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“Wij vragen iedereen om solidair te
zijn en zich te laten vaccineren om te
kunnen genieten van betere tijden,
die er ongetwijfeld aankomen. ”
NESSIM BEN DRISS, SCHEPEN VOOR
CULTUUR, TOERISME & LOKALE ECONOMIE

Beste lezer
Daar is de lente, daar is de zon, maar waar is onze vrijheid?
We stellen vast dat we nog altijd gekaapt worden door de coronapandemie.
Het zijn rare tijden, in het bijzonder voor onze ondernemers die alles
uit de kast halen om hun levenswerk overeind te houden. Zij hebben
jouw steun meer dan ooit nodig! Ook voor de jeugd zijn het barre
tijden. Zij zien de mooie tijd in hun jonge leven voorbij gaan zonder
het echt te beleven.
We snakken er allemaal naar om weer voluit te kunnen leven en
genieten van het normale. Een terrasje met vrienden, een frisse pint
of een lekker gerechtje, een voorstelling, een wedstrijdje sporten.
Gewoonweg samen zijn met de mensen die je graag ziet.
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Maar wees gerust, er is licht aan het eind van de tunnel. En het lokaal
bestuur doet er, samen met onze medewerkers, ondertussen alles
aan opdat jullie, onze inwoners, het zoveel mogelijk naar hun zin
zouden hebben.
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Zorg voor jezelf en voor elkaar.
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Inhoud

Het verlof voor mantelzorg is een nieuw thematisch
verlof zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor
medische bijstand en palliatief verlof.

Wat moet je doen
1.

Erkenning als mantelzorger aanvragen bij jouw

3.

ziekenfonds. Een erkenning als mantelzorger blijft
1 jaar geldig maar kan verlengd worden.
2.
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Digitale infoborden

4.

Bij ontvangst van een onderbrekingsvergoeding
van

de

verlof wil aanvragen. Zo kan je het verlof voor

uit

de

mantelzorgers opnemen:

profitsector vanaf 5 maart 2021 een Vlaamse

RVA

kunnen

privésector

aanmoedigingspremie aanvragen.
en

Renovatie

werknemers
of

socialDit kan met

terugwerkende kracht vanaf 01/09/2020.

Cultuur

INTERVIEW
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www.rva.be –verlof voor mantelzorg.

Je laat je werkgever schriftelijk weten dat je dit

Toerisme
Kalender

Dien je aanvraag in bij de RVA. Meer info op

Infosessie zorgvolmacht

Facturen betalen, huis verhuren, bepalen waar je woont, een schenking

KORT NIEUWS
pag 10

Weetjes

pag 18

Weetjes

doen ... het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Tot je er door een ongeval of een
ziekte niet meer toe in staat bent. Belangrijke beslissingen worden voortaan
voor jou genomen, tenzij je op voorhand een zorgvolmacht hebt opgesteld.
Op die manier kan je je voorbereiden op de toekomst.
Tijdens deze lezing staan we stil bij waarom deze planning belangrijk is. Je
krijgt ook info en tips om met je naaste rond dit gevoelige thema in gesprek

CONTACT
pag 22

Adressen

pag 23

College

te gaan.
Datum: 22 juni 2021
Er zijn 2 infosessies: om 14.30 of om 19 u.
Plaats: Lokaal dienstencentrum Patria, 6de Jagersstraat 4, Moorslede
Inschrijven: www.moorslede.be/inschrijving-mantelzorger of op
051 57 60 70 vóór 12 juni
Kostprijs: Gratis
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Laat je vaccineren

Is er niemand in jouw omgeving die jou kan brengen?
Dan kan je gebruik maken van de Minder Mobielen
Centrale.
1.

Reserveer jouw rit via 051 57 60 70.

2.

Bevestig

daarna

pas

jouw

komst

aan

het

online op www.laatjevaccineren.be met de code
die op jouw uitnodigingsbrief staat

•

telefonisch

via

051

27

23

14

(callcenter

Vaccinatiecentrum Roeselare)
•

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

3. Op het afgesproken tijdstip komt een chauffeur van
WAAROM ZOU IK ME LATEN VACCINEREN?
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met
vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders
te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar
een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan
voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden.
Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen

het vaccinatiecentrum te gaan. Je kan die afspraak

de Minder Mobielen Centrale jou oppikken.

verplaatsen indien nodig. Alle info op

De chauffeur mag jou begeleiden tot aan het onthaal.

www.moorslede.be/jouw-uitnodigingsbrief

In het vaccinatiecentrum zijn rolstoelen aanwezig. Een
rit heen en terug kost € 5. Je kan een chauffeur niet

VACCINATIECENTRUM IN EXPO ROESELARE

vragen om tijdens de rit nog boodschappen te doen.

Voor de inwoners van Moorslede werd Expo Roeselare
volledig ingericht als vaccinatiecentrum volgens de

WAT NEEM JE MEE NAAR HET VACCINATIECENTRUM?

wettelijke richtlijnen.

Neem zeker je oproepingsbrief en identiteitskaart
mee. Neem je medicatie? Neem dan een lijstje mee

voor jezelf, maar ook voor elkaar.

van wat je inneemt. Ook als je een allergie hebt, meld
je dat bij de verpleegkundige.

ZIJN DE VACCINS WEL VEILIG?
De
deze

ontwikkeling
vaccins

en

kregen

mogelijke
voorrang

goedkeuring
omwille

van

van
HOE VERLOOPT DE VACCINATIE?

de

1. Je komt binnen via het onthaal. Een onthaal-

noodsituatie en verliepen dus sneller. Dat betekent
niet dat de vaccins minder veilig zouden zijn. Ze

medewerker controleert je identiteitsgegevens en

worden op een ruime doelgroep getest. Het Europees

brengt je naar de registratie.

Geneesmiddelenbureau (EMA) richtte een taskforce

2. Een verpleegkundige geeft je info over het vaccin

van deskundigen op en gaf voorrang aan COVID-19

en jullie overlopen je medische voorgeschiedenis

beoordelingsprocedures. Zo worden de aanvragen van
bedrijven snel geëvalueerd en tegelijkertijd degelijke
wetenschappelijke adviezen gegarandeerd.

Expo Roeselare (Diksmuidsesteenweg 400) is vlot

Iedereen komt aan bod. De timing hangt af van de
levering van de vaccins en een vlotte vaccinatie in de
95 vaccinatiecentra verspreid over heel Vlaanderen.

bereikbaar:
Bushalte ROESELARE HALLEN is op 250 m

bent, krijg je een persoonlijke uitnodiging om je te
laten vaccineren, via e-mail, sms en/of brief. Je krijgt
een voorstel van datum en uur van afspraak om naar
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VACCINATIECENTRUM? HEB JE HULP NODIG OF
WIL JE JE AFSPRAAK WIJZIGEN?
Neem contact op met het callcenter via
vaccinatie@roeselare.be of bel 051 27 23 14 op
• maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8 uur
tot 16 uur
• dinsdag en donderdag van 12 uur tot 20 uur.
Je kan bij het callcenter terecht voor het verplaatsen
van je afspraak.
JE BENT NIET ALLEEN!
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
ook in het straatbeeld verschijnen. Iedere ambassadeur
heeft zijn of haar reden om zich te laten vaccineren. In
deze en volgende editie van de Mee in Mwoslé kan
je telkens een dubbelinterview lezen. De uitgebreide
interviews vind je, telkens die doelgroep gevaccineerd
wordt, op www.moorslede.be/ambassadeurs.

3. Je gaat naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert.
4. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de
wachtruimte onder toezicht van een arts.

wandelafstand (3 min.). Zie ook www.delijn.be/nl/
routeplanner/
Er is ruime parking op de site.

Iedereen krijgt een uitnodiging. Als jij aan de beurt

HEB JE ALGEMENE VRAGEN, VRAGEN OVER HET

en gezondheidstoestand.
HOE GERAAK JE IN HET VACCINATIECENTRUM?

WANNEER WORD IK GEVACCINEERD?

Op www.moorslede.be/vaccinatie-covid19 vind je meer
informatie over het vaccin en het vaccinatiecentrum.

vaccinatiecentrum:
•

MEER INFORMATIE

De Expo is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Ben je niet voldoende mobiel? Probeer dan
beroep te doen op familie, vrienden, kennis of jouw
mantelzorger.

KAN IK NA MIJN VACCINATIE MIJN
GEWONE LEVEN WEER OPNEMEN?
Na je vaccinatie is de kans dat je COVID-19 oploopt véél
kleiner. Zolang niet het grootste deel van de bevolking
gevaccineerd is, blijft het wel nog erg belangrijk dat je
de gouden regels blijft volgen.
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Ambassadeurs
coronavaccinatie
Eddy, je komt van je bureau?

Later kon ik een proefrit meedoen

Jullie kijken beiden uit naar het

Ja, ik schrijf momenteel een thriller.

en… was ik verkocht. Daarna rolde

coronavaccin.

Daarnaast volg ik een cursus om

ik in de service, werd ik copiloot en

Bert: Ja hoor. We moeten ons strikt

romans te schrijven en een cursus

nu ben ik zelf al 22 jaar piloot.

aan de maatregelen houden, maar

Kunstgeschiedenis. Mijn diploma

Eddy Logie

Filosofie heb ik sinds kort op zak.

76 jaar

Bert Coene
49 jaar

het begint energie te vergen. Ik
Maar je hebt nog een ‘vurige’

mis het leven vóór corona met

hobby?

samenkomsten met vrienden, rally’s

Maar mensen kennen jou vooral

Ik ben volgend jaar 30 jaar vrijwillig

en ongedwongen ontmoetingen…

als bezieler van Den Ommeganck.

brandweerman. Mijn schoonvader

Laat die prik dus maar komen. Terug

Klopt. Samen met Denis Louagie

zei: ‘Je moet een hobby hebben.

naar een normaal leven en mensen

zat ik in de stuurgroep van Den

Ofwel brandweerman, ofwel de

kunnen helpen zonder daarbij na te

Ommeganck. Toen er geen zalen

Harmonie’. Maar ik ben niet muzikaal,

denken!

meer waren voor de groep van het

dus werd het brandweerman (lacht).

Mariaspel en de Chiro, zijn we met

Tegenwoordig is het heel moeilijk

Eddy:

6 naar het Bisdom geweest. Dat

mensen te motiveren om vrijwillig

zien

heeft geleid tot de bouw van PC

brandweerman te worden, terwijl je

e-peritieven we (lacht). Maar we

Den Ommeganck. 34 jaar heb ik dat

er echt veel voldoening van krijgt.

missen

uitgebaat, 500 à 600 activiteiten
per jaar.

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

Absoluut!
we

Onze

kinderen

met

vrienden

amper,

het

échte

contact,

het

samen gaan eten, op reis gaan naar
Op welke manier had corona een

Sardinië… En fysieke vergaderingen

impact op jullie?

en bijeenkomsten, dat zegt mij

Bert, de mensen kennen jou niet

Eddy: ik ging op 1 januari met

toch ook meer dan dat digitale. Je

alleen van De Duytsche?

pensioen en stopte op 1 april met

beschermt niet alleen jezelf, maar

Met De Duytsche is alles natuurlijk

de uitbating van Den Ommeganck.

ook de ander. Enkel op die manier

gestart. Wij woonden naast firma De

Maar

pensioenviering…

kunnen we opnieuw samenkomen.

Duytsche. Ik was gefascineerd door

Geen reizen, niet meer uiteten. Het

Doe het dus voor elkaar, als je terug

alles wat groot was. Dus probeerde

verenigingsleven is stilgevallen. Ik

naar een normale samenleving wil!

ik een plekje als jobstudent te

weet niet of dat snel zal hernemen,

bemachtigen. Petra werkte mee in

terwijl dat het net zo fijn maakt.

zonder

het bedrijf van haar vader en zo
www.laatjevaccineren.be
www.moorslede.be/ambassadeurs

Corona en culturele activiteiten: ze blijken onverenigbaar. Maar ook op het professionele en
sportieve leven is de impact groot. Aan het woord vandaag, 2 mensen: Eddy Logie, 76 jaar, bezieler
van PC Den Ommeganck, filosoof, gewezen journalist, schrijver, bourgondiër, maar vooral eeuwig
student. En Bert Coene, 49 jaar. Zaakvoerder bij De Duytsche, man met een missie, passie voor
rally en oh ja, een hobby als vrijwillig brandweerman. Deze mannen zijn 2 van onze ambassadeurs,
voorvechters van de vaccinatiestrategie, strijders voor een normaal leven.
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leerden we elkaar kennen.

Bert: Op werkvlak viel dat mee en
werden niet al te veel werknemers

Het moest niet alleen groot zijn,

ziek. Mijn schoonmoeder werd wel

maar ook snel gaan?

ernstig ziek en heeft er 1 week

(lacht) Ja. De liefde voor rally

ziekenhuis opzitten. Daar schrik je

is

wel even van. En de rally, dat was

groot.

Mijn

kruidenierswinkel

oma

had

vlakbij

een
de

Meer weten over onze
ambassadeurs?

Lees het uitgebreide interview op
www.moorslede.be/ambassadeurs

natuurlijk helemaal gedaan.

vroegere start van de KP Moorslede
van de Rally van Ieper. Zo kon ik
piloten en de rally van dichtbij zien.
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IN ‘T KORT
Zitdag personenbelasting
Ook dit jaar zal de zitdag voor het
invullen van de personenbelasting
(aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020)
wegens
niet

de

Corona of niet, dienst Toerisme Dadizele
stelt jullie dit jaar opnieuw een goedgevuld

zakje met zonnebloemzaadjes. Zaai

biedt de kaart kinderen een extra

jouw zaadjes, fleur samen met jouw

bescherming

buurt onze gemeente op en maak

Hallo Ouders maakt het mogelijk

kans op een tussenkomst van € 150

om telefonisch contact op te nemen

in een burenfeest. Daarnaast vallen

met de ouders (of familie, vrienden,

er ook 4 bloemenbonnen van € 25

buren...)

te winnen. Bezorg ons je mooiste

moeilijkheden verkeert. Kinderen

foto via warmebuurt@moorslede.be

vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook

of via onze facebookpagina in een

gebruiken om veilig te surfen en te

persoonlijk bericht. Meer info op

chatten op het internet. Ze kunnen

www.moorslede.be/zonnebloemen.

zich online identificeren met hun

Je

zal

aangifte)
bruine

tot

wanneer

het

kind

in

kunnen geen documenten online

ofwel

tekenen.

een witte enveloppe (met een
voorstel

noodgevallen.

Kids-ID en een pincode, maar ze

coronamaatregelen

doorgaan.

in

enveloppe

ofwel

een

(met

een

belastingsformulier).

Heb

aangifte?

Dan

kan

je

een ander telefoonnummer vindt).

De

zonnebloem

staat

symbool

voor zon en liefde. De betekenis
heeft dan ook een link met ‘warme
gevoelens’
geluk,

zoals

toewijding,

betrokkenheid,
bewondering

en een lang leven. Dingen waar
we allemaal heel veel nood aan
hebben tijdens deze coronacrisis.
Ook dit jaar krijgt elk gezin een
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ook van lekker eten? Neem

kinderzoektocht voor kids van 7 tot 12 jaar.

dan

je
deel

Trappen!

Picknickkast
Plan je een wandel- of fietstocht en ligt gemeentelijk
domein ’t Torreke op jouw route? Maak dan gebruik van
onze picknickkasten!
Reserveer

jouw

picknick

op

www.toerismedadizele.be/

loopt nu een zoektocht. Neem deel vóór 30 september
en maak kans op een restocheque! Voor de kids van 8

Kids-ID

tot 12 jaar is er een insectenbingo in het Vierkavenbos.

De Kids-ID is een elektronisch

Voor de kleinsten bestaat de bingo ook met makke-

identiteitsdocument voor Belgische

lijkere prentjes. De bingo kan je spelen tot eind sep-

kinderen onder de 12 jaar.

Zonnebloemen geven hoop

Hou

dieven in de buurt. Help ze opsporen in deze leuke

Langs de 2 deellussen van de Vierkavenboswandelroute,

een

0257 57 360 (tenzij je op je aangifte

Sinds 3 april woont Blob in Mariënstede. Er blijken wel

Vierkavenboswandelroute

je

telefonische afspraak boeken via

Happen en Trappen
van

fietsen,

aan
Op

maar

Happen

een

en

fietstocht

van een kleine 50 km geniet
je onderweg van koffie met
gebak, een voorgerecht, soep,
hoofdgerecht

en

dessert.

Starten doe je in Dadizele, daarna ga je richting
Gullegem, over Sint-Eloois-Winkel naar Menen om via
Wervik terug in Dadizele te eindigen. Alle info op
www.happenentrappen.be of www.toerismedadizele.be.

hulp nodig bij het invullen van
je

Blob

picknickkast.

vereenvoudigde

ontvangen,

toeristisch programma voor!

tember. Kom met je formulier naar het infokantoor voor

De Kids-ID is niet verplicht in

Glas-in-lood

België, maar wel voor reizen naar

Iedereen heeft het al wel eens

het buitenland. De kaart is:

gezien in oudere woningen of

• geldig in de meeste Europese

burgerhuizen:

landen en in sommige landen

jij

nog

daarbuiten,

of

gebrandschilderd

op

voorwaarde

een

glas-in-lood.
stukje

glas

in

elien.vernackt@midwest.be!

geldige

• verplicht in alle landen waar geen
als volwassene ook gewoon met

fotograferen. Ze beschrijven het

jouw

in

identiteitskaart

naartoe

een

glasraam
database,

opmeten

Opening toeristisch seizoen op 1 mei
Een traditionele opening met rommelmarkt zit er in
2021 niet in. Er werd een programma uitgewerkt, maar

De Kids-ID is meer dan alleen een

chemisch procédé er toegepast

bij het ter perse gaan van deze Mee in Mwoslé zijn we

identiteitsbewijs en reisdocument.

is! Alle info op http://bienet.be/

niet zeker of dit kan doorgaan. Raadpleeg het program-

Met

oproep-glasramen-gezocht/

ma op www.toerismedadizele.be/1-mei

de

dienst

‘Hallo

Ouders’

Er zijn 5 mogelijke routes die je kan nemen binnen de
cluster Grensleie. De wandelafstand ligt meestal rond
20 km, maar inkortingen en variaties zijn mogelijk.

fietslussen uit. Op die fietslussen staan alle handelaars

de iconografie en kijken na welk

kunt, zonder paspoort

zijn met elkaar verbonden door het openbaar vervoer.

door. Daarom brengt Cluster Grensleie een aantal

en

onderzoeken

A naar B en maakt dus geen lus. Begin- en eindpunt

Van 15 tot en met 23 mei gaat de Week van Korte Keten

het Klein Seminarie in Roeselare
jouw

station, een bus- of tramhalte. De wandeling loopt van

Week van de Korte Keten

Vanaf

reispas verplicht is, dus waar je

Groene Haltewandeling begint en eindigt aan een

Wervik en Wevelgem voor € 5.

september komen leerlingen van

identiteitskaart

in dit concept netjes met elkaar verbonden. Een

toeristische diensten van Dadizele, Ledegem, Menen,

je

woning? Laat dit dan weten via

een

Wandelen en reizen met het openbaar vervoer worden

Brochures zijn te koop op www.treintrambus.be of in de

glas-in-lood

een

met

en help de natuur een handje!

Heb

dat het kind vergezeld is van
ouder

Toerisme vóór 30 september, ontvang een geschenkje

Groene Halte

aangeduid die werken rond de Korte Keten. Op ieder
traject zal een zoektocht lopen.
Alle info over deze en andere activiteiten op
www.toerismedadizele.be!
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Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

dinsdag

15 06

bloeddonatie
om 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede
GC De Bunder

Comedian-mentalist Gili verraste vriend en vijand met
zijn succesvolle theatershow
‘Iedereen Paranormaal’. Zijn
vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een
zesde zintuig heeft, dat is
het vak dat Gili tot een ware
kunst wist te verheffen.

om 14.15 uur

Cultuurdienst i.s.m. jeugddienst & Bib
Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien
GC De Bunder

popelen tot ze jullie opnieuw kunnen ontvangen.
Daarom wordt achter de schermen druk verbouwd
om jullie en de artiesten in stijl terug te zien. De
vernieuwd met LED-lampen en de artiestenruimte
werd opnieuw ingekleed. Hopelijk tot snel!

woensdag

Jeugdfilm “Toy
Story 4”

De medewerkers van dienst Cultuur zitten te

toiletten worden aangepakt, de verlichting werd

Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

16 06

Blik achter de schermen
BEN JE
•

15 jaar of ouder

•

Iemand die graag met kinderen werkt en speelt?

•

Creatief, grappig, origineel, een spring-in ‘t-veld of
een beetje zot?

•

Iemand die graag samenwerkt met leeftijdsgenoten?

•

Iemand die kinderen nieuwe speelimpulsen kan
bieden?

dinsdag

22 06

bloeddonatie
om 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede
GC De Bunder

•

Iemand met veel engagement en enthousiasme?

Zin in vakantiegevoel? Toffe werksfeer met een
enthousiast

team

vrijwilligersvergoeding,

van
elke

mede-animatoren,
middag

een

een
belegd

broodje, wekelijks een frietjesavond, ondersteuning
vanuit de jeugddienst, een exclusieve speelplein T-shirt,
doorgroeimogelijkheden, …?

WORD DAN ANIMATOR!
Meer info nodig?
Mail naar jeugd@moorslede.be.
Alles duidelijk?
Stel

je

kandidaat
de

dan
als

vandaag
animator

Facebookpagina

van

nog
via
de

Speelpleinwerking of via
jeugd@moorslede.be!

Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
€3 (1 consumptie
inbegrepen)

vrijdag

18 06

gili

Het al of niet doorgaan
van een voorstelling
is afhankelijk van de
coronamaatregelen.
Hou www.moorslede.be in
de gaten om na te gaan of
een voorstelling al dan niet
doorgaat of contacteer de
organisator.

om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 16 - VVK: € 15 ABO: € 13
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stappenclash
Wil je meer bewegen en ben je wel te vinden voor een
uitdaging? Doe in mei mee aan de 10.000-stappenclash
en leid Moorslede naar de overwinning!
Wij organiseren trouwens tijdens de stappenclash

aan bij onze groep ‘Moorslede’ en geef elke dag je

2 uitgepijlde wandelingen waarop je je 10.000 stappen

gezette stappen in. Tel je stappen met een app, activity

voor die dag makkelijk kunt halen: 1 in Moorslede en

tracker of klassieke stappenteller. Meer info hierover

1 in Dadizele. Praktische info vind je via onze website

vind je op www.10000stappen.be.

www.moorslede.be

Je gezondheid vaart er wel bij: 10.000 stappen zetten

Maak van de bib je
tweede huiskamer!
Bevraging herinrichting Bib Moorslede

Registreer je gratis op www.10000stappen.be, sluit je

per dag is goed voor je spieren en botten, verlaagt je
kans op kanker, diabetes en overgewicht én je voelt je
vanzelf ook beter in je vel.
Volg de stappenclash op de voet via onze gemeentelijke
facebookpagina of

Een hedendaagse bibliotheek is meer dan een collectie

schriftelijk in? De papieren versie van de bevraging

boeken. De collectie blijft belangrijk maar er valt meer

vind je in Bib Moorslede en Bib Dadizele.

www.logomiddenwvl.be/stappenclash!

te beleven en te ontdekken. Daarom krijgt het interieur
van Bib Moorslede een opfrisbeurt die past bij de

Kinderen mogen ook meedenken over de bibliotheek

nieuwe mogelijkheden.

van de toekomst. Ze kunnen hun dromen en wensen
bezorgen via een tekening of verhaal. De bib beloont

De Bib moet een aantrekkelijke plek worden waar

enkele inzendingen met een boekenpakket.

mensen elkaar ontmoeten, een krant of tijdschrift lezen
of deelnemen aan een activiteit. Je kan er kennis

We verzamelen alle input tot en met 31 mei. Op basis

vinden en ook kennis delen. Het kan een stille plek zijn

van alle ideeën en verwachtingen, maken we een

om tot rust te komen, te studeren of te werken, maar

gedragen visie die de bib realiseert in het ontwerp.

ook een bruisend lab van creatie en inspiratie.
Wil jij je mening kwijt over de toekomst van de bib?

Alvast bedankt voor je inbreng. Samen werken we aan
een nog betere bib voor de Moorsledenaar!

Vul dan de bevraging online in op moorslede.
bibliotheek.be/bevraging of scan de QR-code. De
bevraging duurt 3 minuten. Vul je de bevraging liever
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Renovatie oud
gemeentehuis

Week van de verbondenheid

28 mei 2021 tot en met 6 juni 2021
De coronacrisis maakt het sociaal isolement bij de meest
kwetsbaren nog groter. Het isolement dat we vandaag

Tijdens de renovatiewerken werd een Duitse propa-

ervaren, is voor de meesten onder ons een tijdelijke

gandistische slogan in potlood ontdekt, op het pleister-

realiteit. Maar voor hen een dagelijkse realiteit: een

werk in een vals plafond.

beperkt sociaal netwerk, financiële problemen, weinig
mogelijkheden tot ontspanning, enz. We zitten in

Die dateert uit WO II en bevindt zich op de muur langs

dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. Onder

de trap naar de tweede verdieping.

het motto “Afstand is niet hetzelfde als afstandelijkheid”
willen we in de Week van Verbondenheid op kleine

“Räder müssen rollen sum Sieg”, luidt de tekst, gete-

schaal mensen met elkaar in verbinding brengen. Op
www.moorslede.be/weekvanverbondenheid

vind

kend 1 juli 1940. Het gaat om een oorlogsslogan uit

je

1942. Maar vreemd genoegd is deze ondertekend met

een overzicht van de acties.

een datum van 2 jaar eerder, en bovendien in slecht
Duits. Er zou eigenlijk “Räder müssen Rollen für den
Sieg” moeten staan, ofwel: de treinwielen moeten rollen voor de overwinning in de oorlog.
Genoeg onderzoekswerk dus voor heemkundige kring Dadingisila,
die daar vóór eind dit jaar opnieuw zijn intrek zal kunnen nemen.

BK wielrennen voor juniores

En ondertussen gaan de werken verder...

De gemeente Moorslede organiseert op zondag
29 mei 2022 het Belgisch kampioenschap wielrennen
voor dames en heren juniores in onze wielergemeente.
De dames rijden hun wedstrijd in de voormiddag,
de heren in de namiddag.
Enkele Moorsleedse wielrenners zullen er meestrijden
voor de Belgische driekleur. Zo’n groot evenement
vraagt heel wat helpende handen.
Wie bereid is om mee te werken kan dit melden via
mail aan schepen van Sport Jürgen Deceuninck
( jurgen.deceuninck@moorslede.be)

en

dit

tegen

uiterlijk 31 mei 2021.
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IN ‘T KORT

PATRIA
INFOSESSIES MIROM

Heb je nog een voorraad oude

Binnenkort

afvalzakken (wit met donkergroene

10

opdruk of gele KMO-zakken met

voedselverlies

groene opdruk)?

tuinafval

Tel het aantal zakken en haal nog

kringlooptuin

vóór 31 mei 2021 je afvalstickers!

richten. Vertrouwde thema’s zoals

De stickers zijn verkrijgbaar aan

composteren,

maar

ook

het onthaal van MIROM Roeselare

prepping

urban

gardening.

(Oostnieuwkerksesteenweg 121 in
Roeselare), in je gemeentehuis,
op

het

recyclagepark

en

het

infokantoor voor Toerisme.

enkel als ze voorzien zijn van een
correcte afvalsticker. Een volledige
sticker voor een grote zak, een
halve voor een kleintje.

• Preventieadviseur - contractueel
- 19/38 - niv. B1-B3 met

Toerisme - contractueel - 38/38
- C1-C3 met werfreserve (3j)

• Technisch assistent Groendienst
- contractueel - 38/38 - D1-D3

of

je

voortaan

elektrische

Moorslede

jouw

wagen

hybride
opladen.

2 parkeerplaatsen zijn hiervoor

cv,

motivatiebrief en kopie diploma

of

voorzien.

Let

wel,

op

deze

8890 Moorslede of bij

voorkeur naar vacatures@moorslede.be.
Meer info via inlichtingenfiche op
www.moorslede.be/jobs

Inwoners

van

MIROM

de

gemeenten

Roeselare

kunnen

in je tuin
• Dinsdag 11 mei: Haal meer uit je

Thuiscomposteren
• Woensdag 26 mei: Meal

Roeselare (MIROM/Stad
Roeselare)
• Donderdag 17 juni: 10
Bewaartechnieken
• Donderdag 24 juni: Plan je
weekmenu (FoodWin)

schakelen

de

vaccinaties

een

versnelling hoger en krijgen we wat meer
uitzicht op een ‘normaal’ leven, zonder
corona.
Ondertussen moeten we waakzaam blijven,
nog even op de tanden bijten én ons strikt
aan de maatregelen houden.

zondag

zaterdag

VROEG MORGEN

AVONDWANDELING

09 05

van 5 - 7 uur ‘s morgens

Dienstencentrum Patria blijft daarom ook
nog eventjes gesloten. Alle activiteiten
worden daarom ook geannuleerd.
Toch willen we iedereen een perspectief
op de toekomst aanbieden. We kunnen
jullie

verzekeren

dat

alle

activiteiten

opnieuw worden ingepland en dat we
meteen in de startblokken vliegen, van
zodra de maatregelen worden versoepeld
of opgeheven. Iedereen die reeds is
ingeschreven voor onze activiteiten, zal
persoonlijk op de hoogte gebracht worden!

05 06

van 19.30 - 21 uur

Vierkavenbos, Nettingstraat

Vierkavenbos, Nettingstraat

Inschrijven en info:
www.natuurpuntmandelstreke.be
- klik Kern De Reiger

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

Een verrekijker, een fototoestel en hoge schoenen zijn
nuttig. Mondmasker verplicht.

Breng een fototoestel en een
verrekijker mee. Mondmasker
verplicht.

zondag

16 05

zaterdag

VOORJAARSBLOEIERS
van 14 - 17 uur

KEZELBERGROUTE
van 14 - 16.30 uur

12 06

Parking Stationsstraat
Ledegem naast huis nummer 47.

Vierkavenbos, Nettingstraat

Verder wil ik nogmaals benadrukken dat

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

ik, jullie centrumleider, iedere werkdag
aanwezig ben. Aarzel dus niet om contact
op te nemen wanneer je een vraag hebt,
of wanneer je het moeilijk hebt. Ik sta voor
jullie klaar!
Houd moed, zorg voor jezelf en voor elkaar
en hopelijk tot binnenkort!
Vriendelijke en warme

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

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

:-)

kan

in

en er is altijd ruimte voor vragen.

Stilaan

Wandelingen Dienstencentrum Patria
i.s.m. Natuurpunt De Reiger

:-)

je

rijbewijs uiterlijk 16 mei naar het CBS,
Kerkstraat

meal

• Donderdag 3 juni: Warmtenet

Rijbewijs vereist

de

te

prepping

met werfreserve (3j)

In

in

• Woensdag 19 mei:

vereist

Marktplaats 1,

je

frigo

Diploma secundair onderwijs

ELEKTRISCHE LAADPAAL

optimaal

of

• Donderdag 6 mei: Waterbeheer

• Administratief medewerker

stuur

verwerken

• Dinsdag 4 mei: Urban Gardening

vereist

functies:

beperken,

infosessies.

preventieadviseur niveau 3

alle

te

Om

inschrijven voor een of meerdere

Bachelordiploma en diploma

Voor

infosessies.

Allemaal door ervaren lesgevers

van

werfreserve (3j)

MIROM

:-)

december 2021 opgehaald, maar

Lokaal bestuur Moorslede werft aan:

en

0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

:-)

De oude zakken worden nog tot 31

VACATURES

organiseert

te

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

Beste bezoeker, gebruiker of sympathisant

AFVALSTICKERS

online

Dienstencentrum

Een historische route in de
natuur. Een route met veel
variatie. Mondmasker verplicht.

Deze cursus gaat wel door!
Multimedia voor beginners (i.s.m. CVO SCALA)

elke woensdag van 5 mei tot 2 juni van 8.30 - 12 u. (5 fysieke lessen)

groeten,

Multimedia-mogelijkheden binnen Windows 10

het moment dat je er jouw wagen

Tine Algoet

Foto-, video- en geluidsbewerking

oplaadt.

Centrumleider Lokaal

plaatsen kan je enkel parkeren op

Dienstencentrum Patria

33 euro - Breng je eigen laptop mee, voorzien van Cd-writer!
Inschrijven

via

https://cvoscala.be/nl/online-inschrijven/

creatief-met-1031 of kom langs bij de centrumverantwoordelijke!
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Wijzigingen in het lokaal
politiecommissariaat
Sinds kort is ons lokaal commissariaat opgenomen in

Krist: “Als er geen beschikbare momenten zijn die

een grotere “regio Oost”. Regio Oost omvat Wervik,

passen, dan kan er nog altijd een afspraak gemaakt

Langemark-Poelkapelle, Moorslede, Staden en

worden in een andere regiopost binnen de zone of

Zonnebeke.

het regiocommissariaat in Wervik.”

Hoofdinspecteur Krist Snauwaert heeft samen met 2

Je kan de politie bereiken op volgende manieren:

collega-hoofdinspecteurs en onze wijkinspecteurs

•

E-mail: PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu

Moorslede onder zijn hoede.

•

Regiopost Moorslede: 051 78 81 81

•

Regiocommissariaat Regio Oost: 056 23 46 20

•

Voor een dringende interventie bel je nog altijd 101

Krist: “Ikzelf sta vooral in voor wat men noemt
‘wijkgebonden materies’. Ook evenementenbeheer
valt daaronder. Alle grote evenementen zoals rally,

Voor aangiftes is het e-loket dag en nacht beschikbaar

halfoogstfeesten…. zullen vanuit Ieper gecoördineerd

op www.politie.be/nl/e-loket.

worden met lokale verankering. De iets kleinere
evenementen zullen door mij begeleid worden.

In de regiopost van Moorslede zijn er 3 wijkinspecteurs:

De overige dienstverlening vanuit de zone Arro Ieper

•

Detlef Deceuninck - Wijkinspecteur Dadizele

(interventie, recherche, verkeer,…) blijft dezelfde.

•

Geert Desmet - Wijkinspecteur Moorslede Zuid en

Het huidige lokaal commissariaat blijft bestaan als
regiopost voor wijkwerking en onthaal. Het onthaal is

Vijfwegen
•

beschikbaar via afspraak die je kan maken via onze
website www.arroieper.be.”

Bieke Vanwymelbeke - Wijkinspecteur Moorslede
Noord

•

Je kan je wijkinspecteur vinden via de knop “wie is
je wijkinspecteur?” op de website.

Voor de regiopost van Moorslede kan je een afspraak
maken op volgende momenten:

Voor problemen is de wijkinspecteur het eerste

•

maandag van 13.00 uur tot 17.30 uur

aanspreekpunt.

•

woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

•

elke tweede zaterdag van de maand in de

Je vindt deze info ook terug op www.moorslede.be/

voormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur

wijzigingen-lokaal-politiecommissariaat.

Blik op de schermen
Je

zag

ze

misschien

al

blinken:

2

digitale

infoborden verrijken onze gemeente. Eéntje staat
opgesteld op de Plaats in Dadizele, de andere prijkt
aan de bib op site Grimmertinge in Moorslede. De
digitale infoborden werden vorig jaar aangekocht
en midden april geleverd. Met deze infoborden wil
het lokaal bestuur jullie nóg beter informeren.
Een
welke

reglement

bepaalt

welke

berichten

volgorde

getoond

zullen

worden.

in
Ook

onze verenigingen kunnen gratis activiteiten

CREATIEVELING VAN DIENST
Fotograaf Nico nam de foto’s
voor deze editie
Nico Bryon (56 jaar)
werviksestraat - moorslede

laten plaatsen op deze digitale infoborden. De

Ik ben eigenlijk een Daiselnoare, maar mijn grootouders

modaliteiten hiervan zijn ook in dat reglement

woonden in Moorslede. Mijn vrouw Kathleen en ik zijn

vermeld. Activiteiten kunnen online aangevraagd

later ook in Moorslede gaan wonen. Ondertussen

worden.

kwam er een dochter Alisha en zijn we ook een
kleinzoon rijker. Onze dochter woont in Geluwe,

Meer informatie, reglement en aanvraagformulier

maar de kleinzoon loopt wel school in Moorslede. Hij

vind je op www.moorslede.be/digitale-infoborden

voetbalt er ook, dus kan ik daar naar hartenlust foto’s
nemen (lacht). Dat fotograferen doe ik al van jongs af
aan. Nochtans had ik niemand in de familie die dat ook
deed. Ik heb er ook nooit een cursus voor gevolgd.
Ik ben autodidact en bewerk mijn foto’s dan ook niet
in speciale programma’s. Het blijft vooral een hobby
en de mooie plaatjes moeten vanzelf komen. Daarvoor
heb ik mijn vrouw: zij heeft oog voor mooie kiekjes.
We fotograferen dan ook veel samen. Zij geeft vaak de
aanwijzingen, en ik voer uit. Mooie verdeling (lacht). We
fotograferen vooral de natuur, maar ook evenementen.
Niet alleen voetbal, maar ook de koers bijvoorbeeld.
Ik fietste vroeger ook veel, maar nu wandelen we
veel. Vooral in de buurt: genoeg mooie plekjes om te
ontdekken. Én te fotograferen!

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

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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het college van

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

burgemeester en schepenen

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 78 81 81
Dringend: 101
PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu
Containerpark
Briekhoekstraat 11
Openingsuren

22

MA

gesloten

DI

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

WO

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

DO

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

VR

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

ZA

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

Brandweer- Dringend: 112
www.brandweermoorslede.be

WARD VERGOTE
BURGEMEESTER

SHERLEY BEERNAERT
EERSTE SCHEPEN

GEERT VANTHUYNE
TWEEDE SCHEPEN

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

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

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

Politie, Brandweer, Personeel, ICT,

Financiën, Ruimtelijke Ordening,

Informatie, Veiligheid, Dienstverlening,

Natuur & Milieu, Huisvesting,

Riolerings- & Waterbeleid,

Gemeentelijk Patrimonium,

Energiebeleid, Burgerlijke Stand,

Onderhoud- & Groenbeleid,

Intergemeentelijke Samenwerking

Erediensten & Begraafplaatsen

Containerpark, Feestelijkheden,
Dierenwelzijn

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

Volg ons
www.moorslede.be
@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
1 mei (Feest van de Arbeid): Amfoor
en recyclagepark dicht
13 mei (O.L.H. Hemelvaart) & 24 mei
(Pinkstermaandag): alle gemeentelijke diensten dicht
14 mei: Secretariaat Cultuur & Jeugd

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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Plan je een wandel-of fietstocht en ligt domein ‘t Torreke
op jouw route?
Of heb je gewoon zin in een heerlijke picknick met je
bubbel?
Reserveer dan jouw picknick op
www.toerismedadizele.be/picknickkast

