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MOERBEKE in
Infoblad december 2011 - januari 2012

ACTIVITEITENKALENDER
✔ Iedere maandagavond bridgt “Bridgeclub ’t Biedtje” om
19u30 in feestzaal Triphon, Eksaardsedam 15 te Moerbeke.
Man of vrouw, jong of oud, wie belangstelling heeft en een
frisse geest wil cultiveren in een aangename, sociale sfeer kan
een kijkje komen nemen. Info bij Willy Stevens, Dorpvaart
2, Moerbeke. Tel.: 09/346 91 23 of 0498/06 96 73 of willystevens@base.be of bij Denise De Bruyne, Melkerijstraat 7,
Moerbeke Tel.: 09/346 85 13
✔ Donderdag 1 en 22 december: KVLV “Workshop: Tafelsierkunst”. Feestelijke papier- en bloemencreaties die de kersttafel opfleuren. Om 19u30 in het Parochiecentrum.
Meer info bij Kristen Tollenaere 09/346 56 73.
✔ Donderdag 1 december: KVLV “Namiddagwandeling”.
Vertrek om 13u30 aan het Parochiecentrum. Meer info bij
Irene Dieleman 09/346 80 97 of Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Zaterdag 3 december en zondag 4 december: De Bibliotheek:
ontmoeren, ontspannen, ontdekken. Iedereen is van harte uitgenodigd op de feestelijke opening van de nieuwe bibliotheek
tijdens het opendeurweekend, telkens van 13u00 tot 17u00.
✔ Zondag 4 december: Curieus. Wij gaan naar het toneel in
het Cultureel Centrum van Lokeren. De Sinfra’s spelen “Het
Dievenbal”. Vertrek om 14u00 op de markt. Prijs: € 7,00.
Inschrijven bij Coppens Etienne 09/346 98 01
✔ Dinsdag 6 december: KVLV “Kookles: Gezonde feestmenu” met producten van eigen bodem”. Om 13u30 in het
Parochiecentrum. Info bij Lucia Vervaet 09/346 70 48.
✔ Donderdag 8 december ABS-Moerbeke: Busreis naar
Agribex. Vertrek om 9u30 aan de markt; inschrijven verplicht
en info te bekomen bij Van Damme Andre tel 09/346 82 63
✔ Zondag 11 december: Vzw Parochiecentrum: Grimbergen:
mis met Gregoriaanse gezangen, bezoek plantentuin van Meise.
Vertrek om 8u15 met eigen wagen aan het Parochiecentrum.
Info: rafpaelinck@hotmail.com of 0495/30 53 63
✔ Zondag 11 december: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede zal
aanwezig zijn op de “Kerstmarkt Overslag/Wachtebeke met
een stand waar diverse info en snuisterijen zullen aangeboden
worden. Tevens zal er mogelijkheid zijn om op te warmen
aan de gezellig brandende houtkorf met oa. hotdogs, vlaaien,
wafels, glühwein, koffie,… Afspraak: verkeersvrij Omer Van
Puyveldeplein, Overslag/Wachtebeke vanaf 13u00 tot 20u00.
Meer info bij De Rycke Jean-Pierre 0477/562 226
✔ Donderdag 15 december: KVLV PROMS Oost-Vlaanderen.
Stijlvolle afsluiting van het feestjaar “100 jaar KVLV” met tal
van artiesten. Om 20u00 in het Cultureel Centrum te Lokeren.
Vertrek om 19u30 aan het Parochiecentrum.
Meer info en inschrijven bij Katrien Neyt 09/346 94 34.
✔ Zaterdag 17 december: Ziekenzorg “Kerstfeest” met koffietafel en ontspanning.

✔ Zondag 18 december: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Winterwandeling rond en in de Turfmeersen”. Tijdens deze
roofvogelwandeling verteld gids Marc je alles over deze fascinerende dieren. Aangepast schoeisel (laarzen) is zeker geen
overbodige luxe. Deze geleide wandeling start om 14u00
aan Terwestbrug te Moerbeke. Meer info bij Marc Martens
09/345 78 63, marcmartens1953@hotmail.com
✔ Zondag 18 december: KVLV “Kerstvergadering”. Om 14u00
in het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij Martine
Dieleman 09/346 79 19.
✔ Maandag 19 december: VLD-vrouwen Ontspanningsnamiddag in WZC Ter Moere om 14u00, inlichtingen en
inschrijvingen bij de bestuursleden
✔ Woensdag 28/12: Gezinsbond: Tine Hofman - Kip van Troje
komt met de voorstelling “KIKKERKUSJE”. Verteltheater
met sterke betrokkenheid van het jonge publiek (3-8 jarigen).
Deuren open om 14u30, aanvang 15u00. Om 16u. einde
met een drankje. Locatie: Scouts-lokaal. Info: Nora Van
Renterghem 09/346 91 56
✔ Vrijdag 27 januari: KVLV “De Nieuwe Snaar”. Om 20u15
in het Cultureel Centrum te Lokeren. Vertrek om 19u30 aan
het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij Rita Van
Severen 09/346 76 32.
✔ Zondag 29 januari: Willemsfonds “Aperitiefconcert”.

BLOEDINZAMELING
Maandag 6 februari en maandag 13 februari 2012
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING
KGA 1: Zaterdag
09u00-09u30: Koewacht (parking voor de kerk)
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219, Moerbeke

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
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 31/12/2011

GEMEENTE MOERBEKE

Lindenplaats 7 - 9180 Moerbeke Telefoon: 09 346 80 05 - Fax: 09 346 64 08 - communicatie@moerbeke.be - www.moerbeke.be

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Openingsweekend bibliotheek: ontmoeten, ontspannen, ontdekken: zaterdag en zondag 3 en 4 december
telkens van 13u00 tot 17u00
Een nieuwe bibliotheek om trots op te zijn
De langverwachte nieuwe bibliotheek in het oude
stationsgebouw opent haar deuren in het eerste weekend
van december. Het stationsgebouw is een beschermd
monument en de ingrijpende renovatie gebeurde dan ook
met respect voor de erfgoedwaarde. De zalen van het station zullen gebruikt worden als vergaderzaal, tentoonstellings- en evenementenruimte en (voor)leesruimte voor
de jeugd en staan ter beschikking van de Moerbeekse
socio-culturele verenigingen. Daarbovenop werd het
geheel uitgebreid met een moderne nieuwbouw die de
collectie van de bib zal herbergen. De nieuwe bib is een
fantastische aanwinst voor het culturele en sociale leven
van onze gemeente.
Feestelijk openingsweekend
Iedereen is van harte uitgenodigd op de feestelijke opening van de nieuwe bibliotheek tijdens de opendeurdagen
op 3 en 4 december. Kom eens langs en ontdek het mooi
aanbod boeken en dvd’s voor alle leeftijden en interesses.
Een openingsweekend kan natuurlijk niet zonder extra’s:
➥ Doorlopend: projectie over de renovatie van het station en de opbouw van de bibliotheek
➥ Kinderanimatie ‘Het mysterieuze boek’. Verrassende
vertellingen door Seppe Celie en co. om 14u00, 15u00
en 16u00
➥ Rondleidingen door het gebouw
➥ Een kleine attentie voor elke bezoeker
➥ Tentoonstelling: ‘Het spoorweggebeuren in Moerbeke’ door de Heemkundige Kring
De tentoonstelling is te bezichtigen tot eind december
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Uitbreiding openingsuren
De nieuwe bibliotheek moet meer zijn dan een plaats
waar je boeken uitleent, het moet een echte ontmoetingsen ontspanningsruimte voor de hele gemeente worden. In
de leeszaal kan je rustig de krant of een tijdschrift lezen
en een kopje koffie drinken. Om de ontmoetingsfunctie
te kunnen waarmaken wordt het aantal openingsuren
gevoelig uitgebreid:
maandag:
09u30 – 11u30 en 15u30 – 19u00
dinsdag:		
09u30 – 11u30 en 15u30 – 19u00
woensdag:
13u30 – 16u00
vrijdag:		
09u30 – 11u30 en 15u30 – 19u00
zaterdag:
09u30 – 12u30
Deze openingsuren gaan in vanaf maandag 5 december.

Lezing Mark Tijsmans
op woensdag 7 november om 15u00.
Mark Tijsmans is niet alleen een bekend acteur (hij speelde o.a. Pasmans in de “Flikken” serie) maar hij raakte bij
de jeugd ook bekend als Ketnet wrapper. Maar Tijsmans
is ook een jeugdauteur van o.a. “Het Geheim van te veel
torens”, de reeks “Wiet Waterlanders” en “De Ridders
van de ronde keukentafel”. Hij wordt de eerste auteur die
een lezing brengt in de nieuwe bibliotheek op woensdag
7 december om 15u00.
De plaatsen zijn beperkt dus graag op voorhand inschrijven via bib.moerbeke@gmail.com

DAG VAN DE POEZIE
Dag van de poëzie met Lies Van Gasse, donderdag 26
januari in de Bibliotheek
Voor de 9de keer organiseert de Culturele Raad van
Moerbeke gedichtendag in onze gemeente. Na het succes
van vorig jaar rond het thema Anton van Wilderode pakt
men deze keer opnieuw uit met een dichteres van formaat.
Lies Van Gasse mag als één van de grote jonge talenten
van Vlaanderen gerekend worden. Zij studeerde illustratieve vormgeving aan het Sint-Lucas in Antwerpen en
schilderkunst aan de Accademia di Brera in Milaan. Als
dichteres debuteerde zij in 2008 met de bundel Hetzelfde
gedicht steeds weer – met eigen illustraties- die in diverse
media lovend besproken werd. In het voorjaar van 2010
verscheen een ‘grafic poem’ Sylvia, een mix van beeld
en woord, taalteken en tekentaal. In 2011 verscheen dan
Brak de waterdrager, een melancholisch meesterstukje.
Het is een bundel in drie stromen. De dichteres zet hierin
het persoonlijk verlies om in aangrijpende poëzie. Er
wordt een strijd gestreden die zich vooral in taal zelf
afspeelt en die de verteller in dit poëtische drieluik tot
een louteringsproces brengt. Hedwig Speliers schreef in
de poëziekrant: “Haar derde bundel is meer dan de bevestiging van een debuut, hij is de uiting van een volwaardig
en volwassen dichterschap” Deze nog jonge talentvolle
dichteres is te zien en te horen in het nieuwe gebouw van
de bibliotheek. Deze keer niet alleen poezie, maar ook een
stukje grafische kunst. Een aanrader.

NATUURPUNT MOERVAARTZUIDLEDE
Winterperiode: december 2011 – maart 2012
Schaatsen in de Turfmeersen
Reeds enkele jaren na elkaar hebben we nog eens een winter uit de goeie ouwe tijd gehad. Er kwamen tijdens deze
gelegenheid honderden mensen schaatsen in het natuurgebied ‘De Turfmeersen’. Als het deze winter voldoende
hard vriest, dan mag er op het natuurijs van de Moereloop
in de Turfmeersen worden geschaatst. Natuurpunt vraagt
wel respect te hebben voor de natuur en de dieren en is
niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Als
er kan geschaatst worden op Zondagnamiddagen zorgt
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede voor opwarmertjes en
frisdrank in de schuur aan de Moereloop.
Je kan de Turfmeersen het best bereiken vanaf de
weg Wachtebeke/Moerbeke. Aan de rand van het

dorp van Moerbeke (Terweststraat) volg je de borden
‘Turfmeersen’, over de Terwestbrug(Moervaart) voorbij
kasteel Wulfsdonck. Meer info: Dirk Van Pottelberg,
09/346 95 68, dirk@heidebos.be
Oproep van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Winterperiode: denk aan uw tuinvogels
Natuurpunt zou een warme oproep willen doen om onze
tuinvogels te voorzien van gepast wintervoer zoals noten,
zaden en vetten. Tijdens winterperiodes zijn het harde
tijden voor onze mezen, roodborstjes, vinken, spechten,
merels, lijsters, mussen, enz. Buiten de gespecialiseerde
gekende verkooppunten ivm. vogelvoeders organiseert
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede tijdelijk een verkoop
van metalen voedercilinders en voedertaartjes (verpakt in
kerstsfeer) die ook kunnen opgehangen worden. Een voedercilinder kost €9 en een pakket van twee voedertaartjes
kost €2. Wie al vooruit denkt aan de lente en een nestkast
van €12 koopt krijgt er één pakket voedertaartjes gratis
bij. Zoals steeds wordt de opbrengst gebruikt voor de
aankoop van nieuwe natuurgebieden in onze streek. Er
kan thuis geleverd worden na telefonische afspraak in
gemeenten Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke.
Meer info en bestellen: Mia Van Streydonck,
e-mail: vsmia@scarlet.be of tel 0474/435 789 na 17.00u.

SPORTNIEUWS
Scholenveldloop 2011
Op zaterdag 24 september hebben er 320 kinderen van
de lagere scholen van Moerbeke en Wachtebeke deelgenomen aan de 23ste Scholenveldloop. Deze ging voor
de 3de keer door op de sportterreinen van Moerbeke.
De veldloop werd georganiseerd in samenwerking met
Sportdienst/Sportraad Wachtebeke, Sportraad Moerbeke
en Jogging-club Wachtebeke.
Sportaanbod januari - juni 2012
Sport voor 50+:
- GALM deel II
- Wanneer: op dinsdagvoormiddag van 10.00u.-11.00u.
- Wat: Een gevarieerd sportaanbod
- Waar: Gemeentelijke sporthal, Hospicestraat
Start: dinsdag 10 januari 2012 (volgende data volgen)
Kinderturnen:
- Voor kinderen van de 1ste kleuterklas tot het 6de
leerjaar
- Wanneer: op zaterdagvoormiddag van 9.00u-12.00u
(verschillende leeftijdsgroepen)
- Waar: Sporthal van de Gemeentelijke Basisschool, De
Vlinderdreef
- Start: de momenten zijn terug te vinden op de website
of via de sportdienst
Sportacademie voor alle kinderen van het 1ste tem het
6de leerjaar
- In te schrijven via de gemeentelijke opvang
- Wanneer: op maandag van 16.00u-17.00u
- Wat: een zeer gevarieerd sportaanbod
- Waar: Sporthal van de Gemeentelijke Basisschool, De
Vlinderdreef
- Start: maandag 9 januari
Sportacademie voor alle kinderen van Moerbeke van
3 tot 6 jaar
- In te schrijven via de gemeentelijke opvang
- Wanneer: op dinsdag van 16.00u-17.00u

-

Wat: een zeer gevarieerd sportaanbod
Waar: Sporthal van de Gemeentelijke Basisschool, De
Vlinderdreef
- Start: maandag 10 januari
Al deze activiteiten gaan niet door tijdens de schoolvakanties. Voor meer informatie (data, kostprijs,…),
controleer de website van de gemeente of neem contact
op met de sportdienst. Veerle De Meyer, Lindenplaats 7,
9180 Moerbeke, sport@moerbeke.be of 09/326.93.86.

HOE MENTAAL FIT BENT U?

Doe de test op www.fitinjehoofd.be
Misschien moeilijk te beantwoorden. In tegenstelling tot
een verkoudheid, een griepje of een buikpijn, is geestelijk
gezond zijn niet altijd even gemakkelijk te omschrijven.
Wie zich goed in z’n vel voelt, heeft overwegend positieve gevoelens. Ook de contacten met familie en vrienden
zitten wel snor.
Maar soms overwegen negatieve gevoelens en lijkt
er geen eind aan te komen. U bent angstig, voelt zich
verdrietig en futloos. Alles wijst op een mentale dip of
erger. Zoek hiervoor hulp. Het heeft niets te maken met
zwakheid.
10 tips voor een mentaal fitte geest
Geen wondermiddeltjes of toverformules maar enkele
concrete stappen om uw eigen geestelijke gezondheid te
versterken. Op www.fitinjehoofd.be vindt u 10 stappen,
vele getuigenissen en oefeningen om u op weg te helpen.
1. Vind jezelf oké
2. Praat erover
3. Beweeg
4. Probeer iets nieuws
5. Reken op vrienden
6. Durf nee zeggen
7. Ga ervoor
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Je hoofd boven water
Kies de stap die bij u past want voor iedereen is dat
anders. De een maakt immers gemakkelijk vrienden, de
ander heeft geen moeite met neen zeggen. Maar ieder van
ons kan iets opsteken van de stappen.
Voor het jong geweld (-16) is er nu de website:
www.noknok.be. Verboden voor ouders. Hoe ga ik om
met vervelende broers en zussen? Wat doe ik met drukke
ouders? Ook vragen over pesten, rouwen en seksualiteit.

IDM INZAMELACTIE

Afgelopen zomer organiseerde IDM opnieuw een inzameling van taxussnoeisel. Het snoeisel van de taxushaag
bevat namelijk de kostbare stof baccatine die verwerkt
wordt in geneesmiddelen tegen kanker. Voor 1 kg baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig. De inwoners
van Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en
Zelzate - de gemeenten waar IDM actief is - deden daarbij
hun best, want ze voerden samen meer dan 85 kubieke
meter snoeisel binnen bij de recyclageparken. Bovendien
bracht elke kubieke meter €50 op, goed
voor een totaal van €4.263. De Raad
van bestuur van IDM besliste om deze
opbrengst te schenken aan het ‘Kom op
tegen Kanker’-fonds.

BIBLIOTHEEK 		
			

Statiestraat 4
Tel.: 09 346 79 50

De NIEUWE openingsuren zijn:
Maandag
09.30 - 11.30
15.30 - 19.00
Dinsdag
09.30 - 11.30
15.30 - 19.00
Woensdag		
13.30 - 16.00
Donderdag Gesloten
Vrijdag
09.30 - 11.30
15.30 - 19.00
Zaterdag
09.30 - 12.30
Zondag
Gesloten

BRANDWEER

	

GEMEENTEHUIS

De openingsuren zijn:
Maandag, dinsdag, vrijdag
Woensdag

DRINGEND = 100

	 Lindenplaats
09 346 80 05

Donderdag

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

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

Damstraat 219
13.00 – 17.00
09.00 – 12.00
12.30 – 15.30

SOCIAAL HUIS


Hospicestraat 15b
09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
Ter Moere		
Sportlaan 13



09 337 74 00

POLITIE			
Lindenplaats 7



09 342 02 47
DRINGEND = 101

POST			
Opperstraat 20

09 346 80 39
De openingsuren zijn:
Maandag t.e.m. vrijdag		
09.00 – 12.30
		
14.00 – 17.00
Zaterdag		
09.00 – 12.30
SPORTDIENST		

Lindenplaats 7
09 326 93 90

GENEESKUNDIGE
WACHTDIENST

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

CENTRAAL NUMMER:
09 349 64 74

Dit vanaf zaterdagmorgen 08.00u tot en met
maandagmorgen 08.00u 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

MELDING VAN:
✔ Elektriciteit, defecten: 078 35 35 00
✔ Gasreuk: 0800 65 0 65
✔ Gasdefecten: 078/35 35 00
✔ Kabeldistributie, defecten: 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
V.U. Gemeentebestuur Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas

