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in Moerbeke
www.uitinmoerbeke.be
KVLV Winterwandeling
Wanneer: di 03/12/13 om 13:30
Organisator: KVLV MOERBEKE WAAS
Waar: Parochiecentrum
Meer info: martine.d@hotmail.com
Bezoek aan Koewacht
Wanneer: Van 09/03/12 Ma Gesloten
Di - Zo Open Meer uitleg : Enkel mogelijk in de namiddag
Duur rondleiding: 3 uur
Organisator: Gemeentebestuur Stekene
Waar: Pleintje Koewacht
Meer info: 03 790 03 73, http://www.stekene.be/Dagarrangementen-voor-groepen.html
KVLV Koken
Wanneer: vrij 13/12/13 om 13:30
vrij 13/12/13 om 19:30
Waar: Parochiecentrum
Meer info: martine.d@hotmail.com

Wandel- of fietszoektocht
Anton van Wilderodepad
Wanneer: Van 01/01/10 Ma - Zo Open
Organisator: Herdenkingscomité Anton van Wilderode
Waar: Start aan ingang gemeentepark
Meer info: http://users.telenet.be/antonvanwilderode/
zoektocht.pdf, http://users.telenet.be/antonvanwilderode
The sketchbook Project @ Pupstudio
Wanneer: van 2/10/13 tot 14/12/13
Wo open: 14:30 tot 16:30 Za: 10:00 tot 12:00
Organisator: Pièce Unique Productions
Waar: Pièce Unique Productions
Meer info: 0476938707, pieceunique@skynet.be, http://
www.pupstudio.be
Paddenstoelenwandeling
Wanneer:
Organisator: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede
Waar: Moerbeke Heidebos parking 1
Meer info: http://Home-Heidebos.123website.be

Dag van de Poëzie

Nieuwjaarsreceptie Open Vld Moerbeke
Wanneer: za 18/01/14 van 19:30 tot 21:30
Waar: Bloemisterij Leybaert
Meer info: http://www.openvldmoerbeke.be
Sterren kijken met ‘t Huizeken
Wanneer: Op afspraak
Waar: ‘t Huizeken
Meer info: vince1@telenet.be

De Culturele Raad organiseert
Poëzieavond met Frank Pollet
“Onverwachte plekken”
Voor wie poëzie enkel in dichtbundels verwacht te vinden,
brengt de Wase literaire en educatieve duizendpoot Frank
Pollet een redelijk foute lezing ONVERWACHTE PLEKKEN.
Waar stoot je overal op poëzie. Juist ja, op plaatsen waar
je nooit aan zou (durven) denken. Aan de hand van een
PowerPoint presentatie bewijst hij bovendien dat al het onwaarschijnlijke en ondeugende dat hij verteld ook waar is.

Kleur psychologisch denken
Wanneer: elke ma, do van 09:00 tot 12:00 en 14:00 tot
17:00 (niet op zo, di, woe, vrij, za)
Organisator: elveer
Waar: Centrum voor kleuradvies
Meer info: elveer@telenet.be

Wanneer
Waar
Deuren
Toegang

KVLV Bloemschikken
Wanneer: do 19/12/13 om 19:30
Waar: Parochiecentrum
Meer info: ritavs2@hotmail.com

Volgende uitgave verschijnt 1 februari met info
ingebracht via UitinMoerbeke.be t/m 15 januari 2014.

GEMEENTE MOERBEKE

Donderdag 30 januari 2014
Bib Moerbeke, Statiestraat 4
19u00 - Aanvang
19u30
Gratis

Lindenplaats 7 - 9180 Moerbeke tel. 09 346 80 05 - fax 09 346 64 08 - communicatie@moerbeke.be - www.moerbeke.be

AANHANGWAGEN TE KOOP

Aanhangwagen (Auman) Tandem Kipper te koop in de
toestand waarin hij zich bevind.
De aanhangwagen is niet in het bezit van papieren.
Meer info bij schepen Pierre De Bock, tel. 0475 83 63 23

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Tentoonstelling
Vanaf 10 januari kunt u genieten van een kortlopende
fototentoonstelling van de Senegalese fotograaf Touré
Behan. Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader
van de campagne ‘reserveer je diner voor 2050’, en gaat
over de groeiende wereldbevolking, klimaatverandering
en duurzame landbouw waarbij de boeren in Senegal de
handen ineen slaan.
Gedichtendag
Van 30 januari tot 5 februari is er de jaarlijkse poëzieweek.
Deze gaat van start met de gedichtendag op 30 januari.
Die avond zal Frank Pollet zijn lezing ‘Onverwachte plekken’ brengen.
Wij zijn ook te vinden op facebook:
https://www.facebook.com/pages/Bibliotheek-Moerbeke/288114003555
Sluitingsdagen
Dinsdag 24 december t/m donderdag 2 januari
Bibliotheek Moerbeke is finalist voor de titel
van “Beste Bibliotheek 2014”
De twaalf finalisten van de verkiezing van de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2014 zijn bekend. In
de provincie Antwerpen kregen de openbare bibliotheken
van Kalmthout en Puurs de meeste stemmen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren dat Ukkel en Vorst en in
Limburg Lommel en Bree. In Oost-Vlaanderen gingen de
meeste stemmen naar Herzele en Moerbeke, in VlaamsBrabant naar Hoeilaart en Beersel en in West-Vlaanderen
naar Kortrijk en Tielt. In totaal werden er door het publiek
11.900 geldige stemmen uitgebracht op de website van
het vakblad Bibliotheekblad.
De komende maanden worden deze twaalf bibliotheken
op de shortlist (twee per provincie en twee uit Brussel)
bezocht door verschillende mystery guests die de kandidaten beoordelen op een twaalftal criteria, onder te
verdelen in gebouw en inrichting, aanbod en collectie
(papier en digitaal), dienstverlening en klantgerichtheid.
Uiteindelijk velt een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van een bekende Vlaming het definitieve oordeel.
De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de
NBD Biblion Award vindt plaats tijdens een feestelijk evenement op vrijdagmiddag 4 april 2014.
De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Vlaanderen
en Brussel is een initiatief van Bibliotheekblad en wordt
mede mogelijk gemaakt door de VVBAD.
Volledige uitslag publieksstemming voor de shortlist voor
de provincie Oost-Vlaanderen:
Herzele:			
493 stemmen
Moerbeke:		
430 stemmen
Zottegem:			
298 stemmen

Bibliotheekblad Special
Tijdens de uitreiking van de NBD Biblion Award op 4 april
2014 verschijnt een speciaal themanummer van Bibliotheekblad, met uitvoerige rapporten en (beeld)reportages
van alle deelnemende bibliotheken. Bibliotheekblad wil
met de NBD Biblion Award het grote maatschappelijke belang én het vernieuwende karakter van de openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht van
een ruimer publiek brengen.

“Gelukkige verjaardag!”
Campagne Damiaanactie op 24, 25 en 26 januari
Damiaanactie wordt 50 jaar en wil vooral onverstoord blijven voortwerken! Haar ultieme verjaardagswens: zo veel
mogelijk lepra- en tbc-patiënten helpen, nog zo lang mogelijk. Daarom zal Damiaanactie ook tijdens dit feestjaar
een solidariteitscampagne organiseren, meer bepaald op
24, 25 en 26 januari. Tijdens dat weekend vraagt ze aan
de Belgische bevolking om haar pakjes stiften te kopen of
helpen verkopen of om een bedrag te storten op het rekeningnummer 000-0000075-75.
Kijk ook even op www.damiaanactie.be/bouwkampen en
bouw mee aan de toekomst van mensen in Bangladesh,
India, Congo of Latijns-Amerika.

MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

Geef uw mening over het Mobiliteitsplan Vlaanderen.
Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen – om
te werken, te leren, te winkelen, van cultuur te proeven,
enzovoort. Voor onze economie is het van levensbelang
dat grondstoffen en goederen vlot op hun bestemming
geraken. De Vlaamse overheid legt daarom nu de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid op middellange (2030)
en lange termijn (2050) in het Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen.
Mobiliteit is een zaak van iedereen.
Daarom krijgt u de kans om tijdens het openbaar onderzoek uw bedenkingen, bezwaren en verbetersuggesties te
formuleren bij het ontwerpplan. Gaat u akkoord met de
keuzes die de Vlaamse overheid maakt om files, verkeersonveiligheid en milieuhinder aan te pakken? Of ziet u de
toekomst van onze mobiliteit helemaal anders? Geef uw
mening op www.mobiliteitsplan vlaanderen.be.
U kunt schriftelijk reageren (via de website of per brief)
van 08/11/2013 tot en met 12/01/2014.
U kunt uw brief gratis versturen naar: Antwoordcode Mobiliteitsplan DA 853-233-21040 Etterbeek. Meer informatie www.mobiliteitsplan vlaanderen.be

WIJKKANTOOR POLITIEZONE PUYENBROECK
TERUG IN MOERBEKE

Alweer twee jaar geleden diende de politiezone Regio Puyen-broeck zijn wijkkantoor in Moerbeke uit
veiligheidsoverwegingen te sluiten en verhuisde het daar
werkende personeel tijdelijk naar het wijkkantoor in
Wachtebeke. Sinds die dag werd intens naar een oplossing gezocht opdat de Moerbeekse bevolking opnieuw haar
politie kon opzoeken in eigen gemeente.

Eind oktober 2013 werd het nieuwe wijkbureau in Moerbeke plechtig geopend en zal het wijkteam van Moerbeke
voortaan ter uwer beschikking staan in de Opperstraat 48,
waar vroeger het kantoor van Belfius gevestigd was.

Wat: Een gevarieerd sportaanbod
Waar: Gemeentelijke sporthal, Hospicestraat Moerbeke
Start: dinsdag 7 januari 2014 (volgende data volgen)
Inschrijven: via de website of de sportdienst

Samen met de verhuizing werden ook de openingstijden
van de kantoren te Wachtebeke en Moerbeke herbekeken.
Er werd daarbij rekening gehouden met de bereikbaarheid
van beide wijkteams en ook geopteerd om elk kantoor
wekelijks één maal in de namiddag van een loketfunctie te
voorzien op hetzelfde ogenblik dat ook de gemeentediensten geopend zijn.
Voortaan zijn beide wijkteams op hun respectievelijke kantoren bereikbaar volgens onderstaand schema.

Kinderturnen:
Voor kinderen van de 1ste kleuterklas tot het 6de leerjaar
Wanneer: op zaterdag voormiddag van 9-12u
(verschillende leeftijdsgroepen)
Waar: Sporthal van de Gemeentelijke Basisschool,
De Vlinderdreef
Start: zaterdag 11 januari 2014
Inschrijven: via de website of de sportdienst
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Buiten de officiële openingstijden blijft er nog de mogelijkheid om na afspraak op de kantoren te worden ontvangen. Een afspraak wordt bij voorkeur rechtstreeks met de
wijkinspecteur gemaakt.
Wie uw wijkinspecteur is en hoe die kan worden bereikt,
is terug te vinden op onze website www.pz5416.be
Ingeval u een aangifte wenst te doen buiten de openingstijden van beide wijkbureaus kan u ons zonaal onthaal in Lochristi, Koning Boudewijnlaan 5, iedere werkdag bereiken
van 8.00 uur tot 20.00 uur.
Voor dringende oproepen kan 24u/24u terecht op het
noodnummer 101.

Sportacademie voor alle kinderen
van het 1ste tem het 6de leerjaar
In te schrijven via de gemeentelijke opvang
Wanneer: op maandag van 16u-17u
Wat: een zeer gevarieerd sportaanbod
Waar: Sporthal van de Gemeentelijke Basisschool,
De Vlinderdreef
Start: maandag 6 januari 2014
Sportacademie voor alle kinderen van Moerbeke
van 3 tot 6 jaar
In te schrijven via de gemeentelijke opvang
Wanneer: op dinsdag van 16u-17u
Wat: een zeer gevarieerd sportaanbod
Waar: Sporthal van de Gemeentelijke Basisschool,
De Vlinderdreef
Start: dinsdag 7 januari 2014
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.

POËZIE-AVOND MET FRANK POLLET

Voor de elfde maal neemt onze gemeente deel aan de
nationale gedichtendag. Voor wie poëzie enkel in dichtbundels verwacht te vinden, brengt de Wase literaire en
educatieve duizendpoot Frank Pollet een redelijk foute
lezing “ONVERWACHTE PLEKKEN”. Waar stoot je overal op
poëzie. Juist, ja op plaatsen waar je nooit aan zou (durven)
denken. Aan de hand van een PowerPoint presentatie bewijst hij bovendien dat al het onwaarschijnlijke en ondeugende dat hij verteld ook waar is. Ook zijn eigen werk komt
aan beurt. Een aanrader voor wie even alle dagdagelijkse
sleur wil vergeten en een gezellig uur wil beleven. Deze
gratis voorstelling is toegankelijk voor jong en oud. Donderdag 30 januari.
Aanvang 19.30 in de Bibliotheek.

SPORTNIEUWS

Scholenveldloop 2013
Op zaterdag 28 september hebben er 322 lopers van de lagere scholen van Moerbeke en Wachtebeke deelgenomen
aan de 25ste scholenveldloop. Dit jaar ging de veldloop
door in Wachtebeke. Volgend jaar zal deze terug in Moerbeke plaats vinden.

Sportaanbod januari - juni 2013

Sport voor 50+: GALM voorjaar 2014
Wanneer: op dinsdag voormiddag van 10- 11u.

De gemeente Moerbeke heeft de titel behaald van ‘Sportelgemeente 2013’ . Deze titel wordt uitgereikt door BLOSO
en dit omdat we extra aandacht besteed hebben aan de
‘Seniorensport’.

Seizoensgroenten: andijvie, knolselder, pastinaak, pompoen, rammenas, rode biet, savooikool, spruiten, witlof,
witte kool, wortelen,…
Seizoensfruit: appelen, bananen, mango, mandarijnen,
pompelmoes, peren, sinaasappelen, ….
Pastinaakfrietjes ( 4 personen)
Ingrediënten:
2 dikke pastinaken, olijfolie, verse salieblaadjes
(ca. 10), grof zeezout of fleur de sel.
Bereiding:
Snijd de pastinaak in frietjes of dunne schijfjes.
Verdeel ze over een bakplaat, overgiet met een
flinke scheut olijfolie en meng goed.
Verdeel de salieblaadjes over de pastinaak en

plaats de bakplaat in een voorverwarmde oven op 220°.
Bak de pastinaakfrietjes gedurende 20 minuten of tot ze
goudbruin en gaar zijn.
Keukenweetje!
Pastinaak is een crèmekleurige wortel, met een pittige en
zoete smaak, ze zijn rijk aan mineralen.
Winterse sporttip:
Maak een leuke wandeling in de sneeuw of zoek een
ijspiste in je buurt en ga ijsschaatsen. Een echte wintersport!

LAAT VUURWERK JE FEEST NIET VERKNALLEN!

Stilaan komt 2014 in zicht. Nogal wat feestvierders willen op oudejaarsavond vuurwerk afsteken. In Moerbeke
mag dit enkel als je hiervoor een toelating hebt van de
gemeente.
Op kerstavond en vooral oudejaarsavond worden traditioneel heel wat knallers en vuurwerk afgestoken. Maar
knallers, wonderkaarsen, vuurpijlen en Romeinse kaarsen
zijn geen speelgoed maar springstoffen. Ze kunnen zeer
gevaarlijk zijn en nare gevolgen hebben, zoals zeer zware
brandwonden aan de handen en in het gezicht of zelfs
dodelijk zijn.
Verboden zonder toelating
Feestvuurwerk afsteken (zowel op openbaar als privaat
domein) zonder toelating van het gemeentebestuur is
daarom verboden. Je kan ervoor beboet worden met een

GEMEENTEDIENSTEN:

GAS-boete. Je vraagt schriftelijke toelating, minstens één
maand vooraf. Je moet voldoende maatregelen nemen op
het vlak van brandveiligheid. We geven je pas toelating na
een gunstig advies van de brandweer.
Dat het feest maar geen drama wordt
Om ongelukken te vermijden, stelde de FOD Economie een
verhelderende brochure op. Die bevat een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen, nuttige adressen, praktische
informatie en aanbevelingen, inlichtingen over de administratieve procedures en verwijzingen naar de geldende
wetgeving. Je kan de brochure downloaden op de website
van de FOD Economie.
Denk aan je (huis)dieren
Hou bij het afsteken van vuurwerk ook rekening met (huis)
dieren. Veel dieren hebben schrik van vuurwerk. Ze worden vaak heel angstig en lopen in paniek weg van het lawaai en de lichtflitsen.
Vuurwerk: een afknapper van formaat!
Tips bij ernstige brandwonden:
* bel onmiddellijk de hulpdiensten
* laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande
zones lopen
* smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden.
Meer info?
0800 120 33
economie.fgov.be
www.brandwonden.be

Tot een kwartier voor sluitingstijd toegankelijk

KINDEROPVANG “ALLES KIDS” : tel. 0486 64 27 88
alleskids.moerbeke@gmail.com
BIBLIOTHEEK: Statiestraat 4 - tel. 09 346 79 50
ma, di, vr: 09.30 u. - 11.30 u. & 15.30 u. - 19.00 u.
wo: 13.30 u. - 16.00 u. & za: 09.30 u. - 12.30 u.
SOCIAAL HUIS: Hospicestraat 15b - tel. 09 346 81 61
WZC “TER MOERE”: Sportlaan 13 - tel. 09 337 74 00
SPORTDIENST: Lindenplaats 7 - tel. 09 326 93 86
ma, di & do: 08.00 u. - 12.00 u.
SPORTHAL: Hospicestraat 18 - tel. 09 346 64 98

BELANRIJKE CONTACTGEGEVENS:

GENEESKUNDIGE WACHTDIENST:

GEMEENTEHUIS: Lindenplaats 7 - tel. 09 346 80 05
ma t/m vr: 08.00 u. - 12.00 u. en wo: ook 13.00 u. - 17.00 u.
do ook 17.00 u. - 19.00 u.* (*= enkel bevolking + burgerlijke
stand). Gelieve u een kwartier voor sluitingstijd aan te melden aub

CONTAINERPARK: Damstraat 219
di t/m vr: 10.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
za: 09.00 u. - 12.00 u. & 12.30 u. - 15.30 u.

BRANDWEER DRINGEND = 100
POLITIE: Opperstraat 48 - tel. 09 342 02 47
ma-di: 9.00 u. - 12.00 u. + do: 14.00 u. - 18.00 u.
DRINGEND = 101
POST: Opperstraat 20 - tel. 022 012 345
ma t/m vr: 9.00 u. - 12.30 u. & 14.00 u. - 17.00 u.
za: 09.00 u. - 12.30 u.
RODE KRUIS: 105

BELANGRIJKE INFO:
•
•
•
•
•
•

Elektriciteit, defecten: 078 35 35 00
Gasreuk: 0800 65 0 65
Gasdefecten: 078 35 35 00
MIXT.ICS (TV): 015 66 66 66 www.telenet.be
Sluikstorten: 0800 16 6 36
Straatverlichting, defecten:
www.straatlampen.be of 0800 635 35
Ombudsdienst: 0800 6 00 1
Klachten.scheldewaas@eandis.be
Algemeen nummer: 078 35 35 34

HUISARTSEN centraal nummer 09 349 64 74, 1733 (vanaf
2014). Dit vanaf zaterdagmorgen 8.00 u. tot en met maandagmorgen 8.00 u. en eveneens op zon- en feestdagen.
TANDARTSEN centraal nummer 09 033 99 69
Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9.00 u. tot 19.00 u. en
zaterdag van 14.00 u. tot 19.00 u. en enkel na telefonische
afspraak.

• Antigifcentrum: 070 245 245 www.poisoncentre.be
• Anonieme Alcoholisten Vlaanderen: 03 239 14 15
www.aavlaanderen.org
• Child Focus: 116 000 www.childfocus.be
• Druglijn: 078 15 10 20 www.druglijn.be
• Energielijn: 078 35 33 33 www.electrabel.be
• VMW (Water): 09 240 91 11 www.vmw.be
• Vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712
• Zelfmoordlijn: 1813, www.zelfmoord1813.be
V.U. Gemeentebestuur Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas

