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BIBLIOTHEEKNIEUWS
Nieuwe aanwinsten

De bib koopt doorlopend nieuwe boeken, tijdschriften, strips
en dvd’s aan. Zo ontdek je steeds nieuwe werken die je kunt
lenen! Lees een bekroonde bestseller of bespaar jezelf een
tijdschriftabonnement door je favoriete magazine uit de bib
te lenen. Zin in een tv-avondje? Naast (bekroonde) films verlenen we ook bekende tv-series. Voor nieuwe aankopen luisteren we natuurlijk naar onze leners. Een aankooptip kunt u
altijd achterlaten aan de balie in de bib of mailen naar bib@
moerbeke.be

Zomerleesprogramma
Alle kinderen van de lagere
school kunnen van 1 juni tot
en met 30 september 2016
opnieuw meedoen aan ons
Zomerleesprogramma.
Het Leesprogramma ”Op
het puntje van je stoel” wil
kinderen laten kennismaken
met spannende, enge en
griezelige verhalen vol avonturen en gevaar.
De bedoeling van het leesprogramma is het lezen tijdens de
zomervakantie op een leuke manier te stimuleren. Deelnemers aan het programma kiezen een boek van de thematafel. Voor elk boek dat gelezen wordt, verdient de lezer een
sticker in zijn leespaspoort. Wie zo vijf stickers bijeen leest,
kan die inruilen voor een leuk cadeautje.
Meer informatie hierover in de bib.

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag
6 mei (O.H. Hemelvaart), maandag 16 mei (Pinkstermaandag) en dinsdag 28 juni 2016 (teambuilding).

VALLEN: BLIJF ER EVEN BIJ STILSTAAN!
Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen – gevolgen die je
liever vermijdt. Gelukkig kan je de kans op vallen makkelijk
zelf verkleinen door actief te zijn en je veiligheid te verhogen. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter.
Daarom organiseert het Sociaal Huis in samenwerking met
LOGO Gezond+ op 19 april 2016 om 13.30 u een gratis interactieve lezing in het Woon- en Zorgcentra Ter Moere.
Tijdens deze namiddag staan we stil bij de mogelijke oorzaken van een val en hoe we deze het beste kunnen vermijden.
Ergotherapeute, Leen Bouckaert, geeft concrete info en tips
om het dagelijks leven veiliger te maken.
Voor wie? Alle thuiswonende 65-plussers woonachtig te
Moerbeke
Waar? Woon- en zorgcentrum Ter Moere, Sportlaan 13,
9180 Moerbeke-Waas
Tijdens de pauze voorzien wij gratis koffie en gebak.
Inschrijven kan in het Sociaal Huis, Hospicestraat 15 b, 9180
Moerbeke vóór 11 april 2016. Telefonisch inschrijven kan bij
maatschappelijk werkster Stephanie Poppe op het nummer
09 326 71 94. Inschrijven is noodzakelijk, het aantal plaatsen
is beperkt.

Sta niet voor een gesloten deur

De bib is gesloten op pinkstermaandag 16 mei en dinsdag
28 juni i.v.m. een teambuilding van het gemeentepersoneel.
Alle andere dagen, ook in de schoolvakanties, is de bib normaal geopend.

ZITDAGEN VOOR HET INVULLEN
VAN DE PERSONENBELASTINGEN
De zitdagen voor het invullen van de personenbelastingen
gaan door op dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni 2016 telkens van 09.00 - 12.00 u en van 13.15 - 16.00 u in de polyvalente zaal van de Bibliotheek, Statiestraat 4, 9180 Moerbeke.
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.

EERSTE SAMENAANKOOP DAKISOLATIE
VOOR HET WAASLAND
20% van alle woningen heeft nog steeds geen dakisolatie,
hoewel sinds 1 januari 2015 de nieuwe norm voor dakisolatie van kracht is. Bovendien wordt momenteel werk geTANDARTSEN = 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 (= €1,50/min.)
www.apotheek.be
AED toestel (defibrillator): inkomhal
serviceflats, Hospicestraat 15a

maakt van een Waas klimaatactieplan om de CO2-uitstoot
in onze regio te verminderen met minstens 20% tegen 2020.
Daarom organiseert Interwaas in samenwerking met de gemeenten en met steun van de Confederatie Bouw Waasland
een samenaankoop dakisolatie in het Waasland. Er zullen zowel prijzen voor isolatiematerialen worden aangeboden om
zelf te plaatsen als prijzen voor materialen inclusief plaatsing.
Ook jij kan je steentje bijdragen aan de klimaatdoelstelling
van onze regio door je dak te isoleren. Als surplus bespaar je
op je energiefactuur én verhoog je het comfort in je woning.

Dubbele besparing

Een samenaankoop dakisolatie verzamelt zo veel mogelijk
burgers die samen de markt op gaan om een voordelig tarief te bedingen voor de aankoop (met of zonder plaatsing)
van dakisolatie. Door in groep te kopen, krijg je kwaliteit, een
goede prijs en begeleiding. Eens de dakisolatie geplaatst is,
kan je tot 30% besparen op je energiefactuur.
Bovenop deze besparing kan je ook nog genieten van:
• een belastingvermindering van 30% (indien werken uitgevoerd door aannemer)
• verlaagde BTW van 21 naar 6% (woning ouder dan 10 jaar)
• een premie van 3 tot 4 euro per vierkante meter voor doehet-zelvers (tot 30/06/2016)
• een premie van 6 tot 8 euro per vierkante meter indien
werken uitgevoerd door aannemer (tot 30/06/2016)
• na 30/06/2016 zal het premiestelsel van Eandis wijzigen.
De premies zullen tegen 2020 stelselmatig afgebouwd worden.
• bij Interwaas kan je bovendien nog steeds terecht voor de
Vlaamse energielening
Het is dus nu het moment om uw woning beter te isoleren
om maximaal te kunnen genieten van de voordelen.

Heb je interesse?

Vrijblijvend inschrijven of wens je meer informatie? Dat kan op
www.waaslandklimaatland.be/samenaankoop-dakisolatie, via
frauke.vangoethem@interwaas.be of via 03 780 52 07.

Meer weten over dakisolatie en onze aankoop?
Kom naar onze energiefit-sessie!
Dakisolatie is een van de meest interessante investeringen
die je kunt doen aan je woning. Er zijn bovendien erg veel
mogelijkheden, ook voor wie denkt dat er ingrijpende werken nodig zijn. Informeer je goed. Zo laat je je niet afschrikken door indianenverhalen, vermijd je verrassingen en maak
je betere keuzes. Daarom combineren we onze infoavond
omtrent de samenaankoop met een gratis Energiefit-sessie
van Eandis. Technische aspecten worden meegegeven in
mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft onafhankelijk advies over de voor- en nadelen van materialen en
technieken. Verder overlopen we met u welke financiële
steunmaatregelen er nog zijn voor dakisolatie en lichten we
de Vlaamse Energielening toe. Tot slot bekijken we hoe de
samenaankoop dakisolatie zal verlopen.
De sessie in Moerbeke gaat door op 3 mei 2016 in de Bibliotheek en start om 19.30 u. Het einde wordt voorzien rond
21.00 u. Inschrijven kan via www.eandis.be/energiefit.

Workshop een ‘muts voor je huis’, een must voor
doe-het-zelvers
Ben je van plan om zelf je handen uit de mouwen te steken
en je dak zelf te isoleren? Schrijf je dan zeker in voor de gratis

workshop ‘Muts voor je huis’ op zaterdag 30 april van 9.00
u tot 13.00 u. Tijdens deze workshop leer je op een niet geïsoleerde zolder (ergens in Moerbeke) de kneepjes van het
vak. Een correcte plaatsing is namelijk cruciaal voor de effectiviteit van de geplaatste isolatie. Je krijgt uitleg over de
verschillende isolatiematerialen en -technieken. Een ervaren
specialist beantwoordt jouw specifieke vragen. De focus ligt
op het praktijkgedeelte waar je moeilijk uit te werken details
bekijkt. Ook een wind- en waterdicht onderdak en een luchtdichte afwerking langs de binnenkant komen aan bod.
Inschrijven kan via frauke.vangoethem@interwaas.be. Let op
het aantal deelnemers is beperkt tot max. 15 personen. Snel
zijn is de boodschap.

GEZOCHT: NIET-GEÏSOLEERDE ZOLDER
Ben je van plan om binnenkort zelf je dak te isoleren? Voor
de workshop ‘Muts voor je huis’ zijn we op zoek naar een
geschikte zolder!
Heb jij een niet-geïsoleerde, makkelijk te bereiken zolder mét
onderdak waar plaats is voor 15 personen? Dan kan jij ons
helpen! De workshop vindt plaats op zaterdag 30 april tussen 09.00 u en 13.00 u. Na het theoretisch gedeelte (dit kan
doorgaan in de woonkamer, keuken of eetkamer) volgt een
praktijkgedeelte, waarbij een aantal zaken gedemonstreerd
zullen worden op zolder. Na afloop is het dak nog niet geïsoleerd, maar je hebt wel alle tools in handen om aan de slag te
gaan. Bovendien bedanken we je graag met een cadeaukaart
ter waarde van 50 euro.
Interesse?
Contacteer ons via frauke.vangoethem@interwaas.be of
03 780 52 07! Inschrijven voor deelname aan de workshop
kan ook nog altijd.

ENERGIELENING EN ENERGIEPREMIES
In Vlaanderen worden in 2016 zowel energiepremies gegeven voor energiebesparende maatregelen in een bestaande
woning als in een nieuwbouwwoning. Daarnaast kunt u in
bijna alle gemeenten ook een energielening aanvragen via
de energiehuizen om uw energiebesparende investeringen
te financieren. Het pakket energiepremies wordt toegekend
en uitbetaald door de netbeheerders (Eandis of Infrax). De
nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen
en investeringen in groene energie. Daarnaast blijft in 2016
de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen verder lopen voor wie investeert in dakisolatie in een
woning die al minstens 5 jaar in gebruik is. De energiepremies via de netbeheerder worden hervormd vanaf juli 2016.
Mogelijk zullen vanaf dan een aantal premies dalen. Een definitieve beslissing hierover wordt verwacht in het voorjaar
van 2016.

Nieuwbouw

Indien uw nieuwbouwwoning een stuk beter scoort dan de
wettelijke eisen, kunt u zowel een E-peilpremie van de netbeheerder ontvangen als genieten van een korting op de onroerende voorheffing. Wettelijk moet het E-peil van bouwaanvragen dit jaar lager zijn dan of gelijk zijn aan E50. Voor
bouwaanvragen in de eerste helft van 2016 met een E20-peil
of lager kunt u een E-peilpremie van de netbeheerder aanvragen.
Bij een E-peil van maximaal E30 krijgt u automatisch een korting van 50 % op de onroerende voorheffing en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van maximaal E20 bedraagt de korting
100 % op de onroerende voorheffing, eveneens gedurende
5 jaar.
Meer info over de energiepremies : www.energiesparen.be/
subsidies

Badminton

Tijdens de maand juni kan je een gratis badmintonles volgen,
indien je nog niet aangesloten bent.
Wanneer: vrijdag 3, 10, 17 of 24 juni van 09.00 – 10.00 u
Waar: Sporthal Moerbeke
Graag even melden op de sportdienst via:
sport@moerbeke.be

Big battle 2016

Ook dit jaar organiseren we opnieuw de Big battle, deze zal
doorgaan op zaterdag 27 augustus 2016. Begin je ploegje
maar alvast samen te stellen, en hou deze datum vrij!
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

Energielening

Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u
energie zal besparen in uw woning. U kunt maximum 10.000
euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een
periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0 % of 2 %.
U kunt een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit of
het energiehuis in uw gemeente.
In principe bedraagt de intrest 2 %. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos.
Meer info : www.energiesparen.be/energielening

SPORTNIEUWS
Zomersportkampen

- 4 juli t.e.m. 8 juli 2016
- 22 augustus t.e.m. 26 augustus 2016
Aanbod voor kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar:
- Kleutersportkamp
- Lagere schoolsportkamp: Multisport: tijdens het lagere
schoolkamp worden er terug extra activiteiten voorzien.

Avonturensportdag: maandag 29 augustus 2016

Sportdienst Moerbeke en dienst sport en jeugd Wachtebeke organiseren hun derde AVONTUREN dag op maandag 29
augustus 2016. Heb je zin in een onvergetelijke avonturensportdag? Kom dan zeker mee. We trekken opnieuw naar The
Outsider Club te Oudenaarde. Daar staan 2 avonturen programma’s op ons te wachten. Het programma is gedeeltelijk
aangepast.
Meer info rond de sportkampen/avonturensportdag
- www.moerbeke.be
- Folder wordt verdeeld rond 20 mei (te verkrijgen via de
sportdienst, Alles Kids en de Moerbeekse scholen)
- LET OP: REGISTREER JE EERST op de website – inschrijfmogelijkheden zijn gewijzigd. Zonder registratie, geen inschrijving mogelijk.

OCMW MOERBEKE
Week van de opvoeding van 16 tot 23 mei 2016.
Hou de website, www.moerbeke.be, in de gaten voor meer
info over de activiteiten.
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De oorlogskrant
Driemaandelijks blad ter herdenking van WOI in Moerbeke-Waas

Verantwoordelijke
Uitgever gemeente
Moerbeke Waas
09/3468005

Deze maal een kort oorlogskrantje. Een verslag van de voorbije artistieke lente krijgen jullie in een volgend nummer.

Een terugblik
op de voorbije activiteit
Op vrijdag 26 februari 2016 bracht Marcella Piessens de
”Prikkelende” verhalen over “De Groote Oorlog”.
Niet alleen aan het front, maar ook in steden en verlaten
dorpen werd een strijd gestreden. Die van het ‘overleven’
en hoe? Weet dat in de donkerste tijden een vleugje humor
wonderen kon verrichten. Daarom verhalen van en over
thuisblijvers en thuiskomers: ... kledij, smokkel, oorlogseten,
straffe madammen, oorlogsliedjes en revues, de zeppelin,
prostitutie, hulpdieren, vluchten en terugkeren, kunstuitingen, spotprenten, geld, oorlogsjournalistiek, bier en vertier.
Alles kwam aan bod. Een talrijk opgekomen publiek genoot
van de verhalen, eventjes anders gebracht.

Tijdens deze lezing kwam ook aan bod dat duizenden foto’s
van en naar het front werden gestuurd. Bezit u nog een oude
foto of document uit deze periode, contacteer ons op het
telefoonnummer rechtsboven of via mail maurice.fruytier@
telenet.be. We komen ze graag bij u thuis inscannen.
Volg ook dagelijks op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/pages/De-Groote-oorlog-inMoerbeke-Waas/519919638112030. Nieuws en weetjes over
WOI in en rondom ons dorp.

Samenstelling
Heemkundige Kring
Moerbeke Waas
09/3467804

Logboek april mei juni 1916.

Op 2 mei vindt in Moerbeke de priesterwijding plaats van Cyriel de Nys.
Op 27 juni 1916 verschijnt volgend kort stukje in de Nieuw
Zeeuwsche Courant.

Gesneuvelden april - juni 1916:

Op 9 mei 1916 sneuvelt Frans Verley aan de Rijkenhoek
in Ramskapelle Hij werd geboren te Sint-Kruis-Winkel op
25/10/1895 als zoon van Joseph en Marie-Angele Wauters.
Hij was ongehuwd en woonde bij de aanvang van WOI bij zijn
ouders in de Damstraat 178. Alfons ging in dienst als oorlogsvrijwilliger op 31/05/1915 bij het 2e regiment Jagers te Voet
1/3 en had stamnummer 126/57091. Hij sterft ten gevolge
van obusscherven. Hij ligt begraven in Adinkerke graf 1390.

