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“We hebben met zijn allen op
zijn minst 1 gemeenschappelijke
wens: een wereld waar corona haar
grip op ons leven heeft verloren.”
WARD VERGOTE, BURGEMEESTER

Beste Mee in Mwoslé-lezer
Vooreerst wens ik alle inwoners, in naam van het lokaal bestuur
van Moorslede, een gezond en gelukkig 2022. Ik vermoed dat we
met zijn allen op zijn minst 1 gemeenschappelijke wens hebben
voor het nieuwe jaar: een wereld waar corona haar grip op ons
leven heeft verloren en iedereen weer volop kan genieten van en
met elkaar, net zoals voorheen.
Als je deze Mee in Mwoslé leest, kom je tot de vaststelling dat de
schepenen en de medewerkers van onze gemeente er in ieder
geval op voorbereid zijn dat het cultureel en sociaal leven in
Mwoslé weer volop zal hervatten: op pagina 10 vind je alvast een
mooi gevulde cultuurkalender terug.
Foto: Lokaal bestuur Moorslede
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Wil je wat meer weten over onze medewerkers van de Groendienst?
Wil je hun team vervoegen of nagaan welke jobs er nog bij ons
openstaan? Of zien wat ons strooiplan inhoudt? Je leest het
allemaal in deze eerste Mee in Mwoslé van 2022.
Maar misschien ben je nog het meest benieuwd naar de

Redactieraad
Sofie De Cleer, Ward Vergote, Sammy Vermeesch en Marilyne Volckaert

metamorfose die het Oud Gemeentehuis van Dadizele heeft

Eindredactie
Dienst Communicatie - communicatie@moorslede.be - 051 77 70 06

aan dit gebouw. Ik kijk er ontzettend naar uit om het resultaat aan

Druk
Cuvelier Graphics - www.cuveliergraphics.be

ondergaan. Bijna 2 jaar lang werden renovatiewerken uitgevoerd
jullie voor te stellen. Kijk maar eens op pagina 5!
Beste wensen voor 2022 en veel leesplezier!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 maart 2022.
Deadline aanleveren materiaal: 24 januari 2022.
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In de vorige editie van de Mee
in Mwoslé hadden we het al
over de renovatie van het Oud
Gemeentehuis. 2 jaar na de start
van de werken opent het Oud
Gemeentehuis zijn deuren. En
daar willen we jou graag bij!
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infokantoor voor Toerisme, Plaats 6,

Op die manier kan ook Warm Dorp

Dadizele,

er zijn onderkomen vinden. De

of 056 50 91 00.
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van het gebouw helemaal gestript.

maken.

zondag 6 februari! Van 14.00 tot

Creatieveling

de muzikanten en woordwonders

Wil je een ruimte in het Oud

welkom

van de Stedelijke Academie voor

Gemeentehuis

Podiumkunsten nemen er hun intrek.

receptie?

nog vergaderruimte voorzien en

gebruik

van

kunnen

We nodigen alle inwoners graag
uit op de feestelijke opening op
17.30 uur ben je van harte

Heemkundige Kring Dadingisila en
huren

Een

voor

een

om

alle

lokalen

te

bewonderen!

vergadering?
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IN ‘T KORT

Strooiplan
De winter duurt nog even en een winterprik is nooit uitgesloten.
Als het sneeuwt of ijzelt, doet de gemeente er alles aan om de wegen berijdbaar te maken.
Omdat het praktisch niet haalbaar is om alle wegen te strooien, zijn er strooiplannen opgesteld.

geen cadeautje? Denk dan even
aan onze gemeentelijke geschenkbon! Je steunt er niet alleen onze
lokale handelaars mee, maar het is
ook superleuk om te krijgen! Een
geschenkbon kost € 25 en je kan
er bij een kleine 100 lokale handelaars mee terecht. Te verkrijgen bij
het infokantoor voor Toerisme en
het gemeentehuis!

ROOKSTOPCURSUS

Het goeie voornemen gemaakt om
te stoppen met roken? Binnenkort
kan je een gratis infosessie volgen.
Tabakoloog

VERGEET JE KIDS-ID NIET!

ken niet altijd eenvoudig is, welke

tie? Vergeet niet dat kinderen een

voordelen stoppen met roken heeft

Kids-id moeten hebben om naar

voor je lichaam én op welke ma-

het buitenland te reizen.

nieren je kan stoppen met roken.

Het aanmaken van de Kids-ID

Je krijgt ook info over de rookstop-

duurt 2 tot 3 weken en is gratis.

cursus in groep en kan je hiervoor

Vraag de Kids-ID best een maand

inschrijven op de infosessie. Hou

voor jouw vertrek aan! Anders kan

de Mee in Mwoslé van maart-april

je nog rekenen op de spoedprocehoger.
Een

dringende

procedure

kost

€ 85, een zeer dringende procedure kost € 130. Neem hiervoor
zo snel mogelijk contact op met
dienst Burgerzaken. Meer info op
www.moorslede.be/kids-id

Vandersteene

legt je uit waarom stoppen met ro-

Ga je op reis in de krokusvakan-

dure, maar de kosten hiervoor zijn

Nysa

TERUGBLIK DAISEL VERLICHT

in de gaten en schrijf je in!

Maar liefst 1 000 mensen namen

digheden of bij langdurig aan-

grotere

(wegen

houdende wintertoestand kan er

verkeer,

beslist worden om de sneeuw ook

met

veel

trajecten

doorgaand
van

De

schoolomgevingen

Lijn...)
in

en

Dadizele

weersomstan-

te ruimen en/of af te wijken van het
algemeen strooiplan.
Wie strooit er?

ook centrumstraten en hellingen

Het is een externe aannemer die

bij. In het ‘tertiair strooiplan’ wordt

instaat voor het strooien.
gewestwegen

binnen

de

wintertoestand

gemeente (N32 – N32d) worden

(sneeuwval, ijzel of aanvriezende

gestrooid door de diensten van het

mist) treedt het prioritair strooiplan

Vlaamse Gewest.

normale

in werking.

aan, dan start ook het secundair

Eigen diensten worden ingezet

strooiplan op. Bij hevige, langdurige

voor sneeuw- en ijsvrij maken

sneeuwval

van

het

tertiair

toegangen

gebouwen

gemeentelijke

(incl.

school),

Vier Seizoenenstraat.

aan strooizout in Vlaanderen, wordt

Dankjewel aan de verenigingen
voor de hulp en aan alle deelenthousiaste

reacties!

• Ruim de sneeuw voor je strooit

• Verplaats

het

probleem

niet

naar de rijweg of het fietspad.
boordsteen van de stoep en niet
bovenop de rioolputjes.
• Zout heeft pas effect wanneer
het ingelopen is. Verwijder tijdig
de ontdooide smurrie voor het

Houdt de situatie

wordt

strooien gaat:

Maak hoopjes sneeuw op de

ook in de woonwijken gestrooid.
Bij

je enkele tips voor als je aan het

harde borstel.

‘secundair strooiplan’ komen hier

De

politiereglement. Hieronder vind

met een sneeuwschop of een

en Moorslede opgenomen. In het

Als er een schaarste of tekort dreigt

spektakel, een feeërieke avond!

de

In het prioritair strooiplan zijn de
toegangswegen

uitzonderlijke

serviceflats Dadizele en woningen

Verlicht! Het werd een prachtig

voor

In

strooiplan ingevoerd.

op 6 november deel aan Daisel

nemers

Strooiplannen

er overgeschakeld op enkel het

Voetpaden

“prioritair strooiplan” waarbij enkel

Voetpaden voor je deur moet je

nog de belangrijkste hoofdwegen

als inwoner zelf vrijmaken. Dat

worden gestrooid.

is bovendien opgenomen in het

opnieuw kan invriezen.
• Giet bij vriesweer nooit water op
de stoep.
• Wees solidair met je buren als zij
zelf niet in staat zijn om sneeuw
te ruimen.
Waar vind ik zout?
Je vindt het in veel supermarkten
en doe-het-zelfzaken. De gemeente
stelt geen zout ter beschikking van
particulieren voor privé-opritten.

DE P VAN PMD

De frietjes en kroketjes gaan er
weer vlot in tijdens de feestdagen.
EEN NIEUWJAARSGESCHENKJE?

Op nieuwjaarsbezoek, maar nog

6

De verpakking hoort alleszins bij
PMD! Wat hoort er nog bij? Check
het op www.betersorteren.be.
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De mannen van
de Groendienst

Niet in ’t groen, maar wel in

vegen van de fietspaden tot onze

of in de loods en dan is het wel

oranje gehuld, zie je ze her en

taken, bladkorven legen, onkruid

fijn dat iedereen goed met elkaar

der in Mwoslé. Heggenschaar in

borstelen,

sneeuw

overweg kan. Ook de teambuilding

de hand, of met de tractor. Geen

ruimen, zwerfvuil ophalen… Waar

bijvoorbeeld draagt daartoe bij. En

boom te hoog, geen beek te diep.

er openbaar domein is, kan je ons

we kunnen ook suggesties geven,

Een interview met de helden van

tegen komen. En wanneer een

voor

haag en ander groen, de mannen

collega van de technische dienst

of

van de Groendienst.

of het recyclagepark met verlof of

werkmateriaal.

hakselen,

bijvoorbeeld
het

aankopen

opleidingen
van

ander

ziek is, springen we daar bij.
Pieter: klopt. Het is belangrijk dat
Pieter, jij bent hier diensthoofd?
Ja, officieel sinds 1 december. Toen
ging Marc Reynaert met pensioen
en nam ik zijn taken over als
meewerkend ploegbaas. Ik verdeel
dus de taken, maar werk zelf ook
nog mee.
Strakke planning dan?
Ja, maar dat valt goed mee. Onze

Allemaal Handige Harry’s dus.

we onze job goed kunnen doen. En

Dat weet ik nog zo niet (lacht). Ik

om onze job nog beter te kunnen

ben eigenlijk kok. Maar heb mij

doen, zijn we nog op zoek naar een

na een passage bij een bedrijf

extra collega. 2 van onze collega’s,

omgeschoold tot metser en ben

waaronder

dan hier terecht gekomen. En ik

gaan binnenkort met pensioen.
Zijn er ‘speciale vereisten’ voor de

Niels, jij bent hier minder lang.

job van rattenvanger?

Ja, een maand nu. En heel blij met

Nee, niet echt. Je moet vooral

de overstap.

geïnteresseerd zijn. Graag buiten
zijn, constant in de natuur. Voor de
juiste persoon kan dit een echte

begint onze middagpauze en om

Wat deed je hiervoor?

13 uur beginnen we opnieuw. Onze

Ik

werkdag zit er om 16.30 uur op.

tuinaannemer.

Bij Andy (Lammers, coördinator

werkbegeleider in de groendienst

uitvoerende diensten) en Brenda

bij een beschutte werkplaats. Maar

(Quaghebeur, deskundige Milieu)

ik verloor heel wat tijd met woon-

kunnen we altijd terecht. Er is een

werkverkeer. Nu ik kan werken

goed contact tussen de mensen

in de gemeente waar ik woon, is

‘op bureau’ en de uitvoerende

de balans tussen werk en privé

diensten. Ik krijg alles goed door

natuurlijk wel beter. En ik zit hier

en kan dus dagelijks plannen wie

ook in een goeie equipe. Iedereen

wat moet gaan doen.

springt voor elkaar in, ’t is een

werkte

13

jaar
En

bij

daarna

een
als

‘goeie bende’.

DA N N Y, PAU L EN F R ANS O NT B R E KE N O P D E F OTO
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droomjob zijn! Je bent in ieder
geval welkom in ons team!

Zin om het team te
versterken?
Neem zeker een kijkje op de

En dat is telkens anders?

Hans, Pieter en Niels

Frans

werk er ondertussen 18 jaar.

werkdag start om 7.30. Om 12 uur

Ja, er zit heel wat afwisseling in

Hans, jij beaamt dat?

de job. Natuurlijk is onze stiel

Ja, heel zeker. Er heerst een goeie

seizoensgebonden.

rijden

sfeer. En is er eens iets, dan kunnen

we af in de zomer en ook hagen

we tegen elkaar praten. Dat is

scheren we dan. In de winter gaan

zeker een pluspunt. Ik ben veel de

we vooral bomen snoeien. We

baan op met de tractor en werk dus

verzorgen ook de begraafplaatsen.

vaak alleen, maar je komt elkaar

En daarnaast behoort ook het

toch altijd weer tegen onderweg

Gras

rattenvanger

volgende pagina!
En wil je precies weten hoe het
leven van onze rattenvanger eruit
ziet? Neem dan gerust een kijkje
op www.moorslede.be/rattenvanger.
Misschien tot binnenkort?
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•

een mooi loon en een uitgebreide
vakantieregeling

•

SCHOONMAAKBEAMBTES

Dadizele, Slyps)

Niv. E – minstens 19/38

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

tewerkstelling in jouw buurt (Moorslede,

•

Je bent gebeten door de poetsmicrobe en haalt

gratis hospitalisatieverzekering
(vanaf 6 maand in dienst)

voldoening uit een propere werkomgeving voor onze

•

maaltijdcheques van 8 euro

medewerkers en bezoekers. Alle hoekjes en kantjes

•

fietsvergoeding van 24 cent per kilometer

van de gemeentelijke- en OCMW-gebouwen mogen

•

ecocheques

dankzij jou weer gezien worden.

•

handelaarscheques

•

opleidingsmogelijkheden

•

aangenaam werkregime

Je bent een enthousiast en hulpvaardig persoon die
graag wil werken in publieke gebouwen. Ervaring is
een pluspunt maar geen vereiste.

1 TECHNISCH ASSISTENT GROENDIENST

1 KLUSJESMAN OCMW

Niv. D – 38/38

Niv. D – 38/38

Je hebt groene vingers en je houdt van de natuur en

Je bent een handige Harry en draagt je steentje bij

alle flora en fauna. Je wil ook meewerken aan het

in de thuiszorg zodat hulpvragers zo lang mogelijk

onderhoud van groot Moorslede om zo de leefbaarheid

kwaliteitsvol in hun eigen woning kunnen blijven. Je

en aantrekkelijkheid van onze gemeente te verhogen.

springt onmiddellijk in bij dringende en niet-dringende

Je

interventies. Je bent verantwoordelijk voor klusjes
OPTIE: Onze gemeentelijke rattenvanger gaat ook met

zoals het vervangen van lampen, groenonderhoud,

pensioen. Is dit iets waar je interesse ook wel ligt?

brengt afval naar het diftarpark… en staat ook steeds

Solliciteer dan zeker voor deze functie en misschien

paraat om bij te springen bij de gemeentelijke

kan je de functie als groenarbeider combineren met

klusjesdienst, voornamelijk in de winterperiode.

deze uitdagende functie ( je krijgt een opleiding). Ben
je echter geen fan van knaagdiertjes, laat je dan niet
tegenhouden om te solliciteren voor een voltijdse
functie als groenarbeider!
Je kan zelfstandig werken, kent de gebruiks- en
veiligheidsvoorschriften

van

werkmaterialen,

durft

initiatief te nemen en bent betrouwbaar. Op jou kan de
dienst bouwen en je kijkt ernaar uit om samen met je
team Moorslede nóg mooier te maken.
Rijbewijs B vereist
Kandidaturen tot en met 15 februari 2022.

hebt

een

aanstekelijke

Je kan niet wachten om te beginnen?

glimlach

waar

onze

bezoekers en collega’s blij van worden.

Stuur je cv en motivatiebrief naar
jobs@moorslede.be / Marktplaats 1, 8890
Moorslede t.a.v. de personeelsdienst.

HUISHOUDHULPEN
niv. E - minstens 19/38

Toch nog vragen?

Als huishoudhulp sta je met dweil en stofdoek klaar

Vraag onze inlichtingenfiche

voor de wekelijkse schoonmaak bij mensen thuis,

op via jobs@moorslede.be of vind

die dit zelf niet meer kunnen. Door jouw hulp kan

alle informatie terug op

de oudere of persoon met een beperking langer

www.moorslede.be/jobs

zelfstandig thuis blijven wonen. Kleine boodschappen

Je kan zelfstandig werken, kent de gebruiks- en

doen en het maken van een maaltijd behoren tot de

veiligheidsvoorschriften

taken.

van

werkmaterialen,

Solliciteer nu!

durft

initiatief te nemen en bent betrouwbaar. Je hebt een
basiskennis van elektriciteit, sanitair en eventueel

Je bent een enthousiast en hulpvaardig persoon die

schrijnwerkerij. Je bent sociaal voelend en kan goed

graag wil werken in een huiselijke sfeer. Ervaring is

omgaan met bejaarden, zieken, mensen met een

een pluspunt maar geen vereiste. De zon schijnt niet

beperking…

alleen door de nette ramen, maar ook door jouw

De technische dienst van de gemeente kan ook op
jou rekenen in drukkere periodes. Kijk je ernaar uit om
samen Moorslede nóg mooier te maken?
Rijbewijs B vereist

aanstekelijke glimlach en jouw optimisme!
Kandidaturen

zo

huishoudhulpen

vlug
en

mogelijk.

Vacatures

schoonmaakbeambtes

voor
staan

permanent open.

Kandidaturen tot en met 15 februari 2022.
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KALENDER
zaterdag

08 01

vrijdag

om 18 uur

om 20.30 uur
Doskom i.s.m. Cultuurdienst

NIEUWJAARSRECEPTIE
De nieuwjaarsreceptie gaat
helaas niet door.

14 01

KOMMIL FOO
“OOGST”

De voorstelling werd afgelast.

zaterdag

08 01

woensdag

STEVEN MAHIEU
“FULL CONTACT
TOUR”
om 20 uur
Landelijke Gilde Moorslede

JEUGDFILM
“EVEREST DE
JONGE YETI”
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

19 01

Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
€3
Full contact tour’ is de 4e
zaalshow van Steven Mahieu.
Veel meer dan een podium,
micro en een wit marcelleke
heeft Steven Mahieu niet nodig om te doen waar hij voor
gemaakt lijkt: onder de huid
kruipen van het publiek en
van zichzelf.
Voorprogramma: Hans Cools
GC De Bunder
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haal mij uit!
zaterdag

22 01

“EEN MAN EEN
MAN” THEATERVOORSTELLING
MET HERBERT
FLACK, BOB DE
MOOR EN FLEUR
HENDRIKS

woensdag

26 01

HET PRETHUIS
“DE CONTACTSPEURDER”

om 20 uur
Prethuis i.s.m. Cultuurdienst

zaterdag

zaterdag

KONINKLIJKE
HARMONIE ‘DE
VERENIGDE
VRIENDEN’
“ COCKTAIL
MAISON ”

om 20 uur

29 01

Het concert werd afgelast.
GC De Bunder

GC De Bunder
051700285 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 14 - VVK: € 12
ABO: € 10

Volksvermaak

Raf heeft sinds kort een
nieuwe baan, hij maakt deel
uit van het contactonderzoeksteam van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Hij moet mensen telefonisch
benaderen om hun recente
contacten op te vragen.
‘De contactspeurder’ is een
komische voorstelling rond
een actueel thema.

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 18 - VVK: € 16
ABO: € 15

zaterdag

29 01
om 20 uur

“Hotlips” zal de aardbol
veroveren. De firma Cos und
Metics, die deze allernieuwste lippenstift heeft ontworpen, wil een wereldwijde
reclamecampagne voeren.
Topmodel Charlotte wordt
hiervoor aangezocht. Totdat
Mia, haar zuster, ten tonele
verschijnt. Minder bedeeld
door moeder natuur en
daardoor gefrustreerd tot en
met, wil zij te allen prijze dat
contract in de wacht slepen..
GC Den Ommeganck

zondag

www.volksvermaak.be

om 18 uur

ADD: € 10 - VVK: € 8
ABO: € 7

30 01
dinsdag

01 02
om 20 uur

woensdag

02 02
om 20 uur

0494 56 48 17 of
vynckier.chris@telenet.be

vrijdag

ADD: € 15 - VVK: € 14
ABO: € 12

om 20 uur

04 02

zaterdag

05 02

KONINKLIJKE
HARMONIE
SLYPS &
TROMMELKORPS
HARYPSKA
“A WONDERFUL
JOURNEY”

vrijdag

11 02

DUO ROBERT
DENIES & DANIÈLE VAN OS

V OLKSVERMAAK
“HOTLIPS”

om 19.30 uur
K.H. De Verenigde Vrienden
Moorslede

om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Een man, een man is een
komedie over 2 mannen, 1
tafel, een serveerster. Over
hoe een ogenschijnlijk klein
detail uitgroeit tot een avond
vol wantrouwen, verbaal geweld en miscommunicatie.
Bob De Moor en Herbert
Flack brengen deze komedie
samen met Fleur Hendriks.

05 02

Koninklijke Harmonie Slypskapelle

A wonderful journey” wordt
een mooie reis die de aanwezigen op bijzondere plaatsen zal brengen en enkele
markante en unieke momenten opnieuw in het muzikale
daglicht zal plaatsen.
Het tRommelkorps Haryspka brengt terug een eigen
nieuw slagwerknummer, met
Jean-Luc Deprez als dirigent.

om 20 uur
Cultuurdienst

GC D’Oude Schole
info@harmonieslyps.be
ADD: € 7 – VVK: € 6 –
ABO: €5

maandag

07 02

FEESTELIJKE
INHULDIGING
ONMOETINGSPLEK OUD
GEMEENTEHUIS
Plaats 28 in Dadizele

Duo Robert Denies & Danièle Van Os brengt een boeiende greep uit het klassieke
gitaarrepertoire van voornamelijk Spaanse, Zuid-Amerikaanse en Russische componisten. Het instrumentale
kleurenpalet wordt verruimd
door het gebruik van een
octaafgitaar in eigen arrangementen van grootmeesters als Debussy en Ravel.
Daarnaast weet Robert met
zijn stem en interpretatie in
de ziel te kruipen van Franse chansonniers als Serge
Gainsbourg en Michel Berger.

14.00 tot 16.30 uur

GC De Bunder

Gratis

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 12 - VVK: € 11
ABO: € 10

om 19.30 uur
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KALENDER

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.

woensdag

zaterdag

JEUGDFILM
“HUISDIERGEHEIMEN 2”

om 20 uur

16 02

om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
€3

26 02
zondag

27 02
om 18 uur

woensdag

02 03
om 20 uur

vrijdag

04 03
om 20 uur

zaterdag

05 03
om 20 uur

TONEEL KNA
MOORSLEDE
“MET VOLLE
GOESTING”

Toneelkring Kunst Na Arbeid

04 01

Zaalvoetbaltornooi “U6/U7” (SV Moorslede in sporthal)

16 01

Mountainbiketocht (GC De Bunder)

13 02

Parkloop Dadizele (VAD)

De allereerste Cultuurprijs werd in juli 2021
uitgereikt aan Ludo Hameeuw.
Ook dit jaar wil de Cultuurraad een Cultuurprijs
uitreiken aan een persoon, vereniging, instelling
of dienst die een uitzonderlijke culturele
prestatie leverde of zich zeer verdienstelijk
maakte op cultureel, historisch, sociaal of
beeldend vlak.
Iedereen kan een kandidaat voordragen door te
mailen naar cultuur@moorslede.be vóór 1 april.
Beschrijf de loopbaan (voor vereniging:
de geschiedenis) en de bijzondere prestatie(s)
van de kandidaten in die mail.
Meer info: www.moorslede.be/cultuurprijs2022

BK Wielrennen juniores op 29 mei
Op zondag 29 mei gaat in Moorslede het Belgisch
Kampioenschap

wielrennen

door.

Een

BK

wordt

gereden op een afgesloten parcours. Het 8,5 km lange
parcours voor het BK in Moorslede ziet er als volgt uit:
•

Start/aankomst in de Stationsstraat (Sint-Acharius)

•

Passendaalsestraat – Roeselaarsestraat –
Marktplaats – Breulstraat – Slypsstraat –
Procureurstraat – Dadizeelsestraat –
Zesde Jagersstraat – Iepersestraat – Roomstraat

GC De Bunder
reserveren@
toneelknamoorslede.be
ADD: € 9 - VVK: € 8
ABO: € 7
Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

Dit parcours zal op zondag 29 mei van 10 tot 18 uur
verkeersvrij zijn. Langs gans het parcours zal dan ook
een parkeerverbod gelden.
Om 11 uur start de wedstrijd van de dames. Zij rijden
9 ronden (76,5 km) en de aankomst is voorzien
omstreeks 12.50 uur. De heren starten om 14.30 uur
voor 15 ronden (127,5 km) met aankomst voorzien
omstreeks 17.30 uur.
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Dankzij de Bib...
…samen

rond

de

tafel

een

gezelschapsspel

THUISLOKET

of

educatief spel spelen
Samen een spel spelen is dé manier om het thuis

Je kent het wel, je hebt een

laptop, smartphone, tablet …) met

Maak je keuze en klik op het

meteen gezellig te maken en écht samen te zijn.

uittreksel van het strafregister

enkele muisklikken heel wat zaken

gewenste

attest,

Tijdens het spelen is er namelijk volop aandacht

nodig. En liefst deze week al. Maar

online

formulier.

Voor die attesten en

voor mekaar en dat kunnen we in deze periode zeker

je vindt geen tijd om die afspraak

doorgeven. Op deze manier hoef

uittreksels die onder Burgerzaken

gebruiken.

bij dienst Burgerzaken te maken.

je geen rekening te houden met de

vallen, heb je het volgende nodig:

Je

openingsuren van onze diensten

•

een eID-kaartlezer

en kan je een verplaatsing en

•

je eID-kaart

eventuele wachttijden vermijden.

•

de bijhorende PIN-code

wil

een

inname

openbaar

Wil je je kind al spelend vaardigheden bij brengen?

domein

Wil je wel eens een spel testen vooraleer je er zelf

begin je eraan? En die premie

één koopt? Komen je kleinkinderen op bezoek en wil

voor die hakselaar. Top, maar kan

je ze eens verrassen met ander speelgoed, zonder

dat niet digitaal?

aanvragen,

maar

hoe

daarvoor in je portemonnee te moeten tasten?
Wel, tuurlijk! Surf naar

regelen,

aanvragen

of

of

of vraag het attest aan met je
Heel wat afschriften, attesten en

eID-kaartlezer. Het systeem zoekt

uittreksels kan je gewoon thuis

automatisch in de backoffice naar

opvragen. In de meeste gevallen

het document, ondertekent het

ontvang je onmiddellijk het attest

digitaal en stuurt je een link door

in jouw mailbox.

naar het document. De ambtenaar

Twijfel niet en haal eens een leuk spel van Bib

www.moorslede.be/thuisloket

Moorslede in huis. Je vindt er gezelschapsspellen

ontvang je documenten digitaal!

voor jong en oud, voor denkers en doeners, voor

Via het Thuisloket kan je 24 uur op

competitiebeesten en alle andere speelvogels.

24, 7 dagen op 7, op elke locatie

Hoe werkt het?

(thuis, op het werk, openbare

Op

computer …) én op elk toestel (pc,

vind je een aantal blokken terug.

en

uittreksel

komt alleen nog tussenbeide in
uitzonderlijke gevallen.

www.moorslede.be/thuisloket
De authenticiteit van het document
blijft ook gegarandeerd wanneer je
het thuis afdrukt. Maar afdrukken

NIEUW: Franstalige
jeugdstrips
De bib breidt haar stripcollectie uit met Franstalige
jeugdstrips. Kinderen en jongeren kunnen hun Frans
oefenen met enkele van de meest populaire Franse
stripreeksen: Adèle; Les Schtroumpfs (De Smurfen);
Lou; Dad. Deze reeksen staan apart opgesteld in Bib

hoeft niet altijd. Je kan het zelf ook
digitaal doorsturen of tonen aan
wie het vraagt.

Toch een afspraak?
Heb je hulp nodig? Liever toch
een afspraak maken? Ook dat kan
digitaal via afspraak.moorslede.be.
Onze openingsuren vind je terug op
www.moorslede.be/openingsuren.

Moorslede.
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IN ‘T KORT

PATRIA

vee afschermt van de wilde vogels,

verloren. Neem contact met je lo-

zodat die niet in contact kunnen

kale heemkring. Voor Dadizele:

komen met je pluimvee. Geef de

dadingisila@telenet.be;

dieren ook binnen eten en drinken.

Moorslede & Slyps:
contact@heemkringmoorslede.be.

MAAK VAN JE STRAAT EEN HEUSE
SPEELSTRAAT

in het vooruitzicht …
speelstraat kan organiseren?

TOURNÉE MINERALE: EEN MAAND

In een speelstraat ruimen auto’s

ZONDER ALCOHOL

leren kennen, om samen te komen.
Interesse? Word peter of meter van
jouw (speel)straat en hou een oogje in het zeil!
Meer

info?

www.moorslede.be/

speelstraten

woe 5 jan: Getallenbingo
woe 25 feb: Eurosong Belgica

Tournée Minérale roept iedereen
opnieuw op om in februari een
focus ligt dit jaar op je vrij voelen

JANUARI 2022: MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER

met Tournée Minérale: vrij van een

Laat van je 25ste tot en met je

kater, vrij van sociale druk om te

64ste elke drie jaar een uitstrijkje

drinken en vrij om de rest van het

nemen. Vroegtijdige opsporing is

jaar zelf te bepalen wanneer je wel

immers de beste bescherming te-

of niet een glas drinkt. Heel wat

gen baarmoederhalskanker.

deelnemers voelen zich ook beter

Je krijgt van het Centrum voor

in hun vel met een maand zonder

Kankeropsporing

alcohol. Ga dus de uitdaging aan,

gingsbrief als je tot de doelgroep

en ontdek dat je geen alcohol

behoort en het te lang geleden is

nodig hebt om je te amuseren.

dat je een uitstrijkje liet nemen.

Meer info vind je op

Meer

www.tourneeminerale.be.

kingsonderzoek? Bel gratis naar

maand geen alcohol te drinken. De

weten

een

over

het

uitnodi-

bevol-

het Centrum voor kankeropsporing
OPHOKPLICHT DOOR VOGELGRIEP
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gratis

Gezellige namiddagen - 14 u.

Wist je dat je in je straat/buurt een

gelegenheid om elkaar beter te

12 & 26 jan - 9 & 23 feb

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

komst, de paas- en zomervakantie

maar het geeft ook de buren de

woe van 14.30 - 15.30u.:

CAFETARIA LDC PATRIA

Even vooruitblikken: mooi weer op

de baan voor spelende kinderen,

GEZONDHEIDSADVIES

Nadat vogelgriep werd vastgesteld

BEWAAR ONS HISTORISCH
BEELDMATERIAAL

bij een gans in Schilde, is sinds 15

Je kan helpen om het beelderf-

november iedereen verplicht zijn

goed van Moorslede, Dadizele &

pluimvee op te hokken. Dit geldt

Slyps te bewaren. Heb je nog oude

zowel voor professionele als hob-

foto’s, negatieven, films of dia’s

byhouders. Dat moet niet per se in

liggen in de kast? Laat ze digita-

een hok. Dat kan ook door netten

liseren door je lokale heemkring

boven de kippenren te spannen.

of schenk ze aan hun archief. Zo

Het belangrijkste is dat je je pluim-

gaan de vaak unieke beelden niet

op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur

https://baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be

6de Jagersstraat 4 in Moorslede
0478 52 09 57- dienstencentrumpatria@skynet.be

VOORDRACHT - HOE WERK COMBINEREN MET MANTELZORG? (i.s.m.
Steunpunt Mantelzorg en Warm
Moorslede)

Ma 14 feb om 19.30 u.

VOORDRACHT - ACTIEF AFSCHEID
NEMEN (ROUWCONSULENTE ANN
TIMMERMANS)

Woe 23 feb om 14 u.

gratis

elke woensdag van 20 - 21 u.
10-beurtenkaart: 40 euro
BEWEGING - BEWEGEN VOOR 50+

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

BEWEGING - AHIMSA YOGA

do 13 & 27 jan en 10 & 24 feb
van 9 - 10 u.
10-beurtenkaart: 30 euro

vanaf

3 februari
CURSUS - TABLET EN SMARTPHONE, DEEL 4 I.S.M. CVO SCALA

Donderdagvoormiddag

vanaf

vrij 28 jan om 14 u.
4,5 euro incl. drankje, hapje
en syllabus, vooraf inschrijven

WORKSHOP - STOELYOGA

vrij 18 & 25 feb en 11, 18 en 25
maart om 16 uur

CREA: VALENTIJNSKAARS

Woe 9 feb om 14 u.
6,5 euro (incl. materialen
en drankje)
EXTRA ACTIVITEITEN - SOS TECHNOLOGIE (INDIVIDUELE BEGELEIDING)

Ma 24 jan vanaf 14 u.
1,5 euro (halfuur indivduele

3 februari

begeleiding en koffie)
CURSUS - BESTANDEN ONLINE/OFFLINE BEHEREN I.S.M. CVO SCALA

Woensdagvoormiddag

vanaf

2 februari
BREI- EN KLOSCAFÉ

do 3 & 17 feb om 13.30 u.
VOORDRACHT - MIJN NATUURLIJKE
WEERSTAND (HERBORISTE
MARIOLKA CLABAU)

feb om 20 u.

20 euro, reeks van 5 lessen

CURSUS - COMPUTER VOOR BEGINNERS, DEEL 2 I.S.M. CVO SCALA

Donderdagvoormiddag

Do 13, 20 & 27 jan en 3 & 10

reeks van 5 sessies

gratis (incl. drankje)

4 euro (incl. drankje en syllabus)

BEWEGING - FLOW YOGA

WORKSHOP - YIN YOGA

20 euro, vooraf inschrijven,

bingo

en 13 en 16 uur, mail naar
info@bevolkingsonderzoek, of surf naar

Dienstencentrum

3 euro (incl. kop koffie)
WORKSHOP - STOELYOGA

Vrij 8 & 25 feb en 11, 18 & 25
maart om 16 u.
20 euro, vooraf inschrijven,

EXTRA
ACTIVITEITEN:
ALLESWETERSQUIZ (PATRIA OP
VERPLAATSING IN DADIZELE)

Ma 21 feb om 14 u.
gratis
Locatie: Oud Gemeentehuis,
Plaats 28, Dadizele
EXTRA ACTIVITEITEN:
RESTORATIEVE YOGA

do 24 feb om 20 u.
4 euro

reeks van 5 lessen
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JUBILEA

IN ‘T HEEL KORT

Ontmoeting
‘t Boothuis verhuist!
Het project Warm Moorslede zet in op buurten die
een thuis zijn voor iedereen, ook voor degene die
het wat moeilijker hebben in onze samenleving.
Buurten waar ontmoeting, aandacht voor mekaar
en professionele omkadering vanzelfsprekend zijn.
Daarom werd op maandagnamiddag ’t Boothuis in
het Rosarium wekelijks omgetoverd tot een laagdrempelige ontmoetingsplek.

DIAMANT - Gilbert Bossier en Simonne Accou

DIAMANT - Guillaume Demeyere en Jenny Devoldere

Door plaatsgebrek en de coronamaatregelen gaat de
ontmoeting al geruime tijd niet meer door in ’t Boothuis.
Maar ondertussen zijn de werken in het Oud Gemeentehuis zo goed als afgerond en nemen we daar onze
intrek van zodra het Oud Gemeentehuis de deuren
opent. Het is de bedoeling om samen dingen te organiseren. Het wordt een plek waar je samen met anderen activiteiten kan doen, kan komen luisteren, waar je
anderen inspireert of geïnspireerd wordt, waar je iets
leert of anderen iets aanleert... En dit alles samen met
een heerlijk kopje koffie.
Waar? Oud Gemeentehuis, Plaats 28 in Dadizele

DIAMANT - Daniël Moerkerke en Rosette Bonte

Wanneer?

Wekelijks

op

maandagnamiddag

van

14.00 uur tot 16.30 uur. Eerste keer op 7 februari!
Wie? Voor alle inwoners van Groot-Moorslede die
graag in een ongedwongen sfeer anderen ontmoeten.
Nieuwe naam!
BRILJANT - Adrien Demaiter en Marcella Demuynck

Een nieuwe locatie gaat natuurlijk
gepaard met een nieuwe naam.
Alleen... We hebben er nog geen!

CREATIEVELING VAN DIENST
Lever jij de foto’s aan voor onze
volgende Mee in Mwoslé?
Linda, Roland, Christine, Nico, Daphné, Yentl,
Dorine, Kristel, Siem... Zij maakten allemaal
foto’s van onze gemeente voor de Mee in Mwoslé.
Neem jij ook graag foto’s? Heb je ooit al foto’s
van onze gemeente genomen of zie je het zitten
om dit in de toekomst te doen? Geef dan zeker
een seintje op communicatie@moorslede.be.
Wat hebben we van jou nodig?
Minstens 3 foto’s die een toeristische inslag hebben
en waarbij de (deel)gemeente duidelijk herkenbaar
in beeld komt. De foto’s worden aangeleverd in
hoge resolutie.
Dienst Communicatie neemt graag een interview af met de fotograaf van dienst. Dit verloopt
meestal digitaal maar kan in niet-coronatijden
ook fysiek op een moment waarop het jou past.
Lever je liever zelf tekst aan: ook dat kan!
We zien je mailtje graag tegemoet!

Heb jij een mooie naam in gedachten? Een schitterend idee? Geef
het uiterlijk 31 januari door via
www.moorslede.be/
DIAMANT - Marc Vandeputte en Ida Verscheure

20

nieuwe-naam-ontmoeting!
Eeuwige roem zal jouw deel zijn :-)

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

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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ADRESSEN EN OPENINGSUREN
Gemeentehuis
Marktplaats 1
051 77 70 06
info@moorslede.be
OCMW/Sociaal Huis
Marktplaats 18a
051 57 60 70
Thuiszorg, bejaardenhuisvesting: zorg@moorslede.be

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

Welzijn: welzijn@moorslede.be

Dadizele: 056 50 16 10

Openingsuren

Tandarts van wacht
www.tandarts.be

MA

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

DI

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

WO

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

Verpleegkundigen

DO

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

www.verplegingthuis.be

VR

8.30 - 12 u. op afspraak

070 22 26 78
Brandweer- Dringend: 112

Pater Lievensstraat 3
8890 Moorslede
051 78 81 81
Dringend: 101
PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu
Containerpark
Briekhoekstraat 11
Openingsuren
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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