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“Wist je dat er sinds 1 januari ook
een deelauto in Dadizele en
Moorslede staat?”
SHERLEY BEERNAERT, EERSTE SCHEPEN

Beste inwoner
Onze tweede Mee in Mwoslé is er alweer met heel wat
interessante weetjes.
Wist je dat :
•

Je via het Thuisloket heel wat zaken zelf digitaal kan
aanvragen en melden vanuit je luie zetel?

•

Er zowel in Moorslede als Dadizele sinds 1 januari een deelauto
staat. Gemakkelijk in gebruik en heel wat voordelen! Iets voor
jou? Lees er alles over op blz. 6.

•

The Microwives, 3 powergirls with a voice, roots hebben in
onze gemeente?

•

Je vanaf nu regelmatig onze Mister Mwoslé zal tegenkomen?
Zijn eerste thema is alvast “Veeg mee voor een proper Mwoslé”

Foto: Lieve Pecceu

waarbij je uitgedaagd wordt om samen met de buren te zorgen
voor de properste straat of wijk. De winnaars worden alvast
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beloond met een straatfeestbon van € 250!
•

De brandweermannen een leuke en straffe benden vormen die
nog steeds op zoek zijn naar collega’s?

•

Tussen 18/4 en 30/4 de bib in Dadizele even de deuren sluit?

•

De buitenspeeldag op 20 april doorgaat?

•

De Fietsmarathon op 21 en 22 mei dit jaar zijn 30ste verjaardag
viert?

•

Er tijdens de paasvakantie terug speelpleinwerking is, maar
ook een uitgewerkt tienerprogramma?

Veel (lees)plezier!
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THUISLOKET

Inhoud

Je kent het wel, je hebt een

laptop, smartphone, tablet …) met

Maak je keuze en klik op het

uittreksel van het strafregister

enkele muisklikken heel wat zaken

gewenste

nodig. En liefst deze week al. Maar

online

of

formulier. Voor die attesten en

je vindt geen tijd om die afspraak

doorgeven. Op deze manier hoef

uittreksels die onder Burgerzaken

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

domein

een

inname

aanvragen,

openbaar
maar

hoe

begin je eraan? En die premie

regelen,

aanvragen

voor die hakselaar. Top, maar kan
dat niet digitaal?

INTERVIEW

KORT NIEUWS

pag 08

pag 10

Weetjes

pag 18

Weetjes

pag 21

Creatieveling

The Microwives

Wel, tuurlijk! Surf naar
www.moorslede.be/thuisloket

en

ontvang je documenten digitaal!

attest,

uittreksel

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 medewerker

Via het Thuisloket kan je 24 uur op

komt alleen nog tussenbeide in

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.

uitzonderlijke gevallen.

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

INFO
pag 05

Thuisloket

pag 06

Autodelen

pag 15

Brandweer zoekt vrijwilligers

VRIJE TIJD

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

pag 12

Kalender

pag 16

Bib

Toch een afspraak?

pag 19

De Patria

een afspraak maken? Ook dat kan

pag 20

Sportnieuws

Heb je hulp nodig? Liever toch
digitaal via afspraak.moorslede.be.
Onze openingsuren vind je terug op
www.moorslede.be/openingsuren.

MILIEU

CONTACT

pag 11

Proper Mwoslé

pag 22

Adressen

pag 21

Kies voor kippen

pag 23

College

Je hoeft niet ver
te lopen:
ons THUISLOKET
is altijd open
www.moorslede.be/thuisloket
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Laagdrempelig
AUTODELEN
Sinds midden januari stelt lokaal bestuur Moorslede, in samenwerking met claus2you, 2 deelwagens ter

Merk je dat je moet bijtanken, dan kan dit via de tankkaart in de auto.

beschikking aan onze inwoners en werknemers. Je vindt de Fiats 500 op de Marktplaats in Moorslede,
vlakbij het Sociaal Huis, en op de parking aan het ovaalpunt in Dadizele. Op deze standplaatsen kan de auto
worden opgehaald en teruggeplaatst.

Is autodelen iets voor mij?
•

Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig?

•

Vind je een (tweede) wagen best duur?

•

Kan je je autogebruik op voorhand plannen?

•

Beschouw je een wagen niet als statussymbool?

•

Blijf je onder de 10 000 à 13 000 km per jaar met de (tweede) wagen?

Wat is autodelen?

te produceren en het zorgt het voor een daling van de

Bij autodelen hoef je zelf geen auto te kopen, maar

CO2-uitstoot met maar liefst 20 %.

Is je antwoord minstens 4 keer ‘ja’? Dan is autodelen zeker iets voor jou!

Aanbieder

Meer info

deel je hem met andere gebruikers, zonder de
investeringen te moeten doen.

Claus Mobility introduceerde zijn autodeelplatform al
Voordelen

in Ieper, Zonnebeke en Ledegem. Nu ook Moorslede

Je hebt dan een ook voertuig ter beschikking, aangepast

instapt, ontstaat een mooie as tussen de Westhoek en

aan jouw situatie. Heb je de wagen niet meer nodig?

Midden-West-Vlaanderen.

Je vindt alle info op www.moorslede.be/autodelen of via Claus (www.claus2you.be – 057 46 64 48)

Geen probleem, plaats hem terug op de standplaats
en verder heb je geen verplichtingen of kosten! Een

Kostprijs

garagebezoek of bezoek aan de autokeuring behoren

Je betaalt enkel voor de duur en de afstand van je rit.

definitief tot het verleden.

Verzekering en brandstof zijn inbegrepen. Je hoeft
geen abonnement aan te gaan. Neem een kijkje op

Daarnaast

doe

je

ook

jouw

portemonnee

een

www.claus2you.be voor de exacte tarieven.

plezier. Vergeet de hoge aankoopprijs van een auto,
de bijhorende belastingen en verzekeringen, de

Hoe werkt het?

stijgende brandstofprijzen, de carwash, … Je betaalt

1. Registreer je éénmalig via claus2you.be of download

enkel wanneer je de deelauto effectief gebruikt. In

de app ‘claus2you’. Na registratie ontvang je een

de kostprijs is brandstof en een omniumverzekering
inbegrepen. Op die manier kan je wel tot € 3 000 per
jaar besparen!

mail met inloggegevens.
2. Laad

een

rijtegoed

op

via

payconic

of

via

overschrijving.
3. Reserveer je gekozen deelauto. Dit kan tot 1 uur op

Een deelauto is ook perfect geschikt als tweede
wagen. Een extra auto is namelijk erg duur en staat
vaak meer stil dan dat hij wordt gebruikt.

voorhand.
4. Om de auto te openen, kan je de app op je
smartphone gebruiken. Je start de wagen via de
sleutel die aan de kabel hangt. Tijdens de rit kan je

Daarnaast help je ook het klimaat. Wist je dat

jouw smartphone gebruiken als afstandsbediening.

een gedeelde wagen al snel 5 tot 10 privéwagens

5. Na de rit parkeer je de auto terug op zijn standplaats.

vervangt? Er is minder energie nodig om de wagens
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Muzikaal talent
uit Moorslede

BIE, het intergemeentelijk samen-

Welke instrumenten spelen jullie,

smaak te pakken. Sindsdien treden

werkingsverband, onder andere

Lore en Liesbeth?

we op als The Microwives. En nu

actief in Moorslede, lanceerde

Lore: bij mij is dat trompet en bugel.

zijn we 6 jaar verder en staan we

een tijd geleden Verse SprUiTjes,

Liesbeth: voor mij piano.

nog altijd graag op een podium.

podiumtalent van eigen bodem

En dat musiceren blijft vooral een

Wat was jullie meest memorabele

in contact wil brengen met orga-

hobby?

ervaring?

nisatoren. En plots zaten we aan

Frauke: voor mij wel.

Frauke: in 2020 hebben we vlak

de digitale tafel met Liesbeth

Lore:

Deneir, Frauke Desplenter en Lore

niet.

een

platform

dat

verrassend

voor

ikzelf

voor de lockdown een optreden

aan

georganiseerd ten voordele van

Vandendriessche. Een gesprek met

het conservatorium in Gent. We

Kloen in de Kleine Stooringhe in

de 3 getalenteerde vrouwen over

volgden geen standaard parcours,

Roeselare. Dat was heel fijn.

hun muzikale passies, hun toe-

maar ondertussen zit Liesbeth wel

Liesbeth:

komst en hun afkomst, een babbel

in haar 3e en ik in mijn 5e jaar.

gevangenis in Ieper staat toch wel

We

Liesbeth

studeren

en

allebei

‘powergirls with a voice’, zoals ze zichzelf noemen. Meet The Microwives.
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in

de

in ons geheugen gegrift. Een cipier
had ons in een café zien optredenen

Lore: na mijn ingangsexamen werd

vroeg ons of we een optreden daar

Liesbeth, jij hebt de grootste link

ik omvergereden met de brommer.

zouden zien zitten. We dachten

met Moorslede?

Ik verloor een tand, het duurde

dat er niets van zou komen, maar

Klopt, ik woon al mijn hele leven

eeuwen vooraleer ik een implantaat

snel daarna kregen we een mailtje.

in Slypskapelle en woon daar nog

kon krijgen en uiteindelijk kon ik

En zo stonden we plots op een

steeds.

een jaar geen instrument spelen.

podium voor gedetineerden. De

Een jaar vertraging dus.

eerste 2 nummers waren nog wat

Lore, ook bij jou is er een stevige

Liesbeth:

link met de gemeente?

diploma

Ja. mijn papa, Nick Vandendriessche

schappen, maar uiteindelijk lag mijn

Lore: we staan erom bekend tutu’s

is 24 jaar dirigent geweest van

passie daar niet.

aan te trekken, maar die hebben

ik

behaalde

biomedische

mijn
weten-

onwennig, maar daarna merkte je
wel dat ze het echt tof vonden.

we voor die gelegenheid toch

Ik ben 23 jaar en ben daar dus

Welk beroep oefen jij uit, Frauke?

opgegroeid. Toen ik hoorde dat ze

Ik werk als Content Marketeer bij

een dirigent zochten voor het jeugd-

Hannibal in Roeselare.

maar thuis gelaten (lacht).
Hoe ziet te toekomst voor The

orkest Die Brugh, vond ik dat ik echt

Frauke, Lore en Liesbeth

optreden

Niet standaard? Hoe bedoel je?

de Ridder Janszonen in Dadizele.

The Microwives

het

Microwives eruit?

mijn kans moest wagen. Ik zat toen

Hoe zijn de Microwives ontstaan?

Frauke:

leuke

in mijn eerste jaar conservatorium.

Frauke:

brengen

op

Bij Dirk Brossé had ik een keuzevak

hetzelfde jaar in de Broederschool

driestemming én met piano. En dat

directie gevolgd, dus had ik al wat

en waren lid van het schoolkoor

hoeven geen grootste dingen te

bagage. En ik doe het nog altijd

Allegria.

in

zijn. Lokale festivalletjes zijn ook

met veel plezier. Die gastjes zien

verschillende schoolbands, maar

heel leuk. Of huiskamerconcertjes.

groeien, da’s goud waard.

in het 6e jaar deden we voor het

Lore: we zijn te boeken hoor (lacht):

eerst iets samen.

themicrowives@gmail.com

We

We

zaten

zaten

allemaal

alledrie

in

Frauke, jij hebt jouw roots in

Lore: Een leerkracht schreef een

Lichtervelde?

Nederlandse

Inderdaad. Ik woon daar en speel

Dreams en tijdens de proclamatie

piccolo en dwarsfluit bij Harmonie

gaven we ons eerste optreden

De Burgersgilde.

samen. En daarna hadden we de

tekst

op

songs
onze

blijven
manier:

of

www.facebook.com/TheMicrowives.

Sweet
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IN ‘T KORT

Veeg mee voor

EEN PROPER MWOSLÉ!

zorgen aan (ex-)kankerpatiënten.
De

(ex-)patiënt

ontspannende

maakt

een

wandeling

met

Mister Mwoslé ken je wellicht nog niet, maar daar
komt binnenkort verandering in! Gemeente Moorslede

een empathische vrijwilliger en

zet immers een sensibiliseringscampagne op voor het

een leuke hond (hetzij van de vrij-

aanpakken van onkruid en zwerfvuil op voetpaden en

williger, hetzij van de (ex-)patiënt).

straatgoten voor private eigendom. Onder de slogan

Tijdens dit moment draait het niet
om ziek zijn, maar om beweging,
sociaal contact en welbevinden.

ZONNEBLOEMACTIE
Heel wat inwoners fleurden afgelopen zomer onze gemeente op
door het zaaien van zonnebloemzaadjes. In het straatbeeld verschenen prachtige exemplaren. Op
w w w. m o o r s l e d e . b e / z o n n e b l o e -

Wil je deelnemen? Stuur een mail
naar info@degestreeptegiraf.be of
vul het formulier in op de website
www.degestreeptegiraf.be.
Wil

je

meer

info?

Contacteer

William Fourie (0471 56 20 80).

men kan je meegenieten van de
inzendingen.

Vier

aan

Nysa

Vandersteene

legt je uit waarom stoppen met
roken

niet

altijd

eenvoudig

is,

welke voordelen stoppen met roken

De infosessie gaat door op 30
maart om 19.30 uur in JC De 4Link,

Jonghe!

Iepersestraat 52g. Daar krijg je de

TIENERAANBOD
PAASVAKANTIE
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Tabakoloog

inschrijven op de infosessie.

Liesbeth Bogaert en Myrianne De

initiatief op om afleiding te be-

effectief te stoppen met roken.

cursus in groep en kan je hiervoor

ber Prinzie, Catharina D’Hulster,

Vzw De Gestreepte Giraf startte dit

is, maar toch lukt het velen niet om

Je krijgt ook info over de rookstop-

Am-

KEN JIJ KWISPEL TEGEN
KANKER?

Iedereen weet dat roken ongezond

manieren je kan stoppen met roken.

bloemenbon van een lokale bloeProficiat

Mwoslé burgers op weg naar een propere gemeente.

ROOKSTOPCURSUS

heeft voor je lichaam én op welke

inzendingen

werden uitgeloot en krijgen een
menhandel.

‘Veeg mee voor een proper Mwoslé’ helpt Mister

kans om je in te schrijven voor de
rookstopcursus. Deze bestaat uit 8
sessies van april tot en met juni. Er

Tijdens de komende paasvakantie

kunnen maximaal 20 deelnemers

biedt de jeugddienst een aantal

aanwezig zijn.

activiteiten aan voor tieners van 12

Je

tot en met 14 jaar. Deze activiteiten

je

liggen, bij het ter perse gaan van

koming hebt) of 48 euro voor 8

deze Mee in Mwoslé, nog niet he-

sessies. Heb je de cursus volledig

lemaal vast. Meer info vind je terug

gevolgd, dan krijg je dit bedrag

via Facebook Vrije Tijd in Moorsle-

volledig terugbetaald door lokaal

de of via www.moorslede.be (tiener-

bestuur Moorslede.

activiteiten). Opgelet: activiteiten

Meer info? Jens Pattyn, welzijn@

onderhevig aan geldende corona-

moorslede.be, 051 57 60 70 of

maatregelen!

www.moorslede.be/rookstop.

betaalt

zelf

verhoogde

24

euro

(als

tegemoet-

Zonale Politieverordening
In artikel 2.3.1.4 van de Zonale Politieverordening
Openbare Orde PZ Arro Ieper is opgenomen dat elke
bewoner, gebruiker of eigenaar van een onroerend
goed het voetpad, straatgoten of de gelijkgrondse of
verhoogde berm tussen de rijbaan en de perceelgrens
van de betreffende eigendom op regelmatige basis
moet onderhouden. Ofwel door het vegen, of het
maaien van gras, of een andere manier. Voetpad en
straatgoten moeten vrijgehouden worden van onkruid
of andere gladde, gevaarlijke of bevuilende stoffen
of producten. In een woonerf geldt de verplichting
over een breedte van 1,5 meter te rekenen vanaf de
perceelsgrens. Het is verboden slijk, zand of andere
vuilnis in straatgoten of -kolken te vegen.

Mister Mwoslé veegt met je mee!
Waar vastgesteld wordt dat het voetpad, de straatgoot
of berm niet wordt onderhouden, zal een kaartje in de
bus vallen. Hierin vraagt Mister Mwoslé binnen de week
het voetpad of straatgoot proper te maken. Gebeurt
dit niet, dan wordt de eigenaar van het perceel een
brief toegestuurd. Hierin staat nogmaals de oproep
de eigendom te onderhouden. Als ook dan niets
gebeurt, kan een administratieve geldboete opgelegd
worden van € 125, vermeerderd met de kosten van de
opruiming.
Mister Mwoslé feest met je mee!
De campagne wordt in maart 2023 geëvalueerd.
De straat of wijk die er dat afgelopen jaar het netst
bijlag, krijgt van Mister Mwoslé een straatfeestbon
van € 250 voor het organiseren van een straatof wijkfeest! Inwoners kunnen zich inschrijven via
www.moorslede.be/mmfeestmee.
Mister
Mwoslé
brengt de ingeschreven straten/wijken af en toe een
bezoek en beslist volgend jaar waar hij meefeest!
Meer info
Alle info en inschrijven via
www.moorslede.be/propermwosle

Veel burgers zijn niet op de hoogte van deze
verplichting en laten na voetpaden, straatgoten of
bermen proper te houden. Op die manier ontstaat
er wrevel tussen buren en een ‘vuile’ indruk van een
straat.
De medewerkers van de technische dienst zorgen
ervoor dat voetpaden, verhardingen en straatgoten
die niet grenzen aan een private eigendom (zoals
vluchtheuvels, fietspaden,...) onderhouden worden.
Zij dragen dus zorg voor het openbaar domein en niet
voor die percelen die grenzen aan private eigendom.
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KALENDER

haal mij uit!

donderdag

zaterrdag

woensdag

“Hennie de
heks” Familievoorstelling
door poppentheater Wortel

“Een man een
man” theatervoorstelling
met Herbert
Flack, Bob De
Moor en Fleur
Hendriks

Jeugd- animatiefilm “The
Addams Family”

03 03

om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst

05 03

om 20 uur
Cultuurdienst

16 03
Kloot Per W en Jan Hautekiet
kennen elkaar al van in het 5e
leerjaar. Enthousiaste Kloot
toonde Jan de weg naar
popmuziek... en ze speelden
samen
in
verschillende
groepjes. Jan werd radiomens (StuBru/Radio1) en
Kloot werd lid van o.a. The
Misters, The Employees,...
ging solo en is erg actief
als graficus, producer en
muzikant. Nu is er tijd voor
een muzikaal duo-project...
GC De Bunder

Hennie is een sympathieke heks en woont in een
zwart huis met zwarte stoelen, zwarte tapijten, zwarte
schilderijen en een zwart
bed. Haar trouwe vriend
Helmer – een poes – is ook
zwart. Op een dag besluit
Hennie een beetje toverkracht te gebruiken… Hennie
haar zwarte huis en humeur
veranderen doorheen het
verhaal naar een wereld met
meer kleur, warmte en verscheidenheid...
GC Den Ommeganck
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 6 – VVK: € 5 ABO: € 4
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“Een man een man” is een
komedie over twee mannen,
een tafel, een serveerster en
vooral dat je de dingen niet
groter moet maken dan ze
zijn.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 14 – VVK: € 12
– ABO: € 10

vrijdag

11 03

Kloot Per W &
Jan Hautekiet
om 20 uur
Cultuurdienst

om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m. jeugddienst

Na 4 shows jouw lachspieren te beroeren via jouw
smaakpapillen is het tijd voor
Van Hyfte 2.0, want Joost is
Uitgekookt!
Misschien
is
het eens tijd om andere
zintuigen te beroeren?
Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

GC De Bunder

ADD: 10 – VVK: € 9 –
ABO: € 7

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

dinsdag

15 03

BLOEDDONATIE

om 17 uur
Bloedgevers Moorslede
GC De Bunder
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

€3

zaterdag

19 03

zondag

27 03

GIDSBEZOEK
VOORMALIG
KLOOSTER O.L.V.-TEN BUNDEREN
om 9.30 uur
dienst Toerisme Dadizele

Joost Van
Hyfte “Uitgekookt”

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 14– VVK: € 12 –
ABO: € 10

vrijdag

zaterdag

JACQUES VERMEIRE
MET JULIE & MAXIME

Ontbijtrun

01 04

om 20.15 uur

02 04
Think Pink

Een dag vol muziek, gezelligheid, sport, dans, animatie,
hapjes, drankjes en zo veel
meer op de terreinen van het
vroegere Dadipark!
Inschrijvingen zijn mogelijk
vanaf 15 februari via
www.ontbijtrun be
Dadipark

Stationstraat 49
toerisme@moorslede.be
of 056 50 91 00. Info
en inschrijven via
www.toerismedadizele.be/
gidsbeurt-klooster-27-maart
€ 4 pp

dinsdag

29 03

BLOEDDONATIE

om 17 uur
Bloedgevers Moorslede
GC De Bunder
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

om 20 uur
Cultuurdienst

GC De Bunder

werden kort na WO I. Het
kroonjuweel van het klooster
zijn de chambrettes op de
zolderverdieping die nog
volledig intact zijn, wat een
unicum is in de regio. Naast
de chambrettes bezoek je
ook de art-decokapel uit
1924. Gids Rik neemt je
mee doorheen de geschiedenis van deze gebouwen
en laat ze tot leven komen
via allerlei verhalen en
anekdotes uit het school- en
kloosterverleden. Alle info op
www.toerismedadizele.be

Dorine Delrue
0497 70 35 80

Jacques Vermeire 70+?! Dàt
zou je niet zeggen.
Onvermoeibaar sleurt de
volkskomiek voorjaar 2022
zijn kinderen het podium op.
Julie leidt de dans, Maxime
is de vrijbuiter, Jacques doet
zijn dekselse leven uit de
doeken en neemt altijd weer
het hilarische heft in handen.
Of oprecht àlles voor waar
en echt verklaard kan worden, is zeer de vraag.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD & VVK: € 30 –
ABO: € 28

Kloostercomplex O.L.V.-Ten
Bunderen was vroeger een
internationaal
vermaard
meisjesinternaat
waarvan
verschillende ruimtes nog
in originele staat zijn, zoals
ze gebouwd en ingericht
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KALENDER
donderdag

07 04

vrijdag

08 04

Rapalje “ScotGOOCHELTHEATER JAHON land’s story”
“Verdwalen” (4+) om 20 uur
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m. jeugddienst

Cultuurdienst

BRANDWEER
vrijdag

maandag

zoekt vrijwilligers

zaterdag

BLOEDDONATIE

Brandweerpost Moorslede is op zoek naar vrijwilligers.

22 04

23 04

Het Prethuis
“Brasschaatse
huisvrouwen”

om 20 uur
Prethuis i.s.m. Cultuurdienst

25 04

om 17 uur
Bloedgevers Dadizele

GC Den Ommeganck
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

Geen

uitzonderlijke

helden

of

bovenmenselijke

sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag
helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar
door het vuur gaat. Bert Coene (50) is ondertussen 30
jaar vrijwilliger bij de brandweer en deelt zijn verhaal.
TUSSEN POT EN PINT
Het verhaal bij de brandweer begon voor Bert zoals

In ‘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.
GC De Bunder

Rapalje gaat weer op reis
langs de theaters en neemt
het publiek mee naar de
hooglanden
van
Schotland met de vurige doedelzak, gevoelige ballades en
stampende jigs & reels.
Een gloednieuwe theatershow vol verhalen en zang.
Een feest der herkenning van
klassieke
Rapaljenummers
als Caledonia en the Wild
Rover gecombineerd met
nieuw repertoire van hun
nieuwe CD.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 20 - VVK: € 19 ABO: € 18

het vroeger wel vaker gebeurde, tussen pot en pint.
“De voormalige dienstchef vroeg me of ik geen
interesse had om bij de brandweer te komen, want als

Een heerlijke decadente komedie. Sprankelend als de
beste champagne met vuurwerk tussen de verschillende
‘vriendinnen’ die, als puntje
bij paaltje komt elkaar het
licht in de ogen niet gunnen.
En zeker als een internationale ster hun pad kruist.
Met internationale ster Ronn
Moss (‘Ridge’ uit ‘The bold
and the beautiful’) en een
Vlaamse TOP-cast.

INTERESSE?

vrijmaken. Ik twijfelde niet en stelde me kandidaat. De

Op

eerstvolgende zaterdag nam ik al deel aan een oefening

hulpverleningszone

in de post en kort daarna begon ik aan de opleiding. Zo

brandweervrijwilliger

ben ik eigenlijk in de hulpverlening gerold.”

informatie

donderdagavond

hierover

28

april

Midwest
op

MICROBE OM ANDERE TE HELPEN

2022

een

worden.

organiseert

infosessie

Binnenkort

over
meer

www.zonemidwest.be.

communicatie@zonemidwest.be

kan

je

ook

Via
al

doorgeven dat je op de hoogte gehouden wil worden!

Bert heeft een transportbedrijf en is dankbaar dat zijn

GC De Bunder

vrouw hem steunt om alles te combineren. “Het is vaak

Neem zeker ook eens een kijkje op de website

moeilijk, maar ik haal er nog steeds voldoening uit. Je

www.ikwordbrandweer.be om te ontdekken wat je

mag niet bang zijn om de handen uit de mouwen te

te wachten staat als je je kandidaat stelt.

steken en een deel van je vrije tijd op te offeren om
iets te betekenen voor de gemeenschap. Maar eens de

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

microbe om anderen te helpen je te pakken heeft, laat
die je niet meer los.”

ADD: € 26 - VVK: € 24
- ABO: € 22

En dus zou hij graag doorgaan tot hij 60 jaar is. “Ik

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

zelfstandige in Moorslede kon ik mij overdag meestal

ben doorgegroeid tot 1e Sergeant en volg regelmatig
Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

opleiding om ook binnen de post mijn ervaring te
kunnen doorgeven. Als voorzitter van de vriendenkring
probeer ik om onze toffe groep samen te houden. We
zijn een relatief klein korps en willen dan ook graag
nieuwe collega’s aantrekken om ons motto ‘Eén voor
allen, allen voor één’ nog wat extra kracht bij te zetten.”
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Bib Dadizele verhuist!

Jeugdboekenmaand
Het thema voor de Jeugdboekenmaand 2022 is

Groot nieuws van onze bibliotheek! Vanaf 1 mei vind je de bib in Dadizele in de benedenzaal van ‘t Torreke!

‘Helden en schurken’. We hebben het over dappere

Door de verhuizing sluit Bib Dadizele tijdelijk de deuren van 18 tot en met 30 april.

helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-enkeukenhelden. Eén ding staat vast: zonder held geen
verhaal. En wat is een held zonder schurk? Verhalen
hebben hun helden en schurken nodig. En mensen
hebben verhalen nodig.
In
de

Bib

Moorslede

staat

Jeugdboekenmaand

de

hele

centraal

maand
met

o.a.

maart
een

boekenstand, en alle kinderen krijgen een leuke
verrassing.

Collectie

Service bibpersoneel

Het aanbod in Dadizele wordt niet alleen ruimer, maar

Wil je lid worden van de bib of je lidmaatschap

ook recenter. Er komt meer uitwisseling tussen de

verlengen?

collectie van Bib Moorslede en Bib Dadizele. Ook de

openstaande kosten betalen? Dan plan je je bezoek op

presentatie wordt aangepast: de boeken staan meer

woensdagnamiddag of zaterdagnamiddag wanneer er

met de kaft naar voren. Daarnaast richt de bib ook een

een medewerker van de bib aanwezig is.

Wil

je

materialen

reserveren

of

leeshoek in waar je dagelijks een krant zal kunnen lezen.
Opendeurdag

Voor leerkrachten is er via de website
www.jeugdboekenmaand.be
een educatieve handleiding beschikbaar.

Ruimere openingsuren door zelfservice

We heten je van harte welkom op onze Opendeurdag

Door de samenwerking met de Dienst Toerisme en de

op 1 mei! We zijn open van 11 tot 12.30 uur en van 13.30

zelfservice kan de bib in Dadizele ook meer open zijn.

tot 16 uur! Voor kinderen is er een zoektocht voorzien in

De bib in Dadizele is vanaf mei open op volgende

park Mariënstede. Breng je de zoektocht tot een goed

momenten:

einde, dan kan je in de bib terecht voor een gadget. De
folders van de zoektocht vind je in de folderkastjes bij

Geef je mening
over onze bib!

Jouw bibliotheek. Je komt er regelmatig de krant
lezen of haalt er leesvoer voor jezelf of je kinderen. Of
je komt er misschien nooit?
De bibliotheken van Midwest hechten veel belang
aan jouw mening. We willen weten waar we kunnen
verbeteren. Help ons door onze enquête in te vullen.
De enquête is volledig anoniem en neemt ongeveer 10
minuten van je tijd in beslag.

•

maandag: 8.30 -12 uur

dienst Toerisme en in de bib! Ook voor de volwassenen

•

dinsdag: 8.30 - 12 uur

hebben we ook een kleine attentie in petto.

•

woensdag: 8.30 - 12 uur en

13.00 - 18.00 uur
(bibpersoneel aanwezig tussen
12.30 en 14.30 uur)
•

donderdag: 8.30 - 12 uur

•

vrijdag: 8.30 - 12 uur

•

zaterdag: 13.00 tot 16.00 uur:

bibpersoneel aanwezig
Tijdens

de

van

de

bib

via

een

materialen

openingsuren
zullen

leners

Na je bezoek aan de bib kan je
trouwens een bezoek brengen
aan Het Oud Gemeentehuis.
Ook dit is van 11.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16 uur open!

zelfservicetoestel
kunnen

lenen

Buiten

en

Nog niet helemaal overtuigd?

inleveren.

Door de enquête in te vullen

openingsuren kunnen boeken

maak je kans op een Bongobon

ingeleverd

van wel € 250 én je redt 1 m²

inleverbus.

worden

de
via

Welkom!

de

bedreigd regenwoud.
Bib Moorslede:
www.cult22.eu/be/5645
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IN ‘T KORT

PATRIA
GRATIS GEZONDHEIDSADVIES

dient wel nog gereserveerd te
worden. Meer info vind je terug
via

de

Facebookpagina

van

Speelpleinwerking Moorslede én

Op woensdag 20 april 2022 vindt
de

buitenspeeldag

plaats!

Zet

Ken je een persoon, vereniging,

je boekentas dus maar aan de

instelling

kant, trek je speelkleren aan en

te

sociaal of beeldend vlak? Geef de

spelen,

kandidatuur dan door via cultuur@

te ravotten. Er worden tal van
activiteiten voorzien, én er is een
sfeerterras( je)! Tot dan!
Opgelet: activiteit onderhevig aan
geldende coronamaatregelen!

een

maakte op cultureel, historisch,

14 en 17 uur ben je er welkom
hartenlust

die

leverde of zich zeer verdienstelijk

(Ridder Janlaan, Dadizele). Tussen
naar

dienst

uitzonderlijke culturele prestatie

kom naar GC Den Ommeganck

om

of

moorslede.be vóór 1 april. Beschrijf
de loopbaan (voor vereniging: de

PICKNICKKAST
Sinds

vorige

paasvakantie

kan

je genieten van een voor jou
samengestelde

picknick

in

‘t

Torreke. Onze picknickkast heeft
3

zones,

waarin

maximaal

4

voorzien

kan

kiezen

telkens

personen

tussen

worden.
een

geschiedenis) en de bijzondere
prestatie(s) van de kandidaten in
die mail. Meer info: www.moorslede.be
cultuurprijs2022

voor

Je

Kleine

of

Naar jaarlijkse gewoonte ontpopt de
gemeentelijke

Speelpleinwerking

zich tijdens de paasvakantie en
dit zowel in Moorslede (GC De
Bunder) als in Dadizele (GC Den
Ommeganck). Als alles goed zit,
zal er niet langer op voorhand
ingeschreven moeten worden. Een
plaatsje binnen de vooropvang

een picknickmand vind je ook
een picknickdeken. Of je maakt
gebruikt van de picknickbanken
in ‘t Torreke. Picknicken kan niet
op donderdag en zondagavond.
Reserveren kan tot 1 dag vóór jouw
picknick. Info en reservaties via
www.toerismedadizele.be/
picknickkast

vrij 6 apr: Kledijbingo
woe 27 apr: Valbingo
BEWEGING - FLOW YOGA

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

BEWEGING - BEWEGEN VOOR 50 +

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

BEWEGING - AHIMSA YOGA

do 10 & 24 ma van 9 tot 10 u..

ma 14 ma om 14 u.

Pompeschitter Deluxe. Bij jouw
bestelling die geleverd wordt in

vrij 25 ma: Flower Power bingo

VOORDRACHTEN - ALLES OVER
ZICHT EN GEHOOR! - I.S.M. OPTIEK
ZICHTBAR EN SAMANA

kan

een Grote Pompeschitter of een

SPEELPLEINWERKING
PAASVAKANTIE

mei om 20 u.

10-beurtenkaart: 30 euro

picknick

TAALHULPEN
Wil je als vrijwilliger meewerken
als taalhulp bij het vertalen van
vreemde talen naar het Nederlands om het voeren van gesprekken met anderstaligen makkelijker
te maken ? Laat ons dit weten via
socialedienst@moorslede.be.
In juni krijg je dan een opleiding
wat er van jou verwacht wordt en
wat we je kunnen bieden.

WORKSHOPS - YIN YOGA 12

do 21 & 28 apri en 5, 12 & 19

gratis gezellige namiddagen - 14 u.

CULTUURPRIJS

0478 52 09 57 - dienstencentrumpatria@skynet.be

9 & 23 ma - 6 & 20 apr

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

BUITENSPEELDAG 2022

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

woe van 14.30 - 15.30u.:

CAFETARIA LDC PATRIA

Dadizele.

Dienstencentrum

€ 3 incl. drankje, vooraf
inschrijven
CREA - BLOEMSCHIKKEN

17 ma & 14 apr om 19.30 u.
18 ma & 15 apr om 14 u.
max. € 30

BREI- EN KLOSCAFÉ

€ 20 (reeks van 5 sessies),
vooraf inschrijven
WORKSHOPS - KERAMIEK “OCTOPUSSIES”

di 1 ma om 13.30 u.
€ 66 incl. materiaal en drankje, vooraf inschrijven
WORKSHOPS - CREA
“PIXELSLEUTELHANGER”

do 3 ma om 14 u.
€ 7 incl. 3 sleutelhangers + wafel en drankje, vooraf inschrijven
KOOKWORKSHOP - INDIASE KEUKEN

do 3 ma van 18.30 - 22 u.
€ 22, incl. receptenbundel en
drankje, vooraf inschrijven
WORKSHOPS - BODY & MIND

vrij 4 ma van 15 - 16 u.
€ 5, vooraf inschrijven
WORKSHOP - BELEVINGSGERICHTE
MASSAGE

woe 9 ma van 14 - 17 u.
€ 18, voor 30 min. massage
naar keuze
WORKSHOP - MANDVLECHTEN
“RAAMPJE’, - HEIDI VAN ZELE,
‘T WILGENTEENTJE

do nm om 13.30 u.
3 & 17 ma en 17 & 21 apr

ma 21 ma om 13 u.

€ 3, incl. kop koffie

€ 30 voor opgevuld mandje,

€ 25 voor leeg mandje en
incl. materiaal

18

WORKSHOP - JUWELEN MAKEN

di 26 apr om 14 u.
€ 20, incl. alle materiaal
WORKSHOP - BAKKEN
“SPONGECAKENESTJE PASEN”

woe 13 april om 14 u.
€ 7, incl. alle materiaal
DANSFEEST PATRIA I.S.M. OKRA

do 28 apr van 13.30 tot 16.30 u.
€ 5, incl. consumptie
GRATIS VROEGMORGENWANDELING
VIERKAVEN
I.S.M.
NATUURPUNT
MANDELSTREKE

za 30 apr van 10 tot 11 u.
€5
STOELYOGA

elke vrij van 22 apr tot 13 mei
om 16 u.
€ 16 (reeks van 4 sessies)
WORKSHOPS - BODY & MIND

za 30 apr van 10 - 11 u.
€ 5, vooraf inschrijven
VOLKSSPELEN MET PROGRESTAART

woe 2 ma van 13.30 tot 16.30 u.
€ 6,5, incl. drankje, taart en attentie
GRATIS FIETSLABELACTIE
I.S.M. ARRO IEPER

ma 28 ma van 14 tot 16.45 u.
GRATIS LENTEBINGO IN HET OUD
GEMEENTEHUIS IN DADIZELE

ma 4 april om 14 u.
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IN ‘T HEEL KORT
Kies voor kippen en
pik een graantje mee
Bij MIROM Roeselare zijn we al een tijdje overtuigd
van de vele voordelen van kippen. Ze besparen jaar-

05 03

Stratenloop Daiselrun (Dapalo)

26 03

Wielerwedstrijd elite zonder contract en
beloften (Slyps)

09 03

Seniorensportnamiddag (GC De Bunder)

02 04

Ontbijtrun (Dapalo-Dadizele)

met veel smaak verorberen. Ze brengen leven in je

19-20 03

Short Rally

16 & 18 04

Paastornooi SV Moorslede

jaar lanceert MIROM Roeselare daarom 2 kakelcoole

26 03

Pater Lievenstocht (Velodroomvrienden)

18 04

Wielerwedstrijd elite zonder contract en
beloften (Vierkaven)

acties, zowel voor inwoners mét en zonder kippen.

lijks al snel enkele afvalzakken door de restjes die ze
tuin én bovendien leggen ze lekkere eitjes! Dit voor-

1. Voor starters hebben we voor het 3e jaar op rij
de ‘Start to kip’-actie. 50 inwoners kunnen aan de
voordeelprijs van € 230 een startpakket aankopen.

Fietsmarathon
De Fietsmarathon gaat dit jaar door op 21 en
22 mei en viert zijn 30ste verjaardag!

Het pakket bestaat uit een hok voor 2 of 3 kippen
(gemaakt door maatwerkbedrijf Weerwerk, Roeselare), een drinkfontein, stro en graan. Het enige wat
jij nog moet doen, is in je tuin een ideaal plekje
zoeken en je kippen halen bij de kippenboer.
2. De actie voor gevorderden (inwoners die al kippen
hebben) is ‘1 jaar gratis kippenvoer’. Met een ludie-

CREATIEVELING VAN DIENST
Fotografe Lieve nam de foto’s
voor deze editie
Lieve Pecceu (56 jaar)
Zilverbergstraat - Moorslede
Ik ben afkomstig uit Staden, maar mijn man werkte in
Moorslede. Zo zijn we in Moorslede beland. Ondertussen wonen we er 32 jaar.
Fotografie is altijd een hobby geweest. Mijn dooppeter
had in de jaren ‘70 nog een ‘donkere kamer’, waar hij

Al voor het derde jaar op rij kijkt de sportraad er

ke wedstrijd gaan we op zoek naar de 20 knap-

naar uit om eindelijk de 30ste Fietsmarathon te

ste kippen van MIROM. Winnaars van de wed-

kunnen organiseren. Het zou er nu toch moeten

strijd belonen we met 1 jaar gratis kippenvoer.

licht is daar mijn passie ontstaan. Toen ik op mijn vorig

Noteer alvast 19 april in de

tombola, was het hek van de dam (lacht). Later volg-

van komen op 21 en 22 mei. De organisatie is
volop in voorbereiding en heeft alweer heel
wat zaken vastgelegd om er een spetterend
weekend van te maken. Om alles vlot te laten
verlopen, zijn er veel helpende handen nodig
Daarom ook langs deze weg een warme oproep

ZOT

van jouw

JES
REST

agenda, want dan kan je
inschrijven voor deze actie,
op

www.mirom.be/kippen.

Daar vind je nu ook al meer

•

Kandidaat

medewerkers

(inschrijvingen,

de ik een cursus fotografie bij Creo in Roeselare. Een
cursus van 1 jaar, puur voor hobbyisten. Méér wil ik
ook niet. Ik wil spontaan fotograferen, niet in het kader
van een opdracht. Dat brengt een stress met zich mee
die ik liever niet wil. Ik neem ook graag natuurfoto’s.

Gratis bijleren

één van mijn favoriete plaatsen. Samen met 3 andere

stempelcontrole)

MIROM Roeselare heeft in

Verenigingen die in de marge van de

april, mei en juni ook weer

fietsmarathon iets (wensen te) organiseren

enkele interessante gratis

Laat jullie horen en stuur een boodschap naar sport@moorslede.be

werk één van de eerste digitale camera’s won met een

info.

tot:
•

foto’s ontwikkelde. Ik vond dat heel fascinerend. Wel-

Aangezien we vlakbij het Vierkavenbos wonen, is dat
amateurfotografen, ga ik al eens op pad. Sinds ik fotografeer, kijk ik ook anders naar de natuur. Je ziet plots
veel meer details. Oog hebben voor de kleine gelukjes

webinars in petto. Meer info

in het leven, ik kan het alleen maar toejuichen!

en inschrijven doe je via

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

www.mirom.be/activiteiten!

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

burgemeester en schepenen

Hulp nodig?
Apotheek van Wacht
www.geowacht.be
0903 99000 (tussen 22 en 9 u.)
1,5 euro per minuut
Dokter van wacht
www.huisarts.be

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.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

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.)

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
Diftar-recyclagepark: 16 april
Gemeentelijke diensten: 18 april
De Amfoor: 17 en 18 april
Bib Dadizele: 18 t.e.m. 30 april
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het college van

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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1 mei: opening
toeristisch seizoen

nd Da di ze le
Ro m m el m ar kt Ge zi ns bo

Sfeerterras door Ridd
er Janszon

en

fconcert

Met een heus aperitie

Springkasteel Wouter Ge

ldof

entehuis

Vrĳ bezoek Oud Geme

Op en de ur da g Bi b
Da di ze le
(n ieu we lo ca tie ) me
t ki nd er zo ek to ch t

Meer info op www.toerismedadizele.be/1mei

