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Infoblad augustus-september 2012

ACTIVITEITENKALENDER

✔ Donderdag 2 augustus: KVLV - Zomerfietstocht. Vertrek om
14u00 aan het Parochiecentrum. We 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.
✔ Zaterdag 4 augustus: Curieus. Jaarlijkse Brusselse wandeling
met gids. Wij rijden met de trein naar Brussel. Inschrijven en
info bij Maggy en Etienne Coppens, 09/346 98 01.
✔ Zaterdag 11 augustus: Natuurvereniging vzw Durme. Gratis
wandeling langs de kreken van Moerbeke met historisch gids
Paul Hesters (Perenboomsgatroute). Info: www.vzwdurme.be
of Paul Hesters, 09/348 86 23. Afspraak om 14u00 uur aan de
kerk in de Kruisstraat, Moerbeke. Einde voorzien rond 17u00.
Deelname gratis.
✔ Donderdag 16 augustus: Volwassenenonderwijs cvo ISBO.
Info en inschrijvingen vanaf 16 augustus, van maandag
tot vrijdag van 17u00 tot 20u00, zaterdag van 9u00 tot
12u00. Infodag op zaterdag 1 september van 10u00 tot
16u00. Bevrijdersstraat 1, 9180 Moerbeke, 09/344 73 12,
www.isbo.be
✔ Zaterdag 18 augustus: Heikenskermis. Schrijft u zich ook
in voor het grote zomerfeest? Volwassenen betalen € 16,00,
Jongeren 8 t.e.m. 12j. € 10,00 en kinderen 3 t.e.m. 7j. € 2,00.
Meer info bij Fam.Gacas 09/346 78 91 of 0476/400 651 of bij
Fam.De l’Arbre 09/346 99 23 of 0472/438 751.
✔ Zaterdag 18 en zondag 19 augustus: Hobbyclub Hoberlis.
Opendeurweekend in de Middenschool “De Moerbei”,
Hospicestraat 16. Zaterdag geopend van 13u00 tot 18u00
en zondag doorlopend van 10u00 tot 18u00. Er zijn talrijke
demonstraties van de leden en niet-leden. Men kan bij ons
ook terecht voor een drankje en een hapje.
✔ Vrijdag 24 augustus: Curieus. Avondmarkt Moerbeke, opendeur in ‘t Huizeken, met groot terras, Opperstraat 37
✔ Zondag 26 augustus: Parochiecentrum vzw. Vakantiefeesten. Restaurant met inschrijvingen via reclamefoldertje of
via 0479/33 76 93. Gezellig terras in de namiddag.
✔ Maandag 27 augustus: Parochiecentrum vzw. Vakantiefeesten “Seniorennamiddag”
✔ Donderdag 6 september: KVLV - Zomerfietstocht. Vertrek
om 14u00 aan het Parochiecentrum. We maken een fietstocht
van 20 à 25 km met onderweg een tussenstop om de inwendige mens te versterken. Ook de mannen van onze leden zijn
dit maal van harte welkom!. Info: Irene Dieleman 09/346 80
97 of Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Woensdag 12 september: Curieus. Whisky proefavond in ‘t
Huizeken. Met Bob Nimmegeer, uitbater van de Glengarry
Whiskyclub Gent. € 25, alles inbegrepen. (6 soorten whisky)
Info en inschrijving: De Schepper Robert, 09/346 77 86,
robert.ds@telenet.be

✔ Donderdag 13 september: ABS-vrouwen Moerbeke:
Jaarlijkse reis dit maal naar vleesfabriek ‘Cocks‘ in SintNiklaas daarna naar Brouwerij ‘Verhofstede’ en naar
Mosterd ‘De Lelie’ in Hamme. Vertrek om 8u30 aan de
Markt in Moerbeke. Info en inschrijven bij Blondeel Hilde,
0477/24 61 71.
✔ Zondag 16 september: Parochiecentrum vzw. Wandeling naar
Laarne. Vertrek met eigen wagens aan het Parochiecentrum
om 14u00.
✔ Dinsdag 18 septemer: KVLV – Aqua gym. Op dinsdag 18,
25/09 + 02, 09, 16 en 23/10. In het zwembad van het Prov.
Domein te Wachtebeke. Schrijf tijdig in. Meer info bij Rita
Van Severen 09/346 76 32 of ritavs2@ hotmail.com.
✔ Donderdag 20 september: KVLV – Yoga. Elke donderdag
20, 27/09 + 04, 11, 18/10 om 19u30 in het bovenzaaltje
van het Parochiecentrum. Inschrijvingen beperkt. Krista
Dieleman 09/346 53 90.
✔ Zaterdag 22 september: Gezinsbond. Derde garageverkoop.
(Garageverkoop = een rommelmarkt, maar je verkoopt je
waar vanuit je eigen garage!) De gezinsbond zorgt voor
reclame en de nodige flyers en affiches.
Info: Ann De Brabander, 09/346 99 36 of Gudrun Bogaert
09/346 77 64.
✔ Dinsdag 25 september: KVLV – Daguitstap 60+. Vertrek om
9u30 aan het Parochiecentrum. Bezoek aan het LoS “Lochristi
Sierteeltmuseum” en de botanische tuin te Zaffelare onder
leiding van een ervaren gids. We genieten bij aankomst van
een koffie met een Loots bloemengebakje en na het middagmaal brengen we een bezoek aan het bedrijf van de familie
Van Laere gekend voor hun azalea’s. Meer info en inschrijven bij Christine Dieleman 09/346 60 99.
✔ Zondag 30 september: VLD-Vrouwen. De algemene vergadering gaat dit jaar door in het buurthuis Kruisstraat. Begin
om 14u00. Info en inschrijvingen bij de bestuursleden.
✔ Maandag 1 oktober: KVLV – Gewestvergadering 60+.
Theaterstuk “Trap niet in de val” om 14u00 in het Prov.
Domein. Info en inschrijven bij Katrien Neyt 09/346 94 34

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 1: Zaterdag 29 september 2012
09u00-09u30: Koewacht (parking voor de kerk)
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219
Info voor volgende editie moet binnen zijn in week 35/2012

GEMEENTE MOERBEKE

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

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Nog tot 30 september:
Akelig braaf en lekker stout in de bibliotheek!
Kinderen kunnen nog steeds deelnemen aan het zomers leesproject van de bibliotheek. Wat moeten ze doen? Jonge lezers
van 6 tot 12 jaar kiezen een boek, strip of dvd uit onze ‘Akelig
brave en lekker stoute’ boekenkast. Per gekozen titel krijgen
ze een kleine opdracht. Deze opdracht levert een sticker op
voor in hun leespaspoort. Wie zo vijf stickers bijeen leest, kan
die inruilen voor een leuke rugzak.
Meer informatie in de bib. Het leesproject loopt nog tot eind
september 2012. In samenwerking met BiblioWaas
Leen eens een (voor)leesrugzakjes vol verhalen!
De (voor)leesrugzakjes zijn bedoeld voor kinderen tot 9 jaar.
Je kan ze gratis lenen in de bibliotheek en ze 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. Bovendien zit er deze zomer in elke rugzak een klein
cadeautje. In samenwerking met BiblioWaas.
Sta niet voor een gesloten deur
De bib is GESLOTEN op woensdag 15 augustus (O.-L.-V.
Hemelvaart)
Wordt Moerbeke het nieuwe Boekegem?
De Provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2 gaan
dit jaar voor de 25ste keer op zoek naar een
nieuw Boekegem. Deze eretitel wordt jaarlijks
uitgereikt aan een gemeente die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van bibliotheekwerking en leesbevordering.
Moerbeke stelt zich alvast kandidaat! Op vrijdag 19 oktober
wordt bekendgemaakt welke bibliotheek zich een volledig
jaar Boekegem kan noemen. Een weekje later, op 26 oktober,
volgt dan het grote Boekegemfeest. De winnende gemeente
mag de Boekegem-wisseltrofee mee naar huis nemen en
wordt bovendien getrakteerd op een Radio-2 live uitzending.
We houden jullie op de hoogte!

E.H.B.C.
(Eerste Hulp Bij Composteren)

Je bent al thuiscomposteerder, maar toch heb je een probleempje. Je compostvat is te droog of te nat? Wat kan ik doen
tegen die vele fruitvliegjes? Je hebt (te) veel grasmaaisel?
Zou ik niet beter een compostbak gebruiken? Ik heb enkele
struiken gesnoeid: kan ik het snoeihout in mijn tuin verwerken? Kortom, soms zit je nog met een vraagje. Ga dan eens
ten rade bij de compostmeesters van Moerbeke. Zij geven
je graag een antwoord op al je vragen rond composteren en
kringlooptuinieren. Op zaterdag 25 augustus vind je hen in
het recyclagepark van Moerbeke (Damstraat 219) tijdens hun
demo van 9u00 tot 12u00.
Info: IDM, Tjen Hillaert, 09 340 60 37, tjen.hillaert@idm.be

FIETSTOCHT
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede

Naar jaarlijkse gewoonte richt Natuurpunt Moervaart–
Zuidlede een gezellige fietszoektocht in die individueel en op
eigen ritme kan gereden worden op een moment dat dit het
best past voor jong en minder jong, onder familie of vrienden,
en waar bovendien ook nog prachtige prijzen mee te winnen
zijn. Vanaf begin juli tot eind september kan deze prachtige
fietszoektocht gereden worden in onze streek. De tocht loopt
altijd in een lus door verschillende gemeenten, zo kan je op
diverse plaatsen instappen en kom je, na het parcours volledig

doorgereden te hebben, terug op uw instapplaats. Dit jaar
wordt het een fietszoektocht van 30 km die ons op verrassende
plaatsen brengt. Via oude tramroutes, verharde dijken, linieen kerkwegels kom je langs in oa. Wachtebeke, Moerbeke,
Klein Sinaai, Stekene, Sinaai, Eksaarde en Lokeren.
We zoeken de landelijke wegen op en hebben aandacht voor
een fietsvriendelijk traject. Veiligheid voor de fietsers is
immers belangrijk. Er worden 20 vragen gesteld, gelinkt aan
de natuur of historiek + 10 foto’s te zoeken.
De formulieren (in dossiervorm) zijn op een 20 tal verkooppunten in de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke-Waas,
Lochristi, Eksaarde, Doorselaar, Sinaai, Lokeren en Overmere
te verkrijgen aan 4 euro het stuk. Je herkent deze verkooppunten aan de speciaal voor deze fietszoektocht ontworpen
affiche.
Doe mee, maak er een gezellige gezinsuitstap van, het is telkens genieten. Bovendien werkt u op deze manier mee aan het
behoud van de natuurgebieden in onze omgeving.
Wel een goede raad: begin er op tijd aan.
Prijs: Per formulier € 4, leden van Natuurpunt kunnen op de
avond van de prijsuitreiking (vrijdag 26 oktober 2012) € 1
terug krijgen. Op het zes blz. dikke formulier vindt men alle
gegevens over de tocht en de prijsuitreiking.
Info: Norbert Van Acker, norbert.van.acker@telenet.be of
www.heidebos.be
Verkooppunten in Moerbeke:
Pharma, Bevrijdersstraat 34
Dirk Van Pottelberg, Spelonckvaart 38B
Bed & Breakfast Malpertuus, Weststraat 64

GBS “DE VLINDERDREEF”

VASTSTELLING CAPACITEITSNORMEN
VANAF SCHOOLJAAR 2012-2013 +
INSCHRIJVINGSPROCEDURE.
Op 1 september 2012 treedt het decreet van 25 november 2011
betreffende het inschrijvingsrecht in werking. Dit decreet verplicht elke school om vanaf het schooljaar 2013-2014 enerzijds haar maximumcapaciteit vast te leggen en anderzijds de
inschrijvingsprocedure te bepalen.
Voor de GBS “De Vlinderdreef” is de maximumcapaciteit als
volgt bepaald: Kleuters: 175 - Lager: 275.
Deze norm is ruim voldoende zodat wij ons nog geen zorgen
hoeven te maken.
Voor de inschrijvingen gelden de volgende principes:
• De inschrijvingsperiode voor de leerlingen uit de voorrangsgroepen (= broers en zussen van reeds schoolgaande
kinderen, en kinderen van personeelsleden) wordt samengenomen en start op de eerste schooldag van september van
het voorgaande schooljaar (voor de eerste maal dus vanaf 1
september 2012)
• De inschrijvingsperiode voor de andere leerlingen start op
1 maart van het voorgaande schooljaar.

HERFSTWANDELING
Natuurpunt Moervaart-Zuidlede

Herfstwandeling aan het Etbos op zondag 30 september.
Het Etbos is een oud bosfragment gelegen in een depressie langs de Zuidlede waarin ook enkele percelen in beheer
zijn bij Natuurpunt. We bewonderen de eerste herfstkleuren
in de bossen en langs de bermen van de Zuidlede in dit
Natuurgebied. Neem alvast je laarzen en eventueel verrekijker mee! Afspraak om 14u30 aan de Etboshoeve. Deelname
gratis. Info: Andre Van Peteghem, tel: 09/346 64 68 of
andre.vanpeteghem @skynet.be

OOGSTEN EN GEBRUIK
VAN COMPOST

Na maanden composteren is de tijd aangebroken om compost
te oogsten. Maar hoe weet je wanneer je compost voldoende
gerijpt is? Wat is jonge compost en wat is rijpe compost? Waar
kun je compost nuttig gebruiken? Gebruik je best gezeefde of
ongezeefde compost? En hoeveel compost gebruik je? Op
deze en al je andere vragen over compost geven de compostmeesters van Moerbeke je een deskundig antwoord. Ook met
je vragen rond kringlooptuinieren kun je bij hen terecht. Je
vindt hen op hun demoplaats in het recyclagepark (Damstraat
219) op zaterdag 29 september, van 9u00 tot 12u00. Info:
IDM, Tjen Hillaert, 09 340 60 37, tjen.hillaert@idm.be

REGLEMENT LOSLOPENDE HONDEN

Wij ontvangen steeds meer klachten over loslopende honden.
Daarom willen wij even het geheugen opfrissen inzake de
reglementering terzake. Sinds 1 april 2010 geldt het systeem
van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voor de
gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate.
Deze gemeenten kunnen bepaalde sancties zelf opleggen zonder tussenkomst van het gerecht.
Onder andere bepaalt het reglement terzake de gereglementeerde overlasten. Tot deze overlast behoort:
• Honden mogen niet onbewaakt vrij rondlopen in parken
en plantsoenen, op de openbare weg, in openbare bossen,
recreatiecentra, natuurreservaten of op alle voor het publiek
toegankelijke plaatsen. In deze gevallen moeten ze aan de
leiband gehouden worden.
• Op speel- of buurtpleintjes zijn honden hoegenaamd niet
toegelaten, ook niet aan de leiband. Dit verbod wordt door
middel van een bord kenbaar gemaakt.
• Het is uiteraard verboden om jouw hond andere personen
of dieren te laten intimideren of lastig te vallen. Je zal
de hond evenmin ophitsen en desgevallend tegenhouden.
Agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke honden moeten
gemuilkorfd worden.
• Bovendien moet iedereen die een hond of een ander huisdier
begeleidt, in het bezit zijn van voldoende zakjes voor het
opruimen van uitwerpselen van het dier.
Bij overtreding van het voorgaande kan de boete maximum
€250 bedragen. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is dit maximum €125.
Dus, beste hondenliefhebbers, je kan je maar best aan de
regels houden teneinde onaangename (financiële) gevolgen
te vermijden.

SAFARKENSMARKT
TE WACHTEBEKE

Op zondag 12 augustus staat Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
op de Safarkensmarkt te Wachtebeke. Wij staan met een
stand op de Safarkensmarkt te Wachtebeke, ongeveer in het
midden van de markt, tegenover het politiekantoor. In onze
tent serveren wij Wachtebeekse vlaaien die kunnen gecombineerd worden met koffie, frisdrank maar eventueel ook met
Gageleer (het vermaarde Natuurpunt Bio-bier). Ons alom
gekend bierpulschuiven zorgt voor de nodige animatie.
Alle opbrengsten uit onze activiteiten worden gebruikt voor
de natuurgebieden in onze afdeling Moervaart-Zuidlede. We
staan er van 11u00 tot zonsondergang.
Locatie: J. Persynplein te Wachtebeke.
Info: Annemie Philips, tel: 09/355 03 57 e-mail: a.m.philips@
gmail.com of Griet Buyse, 09/329 55 45, 0478/23 22 19,
griet@heidebos.be

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 kandidaathuurders van Moerbeke.

SPORTNIEUWS

Nieuwe lessenreeksen najaar 2012
- Op maandag 10 september start opnieuw de SPORTACADEMIE. Deze gaat door in de turnzaal van de
gemeenteschool De Vlinderdreef van 16u tot 17u.
Voor wie? Voor alle kinderen van Moerbeke van het 1ste
tem het 6de leerjaar.
Inschrijven: Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS
- op dinsdag 11 september start de SPORTACADEMIE
voor de kleuters. Deze gaat door in de turnzaal van de
gemeenteschool De Vlinderdreef van 16u tot 17u.
Voor wie? Voor alle kinderen van Moerbeke van 3 tot 6 jaar.
Inschrijven: Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS
- Zaterdag 8 september start het ‘KINDERTURNEN’ terug.
Alle kinderen van de 1ste kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar kunnen komen turnen van 9u-12u (afhankelijk van de
groep). We starten in september met een NIEUWE lesgeefster uit Moerbeke.
- GALM-project: 1 uur sporten voor alle senioren (vanaf
50+) op dinsdag van 10u tot 11u, vanaf 11 september.
Steeds gevarieerde sporten!!
Scholenveldloop:
Op zaterdag 22 september te Moerbeke.
De Scholenveldloop is voor iedereen uit de 3de kleuterklas en
het lager onderwijs, de inschrijvingen gebeuren via de school.
Senior Games te Blankenberge
Op woensdag 3 oktober gaan we naar
de Senior Games te Blankenberge.
Deze sporteldag is speciaal voor
actieve 50-plussers. Wie wil kan op
de bus stappen te Moerbeke. Gelieve vooraf in te schrijven
via de sportdienst. De inschrijvingen moeten binnen zijn vóór
vrijdag 24 augustus. Dit jaar met gratis optreden van Willy
Sommers.
Deelnameprijs: 7 € (incl. gratis broodjeslunch, koffie en
soep) Busvervoer: 5 €
Voor méér info en inschrijvingen van de sportactiviteiten raadpleeg de sportdienst: sport@moerbeke.be, T O9/326.93.86 of
de website: www.moerbeke.be en doorklikken naar Sport.
Bewust bewegen in Balans i.s.m. LOGO
Wil jij ook je leven meer kwaliteit geven? Hoe
krijg je meer conditie? Hoe kan je gezond en toch
lekker eten?
Neem deel aan onze supergezonde voormiddag!
Programma:
- 45 min stappen
- 45 min spierversterkende oefeningen (mix van pilates,
yoga en core stability)
- Kleine uiteenzetting i.v.m. gezondheid en voeding,
levenswijze en gezond bewegen.
- Gezond middagmaal
Wanneer: dinsdag 18 september om 9u30
Waar: Sporthal Moerbeke
Inschrijven/ deelnameprijs: via de website/Extra Moerbeke
Info/flyer

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

