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ACTIVITEITENKALENDER
✔ Dinsdag 4 december: KVLV “Namiddagwandeling”. Vertrek
om 13.00 aan het Parochiecentrum. Info bij Irene Dieleman
09/346 80 97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 27
✔ Zondag 9 december: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede zal
op de “Kerstmarkt van Axelsvaardeken”, die voor de derde
maal georganiseerd wordt, aanwezig zijn met een stand
waar diverse info en snuisterijen zullen aangeboden worden. Tevens zal er mogelijkheid zijn om op te warmen aan
de gezellig brandende houtkorf met oa. vlaaien, hot-dogs,
glühwein, cava, koffie, warme chocolademelk, frisdrank of
het gekende streekbier Gageleer. Iedereen welkom vanaf
15.00 tot 21.00. Afspraak: Verkeersvrij Axelsvaardeken,
Wachtebeke. Info: De Rycke Jean-Pierre, 0477/56 22 26,
drjean-pierre@scarlet.be
✔ Dinsdag 11 december: KVLV “Kookles: Gezonde Feestmenu” met producten van eigen bodem. Om 13.30 in het
Parochiecentrum. Meer info bij Lucia Vervaet 09/346 70 48
✔ Zaterdag 15 december: Ziekenzorg Moerbeke organiseert
Kerstfeest met koffietafel en ontspanning. Aanvang: 14.00.
✔ Zondag 16 december: KVLV. “Kerstvergadering” om 14.00
in het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij Martine
Dieleman 09/346 79 19
✔ Maandag 17 december: VLD-vrouwen. In het Woon- en
Zorgcentreum ‘Ter Moere ‘een gezellige namiddag met
muziek en cake’ dit is een gratis activiteit, gelieve u op voorhand in te schrijven.
✔ Dinsdag 18 december: KVLV. “Bloemschikken Kerststuk”om 19.30 in het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij Rita Van Severen 09/346 76 32.
✔ Zondag 30 december: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Winterwandeling naar de Turfmeersen”. Na de wandeling
voorzien wij enkele lekkere opwarmertjes in de schuur van
de Turfmeersen. Verrekijker meebrengen.
Deze gratis geleide wandeling start aan de Terwestbrug, je kan
deze het best bereiken vanaf de weg Wachtebeke/ Moerbeke.
Aan de rand van het dorp van Moerbeke (Terweststraat) volg
je de borden ‘Turfmeersen’ tot aan de Terwestbrug. Afspraak:
om 14.00 aan Terwestbrug te Moerbeke. Info: Marc Martens,
tel: 09/345 78 63, e-mail: marcmartens1953@hotmail.com
✔ Vrijdag 11 januari: KVLV. “Compagnie Circoncentrique
‘Respire’” om 20.15 in het Cultureel Centrum te Lokeren.
“Respire is een mix van virtuoze circustechnieken, fijne
humor, dans en spel. Een optreden voor jong en oud!! Vertrek
om 19.30 aan het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven
bij Rita Van Severen 09/346 76 32.
✔ Donderdag 31 januari: Culturele Raad.: Jubileum uitgave
‘Dag van de poëzie’ om 19.30 in De Bibliotheek.

BLOEDINZAMELING

Maandag 21 januari en maandag 28 januari
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING

KGA 1: Zaterdag ********
09.00-09.30: Koewacht (parking voor de kerk)
10.00-12.00: Recyclagepark, Damstraat 219

KGA-OPHALING

Het recyclagepark zal gesloten zijn op maandag 24 en maandag
31 december.

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.

DE LIJN

65+ kaarten blijven langer geldig!
Elke 65-plusser heeft recht op een gratis vervoerbewijs van De
Lijn. De 65+ kaarten die normaal eind dit jaar vervangen zouden
worden, worden pas volgend jaar vernieuwd. De huidige kaarten
blijven dus geldig tot De Lijn u via een persoonlijke brief vraagt
om een nieuwe kaart, MOBIB genaamd, aan te vragen.

INFOBLAD 2013

In 2013 verschijnt het gemeentelijk infoblad opnieuw tweemaandelijks. Inhoudelijk bevat dit o.a. de meest nuttige adressen
en telefoonnummers, openingsuren van de openbare diensten,
diverse aankondigingen en de culturele- en activi-teitenkalender. Wie dergelijke informatie heeft, bezorgt deze liefst elektronisch: per email (communicatie@moerbeke.be) of op cd-rom.
Hou best rekening met onderstaande data zodat uw tekst tijdig
kan verschijnen.
Info binnen:

Info schijnt in:

Activiteiten voor
de periode:

Week 1

Week 5

februari - maart

Week 9

Week 13

april – mei

Week 18

Week 22

juni – juli

Week 27

Week 31

augustus –
september

Week 35

Week 39

oktober –
november

Week 44

Week 48

december –
januari

GEMEENTE MOERBEKE

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

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Films en series uit het Hoge Noorden
In De Bibliotheek kan je ook dvd’s lenen,
ideaal voor de lange winteravonden. Je
wordt gratis lid van de bib en dan kan je per
keer maximum 10 dvd’s lenen voor een periode van 3 weken.
Per dvd betaal je slechts € 1 leengeld.
In deze donkere winterdagen zetten we onze Scandinavische
films en topreeksen in de kijker. Een greep uit het aanbod:
Wallander, Those who kill, The Killing, The bridge, Irene
Huss, Inspector Winter, Real Humans,… Kom langs en ontdek wat De Bibliotheek nog meer te bieden heeft!
Meer info op http://bibliotheek.moerbeke.be
Censuur in De Bibliotheek
Zonder vrije meningsuiting geen bibliotheek! In de aanloop
naar 10 december, internationale mensenrechtendag, zet
Amnesty International dit jaar het recht op vrije meningsuiting
in de kijker.
Herman Brusselmans, Saskia De Coster, Josse De Pauw,
Kristien Hemmerechts, Stefan Hertmans, Peter HolvoetHansen, Geert Van Istendael, Joke van Leeuwen, Bart Van
Loo, David Van Reybrouck, Annelies Verbeke en Dimitri
Verhulst laten hun boeken in de periode van 1 tot 10 december
van de planken halen in alle openbare bibliotheken. Waar normaal hun boeken staan in het rek vindt de bibliotheekbezoeker
een boodschap dat de boeken verwijderd zijn wegens bezwarende inhoud. Het is een symbolische actie die ons herinnert
aan het belang van vrije meningsuiting. De boeken blijven
natuurlijk beschikbaar, gewoon even vragen aan de balie.
Proeven van poëzie
Op donderdag 31 januari is het opnieuw
gedichtendag. Het wordt de start van de
eerste Poëzieweek die loopt tot 7 februari en “Muziek” als thema heeft. Ontdek
muzikale poëzie in de bib!
Sta niet voor een gesloten deur
De Bibliotheek is gesloten op:
maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december
maandag 31 december, dinsdag 1 en woensdag 2 januari

DAG VAN DE POËZIE

Donderdag 31 januari om 19.30 in De Bibliotheek: ‘Dag van
de poëzie’. Een organisatie van de Culturele Raad.
Voor het derde jaar op rij versloegen vijf auteurs de Ronde van
Frankrijk aan de hand van wielergedichten. De bedoeling was
dat na elke Touretappe een impressie geschreven werd die te
volgen was op hun blog. De vijf schrijvers waren de drie habitués Frank Pollet, Willie Verhegghe en Grinta-medewerker
Patrick Cornillie. Zij werden in 2012 versterkt met Yella
Aernouts, die voor een vrouwelijke touch zorgde, en de
Nederlander Bert Bevers. Eind 2012 verscheen het resultaat
“Geelzucht” in boekvorm en was onmiddellijk uitverkocht.
De Culturele Raad wist deze dichters te strikken. In het vijftal
wordt Willy Verhegghe (verhinderd) vervangen door Norbert
De Beule, die meewerkte aan de twee eerste edities. Poëzie in
de wielersport, een fascinerende en eigentijdse kijk op heroïek
en de ganse entourage rond dit grootste wielerevenement ter
wereld. De ronde van Frankrijk in al zijn aspecten, voor sporten poëzieliefhebber gebracht door 5 grote dichters uit onze
lage landen. Deze jubileum uitgave komt er ter gelegenheid

van de tiende lokale editie van De Dag van de poëzie en 20
jaar Culturele raad in Moerbeke.

ERFGOEDDAG

Zondag 21 april: “Stop de tijd!” Erfgoedwerkers proberen
door hun inzet de immer knagende tand des tijds zo goed
en zo kwaad mogelijk een halt toe te roepen. Een doordacht
behoud- en beheerst werk is immers essentieel bij de zorg en
de ontsluiting van élke vorm van cultureel erfgoed, of het nu
gaat over materieel of immaterieel erfgoed. Een grote bijdrage
daarin is het digitaliseren van oude foto’s van al dan niet meer
bestaande verenigingen. De culturele raad wil haar steentje
daartoe bijdragen en neemt de coördinatie op zich. Met als
thema “Stop de tijd” is er in het weekend van 21 april een
activiteit voorzien in De Bibliotheek. Moerbeke-Interactief
zal zijn werking en website voorstellen via doorlopende
informatie en scansessies en de Heemkundige kring heeft
zijn medewerking reeds bevestigd. De Culturele Raad wil de
Moerbeekse verenigingen die over een archief beschikken
hierbij betrekken en ze bieden de verenigingen de gelegenheid
zichzelf even in de kijker te plaatsen via oud foto materiaal,
documenten, affiches enz. Er zijn een 16 tal borden van elk
2 vierkante meter beschikbaar. Naargelang de interesse kunnen die verdeeld worden onder de kandidaat medewerkers.
Daar de inschrijvingstermijn voor deelname aan deze erfgoed
dag vervalt op 14 december, kregen wij graag van alle geïnteresseerde verenigingen voor 12 december een berichtje.
Kandidatuur sturen naar maurice.fruytier@telenet.be of tel
09/346 78 04. Deelname is gratis.

KERSTSPECIAL

Kerstspecial in de H. Hart kerk te Moerbeke Kruisstraat, 15
december om 19.30. Ingang € 3,00. Een organisatie van de
Culturele raad.
Het gemengd koor Fiori Musicali, (“Muzikaal boeket”) opgericht in 1983 omvat momenteel 40 musicerende leden en is
in en rond Sint-Niklaas een graag geziene gast bij allerlei
gelegenheden.
Het koor bezit een uitgebreid repertorium van zowel oude als
klassieke en moderne muziek. Naast grote werken van onder
meer Fauré, Vivaldi, Mozart, Bach, Haydn, Durante, Purcell,
en Haendel die met succes werden uitgevoerd brengen ze ook
pareltjes van binnen- en buitenlandse volksmuziek, geestelijke liederen en kerstliederen.
Sinds vorig jaar staat het koor onder leiding van Simon
Weetjens uit Sint-Niklaas. De verfrissende aanpak van deze
jonge veel-zijdige musicus valt bijzonder in de smaak van de
zangers en van het publiek.
In de H. Hart Kerk van Moerbeke Kruisstraat brengt het
koor een grotendeels nieuw repertorium van moderne en
vaak swingende kerstliederen, alsook een aantal klassiekers.
Het vocaal gedeelte wordt afgewisseld met een verrassend
instrumentaal intermezzo. Er worden ook een paar meezingmomenten voorzien. De culturele raad heeft er ook deze maal
voor gekozen de toegangsprijs laag te houden, zodat het ganse
gezin deel kan nemen aan deze tweejaar-lijkse activiteit.

OPGELET MET VUURWERK!

De eindejaarsfeesten komen eraan en misschien overweegt u
wel om vuurwerk af te steken. Daarom willen wij u preventief
wijzen op een aantal belangrijke punten.
Eerst en vooral is volgens het reglement ‘gemeentelijke administratieve sancties’ afgekort GAS, het verboden, zowel op
de openbare weg als op private domeinen, om het even welk

vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en
rookbussen te laten ontploffen.
Het gemeentebestuur kan toestemming verlenen om vuurwerk
af te steken voor zover:
• dit minstens 1 maand vooraf en schriftelijk wordt aangevraagd
• flankerende maatregelen i.v.m. de brandveiligheid worden
getroffen
• een gunstig advies wordt afgeleverd door de brandweer.
Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administra-tieve geldboete. Het gemeentebestuur is zich echter
bewust van het feit dat controle terzake niet eenvoudig is.
Naast de potentiële geldboete wil het gemeentebestuur u
daarom ook wijzen op het feit dat vuurwerk afsteken gebeurt
onder de volledige verantwoor-delijkheid van wie het afsteekt
(die dan ook burgerlijk aanspra-kelijk kan gesteld worden
voor schade die derden ondervinden door het afgestoken
vuurwerk).
Bij het afsteken van vuurwerk kunnen sommige personen
opschrikken of gewond geraken (kinderen, gehandicapten,
ouderen…). Ook dieren kunnen op hol slaan en zo ongevallen
veroorzaken.
Daarom ook een oproep aan eigenaars van dieren om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen (bv. dieren op stal
houden).
Een bijzondere aandacht willen we ook vestigen op het
gebruik van zogenaamde “wensballonnen”. Deze kunnen
immers zeer gemakkelijk brand veroorzaken vele kilometers
verder. Wij zouden het dan ook waarderen dat u deze niet zou
gebruiken.

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 Turf-meersen’. 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 Natuur-punt 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;
Iinfo: Dirk Van Pottelberg, 09/346 95 68, dirk@heidebos.be

BEPALING CAPACITEITSNORMEN
EN INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Op 1 september 2012 trad het decreet van 25 november 2011
betreffende het inschrijvingsrecht in werking. Dit decreet
verplicht elke school om vanaf het schooljaar 2013 - 2014
zowel haar maximumcapaciteit als haar inschrijvingsprocedure te bepalen.
Voor onze school, De Palster is de maximumcapaciteit
bepaald als volgt:
* voor kleuters 25 kinderen per geboortejaar.
* Voor het lager 25 leerlingen per klas waarvan één
klas per leerjaar

De inschrijvingen voor het schooljaar 2013 - 2014 start als
volgt:
- Vanaf 01/09/2012 t.e.m. 28/02/2013: inschrijving voor
broers/zussen en kinderen van personeel.
- Vanaf 1 maart 2013: vrije inschrijvingen mogelijk in de
nog beschikbare plaatsen*.
Beschikbare plaatsen worden bekendgemaakt via het infokastje van de school en onze nieuwsbrief.
Aarzel niet om de directie aan te spreken of te mailen voor
meer uitleg.

SPORTNIEUWS

Scholenveldloop 2012
Op zaterdag 22 september hebben er 371 lopers van de lagere
scholen van Moerbeke en Wachtebeke deelgenomen aan de
24ste scholenveldloop. Deze ging voor de 4de keer door op
de sportterreinen van Moerbeke. De veldloop werd georganiseerd in samenwerking met Sportdienst Wachtebeke,
Sportraad Moerbeke en Jogging -club Wachtebeke.
Sportaanbod januari - juni 2013
Sport voor 50+:
- GALM voorjaar 2013
- Wanneer: op dinsdag voormiddag van 10.00-11.00
- Wat: Een gevarieerd sportaanbod
- Waar: Gemeentelijke sporthal, Hospicestraat Moerbeke
- Start: dinsdag 8 januari (volgende data volgen)
- Inschrijven: via de website of de sportdienst
Kinderturnen:
- Voor kinderen van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar
- Wanneer: op zaterdag voormiddag van 9.00-12.00
(verschillende leeftijdsgroepen)
- Waar: Sporthal van de GBS “De Vlinderdreef”
- Start: zaterdag 12 januari
- Inschrijven: via de website of de sportdienst
Sportacademie voor alle kinderen van 1ste tem 6de leerjaar
- In te schrijven via de gemeentelijke opvang
- Wanneer: op maandag van 16.00-17.00
- Wat: een zeer gevarieerd sportaanbod
- Waar: Sporthal van de GBS “De Vlinderdreef”
- Start: maandag 7 januari 2013
Sportacademie voor kinderen van Moerbeke van 3 tot 6 jaar
- In te schrijven via de gemeentelijke opvang
- Wanneer: op dinsdag van 16.00-17.00
- Wat: een zeer gevarieerd sportaanbod
- Waar: Sporthal van de GBS “De Vlinderdreef”
- Start: dinsdag 8 januari
Al deze activiteiten gaan niet door tijdens de schoolvakanties.
Voor meer informatie(data, kostprijs,…), controleer de website www.moerbeke.be of neem contact op met de sportdienst. Veerle De Meyer, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke,
sport@moerbeke.be of 09/326.93.86.

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ
VOOR WATERVOORZIENING

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 november 2012 hanteert de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening, voor haar provinciale waterdiensten
in Oost-Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief van 2,04 euro/
m³ voor Oost-Vlaanderen. De vaste vergoeding blijft 46,79

BIBLIOTHEEK 		
De openingsuren zijn:		

Statiestraat 4
Tel.: 09 346 79 50

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

Zaterdag

09.30 - 12.30

Zondag

Gesloten

BRANDWEER

15.30 - 19.00

	

GEMEENTEHUIS
De openingsuren zijn:

DRINGEND = 100

	 Lindenplaats
09 346 80 05

Maandag, dinsdag, vrijdag

08.00 - 12.00

Woensdag

08.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Donderdag

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

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

Damstraat 219

De openingsuren zijn:
Dinsdag t.e.m. vrijdag

10.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Zaterdag

09.00 – 12.00

Donderdag

12.30 - 15.30

SOCIAAL HUIS

Hospicestraat 15b
09 346 81 61



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

WOON-EN ZORGCENTRUM
Ter Moere		
Sportlaan 13

- Oud-Stijderslaan 3 - 9160 Lokeren

09 337 74 00

- Klachten.scheldewaas@eandis.be

POLITIE			
Lindenplaats 7

- Algemeen nummer: 078 35 35 34






09 342 02 47
DRINGEND = 101

POST			
Opperstraat 20

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

09 346 80 3

09.00 - 12.30
14.00 - 17.00

- Ombudsdienst: 0800 60 01

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

www.childfocus.be

✔ Druglijn: 078 15 10 20

www.druglijn.be

Zaterdag

09.00 - 12.30

✔ Energielijn: 078 35 33 33

Donderdag

12.30 - 15.30

✔ MIXT.ICS (TV): 015 66 66 66

SPORTDIENST		
De openingsuren zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag

Lindenplaats 7
09 326 93 90

08.00 - 12.00

SPORTHAL		

Hospicestraat 18
Tel.: 09/346.64.98

✔ 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

