o
f
MOERBEKE in
Infoblad februari - maart 2012

ACTIVITEITENKALENDER

✔ Iedere maandagavond bridgt Bridgeclub ’t Biedtje van
Moerbeke om 19u30 in de feestzaal Triphon, Eksaardedam
15 te Moerbeke. Info bij Willy Stevens, 09/346 91 23 of
0498 05 96 73 of bij Denise De Bruyne 09/346 85 13
✔ Donderdag 26 januari: Culturele Raad “Dag van de Poëzie”
met Lies Van Gasse. Plaats: de Bibliotheek, Aanvang 19u30,
gratis toegang.
✔ Donderdag 26 januari: KVLV “Yoga”. Van 19u30 tot 21u00
in de bovenzaal van het Parochiecentrum. Meer info en
inschrijven bij Krista Dieleman 09/346 53 90 of krista.dieleman@telenet.be. Volgende data zijn 2, 9 en 16 februari.
✔ Zondag 29 januari: Willemsfonds “Aperitiefconcert”. Om
10u30 in zaal Harmonie met Russische groep “Urga”.
Toegang gratis.
✔ Donderdag 2 februari: KVLV “Namiddagwandeling”. Om
13u30 aan het Parochiecentrum. Meer informatie bij Irene
Dieleman 09/346 80 97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Vrijdag 3 februari: KVLV “Jaaropener: Talent in actie”. Om
19u30 in het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij
Kirsten Tollenaere 09/346 56 73.
✔ Zaterdag 4 februari: ABS Moerbeke “Jaarlijkse happening”
in zaal Harmonie. Aanvang om 19u15. Inschrijven bij de
bestuursleden of bij Pierre De Bock, ten laatste op 1 februari.
✔ Dinsdag 7 februari: KVLV “Aquagym”. De cursus is opnieuw
gestart en gaat door op dinsdag 7,14 en 28 februari + 6, 13 en
20 maart 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
✔ Dinsdag 7 februari: VLD-vrouwen “Interactieve make-up
workshop” in ’t Spiegelken. Start om 19u00. Deelname:
€ 10,00. Inschrijven wij de bestuursleden
✔ Donderdag 16 februari: KVLV “Workshop: Mandenvlechten”. Om 20u00 in het Parochiecentrum. Meer info en
inschrijven bij Marleen Dieleman 09/346 73 80. Volgende
data zijn 23 februari en 01 en 6 maart 2012
✔ Vrijdag 17 februari: KVLV “Kookworkshop: koken met 5
ingrediënten”. Om 19u30 in het Parochiecentrum. Meer info
bij Van Laere Isabelle 09/346 84 25. Activiteit aangeboden
door KVLV-jongeren.
✔ Dinsdag 21 februari: KVLV “Ontspan in de hamman”.
Vertrek om 9u00 aan het Parochiecentrum. Welkomstdrank,
behandeling met klei, lunch, vrij gebruik van sauna-accommodatie. Meer info en inschrijven bij Martine Dieleman
09/346 79 19 of martine.d@hotmail.com
✔ Zondag 26 februari: Carnavalstoet start om 14u30.
Door de werken in de Damstraat zal de stoet dit jaar vertrekken in de Spoorwegstraat - rond punt - Opperstraat Hospicestraat - naar rechts in de Korte Damstraat - rond punt
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naar de Damstraat (achterdam) om via de Polstraat terug te
keren naar de Hospicestraat en Opperstraat.
Zondag 26 februari: Parochiecentrum vzw. Gratis springkastelen in het Parochiecentrum (deuren open om 15u00).
Maandag 27 februari: Jaarmarkt met paardengebeuren.
Donderdag 1 maart: KVLV “Lentefietstocht”. 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 3 maart: Willemsfonds “Voetbalwedstrijd” KSC
Lokeren-KVC Westerlo. Om 20u00.
Maandag 5 maart: KVLV Gewest “Voordracht voor weduwen en alleenstaanden”. Om 13u45 te Beervelde. “Onze
monarchie” door Prof.Mark Van den Wijngaert. Info en
inschrijven bij Josée De Decker 09/346 77 65
Donderdag 8 maart: KVLV “Workshop: Designschalen
in gips”. Om 19u30 in het Parochiecentrum. Meer info en
inschrijven bij Marie-Jeanne De Rycke 09/346 77 30
Zondag 11 maart: Willemsfonds “Toneelvoorstelling:
Tartuffe”. Om 15u00 in NTGent.
Donderdag 29 maart: KVLV “Kookles: kleine lekkernijen
voor bij de koffie”. Om 13u30 in het Parochiecentrum. Meer
info bij Lucia Vervaet 09/346 70 48
Donderdag 29 maart: KVLV en Landelijke Gilde
“Lentekriebels” 60+. Meer info en inschrijven bij Alice
Goossens 09/346 81 64

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 2: Zaterdag 31 maart 2012
09u00-09u30: Kruisstraat , t.h.v. Dieleman
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219

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 04/03/2012

VOORDRACHT KVLV

Op dinsdag 27 maart organiseert KVLV i.s.m. Gezinsbond
een voordracht “Luister nu eens naar mij” door Lut Celie.
Deze gaat door in de Ontmoetingsruimte van de Bib en
start om 20u00. Lut werkt als psychotherapeute vooral met
kinderen en jongeren, zij vertelt ons alles over “koesteren”
en “kaderen”, over positief opvoeden, je kind erkenning
geven… Inschrijven nodig, plaatsen beperkt! Info en inschrijven bij Veerle De Nys 09/346 62 37, pvd.van.driessche@
telenet.be of bij Nora Van Renterghem 09/346 91 56, noravanrenterghem@hotmail.com

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Februari - Liefde in de bib
Februari staat in het teken van de liefde, ook in de bib.
Je kan snuisteren in onze rekken (en zoeken naar boeken
met het genre-etiket ‘Romantiek’, een toepasselijk hartje
met pijl er door) of je keuze maken uit onze brochure vol
romantische boekentips.
Ook hartverwarmende films kan je bij ons lenen.
Om je te helpen bij je keuze, alvast onze top 5:
Films
• Aanrijding in Moscou
• Un homme et une femme
• Love happens
• Beyond borders
• Silk
Boeken
• Jean-Philippe Toussaint, Liefde bedrijven
• Haruki Murakami, Norwegian Wood
• Anita Nair, Minnares
• Boris Pasternak, Dokter Zjivago
Maart - Jeugdboekenweek
De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Het thema
dit jaar is ‘Dieren’. We gooien
ons mensenpak af, trekken voor
één keer een bontjas aan, gaan
op vier poten zitten en worden
dier met de dieren. We kijken
diep in de ogen van onze kat.
We voeren gesprekken met de
hond. We duiken de struiken in
en zoeken de beestjes op. We
leren dieren kennen in boeken.
Van 10 tot 25 maart zetten we
de beestigste kinderboeken in
de kijker. Kom ze ontdekken in de bib!

IDM: JOUW MENING TELT!

Al meer dan 10 jaar geeft de Intercommunale DurmeMoervaart die instaat voor de huisvuilophaling in onze
gemeente, het milieu-magazine ‘IDeeMilieu’ uit. Hierin
geven ze allerlei informatie over afval vermijden, sorteren
en hergebruiken, maar ook diverse andere milieuthema’s
komen regelmatig aan bod. Om dit milieu-magazine aan
ieders noden en wensen te laten voldoen, voert IDM de
komende weken een onderzoek uit. Ze doen daarom een
warme oproep aan iedereen om een paar minuutjes tijd
uit te trekken en een aantal vragen te beantwoorden. Wie
de enquête voor 15 maart invult, maakt bovendien kans
op een waardebon van 250 EUR in een lokale winkel of
supermarkt naar keuze!
De enquête kan je invullen op www.idm.be/enquête.
Wie graag nog eens een kijkje neemt in één van de
milieumagazines, kan ze downloaden via www.idm.be/
milieumagazines.

MOERBEKE – INTERACTIEF

Moerbeke-Interactief zit op het goede spoor. Tijdens
het openingsweekend van de bibliotheek van Moerbeke
waren de medewerkers aanwezig in het oude stationsgebouw om de werking van deze website voor te stellen aan
het grote publiek. Menig bezoeker was verrast over de

omvang van deze database. Zij bevat foto’s, documenten,
krantenknipsels, boeken, affiches, enz. met de nodige
duiding. Het aanduiden van de personen op de foto’s (het
taggen) viel in de smaak van het in grote getale opgekomen publiek.
Tijdens dit openingsweekend rees bij de stuurgroep van
MI het idee om op regelmatige basis eens naar buiten te
komen om de website Moerbeke Interactief verder aan te
vullen, via het taggen
(naamgeven) op de oude foto’s. Ook bieden ze mensen de
mogelijkheid foto’s mee te brengen die zij dan ter plaatse
kunnen inscannen. Je hoeft uw foto’s dus niet achter te
laten. De ontmoetingsruimte tussen bibliotheek en oud
station is daarvoor een geschikte plaats. Zaterdag 4 februari 2012 van 10u00 tot 12u00 zijn enkele medewerkers
aanwezig in de bibliotheek. Iedereen die thuis nog leuke
oude foto’s in zijn bezit heeft waar een stukje Moerbeke
op te zien is, is welkom. Familiefoto’s, verenigingsleven,
Moerbeekse landschappen, oude documenten zoals facturen van oud Moerbeekse bedrijven, sportactiviteiten,
wijkgebeurtenissen enz. worden digitaal opgeslagen voor
het nageslacht. http://www.moerbeke-interactief.be/

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’. Kan er deze winter
opnieuw geschaatst worden?
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 MoervaartZuidlede 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.

SPORTNIEUWS

PAASSPORTKAMPEN
Tijdens de paasvakantie zal er een sportkamp doorgaan
van maandag 2 april tem 6 april van 9u00 tot 16u00.
Aanbod:
• Sport- en knutselkamp voor kinderen van de 2de en 3de
kleuterklas en eerste leerjaar
• Omnisportkamp voor kinderen van het 2de t.e.m. het
6de leerjaar
Hoe inschrijving?
Gelieve in te schrijven via het inschrijvingsformulier. Dit
is terug te vinden via de website of sportdienst.
De voor- en naopvang zal terug verlopen via de
Gemeentelijke opvang ‘Alles kids’.

Voor meer informatie over gemeentelijke sportorganisaties, 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.

WERFBEZOEK HEIDEBOS

Zondag 18 maart “Informatiewandelingen Heidebos”
georganiseerd door Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Sinds een tweetal jaren voert Natuurpunt een aantal
grote werken uit in het Heidebos. Deze werken kaderen
in het behoud en verbeteren van de biodiversiteit in het
Heidebos. Natuurpunt krijgt hiervoor Europese financiële
steun. Alle werken passen in het beheerplan voor het
Heidebos dat door de Vlaamse overheid is goedgekeurd.
Voor het Heidebos zijn de twee belangrijkste doelstellingen: het heideherstel en de ontwikkeling van een
natuurlijk gemengd open bos. Ook de komende winter
zal opnieuw gewerkt worden. Deze werken liggen in
dezelfde lijn als de werken die ook de voorbije jaren
al doorgingen. Exoten zoals Amerikaanse vogelkers en
Corsicaanse den zullen verder gekapt worden, de begrazing door Gallowayrunderen wordt verbeterd, en enkele
naaldhoutbestanden zullen gedund of gekapt worden.
Natuurpunt kan voor deze werken rekenen op financiële
steun vanuit Europa. Zo’n project heet een LIFE+ project.
De realisatie van de werken gebeurt door externe firma’s,
door twee gespecialiseerde LIFE-arbeiders die hiervoor
aangeworven zijn en uiteraard ook door de vrijwilligers
van de plaatselijke afdeling.
Wil jij ook op terrein zien wat er al gerealiseerd is, welke
werken op komst zijn en waarom en hoe dit zal gebeuren? Dan ben je welkom op de speciale excursies die wij
hiervoor organiseren. Je zou het werfbezoeken kunnen
noemen. Er wordt een wandeling georganiseerd vóór de
werken, een wandeling tijdens en een wandeling na de
werken. Medewerkers van Natuurpunt en vrijwilligers
van de plaatselijke afdeling tonen jou dan op het terrein
waar de werken zullen doorgaan.
Afspraak: Zondag 18 maart, 10u00 aan Parking 1, wandeling na de werken. Meer info: Steven De Bruycker,
projectcoördinator Life Vlaams Veldgebied. Tel: 015/77
01 56, e-mail: steven.debruycker@natuurpunt.be

REIGER EN CO

Zondag 18 maart “Reiger en co: wandeling met aandacht
voor reigers en hun biotoop”.
Een educatieve samenwerking tussen provinciaal domein
Puyenbroeck en Natuurpunt Moervaart-Zuidlede in het
kader van “tot zondag... natuurlijk”. We onderzoeken hoe
het staat met de gezinsuitbreiding van de reigerkolonie
in Puyenbroeck, want na enkele opeenvolgende strenge
winters hebben zij het niet gemakkelijk gehad. We kijken
uit waar de reigers hun nesten hebben in de bomen en
of we ergens jongen in hun nesten kunnen bespeuren.
Wapen je dus met je verrekijker en stevige wandelschoenen of laarzen voor deze gratis wandeling met gids van
ongeveer twee uur.
Afspraak om14u00 ingang parking 2 (zwembad/sporthal)
van het provinciaal domein Puyenbroeck. Inschrijvingen
noodzakelijk:bij Provinciaal Domein Puyenbroeck tav.
Veerle Philips: puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.

be of tel. 09/342 42 17. Meer info: Maatje den Herder,
09/355 58 59 (na 18u00), maatje.den.herder@telenet.be

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ
VOOR WATERVOORZIENING

Nieuw drinkwatertarief vanaf 1 januari 2012
Het drinkwatertarief is één van de elementen van uw
nieuw drinkwatertarief vanaf 1 januari 2012.
Het drinkwatertarief is één van de elementen van uw
waterfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering.
Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en
een tarief per kubieke meter drinkwater dat u gebruikt.
Vanaf 1 januari 2012 hanteert de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening, provinciale waterdienst in OostVlaanderen een nieuw drinkwatertarief van
2,02 euro/m3. De vaste vergoeding werd vastgesteld
op 46,79 euro. Dit nieuwe tarief werd toegestaan
door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie, Regulering en Organisatie
van de Markt, Prijzendienst op 20 december 2011 (ref.
E3.P02/2011D08116VJ/).
Nieuw tarief drinkwater (exclusief heffingen en BTW):
Jaarlijkse vaste vergoeding per
wooneenheid

15 m3 per gedomicilieerd persoon
op het leveringsadres

Basisverbruik

46,79 euro

gratis
2,02 euro/m3

Toelating F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie, Regulering en Organisatie van de Markt,
Prijzendienst ref. E3.P02/2011D08116VJ.
Meer info kan u verkrijgen bij: Provinciale directie OostVlaanderen, Koning Boudewijnstraat

NIEUWE WIJKINSPECTEUR

Sedert begin januari heeft
Annelies Vervaet de functie
opgenomen als wijkinspecteur
voor de wijk Moerbeke-Zuid. Zij
vervangt hierdoor de gepensioneerde Herman Huysman.
Annelies begon haar loopbaan
in onze zone als inspecteur in
de toezichtsploegen van Zelzate
en maakt nu de overstap naar de
nog meer gemeenschapsgerichte
politiezorg door bijna de helft van
de Moerbeekse bevolking onder haar vleugels te nemen.
U kan Annelies tijdens haar diensturen bereiken op
0498 88 52 51. Via mail: wijkmoerbeke@pz5416.be
Enkele van zijn/haar taken:
• Het opvolgen van wijkproblemen (bemiddelen bij
burenruzie, schadegevallen, verwijzen naar gespecialiseerde diensten), informatie verzamelen en optreden
als contactpersoon tussen overheid (gemeente, politie,
parket...) en burgers.
• Administratie, zoals verwerken van kantschriften
(opdrachten of vragen van het parket), administratieve opdrachten van de gemeente (vb. de woonstcontrole voor nieuwe inwoners), moraliteitsonderzoeken,
onderzoek nationaliteitskeuze, ...

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

09.00 – 12.30
14.00 – 17.00
09.00 – 12.30

SPORTDIENST		

Lindenplaats 7
09 326 93 90

SPORTHAL		
Hospicestraat 18
09 346 64 98

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:
0903 399 69

Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9u tot 10u
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
✔ 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 60 01
- Klachten.scheldewaas@eandis.be
- Algemeen nummer: 078 35 35 34

INFOLIJNEN
✔ Antigifcentrum: 070 245 245 www.poisoncentre.be
✔ Child Focus: 116000

www.childfocus.be

✔ Druglijn: 078 15 10 20

www.druglijn.be

✔ Energielijn: 078 35 33 33
✔ MIXT.ICS (TV): 015 66 66 66
✔ VMW (Water): 09 240 91 11

www.electrabel.be
www.telenet.be
www.vmw.be

✔ Zelfmoordlijn: 02 649 95 55
		

www.preventiezelfdoding.be

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

