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ACTIVITEITENKALENDER

✔ Iedere maandagavond bridget Bridgeclub ’t Biedtje van
Moerbeke om 19u30 in de feestzaal Triphon, Eksaardedam
15 te Moerbeke. Info bij Willy 09/346 91 23 of 0498/05 96
73 of bij Denise 09/346 85 13
✔ Zaterdag 2 juni: Vrije Basisschool De Palster. “Mega
zomerfeest” i.s.m. ’s CoolKids. Festivalnamiddag: deuren
open om 11u30, aanvang showprogramma om 13u00 stipt.
Vanaf 18u00: eetfestijn. Zorg dat je erbij bent! Inlichtingen
en inschrijvingen: directie@depalster.be of 0498/59.41.52
(GSM school)
✔ Zondag 3 juni: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. “De
Turfmeersen op zijn Zondags”. De wandeling start aan de
Terwestbrug, Moervaart te Moerbeke. Laarzen zijn noodzakelijk bij deze gratis wandeling. Na de wandeling kan er
nagepraat worden in de schuur met frisdrank en het gekende
natuurbier Gageleer. Afspraak: om 14u30 aan Terwestbrug
te Moerbeke. Meer info bij Marc Martens, 09/346 78 63,
marcmartens1953@hotmail.com
✔ Zondag 03 juni: Gezinsbond. “Gezinsfietstocht”; start om
14u00 op de Markt in Moerbeke, gezellig gezinstempo met
tussenstop. Deelname gratis. Info: Ann De Brabander
09/346 99 36.
✔ Woensdag 6 juni: VLD-vrouwen. “Jaarlijkse fietstocht”
gecombineerd met een tuinbezoek in Axel. Vertrek om
13u30 aan de bibliotheek, bijdrage tuinbezoek €5.
✔ Donderdag 7 juni: KVLV. “Zomerfietstocht”. Vertrek om
14u00 aan het Parochiecentrum. Wij maken een fietstocht
van 20 à 25 km met onderweg een tussenstop om de inwendige mens te versterken. Info bij Irene Dieleman 09/346 80
97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Zondag 17 juni: Willemsfonds. “Verrassingsfietstocht”
✔ Zondag 17 juni: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. Zomerwandeling aan het Etbos”. André Van Peteghem gidst ons
door dit prachtige natuurgebied waar de Zuidlede zich een
weg zoekt tussen bossen en drassige weiden. Deze oase van
rust komt in elk seizoen verrassend over. Neem alvast je
laarzen en verrekijker mee! Je kan de Etbos het best bereiken vanuit Wachtebeke/Moerbeke via Terwestbrug (over
Moervaart) voorbij kasteel Wulfsdonck tot aan Zuidlede.
Afspraak om 14u30 ter hoogte van Etboshoeve aan de
Zuidlede. Deelname is gratis. Meer info bij André Van
Peteghem, 09/346 64 68, andre.vanpeteghem@skynet.be
✔ Dinsdag 19 juni: Gezinsbond/GOSA.”Daguitstap”
Geraardsbergen en Lessen. Vertrek om 8u30, terug thuis
rond 21u00. Info : Nora Van Renterghem 09/346 91 56.
✔ Vrijdag 22 juni: CVO ISBO Volwassenenonderwijs.
Info en inschrijvingen schooljaar 2012-2013 vanaf
19u00, Bevijdersstraat 1. Algemene info: www.isbo.be 09/344.73.12 - miet.bolsens@isbo.be
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✔ Zondag 24 juni: KVLV - Landelijke Gilde.
“Sneukeltocht”. Een fietstocht met aperitief tot zoetigheidje
langsheen de mooiste plekjes van Moerbeke en omstreken.
Startplaats: Kruisstraat tss. 10u30 en 12u00. Aankomst
Herssens - Tollenaere, Pereboomsteenweg 47 te Moerbeke.
Info bij Kirsten Tollenaere 0485/63 46 15. Inschrijven bij
Marc Verwulgen, marc.verwulgen@telenet.be. Inschrijving
pas geldig na betaling – aantal deelnemers is beperkt.
✔ Woensdag 4 juli: VLD-vrouwen. “Ledendag”, inlichtingen
en inschrijven bij de bestuursleden.
✔ Donderdag 5 juli: KVLV. “Zomerfietstocht”. Vertrek om
14u00 aan het Parochiecentrum. Info: Irene Dieleman
09/346 80 97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 77
✔ Zaterdag 7 en zondag 8 juli: Volleybalclub V.C. Spectrum
vzw organiseert het “37ste Internationaal Volleybaltornooi”.
Info en inschrijvingen: www.vcspectrum.be, mail
lindadewolf45@hotmail.com of bel 0472/61 10 73
Wie interesse heeft om te komen spelen bij onze dames 2de
provinciale, bij onze ‘starters’ (jongens of meisjes vanaf
8 jaar) of bij onze gemengde recreatieploeg kan ons via
dezelfde weg contacteren!
✔ Zondag 8 juli: Parochiecentrum Vzw. Daguitstap naar
Tongeren met eigen wagen. Vertrek om 7u00. In de voormiddag zoeken we in een wandeling naar overblijfselen van
de Romeinen rond Tongeren (6km). Na de middag bezoeken we het Gallo-Romeins museum. Inlichtingen 0495/30
53 63.
✔ Zondag 8 juli: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. “Big
Jump te Wachtebeke. Afspraak om 14u30 ter hoogte van
Overledebrug aan de Moervaart te Wachtebeke. Deelname
is gratis. Meer info bij Jean-Pierre De Rycke, 0477/56 22
26, drjean-pierre@scarlet.be of www.bigjump.be of bij Mia
Van Streydonck, 0474/43 57 89, vsmia@scarlet.be
✔ Donderdag 12 juli: ABS Moerbeke. ”Jaarlijkse reis” dit
maal naar Marche en Famenne info en inschrijvingen bij
Van Damme Andre, 09/346 82 63

BLOEDINZAMELING

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

KGA-OPHALING

KGA 2: Zaterdag 28 juli 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 in week 26/2012

AANLEG VOETPADEN
VARENSTRAAT

In de gemeentelijke verkaveling Varenstraat zal de aannemer
Tavernier uit Sint-Lievens-Houtem in augustus starten met de
aanleg van de voetpaden in gele betonstraatstenen.”

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Akelig braaf, lekker stout
Zomers leesproject voor de jeugd
Wat is goed, en wat is fout? Wat is lief en wat is stout? Soms
kunnen we er geen wijs uit worden, maar tijdens de zomervakantie komen we er beslist meer over te weten. Want jonge
lezers van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen aan een zomerse leesproject rond
het thema Akelig braaf en lekker stout
: lezen over (niet zo stoute) vechtjassen, schurken en bandieten, maar ook
over (niet zo brave) zoete kinderen, lieverdjes en goede feeën.
Wat moeten kinderen doen? Deelnemers krijgen een leespaspoort waarop de gelezen themaboeken genoteerd worden. Per
gekozen titel krijgen ze een kleine opdracht. Deze opdracht
levert een sticker op. Wie zo vijf stickers bijeen leest, kan die
inruilen voor een cadeautje.
Meer informatie in de bib. Het leesproject loopt van juni tot en
met eind september 2012. In samenwerking met BiblioWaas.
Begin je vakantie in de bib
Ben je op zoek naar informatie over jouw reisbestemming? In
de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod reisgidsen. Ga je
wat langer op vakantie en wil je de boeken meenemen? Geen
probleem, laat het ons weten en wij passen de uitleentermijn
aan.
Inschrijven in de bibliotheek en boeken lenen is gratis voor
iedereen. In onze catalogus kan je kijken of de boeken over
jouw vakantiebestemming aanwezig zijn. Surf naar http://
moerbeke.bibliotheek.be/ of breng een bezoekje aan de bib.
Handig tijdens de vakantie:
(voor)leesrugzakjes vol verhalen!
In de auto, op het vliegtuig, in de tent, bij
oma en opa… is nog leuker met een (voor)
leesrugzak van de bib!
De rugzakjes zijn gevuld met leuke en verassende lees-, doe- en luisterboeken. Handig
om mee te nemen op reis of om gewoon
lekker thuis (voor) te lezen. In elke rugzak zit bovendien een
kleine verrassing...
De (voor)leesrugzakjes zijn bedoeld voor kinderen tot 9 jaar.
Je kan ze gratis lenen in de bibliotheek.
Zomerregeling
Tijdens de zomervakantie mag je alle boeken en dvd’s automatisch 5 (!) weken houden. Je kan bovendien nog steeds een
verlenging vragen.
Sta niet voor een gesloten deur
De bib is GESLOTEN op woensdag 11 juli (Feest van de
Vlaamse Gemeenschap) en op zaterdag 21 juli (Nationale
Feestdag).
Zomersluiting
De bib is GESLOTEN van 23 juli tot en met 31 juli.

DE LIJN

Om de begroting in evenwicht af te sluiten, moet De Lijn dit
jaar 60 miljoen euro besparen. Daarom werd een evenwichtig

actieplan uitgewerkt. Dat plan zet in op drie sporen:
• een beperking van de uitgaven
• meer ontvangsten
• een afstemming van het aanbod op de vraag
Het aanbod wordt hier en daar aangepast waarbij we zo veel
mogelijk de trajecten van woon-werk- en woon-schoolritten
ontzien. De wijzigingen voor de belbussen werden op 1 april
2012 doorgevoerd. De wijzigingen voor de buslijnen treden in
werking vanaf 17 mei 2012.
Voor nog meer details en de andere aangepaste lijnen in OostVlaanderen, surf naar www.delijn.be/aanpassingen.

IDM

Gratis naaldcontainers te verkrijgen vanaf 1 juni 2012
Vanaf 1 juni 2012 kunnen diabetici
en andere gebruikers van injectienaalden gratis een naaldcontainer
van 1,5 liter bekomen in het recyclagepark.Naalden zijn gevaarlijk afval!
Je kan ze daarom naar het recyclagepark brengen waar ze bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
horen of aanbieden tijdens de wijkinzamelingen van het KGA
(in Moerbeke en Wachtebeke), maar enkel en alleen indien ze
in een naaldcontainer zitten. IDM zorgt er dan voor dat ze veilig verwerkt worden. Geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes is uiteraard geen pretje, bijkomende
extra kosten kan men dan ook best missen. Daarom stelt
IDM vanaf 1 juni gratis naaldcontainers ter beschikking voor
de inzameling van injectienaalden. De naaldcontainers van
IDM zijn te verkrijgen in de recyclageparken van Lochristi,
Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate. Ze hebben
een volume van 1,5 l en zijn uitsluitend voor particulieren
bedoeld (1 naaldcontainer per gezin).

NATUURPUNT
MOERVAART-ZUIDLEDE

Zondag 8 juli 2012: BIG JUMP te Wachtebeke
Op precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat
ze wakker liggen van proper water, en dat ze daar iets willen
aan doen.
Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese
waterlopen ecologisch in een ‘goede toestand’.
Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder
steun van het brede publiek. Daarom brengt de Big Jump elk
jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen(letterlijk) opnieuw in
contact met waterlopen.
Voor de derde maal organiseert Natuurpunt MoervaartZuidlede met volledige medewerking van College van
Burgemeester en Schepenen, zowel gemeente Lochristi als
gemeente Wachtebeke, deze ludieke grensoverschrijdende
Big Jump voor iedereen die propere en levende rivieren wil.
Bond Beter Leefmilieu en GREEN vzw verlenen eveneens hun
medewerking enondersteuning bij de organisatie. Duikclub de
TritonDivers Wachtebeke en onze vrienden van de brandweer
Zelzate zullen aanwezig zijn in duikersuitrusting en met een
boot voor professionele begeleiding in het water.
Wil jij ook deelnemen aan deze ludieke activiteit breng dan
zeker zwemgerief en watersandalen mee. We zwemmen ongeveer 100 m. Nadien is er mogelijkheid tot het nemen van een
douche. Kinderen onder de twaalf jaar worden afgeraden om
alleen in het water te gaan.

Doorlopend verzorgen de Milieuadviesraad van Wachtebeke
en Milieuadviesraad Lochristi een info-en demostand ivm.
kwaliteit oppervlaktewater van de Moervaart. Mogelijkheid
om zelf de kwaliteit van het water te testen met sneltests en
meetapparatuur, afhalen van gratis posters rond de biodiversiteit rond en in het water, interessante brochures van de
Vlaamse milieumaatschappij. En een zoekstand naar de soorten waterdiertjes met het blote oog en microscoop. Voor de
jongsten is er in de tent van de Milieuadviesraad een schmink
en kleurstand.
In de tent van Natuurpunt serveren wij vlaaien, frisdrank van
Wabeekse Drankenservice en de befaamde Gageleer, het vermaarde biostreekbier van Natuurpunt.
Je kan er lid worden van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede,
nieuwe leden ontvangen een speciaal welkomstpakket met
diverse tijdschriften wo. “Natuur.blad” en ons afdelingstijdschrift “Van Hei naar Turf”, een prachtige fiets- en wandelgids en een CD(deze is niet te koop in de handel) waarop je
vogels kan ontdekken uit onze buurt.
Afspraak: om 14u30 ter hoogte van Overledebrug aan de
Moervaart te Wachtebeke. Deelname is gratis. Info: JeanPierre De Rycke GSM: 0477/56.22.26, e-mail: drjean-pierre@
scarlet.be of www.bigjump.be of Mia Van Streydonck GSM:
0474/43.57.89, e-mail: vsmia@scarlet.be
dester@scarlet.be Meer info: Recreatiepark De Ster, Lange
Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03/777 69 50.

SPORNIEUWS

Zomersportkamp 2012
Van 2 tot 6 juli en van 27 tot 31 augustus, van 4 tem 14 jaar.
Meer info: www.moerbeke.be/
Folder (via de sportdienst/Alles Kids)
De sportdienst zoekt lesgever!
Voor het kinderturnen is de sportdienst op zoek naar een
nieuwe lesgever. Heb je ervaring in het geven van turnlessen,
en je hebt zin om op zaterdag voormiddag les te geven. Neem
dan zeker contact op met de sportdienst.
Ook KFC Moerbeke zoekt gediplomeerde lesgevers!
Olympische straat
Op vrijdag 8 juni gaat voor de 2de keer de Olympische straat
door in en rond de sporthal.
Dit evenement gaat door voor alle kinderen van De Palster, De
Vlinderdreef en De Moerbei van 6 tem 13 jaar.
Hou de website (www.moerbeke.be/) tijdens de zomervakantie in het oog. Daar zullen de nieuwe lessenreeksen
op verschijnen die starten in september 2012.
Voor meer informatie/inschrijven, 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.

VORMSEL 2013

U heeft een jongen/meisje geboren in 2001 (of ev. in 2000
maar gaat volgend schooljaar naar 6e leerjaar)? Uw zoon/
dochter wenst volgend jaar (13/04/2013) gevormd te worden? Hij/zij loopt geen school in Moerbeke (en staat dus
niet automatisch op de lijst)? Gelieve dan uw naam, adres,
telefoonnummer en naam van dochter/zoon, op te geven bij:
E.H. Bonnaerens, pastoor, de Kerchovestraat 19, Moerbeke
tel. 09/346 81 90 E-mail: fernand.bonnaerens@skynet.be Of
Nora Van Renterghem, Plaisantstraat 10, 9180 Moerbeke tel.
09/346 91 56 E-mail: noravanrenterghem@hotmail.com

Hierbij nodigen wij U ook uit op onze infoavond op donderdag 14 juni om 19u30 in de refter van de Vrije Basisschool
“De Palster”, Crevestraat te Moerbeke.
Kunt u er om een of andere reden niet bij zijn? Neem dan
contact op met één van de bovenvermelde personen voor
inschrijving en alle informatie. Wel graag voor 1 september
inschrijven, zo kunnen wij u tijdig alle nodige documenten
bezorgen.

VZW ‘VLEUGELS VAN HOOP’

We bundelen onze krachten tijdens Heikenskermis en steunen
een project van vzw ‘Vleugels van Hoop’ op 18 augustus.
Opvangcentrum voor andersvalide kinderen
en jongeren in KITABI-Rwanda.
Het bestaande centrum heeft nood aan voor andersvaliden aangepaste lokalen, aansluiting elektriciteit en tenslotte
opvang en recuperatie van regenwater.
Terrein en gebouwen zijn reeds ter beschikking.
Ons streven is:
• aan mindervalide kinderen, die door hun handicap nergens
gewenst zijn, een thuishaven te geven.
• aan deze kinderen sociale en opvoedende activiteiten aan te
bieden, op hun weg naar een zelfstandige toekomst.

ZUINIG MET WATER
OMSPRINGEN

Met het natte voorjaar nog vers in het geheugen, blikt de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) al
vooruit op wat hopelijk een mooie, warme zomer wordt.
Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken
worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor
een zomer vol waterpret. De VMW staat in onze gemeente
elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. Het
drinkwaterbedrijf geeft enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan
een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100
tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je
drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs
5 keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal
sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de
grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid
geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1
keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de
planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden
voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.
• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds
laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en
ze verschroeien.
• Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een
periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.
• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje
over.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf
zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te
vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

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
0486 64.27.88
“Alles Kids”

alleskids.moerbeke@gmail.com

GEMEENTELOODS

Nieuwe openingsuren vanaf 1 juni!!!
De openingsuren zijn:
Dinsdag t.e.m. vrijdag
Zaterdag

Damstraat 219

Hospicestraat 15b
09 346 81 61



WOON-EN ZORGCENTRUM
Sportlaan 13
Ter Moere		



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		

09 346 80 39

09.00 – 12.30
14.00 – 17.00
09.00 – 12.30

SPORTDIENST		
SPORTHAL		

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

10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
09.00 – 12.00
12.30 – 15.30

SOCIAAL HUIS

GENEESKUNDIGE
WACHTDIENST

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

