I N F O M AG A Z I N E
Jaargang 33 - nr. 156
maart-april 2021

informatieblad
Moorslede-Dadizele-Slypskapelle

pag 6
LAAT JE VACCINEREN

pag 17
GROTE LENTESCHOONMAAK

FOTO: DAPHNÉ VANGHELUWE

“Iedereen heeft het wat gehad en
krijgt het moeilijk zich aan de regels
te blijven houden, maar we moeten
samen nog even doorbijten.”
SHERLEY BEERNAERT, 1 E SCHEPEN

Beste inwoner
Bij het schrijven van dit voorwoord dwarrelen de sneeuwvlokjes
nog uit de lucht, maar hier en daar komt ook al een krokusje zijn
kopje opsteken. Na de donkere winterdagen toch een teken dat
alles gauw weer beter wordt.
Zo ook met corona. Iedereen heeft het wat gehad en krijgt het
moeilijk zich aan de regels te blijven houden, maar we moeten samen nog even doorbijten. Wil je meer weten over hoe de vaccinatie
zal verlopen? Lees dan zeker verder.
De lente is bij velen het moment van de grote schoonmaak, net
zoals in de gemeente. Tijdens de week van de Grote Lenteschoonmaak willen we er samen voor zorgen dat onze gemeente er piekFoto: Daphné Vangheluwe - Vierkavenbos

fijn bij ligt. Doe mee aan de actie “Veeg voor je eigen deur”! Je kan
er een bloemetje mee verdienen. Of misschien plant je wel een
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straatgeveltuintje of hang je een gevelbankje op. Allemaal kleine
zaken die ervoor zorgen dat het aangenaam en gezellig wonen is
binnen onze gemeente.
En met de mooie dagen in het verschiet neem je misschien ook de
fiets van stal? Al gehoord van een fietsstraat? Achteraan deze editie vind je er alles over terug. Wandel je liever, er zijn nog steeds de
mooie tochten uitgestippeld door onze dienst Toerisme.
Veel leesplezier en geniet van het eerste lentezonnetje!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 mei 2021.
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Jubilea

Een hart voor hulpverlening?
Dan is een job als brandweervrijwilliger bij hulpverleningszone Midwest, post Moorslede
misschien wel iets voor jou.
Want de brandweer zoekt jou!
Geen uitzonderlijke helden
of bovenmenselijke sporters,
maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen. In een
team dat voor elkaar door het
vuur gaat. Twijfel niet en word
brandweerman of -vrouw bij
de brandweer van Moorslede.

Registeren

dat je in staat bent om de

Registreren kan vanaf die datum via

lichamelijke geschiktheidsproe-

www.ikwordbrandweer.be.

ven uit te voeren

De proeven gaan dan door op

Ja? Dan kan je deelnemen aan de

deze data:

proeven om het Federaal Geschikt-

• competentie-

en

handvaardig-

heidsattest te behalen. Dat attest

heidsproef: 26/05/21, 29/05/21

Voorwaarden?

heb je nodig om bij de brandweer

of 02/06/21

Brandweerman of -vrouw worden?

te kunnen starten.

Dan moet je aan een aantal voor-

• fysieke

proef:

18/06/21

of

19/06/21

waarden voldoen:

Behaal je FGA

Je kiest zelf op welke dag en op

; je bent Belg of burger van de

De proeven om het FGA te be-

welk tijdstip je de proeven aflegt.

E.E.R. of Zwitserland

halen bestaan uit 3 modules. De

Er zijn verschillende sessies voor-

; je bent meerderjarig

competentieproef is de eerste.

zien.

; je hebt een rijbewijs B

Slaag je, dan wordt gepeild naar

; je geniet van burgerlijke en

jouw handvaardigheid. Slaag je

politieke rechten
; jouw dienstplichtwetten zijn in
orde
; je kan een uittreksel van het
strafregister voorleggen
; je beschikt over een medisch
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attest waarin wordt verklaard

ook hiervoor, dan kan je intekenen
voor de derde module: een reeks

Meer info over de vrijwilligers-

fysieke geschiktheidsproeven. Op

werving? Stuur dan een e-mail

donderdag 22 april 2021 stelt de

naar

provinciale brandweerschool WOBRA

of neem een kijkje op

de inschrijvingen open.

jobs.brandweerwestvlaanderen.be

personeel@zonemidwest.be
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Laat je vaccineren

HOE GERAAK JE IN HET VACCINATIECENTRUM?
Expo Roeselare (Diksmuidsesteenweg 400) is vlot
bereikbaar:
Met de bus: bushalte ROESELARE HALLEN is op 250 m
wandelafstand (3 min.).
Met de wagen: er is ruime parking op de site.
Met de fiets: Er is een niet-overdekte fietsenparking
naast de ingang. De Expo is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ben je niet voldoende mobiel? De laatste
informatie over hulp lees je op www.moorslede.be/
vaccinatie-covid19 of krijg je door te bellen naar het
callcentrum van het vaccinatiecentrum 051 27 23 14.

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
voor jezelf, maar ook voor elkaar. Daarom: je laten
vaccineren is het beste plan, zodat het leven straks

en verliep dus sneller. Dat betekent niet dat de
vaccins daarom minder veilig zouden zijn. Ze worden
ook op een ruime doelgroep getest. Het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een speciale
taskforce van deskundigen opgericht en voorrang
gegeven aan COVID-19 beoordelingsprocedures. Zo
worden de aanvragen van bedrijven snel geëvalueerd
en tegelijkertijd degelijke wetenschappelijke adviezen
gegarandeerd.

weer starten kan.

WANNEER WORD IK GEVACCINEERD?

ZIJN DE VACCINS WEL VEILIG?

hangt af van de levering van de vaccins en een vlotte

De ontwikkeling en mogelijke goedkeuring van deze
vaccins kregen voorrang omwille van de noodsituatie

Iedereen komt aan bod. Wanneer precies? Die timing

HOE VERLOOPT DE VACCINATIE?
1. Je komt binnen via het onthaal. Een onthaalmedewerker controleert je identiteitsgegevens en
brengt je naar de registratie.
2. Een verpleegkundige geeft je info over het vaccin
en jullie overlopen je medische voorgeschiedenis
en gezondheidstoestand.
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.

Iedereen krijgt een uitnodiging. Als jij aan de beurt
bent, krijg je een persoonlijke uitnodiging om je te
laten vaccineren, via e-mail, sms en/of brief. Je zal
een voorstel van datum en uur van afspraak krijgen
om naar het vaccinatiecentrum te gaan. Je zal die
afspraak kunnen verplaatsen indien nodig.

MEER INFORMATIE
Op www.moorslede.be/vaccinatie-covid19 vind je meer
informatie over het vaccin en het vaccinatiecentrum.
HEB JE ALGEMENE VRAGEN, VRAGEN OVER HET
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

vaccinatie in de 95 vaccinatiecentra verspreid over
heel Vlaanderen.

“Na je vaccinatie is de
kans dat je COVID-19
oploopt véél kleiner.”

• maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 8 uur
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:

tot 16 uur
• dinsdag en donderdag van 12 uur tot 20 uur.
Je kan bij het callcenter terecht voor het verplaatsen
van je afspraak.
Vaccineren is niet verplicht, en toch breng jij zo voor
iedereen het einde bijna in zicht. Dank je!

VACCINATIECENTRUM IN EXPO ROESELARE
De vaccinatiecentra in Vlaanderen zorgen ervoor dat
iedereen snel en veilig in zijn buurt een vaccin krijgt.
Voor de inwoners van Moorslede werd Expo Roeselare
volledig ingericht als vaccinatiecentrum volgens de
wettelijke richtlijnen. Vanaf 15 februari 2021 is het
centrum klaar voor gebruik.
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Zorgzame buren
in Mwoslé

Buren zijn in deze tijden meer dan

op 28 mei 2021. Iedereen kijkt er

Roger

ooit de lijm in onze samenleving.

wel naar uit om wat meer sociaal

hulpbehoevende mensen in de

Nu

contact te hebben, zeker nu het

Azalealaan.

koud en donker is.

“Een

onze

sociale

geminimaliseerd

contacten

zijn,

houden

Zorgzame Buren de vinger aan
de pols in hun buurt. Ze leggen
de verbinding tussen de buurt
en de buurtzorgcoördinator van

POL, RIA, VANESSA, LEONIE, ROGER,
PEDRO, ANNIE, LUC, PHILIP EN FRANS

de gemeente. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt

bij

vragen,

ze

informeren buren over komende
acties… ‘Beter een goede buur
dan een verre vriend’ luidt het
spreekwoord en dat is wat onze
zorgzame buren zijn. Goede buren
die zorg dragen voor de buurt en
opkomen voor hun buurt.
Vanessa

en

dochter

Leonie

proberen hun buren nabij te zijn in
de Elzerijstraat.
“Aanvankelijk was het vooral mama
die bij de buren langsging om een
praatje te maken of hen met iets
te helpen.”, zegt Leonie. “Maar ik
ben vaker op weg en door mijn
brede sociale contacten begonnen
mensen mij steeds vaker aan te
spreken. Op die manier ben ik ook
een zorgzame buur geworden.”
“Eerst

waren

vertelt

er

Vanessa.

straatwerken.”,
“Vooral

voor

oudere mensen was het moeilijker
om

buiten

vroegen

te

dan

komen.
om

Mensen

bijvoorbeeld

brood mee te brengen. Daarna
volgde de lockdown. We merkten
al snel dat mensen ook gewoon
nood hadden aan een praatje. Of
pannenkoeken, die bakken we ook
Op de foto van links naar rechts: Linde Vande Woestyne van Samenlevingsopbouw, Pol Wylin, Vanessa Vandenaweele, Ria Delbeeke,

wel eens. (lacht) Ons straatfeest

Sofie De Cleer van het Sociaal Huis, Leonie Vanpeteghem, Annie Verfaillie, Roger Sinnesael, Luc De Jaeghere, Philip Rosez, en Frans Leys.

dat we in augustus 2020 wilden

Pedro Heyrman ontbreekt op de foto.

organiseren, kon niet doorgaan,
maar misschien krijgen we een
tweede kans op Dag van de Buren

Linde van Samenlevingsopbouw
ziet alvast een belangrijke taak
weggelegd voor Zorgzame Buren.
“We schakelen deze mensen in
wanneer

we

hulpvragen

rond

eenzaamheid

ontvangen.

We

merken
aantal

een

toename

eenzame

van

mensen

het
door

de lockdown. Naast de werking
met de zorgzame buren werden
ook doorverwijskaartjes gemaakt
die

met

de

eerstelijnsdiensten

(huisartsen,

thuisverpleging,

kinesisten…) worden meegegeven.
Als zij merken dat er een probleem
is, dan vullen ze dat kaartje samen
met de patiënt in en bezorgen ze
ons dat. Op deze manier houden we
het vragen om hulp laagdrempelig.
Philip

was

al

een

hele

tijd

aangesloten bij de Mandel, maar
stelde zich bij de eerste lockdown
kandidaat als Zorgzame Buur voor
het Kapelleveld, de Oliekotstraat
en de Arkemolenstraat.
“Het klopt wat Vanessa zegt.”, stelt
Philip. “Mensen blijven nu nóg
meer binnen door het koude en
donkere weer. Daarnaast merk je
wel dat ze de maatregelen beu zijn.
Ze snakken naar sociaal contact.
De mensen bij wie ik bij langsga
zijn dus lang niet allemaal mensen
die boodschappen nodig hebben,
maar mensen die een babbeltje
willen slaan. Het zijn vooral 80+’ers. De dankbaarheid die je van
die mensen krijgt, daar doe je het
ook wel voor.”

helpt

5-tal

al

jaar

jaren

geleden

werd

in onze straat een proefproject
“Warme

Buurt”

opgericht.

Hierin zaten enkele leden van
het

burencomité

en

enkele

vrijwilligers van Warm Dorp. Aan
het

Waterputje

werden

in

het

verleden al enkele samenkomsten
georganiseerd, een leuke babbel
onder buren met drankjes aan
democratische

prijzen.

Allemaal

in samenwerking met het Sociaal
Huis

en

Samenlevingsopbouw.

Ik was er vaste vrijwilliger, net
omdat ik heel veel mensen ken
en hulp bied bij veel mensen.
Voor sommige mensen ben ik een
beetje hun vertrouwenspersoon,
en kan ik bij nood of afwezigheid
in

hun

huis

binnen.

Sommige

kinderen van de bewoners hebben
mijn telefoonnummer en ik ook dat
van hen. Scheelt er wat dan kan er
meteen hulp gevraagd of geboden
worden. Dit betekent wel dat je dag
en nacht kan ingeschakeld worden,
maar ik doe het graag. Soms ben
ik ook de klusjesman aan huis.
Een lamp of batterijen vervangen,
vuilnis buiten zetten, ik ben multiinzetbaar (lacht). Zo ben ik 20 jaar
lang medewerker geweest van het
burencomité, tot de organisatie
overgelaten werd aan de jonge
garde. Hopelijk wordt het sociaal
contact dit jaar toch wat hechter
en zijn er volop buurtfeesten, ook
in die wijken of buurten waar dit nu
nog niet georganiseerd wordt. Ik
kan het alleen maar aanraden!”
Wil jij ook een buurtcomité oprichten?
Of een Zorgzame Buur worden? Mail
naar warmebuurt@moorslede.be
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IN ‘T KORT
Energiehuis WVI
Voortaan kunnen inwoners van
Moorslede terecht bij het ENERGIEhuis WVI met al hun vragen
rond renovatie en energie(besparing). Bij het ENERGIEteam van
WVI krijg je info over premies, leningen en fiscale kortingen die je
kan krijgen als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie
over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie. Het ENERGIEteam biedt eerste hulp bij energie-

E.H.B.C

maal zou doorgaan op 21 maart
2021. Opnieuw wordt het afgelast.
Zolang niet iedereen gevaccineerd
is, blijven mensen wijselijk in hun
kot. Afhaalmaaltijden bereiden met
deze werkgroep is niet toegelaten.
Daarom doet men een beroep
op je gulheid en vraagt men
te storten op BE12 0000 0000
9292 met vermelding Broederlijk
Delen Dadizele of Moorslede.
Contactadressen:
Dadizele: Charlotte Decroubele
Ketenstraat 91 Dadizele
charlotte.decroubele@moleneland.be
0494 85 98 38
Moorslede: Valeer Dessein
Knaagreepstraat 12 Moorslede
valeer.dessein@telenet.be
051 77 91 73

en/of plaatsen van een gevelbank
moet je wel een aanvraag indienen
bij de gemeente. Het reglement en
bijhorend aanvraagformulier vind je
op www.moorslede.be/groen onder
straatgeveltuintjes en banken.
Wil je ook van jouw voorgevel
één

van

van

de

Neem

de

groene

pareltjes

gemeente

maken?

zeker

dienst

contact

op

met

milieu-groen-landbouw

of download het reglement en
bijhorend

aanvraagformulier

op

bovenvermelde website!
Nieuw AED-toestel aan Spar

Dankzij

BE-Alert

kan

je

rechtstreeks

informatie

krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste
telefoonlijn of e-mail.
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert
BE-Alert om een bericht uit te sturen naar iedereen
waarop de noodsituatie impact heeft.

Zo kunnen

inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen
krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.
Je kan verschillende adressen en telefoonnummers
registreren: bv. tweede verblijfplaats, werkplaats … Zo

Lokaal bestuur Moorslede is niet aangesloten bij BEof e-mail op de hoogte kan brengen bij noodgevallen.

eigen

Zo’n 30 mensen per dag,
10 000 per jaar. Hartfalen kan
iedereen overkomen. Een AEDtoestel of automatisch externe
defibrillator zorgt ervoor dat je
overlevingskansen met meer dan

tuintje aan de voorkant van de

70% stijgen. Iedereen mag een AED-

woning. Door een geveltuintje aan

toestel gebruiken. Aangezien het

te leggen, breng je meer kleur en

toestel volledig autonoom bepaalt

groen in de straat. Je helpt de bijen,

of een schok het slachtoffer kan

vlinders en vogels aan voedsel

helpen, is het dus onmogelijk om

en de planten maken zuurstof

het toestel verkeerd of nodeloos te

en filteren fijn stof.

En groene

gebruiken. In onze gemeente wordt

vingers is zeker geen vereiste om

een nieuw AED-toestel geplaatst aan

er iets moois van te maken. Ook

de Spar in Dadizele, Ledegemstraat

het plaatsen van een gevelbank

18. Ontdek alle adressen waar je

behoort tot de mogelijkheden. Voor

een gemeentelijk AED-toestel vindt

het aanleggen van een geveltuintje

op www.moorslede.be/aed

novatiewerken van A tot Z. Enkel
doelgroe-

pen kunnen nog een energielening
renteloos afsluiten tot 15.000 euro.
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overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie.

Alert omdat het met info8890 zijn inwoners via sms

aannemers en/of begeleidt de re-

Solidair Maal
In maart 2020 werd het solidair
maal wegens corona afgelast. De
parochies Moorslede en Dadizele
besloten samen te werken voor
Broederlijk Delen. Het solidair

infographic!

zijn er meer dan 675000 adressen geregistreerd.

te houden, vraagt offertes op bij

Meer info? www.wvi.be/energiehuis

Wanneer bel ik welk nummer? Gebruik deze handige

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de

BE-Alert is operationeel in heel België. Momenteel

Zet je gevel in de bloemetjes

hun energiefactuur onder controle

(kwetsbare)

BE-ALert

blijf je steeds op de hoogte.

vragen, helpt inwoners op weg om

bepaalde

Eerst Hulp Bij Crisissituaties

Een

geveltuintje

is

een

Inschrijven op BE-Alert kan via
www.be-alert.be/nl/schrijf-je
Inschrijven voor info 8890 kan via
www.moorslede.be/info8890
1722 bij storm of wateroverlast
Je kan het telefoonnummer 1722 bellen tijdens storm
of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar
er geen levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst
Binnenlandse

Zaken

activeert

tijdens

storm

of

wateroverlast het nummer 1722 voor niet-dringende
interventies van de brandweer. De bedoeling van
het nummer is om de noodcentrales 112 niet te
overbelasten en personen die in levensgevaar zijn
niet te laten wachten.

11

KALENDER

Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

haal mij uit!

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.

dinsdag

donderdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zaterdag & zondag

maandag

bloeddonatie

Nigel Williams

goocheltheater Jahon
‘Verdwalen’

where dirk
Noyen meets
Tars Lootens

CANTABILE &
JOHAN
VERMINNEN

erfgoeddag
‘De Nacht’

bloeddonatie

16 03

om 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede
GC De Bunder

Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

woensdag

24 03

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

01 04

15 04

om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Na 8 avondvullende shows
en 20 jaar op de planken,
kondigde Nigel Williams in
2017 aan dat hij zou stoppen
met de grotere zaalshows.
Sindsdien treedt hij op in een
kleinere opstelling: cafés,
huiskamers, kleine theaters,
… in binnen- en buitenland.
Nigels comedy is geënt op
de actualiteit. Hij schrijft om
de zes maanden een nieuwe
show Tijdens de rust. 80
minuten comedy over het
leven, de politiek, en de Mad
Brave New World waarin
we gesukkeld zijn. Een
strak schema. Een standupcomedyshow over de staat
van ons ‘zijn’.
GC De Bunder
051 70 02 85
ADD: € 14 - VVK: € 12 ABO: € 10

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

woensdag

14 04

Jeugdfilm
“Royal Corgi”
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

Een jongen, een landkaart,
ronddwalen,
landkaart
verdwijnt,
verdwalen.
In
zijn 3 de familievoorstelling
‘Verdwalen’ neemt Jahon
je mee in een woordloos
verhaal
vol
goochelen,
muziek
en
poppenspel.
Met zijn goocheltrucs als
bindmiddel ga je mee op
wandeling doorheen een
bijzonder bos waarin het
eten van een appel zelfs een
uitdaging is. Jahon won in
2013 de eerste prijs op het
goochelkampioenschap van
Vlaanderen. Dit was zijn start
om te werken voor televisie
(VTM Kzoom) en theaters.
Met zijn unieke woordloze
goochelstijl behoort hij tot de
weinig full time goochelaars
die Vlaanderen rijk is. Kom jij
mee verdwalen?

16 04

om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

De kruising tussen de
klassieke wereld met de
fagot aan de ene zijde en
de wereld van de lichte
jazz aan de andere kant
opent nieuwe horizonten
in de muziek. De unieke
begeleiding
van
Tars
Lootens
in
de
pittige
swingende blues, bossa’s
en
in
de
aangename
luistermuziek,
maakt
van
deze
uitzonderlijke
combinatie een muzikaal
hoogtepunt, enig in zijn
soort. Naast de fagot
en keyboard is ook de
contrabas van de partij
die eveneens de link legt
tussen klassiek en jazz.

GC De Bunder
051 70 02 85
ADD: € 6 - VVK: € 5 ABO: € 4

“Jubileumconcert
t.g.v. 50 jaar
‘Cantabile’
Dadizele”
om 20 uur
Cantabile

In deel 1 brengt het zangkoor
‘Cantabile’ - dat zich voortaan
“koninklijk” mag noemen een gevarieerd programma
met
Nederlandstalige
liederen. Daarna is het de
beurt aan Johan Verminnen.
In de jaren ‘70 deed hij een
frisse wind waaien in de
Vlaamse kleinkunstwereld,
maar zijn populariteit piekte
écht tijdens de jaren ‘80
met hits als ‘’k Voel me
goed’, ‘Mooie dagen’ en ‘In
de Rue des Bouchers’. Met
pianist Leo Caerts, zijn vaste
begeleider, brengt Johan
Verminnen samen met het
Cantabile-koor ook enkele
gezamenlijke nummers.

24/25 04

De onvoorspelbare
coronamaatregelen blijken
toch geen hinderpaal te
vormen voor de meeste
organisatoren uit onze regio.
Met veel enthousiasme en
creativiteit zorgen ze voor
coronaveilige
activiteiten
tijdens de 20ste feesteditie
van Erfgoeddag op 24 en
25 april met als thema ‘De
Nacht’.

26 04

om 17 uur
Bloedgevers Dadizele

GC Den Ommeganck
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

Benieuwd?
Bekijk het programma vanaf
1 april op www.bienet.be/
erfgoeddag2021
De Fietsmarathon van 15
en 16 mei 2021 gaat niet
door!

GC De Bunder
GC De Bunder
051 70 02 85
ADD: € 8 - VVK: € 7
ABO: € 5
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24 04

0497 41 17 93
info@cantabile.website
www.cantabile.website
ADD & VVK: € 20
ABO: € 19
Kids-12 jaar: gratis
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De sneeuw maakte deze winter

Met de lente in zicht, nemen we

West-Vlaamse

van onze gemeente een prachtige

echter stilaan afscheid van de korte,

een zoektocht van ongeveer 2

omgeving, wat magnifieke foto’s

koude dagen die de winter met

km waarbij kinderen van 7 tot 12

opleverde.

zich meebrengt. Dienst Toerisme

jaar op jacht gaan naar de dief

hart.

Het

betreft

bereidt zich dan ook volop voor op

van de Pompeschitterstaart. Vele

en

het nieuwe toeristische seizoen.

raadseltjes en opdrachten maar

HOHOHO-zoektocht werden goed

Vanaf de krokusvakantie hebben

ook leuke wist-je-datjes over het

onthaald. Veel gezinnen gingen op

we al enkele zaken voor jullie in

park komen aan bod. Een echte

stap, op zoek naar elfjes in Dadizele

petto.

aanrader dus!

De

winterse

Elfjestocht

of een heuse dief in Moorslede!
Er konden mooie kiekjes gemaakt
worden langs het parcours van de
Elfjestocht. Sofie Bekaert viel in de
prijzen en won een waardebon ter
waarde van € 125 bij Foto Lien.

Bij

de

opening

van

Maart 2021:
Maand van het bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij.
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing

Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart.

een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep

Je kan ook de app ‘itsme’ gebruiken.

(50 tot en met 74 jaar) behoort en het twee
jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

onderzoeken.

Bel gratis naar 0800 60160 tussen 9 en 12 uur
en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar

de
Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een

info@bevolkingsonderzoek.be; of surf naar

onze eerste zoektochten van start.

afnameset in de brievenbus mag verwachten?

https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

Er zijn 3 verschillende lussen die

Dat kan online én mobiel met:

gewandeld kunnen worden.

•

www.myhealthviewer.be

Heb je vragen over je medische situatie?

1 grotere van 14,8 km en 2 kleinere

•

www.mijngezondheid.be

Neem contact op met je huisarts.

van respectievelijk 7,5 en 8,5 km.

•

www.cozo.be

Vierkavenboswandelroute

gaan

De uitgewerkte zoektochten lopen
langs deze 2 kleine lussen. Je kan
ervoor kiezen slechts 1 zoektocht
te wandelen, maar als je ze allebei
doet, maak je dubbel zoveel kans
om een restocheque in de wacht
te

slepen.

Deelnameformulieren

zullen te verkrijgen zijn in ons
infokantoor, in Mariënstede, de Bib
Het voorbije seizoen stak corona
stokken in de wielen voor onze

Moorslede en de Amfoor. Alvast
veel wandel- en zoekplezier!

winter

een

heuse

picknickkast

geplaatst in gemeentelijk domein ’t
Torreke. Vanaf de paasvakantie zal
Slagerij Torreke in samenwerking
met Mariënstede en de plaatselijke
bakkers zorgen voor een heerlijk,
divers, lokaal aanbod. Er kunnen 3
gereserveerd worden, voor elk wat
wils. Geniet dus van de rust en eet

onze nieuwe datum: 6 november
v . u. : G e m e e n t e b e s tu u r M o o rs l e d e , M a r k t p la a t s 1 , 8 8 9 0 M o o r s l e d e

jullie hem al staan. Er werd deze

verschillende soorten picknicken

lichtjeswandeling, maar prik vooral

smakelijk! Meer info via

2021. Save the date!

www.toerismedadizele.be/picknickkast
Op 7 april wordt van start gegaan
met een Blob-zoektocht in Park
Mariënstede. Dit is een uitwerking
van

Toerisme

samenwerking
Dadizele
Start: Gemeentelijk domein 't Torreke
Wandeling: 4,5 kilometer

14

Misschien zagen enkelen onder

Animatie en consumpties langs het parcours

en

Leiestreek
met

in

Toerisme

Stad-Land-schap

‘t

Wil je op de hoogte blijven van
onze activiteiten, volg zeker onze
facebookpagina Toerisme Dadizele.
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Lezen is een feest
Iedereen

leest.

Sommigen

lezen

altijd,

anderen

alleen als het moet. Iedereen heeft een reden om te
lezen. Sommige mensen willen avonturen beleven;

Doe mee aan
de Grote Lenteschoonmaak...
en veeg voor je eigen deur

anderen willen bijleren, wegdromen, lachen of een
beetje huilen. Lezen is veel. Het is zo veel dat er voor
iedereen wel ergens een boek is dat past!
In Bib Moorslede vieren we de hele maand maart de
50ste feesteditie van de Jeugdboekenmaand met o.a.
een boekenstand, en alle kinderen krijgen een leuke
verrassing.

Moorslede organiseert van 20 maart tot 3 april 2021

buur helpen, of misschien een straatactie hieromtrent

een Grote Lenteschoonmaak.

opzetten.

Samen met de meer dan 50 Mooimakers van onze

Het enige wat je hiervoor moet doen is aan de

gemeente en Buurt & Co zullen onze diensten er alles

milieudienst een voor- en na- opruiming-foto sturen en

aan doen opdat het gemeentelijk patrimonium er terug

wij zorgen dat er een bloemetje wordt bezorgd.

proper zou bijliggen.

Als je een feestelijke foto of een vrolijk filmpje van jou
en je lievelingsboek opstuurt naar
www.jeugdboekenmaand.be/wedstrijd/deelnemen,
maak je kans op een mooie prijs.
Voor leerkrachten lager onderwijs en eerste graad
secundair onderwijs is er via de website www.
jeugdboekenmaand.be een educatieve handleiding
beschikbaar.

We hopen dat deze actie een vervolg krijgt, want vele
Maar zij kunnen dit niet alleen! Daarvoor hebben we

handen maken licht werk. Als iedereen wekelijks een

jullie hulp nodig en werd de actie “Veeg voor je eigen

kwartiertje van zijn tijd uittrekt om de stoep en goot

deur….’ in het leven geroepen.

te onderhouden, straalt onze gemeente terug in alle
glorie en krijgen zwerfvuil en onkruid geen kans.

Iedereen die gedurende deze 2 weken de stoep en
goot vóór de eigen woning proper houdt, krijgt een
bloemetje ter bedanking. Je mag ook steeds een

Jij doet toch ook mee?

Lees de meest
recente kranten
digitaal in de Bib
Welkom in de Bib voor de meest recente digitale
edities van tal van Vlaamse, Nederlandse en Waalse
kranten en tijdschriften. Lees en doorzoek gratis de
dag- en weekbladen van de laatste 7 publicatiedagen
in een visueel aantrekkelijke online krantenkiosk. De
digitale kiosk is beschikbaar op alle toestellen van de
Bib of via de wifi van de Bib op je eigen toestel.
Artikels

ouder

dan

twee

dagen,

het

Gopress

Krantenarchief, kan je ook thuis opvragen via je Mijn
Bibliotheek-account.
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IN ‘T KORT

PATRIA
graag verder met jouw aanvraag!
PS: Wil je al een keertje proeven
van Kidz-sfeer? Neem een kijkje
op de KIDZ_STAGRAM!

Gezondheidsadvies

woe van 14.30 - 15.30u.:
10 & 24 maart - 7 & 21 april
gratis
cafetaria ldc patria

Energielening

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

Wil je in jouw woning werken
uitvoeren om energie te besparen
(isolatie,

hoogrendementsglas

of vervanging oude stookketel)?
Als je tot de prioritaire doelgroep
behoort,

kan

misschien

je

die

financieren

werken
met

een

energielening! Alle info op
www.moorslede.be/energielening-2

is

van

discriminatie

huisvestingsmarkt
melden!

of

De

getuige
op

de

kan

dit

woondienst

werkt

hiervoor samen met Unia, een
onafhankelijke openbare instelling
die

discriminatie

gelijke

kansen

bestrijdt

en

bevordert.

De

medewerkers van Unia informeren
je over je rechten. Ze luisteren en
registeren je verhaal en zoeken,
indien jij dit wenst, samen naar een
oplossing. Sinds 5 januari 2021
kunnen inwoners van Moorslede,
Lichtervelde, Staden en Hooglede
hiervoor terecht bij het woonloket.
Wij vullen samen met de klant het
online formulier in en sturen dit
door naar Unia.
Woondienst Moorslede: 051 26 24 38
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Sos GSM/Smartphone

ma 22 maart - 14 u.
1,5 euro incl. 30 min. begeleiding en koffie
Alles over zicht en gehoor
(i.s.m. Optiekcentrum Moorslede en

Roken is de belangrijkste vermijd-

vrij 19 maart: Wereldbingo

bare oorzaak van ziekte en sterfte.

vrij 23 april: Valbingo

ma 15 maart - 14 u.

gratis

3 euro incl. drankbonnetje

In België sterven elk jaar gemiddeld 50 mensen per dag aan de
gevolgen ervan. Wil je er graag
mee stoppen maar weet je niet

Gratis lidmaatschap gezinsbond

goed hoe je eraan moet beginnen?

beweging - flow yoga, ahimsa yoga
en bewegen voor 50+

datum opstart nog niet gekend
Vrije Crea

ren we met het lokaal bestuur een
slachtoffer

0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

Gezellige namiddagen - 14 u.

In het najaar van 2021 organise-

Wie

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

Rookstopbegeleiding

Dan hebben we goed nieuws!

Meldpunt discriminatie

Dienstencentrum

rookstopbegeleiding met een ta-

iedere donderdag van 13.45 16.30 u.

bakoloog. In verschillende sessies
en in groep gaan we samen aan de

iedereen welkom

slag om de sigaret vaarwel te zeggen. Meer praktische info volgt!

voordracht - Mijn natuurlijke weerstand (Herboriste Mariolka Clabau)

Kinderopvang Kidz Leon
O p 3 mei 2021 opent in de

Verwelkom je een nieuw kindje in

Roeselaarsestraat 7 in Moorslede

jouw gezin? Dan kan je 1 jaar gratis

een nieuw kinderdagverblijf haar

lidmaatschap verkrijgen voor jouw

deuren! Het kinderdagverblijf, dat

gezin bij Gezinsbond Dadizele en

KIDZ Leon heet, is een samenwer-

Moorslede! Geef jouw naam, adres,

king tussen de gemeente Moorsle-

telefoonnummer

de en Motena/KIDZ. In KIDZ Leon

door, samen met voornaam en

kunnen 18 kindjes van 0 tot 3 jaar

geboortedatum van jouw kindje en

jong terecht die samen op ontdek-

Gezinsbond doet de rest!

en

e-mailadres

king in het leven gaan. Ben je op
zoek naar opvang in Moorslede?

Info? Voor Dadizele: 056 50 96 79

Er zijn nog vrije plekjes bij Leon!

of vandenbroucke_dirk@skynet.be

Je kan jouw vraag mailen naar ont-

Voor Moorslede: 0494 34 06 82 of

haalouders@kidz.be. KIDZ helpt jou

gerda.verhanneman@skynet.be

vrij 5 maart om 14 u.
4 euro incl. drankje, hapje en
syllabus, vooraf inschrijven
Extra activiteiten Belevingsgerichte massage

Samana)

Koekenbak Dementie

Workshops Keramiek Tapasschaaltjes/Schaapje

ma 15 maart - 13.30 u.
46 euro voor schaaltjes of
16 euro voor schaapje (incl.
materiaal en koffie)
Mandvlechten “Raampje”
(Heidi van Zele, ‘t Wilgenteentje)

ma 22 maart - 13.30 u.
25 euro voor leeg mandje en
30 euro voor opgevuld mandje
(incl. materiaal, hapje, drankje)

woe 24 maart - 14 u.
2 euro incl. koffie en verse
koekjes
Veilig Online (i.s.m. politie ARRO Ieper)

ma 19 april - 14 u.
2 euro incl. koffie, thee en water
Crea: Fietsplezier
Videochatten voor beginners

di 13 april - 9.30 u.

woe 14 april - 14 u.

4 euro

6,5 euro incl. alle materiaal en
drankje

Bloemschikken “Pasen”

woe 3 maart van 14 tot 17 u.

do 1 april - 19.30 u en vrij 2

18 euro (voor 30 min. massage
naar keuze)

max. 35 euro (alles inbegrepen)

april - 14 u.

Alle activiteiten zijn afhankelijk van de nationale maatregelen ter
bestrijding van COVID-19 en zijn dus onder voorbehoud. Neem contact
op met de verantwoordelijke, Tine Algoet, indien je twijfels hebt over
het plaatsvinden van een activiteit.
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JUBILEA

IN ‘T HEEL KORT

Meer fietsstraten in
onze gemeente
In een fietsstraat wordt de straat zo ingericht dat
de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Fietsers mogen
de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. De
auto is er zeker welkom, alleen gelden hier andere
verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd
verkeer. Auto’s en andere motorvoertuigen mogen
fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan
30 km per uur (ook als er geen fietser vóór je rijdt).

Foto: Jan Stragier

Diamant - Romain Schoutteten en Agnes Casier

In de Remi-Dewittestraat liep een proefproject om de
straat als fietsstraat in te richten. Omdat dit positief
geëvalueerd werd, zal deze straat vanaf 1 maart
blijvend als fietsstraat ingericht worden.
Ook de Molenstraat zal vanaf 1 maart van de
Stationstraat tot aan JC De 4Link een fietsstraat zijn.
In de toekomst zullen in onze gemeente meer
proefprojecten opgestart worden om van bepaalde
straten een fietsstraat te maken. Hou zeker onze
website in de gaten! Alle info over fietsstraten vind je

Foto: Jan Stragier

alvast op www.moorslede.be/fietsstraat

Diamant - Willy Geldhof en Maria Verschaeve

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

Korenwind - Moorslede
Ik ben afkomstig van Dikkebus, maar ben de liefde
gevolgd naar Moorslede. Ik woon er nu 2,5 jaar
met mijn vriend en mijn pluszoontje. Moorslede is
een gezellige gemeente met alles dichtbij. Tijdens
de lockdown heb ik ook veel nieuwe plekjes leren
kennen. Ik geef les in Komen in het 1 e en 2 e leerjaar
en zat dus noodgedwongen thuis. Zo kwam er veel tijd
vrij om erop uit te trekken. ’t Torreke in Dadizele kende
ik bijvoorbeeld niet. En vanop de Kouterweg kan je
schitterende vergezichten zien. En die fotografeer ik
dan graag. Natuurfotografie en fotografie in het kader
van WOI zijn mijn grootste passies. Zo mocht ik voor
het Belgische leger bij de herdenkingen rond WOI
foto’s aanleveren voor hun facebookpagina. De echte
uitdaging ligt dan volgens mij in het zién van een
fotowaardig beeld. Je kan alles op foto vastleggen,
maar je moet zien waar je een mooie foto kan van
maken. Een foto die weinig of geen nabewerking
nodig heeft. Ik heb die cursussen wel gevolgd, maar
bewerk liever niet te veel. Ik ben lid van de fotoclub
in Poperinge. Mocht ik tips nodig hebben, dan kan ik
zeker daar terecht (lacht).

Foto: Stefaan Beel

Diamant - Frans Deceuninck en Yvette David
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Foto: Jan Stragier

101-jaar! - Paula Van Bele

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

Apotheek van Wacht
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

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

burgemeester en schepenen

Hulp nodig?

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.be

MA

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
MA

gesloten

DI

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

WO

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

DO

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

VR

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

ZA

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

het college van

Brandweer- Dringend: 112
www.brandweermoorslede.be

WARD VERGOTE
BURGEMEESTER

SHERLEY BEERNAERT
EERSTE SCHEPEN

GEERT VANTHUYNE
TWEEDE SCHEPEN

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

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

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

Politie, Brandweer, Personeel, ICT,

Financiën, Ruimtelijke Ordening,

Informatie, Veiligheid, Dienstverlening,

Natuur & Milieu, Huisvesting,

Riolerings- & Waterbeleid,

Gemeentelijk Patrimonium,

Energiebeleid, Burgerlijke Stand,

Onderhoud- & Groenbeleid,

Intergemeentelijke Samenwerking

Erediensten & Begraafplaatsen

Containerpark, Feestelijkheden,
Dierenwelzijn

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

Volg ons
www.moorslede.be
@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke
diensten zijn dicht op

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

Pasen (4 april) en
paasmaandag (5 april)
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