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MOERBEKE in
Infoblad oktober - november 2011

ACTIVITEITENKALENDER
✔ Iedere maandagavond: Bridgeclub ’t Biedtje’ om 19u30
bridgen in zaal Triphon, Eksaardsedam 15. Wie geïnteresseerd is nodigen we uit eens een kijkje te komen nemen. Info
bij Willy Stevens 09/346 91 23 of 0498/05 96 73 of willystevens@base.be of Denise De Bruyne 09/346 85 13
✔ Zondag 2 oktober: Parochiecentrum vzw “Geleide wandeling” in de kruidtuin van de universiteit van Gent "Kleur en
geur in de herfst" vertrek om 9u00 aan het Parochiecentrum.
✔ Zondag 2 oktober: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Paddenstoelenwandeling in het Heidebos”. Afspraak om
14u00 parking 1 van het Heidebos. Deelname gratis. Meer
info bij Maatje den Herder, 09/355 58 59 (na 18u00) of email
maatje.den.herder@telenet.be
✔ Dinsdag 4 oktober: KVLV “Aquagym”. Start cursus. Deze
gaat door op dinsdag 4, 11, 18 en 25/10 en 8, 15, 22 en 29/11
en 6/12/2011 in het zwembad van het Provinciaal Domein te
Wachtebeke. Meer info en inschrijven bij Rita Van Severen
09/346 76 32 of ritavs2@hotmail.com
✔ Donderdag 6 oktober: KVLV “Namiddagfietstocht”. Vertrek
om 14u00 aan het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven
bij Irene Dieleman 09/346 80 97 of bij Denise Wuytack
09/346 66 27
✔ Zaterdag 8 oktober: Willemsfonds “Uitstap” naar GenoelsElderen en Tongeren.
✔ Dinsdag 11 oktober: VLD-vrouwen “Bezoek aan het voedingssalon”. Vertrek om 9u00 aan de Harmonie; bijdrage
leden 12 €, niet leden 15 €. Inschrijven bij de bestuursleden.
✔ Dinsdag 11 oktober: KVLV-Gewest “Eeuwige passie, dat
belooft!” door Veerle Malschaert. Om 20u00 in het
Provinciaal Domein. Meer info en inschrijven bij Katrien
Neyt 09/346 94 34 of katrienneyt@dommel.be
✔ Zaterdag 15 oktober: Wereldwinkel Moerbeke “Open-deurdag” met proevertjes van rijst op verschillende wijze. Ook
aanwezigheid van Compostmobile “leren composteren” en
jongeren Natuurpunt. Van 10u00 tot 15u00. Oostvaart 63,
Moerbeke
✔ Zaterdag 22 oktober: KVLV - Antwerpen “Stad aan uw voeten”. Vertrek om 13u00 aan het Parochiecentrum. Een gids
leidt ons gedurende 3 uur rond in de “trendy” buurt van het
Eilandje en het MAS. We bezoeken het haven-paviljoen,
genieten van een 360°-film en gaan langs de indrukwekkende wandelboulevard naar het dakterras van het MAS. Meer
info en inschrijven bij Veerle De Nys 09/346 62 37 of
pvd.van.driessche@telenet.be
✔ Donderdag 27 oktober en 17 november: KVLV “Workshop:
Sierraad in powertex” Om 19u30 in de bovenzaal van het
Parochiecentrum. Powertex wordt in combinatie met Stone
Art een zelfhardende klei waarmee je kunt boetseren. De klei
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droogt snel, is makkelijk te kleuren en geeft een prachtig
resultaat. Meer info en inschrijven bij Marie-Jeanne De
Rycke 09/346 77 30
Woensdag 2 november: KVLV “Kinderworkshop: een papieren hanglamp versieren”. Om 14u00 in het Parochiecentrum.
Meer info en inschrijven bij Krista Dieleman 09/346 53 90.
Donderdag 3 november: KVLV “Namiddagfietstocht”.
Vertrek om 14u00 aan het Parochiecentrum. Meer info en
inschrijven bij Irene Dieleman 09/346 80 97 of bij Denise
Wuytack 09/346 66 27.
Zondag 6 november: Parochiecentrum vzw “Bezoek aan het
Schoonselhof”; de monumentale begraafplaats van
Antwerpen. Vertrek om 13u00 aan het Parochie-centrum.
Vrijdag 11 november: Heemkundige Kring Moerbeke
”Wandeling naar Pereboomsgat” (2de plaats van het mooiste
plekje van Moerbeke). Vertrek kerk Kruisstraat om 14u00.
Info 09/346 79 83.
Vrijdag 11 november: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Wandel mee in de Moervaart-Zuidlede vallei”. De
Evergemse gangmakers organiseren i.s.m. de gemeente
Evergem en de gemeente Moerbeke hun 30° Wandel Mee.
Deze wandeling kadert in de organisatie “Vlaanderen
Wandelt” van Bloso. Afspraak om 11u00 aan de
Gem.Basisschool Eksaarde, Dam 67 te Eksaarde (Lokeren).
Meer info bij Dirk Van Pottelberg 09/346 95 68 of email.
dirk@heidebos.be
Zaterdag 12 november: Willemsfonds “Jaarlijks etentje”
Zondag 20 november: VLD-vrouwen “Algemene Vergadering” om 14u00 in zaal Harmonie. Inschrijvingen bij het
Liberaal Ziekenfonds of bij de bestuursleden.
Dinsdag 22 november: KVLV 60+ Voordracht “Hoe geuren
ons beïnvloeden”. Om 13u30 in het Parochiecentrum te
Moerbeke. Een plezante mix van leuke weetjes en praktische
oefeningen. Meer info bij Christine Dieleman 09/346 60 99
Vrijdag 25 november: Willemsfonds “Bert Kruismans” in
Sint-Niklaas.

BLOEDINZAMELING
Maandag 31 oktober en maandag 7 november 2011.
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING
KGA 2: Zaterdag 26/11/2011
09u00-09u30: Kruisstraat, t.h.v. Dieleman
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219, Moerbeke

SOCIALE HUISVESTINGS MAATSCHAPPIJ
Zitdag Cvba Wonen in het Sociaal Huis, Hospicestraat 15b te
Moerbeke: iedere eerste woensdag van de maand van 9u00 tot
10u30. Deze zitdag is voor huurders en kandidaat-huurders van
Moerbeke.

Info voor volgende editie moet binnen zijn op 31/10/2011

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Begin oktober start naar jaarlijkse gewoonte de lezingenreeks Buitenbeentjes. BiblioWaas, het samenwerkingsverband tussen de 9 Wase bibliotheken, nodigt opnieuw 9
eigenzinnige sprekers uit voor 9 boeiende lezingen in de 9
bibliotheken van het Waasland. Thema dit jaar is levenskunst. De lezingen starten steeds om 20u en de toegang is
gratis. Reserveren is noodzakelijk en kan bij de bibliotheek
waar de lezing doorgaat.
Noteer alvast in je agenda:
maandag 3 oktober: Jef Van den Steen - Trappisten, de 7
heerlijke bieren (bib Waasmunster)
donderdag 13 oktober: Els Mattelin - De kracht van mensen
met autisme (bib Kruibeke)
maandag 17 oktober: Luc Swinnen - Stress is geen probleem (bib Sint-Gillis-Waas)
donderdag 27 oktober: Rik Vanwalleghem en Dirk
Nachtergaele Straffe wielerverhalen (bib Lokeren)
maandag 7 november: Marc Helsen - Dwars door Afrika
met trein en bus (bib Moerbeke)
donderdag 17 november: Bernard Dewulf - Kleine dagen
(bib Beveren)
maandag 21 november: Hilde Demurie - Vrolijk gezond
(bib Temse)
donderdag 1 december: Hendrik Cammu - Het boek van
Leven en Dood (bib Stekene)
maandag 5 december: Wilfried van Craen - De praktijk van
het positief denken (bib Sint-Niklaas)
Meer info vind je in de bib!

INZAMELACTIE
VALORFRIT
I.S.M. IDM
WIN 10 fietsen en andere MOOIE
Prijzen tijdens de GROTE inzamelmaand!
Van 1 t.e.m. 31 oktober organiseert Valorfrit i.s.m IDM de
tweede editie van de Grote Inzamelmaand. Breng tijdens
deze maand je gebruikte frituurolie of -vet naar het recyclagepark. Wie weet, win je wel één van de tien fietsen, een
gloednieuwe friteuse of een andere schitterende prijs!
Kom, deponeer en win.
Breng tijdens de Grote Inzamelmaand zeker een bezoekje
aan het recyclagepark. Per liter gebruikte frituurolie of -vet
die je tijdens deze periode correct binnenbrengt, krijg je één
tombolabiljet. Dus hoe meer je binnenbrengt, hoe meer kans
je hebt om te winnen! Op het tombolabiljet vind je een unieke code. Verstuur deze code per sms naar 6019 of geef ze in
op www.valorfrit.be/inzamelmaand. Met een beetje geluk
win je een prachtige prijs. Voor meer informatie over de
Grote Inzamel-maand en voor het volledig wedstrijdreglement kan je terecht op www.valorfrit.be/inzamelmaand
Verkooppunten in Moerbeke-Waas: Pharma, Bevrijdersstraat
34, Dirk Van Pottelberg, Spelonckvaart 38B, Bed &
Breakfast Malpertuus, Weststraat 64. Verkooppunten staan
ook op www.natuurpuntmoervaartzuidlede.be

NATUURPUNT
MOERVAAR T-ZUIDLEDE
Heidebos zonder grenzen
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede organiseert op zondag 16
oktober diverse activiteiten in en rond het Heidebos voor alle

leeftijden. Fietsen, vrije en geleide wandelingen, demonstratie compost-meesters, zelf nestkastjes en bijenhotels maken,
maar ook werken met een oude drukpers op handgeschept
papier behoort tot de mogelijkheid op deze gezellige herfstnamiddag. Deelname gratis.
Verken met de fiets vanaf 13u00 alle natuurgebieden van
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. De tocht is 28 km maar kan
ook ingekort worden tot 20km. De fietstocht brengt je langs
het Heidebos, de Turfmeersen, de Reepkens en de Zandberg.
Aan onze natuurgebieden vind je telkens een infobord en een
wedstrijdvraag. Verzamel aan elk infobord een stempel en
zorg ervoor dat je telkens de vragen juist oplost! Vertrek aan
het Heidebos, Parking 1.
Om 14u30 starten twee geleide wandelingen. Eén tocht verkent de recent aangekochte stukken natuurgebied, tijdens een
andere wandeling ontdek je welke beheerwerken de komende maanden zullen plaatsvinden in het bos.
Randanimatie: nestkastjes timmeren, bijenhotels maken, druk
zelf jouw naam of een bosgedicht op een oude drukpers en
handgeschept papier, demonstratie van de compostmeesters,
Afspraak: Zondag 16 oktober van 13u30 - 17u30 parking 1
van Het Heidebos. Wegwijzers op de baan (Kalve, Peene,
Wachte-bekesteenweg) tussen Wachtebeke en Moerbeke
tonen de weg. Meer info: Griet Buyse, 09/329 55 45 of
0478/23 22 19, griet@heidebos.be of www.heidebos.be

BOOMPLANTACTIE NATUURPUNT
MOERVAAR T-ZUIDLEDE
Reeds een aantal jaar organiseert Natuurpunt MoervaartZuidlede in het najaar een verkoopactie van boom- en haagplanten. Zo willen we het aanplanten van inheems groen in de
tuinen wat stimuleren. Als we aan natuur denken,hebben we
het immers meestal over de open(bare) ruimte: bossen,
natuur-gebieden, weilanden,… Maar we vergeten dikwijls
dat ook in de bebouwde omgeving natuur belangrijk is. Voor
hagen, bomenrijen of houtkanten in en om de tuin en langs de
straat kan zonder enig probleem gebruik worden gemaakt van
inheemse planten. De natuur zal er beter van worden. Hagen,
houtkanten en bomen spelen namelijk een zeer belangrijke
rol bij het behoud van de biodiversiteit. Hierbij denken we in
de eerste plaats aan insecten die dikwijls speciaal zijn aangepast aan het leven in de buurt van specifieke (inheemse) planten, maar ook aan vogels. Vele zangvogels, zoals mezen,
roodborstjes en lijsters broeden in hagen en houtkanten en
leven van de insecten die daar voorkomen.
Hoogstammige boomgaarden vinden we eveneens minder en
minder in het landschap terug. Ook deze trend kan je als particulier een beetje weerwerk bieden. Naast de hoge eco-logische waarde levert het je bovendien een zelf gekweekt voorraadje fruit op. Vanaf 20 are bruikbare grond is het de overweging al meer dan waard om een hoogstamboomgaard aan
te planten. Is de beschikbare oppervlakte kleiner, dan nog
blijft het interessant om één of enkele hoogstammen aan te
planten. Voordelen van een hoogstam tegenover een laagstam
of halfstam zijn onder meer de hogere fruitopbrengst, langere productietijd en de grotere ecologische en landschappelijke waarde.
Wat is er heerlijker dan zomaar fruit te kunnen snoepen, recht
van de struiken nog wel op kinderhoogte? Met kleinfruit kan
het. Bessen vragen weinig plaats, je hebt er al snel vruchten
van en ze zijn gewoon erg lekker. Zelfs in een klein tuintje
kan één bessenstruik voor extra tuinplezier zorgen.
De opbrengst van deze boomplantactie wordt volledig

gebruikt voor de financiële ondersteuning van aankoop
natuurgebieden in eigen regio.
Hoe bestellen?
- Een bestelbon met aanbod en prijzen vind je in de bibliotheek. Drongendreef 1, Moerbeke
- Je kan bestellen bij Dirk Van Pottelberg, Spelonckvaart
38B, 9180 Moerbeke. Tel: 09/346.95.68
Email:
dirk@heidebos.be
- of je kan een bestelbon downloaden van de website vanaf
oktober op www.heidebos.be
Je kan bestellen tot 12 november. Wij leveren bij je thuis
op zaterdag 26 november te Lochristi, Wachtebeke en
Moerbeke. Je kan de bomen ook afhalen te MoerbekeWaas na afspraak.

RODE KRUISAFDELING
MOERBEKE-WACHTEBEKE
Rode Kruisafdeling Moerbeke-Wachtebeke
organiseert cursussen voor de bevolking.
De cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen
begint op dinsdag 4 oktober 2011 om 19u30
stipt (tot 21u45), in ons Rode Kruislokaal te
Moerbeke, Moerhofstraat 18a. En dit gedurende 6 avonden
telkens op dinsdag- en donderdagavond.
Deze EHBO-cursus heeft ook een vervolgcursus HELPER,
eveneens 6 lesavonden vanaf 8 november.
Breng gerust uw vriend(in), tante, nonkel, moeder, vader,
broer of zus mee. Iedereen is welkom, en ja zeg, vergeet niet,
de lessen worden GRATIS gegeven. Enige voorwaarde: 16
jaar of ouder zijn. Tot dan. Raadzaam is op voorhand in te
schrijven op onderstaande adressen.
Hebt ge verdere inlichtingen nodig, tel. 0485/26 61 30 of
0495/ 79 07 83 of vorming@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be of voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
Doordat de geleverde diensten door de onze Rode Kruisafdeling steeds maar uitbreiden, zowel wat hulpdiensten, ziekenwagen, sociale hulpverlening, e.a. betreft, zijn wij steeds
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarom ook deze oproep.
Bent u sociaal voelend of wilt u zich inzetten voor de medemens, neem dan contact met ons op. Jong of minder jong,
gediplomeerd of niet, iedereen kan zijn steentje bijdragen.
Ook verpleeg-kundigen of verzorgenden vinden hun plaats
bij ons. Het is voldoende dat u zich slechts enkele uren per
maand inzet voor het Rode Kruis.
Wij hebben op dit moment volgende vacatures:
• Verantwoordelijke Hulpdienst
• Vrijwilligers Hulpdienst
• Ambulanciers
• Ongevallensimulant
• Vrijwilliger Sociale Hulpverlening
• Adjunct-verantwoordelijke Jeugd Rode Kruis
• Verantwoordelijke Communicatie
Verdere interesse om vrijblijvend en enkele uren per maand
mee te werken: tel. 0495/79 07 83 of
email: voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
PARAAT, altijd, overal

SPOR TNIEUWS
Sportkampen tijdens de Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zal er opnieuw een sportkamp
doorgaan van maandag 31/10 tem vrijdag 4/11.

Let op, geen kamp op 1/11.
- Kleutersportkamp (4- 6 jarigen)
- Sportkamp (7 -12 jarigen)
Inschrijven: Naam, adres, tel., geboortedatum en keuze van
sportkamp doormailen naar sport@moerbeke.be. Na inschrijving zal een factuur opgestuurd worden. Gelieve door
te geven indien de kinderen naar de voor- en/of naopvang
komen. Deze zal vanaf dit sportkamp in samenwerking met
de gemeentelijke opvang verlopen. Inschrijven vóór 21 oktober! Het inschrijvingsformulier is ook terug te vinden op de
website: www.moerbeke.be.sport
Vlaanderen Wandelt
Op vrijdag 11 november 2011 organiseren de gangmakers
van Evergem Sport! Hun 30e Wandel Mee, dit in samenwerking met de gemeenten Evergem, Moerbeke en Wachtebeke
en Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. Er is dit jaar keuze tussen twee afstanden: 7 en 13 km. De start (vanaf 12u) en de
inschrijvingen vinden plaats in de Gem. Basisschool van
Eksaarde, Dam 67, 9160 Eksaarde (Lokeren). De 30e Wandel
Mee laat ons kennis maken met het schitterend natuurgebied
van Moervaart en Zuidlede met als kers op de taart het
natuurreservaat Turfmeersen. Starten kan van 12u tot 14u30
voor de 13 km en tot 15u30 voor de 7 km. Het secretariaat
van de wandeling sluit om 17u15. Deelnameprijs: € 1,00
Kampioenenviering
Zoals vorig jaar zal de Sportraad van Moerbeke opnieuw de
kampioenen van Moerbeke huldigen. Om te weten of jullie
sporter(s) in aanmerking komen, kunnen jullie het reglement
op de website raadplegen, via dit formulier kunnen jullie de
kampioen ook voordragen. De kampioenen zullen gehuldigd
worden eind november, de datum wordt later bekend
gemaakt. Denk eraan, inschrijven vóór 31 oktober 2011! Het
formulier vinden jullie op www.moerbeke.be/sport
Meer informatie? Controleer de website van de gemeente of
contacteer de sportdienst: Veerle De Meyer, Lindenplaats 7,
9180 Moerbeke, sport@moerbeke.be of 09/326.93.86.

CO, DE SLUIPENDE MOORDENAAR
CO is een gevaarlijk gas dat ontstaat bij een slechte verbranding van petroleum, hout, kolen, gas en mazout. CO is verraderlijk want u ruikt, proeft, voelt en ziet het niet.Geef CO
geen kans en zorg voor frisse lucht in de woning als u een
kachel, open haard of geiser gebruikt. Indien u gele vlammen
of roetvorming opmerkt, pas dan erg goed op. De sluipende
moordenaar slaat namelijk sneller toe dan u zelf denkt. Elk
jaar vallen er tientallen dodelijke slachtoffers.
Als er CO in een kamer aanwezig is, ademt u dit ongemerkt
in. Er zijn wel enkele symptomen die u moeten alarmeren:
meestal voelt u zich eerst loom of duizelig en krijgt u hoofdpijn. Hoe langer u in een ruimte met CO verblijft, hoe erger
de symptomen worden. U wordt misselijk en voelt u te
krachteloos om uit de ruimte weg te gaan. Hierna kunt u buiten bewustzijn raken en indien niemand u op tijd komt redden kunt u sterven!. Wanneer meerdere personen in huis
tegelijk dergelijke klachten hebben of huisdieren zich eigenaardig gaan gedragen, kan dit wijzen op CO-vergiftiging.
Wat als er slachtoffers vallen?
Zet ramen en deuren onmiddellijk open, zet het verwarmings-toestel uit, bel de dokter of bij bewusteloosheid het
noodnummer 112.
Meer info kijk op www.koolstofmonoxide.be

BIBLIOTHEEK

Drongendreef 1
09 346 79 50

De openingsuren zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15.30 – 19.00
09.30 – 11.30
13.30 – 16.00
Gesloten
15.30 – 19.00
10.00 – 12.00
Gesloten

15.30 – 19.00

GENEESKUNDIGE
WACHTDIENST
Tijdens het weekend geldt één centraal oproepnummer
voor de wachtdienst van de HUISARTSEN

BRANDWEER

CENTRAAL NUMMER:
09 349 64 74

DRINGEND = 100

GEMEENTEHUIS

Lindenplaats 7
09 346 80 05

De openingsuren zijn:
Maandag, dinsdag, vrijdag
Woensdag
Donderdag

08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
17.00 – 19.00*

Dit vanaf zaterdagmorgen 8.00u tot en met
maandagmorgen 8.00u en eveneens
op zon- en feestdagen.
❆❆❆
Tijdens het weekend geldt één centraal oproepnummer
voor de wachtdienst van de TANDARTSEN

CENTRAAL NUMMER:
09 039 98 38
Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9u tot 19u
en zaterdag van 14u tot 19u
en enkel na telefonische afspraak

*Enkel bevolking + burgerlijke stand.
Gelieve u een kwartier voor sluitingstijd aan te melden aub

GEMEENTELIJKE
KINDEROPVANG MOERBEKE
"Alles Kids"
0486 64.27.88
alleskids.moerbeke@gmail.com

GEMEENTELOODS

Damstraat 219

De openingsuren zijn:
Dinsdag t.e.m. vrijdag
Zaterdag

SOCIAAL HUIS

13.00 – 17.00
09.00 – 12.00
12.30 – 15.30

Hospicestraat 15b
09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
T er Moer e
Sportlaan 13
09 337 74 00

POLITIE
POST

Lindenplaats 7
09 342 02 47
DRINGEND = 101
Opperstraat 20
09 346 80 39

De openingsuren zijn:
Maandag t.e.m. vrijdag
Zaterdag

SPORTDIENST

09.00 – 12.30
14.00 – 17.00
09.00 – 12.30
Lindenplaats 7
09 326 93 90

MELDING VAN:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Elektriciteit, defecten: 078 35 35 00
Gasreuk: 0800 65 0 65
Gasdefecten: 078 35 35 00
Rode Kruis: 105
Sluikstorten: 0800 16 6 36
Straatverlichting, defecten:
www.straatlampen.be of 0800/635 35

Klantenkantoren:
-

Sint-Pietersnieuwstraat 62 - 9000 Gent
Oud-Stijderslaan 3 – 9160 Lokeren
Ombudsdienst: 0800 6 00 1
Klachten.scheldewaas@eandis.be
Algemeen nummer: 078 35 35 34

INFOLIJNEN
✔ Antigifcentrum:
070 245 245
✔ Child Focus:
116000
✔ Druglijn:
078 15 10 20
✔ Energielijn:
078 35 33 33
✔ MIXT.ICS (TV):
015 66 66 66
✔ VMW (Water):
09 240 91 11
✔ Zelfmoordlijn:
02 649 95 55

www.poisoncentre.be
www.childfocus.be
www.druglijn.be
www.electrabel.be
www.telenet.be
www.vmw.be
www.preventiezelfdoding.be

V.U. Gemeentebestuur Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas

