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MOERBEKE in
Infoblad augustus-september 2013

ACTIVITEITENKALENDER

✔ 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
✔ Zaterdag 3 augustus 2013 - Curieus: Geleide wandeling om
en rond de Brussele Europese wijk. Vertrek op de markt van
Moerbeke om 8.00 stipt. Wie geen auto heeft kan meerijden
tot Lokeren station. Wij rijden met de trein.
Info en inschrijven: Maggy en Etienne tel: 09/346 98 01.
✔ Zondag 11 augustus - Natuurpunt Moervaart-Zuidlede:
Safarkensmarkt te Wachtebeke. Wij staan met een stand
op de Safarkensmarkt te Wachtebeke. Deze gaat, wegens
werken in het dorp, dit jaar door in de Warandewijk. In onze
tent serveren wij niet alleen Wachtebeekse vlaaien, taart en
gebak, koffie en frisdrank, maar ook Gageleer, het vermaarde
Natuurpunt Bio-bier. Ons alom gekend bierpulschuiven zorgt
voor de nodige animatie. We staan er van 14.00 tot zonsondergang. Meer info: Marc Geerinck, tel: 0473/335038 e-mail:
marc_geerinck@hotmail.com of Griet Buyse, 09/ 329 55 45,
0478/23 22 19, griet@heidebos.be.
✔ Zaterdag 17 augustus - Heikenskermis. Schrijft u zich ook in
voor het grote zomerfeest op 17/08/13? DOEN!
Volwassenen € 16 - Jeugd 8tot12 jaar € 10 - Kinderen 3tot7
jaar € 2. Meer info via info@vleugelsvanhoop.be of bij fam.
Gacas 09/346 78 91 of 0476/400 651 of bij fam. De l’Arbre
09/346 99 23of 0472/438 751.
✔ Zaterdag 17 en zondag 18 augustus - Hobbyclub Hoberlis:
nodigt u uit op haar opendeurweekend. Dit gaat door in de
Middenschool De Moerbei, Hospicestraat 16, Moerbeke.
Zaterdag geopend van 13.00 tot 18.00 en zondag doorlopend
van 10.00 tot 18.00. Er zijn talrijke demonstraties en men kan
er terecht voor een hapje en een drankje.
✔ Donderdag 19 september - ABS-Vrouwen Moerbeke:
Jaarlijkse reis, deze keer richting het Meetjesland. Vertrek op
de Markt. Info en inschrijvingen bij Blondeel Hilde 0477/24
61 71 of bij de bestuursleden.
✔ Dinsdag 20 en 27 augustus - Volwassenonderwijs CVO
ISBO: Info en inschrijvingen schooljaar 2013-2014 van
10.00 tot 20.00, Bevrijdersstraat 1. Voor meer informatie
raadpleeg onze website: www.isbo.be
✔ Vrijdag 23 augustus 2013 - Curieus: Avondmarkt
Groot terras aan ‘t Huizeken.
✔ Zaterdag 21 september - Gezinsbond: Garageverkoop. Van
09.00 tot 17.00. Info en inschrijving via gezins-bond.9180@
gmail.com of Ann Dieleman-De Brabander, 09/346 99 36.
website: gezinsbond9180. wordpress.com
✔ Zaterdag 21 september - Curieus. ‘t Huizeken doet mee aan
de garageverkoop, gans de dag open.
✔ Zondag 22 september - Natuurpunt Moervaart-Zuidelde:

Herfstwandeling aan het Etbos. Je kan het Etbos het best
bereiken vanuit Wachtebeke/Moerbeke via Terwestbrug (over
Moervaart) voorbij kasteel Wulfs-donck tot aan Zuidlede. Of
vanuit Lochristi/Lokeren/ Eksaarde richting Etbos tot aan de
Zuidlede. Afspraak om 14.30 aan de Etboshoeve. Deelname
gratis. Info bij Andre Van Peteghem, 09/346 64 68 email
andre. vanpeteghem @skynet.be
✔ Zaterdag 28 september 2013 - Curieus: Daguitstap naar
Charleroi, Marcinelle en de Abdij Auine. Vertrek op de
markt van Moerbeke om 7.45, € 38/middagmaal indien
gewenst mogelijk. Info en inschrijven bij Maggy, Etienne
Coppens 09 3469801
✔ Zaterdag 28 september - VLD-Vrouwen: Kaas- en wijnavond om 19.00, inschrijven bij de bestuursleden.

BLOEDINZAMELING

Maandag 5 augustus en maandag 12 augustus 2013
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING

Zaterdag 28 september 2013
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.

in Moerbeke
Sinds kort is onze gemeente UiTpartner! Alle vrije tijd activiteiten in Moerbeke worden vanaf september verzameld in de
Uitdatabank. De activiteiten kan je raadplegen op de website
van de gemeente, de bibliotheek of rechtstreeks via www.
uitinmoerbeke.be.
Zelf een activiteit invoeren kan heel gemakkelijk via www.
uitdatabank.be. Voor de verenigingen organiseert de gemeente hierover infosessies. In oktober zal de eerste Uitpagina ook
in gedrukte vorm op verschillende locaties in Moerbeke te
verkrijgen zijn.

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 15 september: Toppers in de bib!
Kinderen kunnen nog steeds deelnemen aan
het zomers leesproject ‘Toppers in de bib!’
Wat moeten ze doen? Jonge lezers van 6
tot 12 jaar krijgen hun eigen ‘leespaspoort’.
Ze kiezen vervolgens een boek of strip uit onze ‘Topper’boekenkast. Per gekozen titel krijgen ze een leuke opdracht
(knutselen, tekenen, raadsel, ...) Deze opdracht levert een sticker
op voor in het leespaspoort. Wie zo vijf stickers bijeen leest, kan
die inruilen voor een bijzonder doeboek.
Meer informatie in de bib. Het leesproject loopt nog tot 15
september 2013.
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 leuke brooddoos, handig voor onderweg! In samenwerking met BiblioWaas.
Sta niet voor een gesloten deur
De bib is GESLOTEN op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus
(brug O.-L.-Vrouw Hemelvaart)

DIGITALE FOTOGRAFIE
Workshop voor beginners

een avondreeks met Lukas Roels, fotograaf
Je hebt een digitaal fototoestel (compact of reflextoestel) en je
voelt de kriebels om die zeldzame momenten van je kinderen,
kleinkinderen, huisdieren of vakanties vast te leggen voor de
toekomst, maar botst vaak op het gevoel van net iets te veel
bewogen, net niet zuiver genoeg, oooh... te laat, te donker...
dan is deze cursus iets voor jou. Ervaring is niet vereist! Je hebt
wel een toestel nodig waarbij je diafragma en sluitertijd kan
instellen. Enkel het scène keuzemenu is niet voldoende! Het
wordt geen schoolse cursus, maar een reeks aangename sessies
waar we stap per stap leren om onze beelden net iets beter te
maken. Thema’s die aan bod komen zijn o.m. portret, landschap, beweging, nacht- en binnenopnames... Een basiskennis
van PC is gewenst (foto’s afladen en kunnen meebrengen op
een usb-stick).
Meebrengen: breng zeker de eerste les je fototoestel mee.
Wanneer: reeks van 5 lessen => donderdag 5, 12, 19 september
en 31 oktober, telkens vanaf 19.30 tot 22.00. Op zaterdagvoormiddag 21 september is er een praktijkvoormiddag.
Waar: De Bibliotheek
Prijs: € 60
Leeftijd: 15+
Inschrijven kan in De Bibliotheek en is VERPLICHT
Inschrijving workshop Digitale Fotografie
Naam en vooraam:.......................................................................
Adres:...........................................................................................
.....................................................................................................
Tel./gsm: .....................................................................................
wenst deel te nemen aan de workshop en betaalt de deelnamekosten van € 60:
O bij de inschrijving
O met overschrijving BE40 6528 2757 3063

INVENTARISSEN MATERIAAL W.O. I

Op donderdag 12 september tussen 17.00 en 19.00 zullen in het kader van de voorbereiding van de herdenking van
Wereldoorlog 1 enkele leden van de Heemkundige Kring aanwezig zijn in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan er

terecht om zijn/haar persoonlijke voorwerpen en documenten
over WO I te laten scannen of te fotograferen en familieverhalen te laten optekenen. Bedoeling is om alles te inventariseren
wat er zich vandaag nog in privébezit bevindt. Tussen 17.00
en 19.00 kan u er terecht met alles wat verband houdt met “den
grooten oorlog”: brieven, foto’s, dagboeken, mobilisatieboekjes, voorwerpen of medailles, publicaties en misschien nog oorlogstuig zoals versierde obussen, bajonetten etc. De originele
stukken blijven in het bezit van de bijdrager of kunnen dezelfde
dag terug meegenomen worden. Het doel is dit alles te archiveren en te bewaren voor het nageslacht. Op een afsluitende
tentoonstelling in 2018 zal een selectie van het verzamelde
materiaal te bezichtigen zijn.

OUDE STRAATNAAMBORDEN

Recentelijk werden de oude straatnaambordjes, wit met zwarte
letters, van de gevels weggehaald. Enkele bewoners kwamen
spontaan vragen of zij het bordje met hun straatnaam mochten
houden. Hierop heeft het college van burgemeester en schepenen beslist de bordjes te schenken aan de Cultuur Adviesraad.
Zij mogen deze bordjes verkopen en de opbrengst gebruiken
om culturele activiteiten mee te organiseren. Enkele van deze
bordjes zijn nog heel en kunnen daarom te koop aangeboden
worden. Hieronder vindt u de lijst van borden die nog verkrijgbaar zijn.
Straatnaam
Krokussenlaan
Dam
Suikerstraat
Kruisstraat
Patrijzenlaan
Fazantenlaan
Spelonckvaart
Molenstraat
Abelendreef
Begonialaan
Mr.Antoniusdreef
De Kerchovestraat
Schoolstraat
Pryckestraat

Aantal
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Straatnaam
Koewachtstwg
Kerkstraat
Klein Sinaaistr.
Wachtebekestwg
Vossel
Tulpenlaan
Damstraat
Barlebuis
Beukendreef
Drongendreef
Rijssellaan
Korte Damstraat
Etbosdreef

Aantal
4
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1

De verkoop zal gebeuren via een veiling. Mocht u interesse
hebben, bezorg ons dan in een gesloten omslag een briefje met
volgende gegevens:
Naam + voornaam:.................................................................................................................
Emailadres:....................................................................................................................................
Welk straatnaam bord:........................................................................................................
Welke prijs: € ...........................................................................................................................
Kleef de omslag dicht, schrijf er op “Straatnaambord” en bezorg
deze voor 1 oktober in de Bibliotheek, Statiestraat 4 - 9180
Moerbeke
De Cultuur Adviesraad zal tijdens zijn samenkomst de omslagen openen. Indien er meerdere kandidaten zijn voor 1 bord,
is het de hoogste bieder die het bordje ontvangt. Bij gelijkheid
worden de kandidaat kopers uitgenodigd door de raad om een
tweede bod te doen. De kopers worden schriftelijk op de hoogte
gebracht per brief of per email. De deelnemers kunnen nadien
de resultaten bekomen in De Bibliotheek.

REISDOCUMENTEN

Om naar het buitenland te kunnen reizen, hebt u officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan, het zou immers spijtig
zijn uw reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat uw documenten niet in orde zijn. Voor een aantal landen en regio’s
volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort,

eventueel met visum. De informatie over reisvoorwaarden/reisdocumenten kan u nakijken op: http://diplomatie.belgium.be/
nl/Diensten/ Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/.
Deze info betreft enkel Belgen en reizen voor privé-, toeristische, zakelijke of familiale redenen. Als er geen minimumgeldigheid van identiteitskaart of paspoort wordt vermeld, dient het
document enkel geldig te zijn tijdens het verblijf. U kunt tevens
inlichtingen verkrijgen bij uw reisbureau, vliegtuigmaatschappij of bij de ambassade/consulaat van het land of de regio van
bestemming. Tip: heel wat ambassades beschikken over een
website met gedetailleerde reisinformatie voor Belgen.

SPORTNIEUWS

Nieuwe lessenreeksen najaar 2013

Maandag 2 september start de SPORTACADEMIE terug.
Deze gaat door in de turnzaal van de gemeenteschool De
Vlinderdreef van 16.00 tot 17.00.
Voor wie? Voor alle kinderen van Moerbeke van het 1ste tem
het 6de leerjaar.
Inschrijven: Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS
Dinsdag 3 september gaat de SPORTACADEMIE voor
de kleuters van start. Deze gaat door in de turnzaal van de
gemeenteschool De Vlinderdreef van 16.00 tot 17.00.
Voor wie? Voor alle kinderen van Moerbeke van 3 tot 6 jaar.
Inschrijven: Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS
Zaterdag 7 september begint het KINDERTURNEN
opnieuw. Alle kinderen van de 1ste kleuterklas t.e.m. het 6de
leerjaar kunnen komen turnen van 9.00-12.00 (afhankelijk van
de groep).
Dinsdag 3 september start het GALM-project: 1 uur sporten
voor alle senioren (vanaf 50+) op dinsdag van 10.00 tot 11.00.
Steeds gevarieerde sporten!!
Al deze activiteiten gaan niet door tijdens de schoolvakanties.
Voor meer informatie (data, kostprijs,…), controleer de website
www.moerbeke.be
Zaterdag 28 september: Scholenveldloop
Dit jaar gaat de scholenveldloop Moerbeke-Wachtebeke door in
het Provinciaal Domein Puyenbroek op zaterdag 28 september.
De Scholenveldloop is voor iedereen uit de 3de kleuterklas en
het lager onderwijs, de inschrijvingen gebeuren via de school.
Woensdag 9 oktober: Senior Games te Blankenberge
Op woensdag 9 oktober gaan we naar de Senior Games te
Blankenberge. Deze sporteldag is speciaal voor actieve 50-plussers. De bus vertrekt in Moerbeke op
de markt. Dit jaar met gratis optreden van Bart Kaëll. Deelnameprijs
is € 5. Gelieve vooraf in te schrijven
via de sportdienst. De inschrijvingen
moeten binnen zijn vóór donderdag 29 augustus.
Golf-Initiatie
In de maand september zal er een gratis Golf-initiatie georganiseerd worden voor onze actieve 50+-ers. De datum wordt later
meegedeeld. Neem zeker contact met de sportdienst op indien
je interesse hebt.
Week van de sportclub van 7-15 september
Tijdens de week van de sportclub zetten we de deelnemende
sportclubs van Moerbeke in de kijker. Er zijn verschillende gratis initiaties. Ben je nog opzoek naar een sport, kom dan zeker
een kijkje nemen.
Voor meer infoe 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.

TEKEN: LAAT JE NIET BEETNEMEN!

De eerste teken zijn weer aanwezig! Ze smullen niet alleen
graag van huisdieren, maar bijten zich net zo graag vast in mensen. Dit hoeft geen probleem te zijn met volgende tips.
Wat is een teek?
Een teek is een kleine, spinachtige parasiet die zich vooral op
de huid van mensen en dieren vastzet om zo bloed te kunnen
zuigen. Teken zijn niet veel groter dan een speldenkop en kunnen niet vliegen of springen. Daarom laten ze zich vaak vanuit
struiken, varens en hoog gras op hun gastheer vallen.
Waar en wanneer komen teken voor?
Parken, weilanden, tuinen en bosrijke gebieden zijn de favoriete verblijfplaatsen van teken. Teken zijn heel het jaar door aanwezig, maar pas als het warmer dan 10°C is, worden ze actief.
Zijn teken gevaarlijk?
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos, maar als
de teek besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi, kan je
de ziekte van Lyme krijgen. Daarvoor moet de teek minstens 12
tot 24 uur op je huid gezeten hebben. Het is dus heel belangrijk
om de teek zo snel mogelijk op de correcte manier te verwijderen.
Een beet! En nu?
Vind je een teek op je huid, dan verwijder je hem best met
een speciale tekenverwijderaar van goede kwaliteit of met een
pincet met dunne uiteinden. Heb je niet meteen zo’n pincet bij
de hand, probeer de teek dan zo dicht mogelijk op de huid bij
de kop vast te houden. Let hierbij goed op dat je het achterlichaam van de teek niet knijpt of eraan trekt, want dan kan de
teek in tweeën scheuren. Ontsmet de wonde achteraf met ontsmettingsalcohol. Je kan best ook de dag van de beet noteren,
zodat je deze gegevens indien nodig toch kan bezorgen aan je
huisarts.
Opgelet! Op het internet circuleren foutieve en
risicovolle instructies over het verwijderen van teken met
behulp van water en zeep.
Probeer deze methoden niet uit!
Voorkomen is beter dan genezen!
Ga je wandelen in de natuur, dan kan je tekenbeten voorkomen
Ga je wandelen in de natuur, dan kan je tekenbeten voorkomen
door volgende tips:
* Draag gesloten schoenen
* Doe een lange broek aan en stop je broekspijpen in je sokken
* Draag kledij met lange mouwen
* Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen
daarom een pet dragen als extra bescherming
* Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel
mogelijk op de paden
* Controleer na iedere wandeling in de natuur grondig de huid
en verwijder eventuele teken op de juiste manier
* Vergeet bij kinderen ook niet de controle van hun hoofdhuid
* Neem nooit op eigen initiatief preventief antibiotica
Naar de huisarts?
Niet iedereen die een tekenbeet krijgt, wordt ziek. In 60% van
de gevallen van een besmetting met de ziekte van Lyme treedt
een rode, ringvormige uitslag op. Ga naar de huisarts als je zo’n
ringvormige uitslag of griepachtige ziekteverschijnselen zoals
hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid of koorts vertoont. Meer info
vind je op www.mmk.be/teken

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Als vrijwilliger luister je naar de vele vragen en verhalen van
kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Je
denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil
voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer
en schrijf me in. Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger
of geef een seintje via info@awel.be of 02/534 37 43.

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

	
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

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

CONTAINERPARK

Damstraat 219

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

POLITIE



POST			

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

SPORTDIENST
De openingsuren zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag

SPORTHAL		

✔ Gasreuk: 0800 65 0 65
✔ Gasdefecten: 078 35 35 00

13.00 - 17.00

✔ Sluikstorten: 0800 16 6 36

09.00 – 12.00

Hospicestraat 15b
09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
Ter Moere		


✔ Elektriciteit, defecten: 078 35 35 00

✔ Rode Kruis: 105

Oprijden tot 15 minuten voor sluittijd


MELDING VAN:

10.00 - 12.00

12.30 - 15.30

SOCIAAL HUIS

Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9u tot 10u
en zaterdag van 14u tot 19u
en enkel na telefonische afspraak

Sportlaan 13
09 337 74 00

Lindenplaats 7
09 342 02 47
DRINGEND = 101
Opperstraat 20
02 201 23 45

✔ 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

09.00 - 12.30

✔ Druglijn: 078 15 10 20

14.00 - 17.00

✔ Energielijn: 078 35 33 33

09.00 - 12.30

Lindenplaats 7
09 326 93 90
08.00 - 12.00

Hospicestraat 18
Tel.: 09 346 64 98

www.druglijn.be

✔ 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

