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ACTIVITEITENKALENDER

✔ Zondag 30 september. Natuurpunt Moervaart-Zuidlede:
“Herfstwandeling aan het Etbos”. Afspraak om 14u30 aan
de Etboshoeve. Deelname gratis. Info: Andre Van Peteghem,
tel: 09/346 64 68, e-mail: andre.vanpeteghem@skynet.be
✔ Dinsdag 2 oktober. KVLV: “Aqua gym”. De cursus is opnieuw gestart en gaat door elke dinsdag 2, 9, 16, 23/ 10 en
6, 13, 20 en 27/11 in het zwembad van het Prov. Domein te
Wachtebeke. Meer info en inschrijven bij Van Severen Rita
09/346 76 32, ritavs2@hotmail. com
✔ Donderdag 4 oktober. KVLV: “Namiddagfietstocht”. Vertrek
om 14u00 aan het Parochiecentrum. Partners zin om mee te
fietsen? Altijd welkom!. Info bij Irene Diele-man 09/346 80
97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Vrijdag 12 oktober. KVLV: “Jongeren: Initiatie
Bollywooddans”. Aanvang 20u00 in het Parochiecentrum.
Bollywooddans is de typische dansstijl van de Indische filmindustrie . Het is een dans die bestaat uit veel uiteenlopende
stijlen en invloeden. Opzwepende ritmes en snelle bewegingen maken van Bollywood een expressieve, vrolijke dans.
Info: Krista Dieleman 09/346 53 90.
✔ Zaterdag 13 oktober. Parochiecentrum vzw: “Kaas en wijnavond’ tvv de aanpassingen in het Parochiecentrum om een
nieuwe uitbatingsvergunning te bekomen.
✔ Zaterdag 13 oktober. Wereldwinkel Moerbeke: “Week van
de Fairtrade”. Breng je lege pot choco naar de winkel, wij
ruilen deze potten van eender welk merk tegen een pot Oxfam
Fairtradechoco. Tussen 10u00 en 17u00. Iedereen welkom in
de wereldwinkel Moerbeke, Oostvaart 63.
✔ Dinsdag 16 oktober. VLD-vrouwenbond: “Bezoek aan het
Voedingsalon” te Brussel, vertrek om 8u30 aan de Harmonie.
Bijdrage €12 voor bus en inkom.
✔ Zaterdag 20 oktober. KVLV: “Chocoladewandeling in
Brugge”. Vertrek om 13u00 aan het Parochiecentrum.
Zin in een zalige zonde? KVLV nodigt je uit om onder leiding
van een deskundige gids een wandeling te maken langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad die verbonden
zijn met chocolade. Naast een bezoek aan “The Chocolate
Line” nemen we ook een kijkje in het chocolademuseum
waar we een uitgebreide demonstratie bijwonen.
Meer info en inschrijving bij Veerle De Nys 09/346 62 37pvd.van.driessche@ telenet.be
✔ Zondag 21 oktober. Natuurpunt Moervaart-Zuidlede:
“Week van het bos: Wandeling in Zandberg”. Afspraak om
14u00 op het einde van de Achterdreef. Voor de fietsers is
dit vlakbij fietsknooppunt 64 (200 m richting knooppunt 98)
Contact: Daniël Helskens, tel.: 09/346 88 29,
e-mail: helskens.daniel@skynet.be
✔ Vrijdag 9 november: Curieus: “Kleine verhalen over
Solidariteit”. Verhalen over solidariteit wereldwijd.
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Boekbespreking door de schrijver Lieven Vanhoutte.
om 20u00 in ‘t Huizeken, Opperstraat 37 Moerbeke.
Donderdag 8 november. KVLV: “Namiddagfietstocht”
Vertrek om 14u00 aan het Parochiecentrum. We maken een
fietstocht van 20 à 25 km met onderweg een tussen-stop om
de inwendige mens te versterken. Partners welkom!
Meer info: Irene Dieleman 09/346 80 97 - Denise Wuytack
09/346 66 27.
Zaterdag 10 november. Willemsfonds: “Jaarlijks etentje”
met voorstelling van het jaarprogramma 2013. Deze keer
opnieuw in restaurant- Feestzaal Triphon.
Zondag 11 november. Leden en sympathisanten van de
KNVI en NSB: “Herdenking gesneuvelden” van de beide
wereldoorlogen met bloemlegging en Last Post om 10u30
aan het monument der gesneuvelden op het kerkplein.
Dinsdag 13 november. KVLV: “Crea: Vogeltaarten maken”.
Start om 19u30 in het Parochiecentrum.
Help de vogels doorheen de winter! Met zaden, bessen, en vet
maak je een verleidelijke vogeltaart. Meer info en inschrijving: Kirsten Tollenaere 09/346 56 73
Vrijdag 16 november. Culturele Raad: “Adem-benemend
Himalaya!” Film over een motortocht in de Himalaya
met Moerbeekse deelnemers en voorstelling fotoboek ten
voordele van de Belgische Vereniging voor de strijd tegen
Mucoviscidose. Om 19u30 in het gerestaureerd station.
Zaterdag 17 november. Natuurpunt Moervaart-Zuidlede:
“Dag van de natuur: kom de Galloway-runderen van het heidebos eens helpen!”. Afspraak : om 13u30 aan parking 2 van
het Heidebos te Wachtebeke/ Moerbeke. Meer info: Daniel
Acke, danielheidebos@ skynet.be, 09/356.91.18
Dinsdag 20 november. KVLV 60+: “Voordracht: Op goede
voet” Om 13u30 in het Parochiecentrum. Voeten en schoenen
staan in de kijker! Hoe verzorg je uw voeten en waarop moet
je letten bij aankoop van goede schoenen. Deze namiddag zit
boordevol informatie over de basisverzorging van je voeten.
Meer info bij Christine Dieleman 09/346 60 99
Zondag 25 november. 11.11.11-comité: ”Lekkere solidariteitsbrunch” van 10u00 tot 13u00. Hou de busfolder in het
oog! Waar? In de refter van GBS De Vlinderdreef
Donderdag 29 november:VLD-vrouwenbond: “Kookworkshop” met als onderwerp “feest en aperitiefhapjes” info bij de
bestuursleden.

BLOEDINZAMELING

Maandag 22 oktober en maandag 29 oktober 2012
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING

KGA 2: Zaterdag 24 november 2012
09u00-09u30: Kruisstraat (t.h.v. Dieleman)
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219

Info voor volgende editie moet binnen zijn in week 44/2012

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Bibliotheekweek 20 tot 28 oktober
* Wie wordt de bibste van het land?
Tijdens de Bibliotheekweek verzamelen de
Vlaamse bibliotheken dromen, suggesties,
ideeën over de toekomst van de bibliotheek. Wat verwachten
mensen van de bib? Wat mag er voor hen veranderen, wat
moet er zeker blijven...? Iedereen kan zijn of haar droombib
beschrijven op www.bibstevanhetland.be
* Tentoonstelling DjangoJim
BiblioWaas ging alvast op zoek naar de droombib van de
jongeren in het Waasland. Jonge lezers konden hun ideale
bibliotheek beschrijven en kunstenaar DjangoJim zette hun
dromen op papier. Het resultaat kan je bewonderen in de tentoonstellingsruimte van De Bibliotheek.
* Verwendag en boekenverkoop
Op zaterdag 20 oktober leggen we onze leners extra in de
watten. Kom zeker eens langs voor een hapje, een drankje en
een gezellige babbel. Of kom snuisteren in de oude boeken en
tijdschriften die we voor een prikje verkopen.
* Voorleeskwartier
Ook onze jonge leners worden verwend! Op zaterdag 20 oktober organiseren we om 10.30 en om 11.30 een voorleeskwartier in De Bibliotheek. Terwijl de kleine kapoenen genieten
van enkele prachtverhalen, kunnen de ouders rustig boeken
kiezen, iets drinken of een babbeltje slaan.
Inschrijven kan via bib@moerbeke.be of
telefonisch 09 346 79 50
Lezingenreeks Buitenbeentjes
In oktober gaat de lezingenreeks Buitenbeentjes opnieuw
van start. BiblioWaas, het samenwerkingsverband tussen
de 9 Wase bibliotheken, nodigt opnieuw 9 eigenzinnige
sprekers uit voor 9 boeiende lezingen in de 9 bibliotheken
van het Waasland. Het thema dit jaar vonden we bij de
Mayavoorspelling die het einde van de wereld in 2012 aankondigt. BiblioWaas gaat op zoek naar de redding van de
wereld! De lezingen starten steeds om 20.00 en de toegang is
gratis. Reserveren is noodzakelijk en kan bij de bibliotheek
waar de lezing doorgaat.
Noteer alvast in je agenda:
donderdag 4 oktober: Ivan Van de Cloot – Kan economie de
wereld redden? (bib Stekene)
maandag 8 oktober: Hans Vandeweghe – Kan sport de wereld
redden? (bib Beveren)
donderdag 18 oktober: Dirk Barrez – Kan verontwaardiging
de wereld redden? (bib St-Gillis-Waas)
maandag 22 oktober: Guy De Witte – Kan ons erfgoed de
wereld redden? (bib Lokeren)
maandag 5 november: Veerle Dobbelaere – Kunnen vrouwen
de wereld redden? (bib Moerbeke)
donderdag 15 november: Jan Mertens – Kan duurzaamheid de
wereld redden? (bib St.-Niklaas)
maandag 19 november: Tim Pauwels – Kan politiek de wereld
redden? (bib Temse)
donderdag 29 november: Walter Van Steenbrugge – Kan het
recht de wereld redden? (bib Kruibeke)
maandag 3 december: Dirk Sterckx – Kan Europa de wereld
redden? (bib Waasmunster)
Meer info vind je in de bib!
5 november: Veerle Dobbelaere Kunnen vrouwen de wereld redden?

Vrouwen vind je niet langer voornamelijk aan de haard, ze treden steeds meer op het voorplan in het maatschappelijk leven.
Logisch want traditionele rolverdelingen zijn niet meer werkbaar in de 21ste eeuw. Vrouwen studeren, maken carrière en
zijn mondiger dan ooit. Sterke vrouwen bieden nieuwe kansen
voor onze samenleving, maar tegelijk worden de verwachtingen (waarmee vrouwen geconfronteerd worden) steeds groter.
Veerle Dobbelaere, actrice, ondernemer, coach, moeder en
echtgenoot breekt in haar boek ‘Foert , ik ben veertig’ een lans
voor de moderne vrouw.
De lezing gaat door op maandag 5 november om 20u00 in
De Bibliotheek. De toegang is gratis, maar reserveren is
noodzakelijk. Reserveren kan via mail (bib@moerbeke.be),
telefonisch (09/346 79 50) of aan de balie in de bibliotheek.
Voorleesweek van 18 tot 27 november
De Voorleesweek is een jaarlijks terugkerende
campagne die volwassenen wil aanmoedigen
om vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Samen met kinderen in boeken kijken en
voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen.
Een moment van gezellig samenzijn. In de bib vindt je een
uitgebreid aanbod voorleesboeken voor kinderen van alle
leeftijden, er zijn keuzelijsten en de medewerkers helpen je
graag op weg.
Voorlezen, het leukste kwartiertje van de dag!

BOOMPLANTACTIE
Ook dit jaar organiseert Natuurpunt Moervaart-Zuidlede in
het najaar een verkoopactie van boom- en haagplanten. Door
deze actie zijn er de afgelopen jaren al heel wat tuinen aangeplant met inheemse bomen en struiken.
Voor hagen, bomenrijen of houtkanten in en om de tuin en
langs de straat kan zonder enig probleem gebruik worden
gemaakt van inheemse planten. En de natuur zal er een
beetje beter van worden. Hagen, houtkanten en bomen spelen
namelijk een zeer belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. Hierbij denken we in de eerste plaats aan insecten
die dikwijls speciaal zijn aangepast aan het leven in de buurt
van specifieke (inheemse) planten, maar ook aan vogels. Vele
zangvogels, zoals mezen, roodborstjes en lijsters broeden
in hagen en houtkanten, en leven van de insecten die daar
voorkomen. In ons aanbod zitten ook half- en hoogstam fruitbomen. Voordelen tegenover een laagstam zijn onder meer
de hogere fruitopbrengst, langere productietijd en de grotere
ecologische en landschappelijke waarde.
Wat is er heerlijker dan zomaar fruit te kunnen snoepen, recht
van de struiken nog wel op kinderhoogte? Met kleinfruit kan
het. Bessen vragen weinig plaats, je hebt er al snel vruchten
van en ze zijn gewoon erg lekker. Zelfs in een klein tuintje kan
één bessenstruik voor extra tuinplezier zorgen.
De opbrengst van deze boomplantactie wordt volledig gebruikt
voor de financiele ondersteuning van aankoop natuurgebieden in eigen regio. Hoe bestellen? Je kan bestellen bij Dirk
Van Pottelberg, Spelonckvaart 38b, 9180 Moerbekes. Tel:
09/346.95.68 e-mail: dirk@heidebos.be of je kan een bestelbon downloaden van de website op www.heidebos.be
Het plantgoed kan je bestellen tot 11 november. Wij leveren
bij je thuis op zaterdag 24 november te Lochristi, Wachtebeke

en Moerbeke. Je kan de bomen ook afhalen te Moerbeke na
afspraak.
De minimumbestelling is 10 euro. Korting: 5% vanaf 125 euro
en 20% vanaf 625 euro. Korting voor leden van Natuurpunt:
steeds 10% of 20% vanaf 500 euro.

RODE KRUISAFDELING
MOERBEKE-WACHTEBHEKE
Rode
Kruisafdeling
MoerbekeWachtebeke organiseert cursussen voor
de bevolking. De cursus Eerste Hulp Bij
Ongevallen begint op dinsdag 2 oktober
2012 om 19u30 uur stipt (tot 21u45), in
ons Rode Kruislokaal te Moerbeke, Moerhofstraat 18a. En
dit gedurende 6 avonden telkens op dinsdag- en donderdagavond. Deze EHBO-cursus heeft ook een vervolgcursus
HELPER, eveneens 6 lesavonden vanaf 6 november. Breng
gerust uw vriend(in), tante, nonkel, moeder, vader, broer of
zus mee. Iedereen is welkom, en ja zeg, vergeet niet, de lessen worden GRATIS gegeven. Enige voorwaarde: 16 jaar of
ouder zijn. Tot dan. Raadzaam is op voorhand in te schrijven
op onderstaande adressen.
Inlichtingen nodig, tel. 0485/26 61 30 of 0495/ 79 07 83
of email: vorming@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
of voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
Doordat de geleverde diensten door de Rode Kruisafdeling
Moerbeke-Wachtebeke steeds maar uitbreiden, zowel wat
hulpdiensten, ziekenwagen, sociale hulpverlening, e.a. betreft,
zijn wij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Daarom ook deze oproep.
Bent u sociaal voelend, wilt u zich inzetten voor de medemens, neem dan contact met ons op. Jong of minder jong,
gediplomeerd of niet, iedereen kan zijn steentje bijdragen.
Ook verpleegkundi-gen of verzorgenden vinden hun plaats bij
ons. Het is voldoende dat u zich slechts enkele uren per maand
inzet voor het Rode Kruis.
Wij hebben op dit moment volgende vacatures:
• Verantwoordelijke Hulpdienst
• Vrijwilligers Hulpdienst
• Ambulanciers
• Ongevallensimulant
• Vrijwilliger Sociale Hulpverlening
• Verantwoordelijke Communicatie
Verdere interesse om vrijblijvend en enkele uren per maand
mee te werken: bel of mail naar 0495/79.07.83 of
voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.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 kandidaat-huurders
van Moerbeke.

SPORTNIEUWS

Sportkampen tijdens de Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zal er opnieuw een sportkamp doorgaan van maandag 29/10 tem woensdag 31/10 (3 dagen).
- Kleutersportkamp (4- 6 jarigen)
- Sportkamp (7 -12 jarigen)
Inschrijven: via de website. Na inschrijving zal er een factuur
opgestuurd worden. Gelieve in te schrijven vóór 14 oktober!

Het inschrijvingsformulier is terug te vinden op de website:
www.moerbeke.be.
Vlaanderen Wandelt
Kom
op
zondagvoormiddag
11 november mee genieten van
het ochtendgloren tijdens een ontspannende wandeling
in Wachtebeke! Sportdienst Wachtebeke en sportdienst
Moerbeke zorgen voor een tocht van ongeveer 8,7 km door
het dorp en het natuurschoon van Wachtebeke.
Waar: CCW, Dr.J.Persynplein 6, 9185 Wachtebeke
Parking aan het CCW
Start: Tussen 9u00 en 10u00
Aankomst: Tussen 12u00 en 13u30
Deelnameprijs: Voorinschrijving op je sportdienst vanaf 8
oktober tot 7 november op je sportdienst: € 1. Daginschrijving
in het CCW, tussen 9u00 en 10u00: € 1,5 (incl. verzekering)
Sportdienst Wachtebeke en sportdienst Moerbeke hopen van
harte jou op 11 november te mogen verwelkomen! Zet je
stapschoenen maar al klaar!
Kampioenenviering
Zoals vorig jaar zal de Sportraad van Moerbeke opnieuw de
kampioenen van Moerbeke huldigen. Om te weten of jullie
sporter(s) in aanmerking komen, kunnen jullie het reglement
op de website raadplegen, via dit formulier kunnen jullie de
kampioen ook voordragen. De kampioenen zullen gehuldigd
worden op zondag 25 november op het gemeentehuis.
Denk eraan, het inschrijvingsformulier vóór 31 oktober 2012
indienen! Het formulier vinden jullie op www.moerbeke.
be doorklikken naar de sportpagina. Voor meer informatie,
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.

VERKIEZINGEN 2012

Vragen over Verkiezingen?
www.vlaanderenkiest.be, de officiële website van de Vlaamse
overheid. Op 14 oktober 2012 gaan we met zijn allen naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te
kiezen. Wellicht hebt u vragen over het verkiezingsgebeuren.
Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stel ik me
kandidaat? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig?
Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau? Voor alle informatie over de
verkiezingen kunt u terecht op www.vlaanderenkiest.be, de
officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid.
Heeft u nog andere vragen, dan kunt u een email sturen naar
info@vlaanderenkiest.be of gratis bellen naar 1700, het nummer van de Vlaamse overheid.

LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN

Marleen Merckx roept vrouwen op om naar hun borsten te
laten kijken. In oktober is zij meter van de actie “Laat naar
je borsten kijken” in Oost- en West-Vlaanderen. Want hoe
vroeger borst-kanker opgespoord wordt, hoe groter de kans
op volledig herstel.

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

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

SOCIAAL HUIS

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		

Lindenplaats 7
09 326 93 90

SPORTHAL		

Hospicestraat 18
Tel.: 09/346.64.98

OPROEP AAN DE BEVOLKING
VAN MOERBEKE
GEZOCHT: HET SLIMSTE DUO
VAN MOERBEKE!
Volgend voorjaar - begin 2013 - gaat Woestijnvis op
zoek naar “De Slimste Gemeente van Vlaanderen” in een
nieuwe quiz voor Tv-zender VIER.
Alle 308 gemeenten van Vlaanderen worden uitgenodigd
om één quizploeg af te vaardigen naar de preselectie.
Zo’n ploeg telt 2 kandidaten: een man en een vrouw,
vanzelfsprekend inwoners van de gemeente die ze vertegenwoordigen. Alle ploegen worden op 1 december
2012 verwacht voor de grote preselectie. De 80 ploegen
die als beste uit die preselecties komen, gaan door naar de
opnames van het tv-programma, begin 2013.
In het tv-programma volgend voorjaar wordt de ploeg
uitgebreid tot 3 personen: de geselecteerde quizploegen
worden aangevuld en aangevoerd worden door de dan
verkozen nieuwe burgemeester.
In de loop van een aantal weken spelen de ploegen voor
de titel van De Slimste Gemeente van Vlaanderen. De
winnende gemeente mag die titel een jaar lang gebruiken in haar communicatie, bv. op de gemeentelijke
website of via welkomstborden op de invalswegen. De
winnaar krijgt ook de wisselbeker ‘Slimste Gemeente
van Vlaanderen’ en mag die een jaar lang in bewaring
houden. Bovendien krijgt die gemeente de ruimte om een
door Woestijnvis gemaakte promospot uit te zenden in
een reclameblok van Vier.
De Culturele Raad gaat, op vraag van het gemeentebestuur, op zoek naar het slimste duo van Moerbeke!
Dit duo zal de eer van de gemeente verdedigen op de
nationale preselectie en hopelijk ook op TV. Op vrijdag
19 oktober wordt daarvoor een Moerbeekse preselectie
georganiseerd. Voel je je geroepen?
Praktisch:
Kandidaten (per ploeg man – vrouw) kunnen zich, met
opgave van adres en telefoon, tot 11 oktober 2012 aanmelden bij Lydia De Bruyn, per mail aan lydia.debruyn@
gemeente-moerbeke.be of per post naar:
Gemeentebestuur Moerbeke
T.a.v. Lydia De Bruyn
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
Kandidaten dienen aan volgende voorwaarden te voldoen: inwoner van Moerbeke, zich vrij kunnen maken
op de nationale preselectie van 1 december 2012. Indien
geselecteerd, zich vrij kunnen maken voor de tv-opnames
in het voorjaar 2013.
Alle kandidaten worden na 12 oktober nog eens persoonlijk uitgenodigd.
Verenigingen die willen meewerken aan deze organisatie
kunnen zich ook melden op bovenstaand adres.
Voor verdere vragen kunt u steeds terecht bij Maurice
Fruytier tel 09/346 78 04
V.U. Gemeentebestuur Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas

