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“Het bestuur wenst alle leerlingen,
leerkrachten en vrijwilligers een
veilig en leuk schooljaar toe!”
JÜRGEN DECEUNINCK, SCHEPEN VOOR
JEUGD, SPORT, ONDERWIJS & MOBILITEIT

Beste lezer
Hopelijk heeft iedereen genoten van zijn verdiende vakantie!
Misschien nog niet de vakantie van de volle vrijheid, maar er is
stilaan toch meer perspectief.
We zijn ondertussen alweer september en staan voor de start
van een nieuw schooljaar. Het bestuur wenst alle leerlingen,
leerkrachten en vrijwilligers een veilig en leuk schooljaar toe!
Achter de schermen blijven we werken aan een veilige
schoolomgeving, maar daar komen we later nog op terug.
Wie een hart heeft voor techniek, kan zich opnieuw inschrijven voor
de techniekacademie. Hierover lees je meer in het artikel op
pagina 15.
Foto: Roland De Cuyper

Kom zeker eens langs op site Grimmertinge om je favoriete speler
of ploeg aan te moedigen op het nieuwe kunstgrasveld. Met deze
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realisatie komen we tegemoet aan de nood aan goed bespeelbare
velden.
In hartje Slypskapelle is de pastorie de nieuwe uitvalsbasis voor
Flapuit en binnenkort ook het tRommelkorps Harypska. Ondertussen
kan je genieten van de rust en de stilte in de heraangelegde tuin.
Daarnaast heeft het toeristisch en cultureel najaar nog enkele leuke
evenementen in petto. Je leest er in deze Mee in Mwoslé meer over!

Veel leesplezier!

Volgende nummer
De volgende editie van Mee in Mwoslé zal verschijnen op 1 november 2021.
Deadline aanleveren materiaal: 27 september 2021.
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Nieuw kunstgrasveld op Grimmertinge

Inhoud

Op 13 augustus werd op de site Grimmertinge een nieuw kunstgrasveld in gebruik genomen.
Met de komst van het kunstgrasveld wordt tegemoet gekomen aan de steeds
groeiende nood aan goed bespeelbare voetbalvelden.
Het aantal jeugdploegen groeit

veld. Veel kosten voor onderhoud

Waar vroeger “het eerste plein”

voortdurend. Dat leidt tot meer

vallen weg. Er moet nooit meer

steevast “gespaard” moest worden

trainingen en wedstrijden.

gemaaid worden en de belijning is

in

permanent waardoor er geen lijnen

in het weekend, is het nu de

meer

Een

kunstgrasveld

bespeelbaar.
wedstrijden

altijd

behoren

tot

Een

geverfd
jaarlijkse

moeten

van gemaakt wordt. In de eerste

het

waardoor het terrein 3 maanden

plaats uiteraard door SV Moorslede

niet beschikbaar is, valt ook weg.

maar ook door liefhebbersvoetbal,
schoolsport, enz.
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Toeristisch najaar

Belangrijk! De organisator van de

knaagdieren zoals ratten en muizen

vakantie mag geen commerciële

een fijne plek. Ze vinden er niet

reisorganisator zijn, wel bijv. een

alleen beschutting maar ook veel

vzw, jeugdbeweging, een erkend

voedsel.

ziekenfonds, dagcentrum, school
of medisch-pedagogisch instituut.
Op de website https://VisitFlanders/
h o m e / t o e g a n ke l i j k h e i d / z o r g - e n Ook

dit

jaar

wordt

door

het

Energiehuis van de stad Oostende

assistentie vind je inspiratie voor
verblijven die uitgebaat worden
door niet-commerciële instanties.

jouw tuin de favoriete plaats wordt

een groepsaankoop zonnepanelen
georganiseerd.
niet

alleen

Dit
de

jaar

voor ratten:

wordt

• Verwijder schuilplaatsen rondom

mogelijkheid

gebouwen en tuinhuizen

aangeboden om een kwalitatief

• Dicht kleine gaatjes en kiertjes

pakket zonnepanelen te plaatsen,

af om te voorkomen dat ze

deelnemers kunnen nu ook een

kunnen

thuisbatterij toevoegen, eveneens
tegen een voordelige prijs. Als
inwoner van Moorslede kan je ook
intekenen op deze actie. Vanaf 1
september kan je inschrijven en
vanaf 20 september krijg je dan het
persoonlijk voorstel. Je schrijft in
via ichoosr.be/zonnepanelen/westvlaanderen

Staan jouw zonnebloemen ook al zo
mooi in bloei? Bezorg ons een leuke
foto voor onze facebookpagina en
win een bloemenbon ter waarde
van 25 euro. Kleurt jouw hele
buurt zonnebloemgeel? Stuur ons
een

tegemoetkoming

voor

een

burenfeest ter waarde van 150 euro.
Bezorgen kan via warmebuurt@
moorslede.be of een persoonlijk
facebookbericht.
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binnendringen.

Ratten

hebben slechts een kier van

ZONNEBLOEMACTIE

een buurtfoto en maak kans op

Foto’s

insturen

kan tot 13 september 2021.

VAKANTIETOELAGE

Enkele tips om te voorkomen dat

15 mm hoog nodig om doorheen
te kunnen.
• Verwijder

potentiële

broedplaatsen

door

je

tuin

Zonen. Het sfeerterras zal dan ook

op dat moment. Vanaf maandag

al opgesteld zijn. Klimmen langs

4 oktober kan je inschrijven voor

Leiestreek én ... Westhoek! Na

de hoogste lianen, speleologie in

de wandeling van 4,5 km die start

2 x uitstel in 2020 organiseert

de grotten van het regenwoud, het

en eindigt aan ons gemeentelijk

Toerisme Dadizele samen met de

kan allemaal! Of lieveren luisteren

domein ‘t Torreke dat voor de

collega’s van Grensleie de 8ste

naar een verhaal ‘Dierenbos got

gelegenheid ook baadt in het licht.

editie van de Smikkelfietstocht.

talent’?

Onze beestige piñatas

Onderweg worden verschillende

Een lusvormige route van ongeveer

spreken je misschien ook wel aan!

mooie plaatsen prachtig uitgelicht

52 km langs grotendeels rustige en

Geniet van alle activiteiten in ‘t

door Stijn aLive. Sacred Places zorgt

landelijke wegen brengt je van de

Torreke en ga op de foto met de

voor de nodige lichtinstallaties die

ene stopplaats naar de andere op en

leukste attributen! En vanaf 16 uur

je mond zullen doen openvallen

langs het fietsknooppuntennetwerk.

kan je ook gewoon naar de kermis!

en Zazzu brengt je naar hogere

Onderweg hou je meermaals halt:

De kids die zich vermommen als

sferen met hun feeërieke optreden

je proeft van het lekkers dat onze

jungledier, maken kans op een

in park Mariënstede. Verschillende

regio te bieden heeft en ontdekt

leuke prijs!

Daiselse

interessante

Meer info op

organisaties zorgen voor hapjes,

www.toerismedadizele.be/

drankjes, sfeerlichtjes en vertier

artisanale-markt

onderweg.

van

de

troeven

en

van

verrassende

plekjes.
Praktisch: zondag 19 of maandag
20 september met start tussen 9 &
11 uur in tijdsloten.

smikkeltocht-3

afsluitbare

vuilcontainers. Zorg ervoor dat
ze goed afgesloten zijn.
• Zorg

dat

vuilnisbakken

waar

etensresten in zitten, niet te lang

verlichting

wat

om op vakantie te gaan. Op www.

de uitgelezen plek om, zeker in

moorslede.be/vakantietoelage-

-mand, of bollen van vogelvoer

de

met

verandert ‘t Torreke in een jungle!

voor-personen-met-een-handicap

die je kunt ophangen om vogels

vrienden en familie te genieten.

Tussen 10 en 17 uur ben je welkom

kun

te voeren en strooi geen voeder

Helaas zijn onze tuinen ook voor

op de artisanale markt. Om 11 uur

op de grond.

kan je van een aperitief genieten

reglement

nalezen.

brengt

Welcome to the
jungle
Op kermiszondag 12 september

buiten blijven staan.

10 U - 17 U:
LEED
KOM VERK
ARTISANALE MARKT
LEDIER
ALS JUNG
SFEERTERRAS
KANS
FOTOBOOTH
EN MAAK
EUKE
SPRINGKASTEEL PUMP & JUMP
OP EEN L
11 U:
PRIJS!
APERITIEFCONCERT
RIDDER JANS ZONEN
13 U:
VERTELATELJEE MIEKE MIE:
D I E R E N B O S G OM ETE RT IAN LF OE N
! WW.TOERISMEDADIZELE.BE/
O PT W
ARTISANALE-MARKT
15 U:
PIÑATA PARTY
14 U - 17 U:
SPELEOBOX EN KLIMMUUR

Daisel

• Gebruik een vogelvoedertafel of

het

zijn beperkt. Snel inschrijven is de

Daisel Verlicht

• Snoei overgroeide plekken

Onze tuin is voor veel van ons

je

vol licht! Inschrijven kan vanaf 4
al in je agenda want de plaatsjes

LIEVER GEEN RATTEN IN JE TUIN?

samen

je fluohesje aan voor een avond
oktober. Zet deze datum zeker

hout blijven liggen
in

wordt

je wandelschoenen klaar en trek

(liefst geen) snoeiafval, of stapels

afval

samen

Hou dus op zaterdag 6 november

Zorg dat er zo weinig mogelijk

• Bewaar

Alles

en

ervaring.
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schoon en netjes te houden.

verenigingen

dit evenement een oogstrelende

LE

E
COM
WEL THE
TO GLE!
JUN

www.toerismedadizele.be/

stimuleren

zomermaanden,

IZE
DAD T
ME
EER
RIS
TOE ESENT
PR

Alle info en inschrijven via

met

beperking

verlopen volgens de maatregelen

de

Proef

Met deze toelage willen we inwoners
een

met muziek van de Ridder Jans

v.u.: Gem ee ntebestuu r M oorsle de , Mar ktp laa ts 1, 8 8 90 Moor sle de

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN

8e Smikkeltocht

na

licht,

maar

een

boodschap!
Meer info op
ook

donkere

www.toerismedadizele.be/
daisel-verlicht

coronaperiode! Na een tijd van
weinig

evenementen

en

vertier

slaan Toerisme Dadizele en heel
Daiselse

verenigingen

en

organisaties de handen in elkaar
voor de lichtjeswandeling Daisel
Verlicht! op zaterdag 6 november!
Daisel Verlicht! zal coronaproof
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Ondernemers
uit Moorslede

Ondernemers,

ze

vormen

het

Friedl, jij was de winnares van de

betrokken. Daarom is netwerking

kloppend hart van een stad of

vorige editie.

ook zo belangrijk. We hebben als

gemeente. Corona zorgde voor

Klopt. En ook ik was daar heel

ondernemer

deuken in het ondernemersland-

blij mee. Het is zoals Patrick zegt,

doel en we zitten allemaal in

schap. Maar onze handelaars zijn

mensen tonen op die manier dat ze

hetzelfde schuitje. Vaak hebben we

bijters. Mensen met een enorme

jou appreciëren.

dezelfde bezorgdheden. Maar we

veerkracht en passie voor hun

allemaal

hetzelfde

kunnen ook banden smeden, elkaar

vak. Een gesprek met Friedl Ver-

Is

reden

versterken, het positieve halen uit

linde, zaakvoerster bij Miatex en

waarom je zelfstandig bent? Om

een mindere periode. Netwerking

Patrick Plyson, zaakvoerder bij

mensen te soigneren?

is echt van goudwaarde!

Velomobile. Een gesprek over po-

Friedl: Voor mij wel. Ik had mijn job

sitieve drive, over vallen en voor-

even graag gedaan als medewerker.

Welke tips kunnen jullie starters

al weer opstaan.

Maar gezien de situatie was het

meegeven?

logisch dat ik zaakvoerder zou

Patrick: Denk goed na over een

worden. Ik ben ondertussen de 4e

financieel plan. Als je even bezig

generatie die de winkel verderzet.

bent, heb je een buffer, maar als

Volgend jaar bestaan we 100 jaar.

starter is die er vaak niet. Als zaken

ambassadeurschap!

Corona mag dan gaan liggen, want

zoals corona dan je pad kruisen,

Bedankt! Ik ben dit jaar inderdaad

het is wel leuk om hiermee uit te

wordt het heel zwaar.

‘Ik

Patrick,

proficiat

met

het

dat

de

voornaamste

pakken (lacht).

Friedl: Vaar je eigen koers. Maak

van Moorslede. Ik ben daar best

Patrick: Voor mij gedeeltelijk. Ook

het onderscheid met de service

trots op gezien het klanten zijn

het ‘het zelf willen doen’, zelf de

die je biedt. En bedenk dat de

die jou verkiezen. Het is altijd fijn

beslissingen willen nemen, zelf je

mooiste handelszaken niet in een

als mensen jou een sympathieke,

koers bepalen… Dat speelde voor

stadscentrum

goeie lokale ondernemer vinden.

mij toch ook mee. Ik ben lang aan

je geen band opbouwen met je

koop

lokaal’-ambassadeur

zitten.

Daar

kan

de slag geweest als werknemer,

klanten. Hier kennen we mekaar.

Hoe stak de wedstrijd in elkaar?

maar de drang om te ondernemen

We zitten goed in Mwoslé (lacht).

Het is voornamelijk een online

heeft de bovenhand gehaald. En ik

gegeven. Je stelt je kandidaat

heb er geen spijt van, ook al is het

en dan kunnen mensen voor jou

niet altijd makkelijk en zit je soms

stemmen. Wie stemt, maakt ook

op een eiland.

kans op een leuke prijs. Een winwin dus. Ik had de actie op mijn

Hoe bedoel je?

eigen

Patrick: Ja, het is vaak eenzaam.

ook

Ik mis toch collega’s. En dan moet

zelf mensen uitgenodigd om te

mijn vrouw dat opvangen en mijn

stemmen. Mijn netwerk gebruiken,

klankbord zijn (lacht).

noem ik dat (lacht). En dat heeft

Friedl: Dat klopt wel. Het is fijn

gewerkt. Van alle handelaars was ik

als je kan overleggen. En dat er

één van de weinigen binnen non-

begrip is als je langer of meer

Blijf als ondernemer
op de hoogte van het
economisch nieuws in
Moorslede en schrijf
je in op onze nieuwsbrief!

food. Dus was ik zeker tevreden

moet werken dan als werknemer.

www.moorslede.be/

met deze blijk van appreciatie.

Je partner is eigenlijk altijd wel

contactgegevens-ondernemers

En

Friedl en Patrick
lokale ondernemers
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facebookpagina

daarna

via

vermeld.

Messenger
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Vragen over vaccinatie

FLUVIUS KORTINGSBON

aanvraag tot tegemoetkoming kan

Ben jij een beschermde klant (een

worden ingediend bij het Vlaams

klant die recht heeft op het sociaal

Rampenfonds. Alle informatie over

tarief voor gas en elektriciteit)?

de voorwaarden voor het bekomen

Dan kan je een korting van 150

van

euro genieten bij de aankoop

aanvraagprocedure en andere info

van een nieuwe energiezuinige

kan je terugvinden op

wasmachine

De

www.vlaanderen.be/schadevergoeding-

werden

vlaams-rampenfonds-aanvragen.

door

Je kan bellen naar 02 553 50 10 of

vroegere
sedert

of

koelkast.

energielabels
2021

vervangen

een

tegemoetkoming,

nieuwe labels.

mailen naar

De kortingsbon geldt voor een:

rampenfonds@vlaanderen.be.

de

Daarna

energiefactuur/

woningkwaliteit/leningen…?

Je

kan met je vraag terecht op de
zitdag

in

de

gemeente,

dinsdagvoormiddag

van

elke
8.30

18a).

Zij

zullen

je

kan

de

woondienst

ook

woondienstregio@roeselare.be.
VEILIG VERENIGEN DOEN WE SAMEN

Meer info:

Het

www.woondienstregioroeselare.be

lokaal

verenigingsleven

kreeg het het afgelopen jaar hard
te verduren. Ondertussen loopt

Info: www.fluvius.be/nl/thema/

ook

premies/kortingsbon-bij-deaankoop-van-een-energiezuinigewasmachine-of-koelkast of bij het
Sociaal Huis.
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jouw

(sociaal)

bereiken via 051 26 24 78 of

• nieuwe koelkast met label A+,

of beter

verbouwingen/

(ver)huren/

Je

nieuw label C of beter

2021. Daarna met nieuw label D

bij

op maat adviseren en bijstaan.

met

A++ of A+++ nog tot 30 november

Zit jij ook met vragen rond premies

(Marktplaats

A, A+, A++ of A+++ nog tot 30
2021.

WOONDIENST

tot 12.00 u. in het Sociaal Huis

• nieuwe wasmachine met label
november

STEL JE VRAAG AAN DE

2021

niet

zoals

ALL FOR ZERO

DROOGTE 2020 ERKEND ALS RAMP

september is er ook een inspiratiekit

Het aantal verkeersdoden in ons

Moorslede

is

als

die

en

land daalt. Maar ieder slachtoffer is

getroffen

gemeente

het

motiveren om opnieuw samen te

er 1 te veel. Heb jij een mening over

erkenningsbesluit. Dit betekent dat

komen. Meer info vind je op www.

hoe we het veiliger kunnen maken?

voor schade, die werd geleden naar

defederatie.org/x/

Neem deel aan de enquête of maak

aanleiding van de droogte van 15

inspiratiekit-lokaal-verenigen-

deel uit van een burgerpanel via

maart tot 15 september 2020, een

tijdens-en-na-coronatijden

www.all-for-zero.be!

in

het resultaat van jouw PCR-test, kan je jouw afspraak

Je komt terug uit oranje zone (binnen of buiten Europa)

annuleren en een nieuwe maken. Dat kan per mail naar

Geen probleem. Kom gerust om jouw prik.

callcenter8010@azdelta.be of via 051 23 80 10.

Je komt terug uit rode zone binnen Europa

COVID SAFE TICKET

Wie terugkomt uit rode zone binnen Europa en geen
herstelcertificaat heeft, moet een negatieve PCR-test
kunnen voorleggen. Een herstelcertificaat toont aan
dat je hersteld bent van COVID-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je
quarantaine is voorbij.
• Test negatief? Je kan je prik komen halen.
• Test positief? Dan moet jij eerst 10 dagen in quarantaine en laat je op dag 7 een nieuwe test uitvoeren.

stelcertificaat, dan moet je eerst 10 dagen verplicht in

maken om na te gaan hoe we

inspireren

nog niet volledig gevaccineerd ben?

Kom je uit dergelijke zone terug en heb je geen her-

basisprotocollen die het mogelijk

wil

komen omdat je nog in quarantaine zit of nog wacht op

uit een hoog-risico gebied?

Gelukkig zijn er ondertussen wel

actoren

Wat moet ik doen als ik terugkeer van reis en ik

Je komt terug uit rode zone buiten Europese Unie of

gepland.

veilig kunnen verenigen. Vanaf 3
opgenomen

Wanneer deze editie van Mee in Mwoslé in druk gaat, stijgen de coronacijfers verder. De deltavariant doet zijn duit in het zakje en de regels voor mensen die terugkeren van hun reisbestemming
lijken niet altijd even duidelijk. Toch is er licht aan het einde van de tunnel: steeds meer mensen
zijn gevaccineerd en de sterftecijfers blijven gelukkig laag.

quarantaine. Laat je testen op dag 1 en dag 7 na je
thuiskomst. Hierop zijn een beperkt aantal uitzonderingen. Na je verplichte quarantaine, kan je je met een negatieve PCR-test aanmelden bij het Vaccinatiecentrum

Sinds 13 augustus kan je zonder mondmasker en afstandsregels naar evenementen in openlucht met meer
dan 1 500 mensen. Je moet dan wel een Covid Safe
Ticket kunnen voorleggen. Dit CST is enkel geldig in
België. Daarin verschilt het van het Europese coronacertificaat, dat in alle EU-lidstaten geldig is. Beide kan
je verkrijgen via de app CovidSafeBE, telefonisch via
078 78 78 50 of via de websites www.mijnburgerprofiel.be,
www.mijngezondheid.be.
Organisatoren zijn echter niet verplicht om op die manier te werken. Ze kunnen wel nog vragen anderhalve
meter afstand te houden en een mondmasker te dragen.
MEER INFO
De maatregelen zullen bij het ter perse gaan van
dit nummer wellicht opnieuw wijzigen. Via de webpagina’s www.moorslede.be/coronavirus-covid19 en

voor jouw prik.

www.moorslede.be/vaccinatie-covid19 geven we al-

Wat als je omwille van je reis niet kan aanmelden op

gina of schrijf je in op info8890 om op de hoogte te

jouw afspraak?

tijd de laatste info mee. Volg ook onze facebookpablijven van het belangrijkste nieuws!

Dat is geen enkel probleem. Als je niet om je prik kan
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KALENDER
vrijdag

Heemkundige Kring Moorslede, RADAR, Cultuurdienst
Moorslede

ORGEL- EN KOORCONCERT ‘PRZEMYSLAW KAPITULA
& VOCAAL ENSEMBLE SANGUIS
CHRISTI’

• Tentoonstelling
wederopbouw
• Doop reus Cyrille om 10.15 u.
• Fotozoektocht voor kids
• Bezoek tuin Oude Pastorie

10 09

om 20 uur
Cultuurdienst i.s.m. Orgelkring Adriaen Willaert

GC D’Oude Schole en
Dorpsplein Slypskapelle
contact@
heemkringmoorslede.be
w w w. h e e m k r i n g m o o r slede.be
gratis

Bekijk het aanbod op
www.uitinmoorslede.be!

haal mij uit!
zaterdag

maandag

TWEEDEHANDSBEURS
GEZINSBOND

UNIZOWORP

18 09

van 14 tot 17 uur
Gezinsbond Moorslede
GC De Bunder

051 25 14 62 of
kristof_vanderstichele@
yahoo.com

zondag en maandag

19 & 20 09

SMIKKELTOCHT
Op het bekende Andries Jacob Berger orgel uit 1760
brengt de Poolse organist
Premyslaw Kapitula een gevarieerd programma met muziek uit verschillende landen.
Het “Vocaal Ensemble Sanguis Christi“ uit Brugge daarnaast brengt delen uit het
Stabat Mater van Pergolesi
met Eric Hallein als organist.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 7 - VVK: € 5 ABO: € 4

zondag

12 09

OPEN MONUMENTENDAG “DE WEDEROPBOUW VAN
SLYPSKAPELLE NA
WOI”
van 10 tot 18 uur
Cultuurraad Moorslede i.s.m.

vanaf 9 uur
Toerisme Grensleie
UIT PUIN HERREZEN

dinsdag en woensdag
de wederopbouw

14 & 22 09
van Slypskapelle na WO I

Tentoonstelling : WEDEROPBOUW
VAN SLYPSKAPELLE NA WO I
GC d’Oude Schole

Doop : REUS CYRILLE

Wandeling : FOTOZOEKTOCHT

BLOEDDONATIE

om 19 uur
Unizo Moorslede

Gemeentehuis Moorslede
unizomoorslede@live.be

Dorpsplein, Slypskapelle

vanaf 17.30 uur
Bloedgevers Moorslede
Gratis, iedereen welkom

GC De Bunder

vrijdag

01 10

JAN DE WILDE
“HÈHÈ! WAT EEN
JAN”

Davidsfonds Dadizele &
Curieus Moorslede i.s.m.
Cultuurdienst

Afspraak maken via
donorportaal.rodekruis.
be

woensdag

15 09

zaterdag

YGOR EN BART
VANTIEGHEM
‘VROEM VROEM
COMEDY’
om 20 uur - Rallyteam
SteWy

JEUGDFILM “CORGI”
Inschrijven is niet nodig! Er is
geen begeleiding voorzien.
GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

Ygor uit Poperinge en Bart
stout maar grappig, bundelen hun grappen en grollen in
een wervelende comedyshow.
GC De Bunder
ADD & VVK: €12 –
ABO: € 11

zaterdag

WHERE DIRK NOYEN MEETS TARS
LOOTENS
om 20 uur
Cultuurdienst

LEZING DOOR
WOUTER DEBOOT
(WERELDFIETSER)
om 20 uur
Davidsfonds Moorslede

HERFSTWANDELING
IN HET POLYGOONBOS

GC Den Ommeganck
w w w.v o l ks v e r m a a k . b e
of 051 70 02 85 cultuur@moorslede.be
€ 15 – VVK: € 12 –
ABO: € 11

donderdag

07 10

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Voor ‘Hèhè! Wat een
Jan!’ pakt de meester groots
uit, samen met zijn ‘Vrienden’.
GC De Bunder
jan@
davidsfonds-dadizele.be
filip.ameel@telenet.be

COMEDYCAFÉ

om 20 uur
Volksvermaak
Een avond bulderlachen met

De kruising tussen de klassieke wereld en de wereld
van de lichte jazz opent
nieuwe horizonten in de muziek. De unieke begeleiding
van Tars Lootens maakt van
deze uitzonderlijke combinatie een muzikaal hoogtepunt.
Naast de fagot en keyboard,
horen we ook de contrabas.
GC De Bunder

Joris Hessels geeft tekst, uitleg en beeld bij de programma’s die hij mocht maken voor
Canvas. Over de kwetsbaarheid van de mens en hoe die
in beeld te brengen, over de
kracht van verbinding.

ADD: € 8 – VVK: € 7 –
ABO: € 5

051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be

woensdag

13 10

LEZING DOOR
PROF. LARMUSEAU "GENETISCH
GEHEUGEN VAN
VLAANDEREN’’

om 20 uur
Heemkundige Kring Moorslede

zaterdag

02 10

14 10

www.davidsfonds.be

om 20 uur
Dadingisila vzw, Davidsfonds Dadizele en Cultuurdienst Moorslede

ADD: € 22 – VVK: € 20
– ABO: € 10

vanaf 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst

07 10

donderdag

GC De Bunder

JORIS HESSELS
“VERBINDING ALS
FORMAT”

€ 32 voor volwassenen,
€ 22 < 12 jaar

25 09

donderdag

gratis

Bezoek : TUIN OUDE PASTORIE

€3

12

www.toerismedadizele.
be/smikkeltocht-3

27 09

Stijn Verdegem, Zoe Bizoe en
Han Solo.

GC Den Ommeganck
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD en niet-leden: € 9 –
ABO en leden: € 7

woensdag

20 10

Jeugdfilm “Toy
Story 4”
vanaf 14.15 uur
Cultuurdienst i.s.m. Jeugddienst

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

zaterdag

23 10

MOORSLEEDS AMBIANCE FESTIVAL
om 18 uur
Moorsleeds Ambiance
Festival

GC De Bunder

GC De Bunder

contact@heemkringmoorslede.be

www.moorsleeds
ambiancefestival.be of
info@moorsleeds
ambiancefestival.be

€ 8 leden - € 10 niet-leden

23 10
van 14 - 16 uur

Parking Café De Dreve,
Lange Dreef 16 in Zonnebeke
Inschrijven en info:
www.natuurpunt.be/
activiteiten/zoeken
Hoge schoenen, warme
kledij, verrekijker en fototoestel meebrengen.
Mondmasker verplicht.

vrijdag en zaterdag

29 & 30 10

HET PRETHUIS
“WEEKENDJE
BOUILLON”

om 20 uur
Prethuis i.s.m.Cultuurdienst
Twee bevriende koppels huren een huisje in de buurt van
Bouillon om daar een weekendje lekker te ontspannen.
Er komt echter onverwacht
een onbekende man aankloppen die lijkt te zijn verdwaald…Een situatiekomedie
pur-sang in het sappige West-Vlaams en van de hand van
Jeroen Maes!

GC De Bunder
051 70 02 85 of
cultuur@moorslede.be
ADD: € 20 – VVK: € 18
– ABO: € 17
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Zoom 18/25
Een duwtje in de rug voor alle jongeren (18 tot 25
jaar) en studenten die door de coronacrisis getroffen
worden!
Geen studentenjob meer? Stijgend aantal facturen?
Moeilijkheden op het einde van de maand? … De
coronacrisis treft ook de generatie van 18- tot 25-jarigen.
Weet dat je in aanmerking kunt komen voor de maatregel
“Zoom 18/25”. Deze maatregel is beschikbaar tot eind
2021 en de steun is niet altijd financieel, maar kan
verschillende vormen aannemen (voedselpakketten,
verwarming…).
Meer info vind je terug via
www.moorslede.be/zoom-18/25-2

Groepssessies “Help,
mijn kind doet
moeilijk!”

Techniekacademie:
want techniek = sjiek!
Zit je in het 5de of 6de leerjaar? En

sjieke memohouder met knikkers

Voor de hele reeks betaal je € 70,

ben je nog op zoek naar een leuke

• Kinderen baas! Jij programmeert

aan het eind van de reeks wordt

een LEGO spike robot. De robot

een fiscaal attest kinderopvang

voert jouw instructies uit

bezorgd.

hobby?
In de Tiener Techniekacademie

De weg van klein naar groot is lang en vol hindernissen.

neem je deel aan 11 workshops

Groot worden is soms moeilijk, kinderen grootbrengen

waar je onder begeleiding van

zeker. Er wordt veel gepraat en geschreven over het

2

opvoeden van kinderen, vaak met moeilijke woorden in

technische projecten maakt:

veel te dikke boeken. Dat maakt het niet gemakkelijk

• Stiekem

om over opvoeding iets bij te leren.
Daarom

organiseert

groepssessies

met

1Gezin1Plan
ouders

om

5

begeleide
verschillende

gluren

5

boeiende

achter

het

je

gaat

ook

De

eerste

workshop

www.techniekacademie-

een

deurmatalarm.

Nooit

na over wat soms moelijker loopt bij het opvoeden van

bezoekers in je slaapkamer
• Fris

meer
gewassen

ongewenste
en

haren

Meer info vind je op
start

op

moorslede.be. Klik door naar het
tabblad ‘inschrijving’.
Per groep kunnen maximum 20

om problemen met kinderen te begrijpen en er een

netjes gekamd! Je maakt zelf

kinderen deelnemen.

antwoord op te geven! Je ziet dat je niet alleen staat met

badzout, haargel, bruisballen en

De workshops gaan telkens door

je problemen!

badschuim

op woensdagnamiddag van 13.30

Alle praktische info over deze sessies vind je op
www.moorslede.be/help-mijnkinddoetmoeilijk

• Rondvliegende bladeren? Daar
heb je geen last meer van met je

www.techniekacademie-moorslede.be

Inschrijven kan vanaf zaterdag 4

jouw periscoop
bouwt

actief

woensdag 29 september.

september via

• Je

op

bedrijfsbezoek

muurtje wordt een makkie met

opvoedingsthema’s te bespreken. In groep denken we
onze kinderen. Hierdoor kunnen we houvast krijgen

14

techniekcoaches

• En

tot 15.30 uur in GC De Bunder
(Iepersestraat 52b).

15

Leesjury

Begraafplaatsen

De Kinder-en Jeugdjury heet voortaan de Leesjury.

Reinigen graven

De Leesjury in Bib Moorslede is er voor kinderen van het

Naar aanleiding van Allerheiligen vragen wij geen

1ste tot en met het 6de leerjaar. Je leest 8 jeugdboeken

graven meer te reinigen tussen donderdag 28 oktober

thuis. Met leeftijdsgenootjes kom je in de bib samen

en zaterdag 6 november 2021.

om te praten over die boeken. Dit gebeurt op een
speelse en ontspannen manier onder begeleiding van

Vervallen concessies

een volwassen vrijwilliger. De bijeenkomsten vinden

Vanaf oktober worden bordjes geplaatst aan graven

telkens plaats op een zaterdagvoormiddag van 10.30

op de begraafplaats. Deze bordjes geven aan dat de

tot 11.30 u.

concessie van het desbetreffende graf is vervallen en

Dit zijn de data van de Leesjury:

we willen hiermee vriendelijk oproepen om ons te laten

• Zaterdag 2 oktober (tot 11 u.)

weten of deze concessie verlengd of stopgezet mag

• Zaterdag 13 november

worden. Zoals de wet voorziet blijven deze bordjes

• Zaterdag 15 januari

1 jaar aan het graf staan. Indien we geen reactie krijgen

• Zaterdag 19 februari

wordt de concessie na dit jaar automatisch stopgezet.

• Zaterdag 26 maart

Voor verdere info kan je gerust contact opnemen met

Deelname is gratis. Schrijf je in via de website of neem

de dienst Burgerzaken op het nummer 051 77 70 06 of

contact op met de bib!

via bevolking@moorslede.be.

Nieuwe keuzelijst
Lekker Lezen
Leestips van en voor lezers
Ben je op zoek naar tips voor een goed boek? In
de nieuwe ‘Lekker Lezen’-brochure vind je zeker je
gading. Het zijn vlot lezende romans die getipt zijn door
onze lezers. Deze brochure vol inspiratie vind je in Bib
Moorslede en Bib Dadizele en kan je gratis meenemen.
De boekenlijst vind je ook online op de bibwebsite
https://moorslede.bibliotheek.be/mblist/19132.

Pastorie Slypskapelle
Sinds augustus is er weer leven in de Pastorie in Slyps!
Nadat de druk op d’Oude Schole heel groot werd,
bood de leegstaande Pastorie soelaas. Nu nam Flapuit
er zijn intrek. Ook het tRommelkorps Harypska verhuist
dit jaar naar de Pastorie. Verder kunnen inwoners van
Slyps en passanten genieten van het project. De grote
tuin wordt immers opengesteld voor het publiek.
Ondertussen werden er subsidies toegekend voor de
renovatie van het gebouw. Via een Leaderproject krijgt
de gemeente € 22 000 subsidies.
Met de steun van
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IN ‘T KORT

PATRIA

CUPCAKE-ACTIE WERELD
ALZHEIMERDAG

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag op 21 september, richt
Stichting

Alzheimer

Onderzoek

voor de 6e maal haar Cupcakeactie in. Doel is zoveel mogelijk
particulieren
te

en

sensibiliseren

periode

een

verenigingen
om

eigen

in

die

Cupcake-

actie in te richten. Bak samen met
kinderen, kleinkinderen, vrienden,

AANWERVING

buren

BRANDWEERVRIJWILLIGERS

Een hart voor hulpverlening? Dan is
een job als brandweervrijwilliger bij
brandweerpost Moorslede wel iets
voor jou. Want de brandweer zoekt
jou! Geen uitzonderlijke helden of
bovenmenselijke
wel

sporters,

gemotiveerde

mensen

maar
die

lekkere

cupcakes

(of

pannenkoeken, wafels, koekjes) en
verkoop die dan ten voordele van
de stichting. De opbrengst gaat
integraal naar Belgische Alzheimeronderzoeksprojecten.

Gratis

folders en affiches ter beschikking:
info@stopalzheimer.be.

INFOSESSIE ZONNEPANELEN

Zijn zonnepanelen nog interessant
en is er een verdienmodel? Wat
met de thuisbatterij? Kom naar de
infosessies en krijg antwoord op je

woe van 14.30 - 15.30u.:

zowel naar wie nu al zonnepanelen

8 & 22 sep - 6 & 20 okt

heeft liggen als naar wie er (nog)
gratis

geen heeft.
Foyer

TRAX

NIET-eigenaars

Site:

Infosessie

zonnepanelen,

gepresenteerd door Energiehuis
met Jeroen Verbeke en Arvid
Inschrijven: www.klimaatswitch.be/
infosessie-voor-niet-eigenaarsvan-zonnepanelen
Foyer

het vuur gaat. Twijfel niet en word

huidige eigenaars zonnepanelen,

brandweerman/-vrouw!

gepresenteerd

TRAX

site:

Infosessie

door

Alex

Polfliet Zero Emission Solutions
je

je

dan

Inschrijven: www.klimaatswitch.be/

geschiktheidsattest

infosessie-voor-eigenaars-van-

interesse?

federaal

Behaal

en stel je kandidaat voor de job

WORD JIJ EEN ANONIEME

van brandweerman tot en met 30

LUISTERHELD

september 2021. Meer info vind je via
www.zonemidwest.be

of

via

de

van

de

personeelsdienst

hulpverleningszone: 051 80 60 16 of
personeel@zonemidwest.be.
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Start opleidingsreeks voor nieuwe
vrijwilligers

in

West-Vlaanderen

op zaterdag 16 oktober 2021 in
Assebroek! Stel je kandidaat via
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

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

VOORDRACHT - VEILIG ONLINE
(I.S.M. ARRO IEPER)

ma 20 sep - 14 u.
€ 2 (incl. koffie/water)
VOORDRACHT FILM DEMENTIE “50 FIRST DATES”

zonnepanelen

CAFETARIA LDC PATRIA

elke werkdag van 13.30 - 17 u.
Gezellige namiddagen - 14 u.
vrij 24 sep: Wereldbingo
vrij 22 okt: Naambingo
gratis
BEWEGING - FLOW YOGA

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

WORKSHOPS - BLOEMSCHIKKEN

do 9 sep - 14 u.& do 14 okt 19.30-21.30 u. of vrij 10 sep &
15 okt - 14-16 u.
WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN GRAFSTUK

woe 8 sep - 14 u.

do 28 okt - 19.30-21.30 u.

€ 2 (incl. koffie/water)

€ 3 (excl. materiaal, max. € 27)

REISREPORTAGE “SICILIË” DOOR
MARC VANRYCKEGHEM

do 30 sep - 14 u.
€ 2 (incl. drankje, hapje en syllabus)

WORKSHOPS YIN-RESTORATIEVE YOGA 10

iedere do van 16 sep tot 21 okt
- 20 u.
€ 24 (reeks van 6 sessies)

• Donderdag 30 september 19.00 uur

een team dat voor elkaar door

Heb

GEZONDHEIDSADVIES

vragen. Deze infosessie richt zich

• Dinsdag 5 oktober 19.00 uur

graag helpen waar ze kunnen. In

De werking van het dienstencentrum Patria is goed van start
gegaan! We zijn dan ook blij, jullie
allemaal te mogen verwelkomen
en we hebben alle voorzorgen
genomen om iedereen in veilige
omstandigheden te ontvangen.
Ondanks het feit dat we de nog
steeds geldende
maatregelen
blijven toepassen, vliegen we met
jullie in de startblokken om er een
spetterend nieuw werkingsjaar
van te maken!

Dienstencentrum

GRAFOLOGIE “LEER JE HANDSCHRIFT
ANALYSEREN” DOOR ANN
TIMMERMANS

woe 6 okt - 14 u.
€ 4 (incl. drankje en syllabus)
BREI- EN KLOSCAFÉ

do 9 & 23 sep en 7 & 21 okt -

WORKSHOPS - STOELYOGA
(TERUG VAN WEGGEWEEST)

iedere vrij van 24 sep tot 22
okt - telkens van 16 tot 17 u.
€ 20 (reeks van 5 sessies)
KOOKWORSKHOP
“VEGETARISCHE HAPJES”

13.45 - 16.30 u.

di 19 okt - 19.30-22 u.

€ 3 (incl. begeleiding en koffie)

€ 18 (incl. receptenbundel, 1 drankje
en maken en proeven van 5 hapjes)

BEWEGING - BEWEGEN VOOR 50+

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

BEWEGING - AHIMSA YOGA

start op do 7 okt - 9 u.

EXTRA ACTIVITEIT:
HERFSTWANDELING POLYGOONBOS

za 23 okt - 14-16 u.

WORKSHOPS - JUWELEN MAKEN

di 21 sep - 14 u.
€ 20 (incl. alle materiaal)

€ 20 (incl. alle materiaal)

10-beurtenkaart: 30 euro
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Oktober = actiemaand tegen borstkanker

JUBILEA

Dankzij het bevolkingsonderzoek voor borstkanker
kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich gratis
laten onderzoeken. Om de 2 jaar krijgen zij een
kwaliteitsvolle screeningsmammografie aangeboden.
Ze ontvangen daarvoor een uitnodiging per post.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker
onder vrouwen. Liefst 1 op de 9 krijgt met de ziekte te

CREATIEVELING VAN DIENST

maken. Per 1 000 borstkankeronderzoeken worden 7
tot 9 vrouwenlevens gered.
Met

enkele

gerichte

acties

zoals

bijvoorbeeld

aangepaste broodzakken bij de bakkers zetten we dit
thema tijdens oktober graag in de kijker!

Foto: Jan Stragier

Briljant - Roger en Georgette Messiaen-Varrewaere

Hobbyfotograaf Roland nam een foto
voor deze editie
Roland De Cuyper (76 jaar)
Passendaalsestraat 49, Moorslede
Ik kreeg een Klik Klak Kodak toen ik 10 jaar was. Toen
had ik de microbe te pakken. En die is nooit meer weg-

10-daagse van de
Geestelijke
Gezondheid

gegaan. Op mijn 21e volgde ik een cursus fotografie in
de Vooruit in Gent. En daarna ben ik mij blijven bijscholen, tot mijn 65e. Ik werd ooit vergeleken met Stephan
Vanfleteren. Dat is natuurlijk wel flatterend. Maar ik ben
nooit beroepsfotograaf geworden. Ik had mijn werk als
treinbestuurder, wat ik ook heel graag deed.
In de jaren ‘70 ontwikkelde ik heel veel negatieven en
Foto: Jan Stragier

101 jaar! - Julia Burggraeve
Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
focussen we ons op goed in je vel zitten en psychische
kwetsbaarheid beter bespreekbaar maken. Tussen 1
en 10 oktober organiseren we acties om ons ‘Samen
Veerkrachtig’ te maken!
Dit jaar staan de zitbanken centraal! Ze stimuleren
‘toevallige’ ontmoetingen en nodigen uit om even tot

zwart-wit foto’s in de DOKA. Toen de kleurenfotografie
opkwam, heb ik alles verkocht en ben ik 10 jaar gestopt
met fotograferen. Maar ik kon het fotograferen niet laten. Via via rolde ik in de huwelijksfotografie. Samen
met portretfotografie zijn dat de dingen die ik liefst doe.
Ik heb ondertussen een 8-tal verschillende camera’s.
En een grote collectie foto’s natuurlijk. Die verkoop ik
echter niet. Exposeren heb ik wel nog gedaan. Ook
daar heb ik enorm van genoten. Nu neem ik nog steeds
foto’s. Daar zal ik nooit mee ophouden, denk ik (lacht).

rust te komen. Zo zullen we een zitbankenwandeling
organiseren en voorzien we zitbankenhangers die een
gesprek kunnen opstarten.

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

Stuur een mailtje naar communicatie@moorslede.be
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ADRESSEN EN OPENINGSUREN
Marktplaats 1

Hulp nodig?

051 77 70 06

Apotheek van Wacht

Gemeentehuis

info@moorslede.be
OCMW/Sociaal Huis
Marktplaats 18a
051 57 60 70
Thuiszorg, bejaardenhuisvesting: zorg@moorslede.be

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

Welzijn: welzijn@moorslede.be

Dadizele: 056 50 16 10

Openingsuren (op afspraak: afspraak.moorslede.be)

Tandarts van wacht
www.tandarts.be

MA

8.30 - 12 u. / 16 - 19 u.

DI

8.30 - 12 u. / 14 - 16 u.

WO

8.30 - 12 u. / 14 - 17 u.

Verpleegkundigen

DO

8.30 - 12 u. / 14 - 16 u.

www.verplegingthuis.be

VR

8.30 - 12 u. / in de namiddag gesloten

070 22 26 78
Brandweer- Dringend: 112

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

burgemeester en schepenen

www.geowacht.be

Sociale Dienst: socialedienst@moorslede.be

Lokale Politie PZ Arro Ieper LC Moorslede

het college van

www.brandweermoorslede.be

WARD VERGOTE
BURGEMEESTER

SHERLEY BEERNAERT
EERSTE SCHEPEN

GEERT VANTHUYNE
TWEEDE SCHEPEN

Baron Holvoetlaan 12, Dadizele
T 051 78 89 19 - 0475 67 09 10
burgemeester@moorslede.be

Strobomestraat 6, Moorslede
T 0478 34 94 79
sherley.beernaert@moorslede.be

Slypsstraat 47, Moorslede
T 0497 53 23 94
geert.vanthuyne@moorslede.be
Openbare Werken, Landbouw,

Politie, Brandweer, Personeel, ICT,

Financiën, Ruimtelijke Ordening,

Informatie, Veiligheid, Dienstverlening,

Natuur & Milieu, Huisvesting,

Riolerings- & Waterbeleid,

Gemeentelijk Patrimonium,

Energiebeleid, Burgerlijke Stand,

Onderhoud- & Groenbeleid,

Intergemeentelijke Samenwerking

Erediensten & Begraafplaatsen

Containerpark, Feestelijkheden,
Dierenwelzijn

Moorslede: 051 80 60 70
Roeselare: 051 80 60 00
Antigifcentrum
070 24 52 45

Volg ons
www.moorslede.be
@Moorslede
@GrootMoorslede

Uitzonderlijke
Sluitingsdagen
Zwembad de Amfoor is dicht voor onderhoud van 1 t.e.m. 3 september 14.45 uur. Bib
Moorslede is gesloten op donderdagnamiddag 2 september. Dienst Toerisme is gesloten op 13 september. Het gemeentehuis en
diftar-recyclagepark zijn dicht op 27 september.

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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