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Herken uzelf op de woensdagmarkt

SALTOOO

Wie zichzelf herkent op deze foto heeft een mooie prijs
gewonnen, geschonken door de stedelijke marktcommissie en
de marktkramers.
Neem contact op met Marleen Van Hecke, dienst economie,
Groentemarkt 1, 09 340 94 32 of economie@lokeren.be.

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

JAC-Flash:

Budget in evenwicht?
Doorheen het jaar lukt het de meeste mensen wel om hun
budget te beheren en rond te komen met hun inkomen. In
december wordt dit vaak moeilijker omdat er rond de feestdagen veel verplichtingen en verleidingen op ons afkomen.
Hier zijn enkele tips om je budget te hanteren.
JJIn een huishoudboekje kun je maandelijks je inkomsten en uitgaven gedetailleerd bijhouden. Dat kan
bijvoorbeeld digitaal via www.budgetplanner.be. Op
deze manier krijg je inzicht in jouw geldzaken en kun je
bekijken waar je eventueel kunt besparen.
JJProbeer niet onder nul te gaan op je bankrekening. Dat
kan je regelen met je bank. Als je onder nul gaat, heb je
een schuld bij de bank waarop je intrest moet betalen.
Je betaalt op termijn dus meer af dan de schulden die je
eerst maakte.
JJHeb je rekeningen die elke maand terugkomen,
bijvoorbeeld huishuur of elektriciteit, dan kun je een domiciliëring of doorlopende opdracht instellen bij je bank.
Zo zorgt de bank automatisch voor de betaling en hoef je
er zelf niet aan te denken. Je moet er uiteraard wel voor
zorgen dat er voldoende geld op je rekening staat.
JJProbeer zo weinig mogelijk kredietkaarten te gebruiken. Mijd zeker kredietkaarten bij supermarkten of

Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

elektrozaken. Op deze geleende bedragen betaal je hoge
intresten.
JJMaak een boodschappenlijstje en probeer je eraan te
houden. Ga niet winkelen als je honger hebt, alles ziet
er op dat moment verleidelijk uit.
Wil je graag eens met iemand praten over zaken die gaan
over geld, budget, inkomsten, uitgaven, schulden? Spring
dan eens binnen in het JAC. Het JAC zoekt samen met jou
naar gepaste hulp. Het loont zeker ook de moeite om de
website van Budget in Zicht Oost-Vlaanderen te bekijken,
www.bizoostvlaanderen.be.
Bronnen: http://www.armoedebestrijding.be en ‘Op eigen
benen’ – Jong & Van Zin.

i

JAC is het jongerenaanbod van het Centrum
Algemeen Welzijnswerk. Tussen 12 en 25 jaar?
Wij zoeken mee naar een antwoord op al je vragen
(gratis, anoniem en vertrouwelijk).
JAC Lokeren, Sportlaan 2 (de buitentrap links van
het zwembad), 09 340 95 36, www.jac.be
Openingsuren: woensdag 12.30 tot 16 uur, of op
afspraak.

Op de coverfoto, van links naar rechts: Wouter Steyfkens, Steven De Loose, Koen Van Havermaet, Pieterjan De Bosscher
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Ban het vuur uit je tuin
Op een krakend koude winterdag kan een vuurkorf in de tuin voor sfeer zorgen. En een
winterse barbecue is erg gezellig. Maar laat het daar ook bij blijven. Want voor de rest is
snoeihout of ander groenafval verbranden in je tuin niet toegestaan. Zeer begrijpelijk:
de rook stoort de buren, en vervuilt de lucht. Hou het gezond, en ban brandhaarden uit je tuin.

Snoeihout, kerstbomen of afval verbranden in je tuin:
het heet allemaal ‘sluikbranden’, en het is absoluut
verboden, zegt GAS-ambtenaar Christof Snoeck. Je
kunt er dus een GAS-boete voor krijgen (gemeentelijke
administratieve sanctie). “Vuur stoken in je tuin is in
alle omstandigheden verboden, dus ook het opstoken
van snoeiafval uit je eigen tuin. Alleen voor barbecues
en vuurkorven wordt een uitzondering gemaakt. Op
voorwaarde dan nog dat je alleen brandhout, houtskool
of andere barbecuekolen gebruikt. Het gebeurt jammer
genoeg nog wel dat mensen plastic verbranden in hun
tuin, of hout dat geverfd is of met chemische producten
is behandeld. De rook daarvan is giftig, en verpest de
lucht.”

Wie zwaar in de fout gaat, kan worden bijgestuurd met
een sanctie, die flink kan oplopen.

Onthou ook:
 dat flyers onder de ruitenwissers van geparkeerde
auto’s stoppen, je een boete kan opleveren. Je mag
flyers, folders en pamfletten wel uitdelen. Maar je
moet er dan zelf voor zorgen dat je de flyers die op
straat worden gegooid, netjes opruimt. Als je een
flyer aanneemt, mag je die niet op straat gooien.
 dat ‘wildplakken’ verboden is. Daarmee wordt onder
andere bedoeld: affiches plakken op gevels, ruiten of
verkeersborden. Tenzij het een affiche is waarbij een
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VERS VAN DE PERS

huis te koop wordt gesteld. Aan de binnenkant van
het raam een affiche hangen, dat mag uiteraard
wel.
 dat je containers, ladders of stellingen mag plaatsen
op straat, maar dat eerst moet melden aan mobiliteitsambtenaar Jeroen Rottiers, 09 340 94 59,
jeroen.rottiers@lokeren.be. Hetzelfde geldt als je
verhuist, en ruimte wilt reserveren op straat om de
verhuiswagen te parkeren.
 dat je verplicht bent om aan je huis een huisnummer
te hangen dat goed leesbaar is vanop straat. Dat is
van groot belang voor politie en hulpdiensten, maar

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

het is niet in het minst voor jezelf een goede zaak.
Je wilt toch niet dat de ambulance kostbare tijd
verliest met naar jouw huis te zoeken?

i

Info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8; Christof
Snoeck (GAS-ambtenaar), 09 340 95 00, christof.
snoeck@lokeren.be;
Bettina Nijs (GAS-deskundige), 09 340 95 07,
bettina.nijs@lokeren.be;
Natacha Iliano (GAS-deskundige), 09 340 95 05,
natacha.iliano@lokeren.be

Eindejaarsactie Middenstandsraad
Doe uw aankopen bij de Lokerse middenstand en win
fantastische prijzen. Actie start op vrijdag 4 december.
De deelnemende handelszaken kunt u herkennen aan de
etalagesticker.

Eindejaarsactie woensdagmarkt
Win een flatscreen of waardebons in december.
Hoe doet u mee?
1. Kom in december naar de Lokerse markt op woensdag.
2. Bij iedere aankoop bij een deelnemende marktkramer
ontvangt u op 16, 23 en 30 december een bonnetje.
3. Vul uw naam, adres en telefoon in op de achterzijde.
4. Stop alle ingevulde bonnetjes ten laatste op 6 januari in
de wedstrijdurne aan de balie van het stadhuis.
Deze actie is een initiatief van de stedelijke
marktcommissie en de deelnemende marktkramers.
Volg ons op facebook: ‘woensdag marktdag Lokeren’

Veilige voeding op kerstmarkten,
festivals, kermissen, schoolfeesten
De eindejaarsperiode komt eraan en er zullen
opnieuw heel wat kerst- of wintermarkten en andere
evenementen worden georganiseerd. Zowel professionele verkopers als gelegenheidsverkopers zijn
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verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van wat ze
verkopen. Ze moeten voldoen aan de reglementering op
vlak van hygiëne, werkwijze, bewaartemperaturen. Zelfs
al heeft een activiteit geen handelskarakter, er kan wel
gecontroleerd worden. Daarom stelde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen een folder
op met richtlijnen (www.favv.be/thematischepublicaties/
gelegenheidsverkoop.asp).

Cultuur en toerisme

Bibliotheek Lokeren zoekt vrijwilligers
om voor te lezen aan rusthuisbewoners

In Hof ter Durme, Hof ter Engelen en Hof van
Eksaarde wordt er op verschillende tijdstippen in de
week voorgelezen aan de bewoners van de woon‑ en
verzorgingstehuizen.
Interesse? Contacteer de bibliotheek 09 340 50 70 of
bibliotheek@lokeren.be, vraag naar Annie Moenaert of
Jozé Kuijpers.

Jongerenfestival Matchbox: oproep
Op zaterdag 5 maart vanaf 18 uur vindt in CC Lokeren
Matchbox plaats, een boeiende, creatieve happening
voor/met jongeren, i.s.m. jeugddienst, jeugdhuizen T-Klub
en Okapi, Kunstacademie Ter Beuken, KEMP, Koality,
Tg Horzel. Het wordt een avond waarop het krioelt van
jong talent, waarop het spookt van muziek, tekst, beeld en
diverse acts. We zijn op zoek naar jongeren (15 – 25 jaar)
die willen deelnemen: via de werkgroep (ideeën brouwen,
programmeren, contacteren, organiseren) of door op te
treden, je werk te tonen, alleen of met een groep(je).
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56, 0478 82 94 54,
matchbox.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/matchbox

Oproep: huiskamer voor
Dag van de Dans
CC Lokeren zoekt een huiskamer, centraal gelegen en
voldoende ruim, voor het verwelkomen van de dansvoorstelling ‘Marcella’, op de Dag van de Dans (zaterdag
23 april 2016). In de huiskamervoorstelling ‘Marcella’
gaan danseressen Anabel Schellekens en Natascha Pire

een wervelend en beeldend duet aan. Over een vrouw in
gevecht met zichzelf. Over dilemma’s, aftasten, zoeken,
wringen, twijfelen, herkennen, verstrengelen, zich losscheuren, keuzes maken. Meer info over de voorstelling
op www.intivzw.be/marcella.htm
Een vrij speelvlak van 3x3 m is nodig. Er worden circa
30 personen toegelaten. De voorstelling duurt 40 minuten
en wordt 2 maal herhaald, vanaf 14 uur.
Info: CC Lokeren, elke.clompen@lokeren.be,
09 340 50 55

Oude foto’s van Daknam
gezocht voor tentoonstelling

Burgemeester en notabelen van Daknam, rond 1964

Drie Daknamnaren (Hugo Van Rostenberghe, Guido
Caeldries en Walter Anthuenis) plannen een fototentoonstelling in Daknam met als thema: ‘Daknam…..waar
is de tijd gebleven’. Ze zijn op zoek naar oude foto’s die
te maken hebben met het vroegere dagelijkse leven in
Daknam. De oude foto’s zullen deskundig gekopieerd
worden zonder beschadiging en zo vlug mogelijk
terugbezorgd worden. De kopies zullen worden tentoongesteld of geprojecteerd. Wie oude foto’s over Daknam
heeft, mag contact opnemen met Walter Anthuenis:
walter.anthuenis@telenet.be, 0474 66 96 21.
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Jeugd en onderwijs

Jeugdbrochure
Met veel trots presenteert
de dienst Jeugd een gloednieuwe jeugdbrochure.
Zoon- of dochterlief heeft
hem hoogstwaarschijnlijk al
eens in uw handen gestopt.
Zoals u weet organiseren
verschillende stedelijke
diensten allerlei activiteiten
en evenementen voor kinderen en tieners doorheen
het hele jaar. Om u te helpen het bos door de bomen
te zien, heeft dienst Jeugd al deze programma’s gebundeld
en, op een visueel aantrekkelijke manier, naast elkaar
gelegd. Zo hebt u een duidelijk overzicht van waar uw zoon/
dochter aan kan deelnemen of zich voor kan inschrijven.
Het is de bedoeling om die jeugdbrochure bij het begin
van elk schooljaar opnieuw uit te brengen, zodat u steeds
op de hoogte bent van het (vernieuwde) vrijetijdsaanbod
in Lokeren. De tieners en jongeren ouder dan 14 jaar
worden niet vergeten. De dienst Jeugd is volop bezig met
het uitwerken van een brochure speciaal op hun maat.

The Minions op bezoek bij de Sint
in Speel-o-theek Sloeber?

Op woensdag 2 december brengt de Sint niet enkel lekkers mee. Terwijl mama, papa, opa en oma rustig een kijkje
nemen in het ruime assortiment van de Lokerse Speel-otheek Sloeber kun jij de coolste Miniongadgets maken:
- Minionsbuttons, ideaal om mee te pronken op je
boekentas
- Minionsprikkers, superidee om jouw feesttafel mee te
versieren
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Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

- een gezonde Minionsfruitsnack
- ….
Toon jouw kunstwerkje aan de Sint en neem het samen
met een zakje lekkers onmiddellijk mee naar huis.
Welkom tussen 14 en 17 uur in de Speel-o-theek Sloeber,
Sportlaan 2.
Info: 09 340 95 39, sloeber@lokeren.be,
facebook/Speelotheek-Sloeber

i

Nog geen lid en interesse in meer info over Speelo-theek Sloeber?
www.lokeren.be/vrije-tijd/jeugd/speel-o-theek

‘Speel met ons mee’:
gratis spelnamiddag op woensdag 9 december
van 14 tot 17 uur
Polyvalente zaal, Sport- en Jeugdcomplex

Kom en speel mee met Het Huis van het Kind,
Speel-o-theek Sloeber, Spellenclub Winningmovez en
De Kabaalstraat.
De laatste jaren worden gezelschapspelen populairder
dan ooit. Er zijn al massa’s gezelschapspelen ontwikkeld,
en bijna dagelijks komen er nieuwe bij. Om het zeer uitgebreide gamma te leren kennen, de spelregels onder de
knie te krijgen en te ontdekken welke spelen jouw voorkeur
hebben, organiseren Het Huis van het Kind en Speel-otheek Sloeber i.s.m. de Lokerse spellenclub Winningmovez
en De Kabaalstraat een spelletjesnamiddag. Laat even je
tv, laptop of iPad uit en kom samen met je ouders, grootouders, broer, zus of vrienden samen een spel spelen.
Deze gratis spelnamiddag is gericht op kinderen en tieners
tussen 0 en 18 jaar en heeft plaats in de polyvalente zaal
van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, tussen 14 en
17 uur.

Jeugd en onderwijs

Voor de allerkleinsten wordt een peuter- en kleuterspeelhoek ingericht met hobbelpaardjes, glijbaan, funrock,
activiteitentafels, loopstoeltjes. Aansluitend bij een
ouderhoekje waar ouders en grootouders elkaar kunnen
ontmoeten bij een lekkere koffie.
Daarnaast worden een 20-tal gezelschapspelen in de
kijker gezet:
JJvanaf 4 jaar: Kleine Magier, Jakkiebak Kippenkak,
Carcassonne junior en Pim Pam Pet plaatjes slaan.
JJvanaf 6 jaar: Monsterval, Kaaskasteel, Story Cubes,
Casper en de spookschool en Tambuzi.
JJvanaf 8 jaar: Camel Up, River Dragons, Cartagena,
Kolonisten van Catan, Zooloretto en Mondo.
JJvanaf 11 jaar: Cash & Guns, King of Tokyo, Paniek in de
Wei, Manilla en Alhambra.
Naast een fijne namiddag maak je bovendien kans op
mooie prijzen. Er wordt één gezelschapsspel verloot per
leeftijdsgroep. Wie Speel-o-theek Sloeber nog niet kent kan
ook tussen 14 en 17 uur kennis maken met de werking en een
kijkje nemen in het uitgebreide aanbod van speelgoed.

i

Info: Els De Pauw op de dienst Sport‑ en Jeugd.
09 340 95 32, els.de.pauw@lokeren.be, en bij het
Huis van het kind, Nele Bulens, 09 340 95 31,
nele.bulens@lokeren.be (like facebookgroep
Dienst Samenleving Lokeren).
In samenwerking met: www.winningmovez.be,
www.facebook.com/groups/winningmovez,
www.dekabaalstraat.be.

Wat doet het Huis van het Kind?
Het Huis van het Kind is een recent samenwerkingsverband van verschillende partners die samen gezinnen
met (jonge) kinderen ondersteunen. Naast preventieve
gezondheidzorg en opvoedingsondersteuning, vinden de
partners het belangrijk om in te zetten op ontmoeting.
Dit is bij uitstek de ideale manier om elkaar te leren kennen. Het Huis van het Kind heeft nog geen fysieke locatie,
maar is te contacteren vanuit de dienst Samenleving
op de 1ste verdieping van het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2.

Wat doet Speel-o-theek Sloeber?
In de speel-o-theek is een zeer grote en gevarieerde
collectie speelgoed aanwezig die ontleend kan worden.
Het uitleenreglement is te verkrijgen via telefoon, e-mail
of via de website van de stad. De speel-o-theek is gelegen
op de benedenverdieping van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 09 340 95 39, sloeber@lokeren.be,
www.facebook.com/Speelotheek‑Sloeber.
Openingsuren: woensdag van 14 tot 17 uur en vrijdag
van 16 tot 19 uur

Sport

Streetdance
Sport- en Jeugddienst Lokeren
organiseren in samenwerking met
Dansschool D.I.O.P. Lokeren een
6-lessenreeks streetdance (voor
tienermeisjes vanaf 15 jaar).
Kom mee shaken in een toffe
meidengroep en leer nieuwe, coole
dansmoves op opzwepende beats.
Vanaf maandag 9 november van
19 tot 20 uur in de polyvalente zaal
van het Sport- en Jeugdcomplex.

Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst.
De lessen hebben plaats op volgende data:
9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 december
(verderzetting na nieuwjaar mits er voldoende interesse is).
Kostprijs: 2,5 euro/beurt, 12 euro voor
een 6-beurtenkaart of via SNS-pas of
vrijetijdspas.
Meer info: Eva Matthys, 09 340 50 82,
eva.matthys@lokeren.be
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Lessenreeks multimove
Inschrijven voor de nieuwe reeksen van januari tot
maart 2016 (11 lessen op 6-13-20-27 januari, 3-1724 februari en 2-9-16-23 maart 2016) kan vanaf dinsdag
15 december om 16 uur aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2. Deelname voor 11 lessen
bedraagt 22 euro. De plaatsen zijn beperkt.

Inschrijvingen sportkampen 2016webshop
Vanaf 2016 zal u bij het inschrijven van de sport– en
jeugdkampen uitgenodigd worden door de webshop om
hier een onmiddellijke betaling aan te koppelen. Pas dan
kan uw inschrijving definitief worden gemaakt. Gelieve
hier rekening mee te houden.
De inschrijfdatum voor de krokusvakantie is gepland op
maandag 11 januari om 19 uur.
De overige inschrijfdata voor 2016 worden gepubliceerd
in de Infokrant van januari.

Schaatsen
Om de kerstvakantie goed
in te zetten organiseren
sport- en jeugddienst
een schaatsactiviteit op
dinsdag 22 december in de
namiddag.
Inschrijvingen en verdere
info & afspraken vindt u
vanaf 1 december in de
webshop van de sport- en
jeugddienst: https://webshoplokeren.recreatex.be

Start nieuwe lessenreeksen zwemmen
in het Durmebad
Voor de juiste data en uren van de zwemlessen kunt u
terecht in het Sport‑ en Jeugdcomplex, 09 340 50 80
of sportdienst@lokeren.be. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk (betalen bij inschrijving).
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Kinderen vanaf 6 jaar - beginners of vervolmaking
(12 lessen):
Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 18 uur of van
18 tot 19 uur (om de 14 dagen).
Beginners: brevet watergewenning vereist. De proefjes
watergewenning kunnen afgelegd worden tijdens de
openingsuren van het zwembad (zie www.lokeren.be/
sport,accommodatie).
Prijs: 60 euro, te betalen bij inschrijving.
Volwassenen (12 lessen):
Dinsdag en donderdag van 18.45 tot 19.45 uur en
zondagvoormiddag van 9 tot 10 uur (om de 14 dagen).
Prijs: 60 euro, te betalen bij inschrijving.

Sportelactiviteiten
Sportdag 50+ op vrijdag 11 december
De Sportdienst organiseert op vrijdag 11 december de
sportdag 50+ in het Sport‑ en Jeugdcomplex in Lokeren.
Er is keuze uit volgende activiteiten: pilates, curling/
curvebowl, zelfverdediging en leren vallen, mountainbike,
djembe, boogschieten, badminton, lijndansen,
conditiecircuit, yoga, crimiwandeling. De activiteiten
starten om 9.30 uur en eindigen rond 15.30 uur.
De prijzen bedragen 8 euro voor een volledige dag, 4 euro
voor een halve dag en 3,50 euro voor een broodje en/of
soep. Deelname aan de sportactiviteiten, verzekering,
onthaal + gebak na de activiteiten zijn inbegrepen.

i

Inschrijven voor 2 december aan de balie van het
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2 (betaling
gebeurt bij inschrijving). De volledige folder kan
u terugvinden op www.lokeren.be/vrije-tijd/
sport/aanbod-55-plussers

Sport

Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

1ste Lokerse Rapencross – cyclocross categorie B
3 januari – Park Ter Beuken
Cyclocross. Bij zowat elke Vlaming - jong en oud, man en vrouw - doet het woord alleen al de
gedachte aan modder, bier en volkssport opduiken. Maar het veldrijden is vandaag de dag
uitgegroeid tot veel méér dan dat. Cyclocross is topsport. En bij topsport hoort uiteraard een
toplocatie. Als middelgrote stad langsheen één van de slagaders van onze economie, de E17, kon
Lokeren dan ook niet achterblijven op de nationale veldritkalender.

Onze stad kent reeds een verleden als medeorganisator
van verschillende grote wielerevenementen (Omloop Het
Volk/ Nieuwsblad en Omloop van het Waasland) en kan dus
rekenen op een pak ervaring. We zijn er van overtuigd dat
we ook in het veldrijden ons mannetje kunnen staan. Op
zondag 3 januari zet Lokeren zijn eerste officiële stappen
binnen de wondere wereld van de cyclocross.
Hart van het parcours wordt het Park Ter Beuken, met
centraal gelegen de historische villa Ter Beuken. Midden
de natuur, omringd door water en bomen en toch op een
steenworp van het centrum van Lokeren.
Vlakbij de start- en aankomstplaats trekken we een grote
feesttent op. Een niet te missen afspraak dus voor zowel
renners, sponsors, media en toeschouwers. Met een mooie
omloop en een groot aantal toeschouwers zijn alle ingrediënten aanwezig voor wat ongetwijfeld een onvergetelijke
sportnamiddag wordt.
Uiteraard leent dergelijk sportevenement zich ook tot
netwerken.

Bedrijven, ondernemers of mensen die het aangename
aan het nuttige wensen te koppelen, kunnen opteren voor
één van de VIP-formules. De VIP-tent bevindt zich centraal
op het parcours. Van hieruit geniet u van de VIP-lunch en
beleeft u de wedstrijden vanop de eerste rij. Aansluitend
vindt hier ook een VIP-receptie plaats. Reserveren voor de
VIP-arrangementen kan via info@rapencross.be.

Het programma:
11 uur masters B en C
12 uur amateurs en masters A
13 uur nieuwelingen
14 uur juniores
15 uur elite zonder contract en beloften.

i

Info:www.rapencross.be of via de
facebookpagina Rapencross.
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SPORT

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Andere sportactiviteiten
Sportgala op zaterdag 19 december in het
Sport- en Jeugdcomplex
Op 19 december om 20 uur vindt het Sportgala plaats
waar de Lokerse provinciale, Vlaamse, nationale,
Europese , olympische of eventueel zelfs wereldkampioenen worden gehuldigd. Tevens worden tijdens het
sportgala ook de laureaten verkozen. Het Sportgala
wordt gehouden in het Sport -en Jeugdcomplex en wordt
opgeluisterd door Discovery Big Band Lokeren. Tijdens
dit gala zijn er ook demonstraties van Turnkring Voor
Geest en Lichaam vzw, Dansschool D.I.O.P. en Ge- Baek
Taekwondo Lokeren. Na het gala is er een receptie in de
ontmoetingsruimte van het Sport- en Jeugdcomplex.

Bowling voor senioren

Ongeveer 2 keer per maand vinden er bowlingnamiddagen
plaats in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme. Vooraf
inschrijven bij Eddy Nelis, 0476 97 57 61. Meespelen kost
8 euro (2 spelen, koffie en gebak inbegrepen). Iedereen kan
mee, ook senioren die niet over eigen vervoer beschikken.
Vertrek om 13 uur aan het zwembad, Sportlaan 3.
De bowling start rond 14 uur en eindigt rond 17 uur.
Data: 4 en 18 december

Curvebowls
Elke maandag van 14 tot 17 uur, van oktober tot
maart, kunnen senioren (al of niet aangesloten bij een
seniorenbond), komen curvebowlen in het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2-4. Deelnemen kost slechts
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1 euro per namiddag. U hoeft niet op voorhand in te
schrijven. Sportschoenen zijn verplicht. Voor meer informatie kan u terecht bij André Janssens, 0495 76 66 86.

Enthousiaste sportmonitoren gezocht
Sportdienst Lokeren zoekt enthousiaste sportmonitoren
m/v voor 2016. De sportdienst organiseert jaarlijks een
120 sportkampen voor deelnemers van 3 tot 15 jaar.
We geven de voorkeur aan studenten of afgestudeerden
lichamelijke opvoeding of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken. Heb je een diploma
behaald bij de Vlaamse Trainerschool? Ben je trainer A of B,
aspirant of initiator?
• Je bent minstens 17 jaar
• Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige
begeleidende en sportieve competenties en hebt ervaring in 1 of meerdere sporten.
• Je bent bereid om een interne opleiding te volgen via
workshops.
• Je bent in staat alleen voor een groep te staan
• Je bent graag sportief bezig met kinderen.
Monitoren krijgen een contract voor tijdelijke tewerkstelling in de sociaalculturele sector en worden vergoed
volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.
Kandidaten kunnen zich vanaf januari 2016 melden via een
formulier in te vullen op de website van de stad Lokeren.
Info: sportdienst@lokeren.be.

Algemene Vergadering Sportraad:
9 december
Iedere bij de sportraad aangesloten vereniging wordt op
woensdag 9 december om 20 uur verwacht in de vergaderzaal van het stadhuis om deel te nemen aan de algemene
vergadering van de Sportraad. Tijdens deze algemene
vergadering zal onder andere de verdeling van de subsidies
aan bod komen en informatie van algemeen nut voor de verschillende verenigingen. Na de vergadering is er een kleine
receptie om het jaar af te sluiten. Iedereen is welkom.

Veiligheid en verkeer

Bemande snelheidscontroles oktober
PLAATS

Toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Overtre- PIEKSNELHEID
dingen

Antwerpse
Steenweg

70 km/u

494

7

95 km/u

Bautschoot

50 km/u

1199

50

86 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

272

6

117 km/u

Bokslaarstraat

50 km/u

214

18

88 km/u

Dam

50 km/u

222

2

89 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

137

26

101 km/u

Eekstraat

50 km/u

208

23

88 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

1101

96

88 km/u

Everslaarstraat

70 km/u

67

0

-

Gentse Steenweg

70 km/u

175

3

93 km/u

Groenstraat

50 km/u

123

3

71 km/u

Heiendestraat

70 km/u

182

6

103 km/u

Heiendestraat

50 km/u

686

58

85 km/u

Hillarestraat

50 km/u

120

6

77 km/u

Hoekstraat

70 km/u

105

2

103 km/u

Karrestraat

50 km/u

56

0

-

Kopkapelstraat

50 km/u

45

2

74 km/u

Naastveldstraat

50 km/u

161

11

98 km/u

Nieuwe Baan

70 km/u

60

4

99 km/u

Nieuwe
Stationsstraat

50 km/u

27

0

-

Oude-Bruglaan

50 km/u

250

14

79 km/u

Papestraat

50 km/u

71

12

90 km/u

Rechtstraat

70 km/u

49

1

93 km/u

Rozenstraat

50 km/u

447

37

94 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

195

3

104 km/u

Sportlaan

50 km/u

636

14

79 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

402

18

86 km/u

Zelestraat

50 km/u

144

1

68 km/u

Fietsers zullen tijdens de werkzaamheden steeds gebruik
kunnen maken van het fietspad in de Rechtstraat. Voor de
veiligheid van de fietsers: voertuigen horen niet thuis op
een fietspad.

Werken op de N407 Lokeren – Overmere (brug E17
en kern Heiende)
Twee werken van AWV plant op de N407:
1) Brug over de E17 met inbegrip van de hellingen. Deze
werken zijn gestart op 12/10 en duren 30 werkdagen.
N407 volledig afgesloten. Verkeer rijdt in beide richtingen rond via Zele (N445 + N47);
2) N407 door Heiende (bebouwde kom) wordt heraangelegd. Vanaf 19/10 zijn hiervoor 40 werkdagen
voorzien.
Geen verkeer door Heiende mogelijk. Verkeer wordt
eveneens via de N47 en de N445 omgeleid.
Aansluitend met de werken van AWV plant de stad
de aanleg van een nieuw wegje voor de kerk zodat
de negen parkeerplaatsen die achter het busplatform
komen te liggen weer bereikbaar worden.

Fietsengravering

Wegenwerken
Werken Aquafin in de Rechtstraat tussen
Brielmolenstraat en Calaignestraat
De werken situeren zich momenteel tussen de Calaignestraat en de Kruisdam. Vanaf de Calaignestraat kan
men nog een eind de Rechtstraat inrijden, maar niet tot de
Kruisdam (doodlopend). Pas in een latere fase wordt het
kruispunt met de Calaignestraat afgesloten.
Doorgaand verkeer tussen Zaffelare en Eksaarde blijft tot
het einde van de werken niet toegelaten.

Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.
Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt toegekend op basis van uw rijksregisternummer. Als
dit nummer niet vermeld staat op uw identiteitskaart, dient
u dit zelf vooraf aan te vragen op de bevolkingsdienst,
Groentemarkt 1.
Info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8 (tweede verdieping), 09 340 95 00
INFOKRANT LOKEREN | december 2015
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Gevonden fietsen
De politie Lokeren zet de gevonden fietsen met foto online
op de website www.gevondenfietsen.be. U kunt nagaan of
uw gestolen fiets daarbij staat. Herkent u uw fiets? Ga dan
met het attest van aangifte van diefstal van uw fiets naar
het politiekantoor op de Oude Vismijn 34. Uw fiets wordt
dan onmiddellijk teruggegeven.

verdachte situatie te reageren en de politie te verwittigen. U reageert beter te vroeg of nodeloos, dan
helemaal niet.
Wanneer u persoonlijk advies wilt over het beveiligen
van uw woning, dan kunt u terecht bij Christof Snoeck,
diefstalpreventieadviseur, Markt 8 (tweede verdieping),
09 340 95 00, christof.snoeck@lokeren.be

Preventie woninginbraak

Preventietip van de maand

Vaak is een inbraak met een paar kleine maatregelen
te vermijden. Aarzel overigens niet om bij de minste

Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht. Berg ze op,
registreer en fotografeer.

Milieu en Natuur

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie
Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de
nieuwe renovatiepremie definitief goed. Vanaf 1 december 2015 kan opnieuw de renovatiepremie aangevraagd
worden.
Het maximale premiebedrag blijft 10.000 euro. De
uitbetaling van de premie wordt wel verdeeld over 2 aanvragen. Zo krijgt u meer tijd om de werken uit te voeren.
De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën. Per categorie kan u 20 of 30 % van de in aanmerking te nemen
factuurbedragen terugkrijgen. Het percentage is afhankelijk van het inkomen. Hierbij geldt het inkomen van 2 jaar
voor de aanvraagdatum.
De premie aanvragen kan pas na voltooiing en facturering
van de werken. Opgelet facturen mogen niet ouder zijn
dan 2 jaar!
Meer info over de voorwaarden en de bedragen vindt u
terug op de website www.wonenvlaanderen.be onder
de rubriek ‘premies’.
Overgangsmaatregel
Voor wie de oude premie niet meer kon aanvragen, is er
nu een overgangsmaatregel voorzien. Deze maatregel
geldt voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst
met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.

12
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Tot 1 februari 2016 kunnen aanvragen worden ingediend onder de voorwaarden van het oude stelsel.
Ook die voorwaarden vindt u terug op de website
www.wonenvlaanderen.be.
Mensen die een aanvraag willen doen, komen best vanaf
1 december langs op de dienst huisvesting, op de 1ste
verdieping van het stadhuis. Breng zeker al uw facturen,
ondertekende offertes en uw aanslagbiljet mee.
Voor wie een aanvraag doet volgens de oude regeling,
telt het inkomen van 3 jaar terug! Voor aanvragen in 2015
moet u dan nog het inkomen van 2012 bekijken (aanslagjaar 2013).
Meer info op de website www.wonenvlaanderen.be of bij
Ans Quintelier en Laura D’Hossche, dienst Huisvesting
van de stad (huisvesting@lokeren.be, 09 340 94 73).

Duurzaam bouwadvies
Wie duurzaam bouwt of verbouwt, wint altijd. Niet alleen
verbeter je het wooncomfort en de woonkwaliteit van je
huis, je spaart ook op je energie- en waterfactuur. Heb je
vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van
materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
In een persoonlijk gesprek overloopt een professioneel
adviseur de duurzame mogelijkheden voor jouw bouw- of
verbouwplannen. Stad Lokeren organiseert maandelijks

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Milieu en Natuur

Kerstman te verwelkomen. Tijd dus voor geschenkjes.
Wel geschenkjes die het milieu niet al te veel belasten,
toch? Als we willen dat onze bossen blijven bestaan,
moeten we er met z’n allen een verantwoord aankoopgedrag op nahouden. Het kopen van PEFC- of
FSC-gelabelde producten (in hout of papier) is een
steun aan duurzaam bosbeheer.
De winkelrekken liggen gevuld met aantrekkelijke
geschenken, maar hun oorsprong is niet altijd even
duurzaam. Wanneer je houten speelgoed of papierwaren
koopt, kijk dan uit naar het PEFC- of FSC-label op
het product of de verpakking. En je hoeft geen grote
zoektocht te doen om d2eze geschenkjes te vinden:
de supermarkten, speelgoedwinkels en detailzaken
hebben er al een uitgebreid gamma van. Als de Sint of de
Kerstman het groots zien, dan zijn er ook PEFC- of FSCgelabelde klimtoestellen, zandbakken en slaapkamers.
Voor elk wat wils dus.
een gratis bouwadvies (enkel op afspraak). De volgende
sessie heeft plaats in het stadhuis, lokaal 3.03 op de derde
verdieping, Groentemarkt 1, op dinsdag 15 december. Er
zijn twee sessies, van 16 tot 17.30 uur of van 17.30 tot 19 uur.
Past deze datum niet, dan kun je ook altijd terecht in de
MilieuAdviesWinkel te Gent (www.milieuadvieswinkel.be).
Inschrijvingen via www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies.
Neem je plannen of ideeën mee naar het advies. Ook je
architect is welkom. Gratis.
Info: Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen,
09 267 78 07, dubo@oost‑vlaanderen.be

Denken de Sint en de Kerstman aan
duurzame geschenken?
Uitgebreid aanbod PEFC- of FSC-gelabeld speelgoed
beschikbaar

Binnenkort doet de Sint zijn intrede en krijgt de kerstboom een prominente plaats in de huiskamer om de

Een geschenkje onder de kerstboom wordt uiteraard
ingepakt in PEFC- of FSC-gelabeld geschenkpapier.
Nog een leuk weetje: de PEFC- of FSC-gelabelde producten kunnen met ecocheques gekocht worden.
PEFC staat voor ‘Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes’ (www.pefc.be); FSC staat
voor ‘Forest Stewardship Council’ (www.fsc.be).
Producten met het PEFC- of FSC-logo garanderen de
herkomst uit verantwoord beheerde bossen. Concreet
betekent dit een bosbeheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. In de praktijk
gaat het onder andere om het respecteren van de rechten
van de lokale bevolking, het rekening houden met fauna
en flora en het economisch rendabel maken van het bos.

Lokeren zet fors in op energiezuinige
openbare verlichting

Het voorbije jaar heeft Eandis een omvangrijke
vernieuwingsoperatie uitgevoerd aan de openbare
verlichting in Lokeren. Dat gebeurde in de nasleep van
de ‘Pinksterstorm’ van juni 2014 waarbij 1.500 Lokerse
INFOKRANT LOKEREN | december 2015
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

lichtpunten werden beschadigd door de hagel. Door de
plaatsing van ledverlichting en de toepassing van dimming koos de stad resoluut voor een energiezuiniger en
duurzamer verlichtingspark. Ook voor alle nieuwe openbare verlichting in Lokeren, bijvoorbeeld bij de aanleg
van nieuwe verkavelingen, wordt gekozen voor leds.

dankzij de toepassing van dimming. Dat komt neer op
een besparing van 296 kilowattuur per dag, of 108.000
kilowattuur per jaar.

Gericht zoeken naar schade

Nieuw pictogram voor vochtige doekjes

Wie herinnert zich de Pinksterstorm niet? De erkende
natuurramp veroorzaakte in totaal 656 miljoen euro
schade bij bijna 180.000 mensen. Naast kapotte dakpannen, ramen en rolluiken, werd al snel duidelijk dat er ook
veel schade was aan de openbare verlichting. De hagel
doorboorde heel wat afdekkapjes van armaturen. In heel
wat gevallen bleef de lamp wel nog branden, waardoor
het moeilijk was om alle schade snel op te sporen.

Vochtige doekjes worden
massaal door het toilet
gespoeld maar vaak zijn ze
daar niet geschikt voor en
veroorzaken ze verstoppingen in leidingen en pompen.
Een nieuw Koninklijk Besluit
legt vanaf 1 juli 2016 een
aantal testen op om na te
gaan hoe snel ze desintegreren en biologisch afbreken. Producten die een van de
testen niet doorstaan, moeten op hun verpakking het
nieuwe pictogram dragen, om aan te geven dat het niet
door het toilet mag worden gespoeld.

Eandis werkte een systeem uit om gericht naar schade
te zoeken. In straten met veel beschadigde huizen,
bijvoorbeeld, is de kans het grootst dat ook de openbare
verlichting schade opliep. Over het volledige werkgebied
werden duizenden verlichtingsarmaturen gecontroleerd
en ongeveer 4.300 beschadigde armaturen gevonden.
Het Waasland was absoluut het zwaarst getroffen met
3.300 beschadigingen. Daarvan stonden er 1.500 in
Lokeren, goed voor meer dan 20% van het volledige
verlichtingspark.

Info: www.eandis.be

Er geldt nog wel een overgangsperiode waarin producenten zich kunnen aanpassen en bestaande voorraden
mogen worden verkocht, maar in ieder geval zal de consument het pictogram vanaf volgende zomer stelselmatig
zien verschijnen in de winkelrekken.

Lokeren gaat voor dimming en leds
Na de eerste noodherstellingen besliste Lokeren om een
grootschalige vernieuwingsoperatie van zijn openbaar
verlichtingspark op te starten. Het riep de hulp in van
Eandis om daarvoor een plan uit te werken. Er werd
beslist om - waar mogelijk- ultrazuinige ledverlichting
te plaatsen. Daarnaast werd ook maximaal ingezet op
dimming.

Volkstuintjes te huur

Verspreid over twee golven verving Eandis dit jaar al 408
verlichtingsarmaturen door leds. Daarnaast paste het ook
de lampvermogens aan van 1.139 klassieke armaturen. In
totaal zijn 1.402 lichtpunten in Lokeren dimbaar gemaakt.
Al die lampen verminderen hun vermogen met 50%
tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends. De komende
maanden werkt Eandis de vernieuwingsoperatie af.
Het eindresultaat is indrukwekkend. Ten opzichte van
vorig jaar heeft de straatverlichting in Lokeren vandaag
27 kilowatt minder opgesteld vermogen. Dat zorgt
automatisch voor grote besparingen op energie en
CO2-uitstoot, met minimale impact voor de bewoners.
Daarbovenop daalt het elektriciteitsverbruik van Lokeren

14

INFOKRANT LOKEREN | december 2015

Heeft u groene vingers en zoekt u een stukje grond om te
tuinieren voor uw eigen groentjes, dan moet u bij de volkstuintjes te Lokeren zijn. Lekker en gezond.
Mail naar fam.desmet@telenet.be of bel naar
0477 98 31 75, Oude-Bruglaan 8.
De naam van de vereniging is ‘Koninklijke Vereniging Werk
Van De Akker’.

Sociaal en Gezondheid

Berichten vanuit het Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of op afspraak:
09 340 86 07
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: woensdag 16 december van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 16 december van 9 tot
12 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaardedorp 88:
iedere tweede en vierde donderdag van de maand, van 13.30 tot
15 uur. Er is enkel op donderdag 10 december een zitdag voorzien.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het OCMW Sociaal Huis een zitdag van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zaken Brussel van 13.30 tot 15 uur in de Lepelstraat 4. U kunt
er terecht voor vragen in verband met Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en Tegemoetkoming
Hulp aan Bejaarden (THAB). De eerstvolgende zitdag heeft
plaats op dinsdag 22 december.

Natuurvereniging vzw Durme is op zoek naar vrijwillige natuurgidsen om af en toe in het weekend families en verenigingen rond
te leiden in het natuurgebied het Molsbroek. Info: 09 348 30 20 of
vrijwilliger@vzwdurme.be.
Honingraat schakelt vrijwilligers in voor de crisispermanentie
waarbij de vrijwilliger om de 8 à 10 weken gedurende 1 week
telefonische (gsm-)permanentie (ook na de kantooruren) doet voor
oproepen tot opname in het opvangtehuis.
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

Steun Christmas in a Box, omdat iedereen recht
heeft op een kerstgeschenk

Vacatures vrijwilligerswerk
Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. “We
staan klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen die extra
hulp zoeken om iets bij te leren en die te maken hebben met
kansarmoede. Het speciale aan Auxilia is dat de vrijwilligers
meestal les aan huis geven, maar ook in scholen. Door deze
persoonlijke benadering proberen we mensen te bereiken die
anders nooit hulp zouden krijgen. Niet elke bijles leidt per se
naar een diploma of getuigschrift. De lessen kunnen ook iemand
uit een sociaal isolement halen, zelfverzekerder en assertiever
maken, of een hoger gevoel van eigenwaarde geven. Auxilia
is op zoek naar meerdere vrijwilligers lesgevers. Ook zijn we
op zoek naar vrijwillige assistent-coördinatoren voor de regio
Waasland. U hoeft geen pedagogisch diploma te hebben om bij
ons aan de slag te kunnen. Een gezonde dosis enthousiasme volstaat. Bent u onze nieuwe enthousiaste medewerker, contacteer
ons dan op: auxilia.waasland@gmail.com.”

Het organiserend comité van Kerst met een Hart doet een oproep
aan de bevolking voor het inzamelen van dozen. Het principe is
eenvoudig, u neemt een schoendoos, voorziet deze van inhoud en
u maakt van de doos een mooi kerstgeschenk.
Op de buitenzijde hangt u een etiket met daarop voor welke
groep het pakje bestemd is: volwassene of kind, man of vrouw en
de leeftijdscategorie (bijvoorbeeld kind, 4/5 jaar, meisje). Doe dit
zorgvuldig zodat de juiste doos aan de juiste persoon kan worden
gegeven.
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De verhouding tussen dozen voor een volwassene en dozen voor
een kind is 80% – 20%.
Wat mag in de dozen zitten? Speelgoed, kledij, levensmiddelen
(pasta, conserven, blik, koekjes), parfum, accessoires, en dat
hoeft zeker niet nieuw te zijn. Trek uw kast thuis open en kijk wat
u niet meer gebruikt zodat u er iemand gelukkig kan mee maken.
Geen alcohol alstublieft.

De organisatoren garanderen dat ze voor iedere doos een geschikte bestemming vinden. De eerste dozen zijn bestemd voor
het kerstfeest voor mensen met een beperkt budget, dat plaatsheeft op 26 december bij Sporting Lokeren (een organisatie van
OCMW Lokeren, De Toevlucht, De Moazoart, Sporting Lokeren,
Rotary en de Ronde Tafel).
Zijn er dozen over dan gaan die naar projecten met een sociaal
karakter (bijvoorbeeld Alderande).

Dozen kunnen binnengebracht worden vanaf 7 december tot en
met 21 december op volgende plaatsen:
• Robca – Lepelstraat 15
• De Moazoart - Krekelstraat 9
• De Toevlucht - Kouter 35
• Kringloop Winkel - Bobijnerslaan 3
• OCMW Lokeren – Sociaal Huis– Lepelstraat 4

Als er verenigingen dozen willen inzamelen of krijgen dan kunnen zij contact opnemen met Robby Bocklandt (0473 47 14 92,
robby@robca.be).
De organisatoren van Kerst met een Hart danken alvast iedereen, en
vooral de Lokerse serviceclubs, voor hun inzet bij het inzamelen van
de dozen. Samen maken we echt het verschil.

De sneeuwtelefoon

Jubilea

Bent u 70+ of heeft u een invaliditeitsuitkering, dan
kan het PWA u een sneeuwruimer bezorgen, (enkel op
weekdagen). U betaalt 5,95 euro per uur sneeuwruimen,
max. 2 uur/dag, verplaatsing inbegrepen.
Wie van de dienst wil gebruik maken, liefst vóór de
sneeuwval inschrijven.
Meer informatie: de sneeuwtelefoon (PWA): 09 340 51 26

Briljanten jubileum – 65 jaar huwelijk
Gustaaf Van Peteghem – Helena Caeldries
Gehuwd op 9 december 1950

Praktisch
Stad Lokeren. Vrijwillige openbare verkoop
per opbod van:
A. afgedankte speeltoestellen sport- en
jeugddienst op woensdag 2 december
• om 14 uur: houten speeltoestellen in Patershof (ter plaatse);
• om 14.30 uur: houten speeltoestellen in Jan Persoonsstraat (ter
plaatse);
• om 15 uur: pool en meubel ‘groene balie’ in Sport- en Jeugdcentrum, Sportlaan 2.
Belangrijk: de koper moet zichzelf organiseren om de toestellen na
aankoop zo vlug mogelijk weg te halen. Enkel cashbetaling ter plaatse.

B. gevonden en achtergelaten (brom)fietsen
op woensdag 9 december (14 uur)
in het Stadsmagazijn afdeling Weverslaan 24 (ex-Garage De Vos):
147 fietsen en één bromfiets in de staat waarin zij zich bevinden.
Er worden geen bezichtigingen toegelaten voorafgaandelijk aan
de verkoop. De (brom)fietsen worden op de dag van de verkoop
getoond en direct verkocht. Enkel cashbetaling ter plaatse.
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Gouden jubileum – 50 jaar huwelijk
Jean Wulteputte – Anna Thienpont
Gehuwd op 2 december 1965
Alfred Hogie – Monique Van Hoye				
Gehuwd op 21 december 1965

PRAKTISCH

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Eindejaarssluiting
Alle stadsdiensten en OCMW‑diensten zijn gesloten op 25 december en
1 januari 2016. Ook op 24 en 31 december in de namiddag.
CC Lokeren is gesloten van 24 december tot en met 4 januari 2016
Durmebad gesloten tijdens de kerstvakantie
Het Durmebad is weer aan zijn jaarlijkse onderhoudswerken toe, die
plaatsvinden tijdens de kerstvakantie. Van maandag 21 december tot en
met zondag 3 januari zal het Durmebad gesloten zijn voor alle publiek. Vanaf
maandag 4 januari is iedereen opnieuw welkom.
Speel-o-theek geopend op woensdagen 23 en 30 december van 14 tot
17 uur.
De bibliotheek is gesloten op: donderdagmiddagen 24 en 31 december,
vrijdagen 25 december en 1 januari, zaterdagen 26 december en 2 januari.
Maar let op: uitzonderlijk open op donderdagochtenden 24 december
van 9 tot 12 uur en 31 december van 9 tot 12 uur.

Noodnummers
AA – Anonieme Alcoholisten
0478 91 75 76
Antigifcentrum
070 245 245
Brandweer en Medische Spoeddienst
100 of 112
Defecte straatlampen
www.straatlampen.be, 0800 635 35
Gasreuk
0800 65 0 65
OCMW - Sociaal Huis
09 340 86 01,
fax 09 340 86 78, www.ocmw-lokeren.be
Politie
101
Stadhuis
09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be, www.lokeren.be
Ziekenhuis AZ Lokeren
09 340 81 11, fax 09 340 81 91

Wachtdiensten
Lokerse apothekers

Sinds 2013 wordt de wachtdienst per dag in plaats van per week georganiseerd. Elke dag kan er dus een andere apotheker van wacht zijn.

ZOEKT U DE APOTHEEK VAN WACHT?

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
· elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
· dinsdag tot 19 uur
· gesloten op vrijdagnamiddag
· De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren (TAS)
van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en Burgerlijke
Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en Zorgcentrum
Hof van Eksaarde.

Bel 0903 99 000 (1,5 euro/minuut) of raadpleeg www.apotheek.be, daar
kunt u ook een gratis app installeren voor uw smartphone.
Tussen 22 en 9 uur: bel de politie van Lokeren, 09 340 94 99,
of bel 0903 99 000 en men zal u doorverwijzen.



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

Lokerse huisartsen

Centraal oproepnummer: 09 348 78 78
Bel altijd eerst uw huisarts op. Is die niet bereikbaar, neem dan contact op met
de huisarts van wacht via het centrale oproepnummer. De wachtdienst van de
Lokerse huisartsen wordt aangekondigd via www.huisartsenlokeren.be, die
van de Eksaardse huisartsen op www.huisartseneksaarde.be.

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszittingen vinden plaats op maandag 14 en
dinsdag 15 december om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal
van de bibliotheek of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.

24 december – 3 januari: dr. H. D’Hondt

Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen per post,
is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis, Groentemarkt 1,
of door het bedrag te storten op 091-0002961-80 met vermelding
‘dagorde- gemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad

Centraal oproepnummer: 09 349 64 74
Tijdens het weekend en op feestdagen gebruikt u het centraal nummer
om te weten welke huisarts van wacht is. De wachtdienst van Eksaarde en
Moerbeke wordt ook aangekondigd via www.huisarts.be/eksaarde

De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde hebben plaats in het
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende data: 8 en 15 december.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde: Eksaardedorp 88.
Openingsuren: 14 tot 19 uur.
U kunt er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’s
ID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een
adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kunt u enkel terecht op de
dienst bevolking (Groentemarkt 1).

OCMW – diensten
Sociaal Huis – OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 09 340 86 04,
secretariaat@ocmw.lokeren.be
Openingsuren van het Sociaal Huis:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Sociale dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak. Voor een inschrijving in de
woonzorgcentra maakt u best vooraf een afspraak.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 17 december om
20 uur. U kunt de agenda digitaal raadplegen op www.lokeren.be rubriek
bestuur en beleid – OCMW - raadsleden
Drugpunt, Lepelstraat 4, 0485 91 00 11, hanne.vaneeckhout@drugpunt.be



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

Huisartsen Eksaarde, Moerbeke



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

Tandartsen Waasland

Wachtdienst tandartsen krijgt centraal oproepnummer
Via het centrale nummer 0903 39969 wordt u doorverbonden met de
dichtstbijzijnde tandarts van wacht.
De wachtdienst Algemeen Tandarts is in heel Vlaanderen bereikbaar
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur.
De oproep kost 1,5 euro per minuut.



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

Op volgende plaatsen zijn AED‑toestellen (defibrillatoren) geplaatst,
die levens kunnen redden bij een hartstilstand:
- in het Cultureel Centrum
- binnen in het politiekantoor
- aan de sport- en jeugdterreinen in Eksaarde
- in het Sport- en Jeugdcomplex aan de Sportlaan.

Colofon
Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26, Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, dienst communicatie en stadspromotie,
Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn (coverfoto), Rudi Van Hecke, Albert
Vispoel, Elke De Meester, Filippe De Borger
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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Lokeren (t)winkelstad
Zaterdag 12 december

22ste Kerstmarkt Lokeren –
Markt en omgeving

- 14.15 uur: onthaal en rondgang van het stadsbestuur,
het organiserend comité en de Kovekenkerstreus.
- 14 tot 22 uur: sfeervolle kerstmarkt met verschillende
chalets, 40 meter tentoonstellingstenten, diverse
kermisattracties, animatie met ballonnenplooiers,
kerstman.
- Doorlopend optredens van muzikale acts.
- Boerenmarkt i.s.m. de dienst Landbouw.
Vanaf 14 tot 22 uur, Markt en evenementenplein, gratis

City Trail Lokeren: de meest gezellige
Kerstloop van het (Waas)land
De Lokerse atletiekclub AVLO organiseert samen
met de stad Lokeren een derde editie van de
César City Trail, een recreatieve kerstloop
door het prachtig verlichte Lokeren. Net
als vorig jaar zijn er passages langs (en
vooral: dwars door!) zowat alle belangrijke
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Lokerse trekpleisters en onderweg wordt u gesteund
door verschillende optredens, dansgroepjes, muziek en
special effects. Bovendien wordt in de schaduw van de
Sint-Laurentiuskerk een sfeervol kerstdorp uitgebouwd
waar u na de inspanning van een welverdiend hapje en
drankje kan genieten.
Deelname kost amper 10 euro en ook groepsinschrijvingen
zijn mogelijk. De inschrijvingen worden afgesloten op
woensdag 9 december.
César City Trail, 19 uur, Kerkplein
Info: www.citytrail.be,
www.facebook.com/citytraillokeren,
twitter.com/citytrail_be

Zondag 13 december

22ste Kerstmarkt Lokeren –
Markt en omgeving
- 14 tot 15 uur: kerstbeiaardconcert door stadsbeiaardier Tom Van Peer vanop de Sint-Laurentiustoren
- 14 tot 21 uur: sfeervolle kerstmarkt met verschillende
chalets, 40 meter tentoonstellingstenten, diverse
kermisattracties, animatie met ballonnenplooiers,
Kerstman.

plein aan de oude
tramroute in Doorslaar
Hoe zou het

er kunnen uitzien?

Geef uw ideeën vorm, en bezorg ze aan het stadsbestuur
Handig plannetje
en vragenlijst
op de volgende bladzijden

Het is nu nog nauwelijks voorstelbaar, maar in vervlogen tijden reed er een tram van Overmere over Doorslaar
naar Zaffelare. Toen een noodzakelijke verbinding voor de mensen van Doorslaar, nu een wandel- en fietsroute.
Met aan de Doorslaarstraat een langgerekt plein. Een nogal vormeloze, onaantrekkelijke ruimte die niet echt
een inrichting heeft. Ja, er staat een picknickbank, er is een petanqueplein, maar voor de rest wordt de ruimte
toch vooral ingenomen door geparkeerde auto’s en glas- en kledingcontainers. Af en toe wordt het plein ook
gebruikt voor een lokaal evenement, zoals een nieuwjaarsreceptie.

Dat kan ongetwijfeld beter, vindt

Om het u makkelijk te maken, vindt u

U kunt deze bladzijden uit de Info-

het stadsbestuur. Net als voor het

op de achterkant van deze pagina een

krant lichten en opsturen naar het

dorpsplein in Daknam, en het

plannetje, waarop u uw ideeën vorm

stadsbestuur (Groentemarkt 1, 9160

oud-stationsplein in Eksaarde wil

kunt geven. Elk vakje heeft in wer-

Lokeren), afgeven aan de balie van het

het bestuur graag uw ideeën we-

kelijkheid de afmeting van 10 meter

stadhuis, of in de brievenbus stoppen

ten. Wat is er met die open ruimte

op 10 meter. Neem uw potlood en ga

van de buitenschoolse opvang Pat-

allemaal mogelijk? Waar is er

aan de slag. Er is ook ruimte om uw

joepelke, Doorslaardorp 72, waar de

nood aan in Doorslaar? Hoe kan

ideeën te noteren. Al uw gedachten

stadsdiensten ze gaan ophalen.

het plein een nuttige bestemming

en bedenkingen over de toekomst

krijgen?

van het plein zijn welkom, laat uw
creativiteit dus de vrije loop.

U mag uw ideeën ook op mail zetten,
of delen op de Facebookpagina van
de stad (facebook.com/stadlokeren).

Laat uw meest creatieve ideeën de

Uiteraard mag u ook laten weten

vrije loop, formuleer ongezouten

dat alles moet blijven zoals het is,

uw mening, en deel die mee aan

als u de huidige situatie de best

U vindt het plannetje ook op de

de stad.

mogelijke vindt.

website van de stad.

Graag vóór 1 januari.

Het stadsbestuur gaat alle ideeën en voorstellen grondig analyseren en afwegen, en houdt u via deze
Infokrant op de hoogte van hoe Doorslaarse plein er zal gaan uitzien in de toekomst.
Voor meer informatie kunt u terecht bij ruimtelijk planner Katrijn Colman,
dienst Ruimtelijke Ordening, 09 340 94 58, katrijn.colman@lokeren.be
www.lokeren.be

Wat wilt u?
Hoe moet het plein aan de oude tramroute in Doorslaar er in de toekomst gaan uitzien?
(kruis aan wat van toepassing is (meerdere mogelijkheden), en/of vul aan)

☐

Ik wil dat het plein blijft zoals het is

☐

Ik wil dat er veel groen komt

☐

Ik wil dat er veel parkeerruimte blijft

☐

Ik wil dat er ruimte komt voor evenementen en
feestelijkheden

☐

Ik wil dat er meer rust- of picknickbanken komen

☐

Ik wil dat er een fietsenrek komt

☐

Ik wil dat de auto’s zoveel mogelijk worden geweerd
van het plein

☐

Ik wil dat er een sportterrein komt voor volgende
sporten: …

☐

Ik wil (vul aan)…

zaterdag 19 december

Het licht van Kerstmis
“Ga mee op stap en voel met ons mee de
warmte van Kerstmis. Dit jaar vertrekken
we in groepjes van ongeveer 15 personen
aan onze kerk vanaf 17.30 uur voor een wandeling. Als
het weer het toelaat, wordt een deel van het parcours per
boot afgelegd. Stevig schoeisel is vereist, een zaklamp en
reflecterende kledij worden aanbevolen.

- Doorlopend optredens van muzikale acts.
- Boerenmarkt i.s.m. de dienst Landbouw.
Van 14 tot 21 uur, Markt en evenementenplein, gratis

Onderweg is er een rustpauze met glühwein. Na de tocht
wacht ons in de parochiezaal een kerstmarkt met hotdog,
pannenkoek, soep met brood, koffie en chocomelk. We
sluiten af met een optreden, luisteren of meezingen kan
allemaal. Het einde is voorzien rond 22 uur.”

Organisatie Stad Lokeren i.s.m. het Markt- en
Schoolstraatcomité en de Stedelijke Middenstandsraad. Info: Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be,
www.lokeren.be/kerst

Inschrijven vóór 19 december, gewenste vertrektijd
(17.30-17.45-18-18.15 uur) en mailadres/telefoonnummer opgeven.

Woensdag 18 december

Wintermarkt De Sperwer

Van 17.30 tot 22 uur, parochiezaal Veerstraat 12;
12 euro (niet‑leden) – 7 euro (leden) – gratis (kinderen -6 jaar)
Organisatie en info: KWB St‑Anna Heirbrug, Cecile
Carnoy 09 348 71 73, cecile.carnoy@telenet.be

zondag 20 december

Alternatieve kersthappening
Eksaarde
Kunst, hobby, ambacht of andere scheppingen.
Deelname van diverse natuurverenigingen,
vredelievende en milieuvriendelijke organisaties.
Van 11 tot 21 uur.
11.30 tot 13 uur: kerstsoep van en voor het dorp voor
alle mensen van goede wil.
Aanbod van eigen producten uit de diverse ateliers van
De Sperwer. Verschillende Lokerse voorzieningen en
particulieren met verkoopstand. Paardenworst, friet, verse
soep, pannenkoeken, creaties in zilver, kaarsen, schilderijen, kerststukjes en nog veel meer.
Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis.

Natuurkudde: mens en dier ten dienste van natuurbeheer,
aaibare schapenweide , educatieve herderswandelingen en
natuurbeheer door Leen Ricour, www.natuurkudde.com

Van 17 tot 21.30 uur, Gentse Steenweg 54
Organisatie en info: De Sperwer vzw, 09 348 53 34,
www.sperwer.be

Recylagedemostand: hergebruikte en afgedankte
materialen verwerken in duurzame meubels of decoratiestukken door Aaron De Graeve, www.apalmeus.be

Lieve kamelen bezorgen u een hoogtepunt dicht bij de
hemel. Kamelenritjes voor jong en oud.

in Lokeren
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Alina Pralina: verhalenvertelster brengt een interactief, muzikaal kinderverhaal in oude woonwagen
en de kunstenares brengt zelfgemaakte batiklampen
mee, en artisanale juwelen van Mexico gemaakt door
vrouwen uit de gevangenis ( users.myonline.be/alina).

Wollebol: wolatelier met de focus op verwerken van
schapenwol (facebook.com/hilde.bradt).
Liveoptredens: Sitting Duck (leuke muziek voor
leuke mensen), Sjores Ambras Band (ambiance
dweilband uit Hulst), Stray Kitten and the Alley Cats
(back-to-the-fifties-showband).

zakken haalt komen we samen aan een héél groot bedrag voor een goed doel. Warme oproep.”

Lekker en gezond. De Reynaert wijn- en biergilde
vzw verwent u met zelfgemaakte witte en rode glühwein,
Gezôarse paters en nonnekes schenken met veel leute
trappisten, lekkere biokaas en Lousbergbier van het
hinkelspel, ons eigen geweldig biertje ‘Blonde God’,
frisdranken, koffie, thee van Oxfamwereldwinkel, Filliersdruppelkot, warme chocomelk en pannenkoeken (door
de Stedelijke Basisschool gemaakt met dagverse melk
van Gezôarse koeien), lekkere broodjes en warme wafels
(door Lagere School Dolfijn).

Goed om weten.
Bericht van de organisatoren.

Doorlopend: Radio Gezôarde brengt vreugde en
plezier. Aanstekelijke kerst‑en ambiancemuziek door de
jeugd van Gezôarde met ongeziene en onvoorspelbare
acties tussen de optredens door.
Knuffelmoment: alles gevend, hartverwarmend
knuffelmoment voor en door alle lieve mensen op de
kersthappening. Aanvang om 17.52 uur stipt. Geweldige
prijzen voor de liefste, de meest hartverscheurende en
de langste knuffel.
MUSIC FOR LIFE. “Natuurlijk doen we opnieuw mee.
Als iedere bezoeker een klein beetje ‘klotergeld’ uit zijn
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“De optredens eindigen om 20.30 uur. De verkoop van
drankbonnetjes stopt om 20.15 uur en de drankenverkoop ( volledig) om 20.45 uur. Het terrein wordt
afgesloten voor alle publiek om 21.30 uur ten laatste.
Vzw Gezôarse Feesten is niet verantwoordelijk voor
ongevallen, opgelopen schade of diefstal. Gooien met
sneeuwballen is verboden. We produceren zo weinig
mogelijk afval. Hartelijk dank aan de Stad Lokeren, de
provincie Oost‑Vlaanderen en de vele ‘goede’ mensen
achter de schermen voor de ondersteuning.”

Dit alles vindt plaats in de sfeervolle
omgeving van het Uilennestje aan de
Muylaertstraat (sporthal) Eksaarde.
Toegang gratis en iedereen welkom.

Info: clappaert-rudi@skynet.be, Kasteeldreef 74,
Eksaarde, www.gezoarsefeesten.be

AGENDA
woensdag 2 december


VORMING/INFO

Babbelonië
FEEST

The Minions op bezoek bij
de Sint in Speel-o-theek
Sloeber?
Zie Algemeen gedeelte ‘Jeugd en
onderwijs’
Info: 09 340 95 39,
sloeber@lokeren.be,
facebook/Speelotheek-Sloeber
FILM

Familiefilm - Sinterklaas en
de verdwenen schoentjes

Sven De Ridder – Nederland 2015 –
duur: 68’
Sinterklaas en de Clubpieten
hebben een lekker druk jaar: nog
nooit werden er zoveel schoentjes
gezet. Maar slechterik Kornee wil
het Sinterklaasfeest verpesten. Door
een foutje kreeg hij vroeger nooit
een cadeautje en daarom heeft hij
Moepies gemaakt, een nieuw soort
speelgoedknuffel. De grappige
Moepies moeten van Kornee de
schoentjes stelen zodat de Pieten er
geen cadeautjes in kunnen stoppen.
Als op een ochtend alle schoentjes
weg zijn krijgen de Pieten de schuld.
Sinterklaas snapt er niks van. Zal het
op tijd goed komen?
Met Tom Audenaert.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (kinderen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Babbelonië gaat op wereldreis in je
eigen gemeente. Nederlandstaligen
en anderstaligen komen er samen
en praten in groepjes. De gesprekken gaan over alledaagse dingen:
kinderen en ouderen, feesten, ziekte
en gezondheid, werk en zo. Ook op 9
en 16 december.
19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Green Evelien

wijze. Overtuig jezelf dat versoberen
een verrijking is: meer geld, tijd en
energie. I.s.m. IDM, dienst Milieu en
Landbouw en CC Lokeren.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
CC Lokeren, Kerkplein 5;
7,5 euro (3,75 red.)
Info & inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Naaiproject – mijn pop en
haar outfit
Stap mee in de wereld van de
kindermagie. Een wereld die voor
iedereen toegankelijk is. Zowel de
pop als de kleren maken we zelf.
Deze zelfgemaakte pop mag in
geen enkele kinderkamer ontbreken.
Weer een idee voor een leuk
cadeau onder de kerstboom.
Van 19.30 tot 22.30 uur, cafetaria
parochiaal centrum Sint‑Anna,
Veerstraat 12;
20 euro (leden) – 30 euro
(niet‑leden voor de reeks)
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren‑Daknam, Hilde
De Backer, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

Donderdag 3 december


FILM

Green Evelien (Evelien Matthijssen)
heeft een veelgelezen blog. Ze komt
ook herhaaldelijk in de media met het
feit dat ze slechts 1 afvalzak per jaar
gebruikt. Tijdens deze infosessie vertelt ze over haar ecolifestyle en hoe
ze met een minimum van elektriciteit,
gas en water maximum resultaat
bereikt. Voeding, vervoer en reizen,
kleding, afval, verzorgingsproducten,
schoonmaken, financiën en computer: ze doet alles op haar eigen

D’Ardennen

Robin Pront – België 2015 – duur: 97’
Een brutale homejacking gaat
hopeloos fout. Dave, één van de twee

in Lokeren
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overvallers, moet z’n broer Kenneth
noodgedwongen achterlaten. Vier
jaar later komt Kenneth vrij en is er
veel veranderd. Dave heeft z’n leven
op de rails gekregen en probeert z’n
broer te helpen waar mogelijk maar
kijkt met lede ogen toe hoe ongeleid
projectiel Kenneth ten koste van alles
z’n ex-vriendin Sylvie terug voor zich
probeert te winnen.
Met Jeroen Perceval, Veerle Baetens,
Kevin Janssens, Jan Bijvoet, Sam
Louwyck, Peter Van den Begin,
Viviane De Muynck.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Babbelonië
Babbelonië gaat op wereldreis in je
eigen gemeente. Nederlandstaligen
en anderstaligen komen er samen
en praten in groepjes. De gesprekken gaan over alledaagse dingen:
kinderen en ouderen, feesten, ziekte
en gezondheid, werk en zo. Ook op
10 en 17 december.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
PODIUM

Hola, zomaar oma - muziek

Een muzikaal podiumgebeuren door
Leen Persijn, met originele liederen
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van Eddy Peremans. Oma (opa) worden, het wordt je in de schoot
geworpen. Een prachtig geschenk
dat je leven kleur geeft, energie,
kortom een nieuw elan.
In dit theatergebeuren geeft Leen
Persijn gestalte aan een vrouw die
plots verneemt dat ze oma wordt. Het
nieuws overrompelt haar, ze kan niet
de blijde reactie geven die dochter
en schoonzoon hadden verwacht. Ze
heeft tijd nodig om zich in die nieuwe
rol te vinden. Kortom een pulserende
toekomstige oma die zich een weg
zoekt in de overgangsfase tussen
tweede en derde leeftijd.
Van 20 tot 22 uur,
CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (60+ en leden
Gezinsbond)
Organisatie en info: 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur,
Gezinsbond Waasmunster/
Lokeren/Eksaarde, gezinsbondwaasmunster@yahoo.com

Vrijdag 4 december


HOBBY/TOERISME

Muziekquiz
Het is een algemene, zeer gevarieerde quiz (met geluidsfragmenten en
kennisvragen), gemiddeld niveau, met
toch wel enkele moeilijke vragen die
het verschil maken.
20 uur, zaal Concordia, Zand 18;
15 euro (ploeg)
Organisatie en info: Open
VLD Lokeren, 0479 24 21 93,
marijke.duyck@vldlokeren.be
PODIUM

De Sinfra’s – ‘Love Begins
@50’

VORMING/INFO

Babymassage – oefensessie

Een moment van rust voor je baby en
jezelf. Aanleren van eenvoudige massagetechnieken voor dagelijkse
toepassing. We verwachten vader,
moeder, grootouder of onthaalouder,
samen met hun baby tussen zes
weken en zes maanden.
Van 9.30 tot 11 uur, zaal
Het Volk, Poststraat 4; gratis
Organisatie en info:
Gezondheidspromotie CM
Waas en Dender, 03 760 38 11,
gezondheidspromotie.waasendender@cm.be

Het kluchtige verhaal over een man
op zoek naar echte liefde na 28 jaar
huwelijk. Wanneer hij dit vindt, heeft
hij niet de moed zijn huwelijk op te
blazen tot hij ontdekt dat zijn vrouw
hem al vijf jaar bedriegt. Een recept
voor misverstanden; grappig, snel,
furieus, hilarisch.
Ook op 5 en 6 december.
20.15 uur – CC Lokeren,
Kerkplein 5;
10 euro (genummerde kaarten) –
9 euro (+60, studenten, leden
Opendoek)
Info en reservaties: Gilbert
De Coninck, 09 349 09 17,
0496 79 16 98,
de.coninck.gilbert@telenet.be

Zaterdag 5 december 


FEEST

HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag

Sinterklaas

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
wordt er in de vertelstoel tussen de
kinderboeken een leuk verhaaltje
voorgelezen. Alle kinderen zijn welkom. Ook op 19 december.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
Bibliotheek@lokeren.be
Sinterklaas gaat aan huis bij de kleintjes. Ook op 6 december.
Uren van bezoek zelf bepalen
na afspraak; 5 euro (per kind
niet‑leden)
Organisatie en info: KWB,
09 348 62 51, 09 348 46 74
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Elke zaterdag vind je in de bib op
de 1ste verdieping boeken die je niet
hoeft terug te brengen. Breng een
eigen boek mee dat je graag wil
doorgeven zodat iemand anders het
ook kan lezen en ruil het in voor een
boek dat je mag houden, wegschenken, of opnieuw binnenbrengen. Of
ruil het voor een bon waarmee je een
volgende keer een boek kan ruilen.
Kom gerust eens kijken hoe het
werkt. Ook op 12 en 19 december.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

HOBBY/TOERISME

Cadeaudagen
Ideaal voor wie op zoek is naar
een origineel eindejaarscadeau,
(h)eerlijke geschenken. Grote
keuze aan artisanaat, juwelen,
geschenkmanden, voeding, verzorgingsproducten. Gratis toegang. Op
zaterdag 5 december ‘feestelijke
opening’ met hapje en drankje. Extra
openingsdagen (14 -17 uur), zondag
20 en 27 december (14 -18 uur);
maandag 21 en 28 december en
dinsdag 22 en 29 december (24
en 31 december open tot 17 uur;
25 december gesloten)
Van 10 tot 18 uur, Oxfam
Wereldwinkel, Kapellestraat 3
Organisatie en info: Oxfam
Wereldwinkel, 09 349 40 70

van zijn grootvader Fons. 1914: drie
broers zijn alle drie frontsoldaat in de
Groote Oorlog, de oorlog van kleine
mensen, van helden en lafaards, van
gelukzakken en losers.
Over modder en miserie, over zoveel
schrik dat ge het u niet meer aantrekt.
Over niet willen maar toch moeten
omdat het uw broer is. Over Marie, en
dat ze zo schoon is dat ge bijna moet
bleiten van het lachen en andersom.
Een aangrijpende, spannende en
soms hilarische vertelling, doorspekt
met authentieke WOI-liedjes.
Tekst, spel, accordeon & zang: Wim
Claeys - regie: Mich Walschaerts
(Kommil Foo)
20.15 uur, CC Torenstraat 1;
13 - 12 - 10 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

De Sinfra’s – ‘Love Begins
@50’
Zie 4 december, ook op 6 december.
20.15 uur – CC Lokeren,
Kerkplein 5

Zondag 6 december


FEEST

Sinterklaas
PODIUM

Wim Claeys – IJzer
- cabaret/muziek
Accordeonist-cabaretier Wim Claeys
vertelt het onwaarschijnlijke verhaal

Zie 5 december.
Uren van bezoek zelf bepalen na
afspraak;
5 euro (per kind niet‑leden)
Organisatie en info: KWB,
09 348 62 51, 09 348 46 74
in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren:
Oud‑Europa

SPORT

MTB‑rit WTC ’t Hemelrijk

Dinsdag 8 december


VORMING/INFO

Bloemschikken

Postzegeltentoonstelling.
Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek
Een ervaren natuurgids neemt je mee
op een boeiende wandeling rondom
het natuurreservaat Molsbroek (in
beheer van vzw Durme). Graag een
seintje vooraf indien je met een groep
aanwezig zal zijn.
14.30 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
09 348 30 20, www.vzwdurme.be
HOBBY/TOERISME

Muziekquiz
5 personen per ploeg.
20 uur, zaal Concordia, Zand 18;
15 euro (per ploeg)
Organisatie en info:
Open VLD Lokeren,
marijke.duyck@vldlokeren.be
PODIUM

De Sinfra’s – ‘Love Begins
@50’
Zie 4 en 5 december.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
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Mountainbikerit te Lokeren‑Heiende,
goed berijdbaar parcours. Afstanden
zijn 20, 30, 40 en 50 km. Ruime parking, douches, bikewash,
bevoorrading en na de rit een boterham met spek en eieren. Met
medewerking van de Vlaamse
Wielrijdersbond. Maak kans op een
TomTom Runner Cardio GPS Watch.
Van 8.30 tot 10 uur,
parochiezaal Trefpunt Heiende,
Heiendestraat 16;
3 euro (leden) -5 euro (niet‑leden)
Organisatie en info:
WTC ’t Hemelrijk,
www.wtchemelrijk.be

Maandag 7 december


Stap voor stap word je begeleid
zodat je met een mooi, seizoensgebonden werkstuk naar huis gaat. Na
je inschrijving krijg je meer info over
mee te brengen materialen. Ook op
10 december.
Van 13.30 tot 15.30 uur,
Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12
Organisatie en info: Femma
Heirbrug-Lokeren, Cecile
Carnoy, 0472 59 69 42,
cecile.carnoy@telenet.be
VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

VORMING/INFO

Hoe draag je zorg voor
personen met dementie?
Dementie is een zeer ingrijpende
ziekte en de zorg voor deze personen
is een moeilijke opdracht. Duidelijke
informatie en ondersteuning zijn
daarbij van groot belang.
Van 20 tot 22 uur, Parochiezaal
Ter Oude Kerke, Spoele 31;
5 euro (basistarief)
Organisatie en info: Femma
Lokeren-Spoele, Marleen Goorix,
09 348 83 33, femma.lokeren.
spoele@gmail.com

Rondleiding door de bibliotheek, met
uitleg over de computercatalogus.
Groepen enkel op afspraak. Ook op
10 december.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
Bibliotheek@lokeren.be

VORMING/INFO

Kraambeurs
Er valt heel wat te ontdekken op de
kraambeurs in het AZ Lokeren. De
beurs wordt immers georganiseerd
in samenwerking met een aantal
partners zoals Kind & Gezin, het
UZ Gent en de burgerlijke stand van
de stad Lokeren. Verder zullen ook
onze vroedvrouwen, sociaal verpleegkundigen, tabacologen en kinesisten
je van heel wat nuttige informatie en
tips voorzien.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
AZ Lokeren, Lepelstraat 2; gratis
Organisatie en info:
AZ Lokeren, 09 340 83 85,
www.azlokeren.be

Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
Bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Babbelonië

Woensdag 9 december


FEEST

‘Speel met ons mee’: gratis
spelnamiddag
Zie Algemeen gedeelte ‘Jeugd en
onderwijs’.
Info: Els De Pauw op de dienst
Sport‑ en Jeugd. 09 340 95 32,
els.de.pauw@lokeren.be, en
bij het Huis van het kind, Nele
Bulens, 09 340 95 31,
nele.bulens@lokeren.be
(like facebookgroep Dienst
Samenleving Lokeren).
In samenwerking met:
www.winningmovez.be,
www.facebook.com/groups/
winningmovez,
www.dekabaalstraat.be
HOBBY/TOERISME

Zie 2 december. Ook op 16 december.
19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
HOBBY/TOERISME

Liberale Vrouwen Lokeren
Hobbyclub.
19.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5 (lokaal D)
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Liliane
Ten Eede, 09 348 47 44, verdurme.teneede@skynet.be
VORMING/INFO

Filmvoorstelling Mees Kees

Helende kunst

Naar aanleiding van afsluiten leesprogramma ‘Bij mij in de klas’.
14.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis

Kunst kan helend werken. Het symbolische van kunst grijpt in op diep
psychisch niveau. In de gevangenissen bijvoorbeeld zijn ze zich steeds

meer bewust van de helende kracht
van kunstzinnig bezig zijn. In deze
workshop doet Resy De Meulder
(coach kunstzinnige psychosynthese)
je ervaren hoe dat werkt. Of je verlies
moet verwerken, met emoties leert
omgaan, je levenskracht wil terugvinden iedereen kan aan zijn eigen
thema werken. Het proces dat je
doormaakt, is daarbij belangrijker dan
het resultaat. Toch kan de uitkomst
op zich ook verrassend zijn. Ook op
16 december.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
CC Lokeren, Kerkplein 5;
27 euro (17 red.)
Info & inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Amnesty International
Schrijfmarathon
10 december is de Dag van de
Mensenrechten. De Lokerse
werkgroep van Amnesty International
organiseert een schrijfmarathon in
de bibliotheek. Kom en schrijf mee.
Er zijn 6 schrijfacties die je kan
ondertekenen. Ook online worden er
handtekeningen verzameld.
Van 9 tot 12 uur en van 14 tot
16 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Amnesty International
Lokeren, 09 348 65 42,
jacobs‑m@skynet.be

in Lokeren
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Donderdag 10 december


VORMING/INFO

Babbelonië
FILM

Son of Saul
László Nemes– Hongarije
2015 – duur: 107’

Zie 3 december, ook op 17
december.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

Oktober 1944, Auschwitz-Birkenau.
Saul Ausländer is lid van het
Sonderkommando, een geïsoleerde
groep Joden die verplicht wordt de
nazi’s te assisteren bij hun uitroeiingspraktijken. Terwijl hij er aan het
werken is in een van de crematoria,
ontdekt hij het lijk van een jongen
in wie hij trekken van zijn zoon herkent. In het midden van de geplande
revolte van het Sonderkommando
beslist hij het onmogelijke te doen:
het lichaam van de jongen van verbranding te redden en hem een echte
eerbare begrafenis te geven.
‘Mogelijk de belangrijkste film van de
voorbije jaren. Laszlo Nemes slaat
met verstomming. Son of Saul is niet
louter een perfect uitgevoerde, maar
vooral een noodzakelijke film.’ (De
Standaard )
‘Laszlo Nemes is erin geslaagd het
onverfilmbare te verfilmen. Laszlo
Nemes is een regisseur met een visie
en maakt dappere keuzes. Wat niet
getoond kan worden, laat hij voelen.’
(De Morgen)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,50 euro – 6 euro
(kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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Zie 8 december.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
Bibliotheek@lokeren.be

hij actief werd in asset management,
was hij journalist bij Kanaal Z/Canal
Z, een Belgische economische
nieuwszender, de laatste jaren als
analist. Ken van Weyenberg behaalde
een bachelor journalistiek aan de
Arteveldehogeschool in Gent.
19.55 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5
Organisatie en info:
investmasters@telenet.be

VORMING/INFO

Bloemschikken

Vrijdag 11 december


PODIUM

Kerstkoor Spoele

Zie 8 december.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12
Organisatie en info:
Femma Heirbrug Lokeren,
Cecile Carnoy, 0472 59 69 42,
cecile.carnoy@telenet.be
VORMING/INFO

Beleggersavond met
Ken van Weyenberg
- Investmasters
Ken van Weyenberg werkt sinds
2010 als Investment Specialist
Private Clients & Asset Allocation bij
Candriam Investors Group. Voordat

Plovdiv wordt culturele hoofdstad
in 2019 en is ongetwijfeld de
oudste Europese stad. Zij is meer
dan 5000 jaar oud en onder meer
de vader van Alexander de Groote
had er zijn verblijf. Deze zangers
maken een omvangrijke concertreis
doorheen België en ze sluiten deze
reis af in Lokeren te Spoele.
Samen met de kinderen van de
Stedelijke Basisschool Spoele,
zingen ze prachtige kerstliederen
uit veel Europese landen en
werken van bekende Bulgaarse
en Russische meesters. Ook
Vlaamse kerstliederen staan op
het programma. De kaarten zijn te
verkrijgen tijdens de schooluren op
het secretariaat van SBS Spoele. Je
kan ook nog de avond zelf kaarten
kopen aan de kassa als er nog
plaatsen zijn.

19.30 uur, St.‑Jozefkerk van
Spoele; 10 euro (voorverkoop)
– 12 euro (aan de kassa) –
kinderen (-12 jaar) 5 euro
(voorverkoop) – 7 euro (aan de
kassa)
Organisatie en info: SBS Spoele,
09 348 26 51
PODIUM

Theater & Bewegingscompagnie – Het Vertrek –
theater

Lokeren, Alderande vzw, Emiliani vzw,
Durmehuis vzw en Theaterwerkplaats
vzw Contrepoids.
Ook op 12 en 13 december.
20.15 uur, CC Lokeren Torenzaal,
Torenstraat 1;
8 euro - 6 euro (‑12 jaar)
Organisatie en info: CC
Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Anuar (Nl) – Integer –
comedy

VORMING/INFO

‘Geloof en politiek, een vis
op de fiets’
In ons land zijn kerk en staat gescheiden. Dit wil niet zeggen dat geloof en
politiek geen raakvlakken hebben. Ze
komen mekaar geregeld tegen omdat
ze zich allebei met het welzijn van de
mens trachten bezig houden. Kan een
politicus zomaar zijn godsdienstige
overtuiging overboord gooien wanneer
hij politiek bedrijft? De verhouding tussen politiek en geloof is in Vlaanderen
meestal een taboe.
Van 14 tot 16.30 uur, zaal
Het Volk, Poststraat 4; 6 euro
(basistarief)
Organisatie en info:
Okra‑academie Lokeren,
raf.van.de.putte@telenet.be

Zaterdag 12 december

Een verhaal, ons verhaal. Over weggaan, afscheid, inpakken, uitpakken,
hopen, dromen, heimwee, loslaten,
twijfel. Maar weet: weggaan is altijd
een beetje blijven.
Lokeren kent een mooie traditie van
theater maken samen met mensen
met een beperking. Het is ondertussen de vijfde keer dat verschillende
partners acteurs op de scène brengen rond een zelf gekozen thema.
Regie: Luc Van Nyvelseel. Met:
Jan Allaert, Fabienne De Saegher,
Jozef Nauwelaerts, Jo Van Puyvelde,
André Geerts, Marieke Zaman,
William Claessens, Nelly Wille, Bart
Schatteman, Danny Van De Vijver,
Patricia Dekeyser, Christine
Verswalm, Miranda De Bock, Peter
Van Peteghem, Sergei Geraimov, Tim
Ott, Hedwige Van Hoecke, Francis
Mertens.
Theater & Bewegingscompagnie
Lokeren is een samenwerking tussen
De Sperwer vzw, Cultureel Centrum

FEEST

22ste Kerstmarkt Lokeren –
Markt en omgeving
Voor de mensen die Anuar nog niet
kennen: hij is zichzelf, druk, persoonlijk, charmant, brutaal, eerlijk,
origineel, eigenwijs maar vooral grappig. Anuar is winnaar van Cameretten
Juryprijs 2004 (NL), maakte vier succesvolle theatershows, heeft meer
dan een miljoen views op YouTube,
en komt nu voor ’t eerst naar Lokeren.
De pers over Anuar: ‘Een zeer groot
talent’ (Het Parool) - ‘Toont engagement en vertelt met veel schwung’
(De Volkskrant).
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 15 - 14 - 12 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

Zie UiTgelicht.
Van 14 tot 22 uur, Markt en
evenementenplein, gratis
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Zie 5 december. Ook op
19 december.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:

in Lokeren
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Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Werkgroep Vooruit Lokeren
organiseert eetfestijn
Mosselen met frietjes à volonté of
koude schotel.
19 uur, zaal De Leeuwerik,
Oude Heerweg 180;
15 euro (koude schotel) –
16 euro (mosselen à volonté)
Info en inschrijvingen:
09 348 68 74,
vooruit.lokeren@telenet.be

de goed onthaalde cd ‘Italian Circus’
en optredens in clubs en festivals.
Een band om in de gaten te houden.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 12 euro
(basistarief)
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be

Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

Theater Tieret Rimpelwals - theater –
familie 4+

SPORT

City Trail

PODIUM

Theater & Bewegingscompagnie – Het Vertrek – theater
Zie 11 december en ook op
13 december.
20.15 uur, CC Lokeren Torenzaal,
Torenstraat 1;
8 euro - 6 euro (‑12 jaar)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zie UiTgelicht.
19 uur, Kerkplein;
10 euro (basistarief)
Organisatie en info:
Atletiekvereniging Lokeren,
levi@atni.be, www.citytrail.be

Zondag 13 december

PODIUM

Pilgrim - muziek

FEEST

22ste Kerstmarkt Lokeren –
Markt en omgeving
Zie UiTgelicht.
Van 14 tot 21 uur, Markt en
evenementenplein, gratis

Opa is moe, heel erg moe. Maar eens
opa vertelt, vertelt hij honderduit.
Stoere verhalen over verre reizen vol
grootse avonturen. Dans, opa, dans!
Dans nog eenmaal de rimpelwals!
Een beeldende, poëtische voorstelling over herinneringen, afscheid en
de wonderbaarlijke vriendschap tussen een kleinzoon en zijn grootvader.
Scenario, tekst en spel: Joost
Van den Branden - poppen: Jochen
Lange, Patrick Maillard - muziek:
Geert Noppe.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
9 euro – 7 euro (‑12 jaar)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

HOBBY/TOERISME

Archief
De Zwitserse groep Pilgrim laat hun
muziek alle richtingen uitgaan, van
intieme kamerjazz tot prikkelende
rock. Met een frisse onbedachtzaamheid en voldoende zelfvertrouwen
wordt gelaveerd tussen compositie
en improvisatie. Langzaam maar zeker
vestigt deze groep zijn reputatie, met
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PODIUM

The Colours of Christmas –
concert

Postzegeltentoonstelling.

Zesde kerstconcert van en met het
Koninklijk Sint‑Annakoor in samenwerking met het Sint‑Gregoriuskoor
uit Belsele en m.m.v. het Kortrijkse
houtblaaskwintet Vayu Quintet.
Algemene leiding: Christine
Vaerendonck.

19 uur, Sint‑Annakerk,
Veerstraat 14
Organisatie en info:
Sint‑Annakoor,
francois.debock@scarlet.be

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 2 en 9 december.
19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

PODIUM

Theater &
Bewegingscompagnie –
Het Vertrek - theater
Zie 11 en 12 december.
20.15 uur, CC Lokeren Torenzaal,
Torenstraat 1;
8 euro - 6 euro (‑12 jaar)
Organisatie en info: CC
Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Dinsdag 15 december


VORMING/INFO

kraam‑ en verlosafdeling. Aanstaande
ouders kunnen een keuze maken
tussen de vermelde data en zich
telefonisch inschrijven tijdens de
kantooruren of tijdens de kraambeurs.
De lessen kunnen ook apart worden
gevolgd. De lessen starten stipt, en
hebben plaats op de kraamafdeling van het AZ Lokeren. Ook op
17 december.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Workshop bloemschikken
thema ‘Kerstmis’

Woensdag 16 december


HOBBY/TOERISME

Voorlezen op de zolder van
de bib
Alle materiaal inbegrepen + koffie
met gebak.
Van 13.30 tot 17 uur, zaal
Den Jiver, Markt 20; 30 euro
(leden Vlas) – 35 euro
(niet‑leden)
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren, 0473 20 76 08,
christiane1954@live.be
VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
De prenatale lessen geven aanstaande ouders de kans zich voor
te bereiden op de bevalling waarbij
ze een kijkje kunnen nemen op de

Voorleesmoment op de zolder van de
bib. Vrijwilligers lezen elke 3e woensdag van de maand voor aan kleuters
en jonge kinderen tot ongeveer
7 jaar. Ook ouders en grootouders
zijn welkom op de zolder van de bib.
Samen met hun oogappels kunnen
ze kennismaken met leuke verhalen
en prachtige prentenboeken. Na het
voorlezen kunnen de kinderen een
plaat inkleuren.
Van 14.30 tot 15.30 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
Bibliotheek@lokeren.be

PODIUM

Yevgueni – ‘Van hierboven’
– muziek

Yevgueni toert verder met zijn 5de
album ‘Van hierboven’, een sterk
groepswerk, een ‘greatest hits’ met
nieuwe nummers. Sinds de bal aan
het rollen ging voor Yevgueni, is er
geen houden meer aan: gouden
platen, vele concerten, een groot,
breed, trouw en wassend publiek.
‘Van hierboven’ komt vier jaar na
‘Welkenraedt’. Het is een plaat
waarop Yevgueni toont wie het wil
zijn. Tekst en muziek liggen perfect
in balans. Een groep die de ziel
heeft van een singer-songwriter
maar in hart en nieren een rockgroep is.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 20 – 19 – 18 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Helende kunst
Zie 9 december.
van 19.30 tot 21.30 uur,
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CC Lokeren, Kerkplein 5;
27 euro (17 red.)
Info & inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Gratis infosessie:
‘Hooggevoeligheid en
puberen?’
Gratis infosessie rond hooggevoeligheid en puberen. Wat
hooggevoeligheid is? Hoe hooggevoelige pubers gelijken en ook
verschillen van andere pubers? Gratis
test of je de eigenschap van hooggevoeligheid hebt?
Van 19.30 tot 22 uur, Groei &
Kracht, Drongenstraat 126; gratis
Organisatie en info: Groei &
Kracht, www.wendymertens.be/
inschrijven

binnenlandse buitenlander. Een hotel
vol kommer en kwel. Ook op 18, 19
en 20 december.
20 uur, zaal Trefpunt,
Heiendestraat 16; 8 euro
Organisatie en info: HTV
Scarabee, 0477 52 08 90
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 3 en 10 december.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Prenatale les – arbeid en
bevalling

VORMING/INFO

Workshop bloemschikken
We maken een fraai bloemstukje rond
Kerstmis.
Van 19.30 tot 22.30 uur,
Everslaarstraat 146
Organisatie en info: KVLV
Lokeren Centrum, kvlv.lokerencentrum@gmail.com

Donderdag 17 december


PODIUM

Hotel ‘Kommer en Kwel’
Door het kelderen van zijn bankaandelen zit de uitbater hotel ‘De
Ark’ in een financiële crisis. Om niet
helemaal bankroet te gaan maakt hij
de nieuwe huisbazin heel wat wijs,
behalve de waarheid. Maar wat als
deze incognito komt logeren? En
alsof dit alles niet erg genoeg is,
komt zijn dochter vertellen dat ze
een ongelukje heeft gehad met een
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Zie 15 december.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

therapie en mind-bodymedicine, die
wetenschappelijk onderbouwd is. De
tienertraining is voor jongeren van 15
tot en met 17 jaar en is laagdrempelig, dat wil zeggen iedereen kan deze
techniek aanleren.
We komen gedurende 8 weken één
keer per week samen voor een les
(90’). De training is een ontdekkingsreis van wat mindfulness is en
niet is, wat het met je doet en niet
doet. Het zijn vooral de dagelijkse
oefeningen thuis die ervoor zorgen
dat je kan ervaren wat mindfulness
voor jou kan betekenen. Uur en
locatie wordt bepaald aan de hand
van inschrijvingen.
Organisatie en info: Ginny
Hillebrandt, 0478 43 61 23

Vrijdag 18 december


VORMING/INFO

Mindfulness tienertraining:
‘Halt, even ademen!’
Heb je twijfels op school of over
de richting die je verder wilt, ben je
vaak onzeker, pieker je veel, bang
om te falen, ...? Deze vragen met ‘ja’
beantwoorden, is niet makkelijk, het
vraagt inzicht in wie je bent, hoe je
voelt en waar jij heen wilt.
Tijdens de tienermindfulnesstraining
‘Halt, even ademen!’ leer je de
techniek van inzichtsmeditatie.
Deze is gebaseerd op cognitieve

HOBBY/TOERISME

Wintermarkt De Sperwer
Zie UiTgelicht.
Van 17 tot 21.30 uur,
Gentse Steenweg 54
Organisatie en info:
De Sperwer vzw, 09 348 53 34,
www.sperwer.be
PODIUM

Hotel ‘Kommer en Kwel’
Zie 17 december, ook op 19 en
20 december.

20 uur, zaal Trefpunt,
Heiendestraat 16; 8 euro
Organisatie en info: HTV
Scarabee, 0477 52 08 90
VORMING/INFO

‘Verhalen uit Niemandsland’

FEEST

Het Licht van Kerstmis

Liberale Vrouwen Lokeren

Zie UiTgelicht.
Van 17.30 tot 22 uur, parochiezaal, Veerstraat 12; 12 euro
(niet‑leden) – 7 euro (leden) –
gratis (kinderen -6 jaar)
Organisator en info: KWB
St‑Anna Heirbrug, Cecile
Carnoy 09 348 71 73,
cecile.carnoy@telenet.be

Uitstap: bezoek Kerstmarkt
Dortmund.
Uitrit Liberale Mutualiteit
(opstapplaats), Oud-Strijderslaan
Organisatie en info:
Liberale Vrouwen Lokeren,
Myriam Philips, 0497 29 18 05

FEEST

Grote Prins(es)verkiezing
Lokeren 2016

Overleven in Lokeren, Daknam en
Eksaarde tijdens WOI. Hoe hebben
de Lokeraars de oorlogsjaren 19141918 meegemaakt? Hoe ervoer men
deze periode in Lokeren? Rudi
De Clercq bestudeerde deze
oorlogsjaren.
20 uur, parochiaal domein,
Veerstraat 12; gratis
Organisatie en info:
KWB St‑Anna Heirbrug,
www.kwbheirbrug.be

Glaasje bubbels aangeboden door
de Orde Van De Raepe. Dit gaat
gepaard met een buffet (koud en
warm) en dessert.
19 uur, zaal Concordia, Zand 18
Organisatie en info: Orde
van de Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 5 en 12 december.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Zaterdag 19 december


FEEST

X-mas Grand Cru
Kom shoppen in de Kerkstraat en laat
je verwennen met hapjes en drankjes
in de winkels. Of geniet van de
kerstsfeer op ons winterterras. Ook
op 20 december.
Van 10 tot 18 uur, Kerkstraat

HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Zie 5 december.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
Bibliotheek@lokeren.be

PODIUM

Compagnie De Koe – ‘De
wederopbouw van het
Westen (wit rood zwart)’ theater / theatermarathon

Met deze theatertrilogie maakt
Compagnie de Koe een onvoorspelbare odyssee door de ‘condition
humaine’, een rit tussen filosofie en
humor zoals het De Koe past.
In ‘wit’ wordt de blik gericht naar het
moment voor het allemaal begon.
Toen we nog ongeschonden idealen
koesterden en flirtten met de illusie
van het eeuwige nu. Doordat niets
tevreden is met wat het is en alles
voortdurend zijn eigen grenzen wil
doorbreken, schieten we door in het
‘rood’. ‘Zwart’ is verderf. ‘Zwart’ is
waar alles verdwijnt en verschijnt.
Maar na de onvermijdelijke val
komen we terug bij een nieuw begin.
Van en met: Natali Broods, Willem
de Wolf en Peter Van den Eede.
Catering: het CultuurCafé biedt
soep, quiche, brood & slaatje aan
(15 euro exl. drank).
18 uur: onthaal; 18.30 –
19.30 uur: deel 1 wit;
19.30 – 21 uur: deel 2 rood;
21 – 21.45 uur: pauze & catering;
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21.45 – 23.15 uur: deel 3 zwart
CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 14 - 12 euro.
Met catering: 30 - 29 – 27 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

de wisselwerking tussen het orkest
en de toehoorders en tussen de
bandleden onderling tot de meest
onverwachte situaties kan leiden.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 5 euro (basistarief)
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be

‘Hotel Kommer en Kwel’
Zie 17 en 18 december, ook op
20 december.
20 uur, zaal Trefpunt,
Heiendestraat 16; 8 euro
Organisatie en info:
HTV Scarabee, 0477 52 08 90
PODIUM

Tg Horzel – Productie n°004:
‘Ménage à trois’

HOBBY/TOERISME

Dagreis naar Kerstmarkt Aken
Werkgroep Vooruit Lokeren reist naar
de kerstmarkt in Aken.
Vertrek: 10 uur, parking Grote Kaai,
25 euro
Info & inschrijven: 09 348 68 74,
vooruit.lokeren@telenet.be



FEEST

Alternatieve Kersthappening
Eksaarde
Zie UiTgelicht.
van 11 tot 21 uur, omgeving
Uilennestje, Muylaertstraat
Info: clappaert-rudi@skynet.be ,
www.gezoarsefeesten.be
FEEST

X-mas Grand Cru
Zie 19 december.
Van 10 tot 18 uur, Kerkstraat
HOBBY/TOERISME

Tu es Petrus: geschiedenis
van de pausen

PODIUM
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Kaarting
Bieden 2 tegen 2; 4 spellen per
namiddag.
14.45 uur, café t’Smisken,
Doorslaardorp; 3 euro (inleg)
Organisatie en info:
Philippe Van Streydonck,
0476 66 58 21 (na 18 uur),
philippe.van.streydonck@telenet.be

‘Hoe wonder’ – kerstconcert
door het Gemengd Koor
Allegria
Het gemengd koor Allegria onder leiding van Jean‑Marie Van Roosbroeck
brengt een laatste concert in de
Sint‑Pauluskerk van Oudenbos.
De vrede‑ en vreugdevolle liederen
van het koor, afgewisseld met
intermezzi door het Duo Do Ut
Des (Jan Sanen: gitaar en Veerle
Van Roosbroeck: viool, zang) brengen
u in kerststemming. Na het concert
afscheidsdrankje.
16 uur, Sint‑Pauluskerk
Oudenbos, F.Hanusdreef 1;
10 euro
Organisatie en info: Gemengd
Koor Allegria, 09 348 29 33,
www.koorallegria.be
PODIUM

‘Hotel Kommer en Kwel’

The N.O. Train Jazzband
Een optreden van de New Orleans
Train Jazzband verloopt volgens
jazzkenner Willy De Fleurquin als
een gezellige treinrit. De band start
en de toeschouwers stappen op
en denderen ritmisch mee, waarbij

HOBBY/TOERISME

PODIUM

Zondag 20 december

3 vrouwen, 1 cel, 3 moorden, 1 antwoord: schuld of onschuld. ‘Ménage
à trois’ is een komisch drama over
drie lotgenoten die vastzitten op verdenking van moord. Ze bereiden
samen hun verdediging voor tot er
plots iemand opstandig wordt. Ook
op 20 december.
Regie: Matthias Cassier. Spel: Ellen
Plaetinck, Yarilien Pringels, Lise
Stremus en Ron Van Kersschaver.
20.15 uur, Torenzaal Lokeren,
Torenstraat 1; 7 euro
Organisatie en info: TG Horzel,
tghorzel@hotmail.com

Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

Zie 17, 18 en 19 december.
18.30 uur, zaal Trefpunt,
Heiendestraat 16; 8 euro
Organisatie en info:
HTV Scarabee, 0477 52 08 90
Postzegeltentoonstelling.

PODIUM

Tg Horzel – Productie n°004:
‘Ménage à trois’
Zie 19 december.
15 uur en 20.15 uur, Torenzaal
Lokeren, Torenstraat 1; 7 euro
Organisatie en info: TG Horzel,
tghorzel@hotmail.com
VORMING/INFO

Maandag 21 december


SPORT

(kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Kerststage BBC Lokeren
Ook op 22 december.
Van 9.30 tot 16 uur, Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Organisatie en info:
voorzitter@bbclokeren.be

‘Anatolia. Home of Eternity’
(Europalia Turkije)

SPORT

Kerststage BBC Lokeren
Zie 21 december.
Van 9.30 tot 16 uur, Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Organisatie en info:
voorzitter@bbclokeren.be

Dinsdag 22 december


Vrijdag 25 december
FILM

FC De Kampioenen 2:
‘Jubilee General’

Sinds de vroegste prehistorische
tijden vervulde Anatolië een belangrijke scharnierfunctie tussen Europa
en Azië. Het staat ook bekend als
een bakermat van culturen, waarin
doorheen de eeuwen een boeiende
interculturele kruisbestuiving plaatsvond. Deze openingstentoonstelling
van Europalia Turkije focust op het
rijke erfgoed van het gastland. Via
de rituelen die werden overgedragen van de ene cultuur op de
andere, legt deze unieke expositie
de gemeenschappelijke wortels van
die culturen bloot.
Van 14 tot 15.30 uur, Bozar,
Koningsstraat 10, Brussel; 18
euro (15 red.)
Info & inschrijven tot
10 januari: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Jan Verheyen – België 2015 – duur:
96’
Het verhaal van de tweede film
begint waar dat van DDT ooit eindigde: in de gevangenis, waar hij
werd opgesloten voor belastingsfraude. Op het moment dat DDT
vrijkomt zijn de Kampioenen volop
bezig met de voorbereiding van hun
25-jarig jubileum. Het belooft een
groot feest te worden, maar daar zou
met de terugkeer van DDT wel eens
snel verandering in kunnen komen.
Wanneer Xavier en Markske ook nog
eens beslissen om oud-trainer Oscar
Crucke, die als monnik in een tempel
in Thailand verblijft, in het geheim
terug te halen voor het feest, gaan
de poppen pas echt aan het dansen.
15 uur en 20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,50 euro – 6 euro



PODIUM

Tragikomedie – ‘Onder Tafel’
(van Geert Amant)
Wanneer een moeder, annex rijke
zakenvrouw en spil van de familie,
overlijdt, breekt het moment aan
om elkaar de strot af te bijten. Vier
kinderen en hun partners geven daar
ruim aanleiding toe, vooral omdat ze
nogal verschillende opvattingen hebben over het verdelen van de erfenis.
Benieuwd hoe het afloopt?
Het lachen met de kleine kantjes van
de diverse personages is troef.
Op het podium staan: Paul
Audenaert, Carine Claeys, Jo
De Bock, Thomas De Loose,
Revilla De Smet, Lydia Melens, Bert
Schelfaut, Hilke van Damme en
Daisy Van Rossem. Ook op 26, 27
en 28 december.
20 uur, parochiezaal van
Daknam, Daknamdorp 89; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be
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Zaterdag 26 december


HOBBY/TOERISME

Kerstkaarting
Bieden met vier + 40 euro gratis van
KWB
Vanaf 19.30 uur, parochiecentrum
’t Lavertje, Oude Heerweg 178;
2 euro (KWB leden) – 3 euro
(niet‑leden)
Organisatie en info:
KWB O.L.Vrouw Kopkapel,
andre.cleys@telenet.be
PODIUM

Tragikomedie – ‘Onder Tafel’
(van Geert Amant)
Zie 25 december, ook op 27 en
28 december.
20 uur, parochiezaal van
Daknam, Daknamdorp 89; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be

Zondag 27 december


HOBBY/TOERISME

HOBBY/TOERISME

Kerst in de Buylaers wandeling
Bij al het feesten hoort er ook ontspanning. In deze drukke tijd nemen
we je mee op een iets uitgebreidere
winterwandeling. We stappen niet
alleen door de Buylaers maar ook het
Verloren bos en het Bospark en slaan
je niet om de oren met te veel uitleg,
wandelen, genieten en ontspannen.
Buggy- en schoenvriendelijk, mits
wat modder, honden toegelaten.
Reservatie gewenst maar niet
verplicht.
Van 14 tot 15.30 uur, de
Buylaers (via De Vinderij),
Bleekmeersstraat 17; gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
christophe.hillaert@telenet.be,
www.vzwdurme.be

Maandag 28 december


PODIUM

Tragikomedie – ‘Onder Tafel’
(van Geert Amant)
Zie 25, 26 en 27 december.
20 uur, parochiezaal van
Daknam, Daknamdorp 89; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be

Donderdag 31 december


FEEST

Exit 2015

PODIUM

Tragikomedie – ‘Onder Tafel’
(van Geert Amant)
Zie 25 en 26 december, ook op
28 december.
15 uur, parochiezaal van
Daknam, Daknamdorp 89; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be

De Vlaamse Primitieven
PODIUM

Eindejaars concert met
cabaret‑theater

Postzegeltentoonstelling.
Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
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Sundayrose nodigt u graag uit
voor haar 7e miniconcert met cabaret‑theater, u gebracht door jonge
muzikanten met Danny Boddin en het
cabaret‑theater ‘Kunst veredeld met
een D’.
Van 14.30 tot 15.30 uur en van
16.30 tot 17.30 uur, Sunday-rose,
Kerkstraat 51; 5 euro
Organisatie en info:
Sunday-rose, 09 348 80 84,
Sunday‑rose@skynet.be

KSA Lokeren zal ook dit jaar het
oudejaarsfeestje bij uitstek van
Lokeren (Sportlaan 2), Exit 2015, verzorgen. Davidov, Albert Lucid,
Club JP en Daddycate zullen dit jaar
hun steentje bijdragen om er weer
een knallende editie van te maken.
Kortom, het ideale feestje om 2015 al
dansend af te sluiten en 2016 al fantastisch in te zetten.
Sport‑ en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2

TENTOONSTELLINGEN
SJOR. 100 jaar scouts in Lokeren
Van 17 oktober tot 17 april 2016
Op de expo ‘SJOR! 100 jaar scouts in Lokeren’ maken
niet-scouts op een leuke en actieve manier kennis met het
scoutsleven van nu, en halen (oud-)scouts fantastische
herinneringen op bij de foto’s, verhalen, spelletjes en
sjorconstructies van de verschillende generaties. Kom samen
met vrienden en kinderen naar de tentoonstelling en SJOR!
Stadsmuseum Lokeren, Markt 15a, 09 345 44 58,
museum@lokeren.be, www.lokeren.be/sjor
Woe-za 14 tot 17 uur, zo 10 tot 12 uur en 14 tot
17 uur, gratis toegang

Retrospectieve fotograaf Freddy Meert
Van donderdag 19 november tot en met zondag
10 januari
Fotograaf Freddy Meert (1948 – 2015) realiseerde meerdere
fotoprojecten in binnen- en buitenland, waarbij vooral de
reportages in Rusland en Congo hem na aan het hart lagen.
In Lokeren werd hij stadsfotograaf met een groot hart voor de
mensen en wat er onder hen leefde. Getuige hiervan o.a. de
reportage ‘Dallas : Portret van een sociale woonwijk’ (2009).
CC Lokeren vroeg hem om als huisfotograaf artiestenportretten
te realiseren. In 2012 kreeg hij het nieuws van zijn ziekte, maar
dat belette hem niet verder te werken. Als laatste project realiseerde hij voor CC Lokeren de serie ‘Foto-Duo’: ontmoetingen
tussen een Lokeraar en een artiest, op een bijzondere Lokerse
plek. Een hommage aan een bescheiden maar groot fotograaf.
Organisatie CC Lokeren i.s.m Fotoclub Lokeren en familie Meert.
Hall CC Lokeren

Fototentoonstelling ‘50 jaar AZ Lokeren’
Van 8 december tot en met 3 januari
De eerste steenlegging van het nieuwe ziekenhuis vond plaats
op 26 september 1960, in aanwezigheid van minister Paul
Meyers van Volksgezondheid. Op 27 oktober 1965 vierde men
de plechtige inhuldiging van het nieuwe ziekenhuis, met burgemeester Robert De Noos als één van de eregasten (zie foto).
Om dit 50-jarig bestaan te vieren, wordt er een
fototentoonstelling georganiseerd. Bezoekers en
geïnteresseerden kunnen van 8 december tot en met
3 januari doorheen het ziekenhuis de sfeer opsnuiven
van 50 jaar AZL.
in Lokeren
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 22ste Kerstmarkt (Markt en omgeving) 
zaterdag 12 december van 14 tot 22 uur
zondag 13 december van 14 tot 21 uur
 City Trail 
start: zaterdag 12 december om 19 uur op het Kerkplein,
recreatieve kerstloop door het feeëriek verlichte Lokeren en door historische gebouwen
 Wintermarkt van De Sperwer 
woensdag 18 december van 17 tot 21.30 uur,
Gentse Steenweg 54
 Alternatieve kersthappening Eksaarde 
zondag 20 december van 11 tot 21 uur,
omgeving Uilennestje aan de Muylaertstraat

