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“Het was geen gemakkelijke beslissing om alle activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur te
annuleren tot en met juni.”
WARD VERGOTE, BURGEMEESTER

Beste lezer
Het voelt heel vreemd om in de ban van COVID-19 dit voorwoord
van Mee in Mwoslé te schrijven. Het leven van de meeste mensen
is volledig door elkaar geschud. Dat is niet anders voor de inwoners van Moorslede.
Moorslede leeft van het verenigingsleven en van de talloze activiteiten. Het was geen gemakkelijke beslissing om alle activiteiten
georganiseerd door het lokaal bestuur te annuleren tot en met
juni. Dat is ook de reden waarom de kalender ontbreekt en er veel
data niet worden vermeld of onder voorbehoud worden aangekondigd. Maar misschien wel een goede gelegenheid om Mee in
Mwoslé van voor naar achter te lezen!
FOTO: ELVIRE VANYSACKER

Ik wil in dit voorwoord de inwoners van Moorslede bedanken. Als
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burgemeester, bevoegd voor Veiligheid, word ik vaak gebriefd
door de directie, politie en andere instanties, over de opvolging
van de maatregelen in onze gemeente. Ik stel vast dat jullie die
strikt toepassen. Heel wat mensen zetten zich in voor anderen en
er heerst een grote solidariteit. Dat stemt mij, samen met de schepenen en directie, uitermate tevreden.
Dus dank je wel en doe zo voort. Zo zal iedereen spoedig weer
een normaal leven kunnen leiden.
Veel leesplezier en hou je goed!
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Nieuws vanuit de Cultuurdienst

Inhoud
VRIJE TIJD
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Op 1 april nam lokaal bestuur Moorslede het beheer over van het PC Den Ommeganck.
Op diezelfde dag werd het nieuwe reglement voor het gebruik van de gemeenschapscentra van
kracht. We blikken ook al eens vooruit naar de nieuwe Cultuurbrochure en er is ook een
coronagerelateerd bericht voor de verenigingen.
Het PC zal vanaf nu GC (Gemeen-

of

toerisme@moorslede.be.

Begin juni valt de nieuwe Cultuur-

schapscentrum) Den Ommeganck

De stuurgroep contacteren, heeft

brochure in je brievenbus. We

heten. Gemaakte reservaties blij-

geen zin. Zij kunnen je niet hel-

hadden gehoopt te kunnen uit-

ven gelden en krijgen het meest

pen, want ze hebben geen sleutels

pakken met online reserveringen,

voordelige tarief: ofwel het oude

meer. Langs deze weg willen we de

maar door de coronamaatregelen,

tarief, ofwel het gemeentelijke ta-

stuurgroep bedanken voor hun ja-

kunnen we dit helaas niet meer

rief. Nieuwe reservaties vallen on-

renlange inzet.

garanderen.

De belangrijkste wijziging is dat je

Er is een nieuw reglement voor

Veel

het gebruik van De Bunder, Den

annuleerd, maar je kan er toch

via

der het nieuwe reglement.
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Mei 2020: maand van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Speelpleinwerking

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming
tegen baarmoederhalskanker. Laat van je 25ste
tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje
nemen!

het eerste jaar secundair onderwijs gratis het vaccin

De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep behoort
en het te lang geleden is dat je een uitstrijkje heb
laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je
huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.

kanker.bevolkingsonderzoek.be/

om

een

herinne-

ringsmail te ontvangen.
Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:
•

www.myhealthviewer.be

•

www.mijngezondheid.be

•

www.cozo.be

tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is het
virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

We gaan meteen van start en

lijks kan je inschrijven vanaf 07.30

Het is van groot belang dat deze

Ook bij jongens kunnen immers kankers zoals penis-,

openen onze speelpleinen al op

uur en dit tot 09.00 uur. ’s Middags

fiche is ingevuld tegen de eerste

hoofd- en nekkanker, vermeden worden dankzij het

woensdag 1 juli 2020! In juli zijn

kunnen de kinderen om 12.00 uur

keer dat het kind naar de Speel-

vaccin.

we er tot en met woensdag 29 juli

eventueel afgehaald worden of

pleinwerking komt!

2020. Er is geen werking op maan-

anders kunnen ze hun picknick

Meisjes die nog niet gevaccineerd en jonger dan 19

dag 20 en dinsdag 21 juli 2020.

eten op het speelplein. Tussen

Meer informatie over de zomer-

zijn, kunnen het vaccin met een voorschrift van een

In augustus starten beide speel-

12.00 uur en 13.30 uur kan er

vakantie, over onze werking, over

arts bij de apotheker kopen. De arts kan het vaccin

pleinen opnieuw op woensdag 12

opnieuw ingeschreven worden. Om

zwemmen, over extra activiteiten …

dan toedienen.

augustus en sluiten we de zomer af

16.00 uur stoppen de activiteiten

vind je in onze zomerfolder. Deze

op vrijdag 28 augustus 2020.

en kunnen de kinderen afgehaald

wordt zo snel mogelijk via de la-

worden. Er is mogelijkheid tot

gere scholen van onze gemeente

opvang tot 17.30 uur.

verspreid!

Let op: ook als je gevaccineerd bent blijft een uitstrijk-

Je kan je ook inschrijven op https://baarmoederhals-

Laat je dochter en je zoon vaccineren!

We hebben de zomervakantie in het vizier en we
laten niet meer los! Weg COVID-19, weg quarantaine …
Het is duidelijk: nu is het aan ons!
Wij, de speelpleinen, zijn er helemaal klaar voor!

je nodig!

In

Moorslede

organiseren

Speelpleinwerking

op

we
onze

Heb je vragen?

vertrouwde stek in JC De 4link

Een

•

Over je persoonlijke medische situatie? Neem

(Iepersestraat 52g). In Dadizele

€ 8 per kind (een halve dag € 4).

het ondertussen goed stelt! We

contact op met je huisarts of gynaecoloog.

slaan we onze tenten voor de

Voor elk kind dat deelneemt aan

rekenen er op dat we in de zomer-

eerste maal op in en rond GC Den

de Speelpleinwerking dient een

vakantie ons kunnen concentreren

Ommeganck (Ridder Janlaan 3).

kinderfiche ingevuld te worden.

op elkaar, op spelen, op plezier

Deze kinderfiche vind je hier terug:

maken en op heel veel leute! Hou

www.moorslede.be/kinderfiche.

vol en tot dan!

•

Over

het

bevolkingsonderzoek?

Bel

gratis

naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur,
stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.

Graag

be, of surf naar https://baarmoederhalskanker.

gewijzigde openingsuren! Dage-

je

aandacht

voor

onze

dagje

speelpleinen

kost

Uiteraard hopen we dat iedereen

bevolkingsonderzoek.be/

De Vlaamse overheid biedt alle jongens en meisjes in
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Girlpower
uit Moorslede

woont in Dadizele sinds 2008
Huishoudhulp en
zelfstandig gespecialiseerd
voetverzorgster.
Mama van Mallory (7)
Partner van Denis Vandewalle

tijden meer dan eens. Mensen die
anderen helpen, niet alleen door
boodschappen te doen, te verzorgen, te poetsen, maar ook door
er gewoon te zijn. Om de stilte
te doorbreken en een luisterend
oor te zijn. Eline Vercruysse is zo
iemand. Als huishoudhulp bij het
Sociaal Huis is ze steeds in de
weer om haar cliënten op een
veilige manier verder te helpen en
hen ook mentaal te ondersteunen.

Eline, jij bent nog steeds aan de
slag?
Ja hoor. Wij blijven op post. We hebben natuurlijk wel beschermingszoals

mondmaskers,

wegwerphandschoenen, handzeep
en ontsmettende gel. Ik trek ook

Eline

Huishoudhulp bij
Sociaal Huis Moorslede
8

dagelijks verse kleren aan en hou
voldoende afstand. Soms vraag
ik ook aan de mensen om even
ergens

anders

te

gaan

zitten.

Mensen appreciëren dat wel. Ze
zien het als een teken dat ik voor
hen zorg. En ze zijn gewoon heel
erg dankbaar dat we nog langsgaan.

soms wel moeilijk. Ook bij mensen

Ja, toch wel. Bij sommige mensen

met dementie is het contact soms

mogen we niet meer langs gaan.

wat moeilijker. Soms vragen ze

Bij velen echter wel. Er zijn wel

dingen die wij gewoon niet mogen

mensen die nog steeds niet be-

doen. Dan heb ik wel eens het ge-

seffen hoe ernstig het is. Vaak zijn

voel dat ik hen teleurstel. In onze

dat mensen die niet veel buiten ko-

job moet je wel een sterk persoon

men. Ze zien het wel in de media,

zijn.

maar het is een ver-van-hun-bed-

Helden. Het woord valt in deze

materiaal

Zijn mensen angstiger nu?

show. Mensen stellen zich gewoon

Waar put jij kracht uit?

ook veel vragen. Over de toe-

Uit de appreciatie die mensen mij

komst, over hoe het verder moet…

geven. Onlangs belde iemand mij
op die gevraagd heeft niet meer

Hebben de mensen het ook men-

langs te gaan wegens de corona-

taal wat lastiger nu?

crisis. Ze zei dat ze wou horen hoe

Ja, maar het is ook voor een groot

het met mij was, dat ze mij miste.

deel onze taak om daarmee om te

Dat doet enorm deugd. En ik haal

gaan. Wij doen veel meer dan hui-

ook energie uit mijn voetverzor-

zen poetsen, boodschappen doen,

ging, natuurlijk, al kan ik die nu

strijken of kleine maaltijden be-

ook tijdelijk niet meer uitoefenen.

reiden. Wij bieden een luisterend

En ik heb een lieve man, een fan-

oor. Wij zijn vaak een steun en toe-

tastische dochter en 2 heerlijke

verlaat. De mensen waar wij bij

honden. Ik ben gezegend, hoor!

komen zijn mensen van oudere

Ik lees graag een goed boek,

leeftijd, of mensen die door ziekte

speel toneel in Ledegem en wan-

of ongeval hulpbehoevend zijn. Er

del veel. Ik volg ieder jaar wel een

is dus wat emotionele bagage en

opleiding en sowieso school ik

die delen ze vaak met ons. Uiter-

mij jaarlijks bij als gespecialiseerd

aard blijven we steeds verder wer-

voetverzorgster.

ken, maar we kunnen ondertussen

avondonderwijs gevolgd om mijn

wel luisteren…

hoger secundair onderwijs admi-

Ik

heb

3

jaar

nistratief medewerker te halen.
Je hebt dus ook wat sociale vaar-

Iets waar ik heel trots op ben. Aan

digheden nodig dan als huishoud-

energie geen gebrek!

hulp?
Jazeker! Je moet zelfstandig kun-

Wat wens jij jouw collega’s?

nen werken, inzicht hebben, goed

Het respect dat ze verdienen. Ik

organiseren, maar ook goed luiste-

zei het al, wij zijn meer dan poets-

ren en praten.

personeel, wij zijn een sociale houvast. Mensen onderschatten dat.

Raak je soms niet te betrokken?

Daarnaast wens ik iedereen uiter-

Ik probeer dat wel van mij af te zet-

aard een goeie gezondheid toe.

ten en dat lukt best aardig. Maar

Op dit moment de grootste wens

als er mensen overlijden heb ik het

van allemaal!
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IN ‘T KORT
schoeisel,

elektri-

loop van de zomer worden de in-

sche apparaten ... na uitputting van

zendingen gecontroleerd en wordt

de brandverzekering. Het fonds is

het definitief programma van de

er

lancering bekend gemaakt.

voor

beddengoed,

Toerisme (on)begrensd

burgers die het slacht-

offer zijn van een grote ramp waar-

Ben je organisator en geïnteres-

bij de woning hetzij tijdelijk hetzij

seerd in het platform? Stuur een

definitief

mailtje naar trui@bienet.be met je

onbewoonbaar

wordt

verklaard.

contactgegevens!

NIEUW LOGO
SPEELPLEINWERKING
Zie hier het nieuwe logo van

vormen we vanzelfsprekend een
‘speel’blok als het gaat over spelen, over animeren en over enthou-

Blaas jij ook liever
bellen dan rook?

siasmeren.
Zie je dit logo in het straatbeeld
verschijnen of merk je dit logo op

king van de partij is!

Werking noodfonds
Naar aanleiding van de brand in de
Millesteenstraat in Dadizele werd
door het lokaal bestuur een noodfonds opgericht met als rekeningnummer BE60 0910 2225 5970. Er
werd tot nu tot € 1 073 gestort. De
gelden uit het noodfonds dienen
om dringende materiële aankopen te kunnen doen zoals kledij,
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nauwe schoentjes kwam te staan. Op 18 maart deed

voor het toeristisch seizoen van 2020. Gezinsbond

de lockdown light zijn intrede en iets later werd een

Dadizele zou op 1 mei de aftrap geven met de alom

streep getrokken over de festiviteiten van 1 mei.

gekende rommelmarkt. Vanuit onze toeristische dienst

Wat later bleek ook de Smikkeltocht niet te kunnen

zouden nevenactiviteiten georganiseerd worden. Voor

doorgaan.

de 8e editie van de Smikkeltocht werd een traject

Moorslede alle gemeentelijke activiteiten te schrap-

uitgewerkt.

pen tot en met 30 juni. Over en uit voor onze Grensleie

Halteplaatsen

werden

gecontacteerd,

Begin

april

besliste

lokaal

bestuur

Troeventocht.

check. De Troeventocht kreeg versterking vanuit

Dadizele. Als Speelpleinwerking

ker zijn dat onze Speelpleinwer-

Al sinds het najaar van 2019 werden plannen gesmeed

datum geprikt, lunchplaats gevonden. Check check

Speelpleinwerking Moorslede én

bij een evenement, dan mag je ze-

Het zou weer een fijn toeristisch seizoen worden. Met nog vóór de grote vakantie een spetterende
opening, een nieuwe Smikkeltocht, een eerste Grensleie Troeventocht ... Maar met de start van de
lockdown light en het sluiten van de grenzen werden ook onze plannen opgeborgen...

Doe het voor de kinderen!
Sta je af en toe op het podium? Wil

Zien roken doet roken. En roken

je dit vaker doen? Registreer je act

in het bijzijn van kinderen gebeurt

via bienet.be/verse-spruitjes!

op meer plaatsen dan je denkt.

In het najaar lanceert BIE ‘Verse

Als het van Generatie Rookvrij

SprUiTjes’, een platform dat ver-

afhangt, beginnen kinderen nooit

rassend podiumtalent van eigen

te roken. Maar het is aan ons

bodem in contact wil brengen met

allen

organisatoren.

Streef samen met Generatie Rook-

Op 3 oktober 2020 wordt het

vrij naar een maatschappij waarin

platform voorgesteld in De Kleine

ieder kind dat nu geboren wordt,

Stooringhe in Rumbeke. Een aan-

rookvrij kan opgroeien.

tal artiesten kunnen die dag ook
het podium op. Daarnaast zal het
talent uit onze regio ook digitaal in
de kijker geplaatst worden.
Wie kan zich registreren? Podiumtalent (muziek, dans, theater,
woord, circus…) uit de regio. De

om

daarvoor

te

zorgen.

Menen en Wevelgem en zou omgedoopt worden tot

Maar we blijven niet bij de pakken zitten! De opening

Grensleie Troeventocht. Ook hier lag het traject al

van het toeristisch seizoen kunnen we uiteraard niet

vast. Op vaderdag zou iedereen kunnen deelnemen

hernemen, maar boek alvast zondag 30 en maan-

aan deze gezinsvriendelijke fietstocht langs landelij-

dag 31 augustus in jouw agenda, want dan gaat onze

ke wegen. Een fietsfotozoektocht, het West-Vlaams

Smikkeltocht door! Starten doen we in Aqua Mundo

Bierfestival en de jaarmarkt op 15 augustus kleuren de

in zwembad de Amfoor in Moorslede. Je kan een

toeristische zomer. In het najaar staan de kermis en de

blik achter de schermen van het zwembad werpen,

artisanale markt op de planning.

vooraleer je de tocht van 52 kilometer aanvangt. Daarna bezoek je frambozenkwekerij Belibes. Even later ga

Maar toen kwam 14 maart. Met het invoeren van

je lunchen in d’Oude Kaasmakerij. Van daaruit rij je naar

verschillende federale maatregelen, werd al snel

Zonnebeke,

duidelijk dat de start van ons toeristische seizoen in

Paardenkwekerij Talpe is de voorlaatste halte. In

waar

je

de

kerktoren

bezoekt.

Brouwerij Bier & Karakter kan je onder andere

genieten

van

een

heerlijke

Klets

vooraleer

je terug bij je startplaats aan Aqua Mundo bent.
Kostprijs: € 32 voor volwassenen & € 22 voor kinderen.
Inschrijven is momenteel nog niet mogelijk, maar hou
www.toerismedadizele.be en onze facebookpagina in

Blaas bellen op 31 mei

de gaten!

Toon dat je het meent en blaas
bellen

op

31

mei,

Werelddag

We ontvangen je heel graag volgend jaar op de

zonder Tabak. Deel je foto op

opening van ons toeristisch seizoen en stellen je dan

sociale media met de hashtag

ook graag onze Grensleie Troeventocht voor!

#generatierookvrij.

registratieperiode loopt van 26

Lees meer op

maart tot en met 21 juni 2020. In de

www.generatierookvrij.be

Blijf ondertussen veilig en gezond en zorg voor jezelf!
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Openmonumentendag
2020
GEZOCHT:
fijne activiteiten voor
Open Monumentendag!
Op zondag 13 september 2020 vindt opnieuw de
jaarlijkse feestdag plaats voor al wie interesse heeft
in bouwkundig, archeologisch en landschappelijk
erfgoed.
De

intergemeentelijke

onroerend

erfgoeddienst

RADAR zoekt mensen met een hart voor onroerend
erfgoed, die trots zijn op hun historisch pand of
historische

tuin.

Een

woning

hoeft

zeker

niet

beschermd te zijn als monument om te kunnen deelnemen.
Je kan zelf een activiteit organiseren of samenwerken
met kunstenaars, toneelspelers, muzikanten… die jouw
De Jeugddienst en Sportdienst bieden in 2020 een

Workshop Oriëntatieloop

plek op Open Monumentendag even (figuurlijk) in de

aantal activiteiten exclusief voor tieners van 12 tot en

Kamp Waes gezien? Denk jij dat je eenzelfde uitdaging

verf zetten. Grote publiektrekkers zijn geweldig, maar

met 14 jaar. De data liggen nog niet vast, maar worden

wel tot een goed eind kunt brengen? Ga aan de slag

kleinere gemoedelijke activiteiten zijn minstens even

op een later tijdstip via Facebook kenbaar gemaakt.

met kaart en kompas en tracht het eindpunt zo snel

waardevol.

mogelijk te bereiken. Benieuwd of je dit binnen de
Workshop Drone Vliegen

vooropgestelde tijd kunt!

Altijd wel eens willen ervaren hoe dat drones precies

Wil je graag jouw stukje onroerend erfgoed openstellen, maar heb je geen idee hoe je het kan aanpakken?

vliegen? Over welke skills moet je beschikken om

Sneakpreview

Klop dan zeker eens aan bij Elien Vernackt, erfgoed-

een drone door de lucht te manoeuvreren? Het lijkt

Over deze activiteit wordt niks op voorhand gelost. Je

consulent bij RADAR, ze brainstormt graag met je mee!

allemaal heel simpel, maar of dat het daadwerkelijk

schrijft je in en je ondergaat… Wordt het paardrijden

ook zo is?

of ballroomdansen? Enkel voor gasten die graag eens

Als je beslist om deel te nemen als organisator aan

een risico durven nemen.

Open Monumentendag, bezorg dan alle praktische in-

Workshop Karate

formatie voor maandag 25 mei aan Elien. Zo wordt de

Kata en Kumité klinkt als Chinees? Neen? Geluk-

Inschrijven

activiteit ook opgenomen in de regionale infobrochure

kig maar, want het is Japans en komt voort uit de

Inschrijven kan enkel via

die vanaf midden augustus verspreid wordt. De offici-

zelfverdedigingssport karate. Na een pittige op-

www.moorslede.be/activiteiten-voor-tieners.

ële inschrijving bij Herita kan van 23 maart tot 21 juli,

warming om de armen en benen los te maken, leer je

Schrijf je tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt. Voor

maar ook daarbij assisteert Elien je met plezier.

hoe je stoten en schoppen uitdeelt, maar ook hoe je

meer informatie kun je terecht bij de Jeugddienst of

deze afweert.

de Sportdienst.

Elien Vernackt, erfgoedconsulent RADAR:
elien@bienet.be | 0497 40 82 81
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Boekstartdag

Verwenparcours
voor baby’s in de bib

Kippen zijn zot van jouw restjes

De bibliotheek is er voor iedereen, óók voor de jongste spruiten en hun trotse ouders! Via Boekstart

Haal kippen in je tuin en
bespaar elk jaar 10 volle afvalzakken!

krijgen baby’s van 6 maanden en peuters van 15 maanden oud via het consultatiebureau Kind en Gezin en
de Bib, gratis pakketten met baby- en peuterboeken.
Om Boekstart te promoten legt de bib alle baby’s extra

1 lidkaart voor
14 bibliotheken
Sinds

april

Vlaanderen
bibliotheken

kunnen
met
uit

1

de

leners

in

lidmaatschap
de

regio

Midden-West-

voortaan

Midwest

in

14

terecht:

Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke,
Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Staden,
Tielt, Wielsbeke, Wingene en vanaf juni ook in
Lichtervelde. Leners vanaf 18 jaar betalen vanaf april 2020 slechts vijf euro per jaar ongeacht de
bibliotheek waar ze lid zijn. Voor leners jonger dan 18
blijft het lidmaatschap gratis.

in de watten. Ouders kunnen kennismaken met het bib-

We streven met z’n allen naar

aanbod voor de allerkleinsten, o.a. de speciale

minder restafval, want da’s goed

knisper-, bad-, voel- en prentenboeken. De peuters

voor de natuur én de portemon-

kunnen in de bib met een loopfietsje een leuk par-

nee.

cours volgen langs grote prenten. Alle oma’s en opa’s

makkelijk om je afvalzak zomaar

zullen natuurlijk ook welkom zijn op de Boekstartdag.

Actie 15 mei tot 30 juni:

Bezit je nog geen kippen en ben

een ‘start to kip’-pakket

je ook bereid om jouw ervaringen

aan de helft van de prijs

als startende kippenliefhebber te

Ben je overtuigd dat kippen ook

delen met anderen, schrijf je dan

jouw ding zijn, dan heeft MIROM

vanaf 15 mei in voor dit mooie

‘op dieet te zetten’. Maar heb je

Roeselare voor jou een aantrek-

aanbod via www.mirom.be/kippen.

een tuin en een beetje plaats? Dan
Hou de facebookpagina Vrije Tijd in Moorslede in de

kelijk aanbod. Van 15 mei tot 30 juni

Meer info over kippen? Vraag de

zijn kippen misschien een deel

gaten en verneem er wanneer Boekstartdag doorgaat!

kan je een ‘start to kip-pakket’ (op-

kippengids aan via info@mirom.be

van de oplossing. Kippen zorgen

gelet: voorraad is beperkt) kopen

en schrijf je in voor onze nieuws-

ervoor dat je een deel van jouw

met een straffe korting van 50%.

brief. Zo blijf je op de hoogte van

afval in je eigen tuin kan verwer-

Voor 70 euro heb je een kippenhok,

onze infosessies en nieuwtjes.

ken waardoor je minder afhankelijk

een drinkbakje, een zak voeder,

bent van externe diensten. Handig

stro en oesterschelpen. Je

in crisistijden.

moet dan zelf enkel nog de

Wist je dat één kip jaarlijks 50

kippen

kg

passende

Het

is

keuken-

echter

en

niet

altijd

tuinafvalafval

kopen

en

een

omheining

verorbert? Een kip lust bladeren

voorzien. Daarna kan je

en schillen van groenten en fruit,

genieten van leven in je

broodrestjes, gekookte aardappe-

tuin en minder afval in de

len, rijst en pasta en zelfs onkruid.

afvalzak.

ZOT

van jouw

JES
REST

Ook een frietje lust ze wel, maar
overdrijf niet met vetrijk voedsel.
Als je bijvoorbeeld twee kippen
houdt, dan kan je zo dus tot 100
kg ‘afval’ uit de afvalzak sparen.
Dat komt neer op ongeveer 10
volle

restafvalzakken

elk

jaar.

Bovendien zorgen de gevederde
vriendjes voor leven in je tuin én is
elke kip goed voor ongeveer 200
verse eieren per jaar.
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IN ‘T KORT

PATRIA
lift aanwezig zijn om de toegankelijkheid te verzekeren. Wie meer

wijziging openingsuren
Bib Moorslede
donderdag: 16.00-19.00 u

wil weten over de bouwwerken
kan terecht op www.moorslede.be/
renovatie-oud-gemeentehuisdadizele-2

wijziging openingsuren
Bib Moorslede
Vanaf

mei

openingsuren

2020
van

wijzigen

de

de

Bib

Moorslede op donderdagavond.
De bib zal open zijn van 16 u. tot
19 u. We openen en sluiten dus
telkens een uur vroeger. Het lokaal
bestuur en het bibteam willen op
deze manier meer uniformiteit in
de openingsuren brengen.

renovatie oud
gemeentehuis
Dat

het

oud

gemeentehuis

Dadizele gerenoveerd wordt, is
normaal gezien in april starten,

de technische dienst maakten van

len voor STAP, de academie voor

niet door.
Heb je hulp nodig bij het invullen
van je belastingsaangifte, dan kan
je een telefonische afspraak boeken via 0257 257 57 (bereikbaar
op werkdagen tussen 8.30 en
17.00 uur)
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iedere woensdag om 20 u.

stokje voor. De medewerkers van

bovenverdieping komen er 3 loka-

coronamaatregelen

beweging - flow yoga

maar ook daar stak COVID-19 een

vatten na de coronaperiode. Op de

de

gratis

oud nieuws. De werken zouden

kunnen de verbouwingen snel aan-

wegens

cafetaria ldc patria

vrij 19 juni: Jongensnaambingo

in

binnenin volledig te strippen. Zo

jaar 2020 – inkomsten 2019) gaat

gratis

vrij 8 mei: Moederdagbingo

aal al te verhuizen en het gebouw

de personenbelastingen (aanslag-

13 & 27 mei - 10 & 14 juni

Gezellige namiddagen - 14 u.

lockdown gebruik om alle materi-

De zitdag voor het invullen van

woe van 14.30 - 15.30u.:

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

de iets rustigere periode tijdens de

Zitdag personenbelasting

Gezondheidsadvies

muziek en woord. Ook op de eerste
verdieping krijgen zij een lokaal.
Daar krijgt de Heemkundige Kring
Dadingisila ook 3 lokalen. Aan de
achterzijde komt een nieuwbouw
met een open ruimte voor verenigingen of organisatoren van een
tentoonstelling of evenement. Op
de benedenverdieping is er plaats
voor een ruimte met keuken, waar
ondere andere Warm Dorp gebruik
van kan maken. De lokalen worden
met een badge beveiligd. Er zal een

nieuwe openingsuren
infokantoor voor
Toerisme
Vanaf 1 april kent het infokantoor
voor Toerisme nieuwe openingsuren. Het kantoor zal iedere dag
open zijn van 8.30 tot 12 uur en
op woensdag ook van 13 tot 18
uur. Daarmee stemt dienst Toerisme zijn uren af op deze van dienst
Cultuur wat met de overname van
Den Ommeganck geen overbodige luxe is. Wie wil reserveren zal
immers in het infokantoor terecht
kunnen, net zoals voor het ophalen
van de sleutels. Op dinsdagvoormiddag zal dienst Burgerzaken
daar ook eerstelijnsdienstverlening
verzorgen. Op maandagnamiddag
zal dat het Sociaal Huis zijn.

10-beurtenkaart: 40 euro
beweging - bewegen voor 50+

iedere dinsdag om 10 u.
10-beurtenkaart: 15 euro
beweging - AHIMSA Yoga

iedere donderdag om 9 u.

Dienstencentrum
6de Jagersstraat 4 in Moorslede
0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be
Workshop op verplaatsing Chocoladefantasie in ‘t Karakske

woensdag 6 mei van 13.30 u.
tot 16.30 u.
26 euro, inclusief workshop
+ alle zelfgemaakte creaties
waaronder: karakken, studentenhaver, ingekleurde choco
ladefiguur, chocoladetulp en
huisgemaakte praliné!

woensdag 27 mei van 14 u. tot
17 u.
massage aan handen, voeten
of gelaat

workshop - juwelen maken

de voorstelling van het nieuwe
jaarprogramma en zéér
uitgebreid aanbod!
open cafétaria
meer dan 20 standhouders
met postzegels, postkaarten,
champagnedoppen,

sigaarbanden, boeken, munten en nog zo veel meer...
gratis, iedereen welkom!

voordracht - reisreportage sicilië
(marc vanryckeghem)

2 euro inclusief koffie/water

dinsdag 16 juni om 14 u.
20 euro inclusief materiaal

voordracht - op reis met je
partner met dementie?

woensdag 3 juni - 14 u.
workshop - stoelyoga

max. 30 euro

24 euro voor reeks van

3 euro, inclusief koffie

tot 16 u.

dinsdag 26 mei - 14 u.

iedere woensdag 6 mei tot

7 mei & 28 mei
4 juni & 28 juni
telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.

zaterdag 27 juni van 8 u.

18 euro voor 30 minuten

7 mei & 4 juni om 19.30 u.
8 mei & 5 juni om 14 u.

crea- brei- en kloscafé

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

militaria,
workshop - individuele belevingsgerichte massage

10-beurtenkaart: 30 euro
crea- bloemschikken

extra - 1 e grote verzamelbeurs
patria + opendeurdag

10 juni om 9.30 u.

6 sessies

2 euro inclusief koffie/water

voordracht - ongedierte in huis en
tuin - bestrijding door natuurlijke
remedies (mariolka clabau)

maandag 22 juni - 14 u.
4 euro inclusief hapje, drankje
en syllabus
Bij verlenging van de federale coronamaatregelen,
kunnen data wijzigen. Neem bij twijfel contact op met Patria!
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Blijf in beweging tijdens corona

IN ‘T HEEL KORT

Dubbele beglazing
in elke woning
vanaf 2020
Sedert 1 januari 2020 moeten de ramen van alle
woningen (dus ook huurwoningen) in Vlaanderen
minstens dubbel glas hebben.
Deze regel is van toepassing voor kamers en
Nu het coronavirus ons sociale

is niet zo’n baanbrekend goed

TIP!

leven op pauze zet, zoeken we

idee. Maar geen nood. Het is lente,

voorzien we 2 uitgepijlde wan-

alternatieve manieren om het rit-

de natuur lonkt. Trek er in je eentje

delingen van elk ± 7 kilometer

me te bewaren. Belangrijk hierbij

of met een gezinslid op uit met de

(= ± 10 000 stappen), 1 in Moorsle-

is: voldoende bewegen, gezond

fiets of ga wandelen: dat is goed

de en 1 in Dadizele. De wandeling

eten en goed voor onszelf en

voor je lijf, en voor je hoofd. Want

in Moorslede start aan het Sociaal

zeker voor anderen zorgen. En dat

even in het groen doet wonderen

Huis, Marktplaats 18a in Moorslede.

doen we niet alleen, dat doen we

voor je gemoed.

De wandeling in Dadizele start aan

samen. Want samen zijn we altijd

Hou wel rekening met de huidi-

GC Den Ommeganck, Ridder Jan-

sterker. Ook in onze gemeente

ge maatregelen: ga niet in groep,

laan 3 in Dadizele.

komen heel wat mensen in bewe-

alleen in gezinsverband. En hou

ging. Mondmaskers maken, bood-

voldoende afstand. Klaar om te

Meer info vind je op

schappen doen, de hond uitlaten

vertrekken?

www.moorslede.be/10-000-stappen.

… voor buurtbewoners, iedereen

snacks in, vul je drinkbus met wa-

draagt zijn/haar steentje bij. Daar-

ter en … neem de benen!

Sla

wat

gezonde

De

volledige

maand

zijn. De verplichting geldt voor de leefruimtes,
keukens, slaapkamers en badkamers van een woning.
Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen
dubbel glas te hebben.
Eigenaars die meteen hoogrendementsglas plaatsen
kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie
krijgen. Voor meer informatie daarover kan je terecht
op www.energiesparen.be. Ook de Woondienst kan
je helpen.

Davy Vanlokeren (41 jaar)
Korenwind - Moorslede
Ken je het gezicht niet meteen, dan doet de band waarin deze krak speelt misschien een belletje rinkelen.
Spoil Engine is de naam, de passie en de drukke bezigheid voor dit najaar!
Ik ben geboren en getogen in Dadizele. Nu mijn
ouders overleden zijn, wonen enkel mijn 2 neefjes er
nog, maar ik ken er nog veel mensen van in mijn verleden bij ‘t JOC. Ondertussen woon ik 5 jaar in Moorslede
met mijn vrouw Marlies en mijn zoontje Jack (bijna 1,5
jaar). We houden ons bezig, in ons kot. De eerste dag

nu nog aan het revalideren. Gelukkig is het aan mijn

Samen strijden tegen corona

te verzamelen en te matchen met

en voor de titel

mensen die graag willen helpen.

Van 1 mei tot en met 31 mei neemt

Vragen over burenhulp of

Wil jij ook graag mensen uit jouw

Moorslede

vrijwilligerswerk?

buurt helpen of heb je hulp nodig?

stappenclash. Dan gaan we tegen

Contacteer Sofie De Cleer

Surf dan naar www.moorslede.be/

14 gemeenten uit Midden-West-

0475 78 19 48

moorsledehelpt.

Vlaanderen strijden voor het meest

warmebuurt@moorslede.be

aan

‘fret hand’. Gitaarspelen zal met wat training wel nog
de

aantal stappen. Registreer je op
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eengezinswoningen, appartementen of huurwoningen

vinger vallen en werd een stukje geamputeerd. Ik ben

taal platform om lokale hulpvragen

deel

zelfstandige woningen. Dit kunnen dus studio’s,

Dave De Loco, onze Krak van Mwoslé,
kijkt uit naar druk najaar!

van de lockdown liet ik het regenputdeksel op mijn

om zijn we gestart met een digi-

terug

mei

CREATIEVELING VAN DIENST

Blijf ook letterlijk in beweging

www.10000stappen.be of via de

Vragen over de stappenclash?

De fitness is dicht, ook het zwem-

app ‘10000 stappen’, maak je lid

Contacteer Jens Pattyn

bad gooit de handdoek in de ring.

van de groep ‘Moorslede’ en geef

051 57 60 75

Wat nu? Baantjes trekken in je bad

je stappen in!

welzijn@moorslede.be

lukken (lacht). Maar nu moet ik dus nog even op de
tanden bijten tot het helemaal hersteld is. Het is nog
afwachten hoe het met Spoil Engine zal lopen deze zomer,
maar dit najaar zullen we uit onze pijp mogen komen!
Weggaan is moeilijker nu Jack er is, maar thuiskomen
des te leuker!

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

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

burgemeester en schepenen

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

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.be

Moorslede: 051 24 50 50

Welzijn: welzijn@moorslede.be

Dadizele: 056 50 16 10

Openingsuren

Tandarts van wacht

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
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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.)

het college van

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
vrij dag 1 me i
Hem elva art)
don der dag 21 me i (O.L .H.and ag)
ma and ag 1 jun i (pin kste rma
ges lot en
De Cu ltu urd ien st is ook
op vrij dag 22 me i

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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AAN ALLE ZORG- EN DIENSTVERLENERS!
AAN JIJ DIE GAAT WERKEN EN
AAN JIJ, DIE IN JOUW KOT BLIJFT!

