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“Vergeet in deze periode
ook onze kwetsbaren
en eenzamen niet.”
BENEDIKT VALLAEY,
SCHEPEN VOOR ZORG & WELZIJN

Beste inwoner,
Ik had gehoopt dat de corona-epidemie nu al achter de rug zou zijn,
maar integendeel... Toch moeten we samen vooruit. We moeten onze
verantwoordelijkheid opnemen en ervoor zorgen dat we het virus
niet verder verspreiden. We hebben gezien hoe de versoepeling
van de maatregelen voor een opflakkering heeft gezorgd; meteen
het bewijs dat de opgelegde maatregelen wel degelijk nuttig zijn en
nu meer dan ooit moeten nageleefd worden.
In deze editie vind je opnieuw enkele mooie artikels en nuttige info.
Lees hoe je vanaf 1 december terug kunt instappen in de
groepsaankoop groene stroom. Er is ook aandacht voor een
Mooimaker die zich, samen met andere vrijwilligers, inzet om
Foto: Dorine Delrue
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zwerfvuil op te ruimen.
De maand oktober stond in het teken van de strijd tegen borstkanker.
In het kader hiervan hadden we een mooi en pakkend interview met
Annelies.
Rest mij nog enkel jullie te vragen om ook onze kwetsbaren en
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Sofie De Cleer, Ward Vergote, Sammy Vermeesch en Marilyne Volckaert

eenzamen niet te vergeten.
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In naam van het gemeentebestuur bedank ik jullie oprecht voor
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jullie inzet.
Veel leesplezier!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 januari 2021.
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Inhoud

GROEPSAANKOOP

groene stroom

Ook dit jaar kun je opnieuw veel besparen op je energiefactuur!
Hoe?
Schrijf je vrijblijvend in voor de

Hoe meer deelnemers, hoe groter

Inschrijven kan vanaf 1 december

10de

groene

de besparing kan zijn! Al meer dan

2020. Op 26 februari 2021 krijg

stroom en gas van de provincie

323.000 gezinnen en bedrijven

je je persoonlijk voorstel. Je ziet

West-Vlaanderen.

gingen jou voor.

meteen hoeveel je kan besparen.

zoekt

OCMW/SOCIAAL HUIS

Wanneer?
groepsaankoop

voor

jou

De

provincie

een

voordelig

Overstappen naar het voordelige

VRIJE TIJD

contract voor 100% groene energie.

Stapte je al eerder over naar

Sint en Sint-Maarten

Inschrijven kan via

een

www.west-vlaanderen.be/besparen.

contract? Hou er dan rekening

Hulp nodig?

mee
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voordelig

contract kan vanaf 1 mei 2021.

(groepsaankoop)
energieleverancier

Je kunt hiervoor langskomen bij

Waarom?

je contract kan verlengen aan

de Woondienst in het Sociaal Huis,

Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij

dure

je

Marktplaats 18a in Moorslede.

vorige groepsaankopen bespaarden

kan

op

kosteloos

Opgelet: je kan enkel komen op

de deelnemers gemiddeld 200 euro

van

energieleverancier

op hun energiefactuur. Bovendien

energiecontract veranderen.

kies je bewust voor groene energie.

dat

je

prijzen.
elk

Denk

eraan:

moment

en

van

afspraak. Bel hiervoor 051 26 24 78
of 0493 85 77 37 of mail naar
lien.leroy@roeselare.be.
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IN ‘T KORT
Mensen maken
Moorslede Mooi

stickers restafvalzakken mirom
De stickers voor de restafvalzak-

Warm Moorslede zoekt
Het achterlaten van zwerfvuil of sluikstort is strafbaar en

mijn ronde doen. Nu ik met pensioen ben, doe ik graag

daar staan boetes op tot 350 euro. Wie betrapt wordt,

iets terug voor de maatschappij.”

vertrouwd

Ook dit is sluikstorten:
4

jaar

Mooimaker

bij

de

Hondenpoep - Sigarettenpeuken - Afval naast de
glasbol - Mondmaskers - ...

daar eigenlijk niet thuis
hoort…

Het zijn woorden van een wijze klusser, maar ze
bevatten waarheid: wat je zelf doet, doe je - meestal camera’s

en

vaststellers

betrappen

“Ik heb mij aangesloten

dagelijks overtreders, maar hoe meer mensen gewoon

bij

Mooimakers

géén afval achterlaten hoe beter natuurlijk. Wil jij

omdat ik mij vreselijk

zelf ook iets doen: registreer je dan als Mooimaker

ergerde aan blikjes langs

op www.mooimakers.be ontvang opruimmateriaal en

de weg. Ik ga heel vaak een

houd op je eigen ritme een stukje van de buurt proper.

de

vaste route van 7 km wandelen.
Wat ik daar soms allemaal tegen
kom… Ik vond al een diepvries, 2 matrassen,
een volledig nieuw servies… Als het de periode is om
te snoeien, dan zie ik wel eens snoeimateriaal dat
langs de weg is gedumpt. Mensen vergeten wat dat
de maatschappij kost. Het is niet alleen slecht voor het
milieu, maar om grote stukken weg te halen, moeten er
soms 2 mensen van de technische dienst langskomen.
Ook glas vind ik vaak. Ik ben goed uitgerust met een
hesje, handschoenen, een prikker en afvalzakken
van de Mooimakers, maar glas vind ik altijd moeilijk
oprapen. Of hondenpoep. Ook dat is sluikstorten hé.
Je merkt wel dat het helpt als er camera’s worden
geplaatst. Dan blijft het toch netter. Sowieso blijf ik

6

Onze

in

je

buurt

en het aanspreekpunt voor de
buurtbewoners. Je verbindt jouw

ken van Mirom zijn nog tot eind dit
jaar te koop op het recyclagepark,
bij dienst Burgerzaken in het gemeentehuis en in het infokantoor
voor Toerisme. Je kan ze nog tot

weghalen bloemstukken
Het reinigen van graven kan tot en
met 25 oktober. Verwelkte bloemstukken worden vanaf 1 december
weggehaald.

eind volgend jaar op jouw restafvalzak kleven!

Wie doet dat dan?

Wat je zelf doet…

beter.

gezicht

buurt en de gemeente.

gemeente. Zij zag al heel
wat liggen in de berm dat

Wat is dat dan?
Als zorgzame buur ben je een

moet soms ook opdraaien voor de opruimingskosten.
Roos Delanoy is 75 jaar en ruim

‘Zorgzame buren’ in Dadizele

Reinigen van graven en

Ben jij sociaal ingesteld en heb je
een hart voor anderen? Kan jij goed
luisteren en wil je een helpende
hand toesteken? Wil je bijdragen
tot een leuke en veilige buurt?
Specifieke kennis is niet vereist en

download coronalert

het maakt niet uit hoe oud je bent.

Deze

Er kunnen ook meerdere zorgzame

verspreiding

buren in één buurt actief zijn.
Herken je jezelf in bovenstaande
zaken? Heb je goesting om deze
taak op te nemen? Dan ben jij onze
kandidaat!
Interesse?
Kom dan naar ons infomoment op
16 november om 19 u. in GC Den
Ommeganck.
Daar geven we je graag nog wat
extra uitleg en kunnen we al je
vragen beantwoorden.
Graag een seintje tegen 12 november
aan Sofie De Cleer via 051 57 60 70 of
sofie.de.cleer@moorslede.be

gratis

Zitdagen Sociaal Huis en dienst
Burgerzaken in ‘t Torreke
Op maandagnamiddag is er in ‘t
Torreke zitdag van het Sociaal
Huis. Je maakt een afspraak via
afspraak.moorslede.be of 051 57
60 70. Op dinsdagvoormiddag kan
je de dienst Burgerzaken daar bereiken. Ook deze dienst is enkel
via afspraak.moorslede.be of 051
77 70 06 te bereiken. Geef vooraf
aan waarvoor je wil langskomen.
Dan kunnen onze diensten je mak-

app
van

helpt

de

corona

te

vertragen. De app kan:
• je waarschuwen als je in nauw
contact

bent

geweest

met

iemand die positief testte op het
coronavirus
• je adviseren over wat je moet
doen om jezelf en andere te
beschermen
• andere gebruikers van de app,
waarmee je in nauw contact
stond, anoniem waarschuwen
als je zelf positief zou testen op
het coronavirus

kelijker verder helpen.
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En het resultaat was niet oké…

Girlpower
uit Moorslede

Annelies Corneillie

Neen,

gynaecoloog

naar de oncoloog. Gelukkig waren

Screening

dat mensen schrik hebben van
het coronavirus, zoekt men echter
steeds minder een arts op. Nochtans ontdekte ook Annelies door
een bezoek aan de huisarts dat ze
borstkanker had.

rechtersleutelbeen.

Mijn man spoorde mij aan naar
de huisarts te gaan. Die stelde
borstonderzoek

voor

en

ontdekte zo een knobbeltje in mijn
linkerborst.

werd

doorverwezen

voor een mammografie. Toen ik
aan het afrekenen was, werd ik
teruggeroepen voor een echo. De
arts die de echo uitvoerde, wilde
meteen ook een punctie. Toen
ben ik gaan panikeren. Je voelt
aan alles dat het niet goed zit.
Gelukkig mocht ik de dag nadien
al de punctie laten nemen, maar
pas 2 dagen nadien kreeg ik het
resultaat. Die dagen leken eeuwen
te duren…
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Hoe gingen jij en je gezin hiermee
om?
Ik hield de moed erin. Ook mijn
zoon zag het positief in. Voor mijn
man lag het moeilijker. Hij was
vooral bang dat hij mij zou moeten
afgeven… Ik moest de boodschap
ook aan mijn ouders brengen en dat
was verschrikkelijk. Ik zag vanalles
door hen heen gaan… Heel zwaar.
echter niet. Ik stond meteen voor 16
chemokuren.
Hoe ben je die doorgekomen?
Ik

kreeg

pillen

tegen

de

misselijkheid en die hielpen. Maar 5
maand geen smaak, bloedneuzen,
nagels

Was je meteen gealarmeerd?

Annelies

er geen uitzaaiingen.

Veel tijd om na te denken, kreeg ik

Ik was 39 en voelde een knobbeltje

Ik

diagnose

de lever. ’s Avonds mocht ik dan

is dan ook heel belangrijk. Om-

Nee.

de

CT-scan, MRI, botscan en echo van

en 150 mannen te horen dat ze

een

die

stelde. Daags nadien kreeg ik een

krijgen ongeveer 17 000 vrouwen

mijn

mij

borstkanker HER2 positief graad 3

teken van borstkanker. Jaarlijks

aan

bracht

dinsdag kon ik langsgaan bij mijn

Oktober stond zoals altijd in het

hebben.

huisarts

het slechte nieuws op vrijdag. Op

41 jaar
Geboren en getogen
Mwoslénoare
Partner van Peter, mama van
Jorben
Woont in de Permekelaan
Filiaalmanager in Kruidvat
Roeselare

borstkanker

mijn

die

loskomen,

aften,

haarverlies… Dat vreet wel aan
een mens. Op het laatste verloor ik
ook mijn wenkbrauwen en wimpers
en daar had ik het heel moeilijk
mee. Ik had een pruikje gekocht,

een groep van 8 lotgenoten, die 2
keer per week naar het ziekenhuis
gaan. Er zijn sessies met een
psycholoog, sportsessies, sessie
over voeding… Door die sessies
ging ik fysiek, maar ook mentaal
vooruit. Ik kreeg opnieuw zin om
te gaan werken. In september,
14 maand na de diagnose, ben ik
uiteindelijk weer gestart.
Hoe gaat het nu met je?
Goed! De vermoeidheid blijft wel,
maar ik ben heel blij dat ik weer
onder de mensen mag komen.
Ik voel me nu weer deel van de
maatschappij. Hoewel veel mensen
me altijd het gevoel hebben
gegeven dat ik er bleef bijhoren.
Mijn zussen en mijn ouders
zijn er altijd voor mij geweest.
Meegaan voor de onderzoeken,
de behandelingen, het huishouden
draaiende houden: niets was hen
teveel. En mijn vriendin Evelien
Lantoine haalde me uit mijn kot
om te wandelen. Ook haar ben ik
eeuwig dankbaar. En mijn huisarts.
Dankzij haar screening ben ik er
nog. Ik ben mij nu ook veel bewuster
van mijn lichaam. Ik denk dat ik nu
veel sneller naar de huisarts zal
gaan. En dat zou iedereen moeten
doen. Voel je iets, aarzel dan niet
om jouw arts op te zoeken, ook in
deze rare tijden. Artsen nemen echt
voldoende maatregelen.

maar heb dat uiteindelijk maar 1
keer gedragen. Dat was ik niet. Ik
heb wel een assortiment mutsjes
gekocht. Voor iedere outfit had ik
een passend mutsje (lacht). Na de
chemo volgde de immunotherapie,
de borstsparende operatie en 24
bestralingen. Daarna ging ik naar
de oncorevalidatie om te sporten,

Hoe zie je de toekomst?
Ik denk dat ik nooit van mezelf zal
zeggen dat ik genezen ben. Die
angst zal er wellicht wel blijven.
Maar ik wil nu en morgen vooral
genieten van wat er is. Van mijn leuk
werk, mijn prachtige gezin, mijn
fantastische familie en vrienden!
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Wat met Sint-Maarten en Sinterklaas?

dat de modder zo grondig en zo

DOE DE DEUR DICHT

De rondgang met Sint-Maarten en de huisbezoeken van de Sint
zijn tradities die we niet graag onderbreken.
Beide kunnen doorgaan, maar met de nodige maatregelen.

EN RED
LEVENS
BIJ BRAND

Doe de deur dicht en red levens bij brand.
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook
– de grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo heb je meer tijd
om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen wanneer een rookmelder alarm slaat. Doe de deur dicht en je bent een held!
een campagne van:

Sint-Maarten

Huisbezoeken Sinterklaas

Sint-Maartensavond op dinsdagavond 10 november

Een huisbezoek van de Sint waarbij ouders op

tussen 17 en 19 uur kan doorgaan, gezien de rondgang

voorhand

georganiseerd wordt voor -12-jarigen. De kinderen

toegestaan. De volwassenen moeten afstand houden

vallen niet onder het samenscholingsverbod voor

van Sint en Pieten of moeten een mondmasker dragen.

groepen groter dan 10 personen. Voor die kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker

geldt ook geen mondmaskerplicht.

dragen. De Sint en zijn Pieten zullen sowieso een

Iedere begeleider ouder dan 12 jaar is wel verplicht een

mondmasker op hebben. Hoe de intrede van de Sint

mondmasker te dragen. Ook wie de deur openmaakt

in onze gemeente verloopt, verneem je op pagina 14!

bezoek

moeten

reserveren,

voor de zingende kinderen, draagt een mondmasker.

is

haar biet. Iedere deelnemende vereniging die mee
wil jureren zal een mapje met foto’s ontvangen. De

gedeelde

verantwoordelijkheid.

kunnen

en

andere

• Markeer je materiaal (met je

loonwerkers

btw-nummer of een eigen mar-

weggebruikers

kering) en hou een lijst met se-

waarschuwen met aangepaste sig-

rienummers, merk en type bij.

Door alle binnendeuren in huis dicht

nalisatie. Je kan 2 signalisatiebor-

• Hou een oogje in het zeil voor

te doen, kan je levens redden. Want

den krijgen voor 30 euro. Interes-

elkaar en verwittig de lokale po-

als er brand uitbreekt, houdt zelfs

se? Neem contact op met dienst

litie onmiddellijk op 057 23 05

een

niet-brandwerende

Milieu, Groen en Landbouw via

00 als je iets verdachts opmerkt

binnendeur de rook tot 20 minuten

051 78 89 15 of milieu@moorslede.be

gewone,

(voertuig, gedragingen, situatie)!

tegen. Voldoende rookmelders en

Meer informatie vind je op www.

een ingeoefend vluchtplan zorgen

arroieper.be/nl/pagina/678/voor-

ervoor dat jij en je gezin tijdig je

kom-diefstal-van-werkmateriaal.

woning kunnen verlaten bij brand.

html

Trek ook de deuren achter je dicht
op weg naar buiten, zo sluit je de

verdieping minstens 1 rookmelder

Goed gemerkt

hebben.

Recent worden in onze politiezone en
in omliggende zones weer opmerkelijk meer diefstallen uit bestel-

een boek. Er wordt ook voor een vliegende jury

wagens vastgesteld. Bij dit soort

De inhoud van dit artikel is gebaseerd
op

de

veiligheidsmaatregelen

diefstallen maakt de dief snel buit.

die

Het verlies bedraagt al snel enkele

geldig waren op 6 oktober. Zijn de

duizenden euro’s. Vandaar dat het

maatregelen tussen 6 en 31 oktober
opnieuw

gewijzigd,

dan

kan

belangrijk is om in te zetten op

de

preventie.

inhoud achterhaald zijn. Hou onze
facebookpagina en website in de
gaten!
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lijk!

Doe de deur dicht

mooiste foto’s per klas ontvangen via het Davidsfonds

een prijs.

het de inbrekers niet te makke-

oplettend is. Het gaat om een

appartement of studio op elke

de school een foto overmaken van hun kind met zijn/

een lantaarn. Deze kinderen maken een extra kans op

verkeer de snelheid aanpast en

In Vlaanderen moet elke woning,

Ook de bietenkeuring verloopt anders. Ouders kunnen

fotograaf. Er worden foto’s genomen van kinderen met

• Installeer extra sloten en maak

brand op en beperk je de schade.

Er wordt ook enkel met voorverpakt snoep gewerkt.

gezorgd. Die persoon loopt rond samen met een

gen …

verwijderd en het voorbijgaand

Landbouwers
Meer info: doededeurdicht.be

het

snel mogelijk van de weg wordt

gen een muur, andere bestelwa-

• Sluit altijd de deuren van de beModder op de weg

stelwagen

In oogsttijd is er meer verkeer

• Parkeer de bestelwagen op het

op de wegen van en naar land-

einde van de werkdag op zicht-

bouwbedrijven en velden. En als

bare plaatsen waar sociale con-

het weer slechter wordt, treedt er

trole is

een bekend probleem op: mod-

• Parkeer de camionette met de

der op de weg. Het is belangrijk

laaddeuren zo dicht mogelijk te-

De Grote Grondvraag:
Hoe gezond is jouw grond?
Moorslede ondersteunt deze campagne van OVAM. Met De Grote
Grondvraag worden alle grondeigenaars in Vlaanderen ondersteund bij het controleren, en waar
nodig, saneren van de grond. Op
www.degrotegrondvraag.be kan je
opzoeken hoe het gesteld is met
de kwaliteit van de grond waarop
je woont of werkt. Als blijkt dat
de grond een risicogrond is, dan
geeft OVAM stap voor stap aan wat
je moet doen om de grond terug
gezond te maken. Help ook jij mee
aan dit onderzoek?
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haal mij uit!
zondag

01 11

De contactspeurder
DOOR PRETHUIS
om 20 uur
Het Prethuis i.s.m.
Cultuurdienst

nog van die belangrijke dingen in het leven. Maar ook
over iemand missen en af
en toe ‘sorry’ kunnen zeggen. Een voorstelling met
veel leuke liedjes en niet al
te moeilijke raadseltjes voor
kleine, lieve prinsesjes en
dappere beren.

leven leidt, is nieuwsgierig
naar andere mensen. Een
voorstelling over wie je bent,
waar je thuis hoort maar bovenal over de moed om voor
jezelf te kiezen.
GC De Bunder
051 70 02 85
ADD: € 6 - VVK: € 5 ABO: € 4

Gili tot een ware kunst wist
te verheffen en waarmee hij
vermeende paragnosten en
helderzienden liefdevol belachelijk maakt.
GC De Bunder
051 70 02 85
ADD: € 16 - VVK: € 15 ABO: € 13

woensdag

de actualiteit. Hij schrijft om
de zes maanden een nieuwe
show Tijdens de rust. Een
strak schema. Een stand-upcomedyshow over de staat
van ons ‘zijn’.

18 11

sinterklaas
& het gouden
hoefijzer
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 10 - VVK: € 9 ABO: € 7

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. Dit
blijkt echter niet zo simpel…
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 20 - VVK: € 18 ABO: € 17

woensdag

04 11

Prinsesje
en de beer

DOOR MUZIEKTHEATER
FIERLEFANT
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
“Prinsesje en de Beer” is een
‘echt’ sprookje over vriendschap, over anders zijn en
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maandag

09 11

de wetsdokter
vertelt

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

donderdag

05 11
Tarzan

DOOR ILA VAN DER POUW
om 14 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst
Een gorillamoeder ontfermt
zich over een in de jungle
achtergelaten baby en geeft
het kind de naam Tarzan. En
dan verschijnt na tien jaar
tante Jane in de jungle. Ze
is op zoek naar het vermiste
kind van haar zus. Tarzan die
inmiddels een vrolijk apen-

vrijdag

06 11

Gili “best of”
om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Comedian-mentalist Gili verraste vriend en vijand met
zijn succesvolle theatershow
‘Iedereen Paranormaal’ als
antwoord op de media-tsunami rond het tv-programma
‘Het Zesde Zintuig’. Ook
zijn volgende voorstellingen
wisten volle zalen verward
en vol ongeloof naar huis
te sturen. Zijn vijf zintuigen
zó goed gebruiken dat het
lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft, dat is het vak dat

lezing door
Dr. Med. Jan Bolt
om 19.30 uur
Femma Freya Moorslede

De wetsdokter is in feite de
laatste spreekbuis van de
overledene. De forensisch
patholoog - anatoom Dr. Bolt
neemt je mee op zijn werkterrein, met tal van gevallen
uit zijn rijk gevulde carrière.
Een open en gedreven getuigenis geïllustreerd door
talrijke beelden.

GC De Bunder
0472 48 05 18 of
femmafreya.moorslede@
outlook.com of

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

vrijdag

20 11

Kloot per W &
Jan Hautekiet
om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Kloot Per W en Jan Hautekiet
kennen elkaar van in het 5e
leerjaar. Jan speelde toen al
een serieus stukje klassieke
piano. Kloot stond voor de
grote spiegel van z’n moeder The Beatles na te doen
op een tennisracket. 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 met classics en pareltjes
uit 60 jaar popmuziek (maar
verwacht geen exacte kopieën van het origineel).

GC D’Oude Schole
http://www.slypssprint.
be/index.php/
programma-2020 of
0498 846 811
€6

donderdag

26 11

Nigel Williams
tijdens de rust
om 20 uur
GC De Bunder

Na 8 avondvullende shows
en 20 jaar op de planken,
kondigde Nigel Williams in
2017 aan dat hij zou stoppen
met de grotere zaalshows. .
Nigels comedy is geënt op

Bandit

om 20.30 uur
Heko Selection
Bandit komt voor de 16 e
keer naar GC De Bunder in
Moorslede, zijn geboortedorp. Hij wordt bijgestaan
door zijn orkest, dit in een
unieke sfeer van een prachtige lichtshow.

0496 45 76 48 of
heko.selection@skynet.be

20 11

om 20 uur
Slyps Sprint

05 12

GC De Bunder

vrijdag

Renaat Schotte

zaterdag

GC De Bunder

ADD & VVK: € 25 ABO: € 23 - Kids -12j.:
Gratis - VIP: € 65

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

vrijdag

04 12

het genetisch
geheugen van
vlaanderen

lezing door Prof. Dr.
Maarten Larmuseau
om 20.00 uur
Heemkundige Kring Moorslede
GC De Bunder
contact@heemkringmoorslede.be
Leden: € 8
Niet-leden: € 10

woensdag

09 12

Kerstbloemschikken

in bubbels met bubbels
om 19.30 uur
Maison Charlotte
‘t Torreke
Maison Charlotte
Roeselare 0472 87 48 50

13

vrijdag

11 12

zaterdag

Where Dirk
Noyen meets
Tars Lootens
om 20 uur
Cultuurdienst Moorslede

Bert Gabriëls
Eindejaarscon- Feestconcert
Terra Tonica
ference 2020
om 17 uur
om 20 uur
KSA Moorslede

12 12

zondag

20 12

Ridder Jans Zonen

We trekken nog eens alle registers open. Aangespoord door
het vuur, gezegend door het water, landen we na een lange tocht langsheen de sterren op aarde. In een wervelende
show tarten we de wetten van de zwaartekracht, we bezingen
en bespelen de schoonheid van de natuur en ontdekken vol
bewondering het mooiste van moeder aarde.
GC De Bunder

De kruising tussen de klassieke wereld met de fagot
aan de ene zijde en de wereld van de lichte jazz aan
de andere kant opent nieuwe horizonten in de muziek.
De unieke begeleiding van
Tars Lootens in de pittige
swingende blues, bossa’s
en in de aangename luistermuziek, maakt van deze
combinatie een muzikaal
hoogtepunt. Naast de fagot
en keyboard is ook de contrabas van de partij.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 8 - VVK: € 7 ABO: € 5

KSA Moorslede bestaat dit
jaar 90 jaar. Dit kunnen we
dus niet zomaar laten passeren. Daarom presenteren
we u op 12 december Bert
Gabriëls. Hij komt voor ons
het 90ste levensjaar overlopen in een heuse eindejaarsconférence. Deze zal gaan
over al het nieuws die zich in
het jaar 2020 heeft voorgedaan. De leiding kan alvast
niet wachten…
GC De Bunder
KSA Moorslede of
cultuur@moorslede.be
of 051 70 02 85
ADD: € 15 - VVK: € 14 ABO: € 13

woensdag

16 12

Frozen II

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

14

0477 13 69 19 of rjzdadizele@gmail.com

Zwemmen tijdens de herfstvakantie
We zijn het ondertussen al gewoon: zwemmen op

07.30 - 08.30 u.		

Baantjeszwemmen

afspraak in coronatijd. Een afspraak maak je via

08.30 - 09.30 u.		

Baantjeszwemmen

www.moorslede.be/zwemmenopafspraak.

14.30 - 15.50 u.		

Vrij zwemmen

Tijdens de vakantie wijken de tijdsloten op week-

15.50 - 17.10 u.		

Vrij zwemmen

dagen af van de regeling tijdens de schoolperiode.

17.10 - 18.30 u.		

Vrij zwemmen

Zie hier de tijdsloten van maandag 2 tot en met vrijdag

18.30 - 19.30 u.		

Baantjeszwemmen

6 november:

19.30 - 20.30 u.		

Baantjeszwemmen

20.30 - 21.30 u.		

Baantjeszwemmen

ADD: € 17 - VVK: € 14 - ABO: € 13 - Kids -12j.: € 7

Aankomst Sinterklaas
Net zoals wij allemaal, moeten ook Sinterklaas en zijn
Pieten oppassen voor het coronavirus. Daarom komt
de Sint dit jaar niet aan in ’t Torreke, maar gaat hij
rechtstreeks naar de zaal. Om iedereen op een veilige
manier te kunnen ontvangen, komt de Sint naar GC De
Bunder in Moorslede en niet naar Dadizele.
De Sint komt op zondag 15 november om 14.30 uur.
Samen met zijn Pieten zorgt de Sint opnieuw voor een
leuke theatervoorstelling “Sint en Piet betrapt”!
Gezien we slechts 200 personen kunnen ontvangen, is
inschrijven op voorhand via cultuur@moorslede.be of
051 70 02 85 verplicht en dit vóór 10 november! Geef
het aantal personen mee waarmee je de voorstelling
zal bijwonen!
Sint en Piet betrapt!
Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook deze keer
weer vele huiskamers. Ze halen tekeningen, brieven en
verlanglijstjes uit de schoentjes en leggen wat lekkers
in de plaats. Omdat het voor Sint en Piet verboden is
om betrapt te worden tijdens die huisbezoeken, doen
ze dit altijd ’s nachts en - waar dat mogelijk is - via de
schoorsteen.
Alles loopt opnieuw van een leien dakje en al vele
tekeningen en brieven werden opgehaald tot ... Piet
opeens oog in oog staat met een kind. Betrapt! Wat nu…

Lekker Lezen: 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? Laat
je dan inspireren door de leestips in onze nieuwe
brochure ‘Lekker Lezen’ met titels van vlot lezende
romans. Vraag ernaar in de bib van Moorslede en
Dadizele!
Is je leeshonger hiermee niet gestild? Surf dan naar
Langzullenwelezen.be of Iedereen Leest - wat lees jij?
op Facebook. Ben je op zoek naar een boek voor een
nieuwsgierige vierjarige of een avontuurlijke tiener?
Ontdek dan Boekenzoeker.be en laat het leesplezier
beginnen!
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Ten

laatste

op
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Toeristische terugblik
december

die geconfronteerd worden met ex-

2021 zal de Vlaamse Regering

tra uitgaven, zelfstandigen, flexijobs,

de

jobstudenten, artiesten, ...

stroomgebiedbeheerplannen

dus zeker niet bij het OCMW aan te

en het bijhorende maatregelen-

kloppen!

De plannen zullen maatregelen en
PMD: doe jij het juist?
Sinds vorig jaar mag er heel wat
meer in de PMD-zak. Yoghurtpotjes
en botervlootjes bijvoorbeeld, of
lege tubes tandpasta en netjes om
citroenen of ajuinen te verpakken.
Maar wat kan er nog in?
1. Plastic folie, check!
2. Mag ik verpakkingen in elkaar
steken? Neen, want verpakkingen
worden mechanisch gesorteerd. En
dat is onmogelijk als ze in elkaar
worden gestapeld of in een apart
zakje worden gestopt.
3. Waarom mogen chipskokers er
niet in? Chipskokers zijn een geval
apart. Ze bestaan uit verschillende
lagen die niet meer uit elkaar gehaald kunnen worden: papier, aluminium… De chipskoker hoort thuis bij
het restafval.
4. Bloempotjes: ja of neen? Ja hoor!
Nog vragen over sorteren:
www.betersorteren.be
Vol van Water

HET OCMW KAN JE HELPEN

acties bevatten voor een verbetering

HULP BIJ
HUISVESTING

van het grondwater en oppervlakte-

HULP VOOR DE FAMILIES
IN MOEILIJKHEDEN

water en voor de bescherming tegen

BASISBEHOEFTEN

overstromingen en droogte.

FINANCIËLE HULP

Voor Moorslede zijn er wijzigingen

HULP INZAKE
ENERGIE

in de zoneringsplannen en de ge-

MEDISCHE HULP

biedsdekkende uitvoeringsplannen.

ONBETAALDE
REKENINGEN

Die zijn ook in die stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Hierin ligt vast of je je afvalwater zelf

MET DE CRISIS IS JOUW SITUATIE
MISSCHIEN VERANDERD!

moet zuiveren, of als dit collectief
zal gebeuren.
De waterlopen op het grondgebied
van de gemeente Moorslede vallen

Stopzetting verkoop

onder het Leiebekken (aandachts-

restafvalzakken.

een overzicht van de plandelen

Vanaf 1 januari 2021 worden geen

en acties die voor Moorslede rele-

restafvalzakken

vant zijn. Via geoloketten kom je te

bij dienst Burgerzaken in het ge-

weten welke acties in jouw buurt

meentehuis en in het infokantoor

gepland zijn of hoe het afvalwater

voor Toerisme. Je vindt ze wel bij

in jouw straat gezuiverd wordt. Je

• Diftar-Recylagepark, Briekhoek-

tatie over de plannen.

meer

verkocht

straat, Moorslede
• Carrefour, Roeselaarsestraat,
Moorslede

Het OCMW is er voor jou
r e gering 125 miljoen euro steun vrijgemaakt voor de burgers op wie

• De Klaver, Marktplaats 19, Moorslede
• Mariënstede, Remi-Dewitestraat,
Dadizele

de COVID-19-crisis een financiële

• Ti Amo, Marktplaats, Moorslede

impact heeft gehad. Deze steun is

• Spar, Ledegemstraat, Dadizele

bestemd voor diegenen die een deel

• Videoclub Dadizele, Kleppestraat,

van hun inkomen hebben verloren,

Pater Lievenswandelpad

Bakker Bas verloor zijn geheugen

Het

en rekende op jouw hulp om de

herwerkt

ingrediënten

het

terug

te

vinden.

Dankzij een fijne werking met dit

Koekuitwandelpad

werd

comité, kan deze prachtige route

tot

blijven bestaan. Nieuwe folders

Lievenswandelpad.

van het Pater Lievenspad vind je in

en

Pater

omgedoopt

269 Bakker Basjes trokken deze

Langs

zomer op pad en konden de

wandelpad

raadseltjes oplossen. Wie zijn foto

een

doorstuurde,

prijzen

62 mensen dienden een correct

winnen. De foto met de meeste

ingevuld formulier terug in. Daaruit

likes won een kinderfeestje in

werden 5 winnaars geloot. Op

thema ‘Bakkerij Lélé’ ter waarde van

zondag 10 oktober stelde dienst

€ 180 , nummers 2, 3, 4 & 5 wonnen

Toerisme deze voor aan de pers.

elk een bakpakket. Bij het ter

Een deel van het wandelpad werd

perse gaan van deze editie liep de

ingewandeld;

wedstrijd nog. Hou onze website

zelf vond plaats in café de Koekuit,

en facebookpagina in de gaten en

halverwege het parcours. Naast

verneem wie won!

de

kon

leuke

Super Secret

Op www.volvanwater.be krijg je

vindt er ook bijkomende documen-

Bakker Bas

het

10

kilometer-lange

werd

deze

fotozoektocht

winnaars

Lievenscomité

gebied Heulebeek).

Begin juli heeft de federale

16

Aarzel

2022-2027 voor Schelde en Maas
programma vaststellen.

Dat het coronavirus een grote impact had op onze vrijetijdsdiensten, hoeft geen betoog.
Toch heeft de dienst Toerisme er een mooi toeristisch seizoen op zitten.
We lichten graag een aantal van onze activiteiten uit.

de

het infokantoor voor Toerisme!

zomer

uitgewerkt.

prijsuitreiking

werd

het

voorgesteld

Pater
als

s
Proficiat aan de winnagsarhet

t lan
van de wa nde lzo ekt och
Pat er Lie ven sw and elp ad!
ue € 60)
Linda Defever (restocheq
heque € 50)
Christiane Ledoux (restoc
€ 40)
Mia Bekaert (restocheque
€ 30)
Warre Delie (restocheque
€ 20)
Julie Rosez (restocheque

‘peter’ van het Pater Lievenspad.

Van 20 juni tot en met 14 oktober
konden mensen dit interactieve
spel spelen in ’t Torreke en Park
Mariënstede.

Kermisactiviteit
Onze

artisanale

markt

op

13

september was een succes. Het
coronaproof

terras

baadde

in

de zon en de vele standhouders
konden

hun

producten

volop

tonen. Ook de vertelster kon op
veel bijval rekenen van de kindjes,
net als de glittertattoo’s en de
volksspelen.

Dadizele
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PATRIA

IN ‘T HEEL KORT

Moorslede lanceert
‘Zorgparkeren’

Gezondheidsadvies

woe van 14.30 - 15.30u.:
25 nov & 9 dec

Dokters, (thuis)verplegers en andere zorgverleners
hebben vaak moeite om bij het bezoeken van

gratis

hun patiënten (snel) een parkeerplaats in de
buurt te vinden. ‘Zorgparkeren’ biedt hiervoor
een oplossing. Inwoners kleven een speciale
sticker aan of bij hun garage of oprit waardoor

CREATIEVELING VAN DIENST

zijn beurt de ‘zorgparkeerkaart’ zichtbaar in het

Fotografe Dorine nam de foto’s
voor deze editie

voertuig achter. Op deze kaart staan de nodige

Dorine Delrue

contactgegevens en de nummerplaat van de

Ledegemstraat 51 - Dadizele

ze zorgverleners de toelating geven om er voor
korte tijd te parkeren. De zorgverlener laat op

Cafetaria LDC Patria

elke werkdag van 13.30 - 17 u.
Gezellige namiddagen - 14 u.
vrij 20 nov: Bombingo
vrij 18 dec: Engelbingo

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

Voordrachten

Alles over jongdementie
woe 2 dec om 14 u.
2 euro, incl. water/koffie,
vooraf inschrijven
Voordrachten

Mijn natuurlijke weerstand
door herboriste Mariolka Clabau
vrij 11 dec om 14 u.
4 euro, incl. drankje, hapje en

Workshops

Ik had 1 jaar fotografiecursus gevolgd toen ik in 2012
Zorgverleners kunnen hun aanvraag via onze

borstkanker kreeg. Ik kon mijn examens niet meedoen

website

Zij

en zag het na mijn behandeling niet meteen zitten om

krijgen dan hun kaart en enkele stickers om aan

de cursus te hervatten. Ik kon fysiek ook heel weinig

hun klanten uit te delen. Inwoners kunnen ook

aan. Daarom begon ik te wandelen. En ik nam mijn

rechtstreeks een sticker aanvragen via het Sociaal

camera mee. Zo kon ik veel oefenen en heb ik mezelf

Huis (zorg@moorslede.be of 051 57 60 70).

heel veel aangeleerd. Ik kan er echt van genieten

(www.moorslede.be).

als ik een zonsopgang kan vastleggen, al wandel ik
meestal gewoon overdag.
Na het wandelen, wilde ik weer lopen. Mijn zoon Thijs
wilde me vergezellen, maar ik wilde niet dat hij van

Beweging - Flow Yoga

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

Beweging - 50+

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

Beweging - ahimsa Yoga

iedere donderdag van 9 - 10 u.
10-beurtenkaart: 30 euro

zee naar Dadizele moest rijden voor 50 meter. Dus
begon mijn broer met mij te trainen. Tijdens ons vaste
looprondje op zaterdagmorgen kwamen er alsmaar
mensen bij. En zo ontstond uiteindelijk de Ontbijtrun.

Voordrachten

Alles over zicht en gehoor
i.s.m. Optiekcentrum Moorslede

Van 67 deelnemers in 2014 naar 2 000 op vandaag.

ma 23 nov om 14 u.

Of de Ontbijtrun volgend voorjaar zal doorgaan, dat

3 euro, incl. drankje, vooraf

weet ik nog niet, maar ’t komt allemaal goed, dat weet
ik zeker!

Feel good: Nu is de herinnering
van morgen!

woe 18 nov om 14 u.
5 euro incl. drankje
Crea: Pasta-engeltjes

ma 21 dec om 14 u.
6,5 euro incl. alle
materiaal en
drankje

syllabus, vooraf inschrijven

gratis

zorgverlener vermeld.

indienen

Dienstencentrum

Crea: Smulboeket
woe 4 nov om 14 u.
6,5 euro, incl. alle
ingrediënten en drankje,
vooraf inschrijven
Videochatten voor beginners

di 3 nov om 9.30 u.
4 euro

Extra activiteiten

Belevingsgerichte massage
woe 9 dec van 14 - 17 u.
18 euro, voor 30 min. massage
naar keuze, vooraf inschrijven
Extra activiteiten

Sinterklaasfeest Patria met
spetterende show
“Clown Wichita”
woe 25 nov om 14.30 u.

Keramiek tapasschaaltjes/schaapje

ma 16 nov om 13.30 u.
46 euro voor schaaltjes of
16 euro voor schaapje,

5 euro per kind, inclusief show,
zak snoep + bezoek kind
1 euro per volwassene, vooraf
inschrijven

incl. materiaal en koffie

inschrijven

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

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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Door het coronavirus konden we een tijdlang geen jubilarissen bezoeken.
Nu we dat wel kunnen, is het onmogelijk alle jubilea op te nemen. Daarom
worden enkel de platina, briljanten en diamanten huwelijken gepubliceerd.
Ook onze 100-jarigen krijgen een plaatsje in onze Mee in Mwoslé!

Foto: Jan Stragier

Platina - Achiel Vlaeminck en Isabelle Goessaert

Foto: Jan Stragier

Diamant - André Denys en Maria Hallewaert

Foto: Jan Stragier

Diamant - Firmin Devlaeminck en Alma Boterman

20

Foto: Jan Stragier

Briljant - Urbain Vandemaele en Maria Messely

Foto: Jan Stragier

diamant - Antoine Vanhoutte en Rosa Demeyere

Foto: Jan Stragier

Diamant - Frans Bostyn en Paula Vermont

Foto: Jan Stragier

Diamant - Marcus Cardoen en Agnes Van de Maele

Foto: Jan Stragier

71 jaar gehuwd - Emiel Verstraete en Jeanne Veracx

Foto: Jan Stragier

Foto: Jan Stragier

Diamant - Noël Vandenbussche en Cecile Vandevelde

100 jaar - Julia Burggraeve

Foto: Jan Stragier

Foto: Jan Stragier

Diamant - Roger Leblon en Jeannine Depuydt

100 jaar - Maria ‘“Jeanne’ Callens
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het college van

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?
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 77 88 55
Dringend: 101
PZ.ArroIeper.LCMoorslede@police.belgium.eu
Diftar-recyclagepark
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

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 uitgezonderd de Amfoor:
2 november, 11 november, 25 december

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

Amfoor: 1 november, 11 november, 24 december,
25 december, 26 december, 31 december
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