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“De fietsstraten in de schoolomgeving
waar de auto te gast is,
zijn de eerste uitvoering van
ons nieuwe mobiliteitsplan.”
JÜRGEN DECEUNINCK
SCHEPEN VOOR JEUGD, SPORT,
ONDERWIJS & MOBILITEIT

Beste lezer
Hopelijk heeft iedereen genoten van een welverdiende vakantie.
Nu het schooljaar weer start, wil het bestuur alle leerlingen,
leerkrachten en vrijwilligers een veilig en leuk schooljaar toewensen.
Veiligheid is altijd een belangrijk punt. Met de voorstellen in
Moorslede Mobiel geven we voorrang aan de trage weggebruiker in
de dorpskernen. De fietsstraten in de schoolomgeving waar de auto
te gast is, zijn de eerste uitvoering van ons nieuwe mobiliteitsplan.
Je leest er meer over op pagina’s 6 & 7.

Foto: Thomas Paret

De cultuurkalender vanaf pagina 12 staat weer bol van de evenementen. Kijk deze zeker eens na en geniet van gezellig samen zijn.
Met d’Oude Pastorie in hartje Slypskapelle is er alvast een nieuwe

COLOFON

ontmoetingsplaats in onze gemeente bijgekomen. Een aanrader
voor wie wil genieten van de rust.

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

Heb je het graag wat actiever en wil je als jongere een nieuwe sport
uitproberen? Schrijf je dan in voor de Sport Buzze. Alle info vind je
op pagina 15.
Veel leesplezier!

Druk
Cuvelier Graphics - www.cuveliergraphics.be
Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 november 2022.
Deadline aanleveren materiaal: 26 september 2022.
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Met de 10-daagse van
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Patria

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober,
zetten we in Moorslede het
belang van een goede geestelijke
gezondheid in de kijker. Het
doel? Mentaal welbevinden
en psychische kwetsbaarheid
bespreekbaar maken.

Stookoliecheque
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Dominique Lietaer
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Jubilea

een lange slaper, gekke unicorn,

kracht

klusser

of

professor.

Word

TIJD VOOR ACTIE

beantwoorder. Surf naar awel.be

Van 1 tot 10 oktober kan je mee

voor alle info.

actie(s) organiseren die kracht,
mentaal

welbevinden

en

Ook Tele-Onthaal zoekt anonieme
vrijwiligers voor hun hulplijn.
Stel je nu kandidaat-vrijwilliger bij

We tellen af naar 10 oktober:

kwetsbaarheid.

acties

Tele-Onthaal West-Vlaanderen en

de

de

kunnen zich richten tot inwoners,

volg de basisopleiding die start op

of

bezoekers, werknemers, leerlingen,

22 oktober 2022 in Assebroek.

studenten, buurtbewoners …

Meer

internationale

geestelijke

dag

van

gezondheid

‘World Mental Health Day’. Op

De

via

die dag willen we bij het brede
rond

BURGERLIJKE STAND

ontdekken en elkaar te versterken.

eigen

aan de slag gaan met psychische

in

INTERVIEW

je nu een echte huismus bent,

de

veerkracht in de kijker zetten en

publiek
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te
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bewustzijn
geestelijke

het

algemeen
het

creëren
gezondheid
en

problemen

op

geestelijke

gezondheid

rond

vlak
in

Deelnemen aan een activiteit?
Moorslede

doen

in

mee!

We zijn onze activiteiten

volop aan het voorbereiden en

het

praktische info volgt nog via onze

JAARTHEMA 2022

www.moorslede.be ...

#SAMENVEERKRACHTIG, MET DE

Check

NADRUK OP ‘KRACHT’

www.samenveerkrachtig.be!

aanmelden

kan

www.tele-onthaal.be/word-

we

van

gemeentelijke

en

vrijwiliger

Ook

bijzonder.

info

facebookpagina,

daarnaast

ook

zeker

Dit jaar staat de 10-daagse van
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College

de Geestelijke Gezondheid in het

WORD VRIJWILLIGER

teken van ‘kracht’. We hebben

Wil jij echt van betekenis zijn voor

allemaal sterktes waar we trots op

iemand anders? Wil jij die persoon

mogen zijn. Alleen … soms zien

veerkrachtiger maken? Word dan

we ze niet of lijken ze vanzelf-

vrijwilliger bij Awel of Tele-Onthaal!

sprekend. Onder het motto ‘samen
veerKRACHTig’ nodigen we mensen

Bij Awel bied je jongeren en

uit om positief naar zichzelf te

kinderen een luisterend oor. Of
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Moorslede Mobiel
vlot en veilig op weg
• Sneller op weg met de fiets

• Autoluwere kernen door sturend parkeerbeleid

Om de klimaatdoelstellingen te halen zullen we ons

De

anders moeten gaan verplaatsen. De fiets maakt

Moorslede wordt uitgebreid.

deel uit van de oplossing voor korte en middellange

In sommige straten kunnen bewoners met een

afstanden.

bewonerskaart

onbeperkt

✓

parkeren,

terwijl

(bovenlokaal) fietsroutenetwerk (BFF) aangevuld

anderen maximaal 2 uur mogen parkeren met

met lokale fietslinten krijgen inwoners een veilig

parkeerschijf. Zo worden bezoekers gestimuleerd

alternatief. Rond scholen en centrumstraten worden

om de randparkings te gebruiken.

fietsstraten

Moorslede maakt werk van trage wegen die zorgen

aangelegd.

Ze

geven

fietsers

de

bevestiging dat ze van harte welkom zijn.

voor kortere verbindingen voor fietsers en voetgangers. Op die manier kunnen de kernen veilig en

Het STOP-principe is daarbij het uitgangspunt:

• Openbaar vervoer in de regio

Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op

vlot bereikt worden.

✓
✓
✓

✓
✓
✓

tra

Personenwagens. Zo geven we meer ruimte aan

efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer,

• Vrachtverkeer beperken in de kernen

fietsers en voetgangers. Niet enkel in het weekend,

afgestemd op het fiets- en wegennetwerk. Trein

Samen

met

de

vervoersregio

willen

nstr
aat

str
ntse
Ge

m

doorgaand vrachtverkeer sterk verminderen door

Roeselare, Ieper of Menen vlot bereikbaar zijn via 2 snelle

betere routes te selecteren, aangevuld met een

schoolomgeving creëren voor onze kinderen.

verbindingen, aangevuld met 2 functionele lijnen

tonnagebeperking boven de 7,5 ton voor doorgaand

tijdens de schoolpiekuren tussen de 3 deelkernen.

verkeer. Bovendien bekijken we of het haalbaar is

Dat betekent niet dat we de wagen voortaan

Vlot en eenvoudig overstappen van je fiets op

om alle zwaar verkeer te bannen tijdens de (school)

verbannen. We zorgen ervoor dat je gemakkelijk kan

de bus of deelwagen doe je binnenkort aan een

spits. De schoolomgevingen worden op die manier

overstappen tussen verschillende vervoersmiddelen

Hoppinpunt.

nog veiliger voor onze kinderen.

uitgerust met zo’n mobiliteitsknooppunt waar je vlot

Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar

VLOT EN VEILIG OP WEG

kan overstappen.

vervoer

Met dit mobiliteitsplan willen we maximaal inzetten
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Het aantal verplaatsingen in onze
gemeente met de wagen blijft toenemen.
Daarom legt Moorslede samen met
WVI de laatste hand aan een nieuw
mobiliteitsplan. Met dit plan willen we
het leven en wonen in Moorslede nog
aangenamer maken en ervoor zorgen
dat iedereen zich er vlot en veilig kan
verplaatsen. Of het nu te voet is, met de
fiets, bus of auto.
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Fietszone

m

m

Trage verbindingen in de kernen zullen inwoners

Zowel op de Marktplaats in Moorslede als naast de

uitnodigen om meer te stappen.

basiliek van Dadizele staat een auto ter beschikking.
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BFF: fietssnelweg
BFF: fietsroutenetwerk
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Ook in Moorslede doe je voortaan aan autodelen.

w
Gelu

verhogen.

lokale fietslinten
missing link via trage wegen
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Dominique Lietaer

Boekenminnende
muziekliefhebber
uit Menen

Geboren in Menen in 1967
Echtgenoot van Heidi Clinckemaillie
Hobbykok, wijnliefhebber, hoedenman, gitarist, muziekminnaar
en boekenverslinder pur sang

met vakantie en daar las ik toch

Momenteel speel ik nog samen

ook 4 boeken uit. Gelukkig leest

met een jeugdvriendin die zingt.

mijn vrouw even graag.

We doen geen optredens meer,
maar we repeteren als het ons uit-

Wat lees je liefst?
Vooral

wat

literatuur

Ook heel leuk. En daarnaast ben

Schrijvers

zoals

ik al 10 jaar lang roadie voor King

Truman

Capote,

Hiss. De drummer (Jason Bernard)

Tom Lanoye en Tom Wolfe. Ook

kwam naar de kroegen waar ik ook

rond bepaalde onderwerpen lees

naartoe ging en van het één kwam

ik graag. Slavernij bijvoorbeeld.

het ander, zoals dat dan heet.

bestempelt.
Richard

Net
in

voor
het

de

voetbal

transferperiode
zou

starten,

startte die in Bib Moorslede.
Veerle maakte de overstap naar
dienst Cultuur en een nieuwe
wind kwam aanwaaien. Eentje
met een hoed. Maak kennis met
Dominique Lietaer, geboren en
getogen in Menen, maar ‘home is
where the books are’.

Dominique, 13 juni was D-Day?

komt of als we er zin in hebben.

men

Russo,

als

Hoe mensen tot bepaalde drijfveren komen of bepaalde ideeën

Ergens denk ik nu: waar zit die

ontwikkelen, dat vind ik interessant.

tattoo?

En mijn wil om dat te weten kan

En dan komt nu het moment waar-

dan ver gaan, hoor. Zo bezochten

op ik mijn pasvraag inzet (lacht).

we de plantage waar het waargebeurde verhaal uit ‘12 years a slave’

Heb je zo nog hobby’s? Ik heb

zich afspeelde. Of het National Civil

maar 1 pagina hé...

Rights Museum in Memphis bij het

Haha, hoeveel wil je er nog? Ik

Lorraine Motel waar Martin Luther

hou van hoeden. Ik heb zomer-

King werd vermoord. Maar ook

hoeden en winterhoeden. Ik kom

Graceland heb ik al bezocht, want

nooit buiten zonder. Ik kook graag,

ook de liefde voor muziek is groot.

al kookt mijn vrouw meer dan ik.

Ja, toen ben ik hier begonnen. Mijn

Fotograferen vind ik ook heel leuk.

vrouw is afkomstig van Moorslede

En dat uit zich in?

en zo volgen we het reilen en

Muziek

ook

natuurlijk, maar ik wil er ook wel

zeilen in Moorslede nog. Toen ik de

maken. Ik heb lang in een bandje

veel over weten. En daarom lees ik

vacature voor bibmedewerker zag,

gespeeld, Abbey of Synn. Dat was

er dan ook veel over. En zo is de

ben ik er vol voor gegaan. Er ging

het stevigere werk. Ik speelde er

cirkel rond, denk ik.

toch een droom in vervulling toen

elektrische gitaar.

beluisteren,

Ik hou enorm van wijn. Ik proef graag,
maar

Welk boek zou je iedereen aan-

ik het telefoontje kreeg, want ik

Dominique

Bibmedewerker
8

had altijd al wat met boeken willen

Ook iets wat je sinds je kindertijd

raden?

doen. En nu voel ik me als een kind

doet?

Tom

in een snoepwinkel. (lacht)

Nee, helemaal niet. Ik ben ermee

Zonder twijfel. En als ik daarbij een

gestart toen ik 40 was. Een vriend

wijntje moet aanraden: Sagrantino di

Altijd zo gefascineerd geweest

kwam vertellen dat hij zich had

Montefalco.

door boeken?

ingeschreven in de muziekschool

bankje in ‘t zonnetje na een stevige

Zeker. Ik ben lid van de bib sinds

en toen dacht ik: dat wil ik ook al

wandeling. Wat denk je?

mijn 6e. Ik lees heel graag en heel

zo lang. Waarom eigenlijk niet?

veel en heb altijd en overal een

En voilà, ik zat vast voor 4 jaar.

boek bij. We gingen net 2 weken

En daarna kwam Abbey of Synn.

Wolfe:

In

alles

Zittend

een

op

man.

een

Deal!
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IN ‘T KORT
ze aan op dvd. Die dvd’s kunnen
na de filmvoorstelling uitgeleend
worden in de bib.

De Stookoliecheque voor gebruikers
van stookolie en propaangas in bulk
Hoe kan ik verhuren via een SVK?
Het antwoord op deze vragen krijg
je op de infoavond die doorgaat
op dinsdag 20 september in JC de
4LINK. Inschrijven is noodzakelijk
en kan via 051 26 24 38.

CINÉ CYRIEL

Ciné Cyriel is de kleine, knusse
cinema in het Huys van Cyriel
van Mariënstede. Een enthousiast
filmcomité organiseert er vanaf het
najaar 2022 unieke filmavonden.
Het wordt meer dan zomaar
film kijken. Elke avond is er iets
verrassends te beleven en een
extraatje zal ook je smaakpapillen
strelen. Hou alvast de kalender in
het oog. Je vindt ons aanbod ook
op onze facebookpagina ‘Ciné
Cyriel’. Ook bib Moorslede steekt
een handje toe. Medewerkers
helpen de films kiezen en kopen

De federale regering besliste om een toelage van 225 euro toe te kennen aan gezinnen die
verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk. Deze toelage is éénmalig en forfaitair.
Wie kan de toelage aanvragen?
Elk gezin dat tussen 15 november

•

BRUSSEL

Meer info of hulp bij je aanvraag?

online via https://

•

2021 en 31 december 2022

stookoliecheque.economie.

be vind je vele antwoorden op

een levering huisbrandolie of

fgov.be. De online aanvragen

FAQ.

propaangas in bulk van een bedrijf

worden sneller verwerkt.

•

heeft ontvangen. Die levering is

IS MIJN HUURWONING NOG
RENDABEL?

Vanaf 2023 veranderen er enkele
zaken binnen de huurwetgeving.
De Woondienst geeft je graag
tekst en uitleg! Welke premies
zijn interessantst? Kom je in
aanmerking voor een renteloze
lening? Wordt een CA verplicht?

op https://energiemaatregelen.

stel je vraag aan het Contact
Center op 0800 120 33 of via

bestemd voor de verwarming van

Welke documenten moet je

stookoliecheque@economie.

de hoofdverblijfplaats van het

bezorgen? (zowel op papier als

fgov.be.

gezin.

online):

CODE 17

Het gezin kan in een individuele

Bij een individuele woning

woondienst in het Sociaal Huis,

Zin om dit najaar nog wat
speurwerk te verrichten? Neem
deel aan CODE17 langs de
Vierkavenboswandelroute. Vind de
code en maakt kans op één van de
3
overnachtingen
voor
2
personen in een B&B in het
West-Vlaamse hart. Meer info?
www.westvlaamsehart.be/code17

woning of in een flatgebouw

(formulier type A):

Marktplaats 18a in Moorslede.

wonen.

•

een kopie van de factuur voor

Bel eerst voor een afspraak

•

je kan langskomen bij de

de levering van stookolie of

op 051 26 24 38 of boek

Hoe vraag je de toelage aan?

propaan in bulk tussen 15

online een afspraak op https://

Je moet hiervoor een

november 2021 en

outlook.office365.com/owa/

aanvraagformulier invullen. Er

31 december 2022

calendar/LoketMoorslede@

bestaan 2 soorten formulieren:
•
•

een bewijs van jouw betaling

StadRoeselare.onmicrosoft.

type A voor een individuele

•

van de factuur of de verklaring

com/bookings/. Breng

woning

van de leverancier als je

op je afspraak zeker de

type B voor een woning in

gespreid betaalt en waaruit

gevraagde documenten en je

mede-eigendom (bv. een

blijkt dat je in staat bent om te

identiteitskaart en je code mee!

appartement)

betalen.
Tot slot

Het formulier kan je op

Voor bewoners van een flatgebouw

2 manieren bezorgen aan de dienst

(formulier type B):

met de federale premie van

FOD Economie:

- het ondernemingsnummer (KBO-

100 euro die automatisch per

•

op papier: je kan het formulier

nummer) van het mede-eigendom

gezin werd toegekend op de

downloaden via de website

Daarnaast bezorg je ook

energiefactuur.

van de FOD Economie of

je rijksregisternummer,

aanvragen bij je leverancier

bankrekeningnummer (IBAN en BIC)

met de federale

van stookolie of propaan.

en het ondernemingsnummer

verwarmingstoelage via het

Het ingevulde formulier stuur

(KBO-nummer) van jouw leverancier.

Sociaal verwarmingsfonds.

•

•

je aangetekend naar FOD

deze toelage is cumuleerbaar

Voorwaarden op

Economie Algemene Directie

Tot wanneer kan je de toelage

www.moorslede.be/

Energie –

aanvragen?

verwarmingstoelage-via-het-

Cel Verwarmingstoelage 225

Tot 10 januari 2023.

sociaal-verwarmingsfonds

euro
Koning Albert II-laan 16, 1000

10

verwar deze toelage niet

•

ook interessant:
www.moorslede.be/wonen-2
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KALENDER
vrijdag

zaterdag

09 09

10 09

ANN CNOP &
ERIC HALLEIN:
ORGEL- EN
VIOOLCONCERT
om 20 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Orgelkring Adriaen Willaert

KOEKENWORP
vanaf 18 uur
Dadingisila
Oud Gemeentehuis

Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

haal mij uit!
zondag

11 09
LISA DEL BO
T.V.V. THINK PINK
vanaf 19 uur
vzw Ontbijtrun Dadizele

11 09
ARTISANALE
MARKT

Alle info vind je op de achterflap van deze Mee in
Mwoslé!

zondag

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 8 - VVK: € 7 ABO: € 6

12

ADD: € 12 - VVK: € 10 ABO/LID: € 8

ADD: € 25 – VVK: € 20

11 09
OPEN MONUMENTENDAG
vanaf 10 uur
Heemkring Moorslede,
Cultuurraad Moorslede,
SBSO Ter Sterre, Cultuurdienst Moorslede en RADAR
Bezoek de tentoonstellingen
over Ter Sterre en de Paviljoenen Expo 58, De Coene
en Campus Ter Sterre.
SBSO Ter Sterre,
Passendaalsestraat 26
in Moorslede
contact@heemkringmoorslede.be
gratis

vrijdag

23 09
donderdag

15 09
SAARTJE VANDENDRIESSCHE
“ALTIJD ENERGIE”
om 20 uur
Davidsfonds Dadizele
Saartje
Vandendriessche
is sinds 2005 een bekend
schermgezicht van VRT. Verder
bracht ze al 2 succesboeken
uit: ‘Altijd energie’ en ‘Tough
Body Strong Mind’.
Zelf liep Saartje jarenlang
rond met vermoeidheid.
Heb je ook last van energiedips of vermoeidheid? Met de
nodige portie humor worden
de do’s en don’ts vakkundig
uitgelegd. Saartje zal ons op
een onderhoudende manier
vertellen hoe we in deze
donkere periode toch de
nodige positieve energie
kunnen (blijven) opbrengen.

zaterdag

24 09
K. H. SLYPS &
TROMMELKORPS
HARYPSKA:
HERFSTCONCERT
“SURPRISE”
om 19.30 uur
Koninklijke Harmonie Slyps

leen.pattou@hotmail.be
of 0485 02 10 90 of
Dorine Delrue
0497 70 35 80

vanaf 14 uur
Dienst Toerisme

Kerk Slypskapelle

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

Basiliek Dadizele

zondag

Ann Cnop is een veel
gevraagde soliste en kamermusicus op internationale podia. Samen met Eric
Hallein aan het historische
Andries Jacob Berger orgel
uit 1760, brengt zij werk van
Telemann, Haydn en Mozart.
Daarnaast voert ze nog solowerk uit van Bach en zorgt
Eric Hallein voor afwisseling
met enkele sprankelende
orgelsolowerken uit de Zuidelijke Nederlanden van de
18de eeuw.

GC De Bunder

BART HERMAN
“SOLO”
vanaf 20 uur
Matador bvba i.s.m. Cultuurdienst
Bart Herman brengt zijn
grootste hits, alleen met
zijn gitaar. Een intimistisch
programma met een vleugje
rock and roll van een singersongwriter pur sang. Bart
laat zich bijstaan door vioolvirtuoos Dirk Naessens.

Na 3 concertloze jaren,
kunnen
de
Koninlijke
Harmonie en tRommelkorps
eindelijk weer concerteren.
Op 24 september onderneemt men een muzikale reis
waarbij ze vooral ‘vooruitblikken op wat komt’.
Ook
het
tRommelkorps
Harypska (de percussiesessie
van de harmonie) brengt
opnieuw een eigen nieuw
slagwerknummer.
De KH Slyps wordt gedirigeerd
door Vanessa Cappelier, het
tR door Jean-Luc Deprez.

zaterdag

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 20 - VVK: € 18 ABO: € 16

24 09
KLEUTERKOERS
VOOR KINDEREN
GEBOREN IN 2014-2020
vanaf 16.00 uur
TKadaster

€ 20 voor volwassenen
en € 9 voor kinderen
onder 12 jaar

26 09

vrijdag

07 10

BLOEDDONATIE
vanaf 17.00 uur
Bloedgevers
GC Den Ommeganck
Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.be

donderdag

29 09
Om 19 uur

26 09

Mariënstede vzw

UNIZOWORP

Ciné Cyriel

om 19 uur
Unizo Moorslede

cinecyriel@proximus.be

woensdag

€ 10

zaterdag

01 10
COMEDY CAFÉ

28 09

vanaf 20 uur
Volksvermaak

JEUGDFILM
“MINA & DE
DROMENBOUWERS”

UITVERKOCHT

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

LES SIXTIES YÉYÉ
om 20 uur
Cultuurdienst

CINÉ CYRIEL
“LA PAZZA GIOIA”

maandag

gratis

ADD: € 7 - VVK: € 6 ABO: € 5

Info via carine.dedier@
telenet.be

maandag

unizomoorslede@live.be

GC D’Oude Schole

GC De Bunder

info via
www.facebook.com/
events/
376942817792166

Gemeentehuis Moorslede

info@harmonieslyps.be

GC De Bunder

Centrum Moorslede

zondag

02 10
MISSIEFEEST
Eucharistie om 9.30 uur
Beenham om 12 uur
Pater Lievenscomité, Missiewerkkring Moorslede-Dadizele
en Lievens-Vynckefonds
Roeselare

Vertelconcert
van
en
door Rudolf Hecke, Karen
Boelaerts, Hilde Van Laere
met chansons uit de Franse hitparade van de jaren
1960. Het zet aan tot meezingen. En zelfs dansen, de
typische pasjes van ‘Pour un
flirt’, wie kent ze niet? Bij elk
chanson van Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot,
Michel Delpech, France Gall
of Clo Clo hoort een verhaal.
Op deze avond wordt ook de
Cultuurprijs 2022 uitgereikt!

GC Den Ommeganck
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 12 - VVK: € 10 ABO: € 8

€3
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KALENDER
woensdag

19 10
JEUGDFILM
“TOM & JERRY”
om 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m.
Jeugddienst en Bibliotheek

maar onweerstaanbaar grappig, bundelen hun grappen
en grollen in een wervelende
comedyshow.
GC De Bunder
info & tickets: Dagbladhandel Mikado of via
vroemvroemcomedy@
gmail.com
ADD: € 12 - VVK: € 12 ABO: € 11

vrijdag

28 10
zaterdag

29 10
HET PRETHUIS
“DE
QUAGHEBEURS”
om 20 uur
Het Prethuis i.s.m.
Cultuurdienst

22 10
vanaf 19 uur
M.A.F.

tickets en info:
051 43 68 45

€3

zaterdag

22 10

donderdag

VROEM VROEM
COMEDY

27 10

om 20 uur
Rallyteam SteWy

CINÉ CYRIEL
“LE SORELLE
MACALUSO”
Om 19 uur
Mariënstede vzw

Ciné Cyriel
Ygor, de kleine goedgemutste man uit Poperinge en
Bart Vantieghem, hard, stout,

14

cinecyriel@proximus.be
€ 10

ADD: € 21 - VVK: € 19 ABO: € 17

zaterdag

09 09

Stratenloop Dadizele (VAD)

10 09

Wielerwedstrijd (Daiseltrappers –
Beselarestraat)

12 09

Paardenkoersen Dadizele

01 10

VTT Dadizele (Daiseltrappers)

08 10

Grimmerttocht (Velodroomvrienden)

30 10

Willy Quaghebeur, eigenaar
van de Brasserie ‘Petit Paris’, sterft. De 4 kinderen
ontmoeten elkaar bij de kist
van ‘voader’. Ze hebben elkaar jaren niet meer gezien,
ook de relatie met hun vader
was op zijn zachts gezegd
‘koel’ te noemen. Maar wat is
er allemaal gebeurd met de
zonen ‘Quaghebeur’, en wat
met de enige dochter?
Sappige verhalen over vroeger komen naar boven. En
wat met het nalatenschap,
met de Brasserie... Vragen
waar we allemaal een antwoord op krijgen. Zeker als
blijkt dat ‘Voader Quaghebeur’ wel een heel origineel
testament heeft bedacht. Al-

SPORT
BUZZE
Zin om met vrienden eens
een andere sport te proberen?

€5 P
ACTIVIER
TEI

T

Check de sportbuzze ut!

DAPALO-Herfstcross (GSC Grimmertinge)

EPIC Paintballen, bère zot
breakdancen, BMX, Arrow Attack…
en nog veel meer!

om 20 uur
Koninklijke Fanfare Ridder
Jans Zonen Dadizele

GC De Bunder

tickets vanaf € 20

Maand van
de sportclub
=
maand van de
tiener

www.prethuis.be

KONINKLIJKE
FANFARE DE
RIDDER JANS
ZONEN - “WAS
HET NU ’00, ’10
OF ’20? BEST
OF 2 DECENNIA”

MOORSLEEDS
AMBIANCEFESTIVAL

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

GC De Bunder

29 10

zaterdag

GC De Bunder

les wordt geserveerd in het
sappig West-Vlaams! Dit is
een herneming naar aanleiding van het 10-jarig bestaan
van Het Prethuis.

Wie: 12-18 jarigen
Wanneer: september
Waar: Midwest gemeenten

De muzikanten stemden voor
hun favoriete werken van
vandaag en de voorbije jaren. Beleef een variatie aan
muziek en sfeer. Maak kennis met de veelzijdigheid van
fanfaremuziek of herbeleef
topmomenten als geoefende
luisteraar!

Ontdek en schrijf je in op
www.midwest.be/sportbuzze

Onderhoudswerken
zwembad de Amfoor
GC Den Ommeganck
ridderjanszonen@
gmail.com

Zwembad De Amfoor sluit van 1 tot 15 september. Naast het uitvoeren van de jaarlijks
verplichte onderhoudswerken aan de installatie, wordt dit jaar uitzonderlijk het water
uit de baden gelaten omdat de uitzettingsvoegen aan vervanging toe zijn. De Amfoor

ADD: € 18 - VVK: € 15 ABO: € 14 Ereleden: € 12

gaat terug open op vrijdag 16 september in de namiddag om 14.45 uur voor het seniorenzwemmen.

15

Tuutjesboom
Geef je tuutje af in de bib en
krijg een boek cadeau

Klaar om afscheid te nemen van het tuutje? Kom naar
Bib Moorslede, geef je tuutje af en hang ze op in de
grote mooie Tuutjesboom van de bib. Je krijgt ook een
leuk geschenkje. Elke dag dat de bib open is, kan je
het tuutje afgeven in de bib.
De bib organiseert in Bib Moorslede regelmatig ook
een voorleesmoment rond de tuutjes. De kinderen
kunnen dan samen na het voorlezen hun tuutjes in
de boom hangen. De volgende voorleessessie vindt
plaats op zaterdagvoormiddag 29 oktober 2022 om
10.30 u.

d’Oude Pastorie

als ontmoetingsplaats
Op zaterdag 2 juli werd d’Oude Pastorie officieel geopend.
Met d’Oude Pastorie krijgt tRommelkorps Harypska een nieuw
onderkomen en kan Flapuit uitbreiden. Het tussenverdiep kan
gebruikt worden door Slypse verenigingen. De tuin is openbaar
en een plaats van ontmoeting.
Aan de opening ging een periode van verbouwingen vooraf.
Niet alleen binnen werd verbouwd, maar ook de tuin werd
aangepakt.
Via Leader kreeg de gemeente € 22 000 subsidies. Met
d’Oude Pastorie heeft de gemeente er een extra pareltje bij!

Boekenzoeker
Boekenzoeker helpt iedereen
tussen 0 en 18 jaar bij het
kiezen van een boek
Aan de hand van criteria die jij kiest, geeft Boekenzoeker je boekentips, aangepast aan jouw leeftijd en
wensen. Honderden boeken wachten om door jou
ontdekt te worden! Lees en beluister fragmenten,
snuister tussen leestips, sla je favorieten op en ga
ermee naar de bibliotheek of boekhandel. Je kan een
score geven aan een boek, commentaar posten of een
boek delen met anderen. Laat je inspireren door de
verschillende thematische boekenlijstjes. Boekenzoeker is een handige gids, de geknipte tool om boeken te zoeken én te vinden, thuis, op school of in de
bib.
Leer Boekenzoeker kennen met dit leuke filmpje:
https://vimeo.com/650382121
Meer info? www.boekenzoeker.be

16
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IN ‘T KORT

Dienstencentrum
6de Jagersstraat 4 in Moorslede
0478 52 09 57 - dienstencentrum.patria@wzmoorslede.be

GEZONDHEIDSADVIES

we geen reactie krijgen wordt de
concessie na dit jaar automatisch
stopgezet. Voor verdere info kan

woe van 14.30 - 15.30 u.:

omgaan met moeilijk hanteerbaar

14 & 28 sept - 12 & 26 okt

gedrag (Ludmila Vaye)

woe 7 sept om 14 u.

je gerust contact opnemen met de
gratis

dienst Burgerzaken via 051 77 70
06 of via info@moorslede.be.

CAFETARIA LDC PATRIA MET VERNIEUWD TERRAS!

elke werkdag van 13.30 - 17 u.

GROEIPAKKET SCHOOLVERLATERS
REINIGEN GRAVEN

Als schoolverlater kan je in totaal

Naar aanleiding van Allerheiligen

nog 12 maanden recht hebben op

vragen wij geen graven meer te

een groeipakket. Wil je er meer

reinigen

27

over weten? www.groeipakket.be/

oktober en zaterdag 5 november

tegemoetkomingen/schoolverlater

tussen

donderdag

VOORDRACHTEN - DEMENTIE:

gratis

iedere woensdag van 20 - 21 u.

De bloemstukken en –potten kan
je tot 21 november 2022 op de
graven laten staan. Na die datum
worden ze door onze diensten
verwijderd.

10-beurtenkaart: 40 euro
ACTIEF LEVEN - BEWEGEN VOOR 50+

iedere dinsdag van 10 - 11 u.
10-beurtenkaart: 20 euro

Ontdek hoe je de batterij van je elektrische fiets
veilig oplaadt op speelnietmetvuur.be

ACTIEF LEVEN - AHIMSA YOGA
HERINRICHTING BEGRAAFPLAATS MOORSLEDE

LAAD JE ELEKTRONISCHE BATTERIJ
CORRECT OP

Je elektrische fiets of step opladen
VERVALLEN CONCESSIES

voelt

BEGRAAFPLAATSEN

veiligste zaak ter wereld. Maar

Vanaf

oktober

worden

als

de

normaalste

als het fout gebeurt, kan het ook

jes geplaatst aan graven op de

heel wat schade veroorzaken. De

begraafplaats.

batterijen van je elektrische step of

bordjes

1 sessie: € 6 of 2 afgetekende
beurten op 10-beurtenkaart

en

bord-

Deze

do 15 sept & 13 okt van 9 - 10.30 u.

geven aan dat de concessie van het

WERKEN BEGRAAFPLAATSEN

fiets en hun bijhorende opladers en

desbetreffende graf is vervallen

Momenteel zijn er werken op de

kabels kunnen vuur vatten en zor-

en we willen hiermee vriendelijk

begraafplaatsen in Moorslede en

gen voor een brand. Gelukkig zijn er

oproepen om ons te laten weten

Dadizele. Deze worden stilgelegd

manieren om dit te vermijden. Volg

als deze concessie verlengd of

tussen 15 oktober en 21 november.

de drie basistips en ontdek alle

stopgezet mag worden. Zoals de

Zo kan de rust rond de Allerheiligen-

tips op www.speelnietmetvuur.be.

wet voorziet blijven deze bordjes

periode maximaal gegarandeerd

Zo vermijd je brandgevaar en laad

1 jaar aan het graf staan. Indien

worden.

je elektronische batterij veilig op.

ACTIEF LEVEN - YIN YOGA 13

€ 20, vooraf inschrijven
EXTRA ACTIVITEIT - GRATIS

volledige maand september

wat als een zorgsituatie ontspoort?

do 29 sept om 19.30 u.
gratis (incl. drankje)
VOORDRACHTEN - WEGWIJS IN CDV

(centrum voor dagverzorging) de

(boekje met route en info te
verkrijgen aan het onthaal van
het WZC of bij de centrumverantwoordelijke van LDC Patria)
EXTRA ACTIVITEIT - SOS TECHNOLOGIE

ma 12 sept vanaf 13.30 u.

korenaar (Valerie Vandenbussche)

ma 10 okt om 14 u.
Je e-bike fout opladen
kan brand veroorzaken

BLOEMSTUKKEN OP GRAVEN

di 20 sept om 14 u.

HERINNERINGSWANDELING
VOORDRACHTEN - MANTELZORG:

(Pieter Vanreybrouck)

Gezellige namiddagen - 14 u.
vrij 30 sept: Vergeetbingo
vrij 28 okt: Wielbingo

ACTIEF LEVEN - FLOW YOGA

2022.

€ 3, incl. koffie/water, vooraf
inschrijven

CREA - JUWELEN MAKEN

€ 2 (incl. consumptie naar keuze)

Oud Gemeentehuis, Plaats 28
Dadizele - gratis individuele begeleiding

CURSUSSEN (neem contact op met de

EXTRA ACTIVITEIT - SMULNAMIDDAG

centrumverantwoordelijke voor meer info!)

MET PROGRÈSTAART

vrij 9 sept van 14 u. tot 16.30 u.
Talen : Frans, Engels, Spaans, Duits

voor op reis.
Crea : 4 cursussen kantklossen,
handwerkatelier en schilderen.
ICT : navigeren met smartphone of
iphone en multimedia
BREI- EN KLOSCAFÉ

iedere donderdag van 29 sept
tot 27 okt om 20 u.

do 8 & 22 sept en 6 & 20 okt
van van 13.30 u. tot 16.30 u.

5 sessie voor € 20

€ 3 incl. koffie/water

€ 5 incl. taart en consumptie
naar keuze
EXTRA ACTIVITEIT BELEVINGSGERICHTE MASSAGE

woe 21 sept van 14 u. tot 17 u.
€ 18 (voor 30 min. massage
naar keuze)
EXTRA ACTIVITEIT - GRATIS
FOTOREPORTAGE “20 JAAR
BILJARTCLUB PATRIAVRIENDEN”!

ACTIEF LEVEN - DARTS, TAFELVOETBAL, PETANQUE EN PING PONG

CREA - BLOEMSCHIKKEN

vrij 23 sept van 14 u. tot 16.30 u.

22 sept & 20 okt om 19.30u.

maandag tot vrijdag van 13.30
tot 16.45 uur

23 sept & 21 okt om 14 u.

EXTRA ACTIVITEIT - PADDENSTOELEN-

27 okt om 19.30 u. (grafstuk)

WANDELING VIERKAVEN i.s.m.

gratis

max. € 30, vooraf inschrijven

NatuurpuntMandelstreke

za 22 okt om 14 u.

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

IN ‘T HEEL KORT

Aandacht voor
welzijn: ‘t zal wel zijn!
Op pagina 5 zetten we de 10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid al in de kijker, maar
nog andere gezondheidsthema’s verdienen onze
aandacht.

CREATIEVELING VAN DIENST

OKTOBER = ACTIEMAAND TEGEN BORSTKANKER

Foto: Jan Stragier

DIAMANT - Herman Bos en Yvette Zutterman

Foto: Jan Stragier

GOUD - André Ghyselinck en Marguerite Messiaen

Zo is oktober borstkankermaand. Hierbij wordt de
focus gelegd op het bevolkingsonderzoek, waarbij
vrouwen tussen 50 en 69 jaar een gratis screeningsmammografie aangeboden krijgen.
Per 1 000
borstkankeronderzoeken worden 7 tot 9 vrouwenlevens gered.

Fotograaf Thomas nam het dronebeeld in deze editie
THOMAS PARET (41 JAAR)
AZALEALAAN - DADIZELE

Ik was al even aan het twijfelen om een drone aan

Foto: Jan Stragier

GOUD - Etienne Maertens en Andrea Vandepitte

WINTER OP KOMST? HAAL DAN SNEL JE

te kopen omdat het vooral voor mijn werk heel

GRIEPPRIK!

handig is. Ik werk als architect en ga zo vaak werven

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen
griep krijgt? Een vaccinatie maakt de
kans dat je griep krijgt een stuk
kleiner. De COVID-19 epidemie
maakt het ook dit jaar extra
belangrijk voor risicogroepen
om zich te laten vaccineren
tegen griep. Behoor je tot
een risicogroep, vraag dan
je vaccin in een apotheek
zodra het beschikbaar is.
Je hebt daarvoor geen
voorschrift meer nodig.

controleren.

Als

een

woning

aangesloten

moet

worden op een huis van de buren, dan moet ik
telkens nagaan of die aansluitingen wel correct
gebeurd zijn. Alleen kan je daar niet altijd even goed
bij. En dan zorgt zo’n drone voor dat extra paar ogen.
Daarnaast gebruik ik dronebeelden vaak als ik ontwerpen
moet maken. Dan kan ik een luchtbeeld schieten van
het perceel en daar mijn 3D-beeld in plakken. Dan
komt een beeldbewerkingsprogramma zoals Photoshop
natuurlijk goed van pas. Maar een hobbyfotograaf kan
je mij dus zeker niet noemen. Al gebeurt het wel eens
dat ik een extra beeld schiet van een mooi gebied als
ik op een werf ben. Zo gebeurde het ook bij dit beeld

Foto: Jos Bogaerts

100 JAAR - Judith Scheldeman
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INFO- EN ONTSPANNINGSNAMIDDAG 65-PLUSSERS

van de basiliek in Dadizele. Er zijn veel prachtige

Op maandagnamiddag 19 september organiseren het
Sociaal Huis en de seniorenadviesraad een seniorennamiddag in GC Den Ommeganck in Dadizele. Na een
interessante toelichting rond buurtgerichte zorg en
hoe je actief kan blijven als 65-plusser volgt er een
optreden van o.a. Micha Marah!
Hou je brievenbus in de gaten en schrijf je in! Geen
uitnodiging ontvangen vóor 1 september? Neem
contact op via zorg@moorslede.be of 051 57 60 70!

foto’s van de basiliek, maar nu kon ik de dorpskern
vastleggen. Als Daiselnoare kon ik daar alleen maar
blij mee zijn. (lacht)

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

burgemeester en schepenen

Hulp nodig?

051 77 70 06

Apotheek van Wacht

info@moorslede.be

www.geowacht.be

het college van

0903 99000 (tussen 22 en 9 u.)
OCMW/Sociaal Huis

1,5 euro per minuut

Marktplaats 18a
051 57 60 70

Dokter van wacht

Thuiszorg, bejaardenhuisvesting: zorg@moorslede.be

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

MA

www.tandarts.be

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

www.brandweermoorslede.be

Pater Lievensstraat 3

Moorslede: 051 80 60 70

8890 Moorslede

Roeselare: 051 80 60 00

051 78 81 81
Dringend: 101
PZ.Arroieper.RegioOost@police.belgium.eu

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

Antigifcentrum
070 24 52 45

Containerpark
Briekhoekstraat 11

Volg ons
www.moorslede.be

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.)

@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
Dienst Toerisme: 12 september
Gemeentelijke diensten:
26 september
Amfoor: 1 t.e.m. 16 september 14.45 u.
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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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TOERISME DADIZELE PRESENTEERT

CIRCUSDORP
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2022
IN 'T TORREKE DADIZELE

p ro g ra mm a :
10 u. - 17 u.:

ar t isa nal e m ar kt
sf e er te r r as d yn ami vo
sp r in gk ast eel pu mp & j ump
c ir c usk in de r zo ekt oc ht

11 u.:

ap er it ie fc on ce r t:
r id d er j an s z on en

Mis op zaterdag 10/09
om 18
u. o
koekenworp van Dadin
ok
g
isila
t
e
g
van het ou
hoo
niet de
d gem
te
eent
ehu r
is!

13 .30 u. & 14 u.: d an sop tr ed en m att li ss
13 .30 - 16 .30 u .: g r im est an d
c ir c usd or p
w or ks ho p b al lon pl oo ien
15 u.:

C ir c ussh o w 'H o ge r '
d oo r 'ci r cu s D E S VEN '

16 u.:

ui tr e iki ng m oo ist e c lo wn
Ke r mi s i n h et ce nt ru m

LEED
KOM VERK
N EN
ALS CLOW
S OP
MAAK KAN
E
EEN LEUK
PRIJS!

Meer info op
www.toerismedadizele.be/
artisanale-markt

