Ondernemersinitiatieven
Ontdek hieronder welke initiatieven onze ondernemers nemen.
Afhaal

Bedrijfsnaam Adres

Website

E-mailadres

Opmerkingen

Frituur/
Eethuis Crazy
Chicken

Kleppestraat 15,
8890 Dadizele

www.crazychicken.be

info@vercafoods.be

1 per 1 binnen

Marhaba

Plaats 13,
8890 Dadizele

Lunes.bvba@telenet.be

Er kan enkel afgehaald worden na telefonische bestelling via 056 50 97 19 of 0497 4
Afhaal tussen 11.30 en 13 u. en
17.30 en 18.30 u.
Uitzonderlijk is thuislevering mogelijk.

Kipservice
Foulon

Iepersestraat 135,
8890 Moorslede

kipservice.foulon@online.be

Thuislevering mogelijk 7 op 7
Bestellingen via mail of telefoon : 051 77 58 45 of 0475 94 40 45 (graag 1 dag op voo
betalen mogelijk met mobiele bancontact

Traiteur
Artisjok

Kleppestraat 97,
8890 Dadizele

info@traiteurartisjok

Bestellen via mail of via 056 50 94 96

www.traiteurartisjok.be

Kazen Dewitte Kleppestraat 103, Www.kazendewitte.be
8890 Dadizele

Evento

Grazielladewitte@live.be
Max 2 pers - 1,5m - Open lucht
Vrijdag en zaterdag van 9 u. tot 18 u.
Andere dagen van 9 u. tot 13.30u.
Zondag gesloten

Roeselaarsestraat www.facebook.com/eventoMoorslede evento-mooslede@telenet.be
15,
8890 Moorslede

Bistro Chapoo Meensesteenweg
238,
8890 Dadizele

www.bistrochapoo.be

Via Vida

Ledegemstraat
20,
8890 Dadizele

www.viavida.be

Deborah
Borry Horeca
Services

Dadizeelsestraat
6,
8890 Moorslede

www.deborahkookt.be

IJskarretje

Briekhoek 21,
8890 Moorslede

www.ijskarretje.be

Kruidemie

Molenstraat 1,
8890 Moorslede

www.kruidemie.be

't Kiekske

Plaats 25, 8890
Dadizele

Bestel lekkere pralines, een geschenkmand, verse koekjes, enz via 051 57 10 88 en k
afspraak achter of laat aan huis leveren... Betaling via bancontact.

info@bistrochapoo.be

Vind onze afhaalkaart en meer informatie terug op onze facebookpagina ‘Bistro Ch

Viavida@telenet.be

Afhalen kan vrijdag -en zaterdagavond en zondagmiddag.

deborah.borry.horeca.services@telenet.be Wij houden rekening met allergiën. We bieden wekelijks 3 gerechtjes aan en enkele
die op zaterdag, zondag en maandag kunnen afgehaald of geleverd worden.

info@ijskarretje.be

Afhalen in onze shop: iedere zaterdag van mei tot eind juli van 13 u. tot 16 u. of na a
We leveren ook bij jou thuis. Betalen bij voorkeur met Bancontact ofPayconiq.

mieke@kruidemie.be

Reserveren via facebook of via mijn www.kruidemie.be

edithpotteau@telenet.be

Wij bieden jullie in alle veiligheid onze producten terug aan, kip aan't spit, ribben, v
...
Elke zater- en zondagvoormiddag vanaf 8.30 u. tot 12.30 u.
reserveren kan 056 50 32 34 of 0478 55 90 32

Andere

Bedrijfsnaam

Adres

Website

E-mailadres

Initiatief

2ndlife bvba

Strobomestraat
10a,
8890 Moorslede

www.2ndlife-luchtgommen.be

info@2ndlife-luchtgommen.be

Moorsledebon van € 75 bij iedere goedgekeurde offerte van meer dan € 500. Ge

Miatex

Roeselaarsestraat www.miatex.be
85,
8890 Moorslede

info@miatex.be

Vanaf 11 mei wordt er op afspraak gewerkt om lange wachtrijen te vermijden en

Godecor

Roeselaarsestraat www.godecor.be
76,
8890 Moorslede

info@godecor.be

Thuislevering Sigma binnen- en buitenverven in straal van 10 km. Gratis vanaf €
Kies een kleur via deze link: http://www.histor.nl/inspiratie/color-collections
plaats je bestelling via mail (graag naam, adres en telefoonnummer vermelden)

Getting The Better
You

Menenstraat 67,
8890 Dadizele

https://monikamalik.goherbalife.com

gettingthebetteryou@gmail.com

Via Facebook pagina GettingTheBetterYou geven we iedere Maandag- & Woensd

Madelette B&B

Hovingstraat 2,
8890 Moorslede

www.madelette.be

kathy@madelette.be

Ontbijtmanden:
Telefonisch reserveren tem donderdag voor ontbijtmanden in het weekend op

Afhalen aan onze B&B, thuislevering enkel mogelijk in Slyps, Moorslede, Dadizele

Optiekcentrum

Markstraat 3,
8890 Moorslede

www.optiekcentrummoorslede.be

info@optiekcentrummoorslede.be Levering cash&carry producten aan huis (bestelling contactlenzen, onderhouds
Service hoorapparaten en noodhersteldienst brillen blijft operationeel, op afspr
Na (gedeeltelijke) ophef noodmaatregelen het ganse jaar, zomerperiode inbegr

Schoonheidsinstituut Kleppestraat 58,
Tuija
8890 Dadizele

https://be.babor.com/go/nl/401730/shop/ tuija_cluyse@hotmail.com

Schoonheidsinstituut Veldstraat 20,
"Saskia"
8890 Moorslede

Esthetiek Amilia

Breulstraat 57,
8890 Moorslede

Pio D'Oro

Plaats 43,
8890 Dadizele

saskia.lepla@gmail.com

Www.esthetiekamilia.be

www.piodoro.be

Esthetiek.amilia@gmail.com

piodoro@telenet.be

Jouw schoonheidsproducten van Babor thuis geleverd. Je kan steeds bellen voo

Aan huis bezorgen van - mooie geschenkbonnen -verzorgingsproducten voor ge

Cadeaubonnen, verzorgingsproducten Jean d’Arcel en verzorgings
Andere
Leveren in Moorslede is ook mogelijk.
initiatieven Je kan altijd opbellen (0495 77 77 82) voor meer info over producte
Volg de pagina op facebook voor acties en promoties.

De winkel is terug te bezoeken tijdens de normale openingsdagen (van woensd
Maatregelen werden genomen om ieders veiligheid te garanderen!
Indien je dit wenst, komen en/of leveren wij aan huis (gebeurt gratis in een grot
Maak je graag een afspraak, dan kan je mij een e-mail sturen. Bel je liever of wil
dan kan dit op het nummer 0472 534 911.
Volg onze collecties, acties en promo's via website/facebook/instagram,
alvast bedankt om lokaal te kopen en draag zorg voor elkaar!

Tante Els

Mandellaan 8,
8890 Dadizele

Tantekes Kadoshop

Menenstraat 18,
8890 Moorslede

AB Atelier

Nertsenstraat2,
8890 Moorslede

L-tree

Briekhoekstraat
21b9,
8890 Moorslede

Voetzorg Eline

Kortrijksestraat
94, 8890
Moorslede

imPRESSive print

Tuimelarestraat

https://tante-els.be/

www.tantekeskadoshop.be

www.abatelier.be

www.l-tree.be

www.voetzorgeline.be

info@tante-els.be

tantekeskadoshop@outlook.com

info@abatelier.be

info@l-tree.be

info@voetzorgeline.be

Voor iedereen die zelf iets wil creeëren, of zijn vroegere hobby wil uitoefenen ku
"creaties". Betalen gebeurt via overschrijving.

Bekijk de facebookpagina voor de laatste nieuwe artikelen

Handgemaakte mondmaskers, leuke geboorte-geschenken, handtassen en and
Er kan besteld worden via facebook en de website. In groot Moorslede kunnen
(in Moorslede). 7/7 bereikbaar!

Leveren van gepersonaliseerde artikelen gratis binnen de 15km. Mooie kaarsen

Wil je graag info? Wil je een geschenkbon bestellen? Stuur mij gerust een privé

Neem ook zeker eens een kijkje op mijn website. Je kan Voetzorg Eline ook volge

www.impressiveprint.be

info@impressiveprint.be

Gelegenheidsgeschenken. Gepersonaliseerde geschenken. Bedrukte werkkledi

7, 8890
Moorslede

Znak

Kasteelstraat 101,
8890 Dadizele

Pedrouchka Samyn

Sperredreef 40,
8890 Dadizele

www.znak.be

info@znak.be

pedrouchka.samyn@vsop.be

Wij bieden onze gewone service aan, dit wel onder aangepaste omstandigheden

Boeken worden aan huis geleverd.

Schoonheidsstudio
Babs

Immo Derveaux

Menenstraat
64,8890 Dadizele

Keibergstraat 8,
8890 Moorslede

barbaraduflo@telenet.be

www.immoderveaux.be

info@immoderveaux.be

Cadeaubonnen te verkrijgen.

We hebben al onze interne diensten gedigitaliseerd via One drive en het Office 3
geven.

 Ondertekenen van compromissen kunnen nu ook digitaal gebeuren via ITS
 Huisbezoeken kunnen ook via Skype gebeuren

 Vernieuwing van de site + plan om lay-out aan te passen om zo mee te zijn
 Vergaderingen kunnen nu ook online via Zoom/Microsoft Teams

Sublimara

Camille
Coolsstraat 19,

www.sublimara.be

info@sublimara.be

Gratis levering aan huis in Moorslede en omstreken. Sublimara maakt graag voo
https://www.facebook.com/Tamara.Sublimara/

8890 Moorslede

Lunch 11

info@lunch11.be

Stationstraat 11,
8890 Moorslede

Gratis levering aan huis van Ieper tot Roeselare!
Openingnsuren:Ma-vr: 6-14 uur & za: 7-14 uur
Betaalmogelijkheden: Payconiq, Bancontact, Cash
Voor gratis levering aan huis: jouw bestelling doormailen/bellen ten laatste om

Teckel Kennel Daliez

Bloemhoekstraat
2,

www.daliez.be

teckelkenneldaliez@gmail.com

Per klant voor de hydrotherapie is er een kortingsbon van 5 euro! Meer over de

8890 Dadizele

Timmer- en
schrijnwerken
Rainer

Kleppestraat 33,
8890 Dadizele

www.rainerbvba.be

info@rainerbvba.be

Laat deze coronatijden jou niet tegenhouden om jouw plannen te verwezenlijke
goed einde te brengen.

