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“Hopelijk bracht de actie ‘Koop
lokaal’ van lokaal bestuur Moorslede
en de ondernemersverenigingen,
een beetje soelaas.”
NESSIM BEN DRISS, SCHEPEN VOOR BIB,
CULTUUR, ECONOMIE, MIDDENSTAND EN
TOERISME

Beste inwoners
De vakantieperiode is voorbij. Wellicht was het voor velen onder
jullie niet de verhoopte vakantie na een jaar van hard werken of
studeren.
Binnen onze diensten werd wel niet stil gezeten: een groot aanbod wandel-en fietszoektochten werd uitgewerkt voor thuisblijvers
en toeristen. Je kan er nog van genieten tot eind september. Ook
de staycationkast in de bib speelde hierop in.
De horeca beleefde zijn heropstart na een lastige lockdown. De
terrasjes draaien gelukkig weer op volle toeren. Voor vele sectoren was het zwaar om te dragen. Hopelijk bracht de actie ‘Koop
Foto: Kristel Schoutteten

lokaal’ van lokaal bestuur Moorslede en de ondernemersverenigin-
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Op cultureel vlak is het nog een onzekere periode. Gelukkig

Verantwoordelijke uitgever
Gemeente Moorslede - Marktplaats 1 - 8890 Moorslede

gen een beetje soelaas.

konden we de voorbije zomer een paar ‘coronaproof’-activiteiten
organiseren zoals de ‘Drive-in movies‘. En hopelijk krijgen we
binnenkort wat meer perspectieven en kunnen we weer naar een
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voorstelling, een optreden of film. De cultuurkalender kan je in
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Veel leesplezier en misschien tot binnenkort op één van onze

deze editie bekijken. Als er wijzigingen zijn, dan zie je die op onze

activiteiten! Hou je goed!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 november 2020.

2

3

Inhoud

CORONAVIRUS

het nut van een mondmasker
Over het nut van coronamaatregelen is al heel wat inkt gevloeid. Ondertussen twijfelt wellicht
niemand nog aan de noodzaak van het wassen en ontsmetten van je handen, of het houden van
de 1,5 m afstand. Over het gebruik van mondmaskers is er meer discussie. Waarom is het dragen
van een mondmasker nuttig? En waarom werd beslist het zeker tot en met 31 augustus te verplichten in de bebouwde kom?

Het dragen van een mondmasker

maken wanneer het dragen van

sen werd gevraagd. Om duidelijk

beschermt jou en anderen tegen

een

de zone af te bakenen waar het

de verspreiding van het corona-

Consequentie

belangrijk. Het mag immers niet

verplicht is, besloot Moorslede de
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is

plots

daarin

andere

is.
heel

dragen

van

een

mondmasker

gehanteerd worden. Daarom werd

editie van Mee in Mwoslé in druk

Met een mondmasker bedek je je

met alle burgemeesters van de zone

gaat, zal nog niet duidelijk zijn of

neus en mond. Als je niest, hoest

Midwest

deze maatregel nog geldt. Volg

of praat vliegen er druppels rond.

Hooglede,

Het mondneusmasker houdt de

gem,

druppels tegen. Zo is er minder
risico dat je iemand ziek maakt.

Roeselare,

lijnen te ontvangen.

Het dragen van een mondmasker

Ledegem,

Tielt,

Wielsbeke

doe je dus vooral om anderen te

Wingene)

een

burgemeesters-

beschermen.

besluit genomen, waarin minstens

(Ardooie,

Dentergem,
Ize-

ons sociale media of schrijf je via

Meulebeke,

www.moorslede.be/info8890 in op

Moorslede, Oostrozebeke, Pittem,

de nieuwsbrief om de laatste richt

het

Jubilarissen

mondmasker

Ingelmunster,

Lichtervelde,

Ruiselde,

bijhebben

van

een

Staden,
en

mond-

Steden en gemeenten werkten

masker

richtlijnen

en publiek toegankelijke plaat-

uit

om

duidelijk

te

op

openbaar

domein

Alle veelgestelde vragen vind je
op

www.moorslede.be/mondmas-

kerplicht-wanneer-en-waarom-2
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Vervallen concessies
begraafplaatsen
Vanaf oktober worden bordjes geplaatst aan graven
op de begraafplaats. Deze bordjes geven aan dat de
concessie van het desbetreffende graf is vervallen
en we willen hiermee vriendelijk oproepen om ons te
laten weten als deze concessie verlengd of stopgezet mag worden. Zoals de wet voorziet blijven deze
bordjes 1 jaar aan het graf staan. Indien we geen
reactie krijgen wordt de concessie na dit jaar
automatisch stopgezet.
Voor verdere info kun je gerust contact opnemen met
de dienst Burgerzaken op het nummer 051/77 70 06 of
via info@moorslede.be.

Hernieuwing
rijbewijs
bankkaartmodel
rijbewijs

nog

minder

dan
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Ga je liever wandelen, dan kan

tocht Super Secret. Ontmasker de

je met Code 17 langs de Pompe-

dief van de diamantroof en ga je

schittersroute je hart ophalen met

gadget afhalen in ons infokantoor

de

of 1 van onze lokale handelaars.

West-Vlaanderen. Of zoek de Schat

Download de super secret app, voeg

van Ridder Jan! Je vindt het formulier

@supersecretdasbox toe aan jouw

op onze website. Ook de zoektocht

contactpersonen in Messenger en je

langs het Pater Lievenswandelpad is

kan van start gaan! Wie alles eerst

een echte aanrader! Je kan nog tot

even wil nalezen, kan op www.toeris-

20 september deelnemen aan deze

medadizele.be/super-secret terecht.

wedstrijd!

Voor de kids van 6 tot 9 is Bakker

Alle activiteiten zijn altijd terug te

Bas

vinden op onze website www.toeris-

een

echte

aanrader.

Help

zoektocht

van

Stadlandschap

medadizele.be/activiteiten.

vinden aan de hand van een aantal
raadsels. Afsluiten doe je met een

Een activiteit die al even achter

taartje! Wie foto’s nalaat bij Toerisme

ons ligt, is Kiek Touristique waarbij

Dadizele

mensen een mooie foto van een

via

Messenger,

maakt

bovendien kans op een leuke prijs!
maanden

geldig? Neem contact op met jouw gemeente om
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Nog tot 14 oktober loopt de zoek-

Bakker Bas zijn geheugen terug te

Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is 10 jaar geldig. Is
jouw

Het toeristisch seizoen kende een aarzelende start, maar schoot uit de startblokken op 20 juni
met verschillende zoek-, wandel- en fietstochten. Ook de fotowedstrijd Kiek Touristique werd
gelanceerd. Ondertussen zijn de winnaars bekend.

prachtig plekje in onze gemeente
konden insturen via Instagram. De

Fietsen

kan

je

fotozoektocht
Krant

van

met
in

onze

fiets-

5 mooiste foto’s werden uitgekozen

samenwerking

en op postkaarten gedrukt. Deze

West-Vlaanderen.

zijn gratis te verkrijgen in het info-

jouw rijbewijs te hernieuwen!

met

Geen speurneus? Dan kan je onze

kantoor

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst

coronafietslussen uitproberen! Wie

gemeentehuis, de bib en de loka-

afgeleverd in juli 2010. Rijbewijzen in bankkaartmodel

een foto neemt onderweg, kan een

le handelaars. In totaal werden 60

hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar,

ballonvaart winnen! Fietsen langs

foto’s ingediend door 8 fotografen.

dus binnenkort moeten die eerste rijbewijzen worden

de Stroroute wordt nog leuker met

Kristel Schoutteten schoot de hoofd-

hernieuwd. Je ontvangt hiertoe geen oproepings-

wonderlijke verhalen in je oren!

vogel af en diende 4 van de 5 win-

brief, iedereen heeft de plicht om de administratieve

Beluister de podcast van Wim Chie-

nende foto’s in! Chris Bruggeman

einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en de her-

lens via de link op onze website of

ziet één van zijn ingediende foto’s

nieuwing van zijn rijbewijs op tijd aan te vragen. De

via de Soundcloud app. Binnenkort

ook op postkaart afgedrukt!

hernieuwing van een rijbewijs vraag je persoonlijk aan

zal de podcast ook te beluisteren

op het gemeentehuis en kost € 24. Na een 3-tal werk-

zijn via Spotify, i-Tunes en de Google

Hartelijk dank aan iedereen die

dagen kan je het nieuwe rijbewijs terug afhalen.

podcast app.

foto’s instuurde!

voor

Toerisme,

het
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God Bless
Mwoslé

André Monstrey (74)

Marc: Door de jaren ervaring be-

Marc: Inderdaad, kerkwerk is men-

nader je mensen ook wel anders

senwerk. We zijn een beetje de

dan als jonge priester, vind ik.

herders die de kudde bijeen moeten houden. En je verschilt al eens

Marc Vantyghem (51)
Priesters voor de

Luisterde jullie omgeving naar

van mening. Maar hier zal dat ook

jullie, toen jullie priester wilden

wel loslopen.

worden?

gemeenschappen Dadizele,

Marc: Mijn ouders hebben mij altijd

André, zijn er tips die je Marc mee

gesteund. Ik heb maar 1 broer die

kan geven?

ook priester is, in Blankenberge. Ik

Atijd hartelijk zijn en goeiedag

ben misdienaar geweest. Het religi-

zeggen. Er zijn voor de mensen. En

euze heeft mij altijd aangesproken.

alles goed voorbereiden en verzor-

André: Bij mij was dat een ander

gen. Maak de basiliek ook aange-

verhaal. Mijn ouders waren arbei-

naam met veel licht, veel warmte.

ders. In die tijd was een priester-

Ook letterlijk! Het mag niet koud

opleiding enkel weggelegd voor

zijn in de kerk. Ik heb bijvoorbeeld

de rijkere klasse. Ik volgde een

altijd veel gehouden van de zon-

technische opleiding en moest nog

dagen in de winter. Mensen komen

3 jaar studeren voor technisch in-

naar de kerk en gaan daarna iets

genieur. Mijn vader wilde dat ik zou

drinken, of iets eten. De horeca

gaan werken bij Clayson in Zedel-

speelt hier ook een grote rol. Zorg

gem, nu CNH. Toen ik vertelde dat

dragen voor het rosarium, da’s ook

ik priester wilde worden, viel dat

belangrijk. En de uitwerking van

bij hem niet in goede aarde. Mijn

het Dadipark verder bekijken met

André, straks ga je met pensioen,

moeder ging wel mee in het ver-

de kerkfabriek, dat zal een grote

maar je blijft voor altijd priester,

haal. Vanuit mijn technische stu-

taak zijn.

niet?

dies kon ik geen priesteropleiding

André: Ja, priester zijn is een leven,

starten. Dus ging ik een jaar naar

Welke toekomst zie je voor jezelf?

geen job. Je bent áltijd priester,

Don Bosco in Kortrijk en kreeg er

André: Ik ga wonen nabij het WZC

dag en nacht. Je ontmoet mensen

5 uur Latijn per dag. Mijn vader

in Dadizele en zal daar de dagelijk-

in alle facetten van het leven. Je

bracht me telkens vanuit Koekela-

se mis voor de zusters verzorgen.

bent er op de blije momenten, maar

re en kwam me altijd ophalen. Die

Ik wil de bewoners daar ook meer

steunt de mensen ook in ziekte,

ritten waren gevuld met zware ge-

bezoeken. En lezen en bidden,

in miserie. En bij een uitvaart, na-

sprekken… Maar een jaar vóór mijn

daar kijk ik wel naar uit.

tuurlijk. Dan ga je met de mensen

priesteropleiding kon hij er toch

Marc: Ik hoop vooral dat het co-

praten, maar je luistert vooral en je

vrede mee nemen.

ronavirus snel de wereld uit is. Dat

Slypskapelle en Moorslede.

Je spreekt niet over Dadizele
zonder de basiliek te noemen.
Vandaag

een

gesprek

met

2

bezielers van de basiliek en het
christelijke geloof: E. H. André
Monstrey

die

met

pensioen

gaat en zijn opvolger, E. H. Marc
Vantyghem.

Een

gesprek

over

Daisel, zijn basiliek, en de mens
áchter de priester.

belicht het positieve van de overledene tijdens de uitvaart.
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mensen elkaar kunnen troosten,
En de gedrevenheid is gebleven.

zónder afstand. Dat we de kerkelij-

André: Ja. Het is nodig ook, met 3

ke feesten weer kunnen vieren zo-

Kan je dat leren, luisteren?

gemeenschappen. Gelukkig kun-

als het hoort. En dat ik hier onder

André: Ik denk dat niet. Je leeft als

nen we rekenen op pastoor Henk

de mensen kan komen. Met de wij-

priester met een bepaalde spiritu-

Gevaert en een team vrijwilligers.

ze raad van mijn voorganger, maar

aliteit. Er zijn meer rationele colle-

Ook dat is altijd luisteren en sa-

vooral met veel goesting!

ga’s die dat minder in zich hebben.

menwerken.
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IN ‘T KORT

Krijg grip op griep

studeren … Er is ook tijd voor een

om 14 uur terecht in ‘t Bruwershof

boek of een spel.

in Dadizele (Kasteelstraat). Info en

De ondersteuning wordt gegeven

inschrijven? www.westvlaamsehart.

door een student/vrijwilliger. Voor

be/burenbijboeren.html

het schooljaar 2020-2021 is de
Katrol op zoek naar enthousiaste
studenten/vrijwilligers

uit

een

toon in de ondersteuning ligt op

Staan jouw zonnebloemen ook al
zo mooi in bloei? Bezorg ons een
leuke foto voor onze facebookpagina en win een bloemenbon ter
waarde van 25 euro. Kleurt jouw
hele buurt zonnebloemgeel? Stuur
ons een buurtfoto en maak kans op

die gezinnen met kinderen uit
het 3e kleuter, het eerste en het
tweede leerjaar. Voor meer info
kun je contact opnemen met de
sociale dienst van het OCMW:
socialedienst@moorslede.be

of

telefonisch: 051 57 60 70.

een tegemoetkoming voor een buBezorgen kan via warmebuurt@
moorslede.be of een persoonlijk
facebookbericht. Foto’s insturen
kan tot 15 september 2020.

gezocht
Het Sociaal Huis, de Moorsleedse scholen en de vzw De Katrol
(studie-

en

gezinsondersteuning

aan huis) slaan de handen verder in elkaar om kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben te
ondersteunen. Kinderen en ouders
krijgen een extra duwtje

via

ondersteuning

De

aan

huis.

kinderen worden geholpen met
huiswerk, taal en rekenen, leren
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het griepvirus dat waarschijnlijk zal

risicogroep behoort en hoeveel je

griepprik?

overheersen in het najaar.

griepvaccin precies kost? Vraag
het na bij je huisarts.

of heb je gezondheidsproblemen

Hoeveel kost je griepvaccin?

zoals diabetes, een ziekte van

Behoor

je

tot

bovenstaande

longen, hart, lever of nieren? Dan

groepen? Dan krijg je het griep-

Speelgoedveiling

is het risico op complicaties door

vaccin voor bijna de helft terug-

Op 17 oktober, de werelddag van

griep veel hoger. Daarom laat je

betaald.

verzet tegen extreme armoede,

je

half

ongeveer 7 euro. Verblijf je in een

Meer weten over griep en

organiseren we voor de eerste

oktober. Zo heb je de beste kans

woonzorgcentrum dan is het zelfs

griepvaccinatie? Surf naar

keer een speelgoed – sportgerief

om geen griep te krijgen in de

gratis. Wil je weten of je tot een

www.laatjevaccineren.be.

veiling. Deze gaat door in GC De

winter.

best

vaccineren

vanaf

Je

betaalt

dan

nog

Bunder, Iepersestraat 52b om 14.00

renfeest ter waarde van 150 euro.

Katrolvrijwilliger/stagiair

Waarom haal je best een
Ben je 65-plusser, ben je zwanger

pedagogische opleiding. De klemwedstrijd zonnebloemen

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik.
Vraag ernaar bij je huisarts.

uur (bezichtiging vanaf 13.00 uur).

Dit jaar ook oproep aan

Hier

50-plussers.

worden

speelgoed,

sport-

materiaal, strips … per opbod ver-

Dit jaar spoort men ook 50-65

kocht aan de aanwezigen in de

jarigen aan om een prikje te laten

zaal. De opbrengst gebruiken we

zetten. Zo verminderen we de

voor de aankoop van speelgoed

bezetting van ziekenhuisbedden

voor kansarme kinderen in onze

als het griepseizoen samenvalt

Buren bij Boeren

gemeente. Wil je speelgoed en

Werp een unieke blik achter de

met een piek van COVID-19.

sportgerief schenken, dan zijn er 2

schermen van een boerderij in

opties:

’t West-Vlaamse hart. Ervaar het

Vaccinatie door

• Je schenkt de spullen gratis

boerenleven zoals het is. Geniet

zorgpersoneel ook nodig.

• Je hebt iets waarvoor je nog wat

van een heerlijke hoevelekkernij

Ook

geld wilt. Je kleeft er een mini-

op een authentieke locatie.

in de gezondheidssector is het

mumbedrag op en wij veilen het.

Een boerderijbezoek in het kader

belangrijk

De meerwaarde schenk je aan ons.

van Buren bij Boeren betekent an-

vaccineren. Dit om zichzelf en

Wij doen vooral een beroep op

derhalf uur bevrijdend buitenge-

patiënten te beschermen en zelf

scholen en verenigingen om ons

voel en een gepassioneerde uitleg

beschikbaar te kunnen zijn als er

speelgoed, sportgerief of strips

over ons voedsel.

een nieuwe golf van COVID-19

aan te leveren. We rekenen ook

‘B uren bij Boeren’, inmiddels aan

komt.

op een grote aanwezigheid van

een vierde jaargang toe, is een

ouders, grootouders, nonkels, tan-

initiatief van Inagro en Stad-Land-

Elk jaar zijn er andere griep-

tes,… om mee te komen bieden.

schap ‘t West-Vlaamse hart.

virussen. De Wereldgezondheids-

Contact: Jens Pattyn, Marktplaats 18a

Op zaterdag 19 september kan je

organisatie stemt het vaccin af op

Moorslede, 051 57 60 75

voor

personeel
dat

ze

werkzaam
zich

laten
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KALENDER
vrijdag

zaterdag

dinsdag

de venetiaanse school van
adriaen
willaert tot
benedetto
marcello

vroem vroem
comedy met
ygor en bart
vanthieghem

hoe (on)gezond zijn
vetten

11 09

12 09

om 20 uur
Rallyteam SteWy

GC De Bunder
vroemvroemcomedy@
gmail.com of
Dagbladhandel Mikado

door Vocaal Ensemble
Adriaen Willaert & Eric
Hallein
om 20 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Orgelkring Adriaen Willaert
Het
Vocaal
Ensemble
Adriaen Willaert is een collectief van diverse zanggroepen
i.s.m.
organist/
klavecinist Eric Hallein. Op
het programma staan werken van Adriaen Willaert en
composities van leerlingen
uit zijn Venetiaanse school
in samenspel met het prachtige historische Bergerorgel.
Organist Eric Hallein brengt
daarnaast orgelmuziek uit
Venetië.
Sint-Theresiakerk
Slypskapelle
cultuur@moorslede.be
of 051 70 02 85
ADD: € 7
VVK: € 5
ABO: € 4

12

haal mij uit!

ADD: € 12
VVK: € 12
ABO: € 11
Ygor, de kleine man uit Poperinge en Bart Vantieghem,
hard, stout, maar o zo grappig, bundelen hun grappen
en grollen in een wervelende
comedyshow.

22 09

om 19.30 uur
CM Roeselare-Tielt

D’ Oude Schole
051 26 53 00 of moorslede.
roeselaretielt@cm.be

vrijdag

25 09

madame rosa
door Chris Lomme &
De Hartenspelers
om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede
GC De Bunder

Aan het eind van haar leven zijn bijna alle kinderende deur uit, behalve wees
Momo, een Berbers jongetje
dat graag zou weten wie zijn
ouders zijn.

donderdag

01 10

om 20 uur
Davidsfonds Dadizele &
Heemkundige Kring
Dadingisila Dadizele vzw

GC Den Ommeganck
Davidsfonds Dadizele &
Heemkundige Kring
Dadingisila Dadizele vzw
niet-leden: € 7
leden: € 5
ABO: € 4

ADD: € 14
VVK: € 12
ABO: € 10

13 09

kermisactiviteit
om 10 uur
Dienst Toerisme Dadizele
‘t Torreke
www.toerismedadizele.
be/activiteiten of
056 50 91 00
Artisanale markt van 10 tot
17 uur, Miekemie’s vertelateljee vanaf 14.30 uur,
springkasteel en grime. Terras om de dorstigen te laven!

Toneelbewerking van het
boek ‘La vie devant soi’ van
Emile Ajar, over een oudere
ex-prostituee van Joodse
afkomst die de concentratiekampen heeft overleefd en
voor de kinderen zorgt van
haar jongere ex-collega’s.

03 10

comedycafé
om 20 uur
Volksvermaak

stefaan blommaert “china”

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

zondag

zaterdag

China is een wereldmacht en
drukt zijn stempel op de wereld,
zowel op economisch, cultureel als politiek vlak. Het
wil af van de Amerikaanse
invloed. Van democratisering is echter geen sprake;
de almacht van de communistische partij is onder Xi
Jinping alleen maar sterker
geworden. Moeten we bang
zijn, of de nieuwe realiteit
aanvaarden? Journalist Stefan Blommaert (°1958), ooit
correspondent in Beijing,
vertelt er ons alles over.

GC Den Ommeganck
www.volksvermaak.be
ADD: € 15
VVK: € 12
ABO: € 11
Met MC Roosje Pertz, Jade
Mintjens (Voor de leeuwen,
voorprogramma Soe Nsuki’s
Soetopia, Hans Cools (halve
finale van Humo’s Comedy
Cup jury- en publieksprijs
van de Commeere Comedy
Cup én The Lunatic Comedy
Award 2019) en topper Bert
Kruismans.

vrijdag

16 10

sep, seraphine
& Tim
“radiopärt”
om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Sep, Seraphine en Tim nemen jullie mee in hun wereld. Ze durven lichtjes ontsporen maar blijven toch
warm en akoestisch. De mix
van klassieke instrumenten
cello & harp met marimba en
een rocky basgitaar en de
verschillende stijlen van muziek, alles vloeit naadloos in
elkaar over.

donderdag

zaterdag

piv huvluv
“vinylvreter”

het prethuis
“de contactspeurder”

29 10

om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

31 10

om 20 uur
Het Prethuis i.s.m.
Cultuurdienst Moorslede

GC De Bunder

GC De Bunder

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

info: www.prethuis.be
tickets: 051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

ADD: € 12
VVK: € 11
ABO: €10

ADD: € 18
VVK: € 16
ABO: € 15

zaterdag

24 10

herfstconcert
om 19.30 uur
Koninklijke Harmonie
De Verenigde Vrienden
GC De Bunder
info@harmoniemoorslede.
be
ADD: € 10
VVK: € 9
ABO of LID: € 8
Kids -12j.: Gratis

Comedian Piv Huvluv heeft
vinylplaten verheven tot zijn
idioom: geen voorstelling
zonder platen, geen platen
zonder grap of verhaal.
U vraagt, Piv draait… de onweerstaanbaar
hilarische
soundtrack van zijn leven!
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 14
VVK: € 12
ABO: € 10

Raf heeft een nieuwe baan,
hij maakt deel uit van het
contactonderzoeksteam
moet mensen telefonisch
benaderen om hun recente
contacten op te vragen. Dit
blijkt echter niet zo simpel...
‘De contactspeurder’ is een
komische voorstelling rond
een actueel thema. Boordevol misverstanden en verrassende wendingen. Kortom
een veilig avondje heerlijk
ontspannen.
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Voorstellingen onder
voorbehoud
Het behoeft geen uitleg meer dat alle voorstellingen
in onze cultuurkalender onder voorbehoud doorgaan.
Bij het ter perse gaan van dit nummer hebben we
immers nog geen zicht op de nieuwe maatregelen die
onze sector zullen opgelegd worden. Er zijn echter
een aantal organisatoren of artiesten die al beslisten

KALENDER ONDER VOORBEHOUD

hun voorstellingen niet te laten doorgaan:
•

13 september: Open Monumentendag

•

19 september: Tweedehandsbeurs Gezinsbond

•

5 november: Kommil Foo

•

19, 20, 26 en 27 december: Toneel KAT

•

9 januari: Steven Mahieu

12 09

Trontinettekoers Dadizele

25 10

DAPALO-Herfstcross (GSC Grimmertinge)

Barploegen gezocht
Zoals elk jaar kan je als vereniging een centje

Sporten in Coronatijden
•

bijverdienen door de bar te uit te baten bij een
voorstelling van de cultuurdienst.

•

Probeer je gezicht niet aan te raken.

•

Sport niet als je symptomen hebt die op
COVID-19 kunnen wijzen.

•

Sport ook niet als een huisgenoot

W en Jan Hautekiet (20/11), Dirk Noyen en Tars Lootens

symptomen vertoont of positief

(11/12), Rapalje (15/1), Stijn Van den Voorde (22/1), Duo

getest heeft op het virus.

Robert Denies en Danièle Van Os (12/2), Wim Claeys

•

(12/5) en Lieven Scheire (21/5).
•
geïnteresseerd,

stuur

dan

een

mailtje

hoeft te lenen.
•

Ontsmet of reinig je eigen sportmateriaal.
• Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
•

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór
het sporten aan, tenzij anders
aangegeven door de organisator.

Ouder dan 12 jaar: voorzie een

•

Informeer naar de toeganke-

Trek je sportkleren thuis al aan
om drukte in de kleedkamers te

Meer informatie is te vinden in het reglement samenwerking cultuurdienst op www.moorslede.be/regle-

•

vermijden.
•

ment-samenwerking-cultuurdienst.

Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet

kamers.
•

Was je handen met water en
zeep of ontsmet ze.

lijkheid van douches en kleed-

naar

cultuur@moorslede.be vóór 15 september.

met een gedeelde handdoek.
•

Geef of aanvaard geen zoen,
knuffel, hand, schouderklopje

of high five.

Probeer zo veel als mogelijk thuis te
douchen.

•
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Check of je al je spullen bij hebt, zodat je niets

mondmasker.

De winst van de bar is voor de vereniging. Ben
je

•

het sporten.

Het gaat om volgende voorstellingen: Chris Lomme
(25/9), RadioPärt (16/10), Piv Huvluv (29/10), Kloot Per

Houd steeds 1,5 meter afstand, behalve tijdens

Neem je eigen drank mee.
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E-boeken lenen op je eigen toestel
De Kinder-en Jeugdjury in Bib Moorslede is er voor

Vanaf half september kan je als

Het cloudLibrary-platform is erg

De dienst wordt aangeboden door

kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Je

lid van Bib Moorslede, e-boeken

gebruiksvriendelijk, zodat jong en

Bib Moorslede, in samenwerking

leest 8 jeugdboeken thuis. Met leeftijdsgenootjes kom

lenen op je eigen toestel via cl-

oud, digitaal vaardig en digibeet er

met

je in de bib samen om te praten over die boeken. Dit

oudLibrary. Je kan 2 e-boeken te-

vlot mee aan de slag kunnen.

Boekhandel en Bibliotheca (cloud-

gebeurt onder begeleiding van een volwassen vrijwil-

gelijk lenen voor 6 weken. Als de

liger. De bijeenkomsten vinden telkens plaats op een

uitleentermijn afloopt, verdwijnen

zaterdagvoormiddag van 10.30 u. tot 11.30 u. Dit zijn

de e-boeken vanzelf van je toe-

de al gekende data: 17 oktober; 21 november; 16 janu-

stel, dus over boetes hoef je je

ari; 13 februari. Deelname is gratis. Schrijf je in via de

geen zorgen te maken. Verlengen

website of neem contact op met de bib!

is niet mogelijk. Je kan ook tot 2

Cultuurconnect,

Standaard

Library).

e-boeken reserveren die je graag
nog wil lezen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone,
computer en de meest courante
e-readers zoals Kobo en Tolino. In
cloudLibrary zie je welke e-boeken
je kan lenen of reserveren. Met
één muisklik zet je e-boeken op je

Overdracht archeologische vondsten aan
gemeentebestuur

leesplankje en start je met lezen.
Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt
aanbod Engelstalige werken. De

WZC Maria Middelares stelt de archeologische vond-

collectie richt zich tot volwassen

sten van de Patria ter beschikking aan de gemeente

leners en bevat vlot leesbare fictie,

Moorslede. In 2012 is men begonnen met de bouw van

literaire en populaire romans, maar

serviceflats in de tuin van de Patria. Vooraf vond er

ook toegankelijke non-fictie. De

in de zomer van 2011 een archeologisch onderzoek

meerderheid van Vlaamse uitge-

plaats. De archeologen van Monument Vandekerckho-

vers zet haar schouders onder het

ve vonden er naast de fundamenten van het klooster

platform. Je vindt er boeken van

en de pastorij ook middeleeuwse bouwresten, munitie

onder meer Arnon Grunberg, Kris

uit de Eerste Wereldoorlog en een omvangrijke munt-

Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc

schat uit het midden van de 20ste eeuw. De vondsten

Deflo, Pieter Aspe, Per Olov En-

worden ondergebracht bij de Heemkundige Kring

quist, Nicci French, Rudi Vranckx,

Moorslede, i.s.m. IOED RADAR. Iedereen kan een se-

Bart Aerts, Josje Huisman, Pascale

lectie van de vondsten bewonderen in de Bibliotheek

Naessens en nog veel meer.

Moorslede van 10 t.e.m. 31 oktober 2020.
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IN ‘T KORT

PATRIA

ter te stappen zolang het afbeta-

Welke zorgbudgetten bestaan er?

lingsplan wordt nageleefd en er

Op deze en andere vragen rond

geen nieuwe huurachterstal ont-

mantelzorg krijg je een antwoord

staat.

tijdens onze infosessies ‘wegwijs
in mantelzorg’.
Maandag 21 september 2020 in

Fonds ter bestrijding van

GC Den Ommeganck, Ridder Jan-

uithuiszetting

laan in Dadizele.

Ben je huurder en heb je een
huurachterstal

van

minstens

2 sessies: om 14.30 en om 19.00

2

uur (+/- 2 uur per sessie)

maanden en maximaal 6 maan-

Inschrijven: www.moorslede.be/

den? Of ben je verhuurder en heeft

inschrijving-mantelzorgsessie of

je huurder een huurachterstal van

051 57 60 70.

minstens 2 tot maximaal 6 maan-

Wil je een sessie bijwonen, maar

den opgebouwd?
Dan bestaat de mogelijkheid om

Wie afval achterlaat, is gezien

heb je een probleem bij de opvang

de huurachterstal samen met het

We ergeren ons allemaal aan het

van een zorgbehoevende? Bel 051

OCMW weg te werken. Het OCMW

afval dat in de bermen, grachten,

57 60 70; we zoeken samen naar

kan hiervoor een tussenkomst van

straatgoten te vinden is. De Moor-

een oplossing!

het Fonds ter bestrijding van de

sleedse

uithuiszettingen aanvragen.

best, maar soms is het ‘dweilen

Hoe werkt het?

met de kraan open’. We gaan, sa-

1. Zowel huurder als verhuurder

men met MIROM Roeselare verder

kunnen een geval van huurachter-

in onze strijd tegen sluikstorten.

stal melden bij het OCMW.

Zwerfvuil is immers ook sluikstor-

2. Het OCMW onderzoekt of het

ten. Er worden camera’s geplaatst

zal tussenkomen.

en wie vervuilt kan betrapt, ge-

3. Als het OCMW tussenkomt en

ïdentificeerd

beslist het dossier aan te melden

worden. Boetes kunnen oplopen

bij het Fonds, wordt er een bege-

tot € 350. De inzet van camera’s is

leidingovereenkomst tussen het

onaangekondigd, maar panelen in

OCMW, de huurder en de verhuur-

de buurt van de plaatsen wijzen er

der gesloten:

wel op dat camerabewaking moge-

•

Het OCMW betaalt de helft van

lijk is. Deze maatregel gebeurt vol-

de huurachterstal rechtstreeks

ledig conform de privacywetgeving.

aan de verhuurder.

Meer info op www.mirom.be/cameras

•

•
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Mooimakers

en

doen

hun

er een afbetalingsplan opge-

Wegwijs in Mantelzorg

steld.

Wat is de gemeentelijke mantel-

De verhuurder verbindt zich

zorgpremie? Welke premies zijn

ertoe niet naar de vrederech-

er en bij wie kan je ze aanvragen?

woe van 14.30 - 15.30 u.:
2, 16 & 30 sep - 14 & 28 okt

cafetaria ldc patria

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

vrij 18 sep: Seizoenbingo
vrij 9 okt: Weer en wind bingo
gratis
beweging - flow yoga

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

10-beurtenkaart: 15 euro
beweging - ahimsa yoga

vanaf 1 okt iedere donderdag
van 9 - 10 u.
10-beurtenkaart: 30 euro

Naar aanleiding van Allerheiligen
vragen wij de graven te reinigen
tot en met woensdag 28 oktober.
Na deze datum mogen geen graven meer gereinigd worden.

0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

voordrachten

Workshops

Wegwijs in Mantelzorg

Bloemschikken: “Grafstuk”

ma 21 sept om 14.30 en 19 u.

woensdag 28 okt om 19.30 u.

GC Den Ommeganck

Voorbeeld bloemstuk

gratis, wel vooraf inschrijven
via 051 57 60 70

Gezellige namiddagen - 14 u.

iedere dinsdag van 10 - 11 u.

Reinigen graven

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

gratis

beweging - 50+

gesanctioneerd

Voor de andere helft wordt

Gezondheidsadvies

Dienstencentrum

individueel belevingsgerichte massage (primeur!)

woensdag 23 sept van 14 - 17 u.
18 euro (voor 30 min. massage
naar keuze)
voordrachten

Dementiefilm: “The Leisure Seeker”
woe 9 sept - 14 u.

beschikbaar vanaf
midden september.
Maximum 35 euro;

voordrachten

alles inbegrepen.

Wegwijs in in het verkeer, voor
senioren; door André Sioen
ma 28 sept om 14 u.
4 euro, incl. drankbonnetje
voordrachten

Reisreportage “Sicilië” van
Marc Vanryckeghem

Opgelet: wijziging!

Vanaf september tot eind december werden alle cursussen
“Kantklossen” en alle sessies
“Brei-

en

kloscafé”

geannu-

leerd! Vanaf januari 2021 start
alles opnieuw zoals gewoonlijk.
Om jullie tijdens deze moeilij-

do 29 okt om 14 u.

ke tijden toch te begeleiden,

3 euro, incl. drankbonnetje

lokaal waar de cursussen nor-

Workshops

Yin-Restoratieve Yoga 8
iedere donderdag van
24 sept tot 29 okt, om 20 u.
24 euro voor reeks van
6 sessies

stelt het dienstencentrum het
maal gezien plaatsvinden, ter
beschikking voor iedereen (met
een maximum van 20 personen)
die dit wenst. Dit betekent dat
iedere cursist, ongeacht welke
groep, iedere donderdag van
13.45 tot 16.30 u. welkom is.
Hiervoor wordt geen vergoeding aangerekend. Hiermee willen we jullie de kans bieden om
in veilige omstandigheden, in
gezelschap, jullie hobby uit te
voeren en creatieve ideeën uit
te wisselen!

2 euro, incl. koffie en water
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JUBILEA

IN ‘T HEEL KORT
Zomerscholen 2020

Door het coronavirus konden we een tijdlang geen
jubilarissen bezoeken. Nu we dat wel kunnen,
is het onmogelijk alle jubilea op te nemen.
Daarom worden enkel de platina, briljanten en diamanten
huwelijken gepubliceerd.

CREATIEVELING VAN DIENST
Fotograaf Kristel nam de foto’s
voor deze editie

Foto: Jan Stragier

Platina - Daniel en Jacqueline Lazou - Devos
Van 13 tot 17 juli en van 17 tot 21 augustus organiseerden

Kristel Schoutteten (50 jaar)

we voor de eerste maal de zomerscholen. Telkens

Sint-Sebastiaanlaan - Dadizele

mochten

we

een

70-tal

enthousiaste

kinderen

verwelkomen in de lokalen van de gemeentelijke

Ik ben een Daiselse in hart en nieren. Enkele jaren in

basisschool Klavertje Vier.

Rumbeke gewoond, dat wel, maar teruggekeerd naar
de roots. Het is hier ook zo mooi hé. En ik kan hier

De kinderen werden in 5 groepen van 14 kinderen
verdeeld om zo elke leerling voldoende aandacht en
begeleiding te kunnen geven door een vrijwillige
leerkracht. De groepen werden als volgt ingedeeld:
Foto: Jan Stragier

Diamant - Roger en Jacqueline
Beelprez - Van Gheluwe

Foto: Jan Stragier

Diamant - Daniel en Rosemarie
Commeyne - Messerli

•

Derde kleuter

•

Eerste leerjaar

•

Tweede leerjaar

•

Derde en vierde leerjaar

•

Vijfde en zesde leerjaar

De bedoeling van de zomerscholen was om leerlingen
herhaling van de leerstof van het voorbije schooljaar aan
te bieden. Zo kunnen ze vol goede moed en met kennis van zaken aan het nieuwe schooljaar beginnen! Mede
door corona en de lessen die wegvielen waren er wel wat
kinderen die zich minder zeker voelden om terug in september te starten.

Foto: Jan Stragier

Diamant - Daniel en Henriette Samyn - Mernout
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Foto: Jan Stragier

Diamant - Joseph en Georgette Dekoning - Belaen

Succes in ieder geval aan alle kinderen bij de start van het
nieuwe schooljaar en misschien tot volgend jaar?

dus fotograferen naar hartenlust.
Ook in Moorslede kon ik al mooie plaatjes schieten.
Het hoeft niet altijd ver te zijn om indrukwekkend te
zijn. Reizen door Vlaanderen om bijvoorbeeld reclamefoto’s te nemen, dat lijkt mij echt een droomjob.
Nu zijn de kids nog iets te jong (12 en 15), maar wie
weet…
Het is het enige wat mij echt tot rust brengt. Lopen
heb ik ook geprobeerd, maar ’t is nooit wat geworden
(lacht).
Ondertussen prijken een aantal van mijn foto’s op
postkaarten. Er is nu een wedstrijd bij National
Geographic, maar die zie ik mij nog niet direct
winnen. De échte kanjers, die zitten daar...

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 77 88 55
Dringend: 101
PZ.ArroIeper.LCMoorslede@police.belgium.eu
Diftar-recyclagepark
Briekhoekstraat 11
Openingsuren
MA

gesloten

DI

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

WO

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

DO

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

VR

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

ZA

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

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

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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Was en ontsmet jouw handen

Hou 1,5 m afstand

Doe je activiteiten buiten

Hou rekening met risicogroepen

Hou je strikt aan de contactbubbel

Draag jouw mondmasker

