MOERBEKE INFO
APRIL – MEI 2013
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Iedere maandagavond 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
Zondag 1 april: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
‘Reiger en co-wandeling’ met aandacht voor reigers en
hun biotoop. Wapen je dus met je verrekijker en stevige
wandelschoenen of laarzen voor deze gratis wandeling
met gids van ongeveer twee uur. Afspraak: om 14.00
ingang parking 2 (zwembad/ sporthal) van het provinciaal
domein Puyenbroeck. Inschrijvingen noodzakelijk: bij
Provinciaal Domein Puyenbroeck tav. Veerle Philips:
puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be of tel. 09/342
42 17. Meer info: Maatje den Herder, 09/355 58 59 (na
18.00), maatje.den.herder@telenet.be
Donderdag 04 april: KVLV-Crea: Bloemencupcakes om
19.30 Bovenzaal Parochiecentrum. Cupcakes gevuld met
bloemen! Een leuk idee dat elke feesttafel een originele
uitstraling geeft. Voor inschrijving: Isabelle Van Laere 09
346 84 25 van.laere.i@skynet.be Kirsten Tollenaere 09
346 56 73 kirsten.tollenaere@telenet.be
Zondag 07 april: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
‘Natte voetenwandeling’ in de Reepkens. Laarzen zijn
noodzakelijk bij deze gratis avontuurlijke wandeling.
Afspraak: om 14.30 aan toegangspad naast Molenhoek 65
in Wachtebeke. Meer info: Ingrid Leybaert, tel:
09/345.75.98 e-mail: ingridlybaert@scarlet.be
Zondag 14 april Natuurpunt Moervaart-Zuidlede ‘Werfbezoek Heidebos’. Sinds vier jaar voert Natuurpunt een
aantal grote werken uit in het Heidebos. Deze werken
kaderen in het behoud en verbeteren van de biodiversiteit
in het Heidebos. Steven De Bruycker, projectcoördinator,
gidst ons. Waar: Zondag 14 april, 10u, Parking 1 van Heidebos. Meer informatie: Steven De Bruycker, projectcoördinator, steven.debruycker@natuurpunt.be 015 77 01 56
of Daniël Acke, danielheidebos@skynet.be, 09 356 91 18
Donderdag 18 april: KVLV Daguitstap 60+ Palingreis.
vertrek om 7.45 Parochiecentrum. We brengen een
bezoekje aan het schilderachtig Middeleeuwse stadje
Damme gelegen in de Polderstreek. Langs de Damse
vaart rijdt de bus naar Aalter, waar we het middagmaal
nuttigen.Inschrijven bij Christine Dieleman 09 346 60 99
Zondag 21 april: Parochiecentrum vzw: “Borstel en
schoenmuseum” te Izegem. Vertrek 9.00 aan het
Parochiecentrum.
woensdag 24 april : VLD-vrouwenbond: De nieuwe
BBQ en tapas in "Molenhof " aanvang om 19.00
inschrijven bij de bestuursleden.














Vrijdag 26 april: KVLV-Café Chantant om 20.00
Bovenzaal Parochiecentrum. Na het succes van vorig jaar
verwachten we jullie weer op deze gezellige zangavond
voor jong en oud. Info: Krista Dieleman 09 346 53 90
Donderdag 03 mei: KVLV Fietstocht om 14.00
Parochiecentrum. Meer informatie? Irene Dieleman 09
346 80 97 – Wuytack Denise 09 346 66 27
Zondag 5 mei: Meikermismarkt Koewacht. De
grootste, grensoverschrijdende, toeristische, recreatieve
openluchtmarkt op zondag in Belgisch en ZeeuwsVlaanderen. Van 10.00 tot 18.00.
Zondag 5 mei: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
‘Vroegochtendwandeling’ aan de Etbos. Het ontwaken
van de vogels meemaken, met elk hun eigen zang is een
unieke belevenis. Jaarlijks hebben we meerdere zangposten van de nachtegaal. Aangepast schoeisel(laarzen)
zeker nodig. Afspraak om 5.00 ter hoogte van de Etboshoeve aan de Zuidlede(Terwesttragel / Etbos in Moerbeke) Meer info: Andre Van Peteghem, tel: 09/346. 64
68 e-mail: andre.vanpeteghem@skynet.be
Dinsdag 07 mei: KVLV – Bedevaart Oostakker vertrek
om 9.30 ( fiets) en 13.00 (auto) aan het Parochiecentrum
Meer informatie fiets? De Schepper Greta 09 346 63 35
Meer informatie auto? Goossens Alice 09 346 81 64
Zondag 19 mei: Parochiecentrum vzw: gezinsfietstocht
langs rustige paadjes tot in met bezoek aan pluimveefarm
te Lokeren vertrek 13u30 aan het Parochiecentrum.
Donderdag 23 mei: KVLV Avondfietstocht om 19.00
Parochiecentrum. Meer informatie? De Schepper Greta
09 346 63 35
Vrijdag 31 mei: KVLV Provinciaal ‘Ready 4 s/fun’party!!! Aanbod voor alle -40 jarigen. Info: www.kvlv.be
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Maandag 22 april en maandag 29 april
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat
18a te Moerbeke. Telkens van 17.30 tot 20.00.
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Zaterdag 25 mei
09.00-09.30: Koewacht, parking voor de kerk
10.00-12.00: Recyclagepark, Damstraat 219
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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.
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Dinsdag 30 april zal het containerpark gesloten zijn.

GEMEENTE MOERBEKE
Lindenplaats 7 - 9180 Moerbeke Tel.: 09 346 80 05 - Fax: 09 346 64 08 - communicatie@moerbeke.be - www.moerbeke.be
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Sta niet voor een gesloten deur
De Bibliotheek is gesloten op paasmaandag 1
april, de rest van de paasvakantie zijn we
gewoon OPEN.
APRIL – Stop de tijd!
Time is free, but it’s priceless. you can’t own it, but you can use it.
you can’t keep it, but you can spend it. once you’ve lost it, you can
never get it back - Harvey Mackay
Op zondag 21 april is het opnieuw Erfgoeddag met dit jaar als thema
Stop de tijd! De Bibliotheek grijpt deze gelegenheid aan om de
historische boeken en films eens extra te belichten.

MEI – De kleine prins
De hele maand mei kan je in De Bibliotheek
een ‘kijkkast’ bewonderen van Theater
Taptoe. Zij monteerden daarin een scène uit
het wereldberoemde boek ‘De kleine prins’
van Antoine de Saint-Exupéry. Je kan de
rozentuin zien met daarin de Kleine Prins, de
slang en de planeten van de IJdeltuit en de
Lantaarnopsteker.

Voor degenen die het verhaal niet
(meer) kennen:
De kleine prins woont op een kleine planeet met een roos en drie
vulkaantjes, waarvan er twee werken (en de derde... nou ja, je weet
nooit). Op een dag verlaat de prins de planeet om te zien hoe de rest
van het heelal eruit ziet. Op zijn tocht ontmoet hij telkens
volwassenen die zich ‘vreemd’ gedragen. Zo is er de IJdeltuit die
door iedereen geliefd wil worden, maar in zijn eentje op zijn planeet
zit of de Lantaarnopsteker die ooit de taak kreeg om 's nachts de lamp
op zijn planeet aan te steken en hem 's morgens weer te doven. Toen
draaide de planeet nog met een redelijke snelheid en had hij tijd om
te slapen. Maar nu draait de kleine planeet elke minuut. Omdat de
Lantaarnopsteker weigert om te stoppen met zijn werk, ontsteekt en
dooft hij de lamp nu iedere minuut en krijgt hij geen rust meer.
De kleine prins is in feite een kinderboek, maar het boek kaart
verscheidene filosofische punten aan over het leven en de
eigenaardigheden van de mensheid.
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Moerbeke gaat digitaal: Hoe bewaren verenigingen hun
archief. Materieel erfgoed wordt via digitale foto’s opgeslagen
in een data- en beeldbank: Moerbeke-Interactief.
De bezoekers worden persoonlijk gegidst door deze lokale
beeldbank. Verenigingen kunnen hun archief aanbieden om te
digitaliseren.
De eemkundige Kring focust op de verdwenen verenigingen
uit het dorp via recent opgedoken materiaal. In hun afdeling
genealogie wordt aan de hand van een voorbeeld digitalisatie
bij stamboomonderzoek in de verf gezet.
Enkele lokale verenigingen promoten het digitaliseren van hun
archief en tonen hoe zij hun archief voor het nageslacht
bewaren.
Dit alles via een fototentoonstelling die doorgaat in De
Bibliotheek, Statiestraat 4.
Openingsuren: zat 20 en zon 21 april van 10.00 tot 18.00
Organisatie Culturele raad, met medewerking van Moerbeke
Interactief, De Heemkundige Kring, Pereboom sportief,
Culturele Kring de Moerbei, de Gezinsbond, ‘t HuizekenCurieus.
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Leer in slechts 2 lessen de knepen van het composteren:
volg een gratis compostcursus! En bespaar vele euro’s!
Thuis je organisch afval verwerken tot bruikbare compost is helemaal
niet moeilijk en je bespaart ook nog flink wat euro's op je
afvalrekening.

IDM organiseert daarom (in samenwerking met Vlaco, de Vlaamse
compostorganisatie) jaarlijks een aantal gratis cursussen

‘composteren in de kringlooptuin’, want thuiscomposteren is
eenvoudiger dan je denkt, mits je enkele basisregels in acht neemt.
Composteren en kringlooptuinieren, dat is meer vrije tijd door het
mindere tuinwerk, dat is meer genieten van je tuin én dat is heel wat
euro’s besparen. Beter kan niet!
Dit voorjaar zijn volgende cursussen gepland.
De cursus is teruggebracht naar 2 dagdelen.
Bovendien heb je keuze uit 5 data/plaatsen voor het theoretisch deel
en uit 2 data voor de praktijk en rondleiding in de kringlooptuin van
IDM.
THEORIE (kies een datum/plaats)
> dinsdag 14 mei 2013 in LOCHRISTI: in de refter van het
gemeentehuis, Dorp-West 52 (ingang langs achterkant
gemeentehuis); van 19 u. tot 22 u.
> woensdag 15 mei 2013 in LOKEREN: bij IDM, Zelebaan 42 (5°
verdiep van groen gebouw); van 19 u. tot 22 u.
> donderdag 16 mei 2013 in MOERBEKE: in vergaderzaal in de
bibliotheek, Statiestraat 4; van 19 u. tot 22 u.
> dinsdag 21 mei 2013 in ZELE: in gemeentelijk dienstencentrum,
Lokerenbaan 43; van 19 u. tot 22 u.
> woensdag 22 mei 2013 in ZELZATE: in de raadzaal van het
gemeentehuis, Grote Markt 1; van 19 u. tot 22 u.
PRAKTIJK EN RONDLEIDING KRINGLOOPTUIN (kies een
datum)
Deze les vindt telkens plaats bij IDM, Zelebaan 42 in Lokeren.
> zaterdag 25 mei 2013; van 9.30 u. tot 12.30 u.
> woensdag 29 mei 2013; van 19 u. tot 22 u.
De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van de attesten en een
drankje.
Schrijf je tijdig in voor deze GRATIS compostcursus, want het aantal
deelnemers is beperkt.
Meer info en inschrijven: IDM, Tjen Hillaert, Zelebaan 42, 9160
Lokeren; T 09 340 60 37 of tjen.hillaert@idm.be. Of via het E-loket
op www.idm.be.
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De Minder Mobiele Centrale
Hebt u behoefte aan vervoer voor een
familiebezoek, een consultatie bij de
dokter of om boodschappen te doen en is het
onmogelijk om deze rit via het openbaarvervoer uit te voeren?
Schrijf u dan in bij de Minder Mobielen Centrale in het
Sociaal Huis te Moerbeke.
Om lid te worden moet u aan enkele voorwaarden voldoen.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon
(R.M.I.) en u kan voor uw verplaatsing geen gebruik maken
van het openbaar vervoer.
Er wordt een vergoeding betaald aan de vrijwilliger -chauffeur
t.b.v. € 0,33/ km, daarnaast zijn ook parkeerkosten ten uwen
laste.
Met ingang van 1.01.2013 betaalt u als alleenstaande een
lidgeld van € 10 per jaar, koppels betalen een lidgeld van € 15
per jaar.
Vrijwilligers gezocht!
Vrijwilligers zijn er in soorten en maten, maar ze zijn allemaal
even onmisbaar. Hebt u zelf enkele uren per week vrij? Wordt
dan vrijwillige chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale in
Moerbeke- Waas. Als vrijwilliger ontvangt u een reële
onkostenvergoeding voor de gereden kilometers t.b.v. € 0,33/
km, u bent baas in eigen wagen en bepaalt zelf de uren of
dagen waarop u beschikbaar bent.
Heeft u interesse? Kom eens langs in het Sociaal Huis,
Hospicestraat 15 B , 9180 Moerbeke. Contactpersoon :
Stephanie Poppe, tel. 09/326.71.94
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Als, wegens leeftijd of handicap, de wekelijkse
schoonmaak van je woning een lastige karwei
geworden is, kan je een beroep doen op de
poetsdienst van het OCMW. Elke week of om
de veertien dagen komt dan een poetsvrouw bij
jou aan huis.
Kostprijs:
Je betaalt hiervoor een bijdrage per uur, afhankelijk
van je inkomen.
M.i.v. 1 februari 2013 zijn volgende tarieven van toepassing:
Inkomen Client(e)

Bijdrage / uur
Alleenstaande

Leefloon - € 929,64
€ 929,64 - € 1085,04
€ 1085,04 - € 1239,91
€ 1239,91 - € 1394,91
€ 1394,91 - € 1549,89
€ 1549,89 - € 1859,89
€ 1859,89 - € 2170,01
Vanaf € 2170,01

€ 4,09
€ 4,94
€ 5,79
€ 6,49
€ 7,50
€ 8,56
€ 9,22
€ 9,57

Bijdrage/ uur
Echtpaar &
samenwonenden
€ 3,58
€ 4,44
€ 5,30
€ 6,34
€ 7,18
€ 8,56
€ 9,22
€ 9,57

Contactpersoon Sociaal Huis Moerbeke: Stephanie Poppe,
tel. 09.326.71.94
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Seizoensgroenten: Andijvie, asperges, bloemkool, prei, rode
biet, groene selder, bloemkool, wortelen, uien, …
Seizoensfruit: pompelmoes, rabarber, sinaasappelen,…
Lentesalade met kaasbeursjes ( 4 personen)
Ingrediënten:
150g peulen (geblancheerd), 1 bosje radijzen, 1
komkommer, 3 lente-uien, 1 bosje waterkers,
100g jonge spinazie, 30g pijnboompitten
(geroosterd), 4 brickvellen, 4 geitenkaasjes, 4kl
honing, 6el maïsolie, 2el citroensap, 1 el bieslook ( fijngesnipperd), 1 el dragon (fijngesnipperd), peper en zout.
Verwarm de oven voor op 180° C.
Maak alle groenten schoon. Snij de radijsjes en komkommer
in plakjes, de lente-ui in reepjes. Verdeel de waterkers in
plukjes. Snipper de bieslook en dragon fijn.
Bestrijk de vellen brickdeeg met olie. Leg op elk vel een
geitenkaasje en lepel er wat honing over. Vouw dicht tot een
beursje en bind vast met keukentouw. Zet 10 minuten in de
voorverwarmde oven.
Roer een dressing van de olie, het citroensap, bieslook en
dragon. Breng op smaak met peper en zout.
Hussel alle groenten door elkaar en meng met de dressing.
Verdeel de salade over 4 borden, zet er een kaasbeursje op en
werk af met de pijnboompitten.
Lente sporttip:
De lente is de ideale moment om te starten
met lopen. Joggingclub Moerbeke start op 14
april met een nieuwe reeks, vertrek aan de
sporthal. www.joggingclubmoerbeke.be
Ken je het Fit-o-meter parcours al te Moerbeke? Verken het
zeker eens, het is terug te vinden rond de voetbalterreinen.
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Iedereen verdient
vakantie…
Mooie herinneringen
geven kleur aan het
leven. Een andere omgeving geeft u de kans om tot rust te
komen en de batterijen weer op te laden.
In samenwerking met het steunpunt vakantieparticipatie tracht
het Sociaal Huis Moerbeke vakanties bereikbaar te maken
voor iedereen, ook voor mensen met een laag inkomen.
Op de website : www.vakantieparticipatie.be, krijgt u alvast
een zicht op het aanbod van daguitstappen en vakanties. Ook
in het Sociaal Huis zijn er vakantiegidsen voor handen.
Om na te gaan of u in aanmerking komt dient u volgende
documenten mee te brengen :
- een recent aangifteformulier van de belastingen
- een document van gezinssamenstelling
- een recent klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie
het OMNIO-statuut of een verhoogde tegemoetkoming heeft
- Eventueel een attest van schuldbemiddeling
Contactpersoon Sociaal Huis Moerbeke:
Stephanie Poppe, tel. 09.326.71.94
Het gemeentebestuur van Moerbeke gaat over tot de
statutaire aanwerving van een voltijdse werkman
wegenwerken m/v (niveau D1-D3)
Voorwaarden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Burger zijn van de Europese Unie.
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de
eisen van de betrekking.
De burgerlijke en politieke rechten genieten.
Lichamelijk geschikt zijn.
De leeftijd van achttien jaar hebben bereikt bij het
afsluiten van de inschrijvingsperiode.
Slagen in een aanwervingexamen.
Houder zijn van het rijbewijs CE.
Technische ervaring in de wegenbouw en ervaring met
werken met machines (graaf-laadcombinatie of kraan) is
een pluspunt.
In het bezit zijn van het getuigschrift ‘Preventieadviseur
Veiligheid-basisopleiding” of bereid zijn het getuigschrift
te behalen binnen het jaar na aanwerving.

De proeftijd bedraagt zes maanden. Er wordt een wervingsreserve
aangelegd.
Wie bieden:
Brutojaarsalaris:min. € 13.300 en max. € 20.700 à 100% (te verhogen
met index).
Ervaring in de privésector wordt max. 12 jaar in aanmerking
genomen.
Extralegale voordelen (MTC, fietsvergoeding,
hospitalisatieverzekering)
Wat verwachten wij ?
Een gemotiveerde medewerker die zowel in groep als zelfstandig kan
werken. Je werkopdracht bestaat uit diverse wegenis- en
grondwerken. Occasioneel weekend- en nachtwerk (strooidiensten)
behoren tot jouw opdracht.
De volledige functiebeschrijving alsmede het functieprofiel zijn op
eenvoudige vraag verkrijgbaar via onderstaand telefoonnummer.
De kandidaturen, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het
strafregister (model 1, niet ouder dan 3 maanden) dienen uiterlijk op
2 april 2013 (datum poststempel is bepalend) aangetekend verstuurd
aan het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7, 9180
Moerbeke.
Voor meer inlichtingen kunt u steeds tijdens de openingsuren (8-12u)
terecht op het secretariaat, mevrouw Mieke Van den Berghe of tel. 09
326 93 89.

BIBLIOTHEEK

Statiestraat 4 - tel 09 346 79 50

De openingsuren zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

09.30 - 11.30 15.30 - 19.00
09.30 - 11.30 15.30 - 19.00
13.30 - 16.00
Gesloten
09.30 - 11.30 15.30 - 19.00
09.30 - 12.30
Gesloten

BRANDWEER

DRINGEND = 100

GEMEENTEHUIS

Lindenplaats 7
tel 09 346 80 05

De openingsuren zijn:
Maandag, dinsdag, vrijdag
Woensdag

08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Donderdag
08.00 - 12.00
17.00 - 19.00*
* Enkel bevolking + burgerlijke stand
Gelieve u een kwartier voor sluitingstijd aan te melden aub

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
Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9u tot 19u 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

GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG
MOERBEKE “Alles Kids”
gsm 0486 64 27 88
Alleskids.moerbeke@gmail.com

CONTAINERPARK

Damstraat 219

Dinsdag t.e.m. vrijdag

10.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Zaterdag
09.00 - 12.00
12.30 - 15.30
Oprijden tot 15 minuten voor sluittijd

SOCIAAL HUIS

Hospicestraat 15 b
tel 09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
Ter Moere
Sportlaan 13
Lindenplaats 7
tel 09 342 02 47
DRINGEND = 101

POST

Opperstraat 20
tel 022 01 23 45








SPORTDIENST
Maandag, dinsdag, donderdag

SPORTHAL

Sluikstorten
0800 16 6 36



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

Voor vragen kunt u steeds terecht bij de schepen van
openbare werken, Pierre De Bock op het
nummer 0475 83 63 23.

POLITIE

Zaterdag



Wij verontschuldigen ons voor dit tijdelijk ongemak maar
proberen om de hinder tot een minimum te beperken.

MELDING VAN:

09.00 – 12.30
14.00 – 17.00
09.00 – 12.30

Rode Kruis:
105

TIJDELIJKE OMLEIDING WEGENS WERKEN
EKSAARDSEDAM
In de week van 2 t/m 5 april zullen de bomen langs de
Eksaardsedam gerooid worden door de firma Mouton uit
Lochristi. De Eksaardsedam zal hierdoor uit
veiligheidsoverwegingen tijdelijk afgesloten worden maar
dan enkel tijdens de werkuren van 8.00 tot 17.00 voor alle
verkeer, inclusief fietsers . Voor het autoverkeer is er een
omleiding voorzien via Eksaarde en Klein-Sinaai.

tel 09 337 74 00

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



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

INFOLIJNEN


Antigifcentrum:

Lindenplaats 7
tel 09 326 93 86.
08.00 - 12.00



Child Focus:



Druglijn:

Hospicestraat 18
tel 09 346 64 98



Zelfmoordlijn:

070/ 245 245
ww.poisoncentre.be
116000
www.childfocus.be
078/15 10 20
www.druglijn.be
02/649 95 55
www.preventiezelfdoding.be

V.U. Gemeentebestuur Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas

