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ASBESTCEMENT, VEILIG WEG

Asbest werd tot eind jaren negentig gebruikt in heel wat
bouwmaterialen. Het gaat dan over toepassingen als dakbedekking (de gekende golfplaten, maar ook sommige
dakleien), afvoergoten, schouwpijpen, imitatiemarmer,
bloembakken, … . Tegenwoordig mogen asbesthoudende
materialen omwille van gezondheidsrisico’s niet meer
gemaakt of verkocht worden. Bij verbouwingen en herstellingen aan woningen komen echter nog heel wat van
dergelijke materialen vrij.
Asbest naar het recyclagepark
Heb je nog dergelijke cementgebonden asbesthoudende
golfplaten, afvoergoten, schouwpijpen,… dan kan je hiermee steeds terecht op het recyclagepark. Op het recyclagepark staat een speciale container voor de inzameling
van cementgebonden asbesthoudende materialen. Om
de verspreiding van asbestvezels te voorkomen is deze
container steeds afgesloten met een dekzeil. Enkel bij het
aanleveren wordt het dekzeil open gelegd zodanig dat je
asbesthoudende materialen in de container kan leggen
(de materialen mogen zeker niet in de container gegooid
worden!).
De aanvoer van asbestcement naar het recyclagepark is
beperkt tot maximaal 10 asbesthoudende platen per jaar
per gezin. Heb je meer afval, dan dient dit te worden afgevoerd naar de site van IDM (Moortelstraat 16 te Lokeren)
waar deze afvalfractie wordt aanvaard tegen betaling van
een tarief van 0,1 euro per kg (excl. btw).
Zelf aan de slag?
Als het asbestcement nog in relatief goede staat is en
eenvoudig kan worden verwijderd, dan kan je mits het
naleven van onderstaande maatregelen zelf aan de slag.
* Bevochtig het asbesthoudend materiaal tijdens de
werkzaamheden.
* Verwijder het materiaal voorzichtig en gebruik daarbij
enkel handwerktuigen. Gebruik NOOIT boormachines,
slijpschijven,… voor het verwijderen van asbesthoudende materialen!
* Verwijder de stukken één voor één, zo kan je voorkomen
dat het materiaal breekt. Gooi in geen geval met het
materiaal!
* Draag geschikte werkkledij en beschermingsmiddelen
en zorg voor een goede verluchting als je binnenshuis
werkt. Reinig de kamer nadien met schoon water, niet
met de stofzuiger want die blaast de vezels gewoon in
de lucht.
Meer informatie over asbest en de gezondheidsrisico’s
kan je terugvinden op www.mmk.be (rubriek infotheek,
dossier asbest). Je kan er ook een link vinden naar de
interessante brochure ‘Asbest in en om het huis’, alsook
informatie over erkende asbestverwijderaars.

BESLISSING PLAN-MER-SCREENING
RUP ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE

Het gemeentebestuur Moerbeke maakt momenteel een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor 3 zonevreemde
sport- en recreatieterreinen op het grondgebied van de
gemeente. Voorafgaand aan de plenaire vergadering werd
door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
besloten dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft
tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota
en deze beslissing zijn raadpleegbaar op de website van de
dienst MER (www.mervlaanderen.be, code SCRPL13205).

BESLISSING PLAN-MER-SCREENING
RUP ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

Het gemeentebestuur Moerbeke maakt momenteel een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor 11 zonevreemde
bedrijven op het grondgebied van de gemeente. Door het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie werd besloten dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en
deze beslissing zijn raadpleegbaar op de website van de
dienst MER (www.mervlaanderen.be, code SCRPL13204).

BIBLIOTHEEKNIEUWS

“Beestachtig!” zomers leesprogramma
Alle kinderen van het 1° tot en met het
6° leerjaar van het lager onderwijs kunnen van 15 juni tot en met 15 september
meedoen aan het leesprogramma.

Het Leesprogramma ”Beestachtig! Lekker lezen over dieren”, wil kinderen laten kennismaken met al die mooie,
leuke, spannende en grappige boeken die er in de bib over
dieren zijn.
De bedoeling van het leesprogramma is het lezen op een
leuke manier te stimuleren, vandaar dat het ook voor
minder goede lezers geschikt is.
Wat moeten jullie doen? Kinderen die willen deelnemen
aan het programma kiezen een boek van de thematafel
met beestachtig leuke boeken. Deelnemers ontvangen
bij aanvang een leespaspoort. Voor elk boek dat je leest
en bijhorende opdracht die je tot een goed einde brengt,
kan je een sticker in je leespaspoort verdienen. Wie zo
vijf stickers bijeen leest, kan die inruilen voor een leuk cadeautje.
Meer informatie in de bib. Het leesproject loopt van 15
juni tot 15 september.
Sta niet voor een gesloten deur
De bib is GESLOTEN op vrijdag 11 juli, vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus. Onze JAARLIJKSE VAKANTIE loopt van
maandag 21 juli tot en met zaterdag 2 augustus.

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

SPORTNIEUWS

Nieuwe lessenreeksen najaar 2014
Kinderaanbod
Op maandag 1 september start opnieuw de SPORTACADEMIE. Deze gaat door in de turnzaal van de gemeenteschool
De Vlinderdreef van 16u tot 17u. Voor wie? Voor alle kinderen van Moerbeke van het 1ste tem het 6de leerjaar. Inschrijven: Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS.
Op dinsdag 2 september start de SPORTACADEMIE voor
de kleuters. Deze gaat door in de turnzaal van de gemeenteschool De Vlinderdreef van 16u tot 17u. Voor wie? Voor
alle kinderen van Moerbeke van 3 tot 6 jaar. Inschrijven:
Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS.
Zaterdag 6 september start het ‘KINDERTURNEN’ terug.
Alle kinderen van de 1ste kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar kunnen komen turnen van 9u-12u (afhankelijk van de
groep).
SPORTEL- Programma (50+)
GALM-project: 1 uur sporten voor alle senioren (vanaf
50+) op dinsdag van 10u tot 11u, vanaf 2 september.
Steeds gevarieerde sporten!!
Badmintonnen: Lessenreeks van 10 lessen op vrijdag van
9u- 10u. deze reeks start op 10/10 en loopt tot 19/12/2014
Al deze activiteiten gaan niet door tijdens de schoolvakanties. Voor meer informatie (data, kostprijs,…), controleer
de website of moerbeke - extra dat verschijnt half augustus of de sportdienst.
Scholenveldloop:
Dit jaar gaat de scholenveldloop Moerbeke-Wachtebeke
door in Moerbeke op de sportterreinen - Moerfhofstraat
op zaterdag 20 september. De Scholenveldloop is voor iedereen uit de 3de kleuterklas en het lager onderwijs, de
inschrijvingen gebeuren via de school.
Senior Games te Blankenberge
Op woensdag 1 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 De Romeo’s. Deelnameprijs is 13 €. Gelieve vooraf in te schrijven via de sportdienst. De inschrijvingen moeten binnen zijn vóór dinsdag
19 augustus.
Week van de sportclub van 13-21 september
Tijdens de week van de sportclub zetten we de deelnemende sportclubs van Moerbeke even in de kijker. Er zijn
verschillende gratis initiaties. Ben je nog opzoek naar een
sport, kom dan zeker een kijkje nemen. Meer info is te
vinden op de website www.moerbeke.be en op de facebookpagina (www.facebook.com/sportdienst.moerbeke)
Informatie? 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.
Al uw activiteiten verschijnen in de Uit-kalender. U kunt
hiervoor zelf inloggen en is volledig gratis. Kijk op de
website van moerbeke.be of uitinmoerbeke.be.
Artikels die hier niet zijn opgenomen verschijnen in de
elektronische nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te ontvangen kunt u inschrijven via moerbeke.be.

VORMSEL

Oproep aan alle ouders
U heeft een jongen/meisje geboren in 2003 (of ev. 2002
maar gaat volgend schooljaar naar 6e leerjaar)?
Uw zoon/dochter wenst volgend jaar (18/04/2015) gevormd te worden?
Hij/zij loopt geen school in Moerbeke (en staat dus niet
automatisch op de lijst)?
Gelieve dan uw naam, adres, telefoonnummer en naam
van dochter/zoon, op te geven bij: E.H. Bonnaerens, pastoor, de Kerchovestraat 19, 9180 Moerbeke, tel. 09/346
81 90, e-mail: fernand.bonnaerens@skynet.be of Nora
Van Renterghem, Plaisantstraat 10, 9180 Moerbeke, tel.
09/346 91 56, e-mail: noravanrenterghem@hotmail.com
Wel graag voor 1 september inschrijven, zo kunnen wij u
tijdig alle nodige documenten bezorgen. Neem gerust contact op met één van de bovenvermelde personen indien u
vragen heeft of meer informatie wenst.

WACHTDIENST APOTHEKER
WACHTEBEKE-MOERBEKE-LOCHRISTI

Vanaf 2014 zijn er enkele wijzigingen in het wachtdienst
systeem van de apothekers in de zone WachtebekeMoerbeke-Lochristi-Zaffelare-Beervelde-Zeveneken-Sint
Kruis Winkel.
Om veiligheidsreden zal vanaf 22.00 de wachtdienst geheim zijn. De patiënt kan de naam van de apotheker met
nachtwacht vragen aan de politie in Lokeren (09 340 94
99) die dan de apotheker verwittigt dat een patiënt op
komst is. Dit werkt reeds jaren uitstekend in de meeste
gemeenten, onder meer in het Waasland.
Vanaf 2014 kan er elke dag of nacht van de week een andere apotheker van wacht zijn. De wachtlijst wordt niet
meer opgemaakt voor een gans jaar. Bel 0900 15 500 of
raadpleeg www.apotheek.be, daar kan u ook een smartphone app downloaden. Tussen 22.00 - 09.00: bel de politie van Lokeren 09 340 94 99, of bel 0900 15 500 en men
zal u doorverwijzen.

Word haagdonor en vergroot de hoop.

Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben
jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een
plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers
de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van
50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen.
Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen met de
Vlaamse intercommunales en de gemeenten mee aan
de strijd tegen kanker. Het enige wat jij moet doen is je
taxushaag snoeien tussen 15 juni en 31 augustus en het
jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladafval
helemaal gratis doneren in je recyclagepark. Eenvoudiger
kan het niet en tegelijk vergroot je de hoop voor heel veel
kankerpatiënten.
Vergroot de hoop. Verklein de kanker. Alle informatie over
haagdonatie vind je op www.vergrootdehoop.be.
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De oorlogskrant
Driemaandelijks blad ter herdenking van WOI in Moerbeke-Waas

Verantwoordelijke
Uitgever gemeente
Moerbeke Waas
09/3468005

Het zat er aan te komen. WOI zal ook in Moerbeke de nodige aandacht krijgen. Door middel van een oorlogskrantje
dat om de vier maand verspreid wordt, samen met de
Moerbeekse info, willen we jullie op de hoogte houden van
alle activiteiten die er de komende vijf jaar zullen volgen in
het kader van de herdenking. Tevens maken we tijd voor
enkele korte verslagen van voorbije activiteiten rond dit
thema. En er is ook een logboek. Aan de hand van feiten
uit de notulen van de gemeenteraad van de periode 14-18,
overzichten van gesneuvelden en andere markante zaken
zullen we trachten chronologisch het verhaal van Moerbeke in een notendop samen te vatten.

Werkgroep
Om de activiteiten te coördineren is in onze gemeente een
werkgroep opgericht onder toezicht van schepen Marc
Fruytier. Deze groep heeft tot taak alle activiteiten te bundelen en te promoten en mogelijke overlappingen uit te
sluiten. De werkgroep is opgericht eind 2013 en bestaat
uit afgevaardigden van de Culturele Raad, de Heemkundige Kring, de dorpsraad van de Koewacht en enkele individueel geïnteresseerden. Samen is een meerjarenplan
uitgewerkt om de activiteiten zo veel mogelijk te spreiden.
Meerdere geïnteresseerde verenigingen zijn bij het geheel
betrokken. Natuurlijk zal de Heemkundige Kring een eminente rol spelen in het ganse gebeuren. Zij bezitten veel
lokale info en hebben toegang gekregen tot registers en
archieven. Tentoonstellingen, lezingen, artikels in hun tijdschrift en de uitgave van een boek “De grooten oorlog”
(auteur Paul Hesters) zijn maar enkele voorbeelden.
Op cultureel vlak zullen we ook muziek, poëzie, theater en
andere mogelijke optredens aan bod laten komen. Daarbij
zijn de Moerbeekse verenigingen opnieuw van groot belang. Zij kunnen autonoom activiteiten zoals bijv. uitstappen organiseren. Voor elk wat wils, dat is het motto. Daarom hebben we ook jullie steun nodig. We blijven ervaren
dat nog veel materiaal ergens onderaan één of andere
kast ligt. Kijk even in de oude fotodoos van oma en opa.

Samenstelling
Heemkundige Kring
Moerbeke Waas
09/3467804

Misschien vinden jullie nog een foto van een familielid als
frontsoldaat, impressies van de oorlogsjaren, brieven van
het front, medailles of andere herinneringen, hoe gek ook.
Alle materiaal wordt geïnventariseerd met de bedoeling
eind 2018 een tentoonstelling te houden met “rariteiten”:
stukjes gemaakt door een soldaat in krijgsgevangenschap,
kunstig bewerkte oorlogsmunitie, etc..

Activiteiten
Zoals eerder vermeld verschijnt er een lijvig boek rond de
de grote oorlog in Moerbeke en de beschieting van het
station op 9 oktober 1914. Die dag werd Moerbeke voor
het eerst in grote mate geconfronteerd met de gruwelen
van de oorlog. In oktober 2007 verscheen van de hand van
Paul Hester het boek “De beschieting op 9 oktober 1914
en het leven tijdens de Grote oorlog te Moerbeke-Waas”.
In korte tijd was de oplage van 300 stuks uitverkocht en de
vraag naar het boek bleef. Paul Hesters dook opnieuw in
de archieven en nog meer gegevens kwamen boven water. Dat resulteerde in een nieuwe uitgave. Op 4 oktober
2014 zal het boek officieel worden voorgesteld in de Bib.
Op 9 oktober zal een gedenkplaat worden onthuld aan het
gerestaureerde station waardoor deze beschieting voor altijd een plaats krijgt in de Moerbeekse geschiedenis. Deze
onthulling zal gebeuren met aanwezigheid van de nodige
prominente genodigden uit het leger.
De 11 novemberviering blijft een traditie. We zullen via
livemuziek en andere mogelijke toegevoegde activiteiten
de Moerbekenaar trachten aan te moedigen deel te nemen. Daarbij zal zeker beroep gedaan worden op de jeugd.

4 augustus persvoorstelling
Die dag zullen we via een persvoorstelling het totale programma uit de doeken doen. Verenigingen die nog andere
activiteiten plannen kunnen steeds beroep doen op dit
krantje ter promotie van hun activiteit.

Logboek
Wegens de dreigende oorlogsvoering vanuit Duitsland
wordt op 1 augustus de algemene mobilisatie afgeroepen.
Honderden mannen uit Moerbeke stappen op de trein elk
naar hun regiment. In allerijl wordt op 3 augustus 1914
een gemeenteraad samen geroepen. Daarbij wordt volgende politieverordening goedgekeurd, dit “omwille van
de noodzakelijkheid om dringende maatregelen te nemen
om de publieke orde te bevrijden”
- De herbergen zullen alle dagen gesloten worden om
21h00.
- Alle samenscholingen van meer dan vijf personen op de
openbare weg zijn verboden. Na de gewone sommaties
zullen de samenscholers uiteen worden gedreven met
de macht der wapens.
- Het is verboden zakken of daarop lijkende lasten te dragen of te vervoeren langs de openbare weg na zonsondergang en voor zonsopgang.
- Tot verder order worden alle feestelijkheden opgeschort. Het is ook verboden muziek te spelen of danspartijen in te richten.
- Deze verordening zal afgekondigd en aangeplakt worden. Ze is onmiddellijk uitvoerbaar.
De invasie van België gebeurt in drie golven. De meest
zuidelijke gaat over Luik en Namen, tijdens deze actie
sneuvelen de eerste drie Moerbeekse soldaten. De meest
noordelijke invasiegolf gaat over Antwerpen. Daar ondervinden de Duitsers hevige tegenstand.
In de Gazet Van Antwerpen verschijnen ellelange lijsten
met gekwetsten en de plaats waar ze worden verzorgd.
Op 29 september 1914 lezen we; Duym Fr(anciscus)
Moerbeke-Waes 6e lin. In de Ambulancie VanderNest in
de Blindenstraat Antwerpen.
********
Voor uitgebreide info kun je steeds terecht bij de Heemkundige kring van Moerbeke. Gedurende de vijf volgende
jaren zal in elk van hun viermaandelijks tijdschrift telkens
een aspect van de oorlog worden toegelicht. Het derde
nummer van hun tijdschrift brengt het verhaal van de
laatste 24 dagen van Pieter Paelinck, gesneuveld op 24
augustus 1914 in Ermeton sur Biert. Aan de hand van
een tiental brieven die hij naar zijn vrouw op stuurde, de
dagen na zijn wederoproeping tot aan zijn dood, reconstrueren we deze periode. Het geeft goed weer hoe de
gewone Moerbekenaar de oorlog zag “gebeuren”.
Ook het boek van Paul Hesters eerder beschreven zal zeker meer duiding geven en wordt een verrijking voor jullie
bibliotheek.

Gesneuvelden
- 7 augustus 1914 in het fort van
Boncelles bij Luik: Leopold De
Vilder, soldaat 1ste regiment
jagers te voet, stamnummer
24445, militie 1909, geboren te
Moerbeke-Waas op 8/11/1889,
zoon van Petrus De Vilder en Marie van Hauwe wonende Dorpvaart 39.
- 23 augustus 1914 in het fort
van Andoy Wierde bij Namen: Alois Ongena, soldaat 1ste regt. jagers te voet, stamnr.21022, militie
1903, geboren in Zaffelaere 11
april 1883, zn van Jan-Baptiste
Ongena en Virginie Van Haute
wonende Damstraat 83.
- 24 augustus 1914 in Ermeton
sur Biert: Pieter Paelinck, soldaat 1ste regiment jagers te voet,
stamnr.20057, militie 1898, geboren in Sinaai 22/03/1878, zoon
van Frederic en Stephanie Ivens,
en gehuwd met Nathalie Rooms
wonende Damstraat 152
- 2 september 1914 in de verzorgingsafdeling van Willebroek:
Edmond Ongenae, soldaat 3de linieregiment, stamnr.54496, militie
1903, geboren in Moerbeke-Waas
27/10/1883, zoon van Domien en
Stephanie Verbrugghen, wonende
Ooststraat 25.
- 5 september 1914 in Ruysbroeck: Jozef Van Acker, soldaat
2de regt. Jagers te voet, stamnr
126/598697, militie 1913, geboren Moerbeke 16/09/1893,
zoon van Eduard en Maria Dhanis,
wonende Oostvaart 28.

Oproep: voor onze toekomstige krantjes zijn we op zoek naar foto’s van Emile Baes, geboren 06/02/1882 te Moerbeke, gesneuveld 1/11/1914 Stuyvekenskerke en Edmond Goetkindt, geboren 05/06/1896 te Moerbeke, overleden
27/10/1918 in het hospitaal van Bourbourg.
***************
Bezoek ook geregeld onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/pages/De-Groote-oorlog-in-Moerbeke-Waas/519919638112030

