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BIBLIOTHEEKNIEUWS
VERWENDAG

Van 8 tot 16 oktober wordt de jaarlijkse Bibliotheekweek georganiseerd. Deze week start traditioneel met de Verwendag.
Op zaterdag 8 oktober 2016 trakteren we alle bezoekers op
koffie met iets lekkers, gaat de jaarlijkse boekenverkoop van
start, zijn er enkele voorleeskwartiertjes en kunt u de knutselwerken bewonderen van de deelnemers aan het jeugd-zomerleesprogramma. De bibliotheek nodigt iedereen uit langs
te komen op 8 oktober tussen 09.30 en 12.30 u, ook als u geen
lid bent van de bibliotheek bent u van harte welkom!

WINTERAVONDEN

Elke derde donderdag van de koude wintermaanden, van november 2016 tot februari 2017, organiseert de bib van Moerbeke een lezing. Op donderdag 17 november 2016 bijt Lien
Willaert de spits af en op donderdag 15 december 2016 komt
de Wase auteur Chris de Stoop naar onze bib. Op 19 januari
2017 geeft Marc Vandenbon een lezing over Italië. Als laatste
in de rij vertelt Tamara Gebreurs op 16 februari 2017 over het
Circus Rose-Marie Malter.
De toegangsprijs voor één lezing bedraagt € 5,00, voor een
abonnement voor alle Winteravonden betaal je € 15,00. Gelieve abonnementen op voorhand aan te vragen. Deze kunnen
de eerste Winteravond afgehaald worden aan de kassa.
Een Winteravond begint telkens om 20.00 u. Reserveren is
noodzakelijk, ook als abonnee: aan de balie in de bib, via bib@
moerbeke.be of 09 346 79 50. Meer informatie in de bib van
Moerbeke en in de UiT-kalender.

ACTIVITEITEN IN DE BIB

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in de bib? Neem
dan regelmatig een kijkje in de UiT-kalender. Deze kan je digitaal vinden op moerbeke.bibliotheek.be of op www.moerbeke.be. Een papieren versie van de UiT-kalender vind je in
de bib of in het gemeentehuis. Je kan ons ook volgen op onze
Facebook-pagina.

STA NIET VOOR EEN GESLOTEN DEUR

De bibliotheek is omwille van feest- of brugdagen gesloten op
maandag 31 oktober, dinsdag 1 november, woensdag 2 november en zaterdag 12 november 2016.
Tijdens de eindejaarsperiode is de bib gesloten van zaterdag
24 december 2016 tot en met maandag 2 januari 2017.

SLA JE SLAG MET DE TANKSLAG
VAN INTERWAAS!

Verwarm je momenteel op stookolie, maar ben je van plan
om over te schakelen op een andere energiebron? Of ben je al
veranderd van energiebron, maar is je stookolietank nog niet
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.

gesaneerd? Dan is de tankslag van Interwaas iets voor jou!
Nadat je overgestapt bent op een andere verwarmingsbron,
ben je verplicht om je oude stookolietank te laten saneren.
Doe je dit niet, dan zijn hieraan grote milieurisico’s verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken,
waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild raken door
stookolieresten. En dit heeft grote financiële gevolgen voor de
eigenaar, want een bodemsanering is duurder dan een tanksanering. Bovendien moet je bij verkoop van je woning met
een attest kunnen bewijzen dat de tank correct werd gesaneerd.

TANKSANERING

Heb je een bovengrondse tank? Dan kan deze gereinigd, opgehaald en afgevoerd worden. Zit de tank onder de grond? Dan
dient ze te worden gereinigd en uitgegraven, tenzij dit laatste
technisch onmogelijk is (bv. omwille van stabiliteitsproblemen). In dat geval wordt de tank opgevuld met schuim.

COLLECTIEVE SANERING

Interwaas organiseert dit najaar een prijsvraag voor de sanering van zowel bovengrondse als ondergrondse tanks. Heb
je nog een oude stookolietank die niet meer in gebruik is of
wens je over te stappen naar een andere energiebron? Schrijf
je dan zeker vrijblijvend in voor deze tankslag. Door in groep
aan te kopen, willen we bovendien de prijs drukken. Wil je
graag meer informatie of wil je vrijblijvend inschrijven? Surf
naar www.waaslandklimaatland.be/tankslag.

SAMENAANKOOP GASCONDENSATIEKETELS

Is jouw huidige CV-ketel 15 jaar of ouder? Dan loont het de
moeite om deze te vervangen door een condensatieketel.
Hiermee kan je tot 35% besparen op je energiefactuur. Of misschien heb je beslist om te veranderen van verwarmingsbron,
bv. van stookolie naar aardgas? Naast sanering van de stookolietank dien je dan ook te investeren in een nieuwe verwarmingsketel.
In beide gevallen is de samenaankoop condensatieketels
van Interwaas zeker de moeite waard. Voor het organiseren
en opvolgen van deze samenaankoop heeft Interwaas een
prijsvraag gelanceerd in de zomervakantie. Impact vzw werd
aangesteld om deze samenaankoop te coördineren. Meer informatie vindt u terug op de website: www.waaslandklimaatland.be/samenaankoop-condensatieketels.
Wie meer wil weten over deze samenaankoop kan ook terecht
op de voorziene infoavonden. Gelieve hiervoor op voorhand
in te schrijven via info@interwaas.be.

INFOAVOND TANKSLAG ÉN SAMENAANKOOP GASCONDENSATIEKETEL (start telkens om 20u, einde om 21u):
- 11 oktober 2016: Stadhuis Sint-Niklaas (Trouwzaal)

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 (= €1,50/min.)
www.apotheek.be
AED toestel (defibrillator): inkomhal
serviceflats, Hospicestraat 15a

- 22 november 2016: Stadhuis Lokeren (Ontmoetingsruimte)
Info: frauke.vangoethem@interwaas.be of 03 780 52 07.

GEEN AFVAL IN DE RIOLERING!

Het zuiveren van rioolwater kost energie en geld. Hoe vuiler het
rioolwater (met dingen die er niet in thuis horen), hoe hoger de
kosten en hoe slechter voor het milieu. Afval in het riool leidt
bijvoorbeeld tot verstopping en overstroming.

DE CIJFERS:

Jaarlijks verwijdert Aquafin op zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties ruim 8.000 ton grofvuil. De afvoer en verwerking van dit
afval* kost het Vlaams Gewest jaarlijks 600.000 euro.
* = alles wat via WC-spoelingen of aangesloten straatkolken in
de riool belandt, vind je hier terug: vochtige doekjes, tampons,
sigarettenpeuken, plastic verpakkingen, …
Wat mag er WEL in het riool?
Urine en uitwerpselen, droog toiletpapier, voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen, restanten
van (niet-bijtende) huishoudelijke schoonmaakproducten
Wat mag er NIET in het riool?
Medicijnen, verf en aanverwante producten (thinner, …),
vetten (motorolie, frituurvet, …), vast afval (luiers, vochtige
doekjes, condooms, maandverband, tampons, etensresten, kattenbakkorrels, …) Bron: Aquafin

WAT TE DOEN BIJ EEN VERSTOPPING VAN
EEN HUISAANSLUITING, EEN STRAATKOLK OF RIOOL?

Ga eerst na waar de verstopping zich situeert. Is het aansluitputje bij je woning (bevindt zich op de scheiding tussen openbaar domein en privaat domein) leeg, dan is de kans groot dat
de verstopping zich situeert op je eigen terrein en dan moet je
als inwoner zelf instaan voor het ontstoppen van de riolering.
De straatkolken worden in opdracht van de gemeente twee
keer per jaar gereinigd. Straatkolken en ook de rioleringen kunnen op termijn, door de aanvoer van zand of andere materialen, verstopt raken.
Een verstopping op openbaar domein van een straatriolering
of straatkolk kan je melden aan de gemeentelijke technische
dienst (T 0487 66 24 66 - technischedienst@moerbeke.be).
Het probleem zal dan vervolgens in samenspraak met de rioolbeheerder RioP (RioP is een samenwerkingsverband tussen De
Watergroep en Aquafin) verder worden aangepakt.

GESCHEIDEN RIOLERING

Op de meeste plaatsen in Moerbeke ligt nog steeds een gemengde straatriolering. Dit wil zeggen dat je huishoudelijk
afvalwater, het regenwater dat op straat terechtkomt en eventueel de overloop van de regenwaterput bij je woning via één
buis worden afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie.
Bij de heraanleg van wegen en nieuwe verkavelingen worden
reeds gescheiden riolen aangelegd: één rioolbuis voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater en één rioolbuis voor
de afvoer van het regenwater dat op de straat terechtkomt
en waarop eventueel ook de overloop van de regenwaterput
bij je woning is aangesloten. Ligt er een gescheiden riolering
in je straat gebruik dan nooit de straatkolken om afvalwater
in te gieten! Het water uit de regenwaterriool wordt immers
geloosd in een nabijgelegen gracht of oppervlaktewater. Het
lozen van afvalwater in de regenwaterriool kan ernstige verontreiniging veroorzaken in de gracht of het oppervlaktewater
waarin het verontreinigd regenwater terechtkomt!

SLUITINGSDAGEN GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is gesloten op
dinsdag 1 november (Allerheiligen),
woensdag 2 november (Allerzielen),
vrijdag 11 november (Wapenstilstand) en
maandag 26 december 2016 (Tweede kerstdag).

ACTIE VERBIJSTERENDE BIJEN:
1 BLOEMBOL KAN BIJENLEVENS REDDEN

HAAL JE ZAKJE KROKUSBOLLEN!

De Provincie Oost-Vlaanderen rekent opnieuw op haar inwoners om het bijenbestand te helpen. Samen met de gemeente
Moerbeke verdeelt de Provincie gratis zakjes krokusbollen.
Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron (nectar en
stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die de
winter doorkwamen. Krokusbollen moeten maar één keer
aangeplant worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug.
Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. Plant de krokusbollen in het najaar (oktober tot begin december) in jouw tuin
of plantenbak.

MOERBEKE DOET MEE!

Je kan jouw zakje krokusbollen afhalen in het gemeentehuis
van Moerbeke dienst rijbewijzen/strafregister van 3 t.e.m. 14
oktober 2016 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis
(ma-vr: 08.00 - 11.45 u en woe: 08.00 - 11.45 u en van 13.00
- 18.45 u). Dit aanbod is geldig tot zolang de voorraad strekt.
Meer informatie: www.oost-vlaanderen.be/bijen

LOK MOERBEKE ORGANISEERT:
“AAN TAFEL”

Mama, wat eten we vandaag? Papa wanneer eten we? Voor
kinderen zijn dit veel gestelde vragen. Maar ook voor ouders,
onthaalouders, en andere opvoeders. Hoe vaak breken we ons
hoofd over wat we op tafel zetten? Eten is belangrijk. Het structureert onze dag en betekent gezellig samen zijn en bijpraten.
Deze vorming gaat over gezond, lekker en gezellig eten met
kinderen. De sociale aspecten van tafelen worden besproken,
maar ook wat je kan doen als je kind niet wil eten of proeven.
Deze infoavond gaat door in het WZC Ter Moere, Sportlaan 13
op donderdag 15 december van 20.00 - 22.00 uur.
Gratis toegang, maar inschrijven is verplicht! (beperkt aantal
plaatsen). Meer info en inschrijvingen: T 09 326 71 94 of
stephanie.poppe@ocmwmoerbeke.be
In samenwerking met :

SPORTNIEUWS

EEN DAGJE SKIËN?

Op maandag 31 oktober gaan we een dag skiën/snowboarden.
Voor wie: Kinderen van 6-14 jaar, die graag eens kennis willen
maken met de skisport of die het reeds kunnen (groepen op
niveau).
Inschrijven: www.moerbeke.be - doorklikken naar de sport of
via e-mail: sport@moerbeke.be
Meebrengen: Lunch, drankje, enkele tussendoortjes en enkele
euro’s voor een drankje bij de lunch (verplicht).
VERPLICHT: Skikledij (skibroek-jas-kousen) en handschoenen.
Prijs: € 25,00/persoon (wordt gefactureerd)

VLAANDEREN WANDELT

Moerbeke wandelt op 11 november
Op vrijdag 11 november gaan we terug wandelen. Dit jaar
wandelen we in Wachtebeke. Er worden 2 wandelingen aangeboden. Eén van ongeveer 9 km voor de echte wandelaars
en eentje van 4,5 km. Deze laatste is ideaal voor gezinnen met
kinderen. Dit parcours is toegankelijk voor kinderfietsjes en
buggy’s. Halverwege beide wandelingen is een versnapering
voorzien.
Startlocatie: Tennis Wachtebeke
Starturen: van 09.00 t.e.m. 10.00 u.
Inschrijvingsgeld: vooraf = € 1,00, daginschrijving = € 1,50
Met deze wandeling steun je 11.11.11.
Meer info: www.moerbeke.be

KAMPIOENENVIERING

Net zoals vorig jaar zal de Sportraad van Moerbeke de kampioenen van Moerbeke huldigen. Om te weten of jullie
sporter(s) in aanmerking komen, kunnen jullie het reglement
op de website raadplegen. De kampioenen zullen gehuldigd
worden eind november in buurthuis De Kruisstraat. Denk eraan, het inschrijvingsformulier vóór 31 oktober 2016 indienen! Het formulier vinden jullie op www.moerbeke.be doorklikken naar de sportpagina.
Voor meer info, 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.

RODE KRUISAFDELING
MOERBEKE-WACHTEBEKE

EHBO-CURSUSSEN VOOR DE BEVOLKING

De cursus “Eerste Hulp” begint op dinsdag 4 oktober 2016
om 19.30 uur stipt (tot 21.45 uur), in ons Rode Kruislokaal te
Moerbeke, Moerhofstraat 18a. En dit gedurende 6 avonden
telkens op dinsdag- en donderdagavond.
De vervolgcursus “HELPER”, eveneens 6 lesavonden vanaf 8
november. Iedereen is welkom, en vergeet niet, de lessen worden GRATIS gegeven. Enige voorwaarde: 16 jaar of ouder zijn.
Inschrijven & info? 0485 26 61 30 of 0495 79 07 83 of via email: vorming@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be
voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be

VRIJWILLIGER WORDEN?

Door de uitbreiding van de dienstverlening is de Rode Kruisafdeling Moerbeke-Wachtebeke steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Bent u sociaalvoelend, wilt u zich inzetten voor
de medemens? Neem dan contact met ons op, iedereen kan
zijn steentje bijdragen. Ook verpleegkundigen of verzorgenden
vinden hun plaats bij ons. Het is voldoende dat u zich slechts
enkele uren per maand inzet voor het Rode Kruis. Wij hebben
op dit moment ook volgende vacatures: Verantwoordelijke
Hulpdienst, Verantwoordelijke Communicatie en Werving,
Vrijwilligers Hulpdienst, Ambulanciers, Ongevallensimulant,
Vrijwilliger Sociale Hulpverlening, Consulent Uitleendienst.
Interesse of verdere inlichtingen? 0495 79 07 83 of mail naar
voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be

BELANGRIJK BERICHT

Zoals statutair voorzien is er iedere 4 jaar in alle Rode Kruisafdelingen een verkiezing voor de voorzitter en ondervoorzitter(s)
door alle vrijwilligers aangesloten bij de afdeling. Voor de afdeling Moerbeke-Wachtebeke zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de functies voorzitter en ondervoorzitter. Deze verkiezing

vindt plaats begin november. Mensen die zich hiervoor kandidaat willen stellen kunnen dit doen vóór 20 oktober a.s.. De
kandidaturen moeten tijdig binnengebracht worden bij de huidige voorzitter per post of per mail. Om een profiel en functiebeschrijving voor voorzitter en ondervoorzitter te bekomen
kan men ook bij de huidige voorzitter terecht.
Na de verkiezingen worden de verantwoordelijken voor de
verschillende diensten aangeduid: Hulpdienst, Vorming, Sociale Hulpverlening, Communicatie en werving, Economaat,
Bloedafnames, Internationale Samenwerking, Jeugd Rode
Kruis. Verdere info of aanmelden bij de huidige voorzitter.
Men kan de huidige voorzitter bereiken op:
Johan Remorie - Melkerijstraat 39b - 9185 Wachtebeke
T: 09 342 91 90 of 0495 79 07 83
E-mail: voorzitter@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be

OMNIPAS 65+ VAN DE LIJN

Met een Omnipas 65+ reist u overal in Vlaanderen onbeperkt
met elke bus en tram van De Lijn. En dat tegen een voordeeltarief! Voor uw abonnement betaalt u slechts € 51,00 voor een
heel jaar. Zo hebt u altijd een geldig vervoerbewijs op zak.

WILT U EEN OMNIPAS 65+ BESTELLEN?

1. Surf naar www.delijn.be/tarieven of ga langs in een Lijnwinkel en vul het aanvraagformulier in.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt De Lijn binnen de 10 werkdagen een overschrijvingsformulier op.
3. Na betaling wordt uw MOBIB-kaart met daarop uw Omnipas 65+ abonnement binnen de 10 werkdagen opgestuurd.
Vanaf dan kunt u op stap met De Lijn.

UW OMNIPAS 65+ VERLENGEN?

U ontving in juli een brief van De Lijn waarmee u uw abonnement kunt verlengen. Ontving u geen brief of ging de brief
verloren? Bel dan het infonummer 070 220 200 (€ 0,30/min.)
om een nieuwe verlengingsbrief aan te vragen.

BORSTKANKERONDERZOEK

Gedurende de maand oktober wordt er internationaal op het
belang van borstkankeronderzoek gewezen. Als OCMW en gemeentebestuur steunen wij deze actie.
Borstkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het is nog
steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Vroegopsporing loont, want wanneer borstkanker in een vroeg stadium
ontdekt wordt, is er vaak een minder ingrijpende operatie en
behandeling nodig. De kans op volledige genezing is in dat geval aanzienlijk groter. Vandaag doet ongeveer de helft van de
vrouwen van 50 t.e.m. 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. Om dat te bereiken spoort het
bevolkingsonderzoek vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar aan om
de 2 jaar een gratis screeningsmammografie te laten nemen.
Meer info over het bevolkingsonderzoek kunt u terugvinden
op de website: www.bevolkingsonderzoek.be.
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De oorlogskrant
Driemaandelijks blad ter herdenking van WOI in Moerbeke-Waas

Verantwoordelijke
Uitgever gemeente
Moerbeke Waas
09/346 80 05

KOMENDE ACTIVITEITEN
- 11 november is er de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen aan het monument voor
de kerk. Na de mis, ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers, worden aan het monument bloemen gelegd
en de Last Post gespeeld. De ganse bevolking is hierop uitgenodigd.
- Op zaterdag 10 december organiseert de Culturele Raad
opnieuw een kerstconcert. Dit zal in het teken staan van
WOI. Het koor ‘Weerbots’ bestaande uit leden uit het ganse Waasland, brengt zowel kerst als oorlogsliederen.
- Volg ook dagelijks op onze facebookpagina: https://www.
facebook.com/pages/De-Groote-oorlog-in-MoerbekeWaas/519919638112030. Nieuws en weetjes over WOI in
en rondom ons dorp.

OPROEP!
Bij onze zoektocht naar alle oud-strijders van Moerbeke ontbreken ons nog vele foto’s. Regelmatig wordt ons nieuw onbekend materiaal aangeboden. We zijn ervan overtuigd dat
hier en daar nog oude foto’s uit WOI in een Moerbeekse kast
verborgen liggen. Ga op zoek en misschien kunnen jullie ons
helpen het overzicht compleet te maken.
U kunt steeds terecht bij Maurice Fruytier (09 346 78 04 of via
mail maurice.fruytier@telenet.be) of bij
Cyriel Aper (09 346 89 64 of via mail cyriel.aper@scarlet.be).

GESNEUVELDEN

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER ‘16
Op 16/10/1916 wordt Leon Van
Puyvelde zwaargewond in de
voorste loopgraven bij ‘Het Sas’
in Steenstrate (Zuidschote); hij
wordt geraakt door obusscherven, heeft een doorboorde
rechterlong en linkerarm. Hij
overlijdt op 19/11/1916 aan zijn
verwondingen in het Belgisch
Militair Hospitaal “Cabour” in
Adinkerke. Hij is dan soldaat bij

Samenstelling
Heemkundige Kring
Moerbeke Waas
09/346 78 04

de 2e Jagers Te Voet, 1e bataljon, 3e compagnie. Hij is van de
militie 1913 en heeft stamnummer 126/53873. Leon is geboren op 11/08/1893 in Lokeren als zoon van Charles Louis en
Marie De Clercq. Hij woonde bij zijn oproeping in 1914 samen
met zijn ouders in de Groenstraat. Hij ligt begraven op het
militair kerkhof van Adinkerke, aan de Heldenweg, graf 1044.
Op 3/12/1916 sneuvelt Romain Vertente eveneens bij
‘Het Sas’ in Steenstrate (Zuidschote). Hij is dan soldaat bij de
3e Jagers Te Voet, 3e bataljon,
4e compagnie. Hij is van de militie 1914, en gaat in dienst op 15
september 1915, waarschijnlijk
als oorlogsvrijwilliger. Hij draagt
het stamnummer 127/57023.
Romain is geboren in Moerbeke op 12/01/1894 als zoon van
Petrus en Clementina De Cock.
Hij woonde bij zijn indiensttreding in de Statiestraat 39. Romain ligt begraven op het militair kerkhof van Westvleteren,
graf 412.

Zondagnamiddag 6 november 2016
om 14.30 u
in de Bibliotheek:

“Onder Vlaamse velden”
Een lezing door Moerbekenaar
en archeoloog

Maarten Bracke
(zie tv-programma Eén).

Organisatie: Heemkundige Kring

