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“We hopen eindelijk te ontwaken
uit de coronapandemie
die ons toch een tweetal jaar
in slaap heeft gehouden.”
NESSIM BEN DRISS, SCHEPEN VOOR
CULTUUR, TOERISME & LOKALE ECONOMIE

Beste inwoner,
Met de lente in het land vuren we alweer een nieuwe editie van
‘Mee in Mwoslé’ op je af.
We hopen eindelijk te ontwaken uit de coronapandemie die ons
toch een tweetal jaar in slaap heeft gehouden.
In deze editie kan je onder meer alle info terugvinden omtrent het
BK Junioren dat plaatsvindt op 29 mei.
Ook het nieuwe toeristische seizoen staat weer voor de deur. En
jawel: we starten op 1 mei met een dik gevulde dag als vanouds.
Zo is er eindelijk weer de welgekende rommelmarkt, een heuse
kinderzoektocht, opendeur bij de verhuisde Bib en het gerenoveerde
Foto: Vanessa Schoutteten

Oud Gemeentehuis in Dadizele! Kom zeker eens langs!
Ook dienst Cultuur draait weer op volle toeren met een kalender

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
Gemeente Moorslede - Marktplaats 1 - 8890 Moorslede
Redactieraad
Sofie De Cleer, Ward Vergote, Sammy Vermeesch en Marilyne Volckaert
Eindredactie
Dienst Communicatie - communicatie@moorslede.be - 051 77 70 06
Druk
Cuvelier Graphics - www.cuveliergraphics.be

om u tegen te zeggen. Alle info vind je wat verder in dit magazine.
Tot slot gaan we voor de langste picknicktafel op 1 juni. Schuif
gerust aan en beleef een gezellige middag.
We kunnen er niet omheen, maar staan ook even stil bij wat zich
afspeelt in het niet eens zo verre Oekraïne. Heb je vragen of wil je
jouw steentje bijdragen, dan kan je hiervoor steeds terecht in ons
Sociaal Huis.
Geniet van onze activiteiten en vooral van elkaar!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 juli 2022.
Deadline aanleveren materiaal: 23 mei 2022.
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Gratis demo
autodelen

Inhoud

Sinds midden januari stelt lokaal bestuur Moorslede,
in samenwerking met claus2you, 2 deelwagens ter
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 de Kleppestraat in Dadizele. Op deze
standplaatsen kan de auto worden opgehaald en
teruggeplaatst.
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Wat is autodelen?
Bij autodelen hoef je zelf geen

gebruiken. Je start de wagen

auto te kopen, maar deel je hem

via de sleutel die aan de kabel

met andere gebruikers, zonder de

hangt. Tijdens de rit kan je

investeringen te moeten doen.

jouw smartphone gebruiken als
afstandsbediening.
5. Na de rit parkeer je de auto

Kostprijs
Je betaalt enkel voor de duur en
de afstand van je rit. Verzekering
hoeft
te

geen

abonnement
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Adressen

pag 23

College

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

gaan. Neem een

kijkje

aan
op

www.claus2you.be voor de exacte
tarieven.

naar onze demosessie op zaterdag 21 mei! Tussen 9 en 12 uur vind

Hoe werkt het?
1. Registreer

ontvang

je

éénmalig

via

je

een

mail

met

inloggegevens.
2. Laad

Demosessie

Heb je nog vragen? Wil je hulp bij het registreren? Kom dan

claus2you.be of download de

CONTACT

kan dit via de tankkaart in de auto.

en brandstof zijn inbegrepen. Je

app ‘claus2you’. Na registratie

WELZIJN

terug op zijn standplaats.

Merk je dat je moet bijtanken, dan

een

rijtegoed

op

via

payconic of via overschrijving.
3. Reserveer je gekozen deelauto.
Dit kan tot 1 uur op voorhand.
4. Om de auto te openen, kan

je ons bij de standplaats aan de parking aan het ovaalpunt
in de Kleppestraat in Dadizele. In de namiddag vind je ons
tijdens de Fietsmarathon bij de standplaats in het Sociaal
Huis in Moorslede tussen 14 en 17 uur.
De zaakvoerder van Claus2you legt je alles van A tot Z uit. Als
je ter plaatste een gratis account aanmaakt, krijg je bovendien € 20
rijtegoed! Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
of bel 051 77 70 06 om je in te schrijven. Vermeld je naam,
telefoonnummer en hoe laat je waar wil langskomen. Past 21 mei
niet voor jou? Krijg een demo van Claus2you via 057 46 64 48.

je de app op je smartphone

4

5

hetzelfde voor zowel de Dames

Verkeersmaatregelen

Junioren

Het

als

voor

de

Heren

veilig

Junioren. De totale lengte van

de

1

impact op het verkeer.

lokale

ronde

bedraagt

8,50

Plaatselijke helden

organiseren

koers

heeft

ook

van

Iedere

een

aanmoediging, maar deze renners
hebben

kilometer.

•
Dat Moorslede een rijke wielergeschiedenis heeft,

gastgemeente

hoeft niet gezegd. Waar in 1948 de aankomst lag van

voor Dames en Heren.

is

voor

het

BK

junioren

2022

we in 1950 Briek Schotte het wereldkampioenschap

Parcours

winnen.

Het

van

het

BK

Junioren

bevindt

zich op en rond Domein Grimmertinge. De koers
We zijn terecht fier op een aantal Moorsledenaars die

zelf krijgt zijn start en aankomst op St.-Acharius,

naam en faam verworven hebben in de geschiedenis

gesitueerd

van het Belgische wielrennen. Denk maar aan Cyrille

Passendaalsestraat en Molenstraat.

aan

het

kruispunt

Stationstraat,

Van Hauwaert, Patrick Lefevere, Piet Allegaert en Jens
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Debusschere.

Het Belgisch Kampioenschap wordt verreden op

Wij zijn daarom verheugd dat Moorslede dit jaar

een volledig gesloten omloop. Het parcours is

volledige

(Passendaalsestraat,

start om 11.00 uur

Roeselaarsestraat,

Heren Junioren: 15 ronden met

Marktplaats,

start om 14.30 uur

Slypsstraat,

organisatie

Junioren

biedt

achter

parcours

een

link

met

onze
onze

toeschreeuwen:

Lowie

Degryse,

Brent Prinzie, Laurens Plancke,
Marktstraat,

Yaro Vancoillie en Jani Decostere.

Breulstraat,
Procureurstraat,

Dadizeelsestraat,
De

epicentrum

het

Dames Junioren: 9 ronden met

Zelf meegenieten

het Belgisch kampioenschap in onze gemeente, zagen

verdient

gemeente en kan je dus extra luid
Op

•

renner

Iepersestraat,

Parkings
Wil

je

samen

met

vrienden

Roomstraat, Stationstraat) is het ver-

supporteren? Komen ze met de

het

BK

boden te parkeren vanaf 9 uur.

wagen

Moorslede

als

Vanaf

Deze

10

uur

is

het

parcours

naar

onze

bedrijven

gemeente?

bieden

hun

gastgemeente de kans om ook

volledig verkeersvrij en dit tot 18

parkings aan: Demaitere Demtec

VIP-paketten aan te bieden. De

uur.

(Roeselaarsestraat 171), Transport

VIP-zone wordt neergepoot nabij

Demets

(Roeselaarsestraat

JC De 4Link. Via www.moorslede.

Wie op het parcours woont en zich

179),

be/bk-junioren-hospitality vind je

die dag wil verplaatsen, parkeert

(Statiestraat 111 in Zonnebeke).

alle info en tickets terug over dit

zijn auto vóór 9 uur buiten het

VIP-gebeuren.

parcours.

Kaasmakerij

Passendale
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De collega’s van Grensleie? Wie

gen of burgers die er een feest

Bieke Bekaert

zijn dat precies?

organiseren. Er valt daar dit jaar

De collega’s van de toeristische

amper nog een weekenddag te

geboren 23 december 1984
werkt sinds 2020 voor het

diensten van Ledegem, Menen,

boeken

lokaal bestuur Moorslede

Wervik

Samen

zitten goed vol. Sinds de opening

vormen we de cluster Grensleie.

van het Oud Gemeentehuis is ook

We doen activiteiten apart, maar

dat een heel fel geboekte locatie.

ook

De benedenzaal van ‘t Torreke

Gehuwd met Jelle Vanholst,
mama van Diewke (13) en Niene (11)

De

aftrap

van

het

toeristisch

seizoen wordt traditioneel op 1
mei gegeven. De afgelopen 2 jaar
een start in mineur, gezien de
coronapandemie. Bieke Bekaert,
immer
en
is

gedreven

toegegeven,
sinds

kracht

2020

achter

spring-in-’t-veld
zotte
de

dienst

doos,

drijvende
Toerisme

en het zaalverhuur van GC Den
Ommeganck, ‘t Torreke en het Oud
Gemeentehuis. Een blik achter de
schermen bij dienst Toerisme!

en

Wevelgem.

samen.

De

bijvoorbeeld,

die

Smikkeltocht
kennen

Goh, ik weet niet goed waar ik
moet beginnen (lacht). Momenteel
ben ik de laatste zaken aan het
finaliseren voor onze toeristische
activiteiten. Alles ligt uiteraard al
vast, maar de laatste praktische
regelingen moeten nog getroffen
worden,

de

communicatie

nog

wat bijgeschaafd, de website nog
wat bijgewerkt, de afspraken met
collega’s van Grensleie... En ik
vergeet

wellicht

nog

dingen op te sommen...
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tientallen

de

weekdagen

veel

wordt vanaf 1 mei de nieuwe stek
van Bib Dadizele en het vroegere

we ook hard gewerkt aan een

lokaal van de bib wordt een nieuwe

gezamelijke groepsbrochure. Die

vergaderruimte. Ook die valt dan

promoten we dan bijvoorbeeld op

te boeken. Ondertussen zijn we

beurzen in heel Vlaanderen.

de berging aan het reorganiseren
zodat huurders van het buiten-

Met de bedoeling meer groeps-

terrein optimaal geholpen worden.

bezoeken binnen te halen? Of

Heel wat werk op de plank dus,

promoten jullie ook dagtrips?

ook voor onze poetsdienst die

Zeker! We zetten in op beide doel-

telkens vroeg uit de veren is om

groepen. Een vereniging moet hier

tussen alle boekingen door de zalen

een prima tijdsbesteding vinden,

proper te houden.

maar ook voor de dagjestoerist
hebben we een groot aanbod. We
werken hiervoor nauw samen met
lokale handelaars, bedrijven en
instellingen.

Ja! En ik dacht dat ik als geboren
en

getogen

Daiselnoare

bijna

iedereen kende! Maar niet dus!
Vooral ook door het zaalverhuur
zie ik wekelijks andere gezichten.
Is het zaalverhuur een groot deel
van je tijdsbesteding?
Toch

wel,

hoor.

De

zalen

van

GC Den Ommeganck bijvoorbeeld
worden echt heel vaak gereserveerd.
Sommige

zalen

sportverenigingen,
servaties

Doe je dit allemaal alleen?
Ik

ben

het

voornaamste

aan-

spreekpunt, maar ik krijg gelukkig
wel hulp van mijn collega Marilyne
van dienst Communicatie die mij

kennen dus?
Toerisme?

ook

mensen wel. Dit voorjaar hebben

Je hebt al heel wat mensen leren
Bieke, hoe loopt het op de dienst

en

keren

wekelijks
andere
jaarlijks

door
reterug,

maar er zijn ook heel wat verenigin-

ook enkele dagen op kantoor
vergezelt. En ook dienst Cultuur
zorgt voor ondersteuning.
Wat is het leukste aan jouw job?
Sowieso de afwisseling! Ik weet
altijd wat ik heb gepland, maar
nooit wat ik precies ga doen. Het
durft hier wel eens chaotisch te
zijn (lacht). En het contact met
de mensen, zowel met huurders,
toeristen, en collega’s van andere
toeristische diensten. En ik steek
nu eenmaal graag dingen in elkaar. Een
zoektochtje hier en een wandeling daar,
ik laat het mij allemaal wel gevallen.
Zolang het anderen ook maar bevalt!
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IN ‘T KORT
Heb je hulp nodig bij het invullen

openstaande energiefactuur.

van je aangifte, dan kan je een

OCMW,

telefonische

Moorslede,

afspraak

boeken

via 0257 57 360 (tenzij je op je

Marktplaats
051

57

18a

in

60

70,

socialedienst@moorslede.be

19 05

West-Vlaamse Seniorensportdag
(Midwest Sport-Izegem)

19 05

Sport’o’bellotocht (Velodroomvrienden)

16 06

Kampioenenhulde

18 06

30 e Fietsmarathon

26 06

20 05

aangifte een ander telefoonnummer
vindt).

21-22 05
27 05

ELEKTRISCH RIJDEN VOOR
JE ZAAK
Naast

de

ecologische

wijziging frans pensioen

maatregelen dat de overstap naar

Kreeg jij jouw Frans pensioen niet?

elektrisch rijden financieel steeds
wordt.

Lever zelf jouw verklaring van

Bovendien

leven aan! Dit doe je 1 keer per jaar.

kan je als ondernemer niet om het
feit heen dat vanaf 2026 enkel nog
elektrische bedrijfswagens fiscaal
aftrekbaar zullen zijn. Twijfel je
nog? Je vindt een overzicht van
alle voordelen op
https://luminus-business-blog.be/
elektrisch-rijden/dankzij-dezefiscale-steun-ligt-een-elektrischwagenpark-binnen-handbereik/
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FINANCIËLE TUSSENKOMST
BIJ HET BETALEN VAN JE
ENERGIEFACTUREN

zal

ontvang en stuur je jouw documen-

originele

30e
verreden

Fietsmarathon
worden

parcours:

Onze Koninklijke Harmonie zorgt traditioneel voor een

op

het

wandelconcert op zaterdag. Daarnaast zorgen zij nog

vanuit

de

voor wat extra muzikale frivoliteiten in de omgeving

ten terug. Deze online dienst is

Dadizeelsestraat via de Kerkstraat naar

van hun tent op de Marktplaats. Op zondagnamiddag

Heb je problemen met de betaling

beschikbaar:

de Marktplaats. Het aparte “kleuter-

komt er een fietsend muziek langs, houdt een DJ de

van je energiefacturen? Dan kun

• op www.info-retraite.fr door in

parcours” langs de 6e Jagersstraat en de

sfeer erin en is er ook straatanimatie voorzien. Ook

je het OCMW om een financiële

te loggen op jouw pensioen-

Brevierweg blijft ook bestaan.

de lokale politie draagt zijn steentje bij met een stand

tussenkomst in de energiefacturen

rekening,

vragen.

pensioenbetalingen”;

Je maakt best een afspraak met de

• op

rubriek

“Mijn

www.lassuranceretraite.fr,

sociale dienst. De maatschappelijk

www.agirc-arrco.fr

werker voert een sociaal onder-

retraitesolidarite.caissedesde-

zoek naar je familiale, sociale en

pots.fr, door verbinding te maken

financiële

met jouw persoonlijke ruimte.

situatie.

Vervolgens

of

https://

persoonlijke online ruimte? Maak

dienst. Het OCMW engageert zich

er met een paar klikken een aan

om binnen de 30 dagen na je

op www.info-retraite.fr.

informatie

aanvraag een beslissing te nemen.

Liever

zullen er ook dit jaar in onze

Wat breng je mee: identiteitskaart,

verklaring van leven binnen bij de

gemeente geen zitdagen gehouden

overzicht van alle inkomsten, alle

gemeente. De gemeente bevestigt

worden voor het invullen van de

vaste en variabele kosten, eventuele

jouw gegevens met een hand-

belastingen.

schulden,

tekening en stempel.

laatste

weer zodat reus Cyriel (Vanhauwaert) op het bijzondere verjaardagsfeest aanwezig kan zijn!

“Mijn pensioen in het buitenland”

het bijzonder comité voor de sociale

de

Minivoetbaltronooi 40+ Sport’o’bello
(Sporthal Moorslede)
Wielerwedstrijd Elite zonder contract +
Beloften (Koekuit)

Na een onderbreking van 3 jaar kan eindelijk de 30ste editie van de Fietsmarathon doorgaan:

Deze

Nog geen pensioenrekening of

Volgens

Toeren rond Dadizele (OKRA Dadizele)

op zaterdag 21 mei van 14 tot 22 uur en op zondag 22 mei van 9 tot 17 uur! We duimen alvast voor goed

Dit kan ook online. Via de dienst

wordt je dossier voorgelegd aan

ZITDAG BELASTINGEN

Gemeentelijk Vinkenierskampioenschap
(Oltereeke-Dadizele)

BK Wielrennen Juniores (Moorslede)

30e Fietsmarathon op 21 en 22 mei

over-

wegingen zorgen de fiscale steun-

interessanter

29 05

huurcontract

en

de

per

post?

Breng

je

Er komen meer categorieën voor de jeugd: één
categorie voor de kleuters tot 6 jaar en vervolgens per

waar je jouw fiets kan laten graveren. Een demo van
de Gympies zal niet ontbreken!

twee jaar tot aan 12 jaar. Dat maakt dus 3 categorieën van

Heemkundige Kring ging grasduinen in het verle-

7 tot 12 jaar, terwijl dit vroeger 1 leeftijdscategorie was.

den van de Fietsmarathon en zal op de

Op zondagmorgen biedt schepen voor Sport Jürgen
Deceuninck 2 ritten voor wielertoeristen aan: één van
75 km met start om 8.30 uur aan een gemiddelde snelheid

Marktplaats een montage laten zien met
sfeerbeelden. Een dikke dankjewel aan
de Heemkundige Kring!

van 28 km/u. en één van 50 km die start om 9 uur met

Doe jij met jouw vereniging nog iets

een gemiddelde van 23 km/u.

speciaals tijdens de Fietsmarathon?

De inschrijvingstafel staat in Jeugdhuis “Den Teirlink”
en er wordt € 4 deelname gevraagd.
Op en rond het parcours staat ook heel wat te gebeuren!

Of wil jij graag meewerken bij de
inschrijvingen
controle?

Meld

of

de
het

stempel-

graag

via

sport@moorslede.be!
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KALENDER

haal mij uit!

zondag

donderdag

woensdag

vrijdag

zaterdag

zondag

opening
toeristisch
seizoen

Lieven Scheire
“DNA”

Animatiefilm
“Go Fish”

Rock Sterre
Festival

Steven Mahieu
“Full contact
tour”

Wandeling
langs de
hoogvlakten
van oedelem

12 05

01 05

vanaf 6 uur
dienst Toerisme i.s.m.
Gezinsbond Dadizele en Bib

om 20 uur
Cultuurdienst

18 05

om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

Sfeerterras door Ridder
Janszonen

ert

Met een heus aperitiefconc

s

Opendeurd ag Bib
Dadizele
(nieuwe locatie) met
kinderzoek

tocht

Meer info op www.toerismedadizele.be/1mei

PROGRAMMA
6 uur: start Rommelmarkt
Gezinsbond in
centrumstraten Dadizele
10 uur: sfeerterras Ridder
Janszonen
11 uur: aperitiefconcert
Doorlopend: kinderzoektocht in park Mariënstede
door Bib
11 - 12.30 uur en
13.30 - 16.00 uur: bezoek
Oud Gemeentehuis mogelijk
+ bezoek vernieuwde bib!

om 20 uur
Landelijke Gilde Moorslede

In deze theaterlezing heeft
hij het over ons DNA en hoe
de genetica zowel ons zelfbeeld als onze medische
toekomst ingrijpend aan
het veranderen is. Dankzij
zijn ervaring als stand-upcomedian zal zelfs een leek
wetenschap zonder meer
interessant gaan vinden.
Ook jongeren vanaf 16 jaar
zijn welkom.

Dienst Toerisme
Dadizele

ADD: € 22 - VVK: € 20 ABO: € 18

LAATSTE TICKETS

Cultuursmakers

Afspraak om 14 uur op
Marktplaats in Moorslede
voor carpooling
Cultuursmakers
gratis voor leden, € 2
voor niet-leden

De kleine papegaaivis Alex
probeert zijn rif te redden als
dat bedreigd wordt door een
mysterieuze zwarte smurrie.
Samen met zijn vriendjes,
zeepaardje Christine, kogelvis Ed en zeeaal Aalenor,
probeert hij de oorsprong
van het zwarte spul te
achterhalen.
Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.
Drankje inbegrepen!

‘Full Contact Tour’ is de
vierde zaalshow van Steven
Mahieu en toont de comedian
op zijn best: heftig*
De betekenis van ’heftig’ in
Van Dale:
1. driftig, onstuimig (in woord
of gebaar)
2. hevig, krachtig, fel
3. erg goed, leuk
Veel meer dan een podium,
micro en een wit marcelleke
heeft Steven Mahieu niet
nodig!
GC De Bunder

GC De Bunder

Centrum Dadizele

22 05

De vereniging vtbKultuur
heet sinds zaterdag 29
januari Cultuursmakers!

€ 10

Het gaat razendsnel in de
wetenschap en de technologie.
Welke ontwikkelingen staan
er te trappelen aan de uitgang van het lab om binnenkort ons dagelijkse leven
binnen te treden? Lieven
Scheire zoekt het voor je uit
en vertelt er alles over.

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

056 50 91 00 of
toerisme@moorslede.be

12

21 05

www.tersterre.be
of www.facebook.com/
Rocksterre/

Springkasteel Wouter Geldof

Vrĳ bezoek Oud Gemeentehui

om 16.15 uur
Ter Sterre Moorslede
GC De Bunder

1 mei: opening
toeristisch seizoen

d Dadizele
Rommelm arkt Gezinsbon

20 05

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
€3

0494 56 48 17 of
vynckier.chris@telenet.be
ADD: € 15 - VVK: € 14 ABO: € 12

zondag

29 05

Op toer bij de
boerin: weet
wat je eet
van 14 tot 18 uur
Ferm Dadizele

Tijdens het 100-jarig jubileum
van Ferm Dadizele gaan
wij op toer bij onze trotse
boerin Rita.
Na de rondleiding op de
boerderij met 400 runderen
zijn er geen geheimen meer
voor jou.
Je komt er alles te weten
over de rassen, voeding en
huisvesting.
Er
is
randanimatie
met
hoeveterras,
boer
Andioentje,
hoekje
in
stro
voor
foto-

shoot. Streekbiertje, ijs en
broodje met limousinburger.
Iedereen welkom!
Waterhof in
Waterstraat, Moorslede
0475 53 41 10 of
fermdadizele@gmail.com

woensdag

15 06

Animatiefilm
“Spike”
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

€ 12

dinsdag

14 06

BLOEDDONATIE

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

Spike is een schattig egeltje
met een heel grote mond.
Wanneer in het woud de watervoorraad
uitgeput
raakt,
voelt Spike zich geroepen
om de dieren te redden.
Samen
met
Tjum
de
eekhoorn gaat ze op zoek
naar de Magische Watersteen
die in handen is van de
gemene berenkoning Bantur.
Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.
Drankje inbegrepen!
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
€3
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KALENDER
zaterdag

woensdag

Het Prethuis
“De Contactspeurder”

22 06

zondag

bloeddonatie
om 17 uur
Bloedgevers Moorslede

Deizel Bekoort
doorlopend programma van
14 tot 18 uur
Zangkoor Cantabile.

18 06
om 20 uur
Cultuurdienst

GC De Bunder
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

in Sociaal
Huis

26 06

Wie kinderen heeft, is vertrouwd met Kind en Gezin.
Tot nu toe had het consultatiebureau zijn onderkomen

Zonnebloemen

in Villa Rosa, in de Pater Lievensstraat in Moorslede.
Eind maart verhuisde Wiegwijs, de organisator van het

15 schitterende koren op 6
unieke locaties! Een unieke
koorbeleving in het centrum
van Dadizele.
Startplek van de wandeling:
kiosk in domein ‘t Torreke
Dadizele. Slotzang met alle
koren om 17.30 u. in domein
‘t Torreke.

consultatiebureau erkend door Kind en Gezin, naar het
eerste verdiep van het Sociaal Huis.
De verhuis past binnen het kader van de vele externe
diensten rond zorg en welzijn die in het Sociaal
Huis aangeboden worden (zoals de Woondienst, de
regionale dienst voor tewerkstelling…). Het zal voor
een nog betere samenwerking zorgen tussen Kind en

Centrum Dadizele

Gezin en het Huis van het Kind.

0497 41 17 93

De

consultatie-uren

voor

de

ouders

blijven

ongewijzigd en zijn allemaal op afspraak (tel. 078 150 100).

gratis

Indien je een account hebt dan kan je zelf boeken op

Raf maakt sinds kort deel uit
va het contactonderzoeksteam van het Agentschap
Zorg en Gezondheid. Hij
moet
mensen
telefonisch
benaderen om hun recente
contacten op te vragen,
maar dat is niet zo simpel.
‘De
contactspeurder’
is
een komische voorstelling
rond een actueel thema.
Boordevol
misverstanden
en verrassende wendingen.
Kortom een veilig avondje
heerlijk ontspannen.

www.kindengezin.be.
Daarnaast worden de zitdagen van Kind en Gezin
vanaf 1 april terug hervat. Deze gaan door de
4de woensdag van de maand van 14 u. tot 16 u.
(uitgezonderd juli en augustus).

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 18 - VVK: € 16 ABO: € 15
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Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!
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Lekker Lezen
nieuwe leestips van
en voor lezers
Ben jij ook zot van lezen maar vind je het elke keer
lastig om een keuze te maken uit het aanbod? Lees je
enkel tijdens de vakantie of verslind je het hele jaar
door romans? Laat je dan inspireren door de leestips
in onze keuzelijst Lekker Lezen editie 2022, met
allemaal nieuwe titels van vlot lezende romans. Vraag
ernaar in de bib van Moorslede en Dadizele!

Dienst Toerisme

zomert

Korte Keten picknick - en fietszoektocht

locaties

De

te

Korte

Keten

en log in met je Mijn Bibliotheek-profiel of maak een
nieuw profiel aan.
Vanaf 18 jaar betaal je € 5 lidgeld en dan kan je een
heel jaar alles gratis lenen. Je kan na het online
inschrijven ook onmiddellijk online betalen.
Online inschrijven kan pas voor leden vanaf 12 jaar.
Een Klaspas kan je niet online verlengen.
Je moet je binnen de 2 maanden na de online

De

proevertje

zeker

randanimatie

niet
zorgt

krijg je verse en kwaliteitsvolle producten

www.toerismedadizele.be in de gaten voor

recht van bij de boer zonder veel voedsel-

alle info. Let op! Inschrijven is verplicht!

kilometers

of

Bovendien
lokale

Hou

zeker

onze

website

verpakkingsmateriaal.

steun

je

economie
cluster

er

mee.

dienst

de

de

zondag

15

mei

tot

en

met

Daarom

30 september kan je deelnemen aan een

samen

fietszoektocht rond de Korte Keten. De

Toerisme

het

fietslus is ongeveer 53 kilometer lang.
Fiets ze, los de opdrachten op en maak

Keten (14 tot 22 mei) ‘Lekker Lokaal

kans op een smakelijke prijs! Haal het

Allemaal’.

zorgen

gratis deelnameformulier vanaf 15 mei af

in

bij het infokantoor voor Toerisme.

van

de
Op

voor

Week

van

zondag

een

van

Grensleie

Van

Korte

kader

Ga naar https://moorslede.bibliotheek.be/inschrijven

een

amuseren.

we

voor 1 jaar. Je kan je ook als nieuw lid inschrijven.

is

missen.

ervoor dat ook de kindjes zich volop

kader

de bib. Je kan je bestaande lidmaatschap verlengen

enkele

is een uitstekend gegeven. Als consument

met

Via de bibwebsite kan je nu ook online lid worden van

sinds

jaren aan een ware opmars bezig en dat

organiseert

Nieuw:
Online lid worden

is

dag

de

15

in
de

mei

volledig

Korte

Keten.

het

Op

5

locaties in de clustergemeenten (Dadizele,

Fotofietszoektocht ‘Dwars door Dadizele

Ledegem, Menen, Wevelgem en Wervik)

en Zonnebeke’

wordt een picknick georganiseerd. Die

Tussen 1 juni en 30 september organiseren

dag

Korte

we een zomerzoektocht in samenwerking

voor

met Zonnebeke. Het traject van 47,5

stellen

Ketenadresjes

ook
hun

verschillende
deuren

open

het grote publiek. Je kan er een extra

kilometer

woordje uitleg krijgen en op sommige

fietsnetwerk.

FOTO:JAN D’HONDT ATELJÉ D

loopt

grotendeels

via

het

Instappen kan eender waar op de lus. Voor
wie de ruim 47 km niet ineens wil afwerken,
kan de zoektocht gesplitst worden in 2
kleinere trajecten van 36 en 31 km. Haal
je gratis formulier vanaf 1 juni af bij dienst
Toerisme of 1 van de infopunten, plaats
de foto’s in de juiste volgorde en maak
kans op Moorslede- of Zonnebonnen! De
hoofdprijs is een bon ter waarde van € 125!

inschrijving eens aanmelden aan de balie in de bib, om
materialen te kunnen lenen in de bib.
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IN ‘T KORT
ons

allemaal

diep.

Vele

inwoners slaan er op de vlucht. Ook

en/of voortuinen te bekijken en te

is bedoeld voor chronisch zieken

woe van 14.30 - 15.30u.:

beoordelen. De resultaten worden

of mensen met recht op verhoogde

4 & 18 mei - 1, 15 & 29 juni

tegemoetkoming.

ma 27 juni om 14 u.

in oktober op de prijsuitreiking
bekendgemaakt.

deelnemer

Meer informatie op https://empact-

gratis

gratis, incl. koffie & taart

krijgt hiervoor in de loop van

zorgt.be/acties/gezondheidscheque/

Iedere

Gezellige namiddagen - 14 u.

aarzel niet en schrijf je in!

vrij 6 mei: Moederdagbingo
vrij 10 juni: Eetbingo
gratis

zelf voorziet in 7 opvangplaatsen.

beweging - flow yoga

Voor vragen rond opvang kun
Geert

bij

contactpersoon

Leenknecht

GEEF JE MENING OVER
ONZE BIB, CULTUURHUIS
EN ZWEMBAD

op

051 57 60 74 of
geert.leenknecht@moorslede.be.
Ook jij kan helpen! Spreek je

bib,

ons

cultuurcentrum

en het zwembad hechten veel

kan je tolken voor de vluchtelingen.

belang aan jouw mening. We willen

Of wil je buddy zijn? Zo kun je hen

weten waar we het goed doen,

ondersteunen bij allerlei praktische

waar we kunnen verbeteren en hoe

zaken (winkelen, administratie, de

we jouw ervaring zo aangenaam

bus nemen...). Neem contact op via

mogelijk kunnen maken. Zodat jij

warmebuurt@moorslede.be

er nog wat liever of vaker komt.
Help ons door onze enquête in

BLOEMEN HOUDEN VAN
MENSEN!

Gezondheidscheques
Wil je graag gezonder eten, meer

anoniem

Wist je dat het groen- en bebloemings-

bewegen, je mentaal beter voelen,

10 minuten van je tijd in beslag.

comité Moorslede jaarlijks een

stoppen met roken, alcohol of

Je maakt kans op een Bongobon

bebloemingswedstrijd organiseert?

drugs? Met de gezondheidscheque

van wel € 250 én je redt 1 m²

Je kan hier gratis aan deelnemen

krijg je een financieel duwtje in de

bedreigd regenwoud!

door je in te schrijven op

rug om beroep te doen op een

bebloemingswedstrijd.
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De

Oekraïens, Pools, Russisch…? Dan

www.moorslede.be/

diëtist,
Eind

cafetaria ldc patria - met
vernieuwd terras!

de bloembakken bij jouw woning,

van Oekraïne helpen. De gemeente

terecht

Gezondheidsadvies

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

voortuin of de mooie bloemen in

in Moorslede willen wij de inwoners

je

0478 52 09 57 - dienstencentrumpatria@skynet.be

het deel dat je zelf betaalt. De cheque

bus. Ben jij ook trots op jouw mooie

De huidige situatie in Oekraïne

6de Jagersstraat 4 in Moorslede

om de mooie gevelbebloeming

september een uitnodiging in de

Moorslede voor
Oekraïne
raakt

PATRIA

Dienstencentrum

kinesitherapeut,

psycho-

te vullen. De enquête is volledig
en

neemt

ongeveer

Bib: www.cult22.eu/be/5645

juli

loog of orthopedagoog. Je krijgt

Cultuur: www.cult22.eu/be/2489

komt een jury dan bij jullie langs

maximum € 45 terugbetaald van

Zwembad: www.sport22.eu/be/7129

Voordracht Wat is Mantelzorg? i.s.m.
Warm Moorslede en Samana Dadizele

Oud Gemeentehuis Dadizele
CREA BLOEMSCHIKKEN

5 mei & 16 juni om 19.30 u.
6 mei & 17 juni om 14 u.
max € 20, vooraf inschrijven
BREI - EN KLOSCAFÉ

do 5 & 19 mei en 2 & 16 juni om

iedere woensdag van 20 - 21 u.

13.30 u.

10-beurtenkaart: 40 euro

€ 3 (incl. kop koffie)

beweging - Bewegen voor 50+

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

Voordracht Het rammelt in mijn
buik...! (herboriste Mariolka Clabau)

vrij 20 mei om 14 u.
€ 5, incl. syllabus + koffie of
water

WORKSHOP CHOCOLADE ‘T KARAKSKE
IN BEVEREN

woe 4 mei van 13.30 u. tot

ma 23 mei om 14 u.
€ 3, incl. syllabus + koffie of
water
Voordracht Wat groeit er daar...?
(herboriste Mariolka Clabau)

vrij 24 juni om 14 u.
€ 5, incl. syllabus + koffie of
water

woe 20 juni van 14 u.
€ 3 incl. koffie en materiaal
Oud Gemeentehuis Dadizele
BODY & MIND

vrij 3 juni van 16 tot 17 u.
€5

STAPPENRUN PATRIA

dI 3 mei om 11.15 u.
gratis (mooie prijs te winnen)
ATELIER IN BEELD PATRIASCHILDERS
EN LESGEVERS CHRISTOPHE BAUTIL
EN FRANCKY VANDEWALLE

za 14 en zon 15 mei van 10 tot 17 u.
gratis
SOS TECHNOLOGIE!
(INDIVIDUELE BEGELEIDING)

16.30 u.

dI 31 mei om 14 u.

€ 26 (incl. maken van 4 diverse chocoladebereidingen en
huisgemaakte praliné)

gratis vooraf inschrijven
VOLKSSPELEN MET IJSJE!

woe 29 juni om 13.30 tot 16.30 u.
CREA WOLVOGELTJE

Voordracht De geschiedenis van de
computer in de 20e eeuw (Luc Debels)

CREA: SERVETTENKUNST

woe 1 juni om 14 u.
€ 6,5, incl. koffie en materiaal
voor 3 afgewerkte vogeltjes
Maria’s Rustoord Dadizele
BELEVINGSGERICHTE MASSAGE

woe 8 juni van 14 tot 17 u.
€ 18 voor 30 min. massage
naar keuze

€ 6,5 incl. onbeperkt spelen
op volksspelenparcours, ijsje,
koffie of thee of limonade voor
de kids en attentie - vooraf inschrijven
GRATIS WANDELINGEN
I.S.M. NATUURPUNT MANDELSTREKE

Voorjaarsbloeiers Vierkaven op
zo 22 mei om 14 u.
Avondwandeling Vierkaven op
za 4 juni om 19 u.
Kezelbergroute op za 18 juni
om 14 u.
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JUBILEA

IN ‘T HEEL KORT

Bijensafari in
Moorslede
Benieuwd welke bijen zich thuis voelen in Moorslede?
Of wil je gewoon meer weten over deze nuttige
bestuivers? Ga dan mee op de bijensafari! We
wandelen langs verschillende bijvriendelijke plekken.
Onderweg kom je alles te weten over de wondere wereld
van de wilde bijen!

Foto: Jan Stragier

BRILJANT - Lionel Duquesne en Regina Cnockaert

Foto: Jan Stragier

DIAMANT - Frans Wydooghe en Herna Hommez

Als je wil, kan je ook zelf bijen en hommels vangen
en je krijgt uitleg van een echte bijenspecialist. De
wandeling is toegankelijk voor iedereen, met of zonder
voorkennis. De lengte van de wandeling kan variëren,
naargelang de verhalen die we onderweg kruisen.

hoogte van het bijenhotel aan het bufferbekken in
de Moorsledestraat in Dadizele. Parkeergelegenheid
langs de parkeerstrook langs de Moorsledestraat. We
ronden af rond 16 u.

Foto: Jan Stragier

DIAMANT - Lutger Bekaert en Monique Loyson

Foto: Jan Stragier

GOUD - Johnny Deleu en Christiane Verstraete

Vanessa Schoutteten (44 jaar)
Meensesteenweg - Dadizele

en creatief bezig zijn. Eerder stond mijn zus Kristel
al in deze rubriek. We houden allebei heel erg van
fotograferen en vooral van natuurfotografie. Ik ga heel
graag fietsen en wandelen en dat is natuurlijk de ideale
manier om de natuur te ontdekken en dingen vast
te leggen. Vooral de zonsopgang en zonsondergang

Deze activiteit is gratis maar inschrijven is noodzakelijk
www.uitinvlaanderen.be.

Fotografe Vanessa nam de foto’s
voor deze editie

Het zit een beetje in de familie, denk ik, dat fotograferen

Praktisch: afspraak op zaterdag 7 mei om 13.45 u. ter

via

CREATIEVELING VAN DIENST

Deze

excursie

kan

enkel plaatsvinden bij de juiste weersomstandigheden.

fascineren me. Je hebt dan heel vaak mooie luchtschakeringen en vooral daar neem ik graag foto’s
van. Ik heb nooit een opleiding fotografie gevolgd, noch
lessen voor fotobewerking. Ik doe alles op gevoel.
Mijn foto’s publiceer ik af en toe op Instagram en van
gezinsfoto’s en vakanties maak ik fotoalbums. Da’s
ook echt een hobby, die ik trouwens deel met mijn
dochter Jolien (18). Ook zij neemt wel eens een camera
beet. Mijn zoon Sander (19) heeft de fotografiemicrobe
niet van mij geërfd (lacht). Ook mijn man neemt geen
foto’s, maar hij vergezelt mij wel vaak op mijn wandelingen,
net als onze hond Laika. Die durf ik ook wel eens
op de gevoelige plaat vastleggen. Beestjes zijn ook
natuur hé (lacht).

Foto: Jan Stragier

DIAMANT - Cyriel Cruyt en Denise Viaene
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Foto: Jan Stragier

GOUD - Paul Verscheure en Marie-Hélène Vandenbroucke

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

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
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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.)

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

Alle gemeentelijke diensten incl.
Amfoor: 26 mei
Alle gemeenteljike diensten incl.
Amfoor: 6 juni
Diftar-recylcagepark: 4 juni
Extra Amfoor: 1 mei, 29 mei, 5 juni
Extra Secretariaat Cultuur & Jeugd: 27 mei

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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Langste picknicktafel

woensdag 1 juni 2022
vanaf 11.15 uur
domein GC 't Torreke
Plaats 6, Dadizele

Spri
ng

Schuif je mee aan onze langste tafel in het park?
Iedereen is welkom!
Breng je eigen picknick mee en zet je bij.
#weekvanverbondenheid

l
e
e
t
s
ka

Gratis
ijsje
Meer info op
www.moorslede.be/langstetafel
bij regenweer gaat het evenement niet door

