

Extra activiteiten

om 13.45 u.

1,5 euro (incl. 30 min. begeleiding en koffie) - vooraf inschrijven

2 euro (incl. koffie/water) vooraf inschrijven

24 euro voor reeks van 6 sessies
- vooraf inschrijven

woe 18 aug van 13.30 u. tot
woe 11 aug om 14 u.

16.30 u.

6,5 euro (incl. ingrediënten en
drankje) - vooraf inschrijven

6,5 euro incl. onbeperkt spelen
op volksspelenparcours + ijsje +
attentie) - vooraf inschrijven
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INSCHRIJVINGEN
SCHOOLJAAR
2021 - 2022

Academie

BEELDENDE KUNST
artistiek atelier voor kinderen
Dadizele
‘t Torreke, plaats 6
8890 Dadizele

Moorslede
P. Lievensstraat 3
8890 Moorslede

WOENSDAG
17.30u - 19.10u
1ste tot 6de leerjaar

WOENSDAG
13.20u - 15.00u
1ste tot 3de leerjaar

Z AT E R D A G
10.50u - 12.30u
1ste tot 6de leerjaar

VRIJDAG
15.30u - 17.10u
4de tot 6de leerjaar

JUBILEA
Leenstraat 14
8800 Roeselare
051 20 30 29
info@saskroeselare.be

CREATIEVELING VAN DIENST
Foto: Jan Stragier

Diamant - Carlos Decaestecker en Paula Verhanneman

Fotograaf Christine nam de foto’s
voor deze editie
Christine Bentein (65 jaar)

www.saskroeselare.be

Roeselaarsestraat - Moorslede

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ROESELARE

Toen ik met pensioen ging - ik heb altijd lesgegeven in
het BuSO Sint Idesbald Roeselare - had ik 2 dromen: te
voet naar Compostela en leren fotograferen! Met enige
trots kan ik zeggen dat ik Santiago de Compostela heb

Word net zoals Rik gemachtigd opzichter!

bereikt. Voor mijn tweede droom ben ik nog steeds
aan het oefenen. Via het volwassenonderwijs leerde
ik m’n reflexcamera beter kennen en gaandeweg lukte

Ze zorgen er iedere morgen voor dat jouw kindjes veilig de straat oversteken, helemaal vrijwillig én met de
glimlach. Een gesprek met één van onze gemachtigd opzichters: Rik – van de Shopping Car – Declercq.
Wanneer ben je als gemachtigd opzichter gestart?

Wat houdt dat precies in, gemachtigd opzichter?

In 2014, 2 jaar na mijn pensioen. Ik sta op dinsdag-,

Je staat in voor de veiligheid van de kinderen. Dat is

woensdag- en donderdagmor-

toch wel een verantwoordelijkheid. Als mij iets zou

gen van 8 tot 8.30 uur aan

overkomen, tot daar toe, maar stel je voor dat een kind

de schoolpoort van De

van de weg wordt gemaaid tijdens mijn dienst. Ik mag

Bunderboog.

Marc

het mij niet voorstellen.

Deceuninck doet hetmaandag

Waarom moet iemand gemachtigd opzichter worden?

en vrijdag. Ik doe nog

Je breidt je sociaal netwerk uit: heel veel mensen leren

andere taken als vrij-

jou kennen en jij leert ook heel veel mensen kennen.

zelfde

williger

op

binnen

de

Je wordt opgenomen in een team van vrijwilligers bij

school, maar dat hoef

wie je je altijd welkom voelt. Je krijgt ook oprecht ap-

je niet te doen. Je kan er

preciatie voor wat je doet. Ik kan het alleen maar aan-

ook voor kiezen om enkel gemachtigd opzichter te zijn en een aantal
momenten bij de oversteekplaats aan de school te staan.

20

raden!

Wil jij gemachtigd opzichter worden?

Stuur een mailtje naar jurgen.deceuninck@moorslede.be

het me. Het Vierkavenbos is al jarenlang oefenterrein!
Foto: Jan Stragier

Diamant - Alberic Catry en Jenny Krock

Zowel landschaps- als detailfoto’s boeien me! Ik neem
(bijna) dagelijks weerfoto’s en af en toe heb ik het
geluk dat mijn foto te zien is bij Frank, Sabine of Bram
op Eén, op WTV of in de krant! Het doet me altijd deugd
als mijn foto het haalt! Toen de bib van Moorslede 30
jaar bestond, mocht ik 30 foto’s nemen van mensen die
woonden op een huisnummer 30 ergens in Moorslede.
Op een tentoonstelling in de bib kon je deze 30 foto’s
bewonderen. Ik ben bibliothecaris Luc D’haene en zijn
team nog steeds dankbaar voor die kans. Fotograferen
is een mooie hobby. Waar ik ook ga, mijn camera is
vaak een trouwe bondgenoot! Iets wat ik nog lang wil
blijven doen!

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

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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ADRESSEN EN OPENINGSUREN
Marktplaats 1

Hulp nodig?

051 77 70 06

Apotheek van Wacht

info@moorslede.be

www.geowacht.be

Gemeentehuis

het college van

burgemeester en schepenen

0903 99000 (tussen 22 en 9 u.)
OCMW/Sociaal Huis

1,5 euro per minuut

Marktplaats 18a
051 57 60 70

Dokter van wacht

Thuiszorg, bejaardenhuisvesting: zorg@moorslede.be

www.huisarts.be

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.be

Moorslede: 051 24 50 50

Welzijn: welzijn@moorslede.be

Dadizele: 056 50 16 10

Openingsuren (op afspraak: afspraak.moorslede.be)

Tandarts van wacht

MA

www.tandarts.be

8.30 - 12 u. / 16 - 19 u.

DI

8.30 - 12 u. / 14 - 16 u.

WO

8.30 - 12 u. / 14 - 17 u.

Verpleegkundigen

DO

8.30 - 12 u. / 14 -16 u.

www.verplegingthuis.be

VR

8.30 - 12 u. / in de namiddag gesloten

070 22 26 78

Lokale Politie PZ Arro Ieper LC Moorslede

Brandweer- Dringend: 112

Pater Lievensstraat 3

www.brandweermoorslede.be

8890 Moorslede

Moorslede: 051 80 60 70

051 78 81 81

Roeselare: 051 80 60 00

Dringend: 101
PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu

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

Antigifcentrum
070 24 52 45

Containerpark
Briekhoekstraat 11
Openingsuren
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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.)

Volg ons
www.moorslede.be
@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
Alle diensten, uitgezonderd Toerisme,
zijn dicht op 21 juli en 16 augustus.
Zomersluiting Secretariaat Cultuur &
Jeugd: 26 juli t.e.m. 16 augustus
Zomersluiting Bib Dadizele: 19 juli t.e.m.
16 augustus
Bib Moorslede: iedere voormiddag van
16 t.em. 31 augustus (renovatiewerken)

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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