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WIJ

♥ BORSTEN

Tijdens de maand oktober – internationale borstkankermaand – zetten de 10 gemeenten van de regio ScheldeDurme* het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker in de kijker.
Vandaag doet ongeveer de helft van de vrouwen van 50 tot
en met 69 jaar mee aan het Vlaams Bevolkingsonderzoek
naar borstkanker. In Moerbeke laat 51,43 % zich screenen.
Dat is goed maar nog niet voldoende. Als 75 % van al die
vrouwen deelneemt, daalt het aantal vrouwen dat sterft
door borstkanker aanzienlijk. Borstkanker is een veel
voorkomende ziekte waarbij een vroegtijdige opsporing
uiterst belangrijk is. Daarom bundelen wij onze krachten
en sporen vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar aan elke twee
jaar een screeningsmammografie (foto’s van de borst) te
laten nemen. Tijdens de maand oktober organiseren 10
gemeenten uit de regio Schelde-Durme allerlei activiteiten.
De actie Schelde-Durme ♥ borsten is een initiatief van de
10 gemeenten van de regio Schelde-Durme in samenwerking met het Centrum voor vroegtijdige opsporing en preventie van kanker, Think Pink, Bakkers Vlaanderen, Sporting Lokeren en Logo Gezond+.
Wij rekenen op u en verwachten u op onze activiteiten.
Info en tickets: www.houdenvanborsten.be en
www.bevolkingsonderzoek.be.

*Lokeren, Laarne, Wetteren, Wachtebeke, Destelbergen, Moerbeke,
Wichelen, Lochristi, Melle, Merelbeke

Acties in Moerbeke

♥ Roze gebak
De bakkersbond brengt opnieuw het roze gebak uit. Het
roze gebak is enkel in de maand oktober te verkrijgen.
Het gebak kan verkregen worden bij:
Bakkerij De Moor, Schoolstraat 15
Bakkerij De Clercq, Hospicestraat 59
Café-taverne Aquarella, Opperstraat 16
den Bezekoek, Opperstraat 54
♥ KVLV organiseert op 18 oktober een share fair beurs in
de bibliotheek en focust op ‘geef wat van je tijd’ met een
roze workshop.
♥ Marktactie door VLD-vrouwen

BIBLIOTHEEKNIEUWS

Bibliotheekweek 11 tot 19 oktober
Deel je passie
In de bibliotheek vindt u informatie en
ontspanning. Naast informatieve boeken en literatuur
voor volwassenen en kinderen kunt u bij ons ook terecht
voor strips, tijdschriften, grootletterboeken, luisterboeken,
internet en dvd’s. Of kom in de bibliotheek de dagelijkse
krant lezen met een gratis kop koffie. De bibliotheek is een
plaats waar mensen elkaar ontmoeten en kennis delen,
een plek waar iedereen welkom is.
In het kader van de bibliotheekweek willen wij graag weten
wat u als bibliotheekbezoeker bezig houdt: wat is uw
passie? Kom uw passie delen in de bibliotheek en maak samen met het bibpersoneel een themastand. Laat zien wat
u interesseert, ontmoet bijzondere mensen.
Voor meer informatie kunt u terecht in de bibliotheek.
Radio 2
Vrijdag 10 oktober staat de bib op haar kop voor radio 2.
De leeszaal wordt voor even omgetoverd tot een radiostudio waar een live-uitzending gemaakt zal worden voor het
programma ‘Avondpost’. Er is slechts een beperkt aantal
voorbehouden zitplaatsen beschikbaar. Tijdens de opname is de bibliotheek volgens de normale openingsuren
geopend. Natuurlijk stemt u 10 oktober vanaf 16 uur de
radio af op ‘Avondpost’!
Verwendag en boekenverkoop
Op zaterdag 11 oktober starten wij de bibliotheek-week
met een verwendag voor de leners. U wordt in de bibliotheek getrakteerd op een hapje en een drankje met gezelligheid. Tevens start deze dag de jaarlijkse boekenverkoop.
Oude boeken, tijdschriften en dvd’s mogen weg aan zeer
lage prijzen. Kom dus zeker langs!
Tentoonstellingen
De komende maanden is er nog meer te beleven in de bibliotheek. In oktober kunt u een tentoonstelling bezoeken
rond de eerste wereldoorlog. Vanaf 5 november hebben
wij de tentoonstelling ‘Circus in Vlaanderen’ voor u staan.
Tentoonstellingen zijn vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Lezingenreeks Buitenbeentjes ‘2014: leven in transitie’
Naar jaarlijks gebruik wordt ook dit jaar de lezingenreeks Buitenbeentjes georganiseerd door BiblioWaas,
het samenwerkingsverband van 9 bibliotheken van de 9
gemeenten in het Waasland. U kunt aanwezig zijn bij 9
boeide lezingen van eigenzinnige sprekers. Het thema dit
jaar is verrassend: ‘2014: leven in transitie’. In deze tijd
verandert er veel. Situaties veranderen, levens veranderen, mensen veranderen…
De lezingen starten telkens om 20.00uur en de toegang is
gratis. Wel is reserveren noodzakelijk. Dit kan bij de bibliotheek waar de lezing doorgaat.
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Donderdag 23 oktober is het de beurt aan Moerbeke.
Die avond komen Joz Motmans en S.D. De Schepper naar
de Bibliotheek voor hun lezing ‘Transitie in/met jezelf als
transgender persoon’.
De medische en juridische ontwikkelingen rond transgender personen kennen de laatste jaren een hoge vlucht en
langzaam wordt het taboe doorbroken. Hoe zit een transitie in elkaar, wat komt er allemaal bij kijken en hoe geef
je dit een plaats in je leven?
Expert Joz Motmans, coördinator van het Transgender Infopunt en ervaringsdeskundige Samuel Dali De Schepper,
auteur van ‘Aan de achterkant was alles in orde’, geven uitleg over het leven als transgender persoon.
Ook de lezingen in de andere 8 Wase bibliotheken zijn zeker de moeite waard. Bij ons in de bibliotheek is een beschrijving van het gehele programma beschikbaar.
Regiovertelsessie
Voor de 12e keer biedt de provincie vertelmomenten aan.
Vrijdag 21 november kunt u in de bibliotheek luisteren
naar verhalen van en over indianen. TcollectiefvertelT
maakte een selectie van boeiende verhalen voor volwassenen en neemt het publiek mee in de vertelkoffer van de
grote prairie. Zij brengen verhalen onder de titel ‘Rookpluimen, verhalen van de vlakte’. De vertelling gaat door in de
bibliotheek om 20.00 uur en is gratis. Vooraf inschrijven is
wel zeer gewenst. Dit kan aan de balie van de bibliotheek,
via bib@moerbeke.be of 09 346 79 50.
Voorleesweek
De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die het belang
van voorlezen in de kijker zet. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de creativiteit en de sociale
vaardigheden bij kinderen. Bovendien is voorlezen de garantie voor een leven lang leesplezier. Stichting Lezen wil met
de voorleesweek, van 22 tot 30 november, volwassenen
aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod voorleesboeken voor kinderen van alle leeftijden. De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag op weg.

FIETSREGISTRATIE

Graag leggen wij hier ook nog even de nadruk op het nut
van de fietsregistratie. Het aanbrengen van het rijksregisternummer op het frame van uw fiets heeft ondertussen
reeds zijn efficiëntie bewezen. Bij het terugvinden van uw
gestolen fiets kan iedere politiedienst via dit nummer in
enkele seconden uw huidig adres nagaan om uw fiets terug
te bezorgen. Dit vermijdt dat anders uw fiets terechtkomt
in een of andere openbare fietsenverkoop.
De fietsregistratie wordt door onze technische dienst
GRATIS uitgevoerd door het aanbrengen van een antidiefstal klever met uw rijksregisternummer op het
frame van de fiets. U kunt dit aanvragen via de website:
http://www.moerbeke.be/website/276-www.html of via
het gemeentehuis dienst “Rijbewijzen” tijdens de openingsuren. U wordt dan op een later tijdstip uitgenodigd.
Vergeet niet uw identiteitskaart mee te brengen!

KAPHOUT TE KOOP

21 essen, gelegen in de Zandberg te Moerbeke. De bomen zijn gekenmerkt. Info te verkrijgen bij Dhr. Tollenaere
Herman 0472/66 66 76.

Prijsofferte per gesloten omslag voor 30 oktober 2014 aan
Moerbeke Polder, Hospicestraat 13 te 9180 Moerbeke
Waas. Indien U de hoogste bieder bent, wordt U telefonisch op de hoogte gebracht door de Ontvanger Griffier
Mevr. Dieleman Ann. De bomen moeten gerooid zijn voor
31/12/2014.

VERVOER VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
OF EEN ERNSTIG BEPERKTE MOBILITEIT

Als je voor je verplaatsingen afhankelijk bent van een rolstoel of je bent ernstig beperkt in je mobiliteit en je woont
in Lokeren, Lochristi, Moerbeke of Wachtebeke, kan je gebruik maken van deze vervoerdienst.
Voorwaarden:
Voor elke inwoner van Lokeren, Lochristi, Wachtebeke of
Moerbeke, die:
- Gebruiker is van een rolstoel
- Beperkt is in zijn/haar mobiliteit om zich te verplaatsen
- Een medisch attest kan voorleggen van deze beperking
en zelf niet over aangepast vervoer beschikt
Deze OCMW’s willen de mobiliteit van personen met een
handicap of een ernstig beperkte mobiliteit verhogen. We
beschikken over aangepaste voertuigen die voorzien zijn
van een lift. Een rit moet uiterlijk twee dagen vooraf worden aangevraagd.
Kostprijs:
- Jaarlijks lidgeld waardoor je ook verzekerd bent (€10
per kalenderjaar; bij een echtpaar €15 per kalenderjaar)
- Prijswijzigingen mogelijk afhankelijk van index
- Voor wachttijd wordt geen vergoeding gevraagd
- Betaling op basis van een maandelijkse factuur
Tarief
0-25km

Tarief
26-50km

Tarief
>50km

Instapvergoeding

Rolstoel
gebruiker

€0,5
per km

€0,5
per km

€1,5
per km

€0,5
per km*

Nietrolstoelgebruiker

€1,5
per km

€1,75
per km

€1,75
per km

€0,5
per km*

* Een rit* is een enkel (heen- of terug) traject en is de
afstand tussen ophaaladres en bestemming.
OCMW Moerbeke, Hospicestraat 15b, 9180 Moerbeke.
Tel: 09 346 81 61, fax: 09 346 56 78

SPORTNIEUWS

Yogilates NIEUW!
Yogilates is een combinatie van yoga en pilates. De dynamische pilates oefeningen worden afgewisseld met staande en zittende houdingen uit de yoga, die gepaard gaan
met een bewuste ademhaling. Een workout met zorgvuldig
opgebouwde serie rekoefeningen die het lichaam in een
toestand van harmonie en balans brengt.
Voor wie: Iedereen kan meedoen vanaf 16 jaar
Waar: Turnzaal Vlinderdreef - Drongendreef 1 - Moerbeke
Wanneer: Op woensdag avond van 20.00 – 21.00
START op 15 oktober.
Kostprijs: €27 voor 9 lessen (€3/les - factuur wordt opgestuurd)
Inschrijven: www.moerbeke.be - doorklikken naar de sport
Sportdienst Moerbeke
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De oorlogskrant
Driemaandelijks blad ter herdenking van WOI in Moerbeke-Waas

Verantwoordelijke
Uitgever gemeente
Moerbeke Waas
09/3468005

Op maandag 4 augustus vond in aanwezigheid van leden van
het CBS, de gemeenteraad, feest comité, Culturele Raad en
werkgroep WO1 de persvoorstelling plaats van het herdenkingsprogramma dat over de volgende 5 jaar zal lopen. Bij
die gelegenheid werd de banner voorgesteld die de activiteiten zal aankondigen.

Eerstkomende activiteiten
Zaterdag 4 oktober: voorstelling boek Paul Hesters: “De
grooten oorlog in Moerbeke-Waas” in De Bib om 19h . Er
bestaat de mogelijkheid tot voorintekening, leden van de
Heemkundige Kring betalen dan 20 Euro, niet leden 22 Euro
op rekeningnummer IBAN: BE85 0682 0499 7706 van de HK.
met vermelding: boek De groote oorlog. Na 4 oktober voor
iedereen 24 Euro.
Vanaf zondag 5 oktober tot laatste weekend oktober begeleidende tentoonstelling met foto’s en feiten uit het nieuwe
boek. (tijdens de openingsuren van de BIB). Een organisatie
van de Heemkundige Kring.
Donderdag 9 oktober om 11h00: Onthulling gedenkplaat
aan oud station met militaire prominenten en het spelen van
de ‘last post’. De bevolking wordt hierop uitgenodigd.

Samenstelling
Heemkundige Kring
Moerbeke Waas
09/3467804

Logboek
- In de GVA van september 1914 vinden we volgende
melding: Militair hospitaal, bijhuis 1bis, Roodestraat:
Desmet Edm(ond) Moerbeke 1e gren 2/1.
- Bij de verdediging van Antwerpen en de Schelde vallen
tijdens het ganse beleg vier Moerbeekse slachtoffers
te betreuren. Antwerpen valt op 9 oktober. Vele soldaten vluchten naar Nederland waar zij zullen verblijven in gevangeniskampen. Anderen zullen via
Engeland terug naar het front keren aan de IJzer. In de
daaropvolgende 3 maanden sneuvelen nogmaals vijf
Moerbeekse soldaten. In de eerst vijf maanden van de
oorlog sneuvelen dus 12 van de in totaal 30 gevallen
soldaten van Moerbeke.
- Tijdens de gemeenraadszitting van 6 oktober 1914
worden twee extra tijdelijke veldwachters aangesteld
als extra bewaking gezien de precaire toestand van het
land. De volgende gemeenteraadszitting zitting zal pas
plaats vinden 19 mei 1915.
In de Gazet van Antwerpen van 24 december 1914 lezen
we het volgende:

Gesneuvelden
- 5 oktober 1914 in Antwerpen: Petrus
Meyers, beroepsvrijwilliger, 2de regiment grenadiers, stamnr.47706, militie 1910, geboren in Moerbeke-Waas
22/12/1890, zoon van Eugeen en Maria
Hostijn, woonachtig Bergstraat 45.

- 22 oktober 1914 in Stuyvenkenskerke: Alphonse Bracke, soldaat carabiniers cycliste, stamnr.132/3555, militie 1907, geboren in Moerbeke-Waas
13/09/1887, zoon van Leo en MarieTherese Neyt woonachtig Pereboom 7.

- 24 oktober 1914 in Booitshoecke:
Robert van Der Donck, korporaal 4de
linieregiment, stamnr. 104/58145, militie1913, geboren in Moerbeke-Waas
31/07/1893, zoon van Remi en Irma Inghelbrecht, woonachtig Damstraat 27.

- 1 november 1914 overlijdt in het hospitaal van Calais: Emile
Baes, soldaat 2de regiment carabiniers, stamnr.132/2136,
militie 1902, geboren in Moerbeke-Waas 06/02/1882, zoon
van Joannes en Rosalie Van Damme en gehuwd met Stephanie Van Loo. Hij raakte gewond in Stuyvekenskerke, woonachtig Terwestvaart 11. Geen foto beschikbaar.

Oproep!

- 4 november 1914 in Lombardsijde:
Henri Rogiers, soldaat 7de linieregiment, stamnr. 53985, militie 1904,
geboren in Lokeren 25/10/1884, zoon
van Bernardus en Rosalia Poppe, woonachtig Heidewegel 58

Foto’s oud-strijders:

Bij onze zoektocht naar alle oud-strijders van Moerbeke
ontbreken ons nog vele foto’s. We zullen in de komende
krantjes lijsten publiceren van soldaten waar we nog
geen “gezicht” kunnen op kleven. Misschien kunnen jullie ons helpen het overzicht compleet te maken.
U kunt steeds terecht bij Maurice Fruytier tel 093467804
mailadres maurice.fruytier@telenet.be of bij Cyriel Aper
tel 093468964 mailadres cyriel.aper@scarlet.be

- 10 november 1914 in Diksmuide: Gustaaf De Moen, soldaat 1ste linieregiment, stamnr.101/57639, militie 1911,
geboren in Eksaarde 15/07/1891, zoon
van Charles en Marie Van Damme,
woonachtig Damstraat 158.

Verhalen

- 1 december 1914 in Ramskapelle:
Frederic De Schepper, soldaat 25ste
linieregt 2/3, stamnr. 105/57148, militie1912, geboren in Moerbeke Waas
23/11/1892, zoon van Eduard en Maria
Dumont, woonachtig Spelonckvaart 45.

We zijn op zoek naar verhalen en gegevens rond de elektrische draad, tijdens de oorlog, meer bepaald van de
Koewacht. Deze zullen verwerkt worden in een toneel
dat Seppe Celie voor deze gelegenheid zal samenstellen
in 2018. (tel 0476392986) seppecelie@gmail.com

