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SLYPSKAPELLE DOOR LINDA VAN DEN MOOTER

“Ik wil graag de talrijke mensen in de
zorg, vrijwilligers, mantelzorgers...
bedanken die onze senioren door de
lastige coronaperiode hebben geholpen.”
BENEDIKT VALLAEY,
SCHEPEN VOOR ZORG & WELZIJN

Beste lezer
Eindelijk is het zover. We kunnen elkaar terug zonder mondmasker begroeten. We mogen mekaar zelfs terug eens vastnemen, wat
hebben we hiernaar verlangd.
Vooral onze senioren hebben een zeer moeilijke periode achter de
rug. Ze hebben maanden de vele bezoeken van hun vrienden en
familie moeten missen.
Gelukkig waren er de talrijke mensen in de zorg, de vrijwilligers, de
mantelzorgers… die deze mensen door deze lastige periode geholpen hebben. Hen wil ik hierbij extra bedanken.
Foto: Kasteel Koekuit door Linda Van den Mooter

Maar ik moet ook de inwoners van Moorslede bedanken. Weet dat,
0- tot 11-jarigen niet meegerekend, meer dan 92 procent van onze
inwoners werd gevaccineerd. Mede door jullie inspanningen kun-
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nen we nu stilaan op een normale manier onze dagdagelijkse bezigheden hervatten.
Ben je benieuwd hoe het staat met de werken aan het oud gemeentehuis Dadizele of ben je geïnteresseerd in een job aan onze
gemeente? Lees dan zeker verder.
Vergeet zeker ook niet het interview met onze huishoudhulp Dorine
van het OCMW te lezen.
Veel leesgenot
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Poetsheldin Dorine

Jubilea

Creatieveling

In februari 2019 werden de
plannen voor de renovatie
van het oud gemeentehuis in
Dadizele concreet. In maart
2020 startten de werken. In
december, 1,5 jaar later, kan
het oud gemeentehuis eindelijk zijn deuren openen!

verenigingen uitkijken naar nieuwe

Deze realisatie is de grootste van

lokalen! Deze zullen op de eerste

deze legislatuur in deelgemeente

en tweede verdieping gevestigd

Dadizele, waarbij heel hard wordt

zijn.

ingezet op energiezuinigheid. In

Het

dat kader keurde de provincie
een

een subisidie goed van 100 000

polyvalente ruimte met keuken.

euro. De totale renovatie kostte

Op die manier kan ook Warm Dorp

1,5 miljoen euro.

Op

het

is

er zijn onderkomen vinden. De

gemeentehuis

inkomhal en prachtige foyer lenen

kenmerkt met zijn ‘torentje’ het

zich perfect voor tentoonstellings-

landschap

het

en receptieruimte. Daarnaast is er

gebouw huisden in het verleden

nog vergaderruimte voorzien en
een flexbureau, waar STAP, het

oud
in

Dadizele.

In

WELZIJN
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diensten

pag 23

College

muzikanten

maken.

Griepvaccinatie

gelijkvloers

De

verenigingen.

afgelopen
en

jaren

bood

het

woordwonders

Sociaal Huis en eventueel andere
gebruik

van

kunnen

We nodigen alle inwoners graag uit
op de feestelijke opening! Op het
moment dat dit magazine in druk
gaat, ligt de datum nog niet vast. Hou
onze facebookpagina, website en de

van de Stedelijke Academie voor
wijkagent,

Uitnodiging

Podiumkunsten en Heemkundige

De

die

voorheen

Kring Dadingisila. Nu de werken

zijn onderkomen had in ‘t oud

bijna voltooid zijn, kunnen beide

gemeentehuis, blijft in ‘t Torreke.

ledschermen in de gaten en plan jouw
bezoek!
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Poetsheldin
uit Moorslede

Dorine Bouckenooghe
geboren 31 juli 1964

hun contact met de buitenwereld.

zijn voor de mensen.

En ze zijn zó dankbaar. Het geeft
enorm veel voldoening.

woont in de Kerkstraat

Is er veel veranderd in die jaren?

Huishoudhulp bij
het Sociaal Huis

Het doel van ons werk is nog

Welke

steeds

nodig om een goeie huishoudhulp

hetzelfde,

omstandigheden

Mama van Jelle en Jitske

Poetshulpen. Wie zijn ze? En vooral… Waar zitten ze? Iedereen lijkt
op zoek, maar niemand kan deze
helden van de schoonmaak nog
vinden.

schoonmaken, maar er ook écht

Bij het lokaal bestuur

hebben we gelukkig wel 43 van
deze goudklompjes in dienst. 25
van hen werken als huishoudhulp
bij het Sociaal Huis. Een gesprek
met Dorine Bouckenooghe, al 33
jaar in dienst bij het Sociaal Huis.

maar

zijn

de

natuurlijk

eigenschappen

heb

je

te zijn?

wel anders. Er wordt veel meer

Je moet een bezige bij zijn, van

gezorgd voor onze veiligheid. We

aanpakken weten en sociaal zijn.

krijgen

Dat helpt je al een heel eind op

speciaal

poetsmateriaal

en opleidingen om gemakkelijker
en

ergonomischer

te

weg.

kunnen

werken. In coronatijden kregen

Waarom

we ook echt alles ter beschikking:

huishoudhulp voor het Sociaal

handschoenen,

Huis komen werken?

handgel,

zou

iemand

als

mondmaskers… We werken met

Ik zei het al: je krijgt enorm veel

dienstencheques en ook dat is

voldoening van je werk omdat

veel geëvolueerd. Vroeger werd er

de mensen echt dankbaar zijn.

nog met een orderboek gewerkt en

Met collega’s vormen we ook een

moesten we cash geld ontvangen

hechte groep. En specifiek in onze

in een bruine envelop (lacht). Nu

job hebben we ook vaste uren.

alles elektronisch verloopt, is dat

We werken van 8 tot 12 uur en van

wel een pak eenvoudiger!

12.45 tot 16.45 uur. Dat betekent
dat er ook een mooi evenwicht is

Welke zijn jouw taken?

tussen werk en privé. Ik kan het

Dorine, proficiat! Meer dan 30 jaar

De nadruk ligt op poetsen, maar we

alleen maar aanraden!

bij het lokaal bestuur!

mogen ook kleine boodschappen

Ja,

ik

werk

hier

sinds

1988.

Eerst heb ik bij het Woon- en

doen, strijken en een maaltijd
bereiden indien nodig.

Zorgcentrum gewerkt. Vervolgens
werkte

ik

als

kinderoppas

bij

Wat spreekt jou aan in de job?

een arts en later als verkoopster.

Poetsen op zich vind ik fijn, maar

Daarna solliciteerde ik hier en ik

het feit dat je mensen kunt helpen

ben er nooit meer weggegaan.

en écht gelukkig maakt is de reden
waarom ik het doe. Wij komen

De groep was wellicht nog wat

vooral bij 65+’ers, mindervaliden

kleiner toen.

of

Ja, ik was toen de 7e die hier

problematiek. Maar uiteindelijk zíjn

startte. Ondertussen zijn we met

we er voor de mensen. Vaak zijn we

25 mensen. Allemaal met een

één van de weinige mensen die ze

andere
met
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achtergrond,

hetzelfde

doel:

mensen

met

een

sociale

maar

wel

zien. Ze kunnen hun hart luchten

een

huis

terwijl wij aan het werk zijn. Wij zijn

Wil je bij ons komen
werken? Bekijk al
onze jobs op

www.moorslede.be/jobs

en check pagina 8 in
dit magazine!

7

•

een mooi loon en een uitgebreide
vakantieregeling

•

HUISHOUDHULPEN

Dadizele, Slyps)

niv. E - minstens 19/38

Lokaal bestuur Moorslede zoekt medewerkers voor een contract onbepaalde duur
(met werfreserve van 3 jaar)

1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
DIENST RUIMTE & MILIEU-DUURZAAMHEID
Niv. C – 38/38
Je bent een administratieve duizendpoot die zowel
de dienst als de burgers bijstaat. Je ontfermt je over
een correcte dienstverlening omtrent vergunningen,
maar ook klimaat en duurzaamheid draag je hoog in
het vaandel.

veiligheidsvoorschriften

van

werkmaterialen,

durft

initiatief te nemen en bent betrouwbaar. Op jou kan de
dienst bouwen en je ziet er naar uit om samen met je
team Moorslede nóg mooier te maken.

lezen en hebt ook een aanstekelijke glimlach waar

Je bent gebeten door de poetsmicrobe en haalt
medewerkers en bezoekers. Alle hoekjes en kantjes
van de gemeentelijke- en OCMW-gebouwen mogen
dankzij jou weer gezien worden.

onderhoud van groot Moorslede om zo de leefbaarheid
en aantrekkelijkheid van onze gemeente te verhogen.
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•

ecocheques

zelfstandig thuis blijven wonen. Kleine boodschappen

•

handelaarscheques

doen en het maken van een maaltijd behoren tot de

•

opleidingsmogelijkheden

taken.

•

aangenaam werkregime

Je bent een enthousiast en hulpvaardig persoon die

Je kan niet wachten om te beginnen?

graag wil werken in een huiselijke sfeer. Ervaring is

Solliciteer nu!

een pluspunt maar geen vereiste. De zon schijnt niet
alleen door de nette ramen, maar ook door jouw

Stuur je cv en motivatiebrief naar

aanstekelijke glimlach en jouw optimisme!

jobs@moorslede.be / Marktplaats 1, 8890
Moorslede t.a.v. de personeelsdienst.

zo

vlug
en

mogelijk.

Vacatures

schoonmaakbeambtes

voor
staan

Toch nog vragen?
Vraag onze inlichtingenfiche

Je voelt je als een vis in het water in een

voldoening uit een propere werkomgeving voor onze

Je bent een handige Harry en wil meewerken aan het

de oudere of persoon met een beperking langer

Niv. D – 38/38

SCHOONMAAKBEAMBTES

Diploma sec. onderwijs vereist.

Niv. D – 38/38

fietsvergoeding van 24 cent per kilometer

1 REDDER SPORTDIENST
Niv. E – minstens 19/38

2 TECHNISCH ASSISTENTEN
OPENBARE WERKEN

maaltijdcheques van 8 euro

•

op via jobs@moorslede.be

onze bezoekers en collega’s blij van worden.

Kandidaturen tot en met 14 november 2021.

•

permanent open.

Kandidaturen tot en met 31 december 2021.

(vanaf 6 maand in dienst)

die dit zelf niet meer kunnen. Door jouw hulp kan

huishoudhulpen

Rijbewijs B vereist.

gratis hospitalisatieverzekering

voor de wekelijkse schoonmaak bij mensen thuis,

Kandidaturen

Je bent klantvriendelijk, oplossingsgericht, gedreven,
hebt ruimtelijk inzicht en weet hoe je een plan moet

•

Als huishoudhulp sta je met dweil en stofdoek klaar

Je kan zelfstandig werken, kent de gebruiks- en

tewerkstelling in jouw buurt (Moorslede,

graag wil werken in publieke gebouwen. Ervaring is
een pluspunt maar geen vereiste.
hebt

een

aanstekelijke

glimlach

bezoekers en collega’s blij van worden.

van de zwemzaal vind je een aangename afwisseling
van je taken als redder.
Je

hebt

een

groot

verantwoordelijkheidsgevoel.

Je bent een enthousiast en hulpvaardig persoon die

Je

zwembadomgeving. Meehelpen met het onderhoud

klantvriendelijkheid

staan

veiligheidsgevoel
Flexibiliteit
vooraan

in

en
en
jouw

woordenboek.
Hoger reddersbrevet en recent bijscholingsattest

waar

onze

vereist.
Kandidaturen tot en met 14 november 2021.
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IN ‘T KORT

Begin september werd bekend dat het bestuur de oude gebouwen van Carrefour Market in de
Markstraat in Moorslede opkocht. In de Poststraat werd ook een rijwoning aangekocht.
Het

gemeentehuis

op

de

een sterk verminderde prijs: 330

Marktplaats in Moorslede is een

000 euro. Dit was meteen een stuk

nieuwbouw:

prachtig historisch gebouw, maar

aannemelijker en zo kwam de idee:

ergonomie...

verschillende diensten kampen met

waarom geen nieuw administratief

plaatsgebrek. Zeker op dienst Ruimte

centrum bouwen in de plaats van

dringt een herinrichting zich op.

de geplande aanpassingen in het

•

•

alle

voordelen

van

een

technieken,

IT,

volledige integratie van het
OCMW, dus ook fysisch

gemeentehuis? Tijdens het plannen

Allemaal

In het meerjarenplan 2020-2025

van de aanpassingen was toch al

over te gaan tot de aankoop

werd 200 000 euro voorzien voor

vastgesteld dat de beschikbare

van de gebouwen! Een unieke

de
qua

goede

redenen

om

noodzakelijke

aanpassingen

ruimte te klein was en er heel wat

gelegenheid die het bestuur niet

inrichting,

organisatie,

compromissen moesten gemaakt

aan z’n neus voorbij wou zien gaan.

worden.

Meer nog, er stond een huisje te

acclimatisatie en akoestiek.

koop in de Poststraat, waardoor
In het voorjaar van 2019 werden

De argumenten om een nieuw

er een mooie trage verbinding

de gebouwen van de voormalige

administratief

gecreëerd

Carrefour op de Marktplaats aan

bouwen zijn een veelvoud van de

de

het lokaal bestuur aangeboden. De

argumenten om de verbouwingen

Markstraat. Het huis stond te koop

kostprijs was echter 490 000 euro.

uit

voor 93 000 euro.

te

voeren

centrum

in

het

te

huidig

kan

worden

Roeselaarsestraat

tussen
en

de

lokaal bestuur de melding dat de
gebouwen werden aangeboden aan

•

meer ruimte, met buffer naar

Het college deed een bod op de

de toekomst

2 panden en kon ze uiteindelijk
kopen voor 370.000 euro.

de

huidige

bestemming

van

het

gemeentehuis.

Dit

zal

sowieso behouden worden voor
ceremoniële
Andere

aangelegenheden.

mogelijkheden

worden

nog overwogen.

een

grote

meerwaarde

betekenen voor de medewerkers
van

het

ook

voor

die

op

lokaal
de

deze

bestuur

maar

dienstverlening,
manier

toegankelijker wordt.
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‘in ons kot’ te blijven om onze
gezondheid te beschermen. Maar
het ene kot is het andere niet: de
lucht binnenshuis bevat vaak meer
schadelijke stoffen dan buiten.

Ken je de digitale atlas van de ge-

woning kan spreken. De regelge-

rangschikte onbevaarbare water-

ving wijzigde op 16 augustus: de

lopen en de publieke grachten?

vergunningsplicht wordt onder be-

Daar staan dus alle onbevaarbare

paalde voorwaarden nu een mel-

waterlopen en publieke grachten

dingsplicht.

in. Maar klopt die atlas nog wel?
zorgwonen

Stel jij vast dat de loop, breedte

en alle voorwaarden vind je op

of diepte van een gracht of wa-

www.vlaanderen.be/zorgwonen en

terloop niet meer klopt, dan kan

https://omgeving.vlaanderen.be/

je dit van 1 september tot en met

zorgwonen-zonder-zorgen of

28 februari 2022 doorgeven! Alle

www.vlaanderen.be/publicaties/

info op www.moorslede.be/open-

langer-thuis-in-een-zorgende-om-

baar-onderzoek-digitale-atlas

Meer

uitleg

over

geving

Extra belangrijk dus dat de lucht in
onze woning gezond is!
Ga deze winter dus aan de slag
gezond te houden:
1. Ventileer. Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis.
3. Beperk vervuilende stoffen in
huis en verlucht.
4. Vermijd CO-vergiftiging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken.
Lees meer op www.gezondbinnen.be
ZORGWONEN

Deze unieke aankoop zal niet
alleen

Het jaar 2020 leerde ons om

2. Verlucht. Zet je raam extra open.

Uiteraard werd ook al nagedacht
over

ZOND TE HOUDEN

DIGITALE ATLAS

den vooraleer men van een zorg-

met de 4 vuistregels om je kot

gemeentehuis:
Op 18 mei dit jaar kreeg het

4 VUISTREGELS OM JE KOT GE-

worden aan een aantal voorwaar-

opnieuw

Al een aantal jaren is het mogelijk

WEGHALEN BLOEMEN

Mogen we vragen om alle verwelkte bloemen, die naar aanleiding
van 1 november op de graven van
onze gemeentelijke begraafplaatsen geplaatst werden, te verwijderen voor 6 december 2021. Na
6 december worden ze door onze

VUURWERK

Nu het eindejaar nadert, denken
veel mensen aan vuurwerk.
Wil je de overgang van oud naar
nieuw knallend inzetten? Bekijk
onze tips rond het gebruik van
vuurwerk op www.moorslede.be/
vuurwerk

gemeentediensten verwijderd.

om binnen het bestaand volume
van een woning een ‘zorgwoning’
te creëren. Een 65-plusser of iemand met een zorgbehoefte kan
dan apart van, maar toch samen
met, de mantelzorger (familielid
of niet) wonen. Er moet voldaan
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KALENDER
woensdag

03 11

MUZIEKTHEATER
FIERLEFANT
“PRINSESJE EN
DE BEER”
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

2 van zijn dichtbundels
waren genomineerd voor
de VSB Poëzieprijs. In 2002
komt zijn eerste kinderboek
op de markt: ‘Mijnheertje
Kokhals’. Met Herwig Ilegems schreef en regisseerde hij de tv-serie ‘Duts’ voor
Canvas (2010). In 2007 kreeg
hij de Cultuurprijs van de KU
Leuven. Daarnaast verschenen ook 2 romans.

haal mij uit!
woensdag

10 11

SINT-MAARTEN
van 17 tot 19 uur.

vrijdag

051 77 10 57

12 11

gratis, reserveren
niet nodig.

Cultuurdienst

Bibliotheek Moorslede

PIV HUVLUV
“VINYLVRETER”

woensdag

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

10 11

STIJN VAN DE
VOORDE “FOR
THOSE ABOUT TO
ROCK: I SALUTE
YOU”
Cultuurdienst

07 11

om 10.30 uur
Bibliotheek Moorslede

woensdag
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
Over iconische figuren en
historische gebeurtenissen
in de rockgeschiedenis.
Stijn Van de Voorde is een
geboren verteller.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

Bart Meuleman is schrijver,
dichter en regisseur.

12

ADD: € 22 - VVK: € 20 ABO: € 18

vrijdag

26 11

NICHOLAS “IN ALLE
EERLIJKHEID ”
om 20 uur
Nicholas Arnst

Een voorstelling waarin hij af
en toe een tip van de sluier
licht. Geen toeters, geen
bellen, geen rookgordijnen,
geen
dubbele
bodems,
gewoon
puur
Nicholas:
groots in zijn eenvoud,
ongeëvenaard in zijn vak.
GC De Bunder

zondag

BART MEULEMAN
“LITERAIR
APERITIEF ”

de Sint, de dag nadat hij in
Antwerpen is aangekomen
met zijn boot, naar ‘t Torreke.
Vanaf daar gaan we allemaal
samen naar GC Den Ommeganck. Daar genieten we van
een voorstelling, waarna alle
kindjes bij de Sint langs kunnen gaan. Hij heeft vast wel
wat lekkers bij. Alhoewel Sinterklaas bijna alles weet, zijn
zijn Pieten niet zo slim. Daarom weet de Sint liefst hoeveel
kindjes komen, zodat de Pieten alles kunnen klaarzetten.
Wil je daarom zo vriendelijk
zijn om je op voorhand in te
schrijven bij de Cultuurdienst
(051 70 02 85 of cultuur@
moorslede.be)? De kindjes die niet zijn ingeschreven, zullen misschien geen
snoepgoed krijgen en dat
zou niemand leuk vinden.

ADD: € 14 - VVK: € 12 ABO: € 10

zondag

14 11

INTREDE
SINTERKLAAS

om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
Naar jaarlijkse traditie komt

17 11

JEUGDFILM
“DIKKERTJE DAP”
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
€3

www.nicholasarnst.be
VVK parterre: € 20 VVK tribune: € 18 - ABO
parterre: € 19 ABO tribune: € 17

vrijdag

26 11

RENAAT SCHOTTE
om 20 uur
Slyps Sprint

GC D’Oude Schole
www.splypssprint.be
VVK: € 6 ADD: € 8

vrijdag

03 12

WIM CLAEYS
“ZWARTZAK”
om 20 uur
Cultuurdienst

Een verhaal door Wim Claeys
(en zijn accordeon). Na IJzer,
maakt hij met Zwartzak een
‘coming of age’ waarin hij door
zijn eigen verleden graaft.
Opgegroeid als zoon van
een Oostfronter en als kind
gekneed door het militante
Vlaams-nationalisme,
blikt
de veertiger terug op zijn
jeugd. Met zijn ontroerende
en grappige vertelling geeft
Claeys zich helemaal bloot.

Hij wordt bijgestaan door 5
live muzikanten en brengen
een akoestische set van Roy
Orbison songs.
Voor degenen die inschreven
voor het uitgebreid Breughel
buffet gaan de deuren open
vanaf 17 u. Het eten wordt geserveerd vanaf 18 u. Wie enkel komt voor het concert, is
welkom vanaf 19 uur.

Voor wie steevast De Zwaarste Lijst volgt op Studio
Brussel is Psychonaut zeker
geen onbekende meer. In
2020 debuteerde Psychonaut in deze hitlijst en dit
jaar landden zij op een 26ste
plaats. De mannen van Mechelen brengen psychedelische post-metal.
Kers op de taart wordt ongetwijfeld de heren van King
Hiss. Zij speelden al menig
festivalweide plat.

GC De Bunder
Heko Selection
0496 45 76 48
heko.selection@skynet.be

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 7 - VVK: € 6 ABO: € 5

VVK: € 30 – ABO: € 28
VVK met eten: € 45
ABO met eten: €43

11 12

OORSUIZEN

om 19.30 uur
Fire Down Below en
Cultuurdienst Moorslede

BANDIT
AKOESTISCH

De West-Vlaamse The RG’s
omschrijven zichzelf als “Alternative heavy solid rock,
with post-grunge/punk and
noise-influences”. Zij bijten
de spits af om 20.00 uur.
Fire Down Below treedt nadien op. De oorsprong van
hun muziek lijkt wel Palm Desert, Californië te zijn.

om 20 uur
Heko Selection

Bandit komt voor de 16e keer
naar het GC De Bunder in
Moorslede, zijn geboortedorp.

ADD: € 15 - VVK: € 12 ABO: € 10

zaterdag

zaterdag

04 12

GC De Bunder

zaterdag

11 12

om 20 uur
zie pagina 14!

zondag

12 12
om 17 uur
zie pagina 14!

zaterdag

18 12
om 20 uur
zie pagina 14!
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KALENDER
zondag

19 12
om 17 uur

KAT SLYPS “WITTEBROODSLIJK”
KAT Slypskapelle

Een toneelstuk van Paul
Coppens en Guy Didelez
De eerste huwelijksnacht
van Mark en Patsy verloopt
niet helemaal zoals gepland.
Wanneer boer Amadee, de
ex-vriendin en de ouders
verschijnen, geraakt Mark
meer en meer in de problemen en iedereen draagt zijn
steentje bij in de chaos...
D’Oude Schole
0486 34 16 81 (na 17 u.)
www.facebook.com/
toneelslypskapelle
ADD: € 8 - VVK: € 7 ABO: € 6

zondag

12 12

BERT GABRIËLS
“EINDEJAARS#3”

KSA Sint-Maarten Moorslede
GC De Bunder
https://ksamoorslede.be
ADD: € 15 - VVK: € 14 ABO: € 13

14

KSA Moorslede bestaat dit
jaar 90+1 jaar. Dit moet gevierd worden!
Wat 2022 brengt weten we
nog niet, maar het mes van
stand-up comedian Bert Gabriëls ligt klaar om voor de
3de keer de actualiteit, sport,
politiek, cultuur, entertainmentwereld en het regionaal
nieuws te fileren!

In 2017 kondigde Nigel Williams in 2017 aan dat hij
zou stoppen met de grotere
zaalshows. Hij keerde terug
naar zijn roots: optredens in
cafés, huiskamers, theathers
in binnen- en buitenland.
“Tijdens de rust” is 80 minuten comedy over het leven,
de politiek, en de Mad Brave
New World waarin we gesukkeld zijn.

zaterdag

18 12

BART HERMAN
SOLO

om 20 uur
Matador BVBA i.s.m. Cultuurdienst
Bart Herman werd in Vlaanderen bekend in 1993 met
zijn hit “Ik ga dood aan jou”.
In BART HERMAN SOLO vertelt hij hoe het één het andere beïnvloedde. Bart Herman
brengt zijn grootste hits, alleen met zijn gitaar, ontdaan
van alle franje, gewoon zoals
ze gemaakt zijn. Bart laat
zich voor de gelegenheid
bijstaan door viool-virtuoos
Dirk Naessens.

woensdag

15 12

Jeugdfilm
“Frozen II”
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.

€3

vrijdag

17 12

NIGEL WILLIAMS
“TIJDENS DE RUST”
om 20 uur
Cultuurdienst

Seniorensportnamiddag (polyvalente loods Dadizele)

26 12

Zaalvoetbaltornooi “U12/U13” (SV Moorslede)

26 12

Rode Neuzentocht (Velodroomvrienden)

Moorslede blijft in
de ban van de fiets
Ook in Moorslede was er WK-koorts. De doop van

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 14 - VVK: € 12
ABO: € 10

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

09 11

reus Cyriel en de aankomst van Alex Wauters die
GC De Bunder
ADD: € 20 - VVK: € 18
ABO: € 16

17 12

KAARTING "THE
RANGERS"

KSA Sint-Maarten Moorslede
JC De 4-Link
www.therangersmoorslede.be

brachten hulde aan Cyriel Van Hauwaert.
Op 26 november komt wielerreporter Renaat Schotte
naar d’ Oude Schole. Hij komt op uitnodiging van Slyps

dinsdag
vrijdag

vanuit Milaan over San Remo naar Moorslede fietste,

21 12
29 12
woensdag

BLOEDDONATIE

om 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede
GC De Bunder
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

Sprint vertellen over “de koers”.
Ook in 2022 blijft Moorslede in de ban van de fiets.
De sportraad popelt om de 30ste Fietsmarathon te
organiseren. Het moet er van komen op 21 en 22 mei.
Hierbij nu al een oproep naar verenigingen die in de
rand iets op het getouw willen zetten, hiervoor contact
op te nemen met de sportdienst.
Op zondag 29 mei is Moorslede dan organisator van
het BK wielrennen voor juniores. In de voormiddag
rijden de meisjes, in de namiddag de jongens. Meer
info volgt.
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Tweedaagse reuze
boekenverkoop

De bibliotheek moet regelmatig plaats maken voor
nieuwe aanwinsten. Daarom vindt op zaterdag 4 en
zondag 5 december in ’t Torreke te Dadizele een reuze
boekenverkoop plaats. Je kan telkens van 10 tot 17
uur komen snuffelen tussen het aanbod afgeschreven
romans, informatieve boeken, jeugdboeken, cd’s en
dvd’s en volwassenen strips.
Daarnaast zitten er ook heel wat boeken tussen,
geschonken door anderen.
Kom zeker een kijkje nemen. Misschien ontdek je
enkele pareltjes die voor een spotprijs de jouwe
worden.
Gratis toegang.

Winter op komst?
Haal dan snel je griepprik!
Wist je dat elke winter 1 op
de 10 mensen griep krijgt?
Bescherm je tegen de ziekte
en haal vanaf half oktober
je griepprik. Een vaccinatie
maakt de kans dat je griep
krijgt, een stuk kleiner.

je toch griep, dan ben je minder

terugbetaald. Dit jaar komen ook

ziek en zijn er minder complicaties.

alle 50-plussers in aanmerking voor

Bovendien

gedeeltelijke

De COVID-19 epidemie maakt
het dit jaar extra belangrijk
voor risicogroepen om zich te
laten vaccineren tegen griep.
Behoor je tot één van volgende
groepen, vraag dan je vaccin
in een apotheek zodra het
beschikbaar
is.
Je
hebt
daarvoor geen voorschrift
meer nodig.

overheersen in het najaar.

huisapotheek.

Voorleesweek

Wie laat zich het best vaccineren?

In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november.

1.

Iedereen vanaf 50 jaar.

2.

Zwangere vrouwen.

3.

Chronisch zieken.

Tijdens deze campagneweek moedigen we iedereen

4.

Mensen

aan om elke dag een kwartiertje voor te lezen. Want

woonzorgcentrum, psychiatrische

dat maakt écht een verschil.

instelling

die

voor

in

lang

vermindert

de

kans

terugbetaling.

Het

ziekte,

vaccin kost dan ongeveer 4 euro.

zoals diabetes, verergert. Elk jaar

Verblijf je in een woonzorgcentrum

zijn er andere griepvirussen. De

dan is het zelfs gratis. Wil je weten

We r e l d g e z o n d h e i d s o r g a n i s a t i e

of je tot een risicogroep behoort

stemt

het

en hoeveel je griepvaccin precies

griepvirus dat waarschijnlijk zal

kost? Vraag het je huisarts of

dat

een

het

al

aanwezige

vaccin

af

op

Meer

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen

krijgen

het

griepvaccin voor bijna de helft

weten

griepvaccinatie?

over

griep
Surf

en
naar

www.laatjevaccineren.be.

een

verblijf

of

instelling voor personen met een
Thuis, in de kinderopvang of op school: samen met

beperking opgenomen zijn.

kleine of grote kinderen in boeken kijken en voorlezen

5.

is leuk en leerrijk. Het stimuleert niet alleen de

hetzelfde

taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen

risicogroepen.

én volwassenen. Een moment van gezellig samenzijn.

6.

Iedereen
dak

die

woont

Iedereen

onder
als

die

deze
onder

hetzelfde dak woont als kinderen
Op zoek naar leuke boeken om voor te lezen? In de bib

jonger dan 6 maanden.

vind je heel wat voorleesboeken en prentenboeken.

7.

Voor nóg meer boekentips kan je ook online terecht

gezondheidssector.

Iedereen werkzaam in de

op www.voorlezen.be of www.boekenzoeker.be.
Een

16

vaccin

biedt

de

beste

Want voorlezen, da’s het leukste kwartiertje van de

bescherming tegen griep. De kans

dag!

op griep wordt veel kleiner. Krijg
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IN ‘T KORT

PATRIA
Gezondheidsadvies

OVERLIJDEN LINDA DECLERCQ

Wist je dat jouw woning het meeste

Op 21 september is onze collega,

warmte verliest via het dak, tot zelfs

redster Linda Declercq in alle rust

30% van je totale warmteverlies?

van ons heen gegaan na het voeren

Ontdek de Fluvius dakenscan via

van een lange, ongelijke strijd.

https://dakinzicht.fluvius.be/mijn-dak

Niemand was meer begaan met het

Hulp nodig bij interpreteren van

zwembad dan Linda. Al vanaf haar

jouw dak? Het Energiehuis WVI

jeugd was het haar geliefde tweede

helpt jou graag verder met gratis,

thuis. We verliezen een gedreven

onafhankelijk advies! Telefonisch,

collega met een hart voor iedereen.

op kantoor na afspraak of tijdens

Het lokaal bestuur wenst al wie

1 van onze zitdagen in jouw buurt.

haar dierbaar was veel sterkte toe.

Meer info? www.wvi.be/energiehuis
050 64 16 06 of energiehuis@wvi.be

en

college

van

19 nov & 17 dec - 14 u.

gratis

Max. 30 euro

schepenen

vrij 5 nov: Bombingo
vrij 29 dec: Sfeerbingo
gratis

burgemeester

van

Moorslede

kondigt aan dat er vanaf maandag
8 november 2021 tot en met
donderdag 6 januari 2022 een
publieke
wordt

raadpleging

over

de

gehouden

startnota

en

procesnota van het gemeentelijk
ruimtelijk

uitvoeringsplan

“Millesteen”.

De

startnota

en

procesnota kunnen in deze periode
na afspraak ingezien worden in het
gemeentehuis,
Ordening,

Het Sociaal Huis en Okra Moorslede

VERHOOGDE ENERGIEPREMIES

sloegen de handen in elkaar om onze

VOOR BESCHERMDE AFNEMERS

Gerdy Desmet en Johan Scharlaken gaven uitleg over een verhuis
naar het woonzorgcentrum. Na een
geslaagd optreden van Margriet en
Celien Hermans werden de smaakpapillen verwend met koffie en koekenbrood.
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1,

8890

Op dinsdag 7 december 2021 om

SAMENKOMEN DOET DEUGD…

te bezorgen op 20 september 2021.

Marktplaats

Ruimtelijke

Moorslede en via www.moorslede.be.

INFO- EN ONTSPANNINGSNAMIDDAG:

65-plussers weer een fijne namiddag

dienst

De energiefactuur moet ook na de
coronacrisis voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom wordt de
groep van beschermde afnemers
tijdelijk uitgebreid. Benieuwd naar
de verhoogde energiepremies?
Lees meer via
www.energiesparen.be/
energiepremies-beschermde-afnemers

19.30 uur is er een infomoment. Dit
gaat door in de voorzaal in GC Den
Ommeganck in Dadizele. Reacties
op

de

start-

en

procesnota

kunnen uiterlijk op 6 januari 2022
verstuurd worden via e-mail naar

beweging - flow yoga

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

bewegen voor 50+

iedere dinsdag van 10 - 11 u.
10-beurtenkaart: 15 euro

BEWEGING - AHIMSA YOGA

do 18 nov, 2 & 16 dec - 9 - 10 u.
10-beurtenkaart: 30 euro
Voordracht - mayrkuur i.s.m.
Samana (spreker Dokter Nuyttens)

do 18 nov - 14 u.
5 euro (incl. koffie en cake)
Voordracht - Opmars van de PC in
de 20 e eeuw (spreker Luc Debels)

di 30 nov - 14 u.
3 euro (incl. koffie)

o m g e v i n g s l o ke t @ m o o r s l e d e. b e,
afgifte tegen ontvangstbewijs bij
de dienst Ruimtelijke Ordening of
via een schrijven aan het college
van burgemeester en schepenen,
Marktplaats 1, 8890 Moorslede.

Crea - Bloemschikken

18 nov & 16 dec - 14 u.

Gezellige namiddagen - 14 u.

Het

0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

3 & 7 nov - 1, 15 & 29 dec

elke werkdag van 13.30 - 17 u.
GEMEENTE MOORSLEDE - GRUP
“MILLESTEEN” - PUBLIEKE
RAADPLEGING EN INFOMOMENT
START- EN PROCESNOTA

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

woe van 14.30 - 15.30u.:

cafetaria patria
DAKENSCAN

Dienstencentrum

Voordracht - Jongdementie

woe 8 dec - 14 u.
2 euro (incl. koffie/water)

Boekenkrans

woe 3 nov
14 u.
25 euro

brei- en kloscafé

(incl. alle

iedere do nm om 13.30 u.

materiaal +

4 & 18 nov en 2 & 16 dec

drankje)

3 euro (incl. kop koffie)
Workshops - Stoelyoga

iedere vrij van 19 nov - 20 dec
- 16 u.
16 euro (reeks van 4 sessies)
Yin-restoratieve Yoga 11

do 18 & 25 nov. en 2, 9 & 16

Geschenkverpakkingen

woe 20 dec
14 u.
25 euro
(incl. alle
materiaal +
drankje)

dec - 20 u.
20 euro (reeks van 5 sessies)
Crea kids - Zandkleuren Kerst

4 nov - 14 u.
7 euro (incl. 2 kleurplaten, diverse kleuren, drankje en wafel)
Keramiek - Boezemvrienden

ma 29 nov
13.30 u.
56 euro
(incl. 3 potjes
met afwerking naar keuze)
Belevingsgerichte massage

woe 17 nov - 14 - 17 u.

Extra activiteiten - Sinterklaasfeest Patria met spetterende show
“Clown Wichita”

woe 24 nov
14.30 u.
5 euro per
kind
(incl. zak
snoep, bezoek
Sint en show)
1 euro per volwassene
Volksspelennamiddag met
progrès-taart

woe 15 dec - 13.30 - 16.30 u.
6,5 euro (incl. onbeperkt spelen
op volksspelenparcours, koffie/

18 euro (voor 30 min. massage

limonade, progrèstaart en

naar keuze)

attentie)
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JUBILEA

IN ‘T HEEL KORT

11de groepsaankoop
groene stroom en
gas Provincie
West-Vlaanderen,
schrijf je nu in!

CREATIEVELING VAN DIENST

Vanaf dinsdag 7 december tot en met 8 februari
Foto: Jan Stragier

BRILJANT - Norbert Casier en Jacqueline Debeuf

2022 kan je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de
groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie
West-Vlaanderen. Hoe meer deelnemers, hoe groter
de besparing kan zijn! Al meer dan 386 000 gezinnen
en bedrijven gingen jou voor.
Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Doe mee, bespaar
op je energiekosten en draag je steentje bij aan een
beter milieu.
Stapte

je

al

eerder

over

(groepsaankoop)contract?
mee

dat

je

naar

Hou

energieleverancier

er
je

een

voordelig

dan

rekening

contract

kan

verlengen aan dure prijzen. Denk eraan: je kan op
elk moment kosteloos van energieleverancier en van
energiecontract veranderen.
BRILJANT - Willy Vandewalle en Marie Mathys

Wil je inschrijven of heb je graag meer informatie?
Contacteer de Woondienst via lien.leroy@roeselare.be
of 051 26 24 78.

Linda maakte aquarellen
voor deze editie
LINDA VAN DEN MOOTER (65 JAAR)
BRUIDSTRAAT-GISTEL
Ik heb altijd heel graag getekend. Al van kleins af aan
wist ik al dat ik daarin verder wilde. Ik volgende dan
ook de opleiding Functionele Grafiek aan het Hoger
Sint-Lucasinstituut in Gent. Tekenen is mijn passie
gebleven, nu nog altijd. En ik leer nog elke dag bij!
Op

https://www.flickr.com/aquarelinda/

vind

je

mijn werken terug. Daarnaast maak ik schetsen,
ik reis graag, en ik doe aan fietsen, naaien, breien,
haken, koken, pralines maken, juweeltjes maken in
polymeerklei... Kortom: altijd tijd te kort! (lacht). Mijn
link met Moorslede is mijn dochter Elvire. Zij woont
met haar man Wesley en de twee kindjes sinds
2008 in Slypskapelle. De weidse landschappen met
dramatische wolkenformaties, boerderijen die mooi in
het landschap liggen en ongestoorde zichten op de
dorpen...
Ze vragen om getekend te worden! Er blijft nog
veel om te ontdekken en door de wisseling van de
seizoenen en het weer zijn de kleuren en de belichting
ook telkens anders. Ik ga dus nog wel even door met
tekenen!

105 JAAR! - Elisabeth Vermont
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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

Hulp nodig?
www.geowacht.be
0903 99000 (tussen 22 en 9 u.)
1,5 euro per minuut
Dokter van wacht
www.huisarts.be
Moorslede: 051 24 50 50

Welzijn: welzijn@moorslede.be

Dadizele: 056 50 16 10

Openingsuren

Tandarts van wacht
www.tandarts.be

MA

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

DI

8.30 - 12 u. en 14 - 16 u. op afspraak

WO

8.30 - 12 u. en 14 - 17 u. op afspraak

Verpleegkundigen

DO

8.30 - 12 u. en 14 - 16 u. op afspraak

www.verplegingthuis.be

VR

8.30 - 12 u. op afspraak

070 22 26 78
Brandweer- Dringend: 112

Pater Lievensstraat 3
8890 Moorslede
051 78 81 81
Dringend: 101
PZ.Arroieper.RegioOost@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.)

burgemeester en schepenen

Apotheek van Wacht

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.be

Lokale Politie PZ Arro Ieper LC Moorslede

het college van

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
Secretariaat Cultuur & Jeugd: 1, 2 en 11 nov & 20 dec
t.e.m. 2 jan - Bib: 1, 2 en 11 nov & 24, 25 en 31 dec
Gemeentehuis en Sociaal Huis: 1, 2 en 11 nov
Dienst Toerisme: 1, 2 en 11 nov - Diftar-recyclagepark:
30 okt, 2 en 11 nov & 24, 25 en 31 dec
Amfoor: 1 en 11 nov & 24, 25, 26 en 31 dec

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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