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“Het gemeentebestuur dankt oprecht
alle mensen die gezorgd hebben voor
een goede infrastructuur en dito uitbating van Den Ommeganck.”
WARD VERGOTE, BURGEMEESTER

Hiep, hiep, hoera!
Info Moorslede heet voortaan Mee in Mwoslé! Proficiat aan Ines
Verborgh uit Moorslede die de kersverse naam heeft verzonnen en
ingestuurd. De jury vond de alliteratie, naar analogie met ‘Mensen
maken Moorslede’ doorslaggevend. Bij het lezen zal je ongetwijfeld
ook aangenaam verrast worden door de nieuwe frisse look en de
strakke structuur.
Er werd onlangs ook een redactieraad samengesteld die instaat
voor de keuzes bij de inhoudelijke keuzes van ‘Mee in Mwoslé’.
Marilyne, Sofie, Sammy en ikzelf zijn erg benieuwd naar jullie
reacties!
In deze editie staat onder meer informatie over de uitbating
van Den Ommeganck. Vanaf 1 april zal de gemeente Moorslede
hiervoor instaan. Dat brengt tal van voordelen met zich mee, onder
andere een aanzienlijke daling van de prijzen voor de verenigingen
en het poetsen na gebruik.
Het gemeentebestuur dankt oprecht alle mensen die al die jaren
gezorgd hebben voor een goede infrastructuur en dito uitbating
ten voordele van alle verenigingen van Dadizele. Een dikke merci!
Veel leesplezier!
Ward Vergote, burgemeester en schepen voor Communicatie
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Ontmoet ‘

Mee in Mwoslé ’

Het is zover: Info Moorslede wordt na jaren ingeruild voor Mee in Mwoslé. Een magazine met
veel beeldmateriaal, maar vooral duidelijke informatie! Een initiatief van dienst Communicatie
die samen met Scarabar en een aantal gemotiveerde medewerkers dit resultaat opleverde!
In de zomer van 2019 werd de kiem

artikel mag bevatten en welke foto

gemeente? Dan worden enkel nog

gelegd voor het nieuwe magazine.

hierbij past. Iedere dienst geeft

de datum, uur en contactgegevens

Wat willen júllie? Waarom wordt

door welk plaatsje hij/zij in het

opgenomen.

iets wel of niet gelezen? Wat oogt

magazine wil. Een redactieraad

gemeentelijk? Dan wordt ook tekst

mooi en hoe kan nuttige informatie

van 4 mensen beslist dan wie welk

(387 tekens inclusief spaties) en 1

op

artikel krijgt.

foto voorzien. We merken immers

een

aantrekkelijke

manier

aangebracht worden?

Is

het

ook

dat steeds meer mensen hun weg
Kalender

naar het web vinden en kiezen als

Principes

Ook voor de kalender zijn er

bestuur ook voor digitalisering.

Er werden principes vastgelegd:

regels. Staat het evenement niet

Uiteraard verwijzen we nog naar

geen rubrieken meer, een interview

in de cultuurbrochure en betreft

www.uitinmoorslede.be

in iedere editie, en afwisseling

het geen samenwerking met de

alle activiteiten terugvindt.

waar

je

tussen langere en kortere artikels.
Ook de jubilea krijgen nog altijd
een plaatsje, naast de kalender,
die voor een bloeiende gemeente
als

Groot-Moorslede

uiteraard

belangrijk blijft.
Formats
Het

samenstellen

infomagazine

is

van

een

telkens

een

grote puzzel. Daarom wordt met
4

verschillende

vaste

formats

gewerkt. Hierbij is voor elk artikel
vastgelegd

hoeveel

letters

dit

Meer info?
Mail naar

communicatie@moorslede.be
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Vrachtwagenparking
Op de afgesloten parking aan polyvalente loods

dienst

Oltereeke in de Nijverheidslaan in Dadizele is er sinds

aanvraagvrachtwagenparking. Per voertuig moet er

kort een vrachtwagenparking.

een aanvraagformulier ingevuld worden.

De parking is er voor inwoners van Moorslede die

Per afgeleverde toelating wordt € 125 per jaar

als vrachtwagenchauffeur rijden en hun vrachtwagen,

gevraagd. Vraag je in de loop van het jaar nog een

waarvan de maximale toelaatbare massa hoger is dan

toelating aan, dan wordt deze prijs verrekend.

of

online

via

www.moorslede.be/

7,50 ton, niet kwijt kunnen op eigen terrein of op de
terreinen van de firma waarvoor ze rijden. Deze

Bij afgifte van de toelating krijg je een gsm-nummer

vrachtwagens mogen niet meer op andere locaties

waarmee je de poort automatisch kan bedienen. Het

in de gemeente geparkeerd worden. De chauffeur

is verboden dit nummer aan iemand anders door te

moet een rijbewijs C(E) of D(E) kunnen voorleggen.

geven.

Personenauto’s en motoren van de gebruikers van de

6

vrachtwagenparking mogen de naastliggende parking

Wil je de toelating opzeggen? Dan geldt er een

gebruiken in de nabijheid van de toegangspoort van de

opzegtermijn van 2 maanden. De vergoeding wordt

vrachtwagenparking.

dan verrekend.

Je dient een schriftelijke aanvraag in bij het college

Wil

je

van burgemeester en schepenen via een aanvraag-

Je

vindt

formulier

vrachtwagenparking-nijverheidslaan-dadizele.

dat

je

kan

afhalen

bij

de

technische

het
het

reglement
op

volledig

doornemen?

www.moorslede.be/reglement-

Veilig Moorslede
Veiligheid wordt door het bestuur hoog in het vaandel
gedragen. De sensibiliseringscampagne Control Cruiser
zag je in het straatbeeld. Maar er is méér.
Tijd voor wat uitleg…

In februari 2019 sloegen gemeente Moorslede, de Bouwunie,
Confederatie Bouw en FEMA de handen in elkaar om samen bij te
dragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken. Zo
ontstond het Charter Werftransport. Dit betekent bijvoorbeeld dat
er geen werftransport kan gebeuren voor werven gelegen in
schoolomgevingen tijdens de begin-en einduren van de scholen.
Daarnaast wordt ook ingezet op visibiliteit voor de bestuurders.
Begin februari werden wegmarkeringen in de directe schoolomgevingen gebrand. Zo zien bestuurders dat ze een school
naderen én in zone 30 rijden. Ook aan Ter Sterre in de Passendaalsestraat komt zo’n wegmarkering eens de nieuwbouw afgewerkt is.
In november 2019 was er de sensibiliseringscampagne Control
Cruiser, waarbij bestuurders herinnerd werden aan de maximumsnelheid en zij die dat deden werden bedankt. Het respecteren van
die maximumsnelheid blijkt moeilijk. In januari van dit jaar bleek dat
60% van de bestuurders zich niet hielden aan de snelheid in zone
30. Op regelmatige basis zal de politie daar dan ook flitscontroles
uitoefenen.
Om input te krijgen vanuit de bevolking zelf, wordt ook een Werkgroep Verkeer opgericht. Deze bestaat uit een 20-tal personen die
situaties uit hun eigen omgeving aankaarten waar het op verkeersvlak beter kan. Deze groep zal 2 keer per jaar samen komen.
En om nog méér info te verkrijgen, werden ook verkeerstellers
opgehangen op bepaalde plaatsen in de gemeente. Op die manier
krijgt men een duidelijk beeld van de verkeersstromen en de
-intensiteit op de Moorsleedse wegen.
Allemaal acties om samen naar een veiligere gemeente te streven!
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Manpower
in de gemeente

Preventie- en noodplanningscoördinator
8

Daarnaast bekijken we ook evene-

voor. We deden bijvoorbeeld een

Jakob Defoer

menten. Daarvan proberen we de

enquête

geboren 30 maart 1990
partner van Celine Havegheer

risico’s in te schatten en na te gaan

om de tevredenheid op het werk

of er extra veiligheidsmaatregelen

te onderzoeken. Daar vloeien ook

getroffen moeten worden. Soms

concrete acties uit voort. Door

wordt dan ook een BNIP (Bijzonder

teambuildings

Nood- en Interventieplan) opge-

samenhorigheid op het werk nog

maakt, als aanvulling op het ANIP.”

te versterken. Medewerkers van

woont in Moorslede
sinds 2016

onder

de

werknemers

proberen

we

de

het lokaal bestuur kunnen op dinsEn preventieadviseur?
Jakob:
Dat veiligheid hoog in het vaandel
wordt gedragen, was al duidelijk.
Maar wist je dat er ook iemand is die
zich met noodplanning en preventie
bezighoudt? Ontmoet Jakob Defoer,
noodplanningscoördinator

en

preventieadviseur van gemeente

“Preventie

risicoanalyse,
evaluatie.

is

dag ook gaan zwemmen over de
eigenlijk

inventarisatie

Risico’s

en

analyseren

middag, wat ook weer bijdraagt aan
die gezonde geest in dat gezonde
lichaam (lacht).”

we bijvoorbeeld door een rondgang te doen in de verschillende

Dat lijkt al een gevuld takenpak-

gebouwen. Of door na een arbeids-

ket.

ongeval na te gaan hoe dat kon

Jakob: “Dat klopt, maar het is

gebeuren en hoe we gepaste maat-

nog niet alles. Ik ondersteun de

regelen kunnen nemen om dat te

technische

voorkomen. Ook ergonomie is daar

administratief

onderdeel van. Als mensen correct

ook een luikje patrimonium. Het

voor hun scherm zitten, kan ook

opvolgen van keuringen, controle

Jakob, noodplanning, wat houdt

veel leed voorkomen worden. Of

van

dat in?

nagaan of onze arbeiders genoeg

brandblussers … Daar komt nog

Jakob: “Het betekent dat er plan-

gezien worden. Is de fluorescentie

wat

nen, richtlijnen worden opgesteld

van

dagen

Moorslede.

hun

werkkledij

voldoende

voor het geval zich een nood-

hoog? Zijn de machines waar-

situatie voordoet in de gemeente.

mee ze werken veilig genoeg? Er

Hiervoor werd een ANIP, Alge-

worden

meen

verslagen opgemaakt, waarbij we

Nood-

en

InterventiePlan

ook

maand-

en

in

telkens terugblikken en nagaan
hoe het met onze preventie gesteld

cel. Hierin zitten alle diensten die

is in die afgelopen periode. Welke

betrokken worden in noodgevallen.

keuringen zijn opgemaakt? Zijn er

Concreet dus brandweer, politie,

arbeidsongevallen gebeurd? Welk

medische diensten, communicatie

budget kunnen we hier tegenover

en logistieke diensten. Jaarlijks

stellen? De gemeente moet ook

doen we bijvoorbeeld ook een

financieel gezond blijven, natuurlijk

theoretische

(lacht).”

Dit

gebeurt

oefening.

Iemand

dan bekijken we of alle diensten

Er

ingespeeld zijn op elkaar en hoe

gezond lichaam gezorgd. Maar

we in deze situatie best reageren

wat met de gezonde geest?

naar de burgers.

en

EHBO-kisten,
opvolging
zijn

controle

bij

goed

op

beheer

van

kijken.

Mijn

gevuld,

maar

heerlijk afwisselend!”

Safety First dus bij Jakob. Bij het
ter perse gaan van dit nummer
vernamen we echter dat Jakob
gaat voor een position switch en
de gemeente verlaat. Wij wen-

schetst dan een noodsituatie en
wordt

ook

vlak

jaar-

samenwerking met de veiligheids-

opgemaakt.

dienst

duidelijk

voor

een

sen Jakob veel succes toe bij
zijn nieuwe uitdaging!

Jakob: “Daar hebben we ook oog
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IN ‘T KORT
• Vanaf 2020 is dakisolatie in huurwoningen verplicht!
• Een geïsoleerde woning is beter voor het milieu (= minder uitstoot!).
• De EPC-score verbetert wanneer
je isoleert, waardoor de woning

Duurzame sneukeltocht 2020

Op zondag 19 april organiseert de
Noord-Zuidraad voor de 7

de

maal

een duurzame sneukeltocht!
De tocht van 5 à 6 kilometer (met
tussenin enkele stopplaatsen voor
een drankje en een hapje) verloopt
over

goed

begaanbare

wegen

en kan zeker met buggy’s en/of
rolstoelen afgelegd worden.
De inschrijving en start is voorzien
tussen 14 u. en 15 u. aan GC D’Oude Schole, Strobomestraat 11a in
Slypskapelle.
Meer info via www.moorslede.be!
Iedereen van harte welkom!

meer waard is.
• De energiefactuur van de huurder daalt, dus minder kans op
huurachterstand.
• Het comfort in de woning verhoogt, met een tevreden huurder
als gevolg.
• Je doet als verhuurder een duit in
het zakje in de strijd tegen energiearmoede, waarvoor dank!
• Het is een eenmalige investering
waar je levenslang van kan genieten.
• Je kan premies krijgen en misschien zelfs gratis begeleiding en
ontzorging.

Wijzigingen Speelpleinwerking

Speelplein Dadizele verhuist naar
Den Ommeganck.
In de paasvakantie is er werking
behalve op paasmaandag. In de
zomervakantie is er werking van
1 juli t.e.m. 29 juli met uitzondering
van 20 en 21 juli. De werkingen
starten opnieuw op 12 augustus
t.e.m. 28 augustus.
De werkingen starten om 9 tot
12 uur (opvang vanaf 7.30 uur). Over
de middag kan er picknick gegeten
worden en worden ingeschreven
tot 13.30 uur. De werking eindigt
om 16.00 uur en is er opvang tot

Info op www.energiesnoeiers.net.

17. 30 uur.

Je kunt ook langskomen bij de
Woondienst in het Sociaal Huis,
Marktplaats
iedere

18a

in

Moorslede,

dinsdagvoormiddag

van

08.30 tot 12.00 uur.

8 redenen om je huurwoning te
isoleren

Infobrochure voor verhuurders

Nog al te vaak ontbreekt dakisolatie in huurwoningen. Nochtans zijn er heel wat redenen te
bedenken

om

te

isoleren.

We

sommen de belangrijkste nog even
op:
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Woondienst regio Roeselare stelde
een infobrochure op voor verhuur-

Jubilaris

ders. Indien je deze wenst te ont-

Op zondag 15 december 2019

vangen, neem dan contact op via

huldigde

051 26 24 38 of stuur een mail naar

Paula Van Belle. Zij vierde immers

woondienstregio@roeselare.be

haar 100e verjaardag. Proficiat!

het

gemeentebestuur

Jouw gezondheid: check
Waar maart in het teken staat van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker, wordt in april
opgeroepen om jouw vaccinaties na te kijken. Twee thema’s waarbij gezondheid voorop staat en je
aangemaand wordt zelf initiatief te nemen.
Maart 2020: Maand van het bevolkings-

een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf

onderzoek dikkedarmkanker

naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be.

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en

Heb je vragen?

met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie,

je een stoelgangstaal liet onderzoeken. Wil je weten

neem contact op met je huisarts.

wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag
verwachten?

20-26 april: Europese Vaccinatieweek in

Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:

Vlaanderen

•

www.myhealthviewer.be

Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen wint vaak

•

www.mijngezondheid.be

vooraf gezondheidsadvies in bij zijn huisarts. Maar ook

•

www.cozo.be

voor minder verre reizen kan het belangrijk zijn om na

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier

te vragen of je bestemming bepaalde gezondheids-

en medicatieschema vinden. Inloggen kan via je

risico’s inhoudt. Heel wat mensen gaan tijdens de

elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app

vakantie op bezoek bij familie of vrienden, of boeken

‘itsme’ gebruiken.

een niet-zo-veraf-reis. Mensen staan er soms niet bij
stil dat daar andere kiemen kunnen circuleren die min-

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

der aanwezig zijn bij ons. Voor dergelijke reizen ga je

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op

best op voorhand na of bepaalde (extra) vaccinaties

0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur

aanbevolen zijn.
Check je vaccinaties!
Als je twijfelt of je alle nodige vaccinaties in het
verleden gekregen hebt, kan je dat eerst zelf online
checken via https://www.myhealthviewer.be. Via die
beveiligde website van de mutualiteiten kan je je
vaccinatiegegevens raadplegen, voor zover je arts die
in Vaccinnet geregistreerd heeft. Vind je daar geen
info, vraag het dan aan je huisarts en ga na of een
inhaalvaccinatie aanbevolen is.
Meer info
www.laatjevaccineren.be
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KALENDER
zondag

vrijdag

zaterdag

De eerste viool
om 20 uur
KNA Moorslede

De eerste viool
om 20 uur
KNA Moorslede

Brasschaatse
huisvrouwen
om 20 uur
Het Prethuis vzw i.s.m.
Cultuurdienst

01 03

06 03 14 03
zaterdag

07 03
Net voor hun werkdag erop
zit, krijgen de drie poetsvrouwen Wendy, Kim en Nora nog
een dringende opdracht van
hun werkgever. Ze moeten
onmiddellijk gaan poetsen
bij madame Fifi in café “De
Eerste Viool”. Het blijkt echter om geen gewoon café te
gaan..
GC De Bunder
reserveren@
toneelknamoorslede.be of
www.toneelmoorslede.be
of 0496 96 57 72 (na 17 u.)

09 03
Khalid Benhaddou
om 20 uur
Davidsfonds

PC Den Ommeganck
www.davidsfondsdadizele.be
€ 5 voor Davidsfondsleden
€ 7 voor niet-leden

titel evenement
om 00 uur
Organisatie

04 03

De eerste viool
om 20 uur
KNA Moorslede
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rjzdadizele@gmail.com
www.ridderjanszonen.be
ADD: € 14
VVK: € 12
ABO: € 11

18 03
jeugdfilm aquaman
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

GC De Bunder
UITVERKOCHT

zondag

15 03

AMUSECONCERT
om 10.30 uur
Ridder Jans Zonen

ADD: € 9
VVK: € 8
ABO: € 7

woensdag

PC Den Ommeganck

woensdag

De eerste viool
om 20 uur
KNA Moorslede

maandag

teren naar heerlijke muziek
terwijl je geniet van een verfrissende aperitief en een
lekker hapje!

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
Het Amuseconcert van de
Koninklijke Fanfare De Ridder Jans Zonen, onder muzikale leiding van dirigent
Nick Vandendriessche, wordt
stilaan een traditie. Kom luis-

haal mij uit!
vrijdag

zaterdag

20 03 21 03
Radiopart
om 20 uur
Cultuurdienst

dagreis waterloo &
brussel
Heemkundige Kring
Moorslede

contact@
heemkringmoorslede.be
€ 72 voor leden
€ 75 voor niet-leden

Tijdens dit concert nemen
Sep, Seraphine en Tim jullie mee in hun wereld. Het
concert begint met een Cellosuite van J.S.Bach, om
over Arvo Pärt een brug naar
Radiohead te slaan. De mix
van klassieke instrumenten
zoals cello & harp met marimba en een rocky basgitaar
en de verschillende stijlen
van muziek, het geheel vloeit
naadloos in elkaar over.
PC Den Ommeganck
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 12
VVK: € 11
ABO: € 10

zaterdag

28 03

Nacht van de Steenuil
om 19.30 uur
Natuurpunt kern de Reiger
Café Sint-Jozef
051 77 12 13
gratis, inschrijven niet
nodig

zondag

zaterdag

solidair maal
om 11.30 uur
Broederlijk Delen

Concert 2020
om 19.30 uur
Koninklijke Harmonie
De Verenigde Vrienden

22 03 04 04
GC De Bunder
valeer.dessein@telenet.be
of 051 77 91 73
kleuters: gratis
kinderen: € 5
volwassenen: € 15 + € 1
voor apero
Overschrijving via
BE98 8508 3396 7093

zaterdag

28 03

Smul & Swing
om 20 uur
Vriendenkring VBS ‘t Brugske
PC Den Ommeganck
0497 48 68 18 of
leden Vriendenkring

GC De Bunder
info@harmoniemoorslede.be
www.harmoniemoorslede.be
ADD: € 10
VVK: € 9
ABO:€ 8
Kids - 12 jaar: gratis

zaterdag

04 04

volksdansavond
om 18 uur
Chiro Mozaïek
JC De 4Link
gratis

zondag
Op dit lenteconcert brengt
de harmonie een mix van
originele harmoniemuziek én
bekende melodieën.
Zo
staat
o.a.
Disneyfilmmuziek op het programma
(Brave, The Lion King,...),
maar ook bewerkingen van
popmuziek (Adèle in Concert,
Uptown Funk) en een tv-tune
(Hawaii Five-O).
De harmonie wordt voor de
eerste keer geleid door hun
nieuwe dirigent Wim Van
Volsem.

05 04

Opendeurdag Bakhuis
Vandermersch
om 14 uur
Heemkundige Kring
Moorslede
Pauweldreef 7
contact@
heemkringmoorslede.be
of
mieke@boerendochter.be

€8
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KALENDER
donderdag

zaterdag

woensdag

zaterdag

tarzan
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

Les Truttes
om 20 uur
Vierkavencomité

De Kleine Robbe
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

Toeren door Kunst
om 19.30 uur
Heemkundige Kring
Dadingisila

09 04 11 04

15 04

Loods Decneut,
Lolliestraat 8

25 04

www.wicket.be
ADD: € 25
VVK: € 20
Afterparty: € 6

zondag

12 04
Een gorillamoeder ontfermt
zich over een in de jungle
achtergelaten baby en geeft
het kind de naam Tarzan. En
dan verschijnt na tien jaar
tante Jane in de jungle… Een
voorstelling over wie je bent,
waar je thuis hoort maar bovenal over de moed om voor
jezelf te kiezen.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

BBQ + Stars on Tour
om 11.30 uur
Vierkavencomité
Loods Decneut,
Lolliestraat 8
www.wicket.be
€ 20

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

zaterdag

25 04

Live in Nerdland
om 20 uur
Cultuurdienst

Toeren door Kunst
We wandelen 2 km door
Dadizele. Op 11 plaatsen
bewonderen wij kunst van
Dadizelenaars. Kom zeker
kijken en luisteren! We
eindigen in ons tijdelijk
lokaal met
een drankje.
Afspraak om 19.30u stipt aan
de Spaanse Kapel. Breng
voor de veiligheid een fluovest en een zaklamp mee.
Deze activiteit kadert binnen
Erfgoeddag. Bekijk ook ‘In ‘t
heel Kort’ op p. 21!
Spaanse Kapel,
hoek Beselarestraat,
Geluwestraat
www.dadingisila.com

ADD: € 6
VVK: € 5
ABO: € 4

gratis, inschrijven niet
nodig
Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!
GC De Bunder
UITVERKOCHT
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21 03
22 03

Short Rally

28 03

Pater Lievenstocht (Velodroomvrienden)

28 03

Wielerwedstrijd Elite zonder contract +
Beloften – Slyps

04 04

Ontbijtrun (Dapalo – Dadizele)

11 04
12 04

Daisel Ommegang Classic
(Daiseltrappers - 75km of 150km)

11 04
13 04

Paastornooi SV Moorslede

13 04

Wielerwedstrijd elite zonder contract
en beloften - Vierkaven

18 04

Wielerwedstrijd nieuwelingen Dadizele

Fietsmarathon
De Fietsmarathon gaat dit jaar door op 16 en 17 mei
en viert zijn 30ste verjaardag!
Sinds 1990, op initiatief van voormalig schepen Norbert
Vanoost, wordt in Moorslede een Fietsmarathon georganiseerd. Enkel werken voor de vernieuwing van de
Marktplaats zorgden tot nu toe voor één jaar zonder
Fietsmarathon.
Door de jaren heen evolueerde de Fietsmarathon tot
wat het nu is: een gezellige, familiale sportactiviteit met
een zweem van competitie, maar vooral ook een
sociaal gebeuren waar jong en oud samenkomen in de
dorpskern.
Tijdens de komende Fietsmarathon zal er in zaal Patria
een overzichtstentoonstelling zijn naar aanleiding van
de 30ste editie.
Voor de feesteditie van dit jaar wordt er, mede door
de werken in Roeselaarsestraat, terug op het oorspronkelijke parcours gereden. Dat wil zeggen dat er
vanuit de Dadizeelsestraat via de Kerkstraat naar de
Marktplaats wordt gereden. Extra randanimatie zal van
deze jubileumeditie een feest maken!

15

Bib sluit 2 weken

Van 23 maart tot en met 1 april zullen de bibliotheken
van Moorslede en Dadizele gesloten zijn wegens de
omschakeling naar nieuwe bibliotheeksoftware. De
bibliotheek verlengt automatisch alle uitgeleende
materialen. Ook de online service Mijn Bibliotheek zal
niet werken.
Op donderdag 2 april gaat de Bib Moorslede weer open
en op zaterdag 4 april opent de Bib Dadizele opnieuw.

Jeugdboekenmaand

In 2020 is het thema van de Jeugdboekenmaand
Kunst. Kunst kan je fantasie en verbeelding prikkelen,
zowel in de zin van kijken als in de zin van luisteren en
voelen. Kunst is een middel om iets uit te drukken,
of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een
sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan
alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging.
Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel
op. Het zet je aan het denken.
Tijdens de Jeugdboekenmaand zetten we in de bib van
Moorslede de hele maand maart kunst in de kijker met
o.a. een boekenstand.
Voor leerkrachten lager onderwijs en eerste graad
secundair

onderwijs

zijn

www.jeugdboekenmaand.be
handleidingen beschikbaar.
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via
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website

educatieve

Moorslede gaat voor goud!

In mei 2020 gaat Moorslede opnieuw de strijd aan tegen andere
gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen in een stappenclash.
De gemeente die de meeste stappen zet, in verhouding tot het
aantal 18-plussers in de gemeente, wint! Vorig jaar eindigde
Moorslede op een mooie 5de plaats. Help je ons dit jaar mee
naar de overwinning?

Waarom stappen?

•

Sluit je aan bij de groep van

Stappen kan je overal: thuis, op

Moorslede. Ook als je niet

het werk, tijdens je verplaatsingen

in Moorslede woont kun je

en in je vrije tijd. Neem de trap in

zonder

plaats van de lift, parkeer je auto
iets

verder,

ga

lunchwandelen,

probleem

bij

deze

groep aansluiten.
•

tuinier … Elke stap telt!

Geef elke dag je stappen in. Ook
andere vormen van bewegen
zoals

fietsen,

zwemmen

…

Stappen is goed voor je gezond-

kunnen meetellen en mag ook

heid, want je hoeft niet intensief

ingegeven worden. Doe dit via

te gaan sporten om je gezond-

de website of app van 10.000

heid te verbeteren. Streef elke dag

stappen.

naar 10.000 stappen en blijf fit en

•

Tel

je

stappen

met

een

gezond. Elke dag bewegen geeft

app,

je energie, is goed voor je spieren

klassieke stappenteller. Meer

en gewrichten en vermindert de

info over stappentellers vind

kans op overgewicht, diabetes en

je op www.10000stappen.be.

verschillende

daar

Of leen gratis 1 van de 20 stap-

stopt het niet, want er is een prij-

pentellers in het Sociaal Huis,

zenpot voor deelnemers.

Marktplaats 18a in Moorslede.

kankers.

En

activity

tracker

of

Hoe deelnemen?
•

Inwoners

al

De Vlaamse 10.000-stappenclash is

deelnamen, hoeven niet op-

die

vorig

jaar

een initiatief van het Vlaams Insti-

nieuw lid te worden van de

tuut Gezond Leven en de Vlaamse

groep. Zij tellen gewoon hun

Logo’s, met steun van de Vlaamse

stappen en registreren die op

overheid.

www.10000stappen.be of via
de app.
•

Registreer

je

gratis

www.10000stappen.be

op
of

via de app ‘10000 Stappen’.
Of meld je aan als je al een

Meer info? Ga naar

account hebt.

www.moorslede.be/10-000-stappen
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IN ‘T KORT
De goedkeuring van het natuurbeheerplan “Ons Park” door Minister
Zuhal Demir werd op 22 januari
2020 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd.

je moet doen om de grond terug
gezond te maken. Help ook jij mee
aan dit onderzoek? Meer informatie
op www.degrotegrondvraag.be.

Natuurbeheerplan ‘Ons Park’ is
een feit

Om het beheer van Park Mariënstede, Chirobos en dreef (Ons Park)
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op elkaar af te stemmen werd een

De Grote Grondvraag:

natuurbeheerplan opgesteld.

Hoe gezond is jouw grond?

De vraag voor elk terrein is: wat

Dat kom je te weten met De

zijn de belangrijke waarden, hoe

Grote

wil je die behouden of ontwikkelen

ondersteunt

De

toekomst plaats voor meer groen?

en welke maatregelen zijn daar-

Grote Grondvraag van OVAM die

Hoe pakken we parkeerproblemen

voor nodig? In het beheerplan is

begin november 2019 van start

aan? Wordt het contact met onze

daarom eerst aandacht besteed

ging.

buren beter? Kan iedereen straks

aan

de

geschiedenis,

Zo

de

Moorslede

campagne

ondersteunen

OVAM

Hoe we leven verandert razendsnel.
Hoe we wonen ook. Maken we in de

flora

en de Vlaamse gemeenten alle

en fauna van het park om dan de

grondeigenaars in Vlaanderen bij

doelstellingen voor het toekomstig

het controleren, en waar nodig

Wat

onderhoud

saneren, van hun grond.

is

wordt het parkbeheer vastgelegd

Wist je dat de kwaliteit van de

Daarom

voor de volgende 24 jaar.

grond waarop je leeft een grote

overheid samen met de gemeente

De nadruk van het onderhoud ligt

impact heeft op je levenskwaliteit?

Moorslede Thuis in de Toekomst.

op het behouden van het bomen-

Samen met jou wil OVAM veront-

Via deze online woontest geef

bestand en de bosplanten in de

reinigde

en

jij de gemeente Moorslede meer

ondergroei

veel-

saneren. Zo kan elke vierkante

informatie over hoe je graag wilt

bloemige salomonszegel, gevlekte

meter grond in Vlaanderen weer

wonen: wat je belangrijk vindt en

aronskelk…).

gezond gemaakt worden.

wat niet. En daarmee kunnen jullie

Er is ook een plan voorgesteld

Vanaf 1 maart 2020 kan je op

samen plannen voor de toekomst

voor het verantwoord ruimen van

www.degrotegrondvraag.be

op-

maken. Bovendien krijg je al een

de vijver en de walgrachten. Het

zoeken hoe het gesteld is met

kleine inkijk in het wonen van

laatste deel gaat over de toegan-

de kwaliteit van de grond waarop

morgen.

kelijkheid zodat iedere bezoeker

je woont of werkt. Als blijkt dat

precies weet waar er kan ge-wan-

de grond een risicogrond is, dan

Nieuwsgierig? Doe de test op

deld, gespeeld en gefietst worden.

geeft OVAM stap voor stap aan wat

www.thuisindetoekomst.be

vast

te

de

Grondvraag!

Thuis in de toekomst

leggen.

(bosanemoon,

Zo

gronden

opsporen

te voet naar de supermarkt?
er
niet

allemaal
altijd

anders
even

lanceert

wordt,

duidelijk.

de

Vlaamse

PATRIA
Gezondheidsadvies

woe van 14.30 - 15.30u.:
4 & 18 maart - 1 & 29 april
gratis
cafetaria ldc patria

elke werkdag van 13.30 - 17 u.
Gezellige namiddagen - 14 u.
vrij 27 maa: Wereldbingo
vrij 10 apr: Eurosong Belgicabingo
vrij 24 apri: Valbingo + -quiz
gratis
beweging - flow yoga

iedere woensdag van 20 - 21 u.
10-beurtenkaart: 40 euro

beweging - ahimsa yoga

iedere donderdag van 9 u. niet in april!
10-beurtenkaart: € 30

crea - bloemschikken

12 maa & 9 april - 19.30 u.
13 maa & 10 april om 14 u.
max. € 30

crea - Brei- en Kloscafé

5 & 19 maart van 13.30 - 16.30 u.
16 april van 13.30 - 16.30 u.

Dienstencentrum

voordrachten

Wegwijs in het verkeer voor senioren
(José Sioen)

€ 4 (incl. consumptie)

Schaapje
ma 23 maart om 13.30 u.

€ 4 (incl. koffie +cake)

€ 46 (schaaltjes)
€ 16 (schaapje)
incl. materiaal + koffie

Alles over zicht en gehoor!

(Optiekcentrum Moorslede)
ma 27 april om 14 u.
€ 2 (incl. koffie/water)
Van winteruur naar zomeruur

Mandvlechten “Raampje”

(Heidi van Zele, ‘t Wilgenteentje)
vr 20 maart om 13.30 u.
€ 25 incl. materiaal,
hapje en drankje

(Mariolka Clabau)
do 5 maart om 14 u.
€ 4 (incl. koffie/water, syllabus,
hapje en drankje)
De Mayrkuur (Dr. Nuyttens)

i.s.m. Samana

Stoelyoga 3

elke woe van 4 ma tot 1 april
om 09.30 u.
€ 20 (5 sessies)
Bakken Spongecakenestjes Pasen

do 12 maart om 14 u.

ma 6 april om 14 uur
Boothuis Dadizele

€ 5 (incl. koffie/thee + cake)

€ 6,5 (incl. materiaal)

Koekenbak Dementie

wo 18 maart om 14 u.
€ 2 (incl. koffie + koekjes)
extra - yin-restoratieve yoga 8

do 9 april vanaf 13.30 u.

Keramiek Tapasschaaltjes /

ma 30 maart om 14 u.

€ 3 incl. koffie
extra - dansfeest i.s.m.Okra

Workshops

elke do van 23 april tot 4 juni
om 20 uur.
€ 24 (6 sessies)

extra - Crea Kids Spijkerkonijn Pasen

vr 17 april om 14 u.
€ 6,5 (incl. materiaal +
consumptie)
EXTRA - Kookworkshop - moederdagmenu (Roza Soete)

woensdag 29 arpil om 13.30 u.
nog niet gekend (info: 0478 52 09 57)
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IN ‘T KORT
Verwacht
grotere

wordt
namen

dat
naar

hierdoor
Moorslede

Inname Openbaar Domein

Lokaal

bestuur

Moorslede

trekt

zullen afzakken. De 1 ste Shortrally

verder de kaart van de digitalise-

van Moorslede wordt ongetwijfeld

ring. Daarom zijn vanaf 1 februari

een topweekend voor de deel-

2020 de aanvragen voor inname

nemers, de toeschouwers en de

openbaar domein enkel nog onli-

horeca.

ne mogelijk via een digitaal invul-

Check

facebook

en

formulier! Ontdek er alles over op

website voor (verkeers)updates!
In memoriam

www.moorslede.be/inname-openbaar-

Op woensdag 22 januari overleed

domein-en-signalisatie.

Heidi
jaar

Algoedt.
voor

onze

Heidi

werkte

gemeente

secretariaatsmedewerkster.

7
als
Ze

was een knappe vrouw in alle opZe

was

bekwaam,

nauwgezet en ijverig, maar bovenal

2020

een heel fijne collega die enorm
gemist wordt. We wensen haar
familie alle sterkte toe.

Organiseer met je vereniging of buren
een evenement tijdens de ‘11-daagse’
en krijg tot 180 euro van je
organisatiekost terugbetaald.

Cultuurprijs

De Cultuurraad zal een Cultuurprijs uitreiken aan een persoon,
vereniging,
die

Rallysprint wordt Short Rally

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het
centrum van Dadizele voor een
paar dagen het walhalla van de
rallyfanaat, namelijk op 21 en 22
maart, een weekje later dan de 18
vorige edities.
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uitzonderlijke

of

dienst

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart op www.vlaanderenfeest.eu

culturele

Initiatief voor het

FEEST van de
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

prestatie leverde of zich zeer ver-

Vlaanderen Feest!

dienstelijk maakte op cultureel,

11 juli is nog veraf, maar we roepen

historisch, sociaal of beeldend vlak.

nu al graag op tot buurt- en

Iedereen

verenigingsinitiatieven

rond

voordragen door te mailen naar

Vlaamse

Dergelijke

cultuur@moorslede.be

kan

een

kandidaat

feestdag.

de

31

initiatieven op za 27 en zo 28 juni,

maart. Beschrijf de loopbaan (voor

van vr 3 tot en met vr 10 juli en

vereniging: de geschiedenis) en

uiteraard op de Vlaamse feest-

de bijzondere prestatie(s) van de

dag

kandidaten in die mail.

inschakelen in Vlaanderen Feest!

vóór

za.

11

juli

zelf

die

zich

komen in aanmerking voor een

Vanaf dit jaar worden er twee
klassementsproeven

een

instelling

/0120/800/ADB

zichten.

afgelegd.

Meer info:

optie op een feestcheque tot 180

www.moorslede.be/cultuurprijs2020

euro. Meer info?
www.vlaanderenfeest.eu

IN ‘T HEEL KORT

Nachtbraken op
Erfgoeddag!

Laat je gaan op Erfgoeddag op 25 en 26 april,
een spetterend feestweekend vol verrassende
activiteiten voor 20 jaar Erfgoeddag! Met vooral
zaterdagavond en -nacht als aanloop naar
Erfgoeddag zondag.

Een

nachtelijke

Rodenbach,

een

theatertocht

doorheen

avondlijke

brouwerij

wandeling

langs

CREATIEVELING VAN DIENST

zaklamp in het Hoogleedse archief, thee- en reis-

Ines Verborgh bedacht Mee in
Mwoslé!

verhalen voor het slapen gaan, een ongewone over-

Ines Verborgh (30 jaar)

Dadizeelse kunstenaars, op ontdekking met een

nachting in het KOERS museum, kunstenaars die
toveren met licht en vuur in Staden, workshops
lantaarns

maken

met

nachtwandeling

in

Izegem,

de woelige geschiedenis van Hoeve Deefakker in
Ingelmunster,

chicoreiwandeling

en

-fietstocht

in

Lichtervelde … Én de première van een Erfgoeddag
nachtspel. Nadien kan dit nachtspel (via de Erfgoedapp) door elke jeugdbeweging uit de BIE regio gespeeld worden mits een lokale afstemming en afspraak
met de erfgoedcel.
Interesse hiervoor? Contacteer hiervoor dan
hugo@bienet.be
Meer info via www.bienet.be/erfgoeddag2020

Mee in Mowslé. De naam kwam niet uit de lucht vallen.
Maar viel wel onze mailbox binnen dankzij deze
madam: Ines Verborgh!
Ik ben geboren en getogen in Moorslede. Mijn ouders,
Mia Ghesquière en Herman Verborgh wonen hier nog
steeds. Ik ben even uitgeweken naar Izegem. Daar run
ik mijn eigen dierenartsenpraktijk. Ik woon er met mijn
man Kenneth en onze zoontjes Edin (3) en Lion (1). En
poes Fish Stick en hond Gipsy mogen we niet vergeten.
Maar begin april verhuizen we naar de Slypsstraat in
Moorslede, op een boogscheut van mijn ouderlijk huis.
De praktijk blijft wel in Izegem. Izegem is een leuke
stad, maar we missen de rust en de mensen. Ook de
mentaliteit is anders.
Sowieso kom ik wekelijks naar Moorslede om samen
met mijn papa een wandeling te paard te maken. Ik
volg het nieuws uit Moorslede ook nog steeds en zo
zag ik plots de oproep staan om een nieuwe naam te
bedenken voor het infomagazine. Hoe ik erop gekomen
ben weet ik niet meteen, maar ’t klinkt wel goed, niet?

Wil jij graag foto’s nemen voor
de volgende editie?

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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Marktplaats 1

Hulp nodig?

051 77 70 06

Apotheek van Wacht

Gemeentehuis

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

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
Moorslede: 051 80 60 70
Roeselare: 051 80 60 00
Antigifcentrum
070 24 52 45
Volg ons
www.moorslede.be
@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
Paasmaandag 13 april zijn
alle diensten gesloten!
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burgemeester en schepenen

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

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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T.V.V. THINK-PINK VZW

DE NATIONALE BORSTKANKERCAMPAGNE

ZATERDAG

04.04.20

VZW

2020 DADIZELE

INKOM VANAF 7.00u | ONTBIJTEN VANAF 8.00u

INSCHRIJVEN VIA

www.ontbijtrun.be
VAN RECREATIEVE TOT GEDREVEN SPORTER

INSCHRIJVING MET ONTBIJT €15 | DAGINSCHRIJVING €7 | KINDEREN < 6 JAAR GRATIS
WANDEL EN LOOP
5km EN 10km
FIETS 30km, 60km,
90km

(vooraf ingeschreven fietsers krijgen een goodiebag van Unilin)

DE TERREINEN VAN

HET VROEGERE

DADIPARK

WAVESTART
om het half uur vanaf 8u,

8u30, 9u, 9u30,10u, (10u30?)

WANDEL, LOOP OF FIETS MEE VOOR HET GOEDE DOEL

KAPSALON
RITA DEJONCKHEERE
A

company

Azalealaan 8
8890 Dadizele

ONTBIJT
VANAF 8u
GOODIEBAG
EN T-SHIRT

