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“Tijdens de zomer kan je van allerlei
activeiten genieten. Hopelijk kunnen
we de coronapandemie nu volledig
achter ons laten.”
GEERT VANTHUYNE, SCHEPEN VAN ONDER ANDERE
OPENBARE WERKEN EN FEESTELIJKHEDEN

Beste inwoners
Bij het schrijven van dit artikel is het pijpestelen aan het regenen,
een welgekomen moment voor moeder natuur en velen onder ons.
De citernes zijn terug wat opgevuld, en zodoende de kraan van het
leidingwater dichtgedraaid.
Als schepen van o.a. feestelijkheden verheugt het mij dat heel
wat evenementen en straatfeesten terug doorgaan. We kunnen
d’Oude Pastorie openen (zie pagina 6), de Speelpleinwerking gaat
weer door zoals vroeger (zie pagina 10), en tijdens de zomer kan je
van allerlei activiteiten genieten (zie pagina 12 t.em. 14), heel wat
wijkfeesten én 46e editie van de avondmarkt!
Hopelijk kunnen we de coronapandemie nu volledig achter ons laten.
Foto: Westtoer

Een aantal grote rioleringsprojecten gaan of zijn in aanbesteding, en
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gaan in uitvoering in 2022 - 2023 - 2024 - 2025.
Het lokaal bestuur, het studiebureau, de medewerkers van Aquafin
en Fluvius zullen er alles aan doen om de hinder en ongemak tot een
minimum te beperken.
Tot slot wens Ik namens het lokaal bestuur onze studenten een
goed resultaat van hun voorbije blokperiode toe en alle inwoners
van Groot-Moorslede een zonnig verlof.

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 september 2022.
Deadline aanleveren materiaal: 18 juli 2022.
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Inhoud

Een nieuw Oud Gemeentehuis
BURGERLIJKE STAND

INFO
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Op 6 februari kon het Oud
Gemeentehuis eindelijk de
deuren openen! Na 2 jaar
afbraak en renovatie heeft de
gemeente er, dankzij Provincie
West-Vlaanderen een pareltje
bij. Eentje waar Heemkring
Dadingisila,
de
Stedelijke
Academie voor Podiumkunsten
en Warm Moorslede maar wat
blij mee zijn. Én een nieuwe
stek
voor
vergaderingen,
tentoonstellingen of samenkomsten.

Op 6 februari en ook tijdens de
opening van het toeristisch seizoen
op 1 mei, kon je al uitgebreid kennis
maken met het vernieuwde Oud
Gemeentehuis. Wie er niet kon bij
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Raven Cneut

Jubilea

zijn, krijgt hier alvast een impressie.
Op het gelijkvloers is een polyvalente

ruimte

met

keuken.

Op die manier kan ook Warm
Moorslede
vinden.
prachtige

er

zijn

De
foyer

onderkomen

inkomhal

en

lenen

zich

perfect voor tentoonstelling- en
receptieruimte. Daarnaast is er nog
flexbureau, waar STAP, het Sociaal
gebruik van kunnen maken.
Wil je een ruimte in het Oud
Gemeentehuis

huren

voor

een

receptie? Een vergadering? Een
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College

babyborrel? Alle info in het infokantoor voor Toerisme, Plaats 6,
Dadizele, 056 50 91 00 of
toerisme@moorslede.be.
Meer info vind je ook op
www.moorslede.be/oud-gemeentehuis
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IN ‘T KORT
bedient de bar en ruimt die weer

Harypska krijgt er zijn onderko-

op. Je krijgt de winst van de bar en

men. De tuin wordt openbaar en

je hebt geen financieel risico.

een plaats van ontmoeting. Kom op

Interesse?

via

2 juli rond 18 uur gerust een glaasje

cultuur@moorslede.be

Stel

je

kandidaat

meedrinken in de tuin en geniet

met

de

aansluitend van het programma

voorstelling waarbij je wilt helpen.

van Slyps Kermis, voorzien van

Voor meer informatie kun je ook

muzikale omlijsting!

vermelding

van

terecht bij dienst Cultuur. Graag
Laptops voor kansarme gezinnen

voor

kansarme

kandideren vóór begin september.

daarom

Ondernemers

je

Voor

een

opgeknapt en krijgt zo een tweede,
waardevol leven. Hoe? Alle info op
www.moorslede.be/doneer-je-laptop

vrienden,

identiteitskaart

kind in moeilijkheden verkeert.

• Kids-ID

bevat

alle
van

jouw

op

voorwaarde

de kaart en zijn ook opgeslagen

het ondernemerschap en organiseren
wij tweejaarlijks de Moorsleedse
Ondernemersprijzen (MOP). Dit jaar
is het weer zover en hebben de
ondernemers

zich

kandidaat

gesteld om een MOP te winnen
in één van de 5 categorieën. De
uitreiking van de MOP’s gaat door
op 25 september 2022 om 18 uur
in GC De Bunder. Wens je er als
ondernemer bij te zijn? Noteer dan
zeker deze datum in jouw agenda
en hou volgende link in het oog:
www.moorslede.be/mop-2022

autodeelwagen verplaatst

Sinds 8 juni vind je de deelwagen
op één van de parkeerplaatsen
links van de basiliek. Heb je maar

buren...)

op

wanneer

te
het

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de
kaart ook gebruiken om veilig te

met jouw identiteitskaart naartoe

surfen en te chatten op het internet.

kunt, zonder dat je een paspoort

Ze kunnen zich online identificeren

nodig hebt.

met hun Kids-ID en een pincode,
maar ze kunnen geen documenten

De Kids-ID is niet verplicht in

identiteitsbewijs en reisdocument.

België, maar wel voor reizen naar

Met

het buitenland. De kaart is:

biedt de kaart kinderen een extra

• geldig in de meeste Europese

bescherming

landen en in sommige landen

contact

je als volwassene ook gewoon

De Kids-ID is meer dan alleen een

Als lokaal bestuur ondersteunen wij

telefonisch

reispas verplicht is, dus waar

op een elektronische chip.
Moorsleedse OndernemersPrijs

om

• verplicht in alle landen waar geen

staan erop.

Warm

heartware. De oude laptop wordt

nemen met de ouders (of familie,

een ouder met een geldige

• De gegevens zijn zichtbaar op

aan

België en maak van je hardware

dat het kind vergezeld is van

kinderen onder de 12 jaar:

kind én zijn of haar foto.

gezinnen

laptop

identiteitsdocument voor Belgische

• Ook de namen van de ouders

is nog nooit zo hoog geweest.
Doneer

daarbuiten,

identiteitsgegevens

De nood naar nog werkende laptops

De Kids-ID is een elektronisch

de

dienst
in

‘Hallo

online tekenen.

Ouders’

noodgevallen.

Hallo Ouders maakt het mogelijk

af en toe een (tweede) wagen
nodig? Of vind je een (tweede)
wagen best duur? Probeer het dan
zeker eens uit! Je betaalt enkel
voor de duur en de afstand van
je rit. Verzekering en brandstof
zijn inbegrepen en je hoeft geen
abonnement aan te gaan. Meer weten?
www.moorslede.be/autodelen.

www.moorslede.be/kids-id

Opening d’Oude Pastorie

Op

Barploegen gezocht

6

zaterdag

2

juli

opent

de

Dienst Cultuur zoekt barploegen

d’Oude

voor

avondvoorstel-

deuren! Het verenigingsleven krijgt

lingen (met ster in de brochure).

alvast een boost: jeugdvereniging

Je vereniging zet de bar klaar,

Flapuit breidt uit en tRommelkorps

de

eigen

Pastorie

officieel

de
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Schrijf je wel vaker?

Waarover gaat jouw verhaal?

Talent
uit Moorslede

Raven Cneut

De titel was ‘De Robotten van Rico’.
Het gaat over een jongetje dat

12 jaar

in 2010 geboren wordt en in de
coronaperiode

zoon van Jürgen Cneut en Lies

in

2020

plots

minder buiten mag spelen met

Bekaert en broer van Lente

vriendjes. Daarom houdt hij zich op
zijn kamer bezig met het ontwikkelen

Grootste passie: voetbal

van robots. Later wordt robotisering
ook zijn beroep. Het begin en
einde van mijn stuk zijn hetzelfde
(de voorspelling dat de wereld zal
En

vergaan, wat op het einde ook zo

zowel jong als oud dragen hun

is), wat het stuk wel speciaal maakt.

Mensen

Maken

Moorslede.

steentje bij. Dit keer stellen we
een jong veulen voor. Maak kennis
met Raven Cneut: winnaar van de
Junior

Journalistenwedstrijd

van

het Davidsfonds. Jeugdig journalistiek talent dus, maar vooral een
voetballer in hart en nieren.

proficiat

En toen mocht je plots naar het
Vlaams Parlement?
Ja! Mama en papa kregen een
brief dat ik één van de 5 laureaten
was van de wedstrijd op nationaal
niveau

overwinning

in

met
de

jouw
Junior

Journalistenwedstrijd!
Dank

je!

Helemaal

onverwacht,

maar ik ben er wel heel trots op!
Hoe is dat verlopen, die wedstrijd?

en

op

24

voor

april

de

was

uitreiking

in het Vlaams Parlement. Eerlijk
gezegd

twijfelden

zouden

gaan,

we

maar

of

we

uiteindelijk

besloten we toch te vertrekken.
Uiteindelijk bleken nog 2 koppels
van

Davidsfonds

Moorslede

aanwezig te zijn.

Vier, kreeg de opdracht om een
opstel te schrijven in de herfstvakantie,

met

als

thema

‘De

Wereld na 2030’. Op die manier
namen we deel aan een wedstrijd
die door het Davidsfonds werd
uitgeschreven. Ook het 5e leerjaar

Raven
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Winnaar Junior Journalistenwedstrijd
Davidsfonds

nam deel. De schrijvers van de beste
3 opstellen per klas, werden uitgenodigd in de 4Link. Daar kreeg
ik dan te horen dat mijn artikel zou
ingezonden worden.

van te maken. Ik zocht veel op op
internet en heb er heel lang aan
gewerkt.
Wil je later nog iets doen met je
talent?
Niet met dat talent, nee (lacht).
Oh, met welk talent dan wel?
Ik

wil

later

graag

voetballer

worden. Ik speelde eerst 2 jaar bij
KSV Roeselare en nu mijn 3e jaar bij
KVK Kortrijk. Volgend jaar ga ik naar
de RHIZO Sportschool in Kortrijk.
Die school is nauw verbonden met
KVK. Je wordt er opgehaald en
teruggebracht voor trainingen, dus
hoef ik mij daar al geen zorgen
over te maken.
Ga je op internaat?
Nee, ik wil graag nog naar huis
komen. Papa is leerkracht en kan
mij ‘s avonds dus soms wel ophalen.
Maar wordt het te zwaar, dan kan
ik

nog

altijd

overschakelen.

Ik

denk wel dat het echt druk wordt

Onze klas, het 6e leerjaar van
Gemeentelijke Basisschool Klavertje

Maar ik heb er wel veel tijd in
gestopt om er een mooi verhaal

SV Moorslede, daarna 2 jaar bij

uitgenodigd
Raven,

Nee, alleen als het moet (lacht).

op die manier, maar ik zou mijn

Gelukkig maar!
Inderdaad,

anders

had

ik

mijn

eigen prijsuitreiking gemist (lacht).
Meryem (El Mandoudi) van Karrewiet
presenteerde alles en daarna werd ik
daar ook geïnterviewd. Heel speciaal
allemaal. Daarna kreeg ik mijn
certificaat

en

een

geschenk-

pakket met boeken, waardebonnen
voor cultuurcentra en musea, een
gezelschapsspel
meer...

en

nog

veel

ouders

en

zus

wel

missen.

‘s Avonds hebben we altijd een
gezinsmoment voor tv en dan zou
dat aan mij voorbij gaan.
Wie is jouw grote voorbeeld?
Zonder twijfel Kevin De Bruyne.
Geen groot showman, maar een
zeer groot voetballer. Hij bewaart
altijd de rust op het veld en dat is
echt knap.
Veel succes, Raven!
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IN ‘T KORT
de langste picknicktafel

Warm

Moorslede

organiseerde

in de Week van Verbondenheid
(27/5-5/6)

de

langste

picknicktafel op het gemeentelijk
domein ‘t Torreke. Op woensdag
1 juni namen heel wat inwoners hun
picknick mee en zetten zich aan
de langste tafel, want samen eten
verbindt mensen over leeftijden
en culturen heen. Het doel was
bouwen aan een zorgzame en
solidaire samenleving in de strijd
tegen eenzaamheid en uitsluiting.
En daarin zijn we geslaagd. Maar
liefst 150 inwoners namen deel. De
jongsten konden zich uitleven op
het springkasteel. Daarnaast kreeg
iedereen een gratis ijsje gemaakt
en uitgedeeld door gebruikers van
Mariënstede.

De

vlaggetjes

in

het park werden gebreid door
vrijwilligers en symboliseren de
verbondenheid. Als de zon volgend
jaar van de partij is, herhalen we deze

Speelpleinwerking
zomereditie

Na een onderbreking van 3 jaar kon eindelijk
de 30ste editie van de Fietsmarathon doorgaan
op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei. Een hoogmis voor Moorslede, met 936 deelnemers in
21 categorieën.

Werkingsperiode

De Speelpleinwerking gaat dit jaar door
• van maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022
• van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022

De zon was alvast van de partij en de 936 deelnemers
zorgden voor een topeditie van de 30ste fietsmarathon!

• op maandag 29 augustus 2022

Niet alleen op het parcours, maar ook naast het

Uren

Harmonie zorgde voor een wandelconcert op zaterdag

Mogelijkheid tot vooropvang (vooraf inschrijven verplicht) vanaf 7.30 uur tot
08.30 uur. Inschrijven kan tussen 08.30 uur en 09.00 uur. Activiteiten van
09.00 uur tot 12.00 uur. Over de middag kan ingeschreven worden tussen
12.00 uur en 13.15 uur. De speelpleindag stopt om 17.00 uur. Kinderen kunnen

parcours stond heel wat te gebeuren. De Koninklijke
en andere muzikale frivoliteiten in de omgeving van
hun tent op de Marktplaats. Op zondagnamiddag
kwam er een fietsend muziek langs, hield een DJ de
sfeer erin en was er straatanimatie voorzien. Ook de

tot 17.30 uur afgehaald worden.

lokale politie droeg zijn steentje bij met een stand

Deelnemen

de Gympies kon niet ontbreken! Heemkundige Kring

Deelnemen kan dagelijks zowel ’s morgens als ’s middags – enkel de
vooropvang dient vooraf gereserveerd te worden (per tijdsblok € 1). Een voorof namiddag speelplein kost € 4. De deelname wordt na de zomervakantie
gefactureerd.

waar je jouw fiets kon laten graveren. Een demo van
Moorslede ging grasduinen in het verleden van de
Fietsmarathon en liet op de Marktplaats een montage
zien met sfeerbeelden.
De computers hadden op zondagavond last van een

Kinderfiche

zonneslag, waardoor de prijsuitreiking even in het

Om deel te nemen aan de Speelpleinwerking moet je vooraf een kinder-

honderd liep. Gelukkig kon de uitreiking op vrijdag

fiche invullen. Deze kinderfiche en meer informatie is terug te vinden via

27 mei soelaas bieden. Nog een dikke dankjewel aan

www.moorslede.be/spw2022.

alle medewerkers, vrijwilligers en deelnemers!

activiteit zeker! Meer sfeerbeelden
vind je op
www.moorslede.be/langstetafel.

FOTO: FRANS LEYS
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KALENDER
01-04 07
SLYPS KERMIS
Slyps
www.facebook.com/
slypskermis
gratis

verschillende
tussenstops,
opgeluisterd
door
onze
plaatselijke toneel- en muziekverenigingen.
Voor het volledige programma,
hou www.moorslede.be in de
gaten.
Groot-Moorslede
Inschrijven is niet nodig
Gratis

01-24 07

ZIE PAGINA 13!

Heeren Deweer

maandag

DADIPARK POP-UP
Waterstraat 82, Dadizele
www.dadipark.be
gratis

zondag

10 07

VLAANDEREN FEEST
“FIETS- EN FAMILIEHAPPENING”
vanaf 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Cultuurraad

11 07

BLOEDDONATIE
om 17 uur
Bloedgevers Dadizele

GC Den Ommeganck

Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

zondag

14 08

maandag

15 08

AVONDMARKT
DADIZELE

Dadizele Onderneemt i.s.m.
Toerisme Dadizele
centrumstraten Dadizele
info:
www.dadizele
onderneemt.be

20-22 08

KERMIS MOORSLEDE
Marktplaats Moorslede

vrijdag

26 08

FAMILIEVOORSTELLING
‘ILA VAN DER POUW
- TARZAN"
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

ROMMELMARKT
EMIEL JACQUESLAAN

dels een vrolijk apenleven
leidt, is nieuwsgierig naar
andere mensen. Zo gaan die
dingen nu eenmaal. Gorillamoeder Kala besluit dat Tarzan
mensen moet leren kennen.
En dan komt er een zeer
verrassende aap uit de
mouw. Een voorstelling over
wie je bent, waar je thuis
hoort maar bovenal over de
moed om voor jezelf te kiezen.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 7 – VVK: € 6 –
ABO: € 5

28 08

CULTUURSMAKERS
TREKKEN NAAR
ANTWERPEN
In de voormiddag: bezoek
aan de tentoonstelling
“Samen op stap met de
vtb - 100 jaar cultuurtoerisme”.
In de namiddag volgt een
havenrondrit.

Emiel Jacqueslaan

Voor onze Vlaamse feestdag nodigen we jullie graag
uit voor een leuke fietstocht
in onze gemeente, geschikt
voor het hele gezin, met

12

info en inschrijven
051 77 14 14 of
0476 82 05 97

Een gorillamoeder ontfermt
zich over een in de jungle
achtergelaten baby en noemt
hem Tarzan. En dan verschijnt na 10 jaar tante Jane
in de jungle. Ze is op zoek
naar het vermiste kind van
haar zus. Tarzan die inmid-

02 07
03 07
11 - 15 07
09 08
10 08
11 08

Zomerdubbeltornooi
TC Moorslede
Wielerwedstrijd
Nieuwelingen Slyps
Wielerwedstrijd Elite zonder
contract + Beloften Slyps
Jeugdvoetbalweek
SV Moorslede
Wielerwedstrijd Elite zonder
contract + Beloften Dadizele
Wielerwedstrijd Juniores
Dadizele
Wielerwedstrijd Nieuwelingen
Dadizele

13 08

Velodroomtocht
(Velodroomvrienden)

15 08

Clubdag SV Moorslede

21 08

Wielerwedstrijd Elite zonder
contract + Beloften Moorslede
Liefhebbersvoetbaltornooi
(The Rangers)
LWU-wielerwedstrijd
(Oude Heirweg)

22 08

Parochianenkoers

19 08
20 08

zondag

Volledig programma vanaf
1 augustus op
www.cultuursmakers.be

van 6.00 tot 18.00 uur

02 - 17 07

Vlaanderen feest grijpt
terug naar 20 jaar geleden
De cultuurdienst bestaat 20 jaar. Een reden om het

(aan de kerk in Slyps) en in het gemeenschapsonderwijs

concept van 20 jaar geleden van de Vlaamse feestdag

Ter Sterre (in de Passendaalsestraat). Daar kan je de

uit de doos te halen. Gecombineerd met het einde van

routes krijgen en de zoektochten. Ook de tijdschema’s

corona, waarin de toneel- en muziekverenigingen niets

van de optredens zul je hier krijgen.

konden doen, gaven we dat format een update.
De koninklijke harmonieën van Moorslede en Slyps,
Op zondag 10 juli vanaf 14 uur is er een fietstocht

de Ridder Jans Zonen, het tRommelkorps Harypska,

van ongeveer 20 km doorheen onze gemeente.

het Grimmertingekoor, Volksvermaak (“Herman” van

Op 6 verschillende locaties zullen onze muziek- en

Severine Vancompernolle) KNA en Cantabile werken

toneelverenigingen zorgen voor een optredentje. Aan

mee aan deze dag.

deze fietstocht is ook een fotozoektocht gekoppeld.

Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

Eén voor volwassenen en één voor de kinderen. ’s Avonds

De

sluiten we af met een sfeerterras met kinderanimatie in

www.moorslede.be/11-juliviering

laatste

info

vind

je

binnenkort

terug

op

’t Torreke van 18 uur, opgeluisterd door de Notenkrakers.
Je kan op 3 plaatsen starten met deze fietstocht: in
’t Torreke (plaats 6 Dadizele), aan d’Oude Pastorie
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Het wordt terug een zomer vol speurplezier!
Of je nu graag wandelt of fietst, er is voor elk wat wils.

Sporten in eigen gemeente
tijdens de vakantie
Ook tijdens de vakantie kun je je sportief uitleven op

Ook de kinderen kunnen zich terug

reeks foto’s langs het traject in

SCHATTEN VAN VLIEG

volop amuseren met onze Schatten

de juiste volgorde en maak kans

Ruik jij wat ik ruik? Want van 1 juli

van Vlieg-zoektocht. Ontdek wat er

op Moorsledebonnen of Wervikse

tot 31 augustus hangt er echt een

allemaal op het programma staat

Kadobonnen. Met een hoofdprijs

geurtje in Dadizele. Zoek jij met

via

van 150 euro zeker de moeite waard

ons mee en ontdek je wie of wat

om deel te nemen. De prachtige

voor deze geuroverlast zorgt? Zak

landelijke wegen met magnifiek

af naar park Mariënstede en speur

uitzicht krijg je er gratis bovenop!

erop los! Wie zijn uiterste best

Deelnemen kan tot 1 oktober.

doet, zal de schatkist zeker vinden.

www.toerismededadizele.be/

activiteiten en ga samen op pad!

onze eigen gemeente. Hieronder een overzicht. Wie
meer info wenst kan terecht op de website van de
gemeente of contact opnemen met de sportdienst of de
toeristische dienst.

En zoals ieder jaar zit er terug iets
FIETSFOTOZOEKTOCHT:

Zwembad

De

Amfoor

is,

met

15

augustus,

de

publiek. Alle info op
www.amfoor.be.
Voor
er

fietsers
de

is

bepijlde

Bedevaartsroute
(Bedevaartsroute Toerisme Dadizele)
van 40 km.
Elke

woensdag

kan

men vrij deelnemen aan
een tocht van ongeveer 60km
aan een gemiddelde van 28 km/u.

kan
Voor de mountainbikers is er de Heuvelrugroute
LEKKER LOKAAL ALLEMAAL

op het grasveld voor de sporthal van Moorslede

ZOMERFIETSZOEKTOCHT

staat. Het totale project omhelst 4 lussen op het

Nog tot en met 30 september kan je

grondgebied van Moorslede, Staden, Houthulst en

deelnemen aan de fietszoektocht

Langemark-Poelkapelle.

Lekker

de

wandelaars

zijn

er

vier

uitgepijlde

Allemaal

van

voor deze datum je antwoorden.

wandelroutes op onze gemeente:

Wacht niet langer en maak kans

Pater Lievenswandelpad - Toerisme Dadizele

op een streekproductenmand of

De Pompeschitterswandelroute - Toerisme Dadizele

restobon! Veel succes!

Vierkavenboswandelroute - Toerisme Dadizele
Bourgondisch wandelpad - Toerisme Dadizele

deelnemen

aan

de

het

Toerisme
loopt

Zonnebeke.

De

voornamelijk

op

Fietsnetwerk

Westhoek

en

Leiestreek. Het traject bedraagt
in totaal 47,5 km maar kan je
opsplitsen in 2 kleinere lussen
van 36 en 31 km. De tien beste
speurneuzen

maken

kans

Moorslede- en Zonnebonnen.

Foto: Auke Neve

op
PICKNICKKAST

Graag smullen van een heerlijke
picknick met streekproducten voor

WANDELFOTOZOEKTOCHT: ‘TUSSEN

of na je wandel- of fietstocht? Haal

GAPERS EN POMPESCHITTERS!

je pakket af in de picknickkast in

Vanaf 1 juni kan je deelnemen aan

Je kan ook zelf je fietstocht samenstellen aan de hand

en

Fietsland (vlaanderen-fietsland.be)

Lokaal

route

53 kilometer. Registreer dus zeker

Vertrek om 18.15 u. aan zwembad De Amfoor.

Fietsrouteplanner langs knooppunten | Vlaanderen

met

waarvan het startbord voor de lus Moorslede-Staden

Voor

je

fietsfotozoektocht in samenwerking

een

van het fietsknooppuntennetwerk.
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Van 1 juni tot en met 30 september

hele

vakantie open voor het

heel erg leuks in!

DOOR DADIZELE EN ZONNEBEKE’

Foto: Westtoer

uitzondering van 21 juli en

‘DWARS

de

wandelfotozoektocht

gemeentelijk domein ‘t Torreke. Je

langs

vindt er niet enkel streeklekkers

Pompeschitterswandelroute
de

maar ook bestek, servies én een

Boerenkrijgwandelroute.

picknickdekentje. Zelf hoef je dus

Beide lussen kan je combineren

helemaal niets mee te brengen:

tot een flinke dagtocht van 16 km.
Je kan eender waar instappen
op de wandeling(en). Plaats een

lekker
Foto: Amina Mahieu

praktisch

en

zorgeloos

genieten van het moment! Check
www.toerismedadizele.be/picknickkast!
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Wijziging openingsuren Bib Moorslede
& Dadizele
De openingsuren van Bib Moorslede en Bib Dadizele
zijn uitgebreid. Bib Moorslede is op maandag open tot
19.00 u. (i.p.v. 18.00 u.). Bib Dadizele is o.a. elke
voormiddag open tijdens de week.
Voor een overzicht van de openingsuren van Bib
Dadizele, ga naar de website van de bib:
moorslede.bibliotheek.be/openingsuren-bib-dadizele.
Opgelet: wie extra service wenst, komt best wanneer
er bibpersoneel aanwezig is: op woensdag& zaterdagnamiddag.

Interbibliothecair
Leenverkeer is
vernieuwd
Geen enkele bib kan alle boeken, cd’s, dvd’s, ...
aankopen en bewaren. Daarom bestaat het Interbibliothecair Leenverkeer of IBL. Wil je een boek, cd,
dvd of ander materiaal lenen dat niet aanwezig is in
onze bib? Dan kan dat aangevraagd worden in een
andere bibliotheek. Tot nu toe diende je dit te vragen
aan de infobalie in de bib. Voortaan kan je je aanvraag
zelf van thuis uit regelen via de bibcatalogus. Je kan
ook zelf kiezen waar je het materiaal wil ophalen.
Opgelet: dit kan voortaan enkel voor materialen die
ouder zijn dan 1 jaar. De kostprijs per IBL-aanvraag is
vanaf september 3 euro.
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Wat te doen bij warm weer?

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer.
Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de
gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande
ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens
kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht
binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat

Wees zelf ook voorbereid

Zorg

dat

je

altijd

water

bij

hebt.

Hou

de

weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook
niet voor 2 minuten.

Wanneer hulp zoeken?

Banale symptomen kunnen de eerste symptomen
zijn van ernstige problemen. Drink dan meer water,
zoek een koele plek en rust. Bel je huisarts bij twijfel.
Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte
(kortademigheid, overvloedig zweten, …)? Bel dan
meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe.
Op www.warmedagen.be vind je meer info!
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Dienstencentrum

Bespaar vandaag nog op energie
Energie besparen kan veel

Renoveren of verbouwen?

energie kosten. Maak het

Ga zelf aan de slag met

jezelf makkelijk en bel of

de

kom langs bij het Energie-

of

huis WVI. Daar krijg je een

coach aan huis. Na een

pasklaar antwoord op al je

grondige

vragen over energie(bespa-

woning

ring) en renovatie. Zo helpt

verbeterpunten

Energiehuis bij de aanvraag

gebracht. In het stappen-

van premies, een renteloze

plan

MijnVerbouwLening

tot

op zoek naar een match

60 000 euro, een eerste

tussen de wensen van de

advies

bewoners

over

ingrepen

in

jouw woning, thermografi-

handige
boek

onze

infofiches

van

worden
in

men

en

0478 52 09 57 - dienstencentrum.patria@wzmoorslede.be

Gezondheidsadvies

renovatie-

scan

gaat

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

de

woe van 14.30 - 15.30 u.:
13 juli - 3, 17 en 31 aug

de
de

gratis

kaart

cafetaria ldc patria met vernieuwd terras!

steeds

opendeurweekend patria met
verzamelbeurs

za 9 juli van 8 tot 16 u.
zon 10 juli van 8 tot 12 u.
gratis inkom - iedereen van
harte welkom!

Hips & Dips (met coaches Hannelore
Verstraete en Tineke Devriese)

do 18 aug van 19.30 tot 21.30 u.
18 euro
vooraf inschrijven

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

meest

Gezellige namiddagen - 14 u.

urgente noden.

woe 13 juli: Zonbingo
vrij 26 aug: Vliegbingo

sche luchtfoto of gevelscan,
hulp bij het vergelijken van

www.wvi.be/burger/energiehuis

energiecontracten, etc.

050 64 16 06

gratis
Actief Leven - Flow Yoga

woe 27 juli en iedere woe van
aug van 20 tot 21 u.
10-beurtenkaart: 40 euro

Voordracht - numerologie
(Ann Timmermans)

Doe de
tekencheck

do 25 aug om 14 u.
5 euro incl. syllabus + koffie/
water
vooraf inschrijven

Doe jij ook de tekencheck na het

tenen op tekenbeten. Hoe sneller

gebeten bent extra in de gaten. Als

wandelen?

je namelijk een teek opmerkt en

je rond de beet een groter wordende

Teken kan je overal in de natuur

verwijderd, hoe kleiner de kans dat

kring ziet of wanneer je griepachtige

tegenkomen, dus niet alleen als je

je de ziekte van Lyme oploopt.

symptomen voelt, ga dan zeker

in het bos wandelt. En van een teek

Teken verwijderen kan door rustig

naar de huisarts en registreer je te-

kan je ziek worden.

en in één beweging, liefst met een

kenbeet via tekennet.be of via de

Heb je genoten van een dagje in

tekenverwijderaar, de teek weg te

app TekenNet.

de natuur? Controleer dezelfde

halen.

Op

avond nog de knieholtes, liezen,

Ben je gebeten, noteer dan de

onderzoek

datum en hou de plek waar je

tekenziekten vooruit.

bilnaad, haarlijn, navel, oksels en

18

die

manier

help

naar

je

teken

het
en

BREI - EN KLOSCAFÉ

do 14 juli & 18 aug om 13.30 u.
€ 3 (incl. kop koffie)

Eet- en drinkquiz

ma 18 juli om 14 u. in het Oud
Gemeentehuis in Dadizele
2,5 euro (incl. proevertjes en
prijs voor de winnaar)

woe 24 aug om 14 u.
6,5 euro (incl. materiaal,
drankje en lekkernij)
vooraf inschrijven

vooraf inschrijven

Stoelyoga in Dadizele

vrij 12 aug van 15 tot 16 u. in
Maria’s Rustoord in Dadizele
4,5 euro
vooraf inschrijven

Al onze activiteiten zijn terug te vinden op www.moorslede.be
(“UIT in Moorslede”).

Crea Spaarvarken

Gratis Wandelingen i.s.m.
Natuurpunt Mandelstreke Vlinderwandeling Vierkaven

za 6 aug om 14 u.
gratis
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JUBILEA

Foto: Jan Stragier

Diamant - Antoine Cauwelier & Nora Demuynck

Foto: Jan Stragier

Diamant - Willy Vanderhaeghe & Marie-Louise Verborgh

Foto: Jan Stragier

Diamant - Daniël Verfaillie & Agnes Vandewiere

Foto: Jan Stragier

Goud - Roger Bruynooghe en Christiane Verhaeghe

Foto: Jan Stragier

Goud - Wilfried Vanoverberghe & Betty Gryson
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Foto: Jan Stragier

Goud - Willy Ducasteele & Maria Menu

Foto: Jan Stragier

Goud - Eugeen Debels & Rita Denecker

Foto: Jan Stragier

Goud - Rogier Schoutteten & Arlette D’Hellem

Foto: Jan Stragier

100 jaar - Hilda Leman

Foto: Jan Stragier

Goud - Germain Vanhoutte & Marie-Rose Verhamme
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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

Gemeentelijke diensten: 11 & 21 juli - 15 & 22 aug
Recyclagepark: 9 & 21 juli - 13 aug
Amfoor: 21 juli en 15 augustus
Secretariaat Cultuur & Jeugd: 11 juli - 18 juli t.e.m. 15 aug
Bib Moorslede: 11 & 21 juli - 15 aug
Bib Dadizele: 11 juli en 18 juli t.e.m. 15 aug
(open tijdens openingsuren dienst Toerisme,
maar zonder bibpersoneel)

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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maandag

