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‘ALLES KIDS’ ZOEKT!

WAT?
gemotiveerde studenten vanaf 17 jaar. Met diploma animator
of studerende in de richting zorg.
VOOR?
Buitenschoolse kinderopvang. (kinderen van 2,5 tot 12jaar)
Ons team te versterken in de schoolvakanties.
Wat houd dat in: spelen met de kinderen, kinderen verzorgen,
activiteiten binnen een thema voorzien, helpen bij de opkuis
(tafels afkuisen, vegen,…),….
WAAR?
In de refter van de gemeentelijke basisschool de vlinderdreef
of in de containerklassen aan de kleuters. Drongendreef 1,
9180 Moerbeke- Waas.

BIBLIOTHEEKNIEUWS

NIEUWE COLLEGA
Op1aprilgaatdehuidigebibliotheekassistenteHerlinda metpensioen. Gelukkig wordt haar werk voortgezet door een nieuwe
collega Débra.
NIEUWE BOETEBEREKENING
Voor geleende materialen die te laat worden terug gebracht
naar bibliotheek, of te laat worden verlengd, betaalt te lener
een boete. De boetetarieven zijn per 1 februari aangepast:
Boete bij minder dan 1 week te laat: €0,10 per geleend materiaal. Boete bij meer dan 1 week te laat: €0,20 per geleend
materiaal per begonnen week. Inleveren van geleende materialen kan altijd via de inleverbus aan de zijkant van het bibgebouw. Verlengen kunt u zelf thuis via uw eigen bibliotheekaccount op http://mijn.bibliotheek.be, of je stuurt een
e-mail naar bib@moerbeke.be. Ook telefonisch verlengen is
mogelijk tijdens de openingsuren van de Bib: 09 346 79 50.
SLUITINGSDAGEN APRIL-MEI-JUNI
De bibliotheek is gesloten op de volgende dagen:
Paasmaandag 6 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei, pinkstermaandag 25 mei.

BESLISSING PLAN-MER-SCREENING RUP
ZONEVREEMDE WONINGEN

Het gemeentebestuur Moerbeke maakt momenteel een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de zonevreemde woningen 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 SCRPL14123).
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.

EHBO VOOR OUDERS
MET JONGE KINDEREN

De meeste ongelukken met kleine kinderen gebeuren thuis
en op onbewaakte momenten. Dan is het goed om te weten
wat je moet doen. Ouders en grootouders, oudere broers of
zussen zijn dan vaak de eersten om hulp te verlenen aan de
kinderen.
Daarom organiseert het LOK Moerbeke-Waas in samenwerking met het Rode Kruis een EHBO-cursus speciaal voor ouders met jonge kinderen. Natuurlijk kunnen ook grootouders,
oppasburen, oudere broers en zussen aan deze cursus deelnemen.
De cursus stelt de meest voorkomende kinderongevallen centraal. Onder begeleiding van een ervaren instructeur leren
cursisten om de EHBO - handelingen met zelfvertrouwen toe
te passen.
Wanneer? Dinsdag 19 mei 2015 van 19u30 tot 21u30
Waar? Rode Kruis Lokalen Moerbeke-waas , Moerhofstraat 18
A, 9180 Moerbeke-Waas
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan tot
12 mei 2015 via e-mail stephanie.poppe@ocmwmoerbeke.
be of telefonisch op 09.326.71.94.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGS-PLAN ZONEVREEMDE
BEDRIJVEN, GEMEENTE MOERBEKE

In zitting van 27 januari 2015 werd het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven voorlopig vastgesteld
door de gemeenteraad.
Het ontwerp van RUP ligt ter inzage in het gemeentehuis
bij de dienst Ruimtelijke ordening. Het openbaar onderzoek
loopt van 16 februari 2015 tot en met 16 april 2015.
Opmerkingen en bezwaren kunnen binnen deze periode bezorgd worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a. Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
UITVOERINGS-PLAN ZONEVREEMDE
SPORT EN RECREATIE,
GEMEENTE MOERBEKE

In zitting van 27 januari 2015 werd het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Zonevreemde Sport en Recreatie voorlopig
vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van RUP ligt
ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening.
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 = 0900 15 500
www.apotheek.be
AED toestel (defibrillator): inkomhal
serviceflats, Hospicestraat 15a

Het openbaar onderzoek loopt van 16 februari 2015 tot en
met 16 april 2015.
Opmerkingen en bezwaren kunnen binnen deze periode bezorgd worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a. Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.

GEZOCHT: M/V VOOR KUNSTPROJECT

De Cultuur Adviesraad (CAR) van Moerbeke organiseerde in
2014 de eerste editie van de ARTISTIEKE LENTE in samenwerking met Leo De Schepper en Daan Anthuenis. Dit was meteen de aanzet van een verrassend kunstproject voor en door
Moerbeke èn met een zekere uitstraling.
In 2016 komt er een nieuwe editie van dit kunstproject met
als thema WOI.
Omdat er in onze gemeente heel wat gekend en ongekend talent aanwezig is, willen wij via deze weg een oproep doen naar
plaatselijke kunstenaars die interesse hebben om deel te nemen aan dit project. Alle mogelijke kunstvormen zijn welkom
zoals poëzie, fotografie, muziek, schilder- en beeldende kunst,
liefst zo ruim mogelijk.
Of u nu kunstenaar bent of niet, u kunt altijd meewerken aan
het project. Zo zijn wij ook nog op zoek naar medewerkers in
de organisatie.
Geef uw interesse door aan onze Bibliothecaris via Bibliothecaris@moerbeke.be of geef uw contactgegevens telefonisch
door op 09 346 79 50 en wij nodigen u uit naar de startvergadering.

SAMENWERKING POLITIEZONE
REGIO PUYENBROECK MET
HET DIERENASIEL GENT

Sinds 1 januari 2015 werken de vier gemeenten van politiezone regio Puyenbroeck samen met het dierenasiel van Gent.
Alle inwoners van Lochristi, Zelzate,Wachtebeke en Moerbeke
kunnen tijdens de openingsuren rechtstreeks terecht bij het
asiel te Gent. Treft u in één van de vier gemeenten een loslopend, gewond of overleden dier aan, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met Dierenasiel Gent - P. Bergmansdreef 2
(Citadelpark) - 9000 Gent.Tel:09 222 53 03. Zij komen het dier
dan zo snel mogelijk bij u thuis afhalen. Het asiel biedt tevens
een volledig uitgewerkt zwerfkattenbeleid aan. De vier gemeenten van de politiezone kunnen beroep doen op het asiel
indien zij kampen met zwerfkattenproblematiek. De katten
worden opgehaald door het asiel, gesteriliseerd en ter adoptie
aangeboden.

Jaarlijks valt ongeveer één op drie mensen ouder dan 65 jaar.
In de woonzorgcentra hebben bijna alle bewoners een verhoogd valrisico. Er zijn verschillende oorzaken die een valpartij
kunnen uitlokken: evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk,
slecht zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en een onvei-

lige omgeving. Hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter je
kans om te vallen.
Op oudere leeftijd kan zo’n val ernstige gevolgen hebben:
breuken en andere lichamelijke letsels, zoals verstuikingen en
snijwonden, komen vaak voor. Andere gevolgen zoals valangst,
verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en
toegenomen zorgafhankelijkheid zijn minder zichtbaar, maar
hebben een grote invloed op het welbevinden en de zelfstandigheid.
Waarom specifieke aandacht voor slaappillen?
In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde van de 65-plussers
met een slaapmiddel. In de woonzorgcentra is dit zelfs de helft
van de bewoners. Slaapmiddelen werken goed voor een korte
periode. De meeste mensen nemen hun slaapmiddel echter al
jaren. Het gebruik van slaappillen voor een periode langer dan
een maand kan leiden tot verschillende nadelen. Mensen die
lange tijd slaappillen gebruiken voelen zich vaker moe en suf
overdag en kunnen zich niet goed meer concentreren. Andere
mogelijke gevolgen zijn slappe spieren en wazig zicht. Deze nadelen verdubbelen de kans op een valpartij.
Ook zonder slaappillen is een goede nachtrust mogelijk. Neem
je al geruime tijd slaappillen? Bespreek dan met je arts of apotheker of je dit langzaam kan afbouwen en stoppen.
Een belangrijke tip om goed te slapen, is overdag zoveel mogelijk actief zijn en bewegen. Lichaamsbeweging is daarenboven
de beste remedie om valpartijen te voorkomen. “Rust roest”
zegt het spreekwoord. Probeer daarom regelmatig te wandelen, doe lichte huishoudelijke taken of speel met de kleinkinderen
Andere tips om vallen te voorkomen
Verhoog je eigen veiligheid. Dit kan door een aantal eenvoudige maatregelen:
* Zorg in je huis voor voldoende verlichting en antislip onder
tapijten;
* Wees bijzonder aandachtig en voorzichtig op de stoep;
* Draag aangepast en stevig schoeisel, dat je volledige voet
omsluit;
* Laat je ogen regelmatig controleren en draag een aangepaste bril indien nodig;
* Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel, anders kan je duizelig worden;
Neem ook een kijkje op www.valpreventie.be voor meer informatie en tips.

SPORTNIEUWS

ZOMERSPORTKAMPEN:
- 6/07 tem 10/07
- 24/08 tem 28/08
Van 4 tem 12 jaar.
Aanbod:
- Kleutersportkamp
- Lagere schoolsportkamp (Omnisport): tijdens het lagere
schoolkamp worden er terug extra activiteiten voorzien.
Meer Info:
- www.moerbeke.be/
- Folder wordt verdeeld rond 20/05 (te verkrijgen via
de sportdienst/Alles Kids/Moerbeekse scholen)
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.
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De oorlogskrant
Driemaandelijks blad ter herdenking van WOI in Moerbeke-Waas

Verantwoordelijke
Uitgever gemeente
Moerbeke Waas
09/3468005

Een terugblik:
Poëzie, muziek en proza
Dag van de Poëzie. De cultuur adviesraad had op 29 januari niemand minder dan Willy Verhegghe uitgenodigd. Deze
dichter, vooral bekend voor zijn gedichten over de ronde
van Frankrijk alsook enkele bundels over grootheden van de
wielersport, bracht op de dag van de poëzie in de bib een
programma rond WOI. Werken van bekende dichters, maar
ook eigen werk konden het in grote getale opgekomen publiek zeer fel boeien. Het was muisstil, iets wat de dichter
zelf charmeerde. De gedichten waren zuiver, geen lyrische
omschrijvingen van wat er gebeurde in 1914-1918, maar pakkende situaties gegoten in een mooie dichtvorm. Andermaal
een geslaagde avond en deze maal ook in het kader van de
herdenking van WOI.

Op weg naar Passchendaele: een sfeervolle avond van hoog
niveau. Een perfecte organisatie, Soetkin Collier op haar best
en een begeleiding om u tegen te zeggen met gitarist Philip Masure en Iers
accordeonist
Davis
Munnelly. De liederen werden aaneen
gesproken met een
fictief, doch herkenbaar verhaal door
Mieken Daelman en
Peter Vervaet. De
avond werd afgerond
met het gedicht “In
memoriam”
ofwel
“David’s Father”. De

Samenstelling
Heemkundige Kring
Moerbeke Waas
09/3467804

zaal zat afgeladen vol en de reacties achteraf eensluidend:
het was beklijvend, magisch en prachtig. Dit was een organisatie van Curieus.

Eerstkomende activiteiten
Ook volgende maanden staat heel wat op til in het kader van
de herdenking van WOI.
- Op 28/06/2015 maken ‘De vrienden van het parochiecenter’ een daguitstap naar Raversijde voor een bezoek aan
de Atlantikwall, waarvan stukken uit 14-18. Inschrijving bij
Raf Paelinck, tel +32495305363. Vervoer met eigen wagens.
- Zaterdag 12 september tijdens de jaarmarkt en vlasdag
op de Koewacht: officiële voorstelling van een informatiebord op het nieuw aangelegd pleintje, tentoonstelling
rond de elektrische draad in de Belgische kerk en inhuldiging stoeptegels langs het traject van diezelfde draad. Een
samenwerking met de gemeenten Terneuzen, Stekene en
Moerbeke
- De maand november organiseert de Bib een tentoonstelling rond de Dodendraad.
- 6 november komt professor Vanneste vertellen over de
Dodendraad. Een organisatie van de Heemkundige Kring.
- Verteltheater Seppeling: in het kader van de tentoonstelling over de Dodendraad organiseert de Bib voor de scholen een vertel opvoering over WOI.
- 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.

Oproep
Na het succes van vorig jaar organiseert de cultuur adviesraad van Moerbeke in 2016 een nieuwe uitgave van de Artistieke Lente van Moerbeke. ‘Voor de volgende editie hebben
we de Eerste Wereldoorlog als centraal thema’, verduidelijkt
schepen Marc Fruytier. ‘We doen dan ook een oproep naar
plaatselijke kunstenaars die interesse hebben om deel te nemen aan dit project. Alle mogelijke kunstvormen zijn welkom.
Ook niet-kunstenaars die willen meewerken aan de organisatie mogen zich melden. Geïnteresseerden, zowel kunstenaars
als anderen, kunnen terecht in de bibliotheek, via mail naar
bibliothecaris@moerbeke.be of telefonisch via het nummer
09-346.79.50. Dit voorjaar komt er al een startvergadering.

APRIL MEI JUNI 1915

In de Breskensche Courant van 30 juni 1915 vinden we volgend akelig nieuws. De elektrische versperring tussen België
en Nederland is een feit.

Logboek
Op de gemeenteraad van 19 mei 1914 wordt een lening
goedgekeurd van 5000 Fr. bij het Gemeentekrediet om te
voorzien in de uitzonderlijke lasten die voort spruiten uit de
staat van oorlog. De toenmalige burgemeester Maurice Lippens geeft daarbij een kort overzicht “van al datgeen werd
verricht sedert het uitbreken van de oorlog om de werklieden arbeid te verschaffen en te voorzien in de nood”. Deze
lening wordt ondertekend op 3 juni 1915.
In de notulen van 17 juni 1915 lezen we volgende: vooraleer
over te gaan tot de bespreking der dagorde doet de heer
voorzitter kennen dat mijnheer Lippens, burgermeester der
gemeente, verzocht was geworden door den heer Kolonel
Gunther, Etappenkommandant te Lokeren, om zich in zijn bureel op zaterdag 12 dezer (juni) om 2 uur namiddag, te willen
aanbieden. Bij zijne aankomst in de Kommandatur werd aan
den heer Burgermeester kenbaar gemaakt dat de vrijheid
hem was ontnomen en hij denzelfden dag nog zou worden
vervoerd naar Duitschland, om reden dat zijne tegenwoordigheid in Belgie door de Duitsche Overheid als onwenschelijk (“ungewunscht”) geacht werd. De gemeenteraad betreurt
deze maatregel en neemt deze gelegenheid te baat om nogmaals aan mijnheer de burgermeester zijne erkentelijkheid
uit te drukken over al het goede dat hij steeds verricht heeft
voor de gemeente en bijzonderlijk gedurende den oorlog.
De gemeenteraad verloopt dan verder onder het voorzitterschap van de heer Haentjens.
Gesneuvelden:
- 15 mei in Pervijse: Josephus Pieters, oorlogsvrijwilliger 12de linieregiment 2/1, stamnr.52829, militie 1906,
geboren in Gent 14/02/1885, gehuwd met Marie-Louise
Rolé, woonachtig korte Damstraat 38

- 29 mei 1915 in Steenstrate: Gustave Van Der Loeff, soldaat
2de linieregiment Cie mitrailleurs, stamnr 102/62716, militie 1916, geboren Gent 19/05/1896, zoon van Prosper en
Cordula Van De Moere, woonachtig Opperstraat 80

Opnieuw vonden wij een gesneuvelde, geboren in Moerbeke, maar voor de oorlog verhuisd.
- Simoens Albrit, geboren in de Bergstraat 1 Koewacht op 11/07/1885 als zoon van Pieter en Marie Therese Dieusart. Vader Pieter
was douanier en vertrok met de ganse familie op 29 mei 1888 naar Eeklo. Albrit sneuvelt op 08/12/1914. Plaats onbekend.

