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MOERBEKE in
Infoblad april - mei 2012

ACTIVITEITENKALENDER
✔ Iedere maandagavond bridget 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 29 maart: KVLV “Kookles: Lekkernijen voor bij
de koffie”. Om 13u30 in het Parochiecentrum. Meer info bij
Lucia Vervaet 09/346 70 48 .
✔ Dinsdag 3 april: KVLV “Bloemschikken”. Om 19u30 in het
Parochiecentrum. Wij maken een ovalen paasstuk afgewerkt
met vilt. Men kan kiezen uit verschillende lentekleuren. Meer
info en inschrijven bij Rita Van Severen 09/346 76 32 of
ritavs2@ hotmail.com
✔ Donderdag 5 april: KVLV “Namiddagfietstocht”. Om 14u00
aan het Parochiecentrum. Wij maken een tocht van 20 tot 25
km langsheen de mooiste plekjes van Moerbeke en omstreken met onderweg een tussenstop om de inwendige mens te
versterken. Meer info bij Irene Dieleman 09/346 80 97 of bij
Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Zondag 8 april: Parochiecentrum vzw. Om 10u30 paaseieren rapen op de terreinen van het Parochiecentrum, € 1 per
gezin, inschrijven verplicht rafaelpaelinck@gmail.com. Voor
supporters en sympathisanten is inschrijven niet verplicht.
✔ Zondag 15 april: Parochiecentrum vzw. Om 9u00 daguitstap
Brussel, Markt Zuid en bezoek aan de Koninklijke serres, met
eigen wagens. Info Raf Paelinck, Korte Damstraat 42. Tel
0495/30 53 63 rafaelpaelinck@gmail.com
✔ Donderdag 19 april: KVLV “Yoga”. Op 19/04, 26/04,
03/05, 10/05 en 17/05 van 19u30 tot 21u00 in de bovenzaal
Parochiecentrum. Inschrijven bij Krista Dieleman 09/346 53
90 of krista.dieleman@telenet.be
✔ Vrijdag 20 april: KVLV “Zangavond”. Om 20u00 in de
bovenzaal Parochiecentrum. Onder begeleiding van Patrick
Dieleman zingen we samen oude en nieuwe liederen. Meer
info bij Kirsten Tollenaere 09/346 56 73. Taxidienst? Krista
Dieleman 09/346 53 90.
✔ Maandag 23 april: KVLV 60+ “Mini Cruise” door het
Scheldeland. Vertrek om 8u15 aan het Parochiecentrum. Het
Scheldeland is een droomdecor om te varen. We maken een
mini-cruise van 3 uur doorheen Schelde- en Rupelland. We
rijden door het vissersdorpje Mariekerke en St.Amands en
we wandelen langs de weelderige plantengroep en het mooie
beeld “liefdegetijden” van Jan Mees. Inschrijven bij Alice
Goossens 09/346 81 64 of bij Lucia Vervaet 09/346 70 48
✔ Donderdag 3 mei: KVLV “Fietstocht”. Om 14u00 aan het
Parochiecentrum. Meer info Irene Dieleman 09/346 80 97 of
bij Denise Wuytack 09/346 66 27
✔ Zaterdag 5 mei. VLD-Vrouwen “Provinciale contactdag” in
Lokeren inlichtingen bij de bestuursleden

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

✔ Zondag 6 mei: Parochiecentrum vzw “Gezinsfietstocht”,
vertrek om 14u00 aan het Parochiecentrum info Raf Paelinck,
Korte Damstraat 42, tel 0495/30 53 63.
of rafaelpaelinck@gmail.com
✔ Dinsdag 8 mei: KVLV “Bedevaart Oostakker”. Vertrek om
10u00 (fiets) en om 13u00 (auto) aan het Parochiecentrum.
Meer info fiets? De Schepper Greta 09/346 63 35. Meer info
auto? Goossens Alice 09/346 81 64.
✔ Zaterdag 12 mei: Middenschool De Moerbei. Opendeurdag
vanaf 14u00. Infomoment eerste graad om 15u00. Walking
dinner vanaf 18u00 tot 20u00.
Info en inschrijven: www.moerbei.be of 09/346 82 04
UW TALENT, ONZE KWALITEIT.
✔ Donderdag 24 mei: KVLV “Avondfietstocht”. Om 19u00
aan het Parochiecentrum. Meer info bij De Schepper Greta
09/346 63 35.
✔ Dinsdag 29 mei: KVLV “Uitstap naar de Wereldtuinbouw
Expo “Floriade”. Vertrek om 8u15 aan het Parochiecentrum.
Dit is een uniek spektakel met meer dan 100 nationale en
internationale deelnemers die het tentoonstellingspark vullen
met indrukwekkende paviljoenen, adembenemende tuinen
en spannende attracties. Dit niet te missen evenement voor
elke tuin- en natuurliefhebber loopt dit jaar in het Nederlands
Limburgse Venlo en wordt om de 10 jaar georganiseerd.
Inschrijven bij Katrien Neyt 09 346 94 34.

BLOEDINZAMELING
Maandag 30 april en maandag 7 mei 2012
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING
KGA 1: Zaterdag 26 april 2012
09u00-09u30: Koewacht (parking voor de kerk)
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219

PERSONENBELASTING
AANSLAGJAAR 2012
De zitdagen voor het invullen van de aangiften personenbelasting vinden plaats op dinsdag 29 mei, donderdag 31 mei en
donderdag 7 juni 2012 telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u30
tot 16u00.

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

BESPAAR OP JE
DIFTARFACTUUR!
Volg Carry zijn voorbeeld:
minder GFT met een kip of 2!
Wist je dat kippen uitstekende
verwerkers zijn van heel wat keuken- en tuinresten? Per kip mag je
rekenen op zowat 1 kilo resten per
week. Heb je 2 kippen dan spaar
je dus gemakkelijk 100 kg ‘afval’
per jaar uit. Reken maar eens op je DIFTAR-factuur uit
hoeveel euro’s je zo bespaart per jaar. Kippen zijn dus niet
alleen goed voor onze afvalberg, maar ook voor je afvalfactuur. ACTIE IN DE MAAND APRIL: € 1 KORTING PER
KIP. IDM organiseert samen met de lokale kippenhandelaars in april een kippenactie. Download vanaf 1 april de
bon op www.idm.be en koop in die periode tot 3 kippen/
gezin, telkens met € 1 korting.

BIBLIOTHEEKNIEUWS
De Bibliotheek is gesloten van
zaterdag 28 april tot en met vrijdag 4 mei
Waarom sluit mijn bibliotheek een week?
De bib van Moerbeke maakt deel uit van Ovinob, het OostVlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken. Ze
maakt samen met 49 andere Oost-Vlaamse bibliotheken
gebruik van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS).
Zowel de hard-als software van dit PBS moeten vernieuwd
worden, waardoor het PBS niet toegankelijk is van zaterdag
28 april tot en met vrijdag 4 mei. De bibliotheek zal dan
noodgedwongen gesloten zijn.
Kan ik tijdens de sluitingsweek online verlengen en
reserveren via MijnOvinob?
Deze MijnOvinob-service is gedurende de sluitingsweek
niet toegankelijk.
Wat moet ik doen met boeken die moeten worden binnengebracht?
De bibliotheek houdt rekening met deze buitengewone
sluitingsperiode. Je mag het uitgeleende materiaal dus een
weekje langer houden. Wil je je boeken, tijdschriften en
dvd’s toch graag tijdens de sluitingsweek binnenbrengen,
maak dan gebruik van de inleverbus links achter de inkomhal van de bibliotheek.
Gaat de catalogus ook offline?
Neen, de catalogus blijft online, maar er zal geen bezitsinformatie meer te zien zijn. Dit betekent dat je tijdelijk
niet meer zal kunnen zien of het werk in jouw bibliotheek
aanwezig is.
Mei is prijzenmaand in literatuurland
Menig auteur zweet het uit als de meimaand aanbreekt:
op 5 mei wordt de Gouden Boekenuil uitgereikt in de
Handelsbeurs in Gent, en op 7 mei kennen we de winnaar
van de Libris Literatuur-prijs. Van deze laatste was de
shortlist nog niet bekend bij het ter perse gaan van het infoblad, de lijst kan je raadplegen op www.librisliteratuurprijs.
nl. De shortlist van de Gouden Boekenuil vind je hieronder.
Vanzelfsprekend kan je al deze titels uitlenen in de bibliotheek, zodat je zelf kan oordelen of de laureaten verdiende
winnaars zijn.

Shortlist Gouden Boekenuil:
• Jeroen Brouwers: Bittere bloemen
• Stephan Enter: Grip
• Herman Koch: Zomerhuis met zwembad
• David Pefko: Het voorseizoen
• Dimitri Verhulst: Monoloog van iemand die het gewoon
werd tegen zichzelf te praten

IDM: ‘COMPOSTEREN IN DE
KRINGLOOPTUIN’
Door zelf je GFT-afval te composteren bekom je de
ideale bodemverbeteraar voor in je sier- en moestuin.
Bovendien bespaar je heel wat euro’s op je afvalrekening.
Thuiscomposteren is eenvoudiger dan je denkt, mits je
enkele basisregels in acht neemt. Wil je beginnen met
thuiscomposteren? Wil je weten welk composteersysteem
het best bij jouw tuin past? Je composteert reeds, maar
je hebt toch nog enkele vraagjes hierover? Wil je meer
te weten komen over kringlooptuinieren en verschillende
kringlooptechnieken? Dan is de cursus ‘composteren in de
kringlooptuin’ echt iets voor jou.
Daarom organiseert je intercommunale IDM, i.s.m. VLACO
vzw (Vlaamse Compostorganisatie), ook dit jaar een aantal
gratis cursussen. Deze cursus bestaat uit 3 lessen. Je leert
o.a. hoe je een compostvat of compostbak moet opzetten
en onderhouden
De lessenreeks in Wachtebeke gaat door op:
Woensdag 25 april: 19-22u: Cultureel Centrum, Dr. J.
Persynplein 6, Wachtebeke. Theoretische inleiding.
Woensdag 2 mei: 19-21.30u: Bezoek kringlooptuin IDM
(Zelebaan 42, Lokeren).
Woensdag 9 mei: 19-22.30u: Recyclagepark Zelzate,
Karnemelkstraat. Praktijksessie en uitreiking attesten bij
een drankje.
De lessenreeks in Lokeren (IDM, Zelebaan 42, 5e verd.)
gaat door op:
Donderdag 26 april: 19-22u: Theoretische inleiding.
Donderdag 3 mei: 19-21.30u: Bezoek aan kringlooptuin.
Donderdag 10 mei: 19-22.30u: Praktijksessie en uitreiking
attesten bij een drankje.
Schrijf je tijdig in voor deze GRATIS compostcursus, want
het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
Inschrijven en info: IDM, Tjen Hillaert, Zelebaan 42, 9160
Lokeren; T 09/340 60 37, tjen.hillaert@idm.be. Of via onze
website www.idm.be.

MUZIKAAL UIT-WIJKEN 2012
Muzikaal uit-wijken: deze maal op het Vaardeken
Een muziekgroep vol ambiance en een hartelijk publiek,
meer ingrediënten heeft de Culturele Raad niet nodig om
van hun vijfde editie van “muzikaal uit-wijken” een meer
dan geslaagde activiteit te maken. Deze happening tot een
succes maken is de uitdaging voor de groep “Soklamoes”,
met groot part Moerbeekse bezetting. Ze brengt gezellige
swingende rock met een sterke eigen inbreng. Gezelligheid
troef dus in de feesttent op het Vaardeken tijdens de
jaarlijkse wijkkermis. Deze maal geen aperitiefconcert
maar een dessertconcert. Het gebeuren heeft plaats in de
tent naast Cafe ‘Jagers en vissersrust’. Aanvang 21u00.
Toegang gratis.

De Culturele Raad blijft hiermee bij zijn originele doelstelling om elk jaar één optreden te verzorgen op één van de
vele wijken van Moerbeke. Zich vastpinnen op een vaste
datum doet men niet. Afhankelijk van het lokale feest- en
of wijkcomité, kan dit gebeuren tijdens een kermis of jaarmarkt weekend, of gewoon op één of andere leuke dag.

RECREATIEPARK ‘DE STER’
Het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas is een prachtig
natuurgebied, met bos, vijvers, uitgestrekt strandbad, ligweiden, kinderboerderij, speeltuinen en tal van sportieve
attracties.
In 2012 wordt het gezinsabonnement voor dit recreatiedomein aan een uiterst voordelig tarief aangeboden
aan alle inwoners van het Waasland: Beveren, Kruibeke,
Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.
Tot 30 april 2012 bedraagt de prijs voor het gezinsabonnement slechts € 20. Voor dat bedrag krijgen alle gezinsleden een aparte toegangspas en kan ieder gezinslid een hele
zomer lang onbeperkt het domein bezoeken.
Het Sterseizoen loopt van 1 april tot 30 september. Op
maandag 9 april 2012 vindt er een groot paasfeest plaats
met gratis paaseieren voor alle kinderen.
Vindt u een gezinsabonnement een mooi zomergeschenk?
Vraag het inschrijvingsformulier dan aan via: recreatiepark.
dester@scarlet.be Meer info: Recreatiepark De Ster, Lange
Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03/777 69 50.

SPORNIEUWS
Zomersportkamp 2012
Van 2-6 juli: Kleutersportkamp, Omnisportkamp,
Frans-sportkamp
Van 27-31 augustus: Kleutersportkamp, Ontdekkingssportkamp, Informatica-sportkamp
Voor wie?
Kleutersportkamp: 4 - 6 jaar
Omnisportkamp/Ontdekkingssportkamp: 7 – 12 jaar
Frans/Informatica sportkamp: 10 – 14 jaar
Meer info op de website van Moerbeke: www.moerbeke.
be of in de zomer-brochure van Moerbeke.
Kriebelmania
Oost-Vlaamse jeugdsporthappening voor jongeren van
8 tot 18 jaar (ook met een handicap)
Waar & wanneer?
Donderdag 12 april van 10u00 tot 16u00
Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck, Puidonkdreef 1
(parking 2), 9185 Wachtebeke
Aanbod Kriebelmania
Men kan op een actieve wijze kennismaken met tal van
avontuurlijke sportdisciplines zoals basketbal, beachhandbal, blokarten, bmx, boogschieten, liggende wip, circustechnieken, cyclobal, dans, fietsparcours, fit-o-fun (openluchtfitness), geocoaching, golf, handboogschieten op doel,
hoog en laag touwenparcours, muurklimmen, kajak, karaté,
kickboxen, kunstwielrijden, mountainbike, pannavoetbal,
poi spinning, paardrijden, reddend zwemmen, rolstoelparcours, ropeskipping, rugby, streetsoccer, taekwondo, trikes,

speleologie, tafeltennis, vliegeren, zwemmen en nog zoveel
meer…
Aanwezigheid van avontuurlijke attracties zoals benjitrampolines, deathride, fietsen op rollen… Alle sporttakken
worden begeleid door gekwalificeerde lesgevers.
Deze activiteit is zonder begeleiding van Sportdienst
Moerbeke
Petanque - kampioenschap van het Waasland
Het kampioenschap van het Waasland is een recreatief petanquetornooi, georganiseerd door Burensportdienst
Waasland, waar jaarlijks meer dan 50 ploegen aan deelnemen. In vaste ploegen van drie personen wordt gespeeld
voor de trofee ‘Kampioen van het Waasland’. Er worden 5
ronden gespeeld met eventuele finale.
Wanneer: donderdag 19 april 2012, Start om 9u00
Waar: Sportcentrum Kerkeputters, Kromstraat, Kruibeke
Kostprijs:
€ 6/ploeg, eigen lunchpakket mag, lunch te verkrijgen voor
€ 9 (Vol-au-vent/Stoofvlees of koude schotel). Inschrijven
en informatie: via de sportdienst van Moerbeke-Waas.
Fit-O-meter / Finse looppiste
Leuk idee?
Rond de voetbalterreinen ligt een
Finse looppiste van 800m. Rond
deze piste staat de vernieuwde Fito-Meter van BLOSO. Deze looppiste en Fit-O-Meter is voor iedereen vrij toegankelijk. De
piste is net volledig vernieuwd. Neem zeker een kijkje!!
Meer informatie,
• controleer de website van de gemeente
• neem contact op met de sportdienst.

WEEK VAN DE OPVOEDING
van 16 tot 23 mei 2012
Ken je dat gevoel?
Ook al hou je zielsveel van je kinderen en zou je alles voor hen willen
doen, toch krijg je soms het gevoel
dat je ook niet goed meer weet hoe, wat of waar.
We willen ouders zijn waar onze kinderen altijd op kunnen
rekenen, luisteren naar wat hen bezighoudt, begrip tonen en
geïnteresseerd zijn in hetgeen ze allemaal doen. Maar we
zijn ook maar mensen, met onze grenzen.
Gelukkig staan we er niet alleen voor. Heel vaak kunnen
we een beroep doen op vrienden, familie en andere belangrijke mensen uit de omgeving.
De week van de opvoeding zet iedereen die bezig is met de
opvoeding van kinderen in de spots.
Ook de gemeente en het OCMW bestuur van Moerbeke willen een steentje bijdragen aan de week van de opvoeding.
In de bibliotheek hebben we specifiek aandacht voor het
boekenaanbod omtrent het thema opvoeden.
Op de lagere scholen worden kleurplaten uitgedeeld. De
kleurplaten zullen een bom aan informatie bevatten voor
de ouders en krijgen tijdens de week van de opvoeding een
plaatsje in de tentoonstellingsruimte van de bibliotheek.
Onder de jonge kunstenaars en hun ouders zal een educatieve prijs verloot worden. We hopen dat we ook jouw
tekening een plaatsje mogen geven in de bibliotheek.

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

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

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		
SPORTHAL		

Lindenplaats 7
09 326 93 90
Hospicestraat 18
Tel.: 09/346.64.98

✔ 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

