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www.uitinmoerbeke.be

Uw pensioen van A tot Z
Wanneer: di 11/02/14 om 19:30
Organisator: Open Vld Moerbeke
Waar: De Bibliotheek
Meer info: http://www.openvldmoerbeke.be
KVLV WINTERWANDELING
Wanneer: di 04/02/14
Organisator: KVLV
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 09/346 66 27
KVLV Bloemschikken
Wanneer: do 27/03/14 om 19:30
Organisator: KVLV
Waar: Parochiecentrum
Meer info: ritavs2@hotmail.com
KVLV Fietstocht
Wanneer: do 06/03/14 om 14:00
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 09 346 80 97
Workshop breien
Wanneer: di 04/02/14 om 19:30 di 18/02/14 om 19:30
Organisator: VLD-vrouwenbond
Waar: De Bibliotheek
Meer info: 0485/410544, 0472/721272
Lichtmiswandeling te Molsbroek Lokeren
Wanneer: zo 09/02/14 van 14:00 tot 16:00
Organisator: Davidsfonds Nieuwkerken-Waas
Waar: Heidebos Moerbeke
Meer info: hans.van.landehem@telenet.be,
http://www.nieuwkerken-waas.davidsfonds.be/
Zestiende Groot ABS Happening
Wanneer: za 01/02/14 om 19:00
Organisator: ABS -Moerbeke
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 0486/797065, 0475/836323,
andvandamme@skynet.be
Bloedgeven
Wanneer: ma 03/02/14 van 17:30 tot 20:00 ma
10/02/14 van 17:30 tot 20:00
Organisator: Rode Kruis
Waar: Rode Kruisafdelingslokaal

GEMEENTE MOERBEKE

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

Meer info: 03/3368644, rk.moerbeke-wachtebeke@
telenet.be, http://moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
Springkastelenpaleis
Wanneer: zo 23/02/14 om 15:00
Organisator: Parochiecentrum Moerbeke
Waar: Parochiecentrum Moerbeke waas
Meer info: rafpaelinck@hotmail.com
Bolivia avond
Wanneer: vrij 21/02/14 van 20:00 tot 22:30
Organisator: ‘t Huizeken Cultuurraad Moerbeke -Waas
Waar: De Bibliotheek
Meer info: 0472466069, Kris.debrabander@telenet.be
Beenhespfestival van F.V. Sport en Volksvermaak
Wanneer: za 08/03/14 van 18:00 tot 22:00
Organisator: F.V. Sport en Volksvermaak
Waar: De Moerbei middenschool
Meer info: fvsportenvolksvermaak@telenet.be
Gelegenheidscafé tijdens de plaatselijke Cavalcade
Wanneer: zo 23/02/14 van 15:00 tot 23:00
Organisator: Curieus Moerbeke
Waar: ‘t Huizeken
Meer info: thuizeken.moerbeke@gmail.com
KVLV “ Leren naaien met naaimachine” ( gevorderden)
Wanneer: di 11/02/14 om 20:00 di 11/03/14 om 20:00
Organisator: KVLV
Waar: Kirsten Tollenaere
Meer info: 09/3465673
De Bibliotheek start met... BREICAFE!!!
Wanneer: do 13/02/ en do 13/03/14 van 19:00 tot 22:00
Organisator: De Bibliotheek
Waar: De Bibliotheek
Meer info: 09/346 79 50, bib@moerbeke.be
Tarzan de musical
Wanneer: za 05/04/14 om 14:30 za 05/04/14 om 19:30
zo 06/04/14 om 14:30
Organisator: Kinderatelier De Speelvogels
Waar: Turnzaal De Vlinderdreef
Meer info: http://www.despeelvogels.be
3e dorpsquiz
Wanneer: vrij 14/03/14 om 20:00
Organisator: Curieus Moerbeke
Waar: ‘t Huizeken
Meer info: 0472/466069, kris.debrabander@telenet.be
KVLV Jaaropener
Wanneer: vrij 07/02/14 om 19:30
Organisator: KVLV
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 0474/669612, martine.d@hotmail.com
Info ingebracht tot 15 maart. Volgende uitgave verschijnt
1 april met info t/m 15 maart 2014

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Fietskaart Vlas- en fortenroute Koewacht
is nu ook te koop in de Bib
In de Tachtigjarige Oorlog lag ZeeuwsVlaanderen vele decennia lang in de frontlinie. Tussen Axel en Hulst lag één van de
belangrijkste Staats-Spaanse Linies. Veel
forten zijn nog altijd in het landschap te
herkennen. De route start vanuit Axel en
je fietst onder andere door Zuiddorpe. De
fietsroute is voor € 2,50 te koop.
Leuk om te weten:
De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van 16de en
17de eeuwse militaire verdedigingswerken. Ze zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De linies liggen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en
België. Er werd gevochten tussen de Spanjaarden en de
Staatsen. De Staatsen waren de inwoners van het gebied
dat we nu Nederland noemen. De bouwwerken zijn door
beide partijen aangelegd.
Januari – dvd wisselcollectie

De nieuwe dvd-wisselcollectie is gearriveerd: “Roadmovies”. Deze films kunt u een week lang gratis lenen. De wisselcollectie is te leen tot begin april.
Maart – Jeugdboekenweek
Het is gevaarlijk in de Bib!
Van 15 t/m 30 maart is het Jeugdboekenweek. Het thema dit jaar is ‘gevaar’.
De Jeugdboekenweek is het grootste
kinderboekenfestival van Vlaanderen.
Veertien dagen lang staan boeken
rond ‘gevaar’ in de kijker en worden er
activiteiten rond dit thema georganiseerd. Kom dus naar Bib als je durft!

11.11.11
Het 11.11.11. team van Moerbeke wil alle inwoners be
danken voor hun solidariteitsbijdrage aan de 11.11.11.
campagne van 2013 of hun aanwezigheid op onze brunch
op 01/12/2013 ten voordele van 11.11.11. De straatactie
en de truffelverkoop op zaterdag 9 en zondag 10 november 2013 heeft alvast een mooi bedrag van 2700 € opgebracht. En verder..... Kriebelt het als je de krant openslaat,
het nieuws aanhoort?
Je hebt energie, talent, goesting om mee te werken aan
een betere wereld?
Gezocht:
Vrijwilliger – V/M
Om onze beweging vleugels te geven!
Wij zijn een enthousiaste groep die elk jaar opnieuw de
straat opgaat en een brunch organiseren om onrecht aan
de kaak te stellen, om partners en programma’s in het
zuiden te steunen en om inwoners van Moerbeke warm te
maken voor Noord-Zuidkwesties.

Stap mee met 11.11.11- Moerbeke. Samen vechten we tegen onrecht, en met jou erbij staan we sterker…
Contact: lucien.dr@skynet.be of
klaarvanbossuyt@hotmail.com

INZAMELING EN RUIL VAN SILOBANDEN
Je gebruikt(e) oude banden om de plastic folie over het
veevoer of over de gras- of maïskuil op zijn plaats te
houden? Dan heb je mogelijk ook overtollige of beschadigde banden.
De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
en Recytyre (beheersorganisme voor afvalbanden) werkten, in samenwerking met Boerenbond en ABS, een actie
uit die je de gelegenheid geeft om je op een betaalbare
wijze te ontdoen van overtollige silobanden en/of beschadigde silobanden om te ruilen tegen intacte exemplaren.
Doelgroep
Dit project is bestemd voor landbouwers gevestigd in het
Vlaams Gewest. Gestopte landbouwers kregen voorrang
om hun overtollige silobanden af te laten voeren, maar
sinds 1 november 2013 komen ook actieve landbouwers
in aanmerking voor subsidiering van de inzameling en verwerking van hun silo-banden. Zij kunnen – indien zij dat
wensen – ook beschadigde silobanden omruilen. Deze ruil
wordt echter niet gesubsidieerd.
Subsidiëring inzameling
De landbouwer staat niet in voor de volledige kost van
de opruiming van de silobanden. OVAM en Recytyre engageren zich om elk 1/3 van de factuur voor de opruiming van de silobanden op zich te nemen, maar wel met de
volgende beperkingen:
- de totale tussenkomst is beperkt tot 2/3 van de factuur,
maar met een maximum van 0,97 euro per band;
- de tussenkomst is beperkt tot 500 banden (of 4 ton)
per landbouwer gedurende de volledige duur van het
project;
- de tussenkomst geldt uitsluitend voor banden van personenwagens, lichte bestelwagens en moto’s.
De maximale tussenkomst is dus 500 x 0,97 euro = 485
euro (incl. BTW). Het aantal behandelde dossiers is wel
beperkt tot zo’n 1.500 per jaar en de aanvragen. De actie
loopt nog t.e.m. december 2015.
Hoe ga je te werk?
1. Bij de OVAM, Recytyre, Boerenbond, ABS of bij het
gemeentebestuur kan je een aanvraagformulier bekomen (je kan het ook downloaden op de website van
deze organisaties). Vul het aanvraagformulier in (met
duidelijke vermelding van het aantal banden dat je wil
laten ophalen) en stuur het aanvraagformulier naar de
OVAM.
2. De OVAM onderzoekt of de aanvraag in aanmerking
komt voor subsidiering. Indien dit het geval is, ontvang
je een bevestiging, een dossiernummer en een lijst met
afvaloperatoren dien kunnen instaan voor de ophaling.
Deze bevestiging is tevens een garantie dat een deel
van de kosten (zie info hierboven over subsidiering) zal
worden gesubsidieerd.
3. Je kiest een afvaloperator en maakt met hem de nodige
praktische afspraken.

4. Plaats de zuivere silobanden in stapels van vijf banden
en per drie stapels bij elkaar (of overeenkomstig de afspraken met de afvaloperator) op een plaats die goed
toegankelijk is voor vrachtwagens.
5. Je laat de silobanden ophalen en ontvangt een ondertekend identificatieformulier.
6. Je ontvangt een factuur van de afvaloperator.
7. Je stuurt zo snel mogelijk een kopie van de factuur, van
de bevestiging van de OVAM én van het identificatieformulier naar Recytyre.
8. Recytyre garandeert een terugbetaling tot 2/3 van de
factuur (incl. BTW) binnen de 15 dagen na ontvangst
van de documenten.
9. Je betaalt de volledige factuur die je van je afvaloperator ontving binnen de vooropgestelde termijn.
Meer info?
OVAM - www.ovam.be/silobanden
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
Recytyre - www.recytyre.be/nl/landbouw
Jules Bordetlaan 164, 1140 Brussel.
Boerenbond - www.boerenbond.be
ABS - www.absvzw.be

SPONSORS GEZOCHT VOOR INFOBORDEN
Binnenkort worden er, in samenwerking met de Cultuur
Adviesraad, informatieborden geplaatst aan de meeste
van onze monumenten en/of kunstwerken. Op dit bord zal
een toelichting staan over het betreffende monument en
aan de hand van een link naar de website kan er daar nog
meer aan toegevoegd worden.
Om de mensen die dit initiatief mee willen ondersteunen
gaat de Cultuur Adviesraad op zoek naar sponsors die op
deze borden vermeld kunnen worden. Dit kan vanuit de
bedrijfswereld, maar ook verenigingen en particulieren
kunnen sponsoren. We moeten wel in acht nemen dat de
informatie op het bord prioriteit is en dat de vermelding
van de sponsor(s) discreet zal gebeuren.
Toont u interesse en wenst u vrijblijvende informatie,
dan kunt u die bekomen in de bibliotheek of via
marc.fruytier1@telenet.be
Let wel dat op 1 maart de inschrijving wordt afgesloten.

SPORTNIEUWS
BADMINTONLESSEN: NIEUWE lessenreeks
Op vrijdag 14 maart starten we met een nieuwe reeks
BADMINTON. Een reeks van 10 lessen.
Wanneer? Vrijdag 14.21.28/03; 4.25/04;
9.16.23/05; 6.13/06 van 9.00-10.00
Wie? Iedereen is welkom
Waar? Sporthal Moerbeke
Kostprijs? Deze initiatiereeks is gratis
maar inschrijven is verplicht. (inschrijvingen beperkt). Inschrijven? Via de website - 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.

PAASSPORTKAMPEN
Tijdens de paasvakantie zal er een sportkamp doorgaan
van maandag 3 april tem 7 april van 9.00 tot 16.00.
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. Inschrijven kan vanaf 25/02.

DE WATERGROEP
Vanaf 1 januari 2014 wordt het nieuwe tarief voor de levering van drinkwater:
Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid
53,19 euro, 15 m³ per gedomicilieerde persoon gratis.
Basisverbruik
2,12 euro/m³. Deze tarieven zijn exclusief heffingen en
BTW.
De Watergroep stelde op 23 oktober 2013 deze wijziging
van haar tarieven voor aan het Provinciaal Comité van
Oost-Vlaanderen, die hiervoor een gunstig advies uitbracht. Op 20 december 2013 kreeg De Watergroep hiervoor ook de goedkeuring van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Regulering en
Organisatie van de Markt (ref. E3.P02/2013D07096/JEB2).
De Raad van Bestuur van De Watergroep heeft bijgevolg
beslist deze nieuwe tarieven toe te passen vanaf 1 januari
2014.
Het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement werd
goedgekeurd. Daarin werd de Sociale Openbare Dienstverplichting uitgewerkt door de Minister. De watermaatschappijen krijgen een aantal verplichtingen opgelegd die
moeten zorgen voor een betere bescherming van sociaal
kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld leefloners en bejaarden met een minimuminkomen en gehandicapten met
een vervangingsinkomen. De van de saneringsbijdragen
vrijgestelde zullen vanaf 1 januari 2014 ook geen vaste vergoeding meer moeten betalen.
Tot nu toe berekende De Watergroep de vaste vergoeding
per aftakking en niet per wooneenheid. Per aftakking zijn
meerdere wooneenheden mogelijk (bv. in appartementsgebouwen).
In uitvoering van het Algemeen Waterverkoopreglement,
rekent De Watergroep vanaf 1 januari 2014 de vaste vergoeding per wooneenheid aan.

Apotheker van wacht in
Wachtebeke - Moerbeke
en Lochristi
Bel 0900 15 500 of raadpleeg www.apotheek.be, daar
kan u ook een smartphone app downloaden Tussen
22.00 – 9.00: bel de politie van Lokeren 09 340 94 99,
of bel 0900 15 500 en men zal u doorverwijzen.

INFOBLAD 2014
Sinds september 2013 is de gemeente Moerbeke aangesloten bij de Uit in Vlaanderen databank. U kunt heel eenvoudig uw
eigen informatie op de databank inbrengen. Alle activiteiten vind je dan terug op onze website www.moerbeke.be en zullen
driemaandelijks opgenomen worden in ons infoblad.
In 2014 verschijnt het gemeentelijk infoblad dus driemaandelijks. Inhoudelijk bevat dit zoals vorige jaren de meest nuttige
adressen en telefoonnummers, openingsuren van de openbare diensten. De activiteitenkalender zal nog beperkt aanwezig
zijn aangezien deze veel uitgebreider op de website terug te vinden is. Een papieren versie van deze activiteitenkalender zal
ook te verkrijgen zijn in de bibliotheek, het gemeentehuis en in enkele winkels.
Diensten of verenigingen die extra informatie hebben (die niet kan opgenomen worden in de activiteitenkalender) bezorgen
deze per email naar communicatie@moerbeke.be .
Hou rekening met onderstaande data:
Informatie ten laatste binnen op:

Informatie verschijnt op:

Activiteiten voor de periode:

15 januari

Eind januari

Februari - maart

15 maart

Eind maart

April - mei - juni

15 juni

Eind juni

Juli - augustus - september

15 september

Eind september

Oktober - november - december

DE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
Binnenkort wordt er ook gestart met het versturen van een elektronische Nieuwsbrief. Dit betekent dat
er gemeentelijke informatie, die het infoblad net niet gehaald heeft, rechtstreeks aan de burger kan verstuurd worden per e-mail. Hiervoor dient u zich eerst in te schrijven. Dit kan eenvoudig: ga naar www.
moerbeke.be en klik op dit symbool. Op de pagina die zich dan opent vult u uw gegevens in en klik op
verzenden. Daarna krijgt u een automatische e-mail waarop u dient te bevestigen. Vanaf dan krijgt u de
elektronische nieuwsbrieven in uw mailbox.

GEMEENTEDIENSTEN:

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. 09 337 72 10
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.

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.

AED toestel (defibrillator): inkomhal serviceflats, Hospicestraat
15a
• 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

