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

Vanaf januari 2015 is de bibliotheek op maandag, dinsdag en
vrijdag toegankelijk tot een kwartier voor sluiting = 18u45.
Alle andere uren blijven ongewijzigd.

CORRECTIE INFOBROCHURE

• Bij de opsomming van de verenigingen in de infobrochure
werd buiten onze wil om volgende vereniging niet vermeld.
Categorie: Cultuur & samenleving: Parochiecentrum vzw
Zij beschikken over een complex van 3 zalen waarvan de
grootste met een podium van 80m².
Contactpersoon: Paelinck Raphael - Korte Damstraat 42 –
0495 30 53 63 - email: rafpaelinck@hotmail.com
www.dataserver.be/moerbeke/parochiecentrum/
• Het nummer 1733 voor de geneeskundige wachtdienst
voor huisartsen is in Oost-Vlaanderen niet bereikbaar. Voor
de wachtdienst dient het volgende nummer gebruikt te
worden: 09 349 64 74

GIFVRIJE MAANDEN VAN FEBRUARI TOT MEI

Kies voor tuinieren zonder pesticiden
Neem eens een kijkje in je tuinhuis. Zonder het te beseffen,
bewaar je vaak nog halfvolle flesjes met giftig product. De etiketten vervagen of vallen af en na enkele jaren weet je niet
meer waarvoor het flesje diende. IDM raadt je aan deze flesjes giftig product zo snel mogelijk binnen te brengen bij het
KGA-afval. Ook de lege verpakkingen horen thuis bij het KGA.
Zo staan we in voor een veilige en milieuvriendelijke vernietiging van deze producten.
Wie tussen begin februari en eind mei z’n oude bestrijdingsmiddelen binnenbrengt, ontvangt in ruil een gratis zakje zonne-bloemzaad om extra van te genieten in de tuin. In Moerbeke gaat de actie door tijdens de wijkinzamelingen op 28
maart. Kijk op je ophaalkalender op pagina 11 voor de uren
en plaatsen.
Wist je dat…?
… pesticiden een invloed hebben op drinkwater? De pesticiden die je gebruikt tegen onkruid of om bladluizen te bestrijden, vervuilen onze leefomgeving. Ze dringen in de bodem en
tasten het grondwater aan of vloeien mee met regenwater
naar de riolen en in waterlopen. Er zijn specifieke zuiveringstechnieken nodig om de pesticiden te verwijderen uit het water dat bestemd is als drinkwater, met mogelijke risico’s voor
onze gezondheid. Ook voor de fauna en flora is dit schadelijk.
Tip
Wil je ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Doe dit niet met pesticiden, maar gebruik een andere
bestrijdings-methode, zonder chemische producten. Vermijd
ook het gebruik van pesticiden op je terras of oprit. Zo help

NOODNUMMERS:
BRANDWEER DRINGEND = 100
POLITIE DRINGEND = 101
RODE KRUIS: 105

GENEESKUNDIGE WACHTDIENST:
HUISARTSEN = 09 349 64 74
Vanaf zaterdagmorgen 8.00 u. tot
en met maandagmorgen 8.00 u. en
eveneens op zon- en feestdagen.

je mee aan een beter milieu én een gezonder leefmilieu voor
de mens!
Meer tips over tuinieren zonder pesticiden vind je op www.
zonderisgezonder.be. Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen
zonder pesticiden.

MANTELZORGPREMIE 2014

De gemeentelijke mantelzorgpremie bestaat reeds verschillende jaren in Moerbeke-Waas.
De reglementering inzake deze gemeentelijke mantelzorpremie was grotendeels gebaseerd op de provinciale mantelzorgpremie, doch deze laatste werd dit jaar afgeschaft.
Omdat de gemeente Moerbeke-Waas mantelzorgers verder
wil ondersteunen, werd de regelgeving herzien. Hieronder
vindt u een omschrijving wat de gemeentelijke zorgpremie
inhoudt en aan welke voorwaarden u moet voldoen om recht
te openen op deze premie.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen met
de sociale dienst van OCMW Moerbeke-Waas (contactpersoon: Steven Versele, tel.09.326.71.95)
AANVRAAG PROVINCIALE MANTELZORGPREMIE
ZORGPREMIE 2014
Welke regelgeving vormt de grondslag van het formulier?
Dit formulier is een toepassing van het OCMW-raadsbesluit
d.d. 27.02.2014
Wie komt in aanmerking voor deze premie?
De zorgbehoevende:
• is minstens 21 jaar op het moment van de zorgverlening
• is gedomicilieerd op het adres van zijn mantelzorger
• komt niet in aanmerking voor de tussenkomst verleend
vanuit de Vlaamse Zorgverzekering
• scoort in het betreffende zorgjaar tussen 30 en 34 punten
op de BEL-schaal
De mantelzorger:
° is gedomicilieerd in de gemeente Moerbeke-Waas
° het netto belastbaar inkomen van de mantelzorger bedraagt
hoogstens:
27.268 euro voor een alleenstaande (niet-geïndexeerd):
huidig geïndexeerd bedrag 34.071 euro)
32.268 euro voor gehuwden of samenwonenden (niet-geïndexeerd): huidig geïndexeerd bedrag 40.266 euro)
(basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedragen worden verhoogd met
10 procent per kind ten laste en nog eens bijkomend 10 procent voor iedere
persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van minstens 66 procent).

Wat als de zorgbehoevende in de loop van het zorgjaar ook
andere opvang heeft?
Indien de zorgbehoevende niet ononderbroken in het gezin
TANDARTSEN = 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

APOTHEEK = 0903 99 000
www.apotheek.be
AED toestel (defibrillator): inkomhal
serviceflats, Hospicestraat 15a

verbleef gedurende het zorgjaar, meldt u de periodes van onderbreking. Een onderbreking kan onder andere hospitalisatie
zijn, opname in kortverblijf of verzorging in een ander gezin
(beurtrol).
Welk bedrag wordt toegekend?
Het maximum bedrag is €25/maand of €300/jaar
Welke documenten moeten voorgelegd worden?
- Attest van indicatiestelling waaruit de toegekende score van
zorgbehoevendheid blijkt op de BEL-schaal (met betrekking
tot het desbetreffende zorgjaar) en dit op basis van doorgestuurd dossier via ziekenfondsen.
- Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de domiciliëring
en inwoning blijkt, met de samenstelling van het gezin van
de aanvrager (evt. te bekomen in Sociaal Huis zelf)
- Aanvraagformulier samen met de verklaring op eer van de
aanvrager waaruit het aantal zorgdagen thuis blijkt
- Een kopie van het aanslagbiljet der personenbelasting van
de aanvrager, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst
Financiën betreffende het zorgjaar – 2 jaar.
- Indien een persoon met een handicap van meer dan 66 procent deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager, dient een
kopie bijgevoegd te worden van het officiële attest waaruit
het percentage van invaliditeit blijkt
Wanneer moet de aanvraag uiterlijk ingediend worden?
De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk op 28.02 van het
jaar volgend op het betreffende zorgjaar.

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.

WINTERTIPS
Bescherm uw waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten.
Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
* Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
* Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen?
Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de
leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen
en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen
smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel).
Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.
* Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in
of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld
aan koude wind.
* Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig
en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg
te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat u de
hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
* Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u best regelmatig de stand van uw watermeter.
Stelt u plots een hoog verbruik vast?
Ga dan op zoek naar de oorzaak. U kan bv. ’s avonds voor het
slapengaan de stand van uw watermeter noteren.
Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt en u stelt ’s
morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de
buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude
wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Een rit* is een enkel (heen- of terug) traject en is de afstand tussen ophaaladres en bestemming.

Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
* Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren.
Sluit eerst de hoofdkraan af.
Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan.
Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof
omwille van smeltgevaar.
Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer.
* Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er
zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit u
met waterschade na ontdooiing.
Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
* Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is,
dient u de hulp in te roepen van uw drinkwaterbedrijf.
* Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan u
enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de
leidingen vanzelf.
In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis
bent of gaat slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij plotse dooi.
* In geval van waterschade neemt u best contact op met uw
verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

OCMW Moerbeke, Hospicestraat 15b, 9180 Moerbeke. Tel: 09
346 81 61, fax : 09 346 56 78

Voor meer tips kan u terecht op www.dewatergroep.be.

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
Tarieven per rit:
Tarief
0-25km

Tarief
26-50km

Tarief
>50km

Instapvergoeding

Rolstoelgebruiker

€0,50
per km

€0,50 per
km

€1,50 per
km

€0,50
per rit*

Niet rolstoelgebruiker

€1,50 per
km

€1,75 per
km

€1,75 per
km

€0,50
per rit*
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De oorlogskrant
Driemaandelijks blad ter herdenking van WOI in Moerbeke-Waas

Verantwoordelijke
Uitgever gemeente
Moerbeke Waas
09/3468005

Een terugblik op 2014
De werkgroep rond WOI mag met enige fierheid terug blikken
op de activiteiten rond de herdenking van de Grote oorlog.
Op 4 oktober werd onder grote belangstelling het boek van
Paul Hesters voorgesteld in de Moerbeekse Bib.

Gelijktijdig liep er de ganse maand oktober de begeleidende
tentoonstelling met foto’s en ander materiaal gepubliceerd in
het boek “Moerbeke-Waas Den Grooten Oorlog”. De organisatie was in de handen van de Heemkundige Kring.

Samenstelling
Heemkundige Kring
Moerbeke Waas
09/3467804

En op 11 november vond de jaarlijkse herdenking plaats aan
het monument van de gesneuvelden. Ook hier zagen we een
grote publieke belangstelling voor een licht vernieuwde uitgave.

Paul De Vos, vele jaren organisator van deze herdenking heeft
vorig jaar de fakkel doorgegeven aan een nieuwe enthousiaste ploeg. We danken Paul dan ook voor de jarenlange inzet
om deze herdenking in stand te houden.

Logo
Op 9 oktober werd onder grote belangstelling, ook van de
jeugd, een info bord ingehuldigd naast het gerestaureerde
station. 100 jaar geleden vond hier de beschieting van het
station plaats waarbij een dertigtal soldaten en burgers het
leven lieten. Het bord moet een blijvende herinnering zijn
aan dit tragisch gebeuren.

Jullie hebben het misschien al gemerkt. In de header van deze
krant staat het logo van erfgoed cel Waasland. Het stelt de
elektrische draad voor met het welbekend op plooibaar passeursraam dat smokkelaars gebruikten om een doorgang te
krijgen tussen de onder hoogspanning gezette prikkeldraad.
In het kader van de honderdjarige herdenking van WOI or-

ganiseren verschillende gemeenten en organisaties uit het
Waasland in de periode 2014-2018 allerlei projecten en evenementen, zoals lezingen, tentoonstellingen, wandelroutes,
fietstochten, publicaties, voorstellingen, inventarissen, enz.
Erfgoedcel Waasland heeft een eigen campagnebeeld ontwikkeld. Op deze manier kan op een uniforme én herkenbare
manier gecommuniceerd worden rond alle activiteiten in het
kader van ‘100 jaar Groote Oorlog in het Waasland’ en is het
potentieel publieksbereik groter. Alle individuele projecten
en acties rond de herdenking van WOI in het Waasland kunnen zo onder een gezamenlijke communicatief aantrekkelijke
vlag gecommuniceerd worden naar het publiek, met als doel
de herkenbaarheid van het gegeven ‘De Groote Oorlog in het
Waasland’ te verhogen en het Waasland als regio te profileren.

Nieuws uit de werkgroep 2015
Voor dit jaar zijn opnieuw enkele opmerkelijke activiteiten
voorzien:
- Op 29 januari is er de jaarlijkse dag van de poëzie met Willie Verhegghe. Hij brengt gedichten over De Grote Oorlog.
Aanvang 19h30 in de Bib, toegang gratis
- Zaterdag 21 februari organiseert Curieus in de Bib een muzikale en literaire avond: “Op weg naar Passchendaele”.
De Moerbeekse inwoonster en zangeres Soetkin Collier
brengt een resem liederen ingekleed in een fictief verhaal.
Aanvang 20h00, deuren 19h30.
- De bib organiseert in november een Tentoonstelling rond
de Dodendraad. De Heemkundige Kring vult dit aan met
een lezing van Professor Vanneste over de dodendraad op
vrijdag 6 november om 20 uur.
- Verteltheater Seppeling: in het kader van de tentoonstelling over de Dodendraad organiseert de Bib voor de scholen een vertel opvoering over WOI. Meer info in een volgend nummer.
- Volg ook dagelijks: https://www.facebook.com/pages/
De-Groote-oorlog-in-Moerbeke-Waas/519919638112030.
Nieuws en weetjes over WOI in en rondom ons dorp.
- Drukfoutje: aandachtige lezers hebben waarschijnlijk gemerkt dat in het vorige nummer (1st jg nr 2) ook de maanden juli augustus september in de hoofding stonden. Dat
moest natuurlijk Oktober November December zijn. Wij
verontschuldigen ons voor deze fout.

Gesneuvelden: jan. febr. ma 1915
- 01februari 1915 in het
hospitaal van Calais: Maurice de Smet, Korporaal
1ste linieregt, stamnr.
101/52942, militie 1902,
geboren in Watervliet
08/01/1882, zoon van
Hippoliet en Margaretha
Stevens, gehuwd met
Emma Huys, woonachtig
Opperstraat 52

In de vorige nummers vermeldden wij de gesneuvelden
die in Moerbeke woonden tijdens hun oproeping. Helaas
zijn er ook een aantal mannen gevallen die geboren zijn in
Moerbeke, maar bij hun oproeping reeds verhuisd waren
naar andere oorden. Volgende personen vielen voor het
vaderland in de periode augustus 1914- maart 1915.
- Op 18 augustus sneuvelt te Neerlinter soldaat Petrus
Poppe, lid van het 2e linieregiment, stamnr. 56663, militie
1907. Hij is geboren op 12/09/1887 op de Kruisstraat als
zoon van Eduard en Philomena Vanpottelberghe. Hij was
gehuwd met Maria van Dorselaer en woonde sinds 1910 in
Maldegem. Hij ligt begraven te St Margriete Houtem.
- Op 8 november 1893 wordt in Moerbeke August Van Putte
geboren als zoon van Petrus en Odila Meerte. De familie
verhuist op 21/ juni 1909 naar Schaarbeek. August is van
de militie 1913 en zal in dienst gaan bij het 6e linieregiment. Op 26 augustus 1914 sneuvelt hij in Wespelaar. Hij
wordt begraven in Veltem-Beisem graf 190.
- Op 30 augustus sneuvelt August Alleman in Haacht. Hij was
soldaat bij het 7e linieregiment, stamnr. 107/54310, militie1906. Geboren te Ieper op 06/12/1886 als zoon van Jan
en Rosalie Van Damme. August was dat jaar in maart gehuwd met Josephine Coumans, zuster van Henri Coumans
de schaapherder van de Kruisstraat. Samen wilden ze een
gezinnetje stichten in Molenbeek.
- Eduard Alphonse Logiest wordt in Moerbeke geboren op
18 november 1891 als zoon van Alphonse en Emma Van
Megroot. Op 23 november 1893 verhuist hij op tweejarige
leeftijd samen met zijn 2 broers, 3 zusters en zijn ouders
naar St-Gilles-Waas. Hij wordt in 1909 beroepsvrijwilliger
bij het 2e linieregiment 3/3. Op 2 oktober sneuvelt Eduard,
als sergeant, tijdens de beschieting van Duffel. Hij wordt
begraven op het militair kerkhof van Lier, graf 318.
- Joseph Dullaert hier geboren op 05 mei 1888
en op 28 oktober 1914
gesneuveld te Pervijse.
Hij is de zoon van Petrus
Dullaert en Joanna Heirman. Joseph vertrekt op
19 september 1910 naar
Brussel en vervoegt daar
de militaire school bij
het 2de regiment der
grenadiers. Hij heeft het
stamnr 46791. Hij was
gehuwd met Philomène
Vander Cammen.

Zaterdag 21 februari
20 uur
“Op weg naar
Passchendaele”.
met Soetkin Collier
Bibliotheek
Moerbeke

