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MOERBEKE in
Infoblad februari - maart 2013

ACTIVITEITENKALENDER

✔ Iedere maandag bridget Bridgeclub ‘t Biedtje van Moerbeke
om 19.30 in 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 31 januari: Culturele Raad. “Dag van de poëzie”
om 19.30 in De Bibliotheek. 5 dichters brengen met als thema
“Geelzucht” gedichten over wielerheroïek en de ronde van
Frankrijk. Ingang gratis.
✔ Zaterdag 2 februari: ABS-MOERBEKE. “Jaarlijkse Happening” in het Parochiecentrum begint om 19.00 voor de prijs
van 35 €. Inschrijven bij de bestuursleden of bij Andre Van
Damme.
✔ Dinsdag 5 februari: VLD-vrouwen. Een workshop met als
onderwerp “breien van een sjaal”. Aanvang om 19.30, inschrijven bij de bestuursleden.
✔ Dinsdag 5 februari: KVLV. “Namiddagwandeling” om 13.30
aan het Parochiecentrum. Info bij Irene Dieleman 09/346 80 97
of bij Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Donderdag 7 feruari: KVLV. “Kookworkshop: Culturellen
met Yuli Machuca uit Peru”. Om 19.30 in het Parochiecentrum. Info en inschrijven bij Katrien Neyt 09/346 94 34.
✔ Maandag 11 februari: KVLV. Start “Workshop: Mandenvlechten”. Om 20.00 in het Parochiecentrum. Meer info en
inschrijven bij Marleen Dieleman 09/346 73 80. Vervolg op
18/02, 25/02 en 04/03.
✔ Vrijdag 15 februari: KVLV. “Jaaropener: Talent in actie”. Om
19.30 in het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij
Kirsten Tollenaere 09/346 56 73.
✔ Dinsdag 19 februari: VLD-vrouwen. Vervolg van workshop
“breien van een sjaal”. Aanvang om 19.30
✔ Vrijdag 22 februari: Curieus. “Een maand op reis door China”
persoonlijk filmreisverslag door Jef Maes en Trees Heirbaut.
Om 19.30 in ’t Huizeken.
✔ Zondag 24 februari: Parochiecentrum vzw. “Cavalcade”,
gratis springkastelen in parochiecentrum vanaf 15.00
✔ Zondag 24 februari: Curieus. Café ‘t Huizeken is open vanaf
14.00 ter gelegenheid van de winterjaarmarkt en de cavalcade.
✔ Maandag 4 maart: KVLV Gewest. “Voordracht voor weduwen en alleenstaanden”. Om 13.45 in Beervelde ”Onze
koninginnen” door Prof.Mark van den Wijngaert. Meer info en
inschrijven bij Josée De Decker 09/346 77 65.
✔ Donderdag 7 maart: KVLV. Workshop “Tuintafelstuk”. Om
19.30 in het Parochiecentrum. Meer info en inschrijven bij Rita
Van Severen 09/346 76 32.
✔ Donderdag 7 maart: KVLV. “Lentefietstocht”. 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 Denise Wuytack 09 346 66 27.

✔ Zaterdag 9 maart: Wereldwinkel Moerbeke. “Week van de
Vrijwilliger”. De Wereldwinkel van Moerbeke zet zijn vrijwilligers in de bloemetjes. Maar ook de klanten worden niet
vergeten. Iedereen kan tussen 10.00 en 17.00 samen met de
vrijwilligers een gratis glas van hun favoriete wijn of fruitsap
komen drinken.
✔ Donderdag 14 maart: KVLV 60+. “Voordracht: Op goede
voet” NIEUWE DATUM!!! Om 14.00 in het Parochiecentrum
te Moerbeke. Voeten en schoenen staan in de kijker! Hoe
verzorg je uw voeten en waarop moet je letten bij aankoop
van schoenen. Deze namiddag zit boordevol informatie over
de basisverzorging van je voeten. Meer info bij Christine
Dieleman 09/346 60 99
✔ Dinsdag 19 maart: KVLV en Landelijke Gilde.
“Lentekriebels” 60+. Meer info en inschrijven bij Goossens
Alice 09/346 81 64.
✔ Dinsdag 19 maart: Gezinsbond en KVLV. Theater Leen
Persijn met de voorstelling “MIST , Mijn moeder en ik”.
Mede door de vergrijzing van onze samenleving wordt praktisch iedereen geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer
en dementie…Waar? De Bibliotheek, Statiestraat 4. Inkom:
Leden: 2 €, Niet leden: 3 €.
✔ Donderdag 21 maart: KVLV Gewest. “Het bekendst fietsduo van Vlaanderen ‘Nicole en Ingrid’”. Om 20.00 in het
Provinciaal Domein Puyenbroeck. Meer info en inschrijven
Katrien Neyt 09/346 94 34 of katrienneyt@dommel.be
✔ Donderdag 28 maart: KVLV. “ Kookles Paasmenu: Op en top
Pasen”. Om 13.30 en om 19.30 in het Parochiecentrum. Meer
info en inschrijven bij Lucia Vervaet 09/346 70 48
✔ Zondag 31 maart: Parochiecentrum vzw. Paasactie, paaseieren rapen inschrijven voor 24 maart bij Paelinck Raf, Korte
Damstraat 42 (€1 per kind) alle supporters zeer welkom vanaf
10.30.

BLOEDINZAMELING

Maandag 4 februari en maandag 11 februari
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17.30 tot 20.00.

KGA-OPHALING

KGA 2: Zaterdag 30 maart
09.00-09.30: Koewacht (parking voor de kerk)
10.00-12.00: Recyclagepark, Damstraat 219

SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

Zitdag Cvba Wonen in het Sociaal Huis, Hospicestraat 15b te
Moerbeke: iedere eerste woensdag van de maand van 9.00 tot
10.30. Deze zitdag is voor huurders en kandidaat-huurders van
Moerbeke.

GEMEENTE MOERBEKE

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

BELBOS

Ruil je oude GSM in voor een boom.
Curieus en vzw ‘t Huizeken geven je de gelegenheid om je
oude GSM in te leveren en daardoor mee te helpen bij de
aanplanting van een bos. De GSM’s worden gerecycleerd of
ontdaan van hun waardevolle elementen, naar gelang de staat
van het toestel. Op vrijdag 22 februari, tijdens de voordracht
van Jef Maes over China en op zondag 24 februari tijdens het
gelegenheidscafé in ‘t Huizeken (Opperstraat 37) staat er een
inzamelbox om je oude GSM te deponeren. Voor elke oude
GSM plant Curieus een boom. Meer inlichtingen over deze
actie te bekomen op het permanent inzamelpunt bij Robert De
Schepper (09/3467786) ofrobert.ds@telenet.be

BIBLIOTHEEKNIEUWS

31 JANUARI - Gedichtendag in De
Bibliotheek
Op donderdag 31 januari organiseert de
Culturele Raad al voor de 10de keer een
avond vol poëzie. Voor deze jubileumeditie werden maar liefst 5 dichters uitgenodigd. Frank Pollet, Patrick Cornillie, Yella Aernouts, Bert
Bevers en Norbert De Beule. Zij brengen werk uit hun bijzonder succesvolle project Geelzucht, een poëtisch verslag van de
Ronde van Frankrijk.
De voorstelling gaat door in De Bibliotheek en start om 19.30.
De toegang is GRATIS.
FEBRUARI - Liefde in de bib
In deze Valentijnmaand staat in de bibliotheek de Liefde centraal. Grappige, ontroerende en beklemmende liefdesromans,
je vindt ze allemaal in de rekken van De Bibliotheek. Ook
romantische films kan je bij ons lenen. Voor inspiratie kan je
de keuzelijst met liefdesverhalen doorbladeren of snuisteren in
onze themablok.
MAART - Jeugdboekenweek
De Jeugdboekenweek is het grootste kinder-boekenfestival van Vlaanderen. Van 2
tot 17 maart zetten we de mooiste kinderboeken in de kijker.
Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een
ander thema. Dit jaar is het thema ‘Een
zee van tijd’! Kom onze ‘tijdloze’ boeken
ontdekken in De Bibliotheek.

HET 11.11.11-TEAM

Graag willen we als 11.11.11. groep alle inwoners bedanken
voor hun gulle bijdrage bij de straatactie van 11.11.11. gedurende het campagne weekend van zaterdag 10 en zondag 11
november 2012. De straatactie heeft samen met de overschrijvingen een grote € 3000 opgebracht.
Iedereen die ons volgend jaar graag een handje wil toesteken,
hetzij tijdens de straatactie, truffelverkoop of de brunch kan
altijd contact met ons opnemen op dit mailadres: lucien.dr@
skynet.be
En natuurlijk… iedereen welkom op onze brunch, ergens in
november 2013. Voor de exacte datum, hou de activiteitenkalender goed in het oog!

IDM

8.000 liter frituurolie door IDM beloont met 15 friteuses.
Bijna 1.000 gezinnen uit de 6 IDM-gemeenten brachten tijdens
de maand oktober minstens 8.000 liter frituurvet en -olie naar het
recyclagepark in het kader van de Grote Inzamelmaand frituurvet en -olie. Dat blijkt uit cijfers van IDM, de Intercommunale

Durme-Moervaart die instaat voor de huisvuilophaling en
-verwerking in Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke,
Zele en Zelzate. De actie zet daarmee het succes van voorgaande jaren verder.
Met de Grote Inzamelmaand wil IDM en de andere Vlaamse
afvalintercommunales de gezinnen helpen om zoveel mogelijk
frituurvet en –olie correct in te zamelen. Dan kunnen ze namelijk gerecycleerd en hergebruikt worden als milieuvriendelijke
biodiesel. Van één liter correct ingezamelde olie of vet wordt
bijna één liter biodiesel gemaakt. Niet alleen zorgen de gezinnen er dus voor dat de oliën en -vetten wegblijven uit afvoerbuizen of het restafval, ze ondersteunen ook de productie van
milieuvriendelijke brandstof.

LENTESCHOONMAAK

10 tips voor een gezonde lenteschoonmaak
Voel je het al kriebelen? Na een lange winter voelen heel wat
mensen de drang om het huis een grondige lenteschoonmaak
te geven. Gewapend met een leger aan schoonmaakproducten
wordt er korte metten gemaakt met vuiltjes en bacteriën. Maar
is dat wel zo goed voor onze gezondheid?
10 tips:
1. Vermijd producten met een gevaarsymbool, er bestaan minder gevaarlijke alternatieven.
2. Gebruik een allesreiniger zonder desinfecteermiddelen.
Maak schoon zonder te ontsmetten want ontsmetten is niet
nodig voor een goede hygiëne in huis.
3. Het microvezeldoekje is een echte aanrader. Met deze
doekjes kan je poetsen zonder gebruik van schoonmaakmiddelen: doeltreffend, effectief en milieuvriendelijk. De
fijngeweven doeken kan je gebruiken voor glas, spiegels en
glanzende oppervlakken, de grof geweven doeken zijn goed
voor al je ander schoonmaakwerk.
4. Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers! Ze verstuiven het
product in fijne druppels die je gemakkelijk kan inademen,
wat kan leiden tot irritatie van ogen, huid en ademhalingsorganen. Dat geldt ook voor ontgeurders.
5. Meng javel of bleekwater nooit met andere producten zoals
ontkalker. Zo ontstaan giftige chloordampen die irriterend
zijn voor ogen en luchtwegen en brandwonden kunnen veroorzaken op de huid.
6. Volg steeds de gebruiks- en veiligheidsaanbevelingen.
Houd je aan de aanbevolen dosis. Als er geen dosis vermeld
wordt, gebruik dan zo weinig mogelijk. Meer gebruiken is
écht niet beter.
7. De beste manier om slechte geurtjes te verdrijven is door
verluchting. Schoonmaakmiddelen bevatten geurstoffen die
alles fris doen ruiken. Deze geurstoffen kunnen echter met
andere stoffen in de lucht reageren en zo irritatie van de
slijmvliezen veroorzaken. Bovendien zijn heel wat mensen
met astma overgevoelig voor die geurstoffen.
8. Gebruik je stofzuigerzak niet te lang en maak de filters van
je stofzuiger schoon in een sopje wanneer je er een nieuwe
zak in zet of vervang ze door nieuwe filters. Stofzuigers met
een HEPA-filter of een centraal stofzuigsysteem brengen
minder stof opnieuw in de lucht.
9. Verlucht goed tijdens stofzuigen, vegen of afstoffen!
10. Kies voor gladde vloerbedekking die je met water kan
schoonmaken.

NATUURPUNT
MOERVAART-ZUIDLEDE

Zondag 17 februari: “In het spoor van de Galloways”
De Gallowayrunderen die in het Heidebos leven maken hun
eigen paadjes doorheen dit natuurgebied van 300 ha. Ze trek-

ken regelmatig van de ene naar de andere kant van het reservaat
om te grazen en te vertoeven in de omgeving van één van de
veedrinkpoelen. Zij gebruiken hiervoor telkens dezelfde paden
die ze zelf creëerden doorheen hei en bos. Voor één keer mogen
wij van hun paden gebruik maken! Gratis wandeling onder
begeleiding van de beheerders van het Heidebos. Afspraak:
om: 14.00u aan parking 1 van het Heidebos. Meer info: Daniël
Acke 09/356.91.18. e-mail: danielheidebos@skynet.be
Zondag 24 maart: “Reiger en co-wandeling met aandacht
voor reigers en hun biotoop”
Een educatieve samenwerking tussen provinciaal domein
Puyenbroeck en Natuurpunt Moervaart-Zuidlede in het kader
van “tot zondag...natuurlijk”. We onderzoeken hoe het staat
met de gezinsuitbreiding van de reigerkolonie in Puyenbroeck,
want na enkele opeenvolgende strenge winters hebben zij het
niet gemakkelijk gehad. We kijken uit waar de reigers hun nesten hebben in de bomen en of we ergens jongen in hun nesten
kunnen bespeuren. Wapen je dus met je verrekijker en stevige
wandelschoenen of laarzen voor deze gratis wandeling met gids
van ongeveer twee uur. Afspraak: om 14.00u ingang parking 2
(zwembad/sporthal) van het provinciaal domein Puyenbroeck.
Inschrijvingen noodzakelijk: bij Provinciaal Domein
Puyenbroeck t.a.v. Veerle Philips: puyenbroeck.educatie@
oost-vlaanderen. be of tel. 09/342 42 17. Meer info: Maatje den
Herder, 09/355 58 59 (na 18u), maatje.den.herder@telenet.be

SPORTNIEUWS

PAASSPORTKAMPEN
Tijdens de paasvakantie zal er een sportkamp doorgaan van
dinsdag 2 april tem 5 april van 9.00 tot 16.00. Let op geen
sportkamp op 1 april.
Aanbod
• Sport- en knutselkamp voor kinderen van de 2de en 3de kleuterklas en eerste leerjaar
• Omnisportkamp voor kinderen van het 2de t.e.m. het 6de
leerjaar
Hoe inschrijving?
Gelieve in te schrijven via het inschrijvingsformulier. Dit is
terug te vinden via de website of sportdienst.
Voor meer informatie over gemeentelijke sportorganisaties,
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.

THEATER LEEN PERSIJN

Gezinsbond en KVLV Moerbeke nodigen u graag uit naar
Theater Leen Persijn met de voorstelling “MIST, Mijn moeder
en ik”. Mede door de vergrijzing van onze samenleving wordt
praktisch iedereen geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer
en dementie…
In “Mist, mijn moeder en ik” vertelt Leen Persijn over de
ervaringen met haar dementerende moeder, ze vertelt over
haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust, achterdocht,
agressies, en de vaak hilarische anekdotes. Tussendoor leest ze
wat passende teksten en zingt ze een paar liederen, daarna is
ruimte voor vragenronde.
Wanneer? Dinsdag 19 maart
Waar? De Bibliotheek, Statiestraat 4
Inkom: Leden Gezinsbond en/of KVLV: 2 €, Niet-leden: 3 €
Meer info bij Van Renterghem Nora 09/346 91 56
noravanrenterghem@hotmail.com of
bij Dieleman Martine 06 346 79 19 martine.d@hotmail.com

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR
WATERVOORZIENING

Sinds 1 januari 2013 heeft de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening een nieuwe naam: De Watergroep. Onze
kerntaak blijft om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen op 7
van gezond en lekker drinkwater te voorzien. Daarnaast hebben we ook een uitgebreid dienstenaanbod op het vlak van
gemeentelijk afvalwaterbeheer en maken we industriewater op
maat voor bedrijven.
De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw
dienst op de gekende contactadressen. Meer info: www.dewatergroep.be

DE WATERGROEP

Kraantjeswater. Mijn lievelingswater.
De Watergroep deelt gratis karaffen uit via
OCMW ’s. De financieel-economische crisis
heeft het aantal mensen dat moeite heeft
om zijn facturen van nutsvoorzieningen te
betalen nog doen toenemen. De Watergroep
wil door het verdelen van 20.000 gratis waterkaraffen mensen
aanzetten om kraantjeswater te drinken in plaats van flessenwater. Kraantjeswater is niet alleen kwaliteitsvol drinkwater. Door
water van de kraan te drinken, kan je bovendien tot enkele honderden euro’s per jaar besparen. Vers drinkwater tap je 24 uur
per dag, 7 dagen per week gewoon vers van de kraan, zonder
verpakking en zonder transport.
Alle OCMW ’s binnen het verzorgingsgebied van De
Watergroep hebben ondertussen een aantal karaffen gekregen.
Zij zullen deze karaffen verdelen onder hun cliënten.

Seizoensgroenten: Knolselder, pastinaak, pompoen, schorseneren , witlof, spruiten, savooikool, raap, witte kool,
wortelen,…
Seizoensfruit: peren, mandarijnen, mango, bananen, appelen,…
Vlaamse hutsepot (4 personen) – 271 kcal per portie
Ingrediënten
200g rundsvlees, 200g lamsvlees, 3 wortelen in schijfjes, 1
stengel prei, 1 stengel selder, 2 ajuinen, 2 rapen, 6 spruiten,
¼ witte kool; 4 aardappelen in stukken gesneden, peper
en zout, 1 kruidentuiltje, olijfolie ( gezonde vervanger van
boter)
Fruit de fijngesneden ajuinen in olijfolie in een grote kookpot. Leg er al het vlees bovenop en voeg water toe tot het
vlees is bedekt. Kruid met peper, zout en het kruidentuiltje.
Laat een half uurtje koken en haal het schuim er af indien
nodig. Voeg de in grote stukken gesneden aardappelen, de
spruitjes en alle andere fijngesneden groenten toe. Laat 45
minuten zachtjes sudderen. Verwijder het kruidentuiltje.
Serveer in diepe borden.
Winterse sporttip:
Ontdek Moerbeke te voet tijdens de wintermaanden. Volg de
Antoon Van Wilderrode route van 9km of maak een leuke
wandeling in het Heidebos.
Wist u dat het Mountainbike netwerk Waasland een startpunt heeft in Moerbeke aan de voetbalkantine van KFC
Moerbeke? Van hieruit kan u aansluiten op het hele netwerk.

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

GENEESKUNDIGE
WACHTDIENST

13.30 - 16.00

Donderdag

Gesloten

Vrijdag

09.30 - 11.30

Zaterdag

09.30 - 12.30

Zondag

Gesloten

BRANDWEER

15.30 - 19.00

	
DRINGEND = 100

GEMEENTEHUIS
De openingsuren zijn:

	

Lindenplaats
09 346 80 05

Maandag, dinsdag, vrijdag

08.00 - 12.00

Woensdag

08.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Donderdag

Tijdens het weekend geldt één centraal oproepnummer
voor de wachtdienst van de HUISARTSEN

CENTRAAL NUMMER:
09 349 64 74

Dit vanaf zaterdagmorgen 08.00 tot en met
maandagmorgen 08.00 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

Hospicestraat 15b
09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
Ter Moere		

Sportlaan 13
09 337 74 00

Lindenplaats 7
09 342 02 47
DRINGEND = 101

POST			

Opperstraat 20
02 201 23 45

Maandag t.e.m. vrijdag

09.00 - 12.30
14.00 - 17.00

Zaterdag

09.00 - 12.30

Donderdag

12.30 - 15.30

SPORTDIENST
De openingsuren zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag

SPORTHAL		

✔ Straatverlichting, defecten:
www.straatlampen.be of 0800 635 35

Klantenkantoren:
- Sint-Pietersnieuwstraat 62 - 9000 Gent

POLITIE			

De openingsuren zijn:

✔ Gasdefecten: 078 35 35 00
✔ Sluikstorten: 0800 16 6 36

12.30 - 15.30




✔ Gasreuk: 0800 65 0 65
✔ Rode Kruis: 105

Donderdag



✔ Elektriciteit, defecten: 078 35 35 00

13.00 - 17.00
09.00 – 12.00



MELDING VAN:

10.00 - 12.00

Zaterdag

SOCIAAL HUIS

Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9.00 tot 10.00
en zaterdag van 14.00 tot 19.00
en enkel na telefonische afspraak

Lindenplaats 7
09 326 93 90
08.00 - 12.00

Hospicestraat 18
Tel.: 09 346 64 98

- 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

