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in Moerbeke
Workshops beeldende kunst voor kids:
Lente-editie 2014: Paasvakantie
Wanneer: van 5 tot 11/4/14 open alle dagen van 10:00
tot 12:30 en 14:30 tot 16:30
Waar: Pièce Unique productions
Meer info: 0476 938 707, pieceunique@skynet.be
www.pupstudio.be
Repair Café
Wanneer: za 26/4/14 van 9:30 tot 12:30
Organisator: Vormingplus Gent-Eeklo
Waar: Bibliotheek Moerbeke
Meer info: 09 224 22 65, info.gent.eeklo@vormingplus.be
www.vormingplusgent-eeklo.be
Artistieke lente
Wanneer: za 29/3/14 en zo 30/3/14 van 10:30 tot 12:30
en 14:00 tot 17:00; za 5/4/14 en zo 6/4/14 van 14:00 tot
17:00
Organisator: Cultuurraad Moerbeke
Waar: Bibliotheek Moerbeke
Meer info: www.moerbeke.be
Bezoek Wase Wind windmolenpark Duikeldam
Wanneer: za 26/4/14 om 14:00
Organisator: ‘t Huizeken
Waar: ‘t Huizeken
Meer info: 0478 067 274, filipvansteenhuyse@telenet.be
KVLV Fietstocht
Wanneer: do 8/5/14 om 14:00
Organisator: KVLV Moerbeke-Waas
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 09 346 66 27, Irene Dieleman
Bloedgeven
Wanneer: ma 5/5/14 en ma 12/5/14 van 17:30 tot 20:00
Organisator: Rode Kruis
Waar: Rode Kruisafdelingslokaal
Meer info: 03 336 86 44, rk.moerbeke-wachtebeke@
telenet.be, http://moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
Start to Run! Ren voor je leven!
Wanneer: van 16/3/14 tot 25/5/14 zo van 10:00 tot
11:00 (ma tot za gesloten)

Organisator: vzw Joggingclub Moerbeke
Waar: Sporthal Moerbeke
Meer info: www.joggingclubmoerbeke.be
KVLV Lentefietstocht
Wanneer: do 3/4/14 om 14:00
Organisator: KVLV Moerbeke-Waas
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 09 346 80 97
KVLV Daguitstap “Pairi Daiza”
Wanneer: za 26/4/14 van 8:30 tot 19:30
Organisator: KVLV Moerbeke-Waas
Waar: Marktplaats
Meer info: 09 346 94 34, Katrien Neyt
of dielemanmarleen@gmail.com
KVLV Koen “Burgers en balletjes”
Wanneer: di 22/4/14 om 19:30
Organisator: KVLV Moerbeke-Waas
Waar: Parochiecentrum
Meer info: 09 346 70 48, Lucia Vervaet
KVLV Leren naaien met naaimachine (gevorderden)
Wanneer: di 8/4/14, di 13/5/14, di 10/6/14 om 20:00
Organisator: KVLV Moerbeke-Waas
Waar: Kirsten Tollenaere
Meer info: 09 346 56 73
Tarzan de musical
Wanneer: za 5/4/14 om 14:30 en 19:30, zo 6/4/14 om
14:30
Organisator: Kinderatelier De Speelvogels
Waar: Turnzaal De Vlinderdreef
Meer info: www.despeelvogels.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 juli met info tot en met 15 juni 2014

www.uitinmoerbeke.be

GEMEENTE MOERBEKE

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

BIBLIOTHEEKNIEUWS

E-boeken (pilootproject voor 1 jaar vanaf 01/04/2014)
Voor € 5 kan je drie e-boeken naar keuze uitlenen. Je kunt
kiezen uit een gevarieerd aanbod van minstens 300 titels.
Binnen de muren van de bib kan je alle e-boeken gratis
inkijken/raadplegen. Offline lezen, uitlenen, doe je via
een app voor tablets en smartphones op Android of Apple
iOS. Met deze app krijg je per e-boek een uitleentermijn
van 4 weken.
Nieuwsbrief Bibliotheek
De elektronische nieuwsbrief voor de
gebruikers van de Bib zit in een nieuw
kleedje. Het huidige e-mail adressenbestand is aan een update toe en daarom worden de
lezers gevraagd om zich opnieuw aan te melden. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan steeds gedaan worden via
www.moerbeke.be en klik daarna op het daarvoor bedoelde pictogram.
BIB gesloten op vrijdagmiddag 04/04/2014:
Zoals u reeds hebt vernomen in vorige berichten zijn wij
genomineerd voor de prijs van “Beste Bibliotheek van
Vlaanderen en Brussel”. Op vrijdag 4 april valt het verdict
en krijgen wij de uitslag te horen in het Vlaams Parlement.
Daarom zal de bibliotheek die dag gesloten zijn.

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.

FOTOWEDSTRIJD MOERBEKE-WAAS

De Cultuur Adviesraad organiseert een fotowedstrijd.
Woon je in Moerbeke-Waas en heb je een sterke interesse
in de fotografie? Je bent geen professional maar je maakt
toch prachtige foto’s? Wij gaan op zoek naar de mooiste
foto’s van onze gemeente, gemaakt door en voor onze
inwoners. Er volgt een tentoonstelling in de bibliotheek.
Interesse? Doe mee en misschien maak jij de mooiste foto
van Moerbeke.
THEMA: “Moerbeke door het oog van de lens”. Hoe zie jij
onze gemeente?
HOE DEELNEMEN: registreer je tot uiterlijk 31/12/2014
via www.moerbeke.be. Je krijgt een unieke code om je
foto te benoemen. Stuur maximum 3 foto’s op.
WANNEER: van 1 mei 2014 tot 1 maart 2015.
PRIJZENPOT: totaal 375 euro aan prijzen
ALLE INFO, WEDSTRIJDREGLEMENT EN REGISTREREN:
www.moerbeke.be > Ontspannen & Ontdekken > Cultuur
> Fotowedstrijd Moerbeke-Waas

NATUURPUNT MOERVAART-ZUIDLEDE

Zondag 6 april: Natte voetenwandeling in de Reepkens.
De Reepkens zien er elke week anders uit. Fauna en flo-

ra zullen ons tijdens deze wandeling weer verbazen. Ingrid gidst ons oa. door rietvelden en broekbossen van
Natuurgebied de Reepkens. Dit Natuurreservaat is enkel
toegankelijk tijdens deze jaarlijkse wandeling. Er zal eveneens een woordje uitleg gegeven worden met betrekking tot de beheerwerken die op termijn zullen leiden tot
een gemengd inheems bos. 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 4 mei: Vroegochtendwandeling aan de Etbos.
De morgenstond heeft goud in de mond, m.a.w. degene
die aan deze gratis wandeling meedoen hebben echt veel
kans om reeën en andere geheimen te ontdekken in de
omgeving van de Etbos. We wandelen door een uniek
natuurgebied dat niet vrij toegankelijk is. Aangepast
schoeisel(laarzen) zeker nodig.
Afspraak om 5:00 ter hoogte van de Etboshoeve aan
de Zuidlede (Terwesttragel/Etbos in Moerbeke-Waas).
Je kan de Etbos het best bereiken vanuit Wachtebeke/
Moerbeke via Terwestbrug (over Moervaart) voorbij
kasteel Wulfsdonck tot aan Zuidlede. Of vanuit Lochristi/
Lokeren/Eksaarde richting Etbos tot aan de Zuidlede.
Meer info: Lou Roelandt, 09 348 70 31 of 0494 82 6326
lou.roelandt@skynet.be
Zondag 25 mei: De Turfmeersen op zijn Zond ags.
Waar is de tijd dat zowat elke weide vol bloemen stond?
In de Turfmeersen vind je nog dit rijk bloementapijt. Allerlei bijen, hommels en vlinders komen er nectar halen. Ook
in de Moerenloop, de kleine kreek in het midden van de
Turfmeersen,valt er heel wat te beleven. We nemen enkele flinke scheppen uit het heldere water en tonen je wat
er zoal in leeft.
De wandeling start aan de Terwestbrug, Moervaart te
Moerbeke-Waas. Laarzen zijn noodzakelijk bij deze gratis
wandeling. Na de wandeling kan er nagepraat worden in
de schuur met frisdrank en het natuurbier Gageleer.
Afspraak om 14.30 aan Terwestbrug te Moerbeke. Meer
info: Marc Martens, tel: 09/345 78 63 e-mail: marcmartens 1953@hotmail.com

5e WOLVENJOGGING

Joggingsclub Moerbeke vzw organiseert op zaterdag 12
april in Domein Puyenbroeck te Wachtebeke de “5e Wolvenjogging”.
Afstanden: 10 miles – 9,5 km – 5 km. Jeugdloop: 1 km
Jeugdloop:
Om 14.30: 1 km voor de jeugd minder dan 12 jaar. Alle
deelnemers ontvangen een verrassing. Loopwedstrijden
voor alle leeftijden.
Gezamelijke start om 15.00. Tijdsregistratie en afzonderlijke uitslagen 50- en 50+ in het kader van het selenjocriterium. Podia voor de eerste drie van elk klassement.
2 Streekbiertjes als herinnering.
Parcours:
Verkeersvrij (behalve toeristentreintje) doorheen het
prachtige Puyenbroeck. Start en aankomst aan de
sporthal.
Info: www.joggingsclubmoerbeke.be of 0476/46 83 75

SPORTNIEUWS

Zomersportkampen:
- 30/06 tem 04/07
- 25/08 tem 29/08
Van 4 tem 12 jaar.
Aanbod:
- Kleutersportkamp
- Lagere schoolsportkamp (Omnisport) met 2 uitstappen richting Puyenbroeck voor extra activiteiten.
Meer Info op www.moerbeke.be of de folder vanaf 20/05
(te verkrijgen via de sportdienst/Alles Kids/Moerbeekse
scholen)
Start To MTB
‘Start to mountainbike’ is voor iedereen die wil starten
met mountainbike of al een beetje ervaring heeft. In 5
lessen leer je alle technische aspecten van mountainbiken
kennen en bouw je je conditie op. Tijdens de eerste lessen
komen de basistechnieken aanbod (positie op de fiets,
remmen, basis onderhoud, schakelen, bochten in MTBsituatie…). In les 3 en 4 worden de basistechniek in een
MTB situatie uitgetest tijdens kleine tochten of parcours.
De lessenreeks wordt afgesloten met een toertocht.
Voor wie: beginnende mountainbiker, zonder of met
beperkte ervaring
Waar: Sporthal Moerbeke - Hospicestraat 18 - Moerbeke
Wanneer: zondag van 10:00 - 12:00
Data: 6/4, 13/4, 20/4, 27/4 en 4/5 (data kunnen eventueel
nog wijzigen in overleg)
Inschrijven: www.moerbeke.be - doorklikken naar sport
Via e-mail: sport@moerbeke.be
Prijs: Lessen + fiets: 40 euro (?)
Lessen + eigen fiets: 0 euro
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.

START TOT RUN!

Vijfde reeks S2R voor beginnende joggers uit het Waasland en het Meetjesland!
Vanaf zondag 16 maart gedurende 10 weken verzamelen
aan de sporthal te Moerbeke. Zondag om 10.00, dinsdag
om 19.00 en donderdag om 18.30. Deelname: € 35,00.
Hiervoor krijg je: de juiste begeleiding door onze coach,
een sportverzekering, een mooi t-shirt en een hesje.
Hoe inschrijven? Schrijf € 35,00 over op AXA-rek. Nr. BE95
7506 5672 8558. Wie jonger is dan 18 jaar of ouder dan 50
jaar betaalt slechts € 30,00. Vul zeker het online-formuliertje in zodat we jouw verzekering in orde kunnen brengen voor je start. Via je mutualiteit kan je eventueel een
deel van het inschrijvingsgeld recupereren.
Meer info: www.joggingsclubmoerbeke.be of Hedwig Van
Beveren 0474/68 61 87 of Linda Van Gool 0476/55 91 82

WEGGOOIEN? MOOI NIET!

Repair Café in Moerbeke op 26 april
Ook in Moerbeke gaat er binnenkort een Repair café door.
De Repair cafés zijn een opkomend fenomeen in Vlaanderen. Gratis bijeenkomsten waar mensen samen spullen herstellen, materiaal en know-how zijn aanwezig. Wie
naar een Repair Café komt, brengt zijn kapot voorwerp

mee en herstelt het samen met de (vrijwillige) reparateurs.
IDM organiseerde al verschillende Repair café’s en iedere
keer kon meer dan de helft van de toestellen vlot hersteld
worden. Was dit niet het geval, dan ging men vaak naar
huis met advies over het defect en de oplossing. Slechts bij
een kleiner percentage was er geen herstelling meer mogelijk. Reden te meer dus om ook in Moerbeke een Repair
Café te organiseren. Dit gaat door op zaterdag 26 april van
9:30 tot 12:30, in de Bibliotheek, Statiestraat 4.
Waarmee kan je terecht in dit Repair Café:
* Elektro (bleek de drukst bezochte hersteltafel tijdens de
afgelopen Repair Cafés): van stofzuigers en radio’s tot
wasmachines en grasmaaiers, alles is welkom.
* Kledij, onze stiksters weten raad met alle textielherstellingen.
* Meubelen, ook daar kunnen we bij helpen: bv. een stoel
waarvan een poot los zit, een schuif die knelt, …
* Fietsen en bromfietsen, laat ze in orde zetten en leer ook
zelf je band plakken of remblokjes vervangen.
* Computers, onze informaticaspecialisten hebben kaas
gegeten van zowel hard- als software.
* Klokken en mechanisch speelgoed, een niche, des te
meer iets om voor langs te komen.
* Boeken, pagina’s die loszitten, kaften die vervangen
moeten worden of een scheur in een blad, onze boekbinder lost het op.
Meer info en alle geplande IDM-Repair cafés vind je op
www.idm.be/repaircafé. Organisatie i.s.m. de gemeente
Moerbeke, Vormingplus Gent-Eeklo & Netwerk Bewust
Verbruiken (www.repaircafe.be).

VACATURE

1 BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
(M/V) MOERBEKE-WAAS.
Wij zijn op zoek naar een begeleid(st)er voor de leerlingen
die in de buitenschoolse kinderopvang verblijven. Met je
aanpak zorg je ervoor dat elk kind zich goed voelt en in zijn
ontwikkeling gestimuleerd wordt. Je bent flexibel en legt vlot
contacten. Je zorgt voor aangepaste activiteiten en biedt
structuur aan binnen de gangbare regels en afspraken.
VERWACHT
Je werkt graag met kinderen en hebt een goede wisselwerking met hen. Je hebt bij voorkeur een opleiding genoten in
de sector of gelijkwaardig door ervaring. Talenkennis: Nederlands. Werkervaring: pluspunt. Studievereisten: eventueel
een opleiding in de sector. Woonplaats: door het onregelmatige uurrooster wonen in een beperkte straal van de
plaats van tewerkstelling
BIEDT
Contract van bepaalde duur (tot eind 2014) met een proefperiode van 1 maand en kans op een contract van onbepaalde duur. Tijdregeling: tussen de 16 à 19 uur per week
Elke werkdag tussen 6u30 en 18u30 (ochtend- en avondopvang) met gebruik van een beurtrol
Loon: WS D1 (min. € 20.158,00/jaar max. € 27.737,00/jaar.
Geïndexeerd à 160,84. Fietsvergoeding. Maaltijdcheques.
PLAATS TEWERKSTELLING
“Alles kids”, Drongendreef 1, 9180 Moerbeke
SOLLICITEREN
Gemeentebestuur van Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7
9180 Moerbeke. Telefonisch contact opnemen met Mandy
De Smedt op het nummer 0486 64 27 88

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

