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MOERBEKE in
Infoblad augustus - september 2011

ACTIVITEITENKALENDER
✔ Maandag 1 augustus - VLD-vrouwen: Fietstocht richting
domein Puyenbroeck en Zuidlede met een tussenstop. Vertrek
om 13u30 aan het station.
✔ Donderdag 4 augustus - KVLV: Zomerfietstocht. Vertrek om
14u00 aan het Parochiecentrum. Info bij Irene Dieleman
09/346 80 97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 27.
✔ Zaterdag 6 augustus - Curieus: 3e Curieus-Brussel-wandeling.
Wandeling van het Zuidstation tot het Centraal Station langs
gekende en minder gekende stukjes van Brussel; met o.a.
bezoek aan de Hallepoort. Met eigen gids. Vertrek om 7u50,
Markt Moerbeke. Info en inschrijvingen: Etienne Coppens
09/346 98 01
✔ Zondag 14 augustus - Natuurpunt: Natuurpunt staat met een
stand op de Safarkensmarkt te Wachtebeke. Zij serveren ijsjes,
Wachtebeekse vlaaien en wafels die kunnen gecombineerd
worden met koffie, frisdrank maar eventueel ook met Gageleer
(het vermaarde Natuurpunt bier). Het alom gekend bierpulschuiven zorgt voor de nodige animatie. Aanvang om 11u00 tot
zonsondergang. Locatie: Jules Persynplein te Wachtebeke.
Meer info: Nancy Cosyn, 0486/47 30 82 of Griet Buyse,
09/329 55 45, 0478/23 22 19, griet@heidebos.be
✔ Zaterdag 20 augustus – Heikenskermis: Zomer BBQ ten voordele van het “Vleugels van Hoop” project: Opbouw van het
gezondheidscentrum te Mbogora – Burundi. Volw.: €15,
8-12 J: €10, t.e.m.7 J: Gratis. Info bij Fam.Gacas 09/346 78 91
of fam. De l’Arbre 09/346 99 23
✔ Zaterdag 20 en zondag 21 augustus - Hobbyclub Hoberlis:
Opendeur weekend. Van 10u00 tot 18u00 doorlopend verschillende demonstraties door de leden. Men kan terecht voor een
drankje en een hapje. Plaats: GO “De Moerbei”, Hospicestraat
16, Moerbeke.
✔ Vrijdag 26 augustus - Curieus: Wij zetten onze tafels en stoelen buiten. Deelname aan de avondmarkt.
✔ Zondag 28 en maandag 29 augustus - Vzw Parochiecentrum:
Vakantiefeesten.
✔ Donderdag 1 september - KVLV: Zomerfietstocht. Vertrek om
14u00 aan het Parochiecentrum. Info bij Irene Dieleman
09/346 80 97 of bij Denise Wuytack 09/346 66 27
✔ Zaterdag 10 september - Ziekenzorg: koffietafel + ontspanning nav de Nationale Ziekendag.
✔ Zaterdag 10 september - Curieus: Bezoek aan het Koninklijk
Paleis op de Meir in Antwerpen. Met gids. Vertrek: Markt
Moerbeke om 9u00. Deelnameprijs: €10. Info en inschrijvingen: Filip Vansteenhuyse 09/346 60 29.
✔ Dinsdag 13 september - VLD-vrouwen: Voordracht
"Inbraakpreventie", deze gaat door in de refter van "De
Vlinderdreef". Aanvang om 19u30.
✔ Donderdag 15 september - KVLV: Kookles. Start om 13u30 in
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het Parochiecentrum. Creatief bakken uit “Ons bakboek”.
Meer info bij Lucia Vervaet 09/346 70 48.
Donderdag 15 september - VABS-Moerbeke: Jaarlijkse reis
met een bezoek aan De Oude Kaasmakerij te Passsendale alsook de koekjesfabriek Jules De Strooper. Vertrek aan de markt
om 8u00. Inschrijven vóór 7 september bij Blondeel Hilde
09/326 01 86 of bij de bestuursleden ABS.
Donderdag 22 september - KVLV: Yoga. NIEUW donderdag
22, 29/09 + 06, 13 en 20/10/2011. Start om 19u30 in de bovenzaal Parochiecentrum. Inschrijvingen beperkt. Info bij Krista
Dieleman 09/346 53 90.
Dinsdag 27 september - KVLV: Daguitstap naar Luik. Vertrek
om 7u15 aan de Markt of om 7u20 op de Kruisstraat. Bezoek
met gids aan het monumentale transparante station en de mooie
buurt met art-nouveau woningen. Treinrit of rondwandeling
door de stad. Op terugweg, bezoek wijnkasteel GenoelsElderen met wijndegustatie. Meer info en inschrijven bij
Katrien Neyt 09/346 94 34, katrienneyt@dommel.be
Zondag 25 september - Natuurpunt: Herfstwandeling aan het
Etbos.We bewonderen de eerste herfstkleuren langs de bermen
van de Zuidlede, de bosjes en natuurgebieden erlangs.
Afspraak: om 14u30 aan de Etbos-hoeve. Deelname gratis.
Info: Andre Van Peteghem, 09/346 64 68,
andre.vanpeteghem@skynet.be.

BLOEDINZAMELING
Maandag 1 augustus en maandag 8 augustus 2011.
Plaats afname: Rode Kruis afdelingslokaal, Moerhofstraat 18a te
Moerbeke-Waas. Telkens van 17u30 tot 20u00.

KGA-OPHALING
KGA 2: Zaterdag 24/9/2011
09u00-09u30: Koewacht (parking voor de kerk)
10u00-12u00: Recyclagepark, Damstraat 219, Moerbeke

REGENVAL 2010
De langdurige regenval en overstromingen tussen 11 en 17
november 2010 in de gemeente Moerbeke zijn erkend en in het
Belgisch Staatsblad verschenen. Dit betekent dat de geteisterden
hun dossier kunnen indienen tot uiterlijk 25 september 2011. Info
te bekomen op het gemeentehuis op het nummer 09/326 93 85.

SOCIALE HUISVESTINGS MAATSCHAPPIJ
De Cvba Wonen uit Zelzate organiseert maandelijks een zitdag te
Moerbeke. Deze zitdag vindt plaats in het Sociaal Huis,
Hospicestraat 15b te Moerbeke, iedere eerste woensdag van de
maand van 9u00 tot 10u30.
Deze zitdag is speciaal voor huurders en kandidaat-huurders van
Moerbeke.

AQUAGYM
KVLV Moerbeke organiseert vanaf 13 september elke dinsdag, 10 weken lang Aquagym in het zwembad van het
Provinciaal Domein te Wachtebeke. Schrijf tijdig in. Meer
info: Rita Van Severen 09/346 76 31 of ritavs2@hotmail.com

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Sta niet voor een gesloten deur Zomersluiting bibliotheek
De bib is GESLOTEN van maandag 1
augustus tot en met zaterdag 6 augustus.
Op maandag 8 augustus zijn we terug op
post. De bib is GESLOTEN op vrijdag 26
augustus (avondmarkt).
Verlengen tijdens de vakantie? Verlengen kan steeds telefonisch (09/346.79.50), via e-mail (bib@moerbeke.be) of via
je bibliotheekaccount (www.MijnOvinob.be)
Zomer van het Spannende Boek - Boekenverkoop
De hele zomer lang verkoopt de bib oude thrillers en detectives voor €1 per boek. Ideaal om mee te nemen naar het
strand, het zwembad, een zonnig terras, ... Kom zeker eens
snuisteren in het aanbod, een thrillerfan vindt zeker iets
naar zijn gading!
Noteer alvast in je agenda
Maandag 7 november om 20u00: Lezing door reisjournalist
Marc Helsen over zijn tocht met trein en bus dwars door
Afrika.
Meer informatie vind je in de bibliotheek en op onze website www.bib.moerbeke.be

FIETSTOCHT VAN NATUURPUNT
MOERVAAR T -ZUIDLEDE
Naar jaarlijkse gewoonte richt Natuurpunt afdeling
Moervaart-Zuidlede een gezellige fietszoektocht in tijdens
de zomer-maanden juli, augustus en september. Deze kan
individueel gereden worden op een moment dat dit het best
past voor jong en minder jong, en waar bovendien ook nog
prachtige prijzen mee te winnen zijn. Dit jaar gaan we voor
een keer buiten onze afdeling van Natuurpunt MoervaartZuidlede op verkenning. We starten in Overmere Donk aan
het meer en rijden door de prachtige natuur met de oude
Scheldearmen tussen Berlare en Kalken. Een unieke tocht
door overstromingsgebied. We passeren Schellebelle en
Wichelen langs de Scheldedijk. Ondertussen proberen we 20
vragen op te lossen en zoeken we 10 foto’s. Het Berlarebroek
is prachtig om door te rijden en het unieke pachthof is een
omwalde hoeve uit 1602. Op het traject zijn er ook drie tavernes zodat je niet van dorst zult omkomen en de afstand is 28
km. Extra info: Er kan gratis geparkeerd worden in de omgeving van startplaats aan het Donkmeer. Fietsverhuur wordt
georganiseerd door dienst toerisme Berlare tel. 09/342 92 40
of toerisme@berlare.be, reserveren op voorhand. Of bij
Fietsverhuur Remo Monchy, Turfputstraat 106, Berlare tel:
052/42 26 61 of 0479/43 06 02. De Turfputstraat ligt op het
fietstraject.De folders worden vanaf begin juli verkocht op
diverse verkooppunten die je terug kan vinden op de website van natuurpunt.Prijs: Per formulier €4. Leden van NPMZ krijgen op de avond van de prijsuitreiking in Lochristi
(oktober 2011) €1 terug. Op het alles omvattende formulier
vindt men alle gegevens over de tocht en de prijsuitreiking.
Meer info: Norbert Van Acker, norbert.van.acker@telenet.be
of www.heidebos.be

Verkooppunten in Moerbeke-Waas: Pharma, Bevrijdersstraat
34, Dirk Van Pottelberg, Spelonckvaart 38B, Bed &
Breakfast Malpertuus, Weststraat 64. Verkooppunten staan
ook op www.natuurpuntmoervaartzuidlede.be

SPOR TNIEUWS
Nieuwe lessenreeksen najaar 2011
Maandag 5 september start opnieuw de SPORTACADEMIE.
Deze gaat door in de turnzaal van de gemeenteschool ”De
Vlinderdreef ”van 16u00 tot 17u00. Voor wie? Voor alle kinderen van Moerbeke van het 1ste tem het 6de leerjaar.
Inschrijven: Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS
Dinsdag 6 september start de SPORTACADEMIE voor de
kleuters. Deze gaat door in de turnzaal van de gemeenteschool ”De Vlinderdreef” van 16u00 tot 17u00. Voor wie?
Voor alle kinderen van Moerbeke van 3 tot 6 jaar. Inschrijven:
Via de gemeentelijk opvang: ALLES KIDS
Zaterdag 10 september start het ‘KINDERTURNEN’ terug.
Alle kinderen van de 1ste kleuterklas tem het 6de leerjaar
kunnen komen turnen van 9u00 tot 12u00 (afhankelijk van de
groep). We starten in september met een NIEUWE lesgeefster uit Moerbeke.
GALM-project: 1 uur sporten voor alle senioren (vanaf 50+)
op dinsdag van 10u00 tot 11u00, vanaf 6 september. Steeds
gevarieerde sporten!!
Zaterdag 24 september: Scholenveldloop te Moerbeke.
De Scholenveldloop is voor iedereen uit het lager onderwijs,
de inschrijvingen gebeuren via de school.
Dag van de sportclub: gratis sporten te Puyenbroeck.
Op 18 september organiseren Sportcentrum Puyenbroeck,
Sportdienst Wachtebeke en Sportdienst Moerbeke een opendeur. Die dag kan iedereen gratis kennismaken met de verschillende sporten die door de sportclubs van Moerbeke en
Wachtebeke georganiseerd worden. Er zal ook leuke randanimatie (klimtoren, hoogtouwenparcours, kleutereiland,…)
zijn en er kan heel de dag gratis gezwommen worden in het
zwembad. Van Moerbeke zullen volgende sportclubs aanwezig zijn: KFC Moerbeke, VC Spectrum, Mini-Moerbeke en
ZWEM-vrienden. Iedereen welkom vanaf 10u00 - 16u00.
En we hebben nog een leuke gadget voor jou in petto!
Iedereen die op 18 september naar één of meer van de drie
provinciale sportcentra (Puyenbroeck, De Boerekreek en
Golf Puyenbroeck) komt met de bon en deelneemt aan (minstens) twee sportactiviteiten, krijgt een multifunctioneel sjaaltje mee naar huis! Dat sjaaltje verander je zonder moeite in
een muts, oorwarmer, polsband, hoofdband, haarrekker, diadeem, blinddoek, ...
Woensdag 5 oktober gaan we naar de
Senior Games te Blankenberge. Deze
sporteldag is speciaal voor actieve 50plussers. Wie wil kan op de bus stappen te Moerbeke. Gelieve vooraf in te schrijven op de sportdienst. De inschrijvingen moeten binnen zijn vóór maandag
22 augustus.
Voor méér info en inschrijvingen van de sportactiviteiten
raadpleeg de sportdienst: veerle.demeyer@publilink.be,
tel. 09/326 93 86 of de website: www.moerbeke.be/sport

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE
KINDER- EN JONGERENTELEFOON
De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag of een pro-

bleem. Elk contact via mail, chat, forum of telefoon (gratis
en niet op de rekening) is anoniem.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat
vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen
te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te geven
of gewoon even mee te gniffelen. De Kinder- en
Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33 000
oproepen. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren met
hun vraag in de kou staan…
Daarom is KJT op zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat of e-mail willen beantwoorden. We bieden onze
vrijwilligers een goede opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw engagement kan het
verschil maken!
Meer weten over het vrijwilligers-werk bij de Kinder- en
Jongeren-telefoon: surf naar www.kjt.org/vrijwilligers of
neem contact op met het secretariaat op het nummer
02/534.37.43 of via info@kjt.org.

WATERAANSLUITING
EN AFVAL WATERAFVOER
Nieuwe afspraken
Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op
het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele andere vragen
geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken
over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en
zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.
Eén reglement voor iedereen
Nieuw is dat alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in
Vlaanderen een dienstverlening bieden die meer op elkaar is
afgestemd. Dit gebeurt vanaf 1 juli 2011. Vroeger pasten alle
watermaatschappijen en rioolbeheerders hun eigen reglement toe. Het Algemeen Waterverkoopreglement brengt
meer eenvormigheid door duidelijk omschreven rechten en
plichten, zowel voor de watermaatschappij en de rioolbeheerder als voor de klant.
Nieuwe rechten en plichten
Het Algemeen Waterverkoopreglement introduceert enkele
nieuwe principes.
Regeling voor lekken
Als uw waterverbruik met 50 % is gestegen en met minstens
100 m2, moet uw watermaatschappij u hiervan op de hoogte
brengen. Om de oorzaak van het afwijkend hoge waterverbruik op te sporen, kunt u gratis een eerste verkennend controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een verborgen lek is
onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking
mogelijk.
Waarborg tegen afsluiting
Watermaatschappijen kunnen de levering van leidingwater
aan een klant niet zomaar stopzetten. Het Algemeen
Waterverkoopreglement legt de procedure vast die een
watermaatschappij moet volgen voor een afsluiting. De
watermaatschappij moet onder andere herinneringsbrieven
sturen en een afbetalingsplan voorstellen.
Verplichte keuring
Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet
voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u een keuring van de privéwaterafvoer laten uitvoeren. Ook bij de aan-

leg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de
verplichting om regenwater af te koppelen op het privédomein, is een keuring verplicht. Een verzoek tot aansluiting,
afsluiting of afkoppeling richt u aan uw rioolbeheerder, die
hiervoor bevoegd is. De keuring van de binneninstallatie van
het drinkwatercircuit werd al eerder opgelegd door de watermaatschappijen, en is nu ook opgenomen in het Algemeen
Waterverkoop-reglement.
Watermeter per wooneenheid
Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een watermeter
krijgen. Voor bestaande gebouwen geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke watermeter is nog toegestaan, maar
bij renovatie moeten aparte watermeters per wooneenheid
worden geplaatst.
Nog vragen?
U kunt de volledige tekst van het Algemeen Waterverkoopreglement nalezen op de website van de Vlaamse
Milieumaatschappij www.vmm.be. Een lijst met veelgestelde vragen over het Algemeen Waterverkoopregle-ment vindt
u op www.vmm.be/faq.
Hebt u nog vragen? Neem contact op met uw watermaatschappij of rioolbeheerder.
Sectoraal Dienstencentrum Waasland
Koning Boudewijnlaan 42 - 9160 Lokeren
Tel. 09/348 39 11
Voor algemene informatie kunt u steeds terecht bij het
Infoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Infoloket
is open van 9u00-12u30 en van 13u30-16u30.
Infoloket Vlaamse Milieumaatschappij
A. Van de Maelestraat 96 - 9320 Erembodegem
Tel. 053 72 64 45

ZUINIG OMSPRINGEN MET WATER
Tijdens deze warme zomermaanden, brengt water de nodige
verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld
voor een zomer vol waterpret. De Vlaamse Maatschappij
voor water-voorziening staat in onze gemeente elke dag in
voor de levering van kwalitatief drinkwater. Het drinkwaterbedrijf geeft enkele tips om in droge periodes zuiniger met
drinkwater om te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan
een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot
150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie
keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal
sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat houdt de
grond luchtig en vochtig . En dat op die manier het onkruid
geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1
keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor
de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen
regenwater.
• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ’s ochtends of ’s avonds laat. Het
water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u
beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen
bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien.
• Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een
periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.

BIBLIOTHEEK

Drongendreef 1
09 346 79 50

De openingsuren zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15.30 – 19.00
09.30 – 11.30
13.30 – 16.00
Gesloten
15.30 – 19.00
10.00 – 12.00
Gesloten

15.30 – 19.00

GENEESKUNDIGE
WACHTDIENST
Tijdens het weekend geldt één centraal oproepnummer
voor de wachtdienst van de HUISARTSEN

BRANDWEER

CENTRAAL NUMMER:
09 349 64 74

DRINGEND = 100

GEMEENTEHUIS

Lindenplaats 7
09 346 80 05

De openingsuren zijn:
Maandag, dinsdag, vrijdag
Woensdag
Donderdag

08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
17.00 – 19.00*

Dit vanaf zaterdagmorgen 8.00u tot en met
maandagmorgen 8.00u en eveneens
op zon- en feestdagen.
❆❆❆
Tijdens het weekend geldt één centraal oproepnummer
voor de wachtdienst van de TANDARTSEN

CENTRAAL NUMMER:
09 039 98 38
Enkel op zon- en feestdagen vanaf 9u tot 19u
en zaterdag van 14u tot 19u
en enkel na telefonische afspraak

*Enkel bevolking + burgerlijke stand.
Gelieve u een kwartier voor sluitingstijd aan te melden aub

GEMEENTELIJKE
KINDEROPVANG MOERBEKE
"Alles Kids"
0486 64.27.88
alleskids.moerbeke@gmail.com

GEMEENTELOODS

Damstraat 219

De openingsuren zijn:
Dinsdag t.e.m. vrijdag
Zaterdag

SOCIAAL HUIS

13.00 – 17.00
09.00 – 12.00
12.30 – 15.30

Hospicestraat 15b
09 346 81 61

WOON-EN ZORGCENTRUM
T er Moer e
Sportlaan 13
09 337 74 00

POLITIE
POST

Lindenplaats 7
09 342 02 47
DRINGEND = 101
Opperstraat 20
09 346 80 39

De openingsuren zijn:
Maandag t.e.m. vrijdag
Zaterdag

SPORTDIENST

09.00 – 12.30
14.00 – 17.00
09.00 – 12.30
Lindenplaats 7
09 326 93 90

MELDING VAN:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Elektriciteit, defecten: 078 35 35 00
Gasreuk: 0800 65 0 65
Gasdefecten: 078 35 35 00
Rode Kruis: 105
Sluikstorten: 0800 16 6 36
Straatverlichting, defecten:
www.straatlampen.be of 0800/635 35

Klantenkantoren:
-

Sint-Pietersnieuwstraat 62 - 9000 Gent
Oud-Stijderslaan 3 – 9160 Lokeren
Ombudsdienst: 0800 6 00 1
Klachten.scheldewaas@eandis.be
Algemeen nummer: 078 35 35 34

INFOLIJNEN
✔ Antigifcentrum:
070 245 245
✔ Child Focus:
116000
✔ Druglijn:
078 15 10 20
✔ Energielijn:
078 35 33 33
✔ MIXT.ICS (TV):
015 66 66 66
✔ VMW (Water):
09 240 91 11
✔ Zelfmoordlijn:
02 649 95 55

www.poisoncentre.be
www.childfocus.be
www.druglijn.be
www.electrabel.be
www.telenet.be
www.vmw.be
www.preventiezelfdoding.be

V.U. Gemeentebestuur Moerbeke-Waas, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke-Waas

