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Infoblad oktober - november 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
✔ Donderdag 3 oktober: KVLV “Namiddagfietstocht”. Vertrek
om 14.00 aan het Parochiecentrum. Partners zin om mee te
fietsen? Altijd welkom! Meer info: Irene Dieleman 09 346 80
97 - Denise Wuytack 09 346 66 27.
✔ Dinsdag 8 oktober: VLD-Vrouwen “Bezoek aan het voedingsalon in Brussel” vertrek om 9.00u aan de Harmonie.
Inschrijven bij de bestuursleden
✔ Zaterdag 12 oktober: KVLV “Middengroep Culturele uitstap
Gent”. Vertrek om 13.00 aan het Parochiecentrum.
We bezoeken de kathedraal met het origineel Lam Gods van
de gebroeders Van Eyck, gaan langs in het Caermers-klooster,
en houden even halt aan het Groot Vleeshuis waar we kunnen genieten van een proevertjesbord en een streekbier.
Info en inschrijven Katrien Neyt: katrienneyt@dommel.be
09 346 94 34 - Veerle De Nys pvd.van.driessche@telenet.be
09 346 62 37
✔ Zondag 13 oktober: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede,
“Paddenstoelenwandeling”. Info: maatje.den.herder@telenet.
be
✔ Vrijdag 18 oktober: KVLV Jongeren “Dans De Samba”.
Aanvang om 20.00 in het Parochiecentrum. Samba is een
opzwepende dans uit Brazilië met vele variaties. Deze opgewekte muziek zet al je spieren in beweging! Meer info: Krista
Dieleman 09 346 53 90
✔ Zaterdag 19 oktober: KVLV “Verrast in de Kringwinkel”
Met afgedankt servies zoals kopjes, schoteltjes, eierdopjes,
ijscoupes,… maak je originele etagères. Benieuwd hoe je dat
doet? Breng een bezoekje aan De Kringwinkel.
Meer info bij Marleen Dieleman 09 346 73 80
✔ Zondag 20 oktober: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Wandeling in Zandberg”. Meer info: dirk@heidebos.be
✔ Zondag 20 oktober: VLD-Vrouwen “Algemene leden vergadering met bingo en muzikale omlijsting”. Begint om 14.00
in de zaal Galaxy. Inschrijven bij de bestuursleden.
✔ Vrijdag 24 oktober: KVLV “De Kracht van Thee”. Aanvang
om 20.00 in het Bovenzaaltje van het Parochiecentrum.
Voordracht gebracht door Els De Cock. Meer info: Van
Severen Rita 09 346 76 32
✔ Donderdag 7 en 14 november: KVLV- Crea “Sjaal in weef en vilttechniek”. Om 19.30 in het Parochiecentrum.
Weven en vilten, twee oude ambachten die je perfect kunt
combineren om een eigentijdse sjaal te creëren. Meer info en
inschrijving: Kirsten Tollenaere 09 346 56 73
✔ Donderdag 7 november: KVLV “Namiddagfietstocht”.
Vertrek om 14.00 aan het Parochiecentrum. Meer info: Irene

Dieleman 09 346 80 97 - Denise Wuytack 09 346 66 27.
✔ Maandag 11 november. Leden en sympathisanten van de
KNVI en NSB “Herdenking gesneuvelden” van de beide
wereldoorlogen met bloemlegging en Last Post om 10.30 aan
het monument der gesneuvelden op het kerkplein.
✔ Zondag 10 november: Heemkundige Kring Moerbeke
“Geschiedkundige wandeling” door Paul Hesters rond
domein Wulfsdonck en “Het mooiste plekje van Moerbeke”.
Vertrek aan Terwestbrug om 14u. Afstand ong. 7 km, aangepast schoeisel, honden aan leiband toegelaten. Info bij Filip
De Block 0497/890 402
✔ Dinsdag 19 november: KVLV 60+ Voordracht “Stevia en
zijn toepassingen”. Om 13.30 in het Parochiecentrum
Het belooft een inspirerende informatie- & degustatienamiddag te worden een echte aanrader! Meer info: Katrien Neyt
09 346 94 34
✔ Zaterdag 23 november: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Bomen- en Stuikenverkoop”. Meer info: dirk@heidebos.be
✔ Zaterdag 23 november: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
“Uilenwandeling in Waarschoot”. Meer info: maatje.den.
herder@telenet.be
✔ Zaterdag 30 november en zondag 1 december: Natuurpunt
Moervaart-Zuidlede “Eco Expo in Uytenhove Lochristi”.
Meer info: a.m.philips@gmail.com

BLOEDINZAMELING

Maandag 14 oktober en maandag 21 oktober 2013
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING

Zaterdag 23 november 2013
09.00-09.30: Kruisstraat, t.h.v. Dieleman
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

BIBLIOTHEEKNIEUWS

GEZOCHT: METERS EN PETERS

Bibliotheekweek 12 tot 20 oktober
Kom binnen en zet u
De Bibliotheek is een plek waar het goed toeven is, het is een gezellige en geborgen plek, midden in ons dorp, dicht bij de mensen en
open voor alle mensen. De bib is er voor iedereen. Dus… kom binnen en zet u! Geniet van een gratis kop koffie en lees de krant in één
van onze zetels. Zoek een leuke film voor ’s avonds uit en snuister
tussen onze kookboeken op zoek naar een nieuw gerecht. Blader in
een tijdschrift of surf op het internet. Studeer in alle rust of lees een
boek, het kan allemaal in de bib. Iedereen is welkom!

OPROEP: Oost-Vlaamse netwerken zoeken
enthousiaste peters en meters!
Voor het controleren van de recreatieve wandel- en fietsnetwerken in de regio’s Leiestreek, Meetjesland, Scheldeland, Vlaamse
Ardennen en Waasland is Toerisme Oost-Vlaanderen dus op zoek
naar enthousiaste peters en meters. Drie keer per jaar controleren
deze peters en meters een lus op één van de netwerken en brengen
verslag uit over foute of ontbrekende bewegwijzering, wegonderbrekingen of andere problemen op het traject. Zo bouwen ze mee
aan de kwaliteit van de Oost-Vlaamse fiets- en wandelnetwerken.

Tentoonstelling “Rijzende letters”
Kalligrafe Marie-Jeanne Van Deursen presenteert in samenwerking
met De Bibliotheek de tentoonstelling ‘Rijzende letters’. Werken
van 28 kalligrafen en een steenkapper worden tijdens de bibliotheekweek tentoongesteld in het oude stationsgebouw.

Wat vragen we?
Je kan je minstens één maal per jaar (voorjaar, zomer of najaar)
vrijmaken om de jou toegewezen lus op het fietsnetwerk of het
wandelnetwerk te controleren. Je beschikt over een computer met
internettoegang, aangezien alle communicatie digitaal verloopt.
Je beschikt over een digitaal fototoestel of gsm met fototoestel.

Verwendag en boekenverkoop
Op zaterdag 12 oktober leggen we onze leners extra in de watten.
Kom zeker 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.
Lezingenreeks Buitenbeentjes “Met woorden verleiden”
Eind september gaat de lezingenreeks Buitenbeentjes opnieuw
van start. BiblioWaas nodigt opnieuw 9 eigenzinnige sprekers uit
voor 9 boeiende lezingen in de 9 bibliotheken van het Waasland.
Het thema dit jaar is alleszins veelbelovend: ‘Met woorden verleiden’. 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:
maandag 30 september: Dirk Bracke - Boek op doek (bib Stekene)
donderdag 10 oktober: Koen Dewulf - Ad Rem, nooit té grof en
altijd eerlijk! Stand up comedy (bib St.-Gillis-Waas)
maandag 14 oktober: Ludo Permentier - Woorden weten alles
(bibTemse)
donderdag 24 oktober: Mark Van Bogaert - Met woorden verleiden
(bib Lokeren)
maandag 4 november: Frank Pollet - Onverwachte Plekken (bib
Waasmunster)
donderdag 14 november: Steve Michiels - De avonturen van een
tekenaar en zijn personages (bib Kruibeke)
maandag 18 november: Aline Sax -Tussen feit en fictie: het schrijven van historische romans (bib Beveren)
donderdag 28 november: Guido Fonteyn - Walen en Vlamingen:
over het ontstaan van clichés (bib Sint-Niklaas)
Maandag 2 december: Veronique De Trier -Van Wjèèren, wepsen
en mottevijvers: de Wase dialecten
De Wase dialecten zijn heel rijk. Bepaalde woorden zijn uniek voor
onze regio en vertellen een hele geschiedenis, net als de taal zelf.
Wetenschappelijk medewerker Veronique De Trier onderzoekt de
historiek van de Wase woordenschat. Hoe noemt u een vlinder, een
haag, peperkoek of een schommel? U ontdekt en hoort het allemaal
in deze lezing over de Wase dialecten.
De lezing gaat door op maandag 2 december om 20.00 in De
Bibliotheek. De toegang is gratis, maar reserveren is noodzakelijk.
Reserveren via mail (bib@moerbeke.be), telefonisch (09/346.79.50)
of aan de balie in de bibliotheek. Meer info vind je in de bib!
Voorleesweek van 16 tot 24 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!

Wat bieden we?
Je ontvangt de nieuwste netwerkkaart van je gekozen netwerk(en).
Je wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een ontmoetingsmoment op een toeristische locatie, met hapje en drankje. Je ontvangt
jaarlijks een geschenk. Je ontvangt je opdrachten en rapporteert via
een speciaal ontwikkelde online toepassing, wat vlot rapporteren
makkelijk maakt.
Stel je kandidaat!
Geïnteresseerd? Surf naar http://www.tov.be/kandidaat, vul je gegevens en je voorkeuren in en je komt in onze kandidatenlijst terecht.
We contacteren je dan binnenkort. Heb je nog vragen, dan kan je
terecht bij Annelies De Roo (annelies.de.roo@oost-vlaanderen.be
of 09/269 26 17).

RODE KRUISAFDELING
MOERBEKE-WACHTEBEKE

De cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen begint
op dinsdag 1 oktober 2013 om 19.30 uur stipt
(tot 21.45), 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 5 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.
Hebt ge verdere 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 verpleegkundig-en 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 ook 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@ moerbekewachtebeke.rodekruis.be

ROTARY CLUB LOKEREN
SCHENKT AED TOESTEL AAN
GEMEENTE MOERBEKE

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.
mulier vóór 31 oktober 2013 indienen!

In heel wat Europese landen ijvert men nu om op openbare plaatsen
en openbare gebouwen een defibrillator te plaatsen. Zo zou men
jaarlijks vele levens kunnen redden.
Rotary Club Lokeren is te rade gegaan bij enkele hartspecialisten.
Hun stelling is dat AED toestellen een noodzaak zijn voor de
hedendaagse samenleving.

Seizoensgroenten: aubergine, aardappelen, bleekselder, bloemkool, groene selder, knolselder, mais, pompoen, rammenas, rode
biet, schorsneren, spitskool, veldsla, venkel, wortelen, ….
Seizoensfruit: aardbeien, bananen, bramen, druiven, kiwi’s,
mango, meloen, mandarijnen, pompelmoes, peren, ….

Dagelijks worden gemiddeld 30 mensen in België, buiten de
ziekenhuizen, getroffen door hartfalen. Amper 7% overleeft dit.
Nochtans is de kans op overleving 70% als het slachtoffer de eerste
drie à vier minuten wordt gereanimeerd.

Rotary Club Lokeren en de commissie Dienst Aan de Gemeenschap beslisten daarom de gemeente Moerbeke mee te helpen aan
de titel ‘Hartveilige gemeente’.
Na ruggenspraak met het Rode Kruis Vlaanderen, die Rotary Club
Lokeren ook een grondige studie bezorgde, werd beslist om een
toestel te plaatsen in de hal van de serviceflats.
Het gemeentebestuur van Moerbeke is ook akkoord gegaan om de
voorwaarden om te worden uitgeroepen tot hartveilige gemeente te
onderschrijven o.m.: door de bevolking te sensibiliseren en door
samen met het Rode Kruis aan 10% van de werknemers een opleiding aan te bieden voor het gebruik van het toestel.

SPORTNIEUWS

Sportkampen tijdens de Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zal er opnieuw een sportkamp doorgaan
van maandag 28/10 tem donderdag 31/10 (4 dagen).
- Kleutersportkamp (4- 6 jarigen)
- Omnisportkamp (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 maandagvoormiddag 11 november mee genieten van het
ochtendgloren tijdens een ontspannende wandeling in Moerbeke!
Sportdienst/Sportraad Moerbeke en sportdienst Wachtebeke zorgen
voor een tocht van ongeveer 8,5 km langs het Rodesluispad van
Moerbeke. Dit jaar staat de wandeling geheel in het thema “Fit en
gezond”.
De eerste 100 deelnemers ontvangen een gratis Goodiebag!
Waar: Buurthuis Kruisstraat, Weststraat 13, Moerbeke
Start: tussen 9.00 en 10.00
Aankomst: tussen 12.00 en 13.30
Deelnameprijs: Voorinschrijving op je sportdienst vanaf 08 oktober tot 7 november op je sportdienst: € 1,00. Daginschrijving
Buurthuis Kruisstraat: € 1,50. Onderweg kan je deelnemen aan de
gezondheidsrally!
Sportdienst Moerbeke en sportdienst Wachtebeke hopen van harte
jou op 11 november te mogen verwelkomen! Zet je stapschoenen
maar al klaar!
Je bent verzekerd via de sportdienst.
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 eind november op
het gemeentehuis. Het formulier vinden jullie op www.moerbeke.be
doorklikken naar de sportpagina
Denk eraan, het inschrijvingsformulier vóór 31 oktober 2013 indienen!

Aardappelpompoenpuree (4 personen)
Ingrediënten
4 tenen knoflook in schijfjes, 4 el olijf- of sesamolie,
600gr pompoenvruchtvlees in blokjes, 500gr
aardappelen in blokjes, water, kruidenzout, nootmuskaat, zwarte peper of korianderpoeder.
Bereiding
Bak de knoflook even op in olijf- of sesamolie.
Voeg pompoen en aardappel toe. Voeg een weinig
water toe en laat in 30 minuten gaar worden, voeg extra vocht toe
indien nodig. Pureer en breng op smaak met kruidenzout, nootmuskaat en zwarte peper of korianderpoeder. Schep het mengsel
in een ingevette ovenschotel en bak in een voorverwarmde oven
tot de puree stevig is.
Keukenweetje! Hoe donkerder het oranje vruchtvlees van de pompoen, hoe zoeter en voller de smaak.
Herfst sporttip:
Kom naar de gezondheidswandeling op 11 november. Deze
start in het Buurthuis Kruisstraat - Weststraat 13 - Moerbeke. De
wandeling staat volledig in het thema: Moerbeke Fit en Gezond!
Start tussen 9.00-10.00.

1712

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
De Vlaamse overheid heeft een centraal meldpunt voor alle vormen
van misbruik, geweld en kindermishandeling.
Iedere burger die in aanraking komt met een vorm van geweld of
misbruik of vragen heeft hierover, kan bellen naar het telefoonnummer 1712. U kan er terecht voor informatie, advies, gerichte
doorverwijzing of directe hulp.
De hulplijn wil de mogelijkheid bieden om over ervaringen en
verontrusting te praten en dit verder op te volgen, al dan niet met
professionele ondersteuning.
1712 is te contacteren op werkdagen van 9.00 tot 17.00.

DE SLIMSTE GEMEENTE 2014

Begin 2014 brandt op Vier opnieuw de strijd los om de titel ‘De
Slimste Gemeente ’. De Culturele AdviesRaad is op zoek naar een
quizduo die Moerbeke in deze strijd kan vertegenwoordigen. Een
quizploeg telt 2 kandidaten, een man en een vrouw, beiden inwoner van Moerbeke. Op vrijdag 11 oktober om 20.00 gaat de lokale
preselectie door in Het Gemeentehuis. De winnaar gaat door naar
de provinciale preselectie tijdens het laatste weekend van oktober.
De beste ploegen gaan vervolgens door naar de opnames van het
tv-programma begin 2014.
Interesse? Aarzel dan niet om in te schrijven! Duo’s kunnen zich,
met opgave van adres en telefoon, voor 10 oktober aanmelden
bij Marc Fruytier per mail aan marc.fruytier1@telenet.be of
per post naar Gemeentebestuur Moerbeke, T.a.v. Marc Fruytier,
Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.

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

GENEESKUNDIGE
WACHTDIENST

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

CENTRAAL NUMMER:
09 349 64 74

	
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

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
12.30 - 15.30



Hospicestraat 15b
09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
Ter Moere		


Sportlaan 13
09 337 74 00

Dr J. Persynplein 3 - 9185 Wachtebeke
09 342 02 47 - DRINGEND = 101
Vanaf half oktober: Opperstraat 48 - Moerbeke
Open op: Ma-Di: 9.00-12.00 + Do: 14.00-18.00

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

SPORTDIENST
De openingsuren zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag

SPORTHAL		

✔ 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:

Klantenkantoren:
- Sint-Pietersnieuwstraat 62 - 9000 Gent
- Oud-Stijderslaan 3 - 9160 Lokeren

POLITIE

POST			

MELDING VAN:

www.straatlampen.be of 0800 635 35

Oprijden tot 15 minuten voor sluittijd

SOCIAAL HUIS

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

Opperstraat 20
02 201 23 45

- 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

✔ MIXT.ICS (TV): 015 66 66 66

Lindenplaats 7
09 326 93 90
08.00 - 12.00

Hospicestraat 18
Tel.: 09 346 64 98

www.druglijn.be

✔ 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

