
moerbeke.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 10 - nr 5 - september - oktober 2011

We vliegen er in

De vakantiemaanden zijn tijden van 
liefst zo weinig mogelijk moeten 
en zo veel mogen als mogelijk. Wie 
toch moet werken ondervindt dat er 
minder mensen op het werk zijn, op 
bus of  trein zitten, en zelfs dat de 
files -behalve die naar zee of  naar het 
zuiden- korter zijn. 
Met het heropstarten van de scholen 
valt alles weer in zijn normale plooi. 
Ook advies- en gemeentelijke be-
stuursorganen hervatten hun werk-
zaamheden, maar de mensen blijven 
nog wat zomers. Een nazomertje, een 
indian summer, dat kan deugd doen. 
Nog even doen alsof  er geen einde 
aan komt. Het bruin dat je tussen de 
buien door op je huid verzamelde, 
blijft nog wat plakken. En, er zijn na-
tuurlijk de herinneringen aan idyllische 
plekken in het buitenland, of  aan het 
buitenland dat naar Moerbeke kwam.
Langzaamaan gaan de dieren hun win-
ter voorbereiden. Binnenkort verza-
melen de zwaluwen zich op de draden 
en verzamelen de eekhoorns en andere 
hamsteraars hun wintervoorraad. Tijd, 
ook voor ons, om onze winter voor 
te bereiden: foto’s en verhalen en wie 
weet ook een glas meegebrachte Cal-
vados, Ouzo, Whisky of  Whiskey of  
zelfs Mojito, voor bij het haardvuur. 
Maar hoe gaan we ons verwarmen en 
verlichten in de toekomst? Van die 
vraag maken we werk op 30 septem-
ber! Zien we jou ook daar om samen 
de zomer af  te sluiten?

Meer info op pagina 8.
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Gastgezinnen halen de wereld in huis

Op het folklorefestival waren, behal-
ve de groep van onze gasten en onze 
eigen groepen, ook dans- en mu-
ziekgezelschappen uit Griekenland 
en Mexico present. Telkens is het 
voor de organisatoren een hele klus 
om iedereen bij gastgezinnen onder 
te brengen. Gastgezin ben je voor 

een kleine week. Doorgaans is dat 
van woensdag tot dinsdagmorgen. 
Uitzonderlijk is het afhankelijk van 
de reisplannen van de groep eens een 
dag langer, maar het kan ook al eens 
een dag korter zijn. Wie als gastou-
der vakantie neemt, krijgt de tijd om 
‘zich er in te smijten’ en het volledige 
programma mee te maken. Dat geeft 
de kans om, behalve de eigen gasten, 
ook andere leden van hun groep te 
leren kennen en dat maakt een op-
treden heel anders. Je kijkt dan niet 
naar anonieme dansers, maar naar 
Joaquin, Mirek, Daniel, Arratz of  
Sjang Mie (om maar enkele van onze 
vroegere gasten te noemen). Je maakt 

kennis met andere gastgezinnen, 
ook met Moerbekenaren die dat jaar 
gasten hebben uit hetzelfde land en 
waarmee je anders wellicht nooit tot 
een gesprek zou komen. Dat leidde 
al meermaals tot een gemeenschap-
pelijke barbecue. Meer dan eens wer-
den we daarbij vergast op een gratis 

live concert en/of  dansoptreden op 
het terras. Gewoon onbetaalbaar! 
Heel wat gastouders hebben op dat 
moment niet de mogelijkheid om 
vakantie te nemen. Met wat organi-
satie en overleg, vaak ook operatio-
nele afspraken ter plekke met andere 
gastgezinnen, krijgen ze dat opgelost. 
Gastgezin zijn vraagt best ook wat 
werk: kamers klaarmaken en de eigen 
kinderen met meerdere op één kamer 
huisvesten, de gasten naar de tent 
brengen zodat ze op tijd zijn voor 
een optreden, of  koken voor enkele 
monden meer. Het omgekeerde 
gebeurt ook: gisterenavond maakte 
‘onze’ Goran een schitterende Gou-

lash. We hebben er letterlijk duimen 
en vingers bij afgelikt toen we de pot 
uitkuisten met wat brood. Serviërs 
eten immers graag brood bij hun 
warme maaltijden. We hebben met 
hen ook gesproken over de sociale 
situatie en de politiek in hun land. 
Je leert in zo een week hun land van 
binnenuit kennen, vaak beter dan dat 
je het zelf  bezoekt. Hoewel dat laat-
ste ook gebeurt, want veel gastouders 
gaan in op de uitnodiging om een 
tegenbezoek te brengen. 
Deze bijdrage kadert in de aandacht 
van CD&V voor de inzet van vrijwil-
ligers, en dat niet alleen in dit jaar 
van de vrijwilliger. Gastgezin zijn, 
het is een wat speciale, maar ver-
rijkende vorm van engagement. Je 
helpt er Moerbeke mee op de we-
reldkaart zetten en je levert zelfs (op 
microscopische schaal) een bijdrage 
aan de wereldvrede. Mensen die 
samen dansen en musiceren, mekaar 
en mekaars eigen(aardigheden) leren 
kennen en waarderen, voeren nadien 
geen oorlog. En zonder de vrijwillige 
inzet van de gastgezinnen is het In-
ternationaal Folklorefestival gewoon 
onmogelijk. 

Patrick Dieleman 
Bestuurslid CD&V Moerbeke

Dinsdag 9 augustus in de late namiddag. Bijna een dag 
geleden sloot het optreden van onze eigen volksdans-
groep Toon&Tine het 28ste Internationaal Folklorefestival 
af. Daarnet vertrokken onze drie Servische gasten: Vlada, 
Goran en Živa naar De Panne voor een laatste optreden, 
om nadien de 1800 km lange weg terug naar Beograd in 
Serbia (Belgrado in Servië) aan te vatten. 
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Deze foto werd op 21 mei genomen in Leuven. KVLV, de vereniging van en voor eigentijdse landelijke vrouwen met vaart, vierde 
die dag haar honderdste verjaardag. Zowat twintigduizend vrouwen uit heel Vlaanderen kwamen er op af om deel te nemen aan 
workshops en demo’s, te genieten van theater-, muziek- en dansvoorstellingen en/of tentoonstellingen en lezingen bij te wonen. 
Op deze Klaagmuur mochten ze hun wensen verwoorden. 
Iemand voegde een veilige noord- zuidverbinding voor Moerbeke toe en kreeg nadien bevestiging van een andere (wellicht ook) 
Moerbeekse die op die stand kwam.
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Informatieavond Hernieuwbare 
energie in Moerbeke

Zijn zonnepanelen de enige optie 
voor groene energie in Moerbe-
ke? Is mijn buurman verantwoor-
delijk voor de hogere energiefac-
tuur?

CD&V Moerbeke beantwoordt 
al uw vragen over groene ener-
gie op een informatieavond 
Groene energie op vrijdag 30 
september 2011. 

Iedereen is van harte welkom om 
20 u. ’s avonds in het parochie-
centrum (Crevestraat).
• Inleiding: Waarom groene 
energie in Moerbeke?
• Energiezuinige woningen - 
Ilona Piron, Start2Eco
• Zonneboilers, biomassakachels 
en PV’s - Bart Bekaert, Aviten
• Windenergie – Kris Aper, 
Wase Wind

• Biogas op landbouwniveau  
Lieven Demolder, Biogas-E

De klemtoon van deze avond zal 
liggen op haalbare projecten die 
ook een groot voordeel kunnen 
hebben voor de Moerbekenaar 
zelf. CD&V Moerbeke wenst 
immers dat Moerbekenaren niet 
lijdzaam moeten toezien op 
groene energieprojecten in hun 
gemeente, maar ook zelf  kunnen 
participeren in projecten met een 
maximale meerwaarde voor de 
burger. Daarnaast laten we ook 
u graag meediscussiëren tijdens 
de vragenronde of  bij een glaasje 
achteraf.

De discussie over een 42ha groot zonnepanelenveld ter 
hoogte van de voormalige bezinkingsbekkens van de sui-
kerfabriek toonde afgelopen jaar aan dat heel wat Moer-
bekenaren zich zorgen maken over de ruimtelijke impact 
en de kosten van hernieuwbare energieprojecten in Moer-
beke. Ze blijven desondanks zitten met heel wat vragen. 


