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WINTERBEELD VAN HET MOLSBROEK

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:

Holebi! Holewatte?
Holebi is een verzamelnaam voor mensen die een homoseksuele
(mannen verliefd op mannen), lesbische (vrouwen verliefd
op vrouwen) of biseksuele (mannen en vrouwen die zich aangetrokken voelen tot beide geslachten) geaardheid hebben.
Ongeveer 3% tot 8% van de bevolking, dus minstens een kwart
miljoen Vlamingen, is holebi. Of nog: in een klas, filmzaal, of
café zit gemiddeld één homo, lesbienne of biseksueel.
Als jongere ben je voortdurend bezig om uit te pluizen wie je bent
en wat je aan moet met jouw gevoelens. Het is dan ook volkomen
normaal wanneer je als jongere probeert te ontdekken wat je
seksuele identiteit is en tot wie je je aangetrokken voelt. Deze ontdekkingstocht kan soms behoorlijk verwarrend en ingewikkeld zijn.
Ontdekken dat je gevoelens hebt voor iemand van hetzelfde
geslacht kan gepaard gaan met vele vragen en zorgen. Wat gaan
mijn ouders/familie/vrienden denken? Hoe en wanneer vertel ik
het hen? Wat gaat de toekomst geven? Wie kan ik vertrouwen?
Gaan ze me wel aanvaarden?
Dat proces moet je niet alleen door. Als je dat wilt kun je erover
praten met je vrienden en familie. Als je het moeilijk vindt om
er met iemand bekend over te praten, zijn er ook verschillende
organisaties waarbij je (anoniem) terecht kunt voor informatie,
activiteiten, vormingen, een gesprek, steun.
� http://www.weljongniethetero.be/: holebi en transgenderthema’s voor jongeren tot 30 jaar. Organiseert activiteiten,
vormingen en geeft info op maat.

2

INFOKRANT LOKEREN | januari 2016

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

� http://cavaria.be/: dé koepel van de holebi- en transgendergemeenschap. Çavaria voert campagne, informeert,
sensibiliseert, lobbyt en geeft opinies. Çavaria heeft als
uithangbord haar magazine ZiZo.
� http://cavaria.be/holebifoon: 0800/99.533. Hét nummer
waarop je (anoniem) terecht kunt met al je vragen.
� http://www.merhaba.be/: Merhaba is een sociale beweging
die helpt werken aan de aanvaarding van alle holebi’s,
ongeacht leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond,
geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging,
politieke overtuiging, opleiding, maatschappelijke positie of
wettelijk statuut.
Ook bij het JAC kun je langskomen met je gevoelens en vragen.
Je kunt meer informatie krijgen over verschillende organisaties
in jouw regio die zich bezig houden met het thema ‘holebi’ of je
kunt met ons praten over waar jij op dat moment mee zit. Spring
gerust eens binnen of maak een afspraak.
Bron: http://www.weljongniethetero.be/ en http://cavaria.be/

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

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

SCHOOL IN ZICHT

Siel, Twan en Lot

Lot en Siel kozen voor
De Springplank
Lot Stevens woont met haar kinderen Siel en Twan in de Dalialaan, rechtover school
De Springplank. Dochter Siel zit er in de eerste kleuterklas. Dichterbij kan een school
niet zijn, maar toch is Lot via de bemiddeling van School in Zicht in De Springplank
terechtgekomen. “Je kunt een school aan de buitenkant perfect kennen, maar het gaat
vooral over wat er aan de binnenkant gebeurt.”

Lot is leerkracht lichamelijke opvoeding in het middelbaar
onderwijs. Ze kent de onderwijswereld van binnenuit,
maar toch was de schoolkeuze voor dochter Siel niet
meteen gemaakt. “Ik heb een infomoment van School in
Zicht bijgewoond. En daarna een paar scholen bezocht.
Onze keuze viel op De Springplank: de schoolsfeer zat
goed, we hadden er direct vertrouwen in. En de school
ligt aan de overkant van de straat. Ik vind het belangrijk
dat mijn kinderen in de buurt naar school kunnen. En Siel
is fier dat ze aan al de kindjes kan tonen waar ze woont.”

Wat de pluspunten zijn van De Springplank, daar hoeft
Lot niet lang over na te denken. “Het is een school met
een mooie, gezonde mix van kinderen met diverse
achtergronden. En met veel ruimte en buitenspeelmogelijkheden. Speeltoestellen, kippen, een moestuin,
een groot grasterrein: de kinderen vinden het allemaal
fantastisch. En we zitten hier dichtbij het Bospark.”
Nog een element dat de weegschaal in het voordeel
van De Springplank deed doorslaan, is de uitgebreide
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kinderopvang die de school zelf organiseert. “Zo moeten
ze niet naar een voor hen vreemde locatie, maar kunnen ze
op hun vertrouwde school blijven”, zegt Lot.

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Lot, Siel en Twan zijn sterk aan hun buurt gebonden, dat is
duidelijk. “We doen alles met de fiets. Siel heeft veel vriendjes
in de onmiddellijke omgeving. En we hebben veel vertrouwen
in de school. Voor Twan is de keuze al gemaakt (lacht).”

Kwinten Stevens

Samen naar de buurtschool,
nu in heel Lokeren
Kwinten Stevens van School in Zicht legt uit hoe het
project werkt. “School in Zicht werkte tot vorig jaar enkel
samen met de centrumscholen. Die werden niet meer
gekozen door de kansrijke gezinnen die er in de buurt
woonden. Afgaande op het schoolpoortbeeld dachten ze:
dit is geen school voor mij en mijn kind. Nochtans krijgen
scholen met een diverse populatie veel extra lestijden
van de overheid. Wie die lestijden doordacht inzet, kan
maatwerk aanbieden – ook aan sterke leerlingen. Na de
schoolbezoeken via School in Zicht waren de meeste
ouders dan ook aangenaam verrast. Daarbij kwamen de
praktische voordelen van een buurtschool: de schoolkameraadjes wonen om de hoek, minder verkeersstress ’s
ochtends en ’s avonds en ouders leren andere gezinnen
in de buurt kennen, die bijvoorbeeld even op de kinderen
kunnen passen als zij onverwacht later thuis zijn. Die
voordelen van een buurtschool gelden ook voor ouders
buiten het centrum. Daarom is het goed dat we vanaf dit
jaar met alle Lokerse scholen samenwerken.”
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Samenbrengen
“De centrumscholen zijn divers, net als Lokeren zelf”,
merkt Kwinten op. “Veel kansrijke ouders, zowel van
autochtone als van allochtone origine, twijfelen om hun
kind er in te schrijven, zelfs als ze na een bezoek overtuigd
zijn van de onderwijskwaliteit. Ze zijn bang dat hun kind
een uitzondering zal zijn in de klas. Daarom biedt School
in Zicht de mogelijkheid om met een groep ouders samen
voor een school te kiezen. Op onze infoavond, schoolbezoeken en terugkomavond leren gezinnen uit dezelfde
buurt elkaar kennen. Ze wegen samen de voor- en nadelen
af van de buurtschool. Zo ontstaan sterke buurtnetwerkjes.
Nadien beslissen ze of ze samen de stap zetten.”
Op vijf jaar tijd namen in Lokeren meer dan 200 gezinnen
deel aan het project. “De grote meerderheid koos nadien
voor een school die ze via School in Zicht bezocht hadden”,
stipt Kwinten aan. “En de ouders zijn tevreden over hun

SCHOOL IN ZICHT

keuze. School in Zicht kan dus mooie resultaten voorleggen in Lokeren.”

Praktisch
dinsdag 12 januari (20 uur, fuifzaal Sport- en Jeugd
complex): tijdens de infoavond met scholenmarkt krijgen
ouders uitleg over het elektronische aanmeldingssysteem.
Ze ontmoeten er andere gezinnen uit de buurt en kunnen
er vragen stellen aan directies en ouders van deelnemende
scholen.
maandag 25 januari en dinsdag 2 februari: tijdens de
openschooldagen krijgen ouders de dagelijkse werking van
de scholen te zien. Deelnemers krijgen een rondleiding en
uitleg van de directie. Scholen organiseren bezoeken om

8.45 uur, 10.30 uur en 13.30 uur. Ouders kunnen dus één,
twee of drie scholen bezoeken op één dag. Inschrijven is
noodzakelijk, want School in Zicht groepeert de bezoekers.
dinsdag 16 februari (20 uur, fuifzaal Sport- en
Jeugdcomplex): op de terugkomavond leggen ouders hun
eigen indrukken naast die van andere ouders. Er zijn ook
ouders van de bezochte scholen aanwezig om desgewenst
vragen te beantwoorden.
School in Zicht vraagt om op voorhand in te
schrijven voor de activiteiten. Dat kan via de website
(www.schoolinzicht.be/lokeren, onder ‘Infomomenten’),
via e-mail (kwinten.stevens@schoolinzicht.be) of
telefonisch (03 270 38 05). Ook als je vragen hebt mag je
via die kanalen contact opnemen.

LEERPUNT

Wieske: “Als ik vragen heb, dan ga ik die gewoon stellen.
Dankzij Leerpunt heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.”

Ga met uw goede voornemens
naar Leerpunt
Wat zijn uw goede voornemens voor 2016? Gezonder leven? Een rijbewijs halen? De regels
van de spelling opfrissen? Beter lezen en schrijven? Een mondje Frans of Engels leren
praten? Uw computerangst overwinnen, leren werken met een smartphone of een tablet? Of
wilt u gewoon sterker in uw schoenen staan? Dan bent u bij Leerpunt aan het goede adres.
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Wat is Leerpunt?
rekeningen controleren, solliciteren voor een job,
Leerpunt is een Centrum voor Basiseducatie. Zo zijn er 13
informatie zoeken op het internet. Met een cursus van
centra in heel Vlaanderen. Leerpunt geeft cursussen aan
Leerpunt kunt u daaraan werken.
kortgeschoolde volwassenen. En helpt volwassenen om in
hun eigen tempo hun kennis op te
De wereld verandert snel. Het is niet
frissen en te versterken. Dat kan op
Iedereen
verdient
kansen.
altijd gemakkelijk om mee te zijn. Ook
vlak van taal, rekenen, computer en
wie beter wil kunnen werken met een
algemene vorming.
Als je leert, sta je sterker.
digicorder, smartphone of gps kan bij
Leerpunt terecht. Als u kansen gemist
Dagelijks wordt er heel wat van
hebt in uw leven, is het soms extra moeilijk om te volgen en
iedereen verwacht: vlot papieren invullen, kinderen
bij te blijven. Leerpunt houdt daar rekening mee.
helpen met huiswerk, cursussen volgen op het werk,

Een greep uit de cursussen van Leerpunt
TAAL
• Nederlands opfrissen
• Beter lezen en schrijven
• Nederlands voor anderstaligen
• Frans of Engels studeren kan je leren
REKENEN
• Wiskunde voor werk en opleiding
• Rekenen
• Rekenen op de computer met Excel

BIJBLIJVEN
• Leren leren en geheugentraining
• Nieuws en geschiedenis
• Zeker van jezelf
• Kunst en cultuur
• Wegwijs in je omgeving en de wereld
• Mijn huishouden op wieltjes
• Stress en gezondheid
• Praten met apparaten
• Slim op weg
• Rijbewijs

COMPUTER
• De computer stap voor stap
• Wegwijs op het internet
• Communicatie op het internet
• Meer doen met je pc

Goed om te weten
• De lessen zijn gratis. U betaalt enkel een bijdrage voor
het cursusmateriaal.
• Voor heel wat cursussen is er een dag- en
avondaanbod.
• Er wordt in groep gewerkt. In de groepen zitten
mensen samen die ongeveer hetzelfde kennen en
kunnen.
• U kunt verschillende cursussen volgen.
• Op het einde van een module kunt u een deelcertificaat behalen. U krijgt een certificaat als u een
opleiding afrondt.
• Betaald educatief verlof is mogelijk.
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• Arbeiders uit de bouwsector hebben recht op een
premie.
• Voor sommige cursussen kunnen er wachtlijsten zijn.
U kunt dan niet direct starten.
• Voor meer informatie: www.basiseducatie.be/
waas-dender.

i

Voor meer informatie of om in te schrijven:
Leerpunt Waas & Dender, vestiging Lokeren,
lokalen PCVO Waas en Dender, Durmelaan 34A
Info: 03 766 29 29, 052 25 82 78, leerpunt@cbe9.be,
www.basiseducatie.be/waas-dender

LEERPUNT

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

Eddy (57), Lokeren

“Nu weet ik dat ik niet dom ben”
“Ik zocht altijd jobs waarbij ik niet moest lezen en schrijven.
Ik kon goed met mijn handen werken en trok mijn plan op
andere manieren. Ik was creatief en leerde vlug bij.”
Door een arbeidsongeval is Eddy verplicht om te stoppen met werken. Bureauwerk is voor hem onmogelijk.
Hij volgt lessen bij Leerpunt om zijn lezen en schrijven te
verbeteren.

“Ik ken veel arbeiders zoals ik. Mensen die kortgeschoold
zijn en die moeite hebben om mee te kunnen op het werk.
Je moet vlot instructies kunnen lezen. Vaak moet je een
attest behalen. Veel machines worden met de computer
bediend. Ook de gewone man moet ermee kunnen werken.
Niet simpel allemaal!
Lezen en schrijven zal altijd wel moeilijk blijven, maar nu
weet ik dat ik niet dom ben. Ik blijf les volgen, want door
veel te oefenen leer ik toch bij.”

VERS VAN DE PERS

Financiële diensten stad en OCMW zitten voortaan samen in het stadhuis
In alle steden en gemeenten zullen de OCMW’s over
enkele jaren niet meer apart bestaan, maar integraal deel
uitmaken van de stedelijke dienstverlening. Lokeren loopt
op die evolutie vooruit. Vanaf begin januari worden de
financiële diensten van stad en OCMW samengevoegd
op één locatie: het stadhuis. Begin 2016 is het loket van
de financiële dienst van het OCMW Lokeren niet meer
te vinden in de Lepelstraat 4, maar wel op de tweede
verdieping van het stadhuis, Groentenmarkt 1.
Vanaf 11 januari 2016 kunt u daar dus terecht voor:
• het betalen van OCMW-facturen;
• de terugbetaling van verkregen sociale hulpverlening;
• het bekomen van een afbetalingsregeling voor

OCMW-facturen en terugbetalingen;
• het opladen van uw oplaadkaart voor gas en
elektriciteit met contant geld.
Openingstijden stadhuis:
- maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
- dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur
- woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
- donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
- vrijdag van 9 tot 12 uur.
In het Sociaal Huis, Lepelstraat 4, kunt u vanaf 11 januari
2016 uw kaart voor de budgetmeter gas en elektriciteit
enkel nog opladen met uw eigen bankkaart.
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CULTUUR EN TOERISME

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Wat te doen? De Lokerse evenementen
kalender brengt raad
Ook in 2016 zal er heel wat te beleven zijn in uw geliefde
stad aan de Durme. Om door de spreekwoordelijke
bomen het bos te zien biedt de stad haar inwoners een
handige kalender aan. Deze kalender wordt uitgedeeld
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari maar kan
ook opgehaald worden in het Infopunt Toerisme vanaf
maandag 4 januari.
Info: Infopunt Toerisme, Markt 2, 09 340 94 75,
toerisme@lokeren.be

Ga voor de perfecte MATCH:
ontdek de artiest in jezelf
Meer en meer slaan academies voor beeldende kunsten en muziek, woord
en dans de handen in elkaar. De verschillende domeinen kruisen elkaars
pad in een cross-over van projecten. Het leerplichtonderwijs is een partner van het deeltijds kunstonderwijs en het wijst kinderen en jongeren de weg naar de academie. Ook met het lokale culturele leven
en met de amateurkunsten wordt intensief samengewerkt.
De academie is het kloppende hart van een bruisend cultureel leven waarin heel wat partners MATCHEN.

De perfecte MATCH – ontdek de artiest in jezelf

voelen als ze samen een opvoering voorbereiden of een
tentoonstelling maken, is bijzonder. Je wordt beter in je
kunst door ze samen met anderen te beoefenen. En het
plezier krijg je er gratis bovenop.

Heb je interesse in kunst, wil je bezig zijn met beeld,
muziek, woord of drama? Een academie voor deeltijds
kunstonderwijs geeft je de kans om te proeven van de
kunstvorm die jou het meeste ligt.
Een MATCH die je alleen maar
Je kan er je talent ontplooien, zelf
“De Kunstacademie is het
winnen kan
een maker of performer worden of
kloppende hart van een cultureel
Is kunst competitie? Natuurlijk! Er
de taal van de kunst leren begrijleven waarin alles MATCHT”
zijn tal van wedstrijden waarin kunstpen zodat je er nog meer van
beoefenaars tonen wat ze kunnen en
geniet. Zodra jij gevonden hebt
daarmee prijzen in de wacht slepen.
wat jij het liefste doet, is dat ‘the
Wie meedoet, tilt zijn eigen kunnen op een hoger niveau.
perfect match’. In jouw kunst kun je jezelf kwijt, kun je
Zo heeft ook wie de wedstrijd niet wint, gewonnen. Aan
samen met anderen creëren, beleven, maken, optreden.
zo’n MATCH willen we toch allemaal meedoen?
Je leidt er zelfs een gelukkiger leven door.

Samen kunst maken geeft energie
Kun je jezelf in je eentje vervolmaken in muziek, schilderkunst, dans of drama? Misschien. Maar het samen doen,
is zóveel inspirerender én verrijkend. De academie is dé
plek bij uitstek waar deze MATCH kan groeien en bloeien.
De energie die mensen krijgen en de emoties die ze
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Info: Herlind Gerits, directeur Kunstacademie
Ter Beuken, Groendreef 8, 09 340 95 27,
Herlind.Gerits@lokeren.be, www.lokeren.be

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

CULTUUR EN TOERISME

Nieuw: stripverhaal
‘Foxy-Van de Vos Reynaert’
In 2016 wordt er een vosseninvasie verwacht in Lokeren:
Reynaert de Vos en zijn kornuiten zijn aan hun trektocht van
Hulst naar het Waasland begonnen om in januari in onze stad
aan te komen. Uit goede bron vernamen we dat ze een heel
jaar hun intrek nemen in Daknam, het Reynaertdorp waar
Koning Nobel heerst. Ze gaan er de bloemetjes buiten zetten
en zullen op veel Lokerse evenementen opduiken. Volg ze op
de Facebookpagina van Toerisme Lokeren.
Het Intergemeentelijk project Land van Reynaert wil het
Reynaertverhaal levend houden en brengt daarom een
nieuw stripverhaal uit. Het middeleeuwse dierenverhaal
werd in een hip-eigentijdse versie getekend en verteld
door David Audenaert, afkomstig uit Eksaarde-Lokeren.
Het stripverhaal is in een hardcover versie te koop op het
Infopunt Toerisme en op de Reynaertevenementen in 2016.
‘Foxy-Van de Vos Reynaert’, hardcover stripverhaal
– 7 euro – Infopunt Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

SPORT

Zet het jaar 2016 sportief in

en neem deel aan de lessenreeksen en sportactiviteiten
Voor de wekelijkse lessenreeksen van de Sportdienst (uitgezonderd sportief verjaardagsfeestje, multimove, zwemlessen)
hoeft u niet op voorhand in te schrijven.
Voor meer informatie kan u terecht bij de Sportdienst, Sportlaan 2, 09 340 50 80,
www.lokeren.be/sport, sportdienst@lokeren.be.

JEUGD:
- Sportief verjaardagsfeestje (6 tot 12 jaar) op woensdag van 14 tot 16.30 uur in het Sport‑ en Jeugdcomplex
(zwemmen + sporten). Er moet lang op voorhand
gereserveerd worden aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex. Het aanbod is beperkt en er is heel wat
interesse. 8 euro per kind, met minimum 10 kinderen.
Voorschot van 20 euro te betalen aan de balie van het
Sport- en Jeugdcomplex.
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SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

- Multimove (3 tot 7 jaar) de plaatsen zijn beperkt tot 30
deelnemers per groep. Op woensdag van 14 tot 15 uur
voor 3 en 4-jarigen, op zaterdag van 10 tot 11 uur voor
3 en 4-jarigen en van 11 tot 12 uur voor 5 tot 7-jarigen.
Lessenreeksen worden per kwartaal georganiseerd.
Enkel wie ingeschreven is kan deelnemen. Inschrijven
aan de balie Sport- en Jeugdcomplex.
- NASCHOOLS SPORTAANBOD i.s.m. SNS: jeugdzaalvoetbal en sportmix girls only. Elke maandag van
16.30 tot 17.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen. Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst.
Eerste les: maandag 4 januari, kostprijs: 2,5 euro/beurt,
20 euro voor een 10-beurtenkaart of via SNS-pas of
vrijetijdspas.
Meer info: Eva Matthys, 09 340 50 82,
eva.matthys@lokeren.be

- hydrobic, vanaf dinsdag 5 januari, van 19.45 tot
20.45 uur in het Durmebad. 3 euro per les.
- aerobic – fysical control, vanaf donderdag 7 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- lunchzwemmen, vanaf donderdag 7 januari en vrijdag
8 januari, van 12 tot 13.15 uur. 2 euro (+ 14 jaar) of
1,50 euro (-14 jaar).
- aquafitness en revalidatie, vanaf vrijdag 8 januari, van
16 tot 17 uur in het Durmebad. 3 euro per les.

SENIOREN:

- Jeugdzaalvoetbal (voor jongeren van 10 tot 15 jaar).
Kom na school een uurtje meetrainen en verbeter je
dribbel- & traptechniek.
- Sportmix girls only (voor meisjes van 10 tot 15 jaar).
Kom samen met vriendinnen elke week proeven van een
andere sport (dans, conditiecircuit, lopen, zwemmen,
kickbox, basketbal, badminton). In samenwerking met
Lokerse sportclubs (dansschool DIOP, Elite Gym Lokeren).

Inschrijfdata sport- en jeugdkampen 2016
• Krokusvakantie van 8 februari tot 12 februari:
maandag 11 januari om 19 uur
• Paasvakantie van 29 maart tot 1 april en van
4 april tot 8 april: maandag 29 februari om 19 uur
• Zomervakantie van 4 juli tot 8 juli, 12 juli tot
15 juli: maandag 9 mei om 19 uur
• Zomervakantie van 18 juli tot 22 juli (geen kamp
op 21 juli), 25 juli tot 29 juli en 1 tot 5 augustus:
woensdag 11 mei
• Zomervakantie van 22 augustus tot 26 augustus
en 29 augustus tot 31 augustus: zaterdag 14 mei
om 14 uur

- sport en bewegen voor senioren vanaf woensdag
6 januari in het Sport‑ en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.
- aquagym + zwemmen, vanaf donderdag 7 januari in het
Durmebad. 2 euro per les.
- sport en gymnastiek voor senioren, vanaf vrijdag
8 januari in het Sport- en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.

Nieuwe start bowling

VOLWASSENEN:
- aerobic – total body workout, vanaf maandag 4 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- conditietraining – Fit for Fun, vanaf dinsdag 5 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
Het is mogelijk om vanaf 9.15 uur eerst een half uur te
gaan joggen. 2,50 euro per les.
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Onze bowlingcompetitie van het afgelopen najaar kent een
vervolg. De volgende bowlingnamiddagen vinden plaats op
8 en 22 januari in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst, in Hamme.

SPORT

Vooraf inschrijven bij de dienst Sport, 09 340 50 82.
Meespelen kost 8 euro (2 spelen, koffie en taart
inbegrepen). Iedereen kan mee, ook senioren niet over
eigen vervoer beschikken. Vertrek om 13.30 uur op de
parking van het Durmebad, Sportlaan.

Ook lessen voor beginners op woensdag van 17 tot 18 uur.
Prijs: 60 euro (te betalen bij inschrijving).
Beginners: brevet watergewenning vereist. De proefjes
watergewenning kunnen afgelegd worden tijdens de
openingsuren van het zwembad
(zie www.lokeren.be/sport, accommodatie).

Curvebowls voor senioren

Voor de juiste data en uren kan u terecht aan de balie
van het Sport- en Jeugdcomplex, 09 340 50 80 of
administratiesjc@lokeren.be. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk (betalen bij inschrijving).

VOLWASSENEN:
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).

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 in Lokeren. Deelnemen
kost slechts 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. De eerste curvebowlnamiddag na
Nieuwjaar is op maandag 4 januari.

Start nieuwe lessenreeksen zwemmen
in het Durmebad
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).

Voor inschrijving en/of meer informatie over de
zwemlessen kan u terecht in het Sport‑ en Jeugdcomplex,
09 340 50 80 of administratiesjc@lokeren.be. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk (betalen bij inschrijving).

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 (°1998).
- Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige
begeleidende en sportieve competenties en hebt
ervaring in 1 of meerdere sporten.
- Indien je over geen diploma beschikt, ben je bereid
om een interne opleiding te volgen algemeen /sport
specifiek/EHBO (data 2016 op aanvraag).
- 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 het
formulier, in te vullen op de website van de stad Lokeren:
www.lokeren.be\sport en klik door naar sportkampen.
Meer info via sportdienst@lokeren.be
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Jeuk!
Krokusvakantie 2016

Tijdens de krokusvakantie voorziet de dienst Sport en Jeugd weer in een leuk vrijetijds-en sportaanbod!
Kijk ook op www.lokeren.be/jeuk

Opgelet! Inschrijvingen gebeuren in eerste instantie online (meer info verder in dit artikel).

SpAt!

:

een vrijetijdsaanbod georganiseerd door de dienst Jeugd

12

4-6 jaar
geboortejaar
2012-2008

SpAt!-kamp: Diep In De Zee
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-6 jaar
geboortejaar
2012-2008

SpAt!-kamp: Space Invaders
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

SpAt!-kamp: Challenge!
Elke dag een andere challenge om tot een goed einde te brengen.
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-5 jaar
geboortejaar
2012-2013

Sportkamp multimove
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari 2016 van 9 tot 12 uur
Kostprijs : 35 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
geboortejaar
2011-2010

Sportkamp bewegingsweek kleutercarnaval
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp zwemmen - omnisport
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp voorbereidend zwemmen - omnisport
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
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iten tijdens de vakant

Sport- en jeugdactivite

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp badminton – omnisport
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp balsporten – omnisport
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp turnen-omnisport
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-15 jaar
geboortejaar
2006-2001

Sportkamp klimmen, skiën en omnisport
Elke werkdag van 8 t.e.m. 12 februari van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 85 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

De inschrijvingen voor de krokusvakantie starten op maandag 11 januari om 19 uur online. Voor de onlineinschrijvingen, surf je naar: https://webshoplokeren.recreatex.be/.
Vooropvang is voorzien van 8 tot 9 uur. Van 9 tot 16 uur lopen de geplande activiteiten en van 16 tot 17.30 uur is er
nog naopvang mogelijk.
Wie vragen heeft over de vrijetijdspas om aanspraak te maken op verlaagde prijzen kan hiervoor terecht bij het
OCMW tijdens de kantooruren.
Meer informatie: dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 50 80, inschrijvingenSJC@lokeren.be

Meer informatie: dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, Lokeren, 09 340 50 80, inschrijvingenSJC@lokeren.be

Buitenschoolse kinderopvang
laat weten

Ons aanbod:
- Locatie Hoogstraat: 110 kinderen
- Locatie Sport- en Jeugdcomplex: 40 kinderen
- Locatie Oudenbos: 25 kinderen
Bovenvermelde locaties zullen open zijn vanaf maandag 8 februari tot en
met vrijdag 12 februari.
U kan elektronisch reserveren op maandag 4 januari vanaf 18.30 uur via http://kinderopvang.lokeren.be.
Hou uw klantnummer bij de hand. De elektronische reservaties worden afgesloten op vrijdag 15 januari.
Ouders die niet beschikken over een computer of die niet vertrouwd zijn met een computer, kunnen terecht op
het secretariaat in de Sportlaan 4 op maandag 4 januari tussen 18.30 en 19.30 uur. U kan ter plaatse elektronisch
reserveren waarbij wij u graag helpen.
Voor verdere info kan u steeds terecht op het secretariaat, Sportlaan 4, iedere werkdag tussen 8 en 18 uur
doorlopend.
Info: EVA-vzw Gezinswelzijn Kinderopvang Patjoepelke, Sportlaan 4, 09 340 95 90, secretariaat.patjoepelke@lokeren.be
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VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles november
PLAATS

TOEGELATEN
SNELHEID

GECONTROLEERDE
VOERTUIGEN

OVERTRE- PIEKSNELHEID
DINGEN

Antwerpse Steenweg

70 km/u

330

3

97 km/u

Bautschoot

50 km/u

1192

53

90 km/u

Bokslaarstraat

50 km/u

165

7

74 km/u

Dam

50 km/u

389

3

78 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

124

12

81 km/u

Eekstraat

50 km/u

278

25

83 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

1275

56

83 km/u

Groenstraat

50 km/u

60

4

72 km/u

Hillarestraat

50 km/u

104

5

93 km/u

Hoekstraat

70 km/u

127

1

89 km/u

Karrestraat

50 km/u

63

1

76 km/u

Kopkapelstraat

50 km/u

35

0

-

Naastveldstraat

50 km/u

131

2

69 km/u

Nieuwe Baan

70 km/u

59

3

93 km/u

Nieuwe
Stationsstraat

50 km/u

66

7

103 km/u

Oude-Bruglaan

50 km/u

232

2

75 km/u

Papestraat

50 km/u

60

6

80 km/u

Rozenstraat

50 km/u

623

25

87 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

85

2

81 km/u

Sportlaan

50 km/u

215

1

68 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

499

23

82 km/u

Zelestraat

50 km/u

194

2

69 km/u

Heiende – aanleg wegje aan kerk
Aansluitend op de werken van AWV in de dorpskern van
Heiende legt de stad een wegje aan naast de kerk om alle
parkeervakken voor de kerk terug toegankelijk te maken.
Hierbij zal er geen hinder zijn voor verkeer op de N407.
Durmelaan – snoeien bomen
Durmelaan snoeien bomen door Groendienst tussen 11 en
16 januari. Overdag Durmelaan afgesloten en parkeervrij
tussen 8 en 17 uur.
Werken Aquafin in de Rechtstraat tussen
Brielmolenstraat en Calaignestraat
De werken situeren zich momenteel tussen de
Calaignestraat 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.
Fietsers zullen tijdens de werkzaamheden steeds gebruik
kunnen maken van het fietspad in de Rechtstraat.

Fietsengravering

Wegenwerken
Afbraak van woningen in de Brugstraat en Kouter
Vanaf 4 januari wordt gestart met afbraakwerken in beide
straten. Gedurende twee maanden zal het verkeer beperkt
hinder ondervinden (beurtelings verkeer), doch de beide
straten zullen vermoedelijk gedurende één dag volledig
afgesloten worden.
Papestraat – herstel riolering
In het deel van de Papestraat tussen de Hoogstraat en
de Pastorijstraat zal worden gewerkt aan de riolering. De
straat zal voor deze werken volledig afgesloten worden
voor verkeer. De omleiding zal voor beide rijrichtingen via
de Hoogstraat – K. Fabiolalaan en Pastorijstraat lopen.
De werken starten op 4 januari en duren 50 werkdagen.
Vlasdam – huisaansluitingen
Vanaf 4 januari worden huisaansluitingen gelegd. Dit zal in
de Vlasdam voor verkeershinder zorgen.

14
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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

VEILIGHEID EN VERKEER

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.

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

Preventietip van de maand
Heb je geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot om
extra weerstand te bieden.

MILIEU EN NATUUR

De vernieuwde Vlaamse
renovatiepremie
Vanaf 1 december kon 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.
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 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,
huisvesting@lokeren.be, 09 340 94 73.
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MILIEU EN NATUUR

Is jouw centrale verwarming
klaar voor de winter?

2. Veilig verwarmen: periodiek onderhoud
Laat je stookolieketel jaarlijks en je gasketel tweejaarlijks
onderhouden door een erkende technicus. Hij controleert
of er risico is op CO-vergiftiging en reinigt en stelt de ketel
af zodat deze zuinig werkt. In ruil hiervoor ontvang je een
reinigings- en verbrandingsattest, waarvan je de twee
laatste bij je ketel bewaart.

3. Zuinig verwarmen: verwarmingsaudit

Verwarm jij je huis met een centraal verwarmingstoestel?
Pas dan deze drie gouden regels toe.

1. Veilig opstarten: keuring voor eerste gebruik
Laat je nieuwe of gewijzigde verwarmingstoestel vóór het
eerste gebruik keuren door een erkende technicus. Hij gaat
na of het voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen en
of het goed geplaatst is. Nadien krijg je een keuringsrapport, dat je bij het toestel bewaart.

Als je je huis verwarmt met een verwarmingstoestel dat ouder is dan vijf jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met
100 kW (de meeste gewone centrale verwarmingstoestellen), dan moet je elke vijf jaar een verwarmingsaudit laten
uitvoeren. De erkende technicus berekent het rendement
van de hele verwarmingsinstallatie en stelt energiebesparende maatregelen voor. De resultaten worden opgenomen in
een verwarmingsauditrapport, dat je bij je toestel bewaart.

Waarom?
De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de
audit zijn wettelijke verplichtingen, en je hebt er zelf ook
voordeel bij: je verwarmt je huis op een veilige, zuinige én
milieuvriendelijke manier.
Voor meer informatie en een erkend technicus in uw
buurt: www.veiligverwarmen.be

SOCIAAL EN GEZONDHEID

MetaalMatch

komt opnieuw naar Lokeren
De metaal- en technologiesector is een boeiende, innovatieve sector met veel toekomst, die permanent op
zoek is naar gemotiveerd en goed opgeleid personeel.
Het opleidings- en begeleidingsproject MetaalMatch is
een win-win voor werkzoekenden en bedrijven uit de
metaal- en technologiesector. In samenwerking met
PCVO Waas- en Durme, Durmelaan 34A (een centrum
voor volwassenenopleiding) start een nieuwe cursus op
6 januari.
De opleiding van MetaalMatch bestaan uit een pakket
technische vorming (basisprocedés lassen, uitgebreide
module lassen, basistechnieken metaal, lastechnologie),
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algemene vorming (VCA, planlezen, sollicitatietraining),
en een vacaturegerichte opleiding op de werkvloer onder
de vorm van een stage in de metaalsector in de regio van
de cursisten.

SOCIAAL

Ontdek ons via @stadlokeren

Een opleidingscoach volgt nauwgezet het volledige
opleidingstraject van 16 weken (10 weken opleiding en
6 weken stage) en motiveert en begeleidt de cursisten. Zij
is de match naar de vacaturegerichte opleidingen op de
werkvloer en contactpersoon voor de bedrijven.
De sterkte van het project zit in de combinatie van opleiding, pedagogische begeleiding en samenwerking met de
sector. Het uiteindelijke doel van het volledige opleidingstraject is de cursisten een duurzame tewerkstelling in de
metaalsector aan te bieden door hen te gidsen door de
verschillende opleidingsmodules.
Een begeleider vanuit MetaalMatch ondersteunt ook
permanent werkzoekenden in hun zoektocht naar een job
of opleiding binnen de metaalsector. Een intakegesprek,
algemene en technische screening, begeleiding naar en
tijdens een opleiding, bemiddeling naar een job in de sector, begeleiding op de werkvloer: het zijn acties die deze
doelstelling vorm geven.

Info : Vé Noppe, 0475 67 26 04, metaalmatch@mlwb.be,
Carine De Wispelaere, 0479 84 98 16, carine@mlwb.be
MetaalMatch is een initiatief van Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal (OFAM Oost Vlaanderen), MLWB en VDAB.

NEOS-Lokeren Netwerk voor Ondernemende Senioren
Uw beroepsleven is een afgesloten hoofdstuk. U begint
een nieuw leven en krijgt meer vrije tijd. Wenst u dit zinvol
en positief in te vullen? Dan is NEOS misschien iets voor
u. Wat doet NEOS zoal? Ontspanning, wat cultuur, een
uitstapje, een meerdaagse reis, een feestje - het komt allemaal aan bod.
Meer info: www.neosvzw.be/lokeren, clubvoorzitter:
09 230 03 58, clubsecretaris: 0491 71 94 09

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?

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 Lepelstraat 4 een zitdag van
de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken Brussel
van 13.30 tot 15 uur. U kan er terecht voor vragen in
verband met Inkomensvervangende en Integratie
Tegemoetkoming (IVT en IT) en Tegemoetkoming Hulp
aan Bejaarden (THAB).
De zitdag heeft plaats op dinsdag 26 januari.

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 of 08.
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: woensdag 20 januari van 9 tot
12 uur en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 20 januari van 9 tot
12 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaarde-dorp
88: iedere tweede en vierde donderdag van de maand van
13.30 tot 15 uur. De zitdagen hebben plaats op donderdag
14 januari en donderdag 28 januari.

Vacatures vrijwilligerswerk
Emiliani vzw zoekt bezoekmeters of bezoekpeters om
maandelijks een bezoekje te brengen aan een bewoner
of de bewoner mee te nemen voor een uitstapje. Verder
is Emiliani vzw op zoek naar vrijwilligers om volgende
activiteiten te doen samen met een bewoner: wandelen,
fietsen, tuinieren, zwemmen, winkelen, breien, voetballen, schilderen, koken, snoezelen, massage. U bent
verzekerd en krijgt de nodige ondersteuning bij uw taak
als vrijwilliger.
Contact: Marleen Fonteyn;
marleen.fonteyn@emiliani.be; 09 348 17 39
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SOCIAAL

Het Sociaal Huis is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs
voor de Minder Mobielen Centrale (MMC). Als chauffeur van
de MMC voert u mensen met verplaatsingsproblemen naar
de dokter, de winkel, enz. Meestal gaat het om mensen die
vanwege hun leeftijd of ziekte minder mobiel zijn geworden
en ook moeilijker gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer. Wij zijn op zoek naar personen die sociaalvoelend
zijn, tijd kunnen vrijmaken, over een auto beschikken en zich
graag inzetten voor anderen. Uiteraard bepaalt u zelf welke
dagen en uren u wenst te rijden. Elke chauffeur van de MMC is
verzekerd en ontvangt per kilometer een vergoeding.
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Daarvoor beschikt het
Sociaal Huis over een eigen aangepast voertuig.
Meer info: OCMW – Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt,
Lepelstraat 4, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be,
09 340 86 68

Ouder worden en alcohol: praat erover met je
huisarts

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

problematisch van alle leeftijdsgroepen: 15,6% van de
mannen drinkt wekelijks meer dan 21 glazen en 9,2% van
de vrouwen drinkt meer dan 14 glazen per week. Naarmate
je ouder wordt, verandert er heel wat in je leven, ook op
vlak van je lichaam en je gezondheid. Iedereen wil zo lang
mogelijk gezond en actief blijven. Daarom is het goed om
stil te staan bij je alcoholgebruik.
De DrugLijn speelt hierop in met een campagne, want verstandig omgaan met alcohol heeft alleen maar voordelen
en komt de gezondheid ten goede. De campagne richt
zich tot 55-plussers in de vrije tijd. De boodschap van de
campagne is: ’Als je ouder wordt, kan je minder goed tegen
alcohol. Praat erover met je huisarts’.
Alle info is ook op de website te raadplegen: www.druglijn.
be. Je komt er onder andere te weten wat alcohol met je
doet, hoeveel je best drinkt en hoe je het kan aanpakken als
je wilt minderen.
In het kader van de campagne publiceerde De DrugLijn de
folder ‘Ouder worden en alcohol’. Je kan een gratis exemplaar aanvragen via Drugpunt Lokeren – Berlare – Zele.

Ongeveer 1 op 4 van alle Vlamingen tussen 55 en 75 jaar
drinkt dagelijks alcohol. Tien jaar geleden was dat nog
maar 1 op 8. De leeftijdsgroep 55-65 jaar drinkt het meest

Info: Hanne Van Eeckhout,
hanne.vaneeckhout@drugpunt.be, 0485 91 00 11

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

Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Raphaël Rogiers – Rosalia Bockstal			
Gehuwd op 7 januari 1956
Georges Laekeman – Maria Vantienen			
Gehuwd op 18 januari 1956
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Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Karel Maes – Lea Meeus					
Gehuwd op 4 januari 1966

PRAKTISCH

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 Woonen Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
25 januari 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.
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
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde hebben plaats in het
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende data: 5 en 19 januari. 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’sID, 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 28 januari
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

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?

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

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

HUISARTSEN EKSAARDE, MOERBEKE

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



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(coverfoto), Etienne Ysewyn, Rapencross,
Mehmet Kandemir
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
[

ZATERDAG 2 JANUARI

GELICHT

]

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Lokeren
Start om 19 uur met een toespraak van burgemeester
Filip Anthuenis. Vervolgens heeft de eindtrekking plaats
van de eindejaarsactie bij de Lokerse middenstand,
gevolgd door een fantastisch vuurwerk. De prijzenpot van
de eindejaarsactie bestaat uit tientallen cadeaucheques
van de stad met als hoofdprijs een pakket ter waarde van
2.000 euro.
Om 19.30 uur: receptie met drankjes en hapjes aangeboden door het stadsbestuur, samen met de stedelijke
raad voor feestelijkheden, middenstandsraad, jeugdraad,
sportraad, brandweer, Koninklijke Bakkersbond en Koninklijke Slagersbond. Met de medewerking van Lokerse
Feesten en Fonnefeesten.
Tijdens de receptie kan de evenementenkalender 2016
afgehaald worden aan de togen, vanaf maandag 4 januari

is de kalender ook te verkrijgen in het Infopunt Toerisme
(geopend van 10 tot 12 uur, en van 14 tot 17 uur).
Gratis. Van 19 tot 22 uur, Markt
Info: stedelijke raad voor feestelijkheden,
09 349 32 16, www.lokeren.be

[

ZONDAG 3 JANUARI

Cyclocross – Categorie B
Start- en aankomst:
Park Ter Beuken - Lokeren
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
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verschillende grote wielerevenementen (Omloop Het Nieuwsblad,
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 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
wordt een feesttent opgetrokken. Een niet te missen afspraak

GELICHT

voor zowel renners, sponsors,
media en toeschouwers. Met een
mooie omloop en een groot aantal
toeschouwers zijn alle ingrediënten
aanwezig voor wat ongetwijfeld een

]

Parcours
Park Ter Beuken
Er zijn 4 ingangen tot het parcours:
2 langs de zijde van het station en
2 langs de zijde N70 - Tweebruggenstraat. De kassa’s van de
Rapencross openen om 9.30 uur ‘s
morgens. Tot aan de eerste wedstrijd
van 11 uur kan er door recreanten en
liefhebbers naar hartenlust gecrosst
worden op het parcours.
Cruciale punten op het parcours
zijn uiteraard start en aankomst,
waar ook het podium en de feesttent zich bevinden. De (dubbele)
materiaalpost situeert zich ter hoogte
van het voetbalveld, maar ook de
‘zandbak’ van het beachvolleyterrein en uiteraard de ‘Mont Henri’
- centraal op het parcours - zorgen
ongetwijfeld voor spectaculaire
cyclocrosstaferelen.

Parkeren
Parkeren kan op de Grote Kaai (op
wandelafstand van Park Ter Beuken),
langsheen de N70 of op de gebruikelijke parkeerplaatsen.

onvergetelijke sportnamiddag wordt.
De VIP-tent bevindt zich centraal
op het parcours. Van hieruit kunt u
eventueel genieten van een heerlijke
VIP-lunch en beleeft u de verschillende wedstrijden vanop de eerste
rij. Aansluitend vindt hier ook een
VIP-receptie plaats.

Programma
Zondag 3 januari
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

ZATERDAG 30 JANUARI

Tickets in voorverkoop t.e.m.
31 december: 5 euro,
bij Dranken Van Eetvelde &
Infopunt Toerisme;
aan de kassa de dag van de
wedstrijd: 6 euro.
www.rapencross.be,
Facebook ‘Rapencross’.
Info & VIP-reservaties (lunch of
receptie): info@rapencross.be.

[

GELICHT

Dag van de Kunstacademie
De leerlingen van Kunstacademie Ter Beuken treden
gedurende de hele dag op. Zij gaan op zoek binnen het
thema ‘Match’. Samen slaan ze de handen in elkaar en
maken voorstellingen met muziek, woord en beeldende
kunsten. De hele dag door zal er in de Kunstacademie,
in het Cultureel Centrum en in verschillende handelszaken in het centrum van Lokeren een match gespeeld

in Lokeren
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]

worden tussen de leerlingen en hun publiek, in de
hoop dat ze een ‘match’ vinden. De Kunstacademie
is het kloppende hart van het bruisend cultureel
leven in Lokeren en de deuren staan letterlijk
open voor alle geïnteresseerden op zaterdag
30 januari.

Kom proeven van onze voorstellingen en kijken welke
kunstvorm jou het meeste aanspreekt.
Meer informatie (met exacte programma) komt op
www.lokeren.be/kunstacademie
De toegang is gratis.

[

DINSDAG 2 FEBRUARI

Radicaal! Vlag met veel ladingen?

GELICHT

]

Debat over radicalisering
Elke maand vertrekken er jongeren naar Syrië. De
getuigenissen van hun ouders zijn hartverscheurend.
Waarom vinden jonge Syriëstrijders het project van IS zo
aantrekkelijk? En wat zijn de oorzaken van het religieus
geïnspireerd radicalisme waarmee we geconfronteerd
worden? We laten een breed panel aan het woord. Jessica
Soors is de deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde.
Montasser AlDe’emeh is onderzoeker en interviewde
Belgische jongeren in Aleppo. Khalid Benhaddou is imam
in Gent. Jos Jacobs leidt het gesprek in goede banen.
I.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender, CC Lokeren,
Agentschap Integratie en Inburgering, dienst Samenleving
stad Lokeren.
Inschrijvingen tot 25 januari.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren, Torenstraat 1;
5 euro – 2,50 euro (kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84, www.vormingplus.be/waas‑en‑dender

AGENDA
Zondag 3 januari


HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren

Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Excursie in het Molsbroek

Postzegeltentoonstelling.
Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
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Een ervaren gids neemt je mee op
een boeiende wandeling rondom het
Molsbroek. Elke maand valt er wel
iets nieuws te ontdekken. Graag een
seintje vooraf indien je met een grote
groep aanwezig zal zijn.
Van 14.30 tot 16.30 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1

Organisatie en info: vzw Durme,
vzwdurme.be

Maandag 4 januari


SPORT

Fitness
Ook op 11, 18 en 25 januari.
19.30 tot 20.30 uur, Nieuwe
Stationsstraat 14
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Marie‑Josée Lintacker,
09 348 44 71,
lintacker_mariejose@skynet.be

Woensdag 6 januari


HOBBY/TOERISME

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 13, 20, 27 januari.
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

keuze… of niet?
Black is gebaseerd op de populaire
boeken ‘Black’ en ‘Back’ van auteur
Dirk Bracke.
Doordrongen van de harde realiteit, verfilmen Adil El Arbi en Bilall Fallah met
hun overdonderde visuele en auditieve
stijl het tragische liefdesverhaal van
twee jongeren die in de harde wereld
der stadbendes – waar eer en trots primeren – vechten voor hun portie geluk.
Een rauwe brok romantiek, op het ritme
van de stadsbeats.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (‑26j/+60)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie woensdag 6 januari. Ook op 14, 21
en 28 januari.
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

SPORT

Aquafitness
Ook op 13, 20 en 27 januari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck, Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be

Donderdag 7 januari


FILM

Black

De vijftienjarige Mavela is lid van de
beruchte jeugdbende Black Bronx.
Ze wordt halsoverkop verliefd op de
charismatische Marwan, een jongen
van de rivaliserende 1080‑ers. De twee
jongeren worden brutaal gedwongen om
te kiezen tussen trouw aan hun bende
of de liefde voor elkaar. Een onmogelijke

Zaterdag 9 januari


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 16, 23 en
30 januari.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Zondag 10 januari


HOBBY/TOERISME

Israël
Postzegeltentoonstelling.
Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,

Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

		

Nieuwjaarsconcert 2016 –
Kunstacademie Ter Beuken
(leraren en afgestudeerde
leerlingen) - muziek
De Kunstacademie Ter Beuken van
Lokeren huisvest enorm veel talent, al
professioneel of nog in wording. Het
kruim van de leraren gaat met afgestudeerde leerlingen het podium op voor
een swingend programma: van klassiek
over jazz en pop tot bigbandmuziek.
Het wordt een afwisseling van muziek
en woord, in een decor gemaakt door
de leerlingen beeldende kunst.
11 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 - 12 – 10 euro, inclusief
nieuwjaarsdrankje
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Lions Club Lokeren –
vioolrecital Aleksey Semenko

Vioolrecital Aleksey Semenko (2de
laureaat – viool/Koningin Elisabethwedstrijd 2015) en Inna Firsova
(laureaat – piano).
11 uur, Lozen Boer, Lochristi;
40 euro (recital en receptie)
Organisatie en info: Lions
Club Lokeren, Frans De Bondt,
09 348 33 89,
frans@debondtlokeren.be

in Lokeren
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Maandag 11 januari


SPORT

Aquafitness
SPORT

Fitness
Zie 4 januari. Ook op 18 en 25 januari.
19.30 tot 20.30 uur, Nieuwe
Stationsstraat 14
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Marie‑Josée Lintacker,
09 348 44 71,
lintacker_mariejose@skynet.be

Dinsdag 12 januari


HOBBY/TOERISME

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

Koken genieten

Zie 6 januari. Ook op 20 en 27 januari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck, Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be
VORMING/INFO

Mindfulnesstraining met
Ginny Hillebrandt
Wil je leren hoe je objectief, onbevooroordeeld, open en mild aandacht
kan schenken en bewust kan leven
en werken vanuit het moment? Dan
kan het volgen van een basistraining
Mindfulness jou daarin waarschijnlijk
ondersteunen. Door z’n unieke integratie van Westerse psychologie en
Oosterse technieken heeft deze aandachtstraining een grote invloed over
de manier waarop je in het leven staat.
Via de training leer je met negatieve
gedachten, emoties en spanningen omgaan. Daardoor ontstaat een innerlijke
vrijheid. Ook op 20 en 27 januari.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren (Torenzaal), Torenstraat
Organisatie en info: ginny@itam.be,
www.itam.be

acties risicovoller. Ze zet alles wat haar
dierbaar is op het spel in haar strijd voor
vrouwenstemrecht en hoe harder de
tegenwind, des te vastberadener zij en
de steeds groeiende beweging worden.
Het indrukwekkend waargebeurde
verhaal van de eerste feministische
beweging in Groot-Brittannië, die bestond uit strijdlustige en onvermoeibare
vrouwen die bereid waren hun leven
te geven voor hun ideaal, namelijk
stemrecht voor de andere helft van de
wereldbevolking.
Met: Meryl Streep, Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter e.a.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (‑26j/+60)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 7 januari. Ook op 21 en 28 januari.
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
HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek

Donderdag 14 januari


FILM

Suffragette

Onder begeleiding een volledig menu
maken. Ook op 19 januari.
13.15 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 30 euro
Organisatie en info:
Femma Heirbrug, 09 348 71 73,
cecile.carnoy@telenet.be

Woensdag 13 januari


HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 6 januari. Ook op 20, 27 januari.
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
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Zie 12 januari.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
Sarah Gavron – Engeland 2015 – duur:
106’
1912. Groot‑Brittannië. Maud is een
jonge moeder van bescheiden afkomst.
Samen met haar man werkt ze dag
en nacht in helse omstandigheden
om de eindjes aan elkaar te knopen.
Gedesillusioneerd door het misbruik
en de onderdrukking van vrouwen op
de werkvloer geraakt ze steeds meer
betrokken bij de vrouwenbeweging ‘De
Suffragettes’. Wanneer vredevolle actie
een maat voor niets blijkt, radicaliseert
de beweging zich en worden Mauds

VORMING/INFO

Infoavond – diploma
secundair onderwijs via
volwassenenonderwijs in
Lokeren
Heb je ooit de kans gemist om je
middelbare school af te maken en wil je
nog een diploma secundair onderwijs
behalen? Dat is een wijs idee. Een
diploma opent immers vele deuren. In
deze infosessie krijg je uitleg over de
mogelijke opleidingen, vakken, leertrajecten, vrijstelling, cursusgeld, etc.

Van 19 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be

Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be

Vrijdag 15 januari

Hoe werkt ons geheugen? Is vergeten
gebonden aan leeftijd, is dat eigen aan
ouder worden? Ons geheugen is meer
dan dat. Het is een boeiend en uniek
gegeven. Wie dr. Portzky al aan het
woord hoorde,weet dat dit een boeiende
voordacht wordt met de nodige humor.
Van 14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info: Okra-academie
(Seniorenacademie) Lokeren, rond.
dv@skynet.be,
www.okra.be/waasendender



PODIUM

Thomas Smith – ‘Ruis’ - humor

Voorprogramma: Soe Nsuki
Wat moeten we met de ruis die ons
omringt, al de prikkelingen die onze
wereld verdoezelen? Kun je het zien,
kun je het horen of wil je het wegfilteren
om beter te focussen op de belangrijke
zaken in het leven? Misschien zijn al die
zogeheten ‘belangrijke’ zaken wel net de
ruis. Hoog tijd om daar wat verduidelijking in te brengen en vooral wat ruis aan
toe te voegen.
Thomas Smith staat voor symbiose tussen materiaal en improvisatie. Het wordt
de meest onvoorspelbare voorstelling
van het seizoen, die je met pijn aan je
lachspieren naar huis zal sturen.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 - 14 - 12 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Infosessie – behaal diploma
graduaat boekhouden op
2 jaar in Lokeren
Vanaf maandag 25 februari start CVO
Leerstad met nieuwe modules in hoger
onderwijs (graduaat) boekhouden in
Lokeren. Op de infoavond geeft CVO
uitleg bij het opleidingsprogramma,
de inhoud, waarde van het diploma,
modeltrajecten, mogelijke vrijstellingen.
Voor jong en oud, werkenden en werkzoekenden. Je kan het diploma behalen
op 2 jaar aan 3 lesdagen per week.
Van 10 tot 11 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5; gratis

VORMING/INFO

‘Ons geheugen en vergeten’
- voordracht

Zaterdag 16 januari


speelser, wilder, meer groovy en sexy
bijna. Je hoort meteen waar het naar toe
gaat: barok, zot, met Daan in een heel
energieke, gedreven trip. Zelden zong
Daan zo precies en ingeleefd. Je hoort
hem genieten en openbloeien, zwemmend in deze erg seventies klinkende
zee van arrangementen.
Piano, gitaar & zang: Daan - drums,
vibrafoon, tubular bells, hoorn, moog
& zang: Isolde Lasoen - cello & zang:
Jean-François Assy.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
27 – 26 - 24 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Zondag 17 januari


HOBBY/TOERISME

Tu es Petrus

Zie 9 januari. Ook op 23 en 30 januari.
Van 10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Voorlezen, het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
wordt er in de vertelstoel tussen de
kinderboeken een leuk verhaaltje voorgelezen. Alle kinderen zijn welkom.
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

Daan – ‘The Mess’
(theaterconcert) – muziek
De ingrediënten van ‘The Mess’ zijn dezelfde als voorheen, maar toch is het een
heel andere plaat geworden. Extraverter,

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

Maandag 18 januari


SPORT

Fitness
Zie 4 en 11 januari. Ook op 25 januari.
19.30 tot 20.30 uur, Nieuwe
Stationsstraat 14
Organisatie en info: KVLV Ouden
bos, Marie‑Josée Lintacker,
09 348 44 71,
lintacker_mariejose@skynet.be
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Dinsdag 19 januari


SPORT

Aquafitness

VORMING/INFO

Koken genieten
Zie 12 januari.
19.30 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 30 euro
Organisatie en info: Femma Heirbrug Lokeren, 09 348 71 73,
cecile.carnoy@telenet.be

Woensdag 20 januari


HOBBY/TOERISME

Voorlezen op de zolder van
de bib

Zie 6 en 13 januari. Ook op 27 januari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck, Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be
VORMING/INFO

Naaiprojecten voor starters en
gevorderden

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
HOBBY/TOERISME

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

Babbelonië
Zie 6 en 13 januari. Ook op 27 januari.
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
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Naaiproject met aandacht voor rekbare
stofjes. Een verzameling van interessante
technieken, tips en weetjes en een aantal
leuke projecten. Tricot stofjes zijn in, een
leuke T‑shirt vlug gemaakt, een jurk of…
In deze naaireeks vind je zeker je keuze.
19.30 tot 22.30
uur,Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 48 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

veertiende gebeten door de rijkdom en
originaliteit van de flamencogitaar. Na de
fundamenten te hebben geleerd van zijn
vader (Koen De Cauter), vertrok hij naar
Spanje waar hij masterclasses volgde
bij de grote namen uit de flamenco. De
twee flamencoheren wisselen elkaar af
in twee trio’s, waarna een apotheose
volgt met het sextet. Een avond vol
Spaanse ‘vibes’.
Met: José Ligero (zang), Elena La Grulla
(dans), Patricio Grande (gitaar), en
Myrddin (gitaar), Alicia Carrasco (zang)
en Ana Llanes (dans).
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
14 – 13 – 11 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Donderdag 21 januari


Zaterdag 23 januari

HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 7 en 14 januari. Ook op 28 januari.
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

Vrijdag 22 januari


PODIUM



HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 9 en 16 januari. Ook op 30 januari.
Van 10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Liberale Vrouwen
Lokeren- uitstap

Myrddin & José Ligero flamencoconcert - muziek
Flamencozanger José Ligero leerde de
pure ‘cante flamenco’ reeds als kind
in de zigeunerwijk Triana (Sevilla). Op
dertienjarige leeftijd kwam hij met zijn
ouders naar Brussel en momenteel
woont hij in Lokeren.
Myrddin De Cauter werd op zijn

Bijwonen van de mooie voorstelling ‘Piaf,
de musical’ in de capitole Gent.

18.45 uur, oprit Liberale Mutualiteit,
Oud-Strijderslaan
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Myriam Philips,
0497 29 18 05
PODIUM

SINCOLLECTIEF & t,arsenaal Reizen Jihad - theater

het concert zal ze in duo optreden met
bassist Brice Soniano, in het tweede
gedeelte wordt in kwartet gemusiceerd.
21 uur, Lokerse Jazzklub, Gasstraat 27; 10 euro
Organisatie en info: Lokerse Jazzklub, www.lokersejazzklub.be

Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Schilderijen van de Vlaamse
Primitieven

Zondag 24 januari


FILM

Ontbijtfilm: ‘Wat mannen
willen’

In ‘Reizen Jihad’ linkt SINCOLLECTIEF
de Syriëstrijders met andere idealisten
vroeger en nu: Oostfronters, Nicaragua-,
Franco-, pro-Poetin-, pro-Israëlstrijders.
De acteurs willen het verhaal vertellen
én begrijpen van jonge Belgen die
naar het front vertrekken op zoek naar
heldendom. Avonturiers, criminelen of
idioten? ‘Reizen Jihad’ wil vooral het
debat voeden en opentrekken: wat is
identiteit? Wat zijn de gevolgen van
mentale gijzeling in een ongelijkwaardige
maatschappij? Tot wat leiden extreme
idealen?
‘Reizen Jihad’ is een familiekroniek.
Kersje, een jonge Vlaamse bekeerlinge,
vertrekt naar Syrië om te strijden. Haar
familie is onthutst: waarom wil zij in
een vreemd land oorlog voeren? Een
veelstemmig en caleidoscopisch verhaal.
Concept: SINCOLLECTIEF - tekst: Fikry
El Azzouzi - regie: Junior Mthombeni
- spel: Said Boumazoughe, Michael
De Cock, Hilde Van Haesendonck
en Rashif El Kaoui - zang: Hassan
Boufous - productie & research: Nadia
Benabdessamad en Ikram Aoulad.
Gratis inleidende babbel met schrijver
Fikry El Azzouzi om 19u30.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 – 10 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Natashia Kelly Group - muziek
Natashia Kelly brengt intrigerende
hedendaagse muziek. Met haar stem
geeft ze richting en kleur aan zelfgeschreven melodieën en teksten waarover
live‑electronics, een interactieve bas en
een filmisch klinkende gitaar hun licht
werpen. Tijdens het eerste deel van

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

Filip Peeters – België 2015 – duur: 90’
In ‘Wat mannen willen’ volgen we de
levens van zes - jawel - mannen op zoek
naar de grote liefde of gewoon een beetje geluk in een tijd waarin mannen soms
geen idee hebben hoe ze man moeten
zijn en wat vrouwen nu eigenlijk van hen
verwachten. Wouter is een romantische
ziel, die zich nog niet meteen wil binden
aan zijn kersverse vriendin Nicky, tot blijkt
dat ze zwanger is. Zijn broer Tim daarentegen heeft alles helemaal gepland,
een topjob in de reclame en hij staat
op trouwen met zijn jeugdliefde, alleen
worstelt hij plots met cold feet.
Vincents leven als muziekproducer
is bijzonder spannend met elke dag
wel een andere feestje en een nieuw
poeplief. Alleen hangt hij, door een
deal met de platenmaatschappij, vast
aan Bruce, de populaire charmezanger
die de wereld met zijn songteksten wil
verbeteren. Ook tramchauffeur Roland
zou graag zijn wereld veranderen door
zijn ex-vrouw Suzanne terug voor zich
te winnen. En Bruno hoopt eindelijk de
ware te vinden… via een datingsite,
maar een bezoekje aan de dierenspeciaalzaak is net iets interessanter.
Een geweldige cast met toppers als Jonas Van Geel, Evelien Bosmans, Nathalie
Meskens, Tom Audenaert en Louis Talpe.
9.30 uur (start ontbijt) - 10.30 uur
(start film), CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (‑26j/+60) –
12,50 euro (film+ontbijt) – 12 euro
(film+ontbijt kortingen)

Maandag 25 januari


SPORT

Fitness

Zie 4, 11 en 18 januari.
19.30 tot 20.30 uur,
Nieuwe Stationsstraat 14
Organisatie en info: KVLV Ouden
bos, Marie‑Josée Lintacker,
09 348 44 71,
lintacker_mariejose@skynet.be
VORMING/INFO

Cursus juwelen en sierlijke
materialen

Unieke juwelen maken kan je in deze
cursus op maandagvoormiddag
of –avond: halskettingen, armbanden,
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oorbellen en sierspelden. Maar ook
servetringen, sleutelhangers, tafeldecoraties. Je werkt met de klassieke
materialen zoals parels, rocailles, verzilverde draad, kralen uit halfedelstenen.
Reeks van 20 lessen die start op
25 januari.
CVO Leerstad Volwassenenonderwijs, Groendreef 31;
120 euro (voor 20 lessen)
Organisatie en info: Leerstad Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Dinsdag 26 januari


VORMING/INFO

De Laatste Dinsdag van
januari: ‘Verhalen uit
Palistina’

VORMING/INFO

Kookles: bakken en braden

In deze kookles ontdek je hoe je runds‑
en varkensvlees van bij ons zo lekker
klaarmaakt dat het smelt op je tong.
Bakken en braden zijn twee uitstekende
manieren om het beste uit vlees naar
boven te halen. Er is bovendien genoeg
variatie: van steak tot rosbief, van
varkenskotelet tot gebraad.
Parochiaal centrum ’t Zaaltje,
F.Hanusdreef 37
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Vivian De Schaepmeester,
09 348 97 49,
patrick.de.schaepmeester1@telenet.be

Woensdag 27 januari


HOBBY/TOERISME

Babbelonië
“De kinderen van Gaza gaan hongerig
naar bed en zijn vaak chronisch ondervoed. Vaders en moeders vinden geen
werk in een gedecimeerde economie en
kunnen hun gezin niet onderhouden”,
schreef Roger Waters van Pink Floyd
in 2011. In veel analyses over Gaza en
de Palestijnse gebieden valt het woord
‘openluchtgevangenis’. Politicoloog
Montasser AlDe’emeh verbleef zelf
geruime tijd in Palestina en onderhoudt
contacten met burgers en groepen in
een geteisterde regio. Hoe is het leven
ter plaatse? Welke menselijke drama’s
spelen er zich af? Er is ruime kans om in
gesprek te gaan.
Organisatie Vormingplus Waas en Dender, i.s.m. CC Lokeren, Masereelfonds
Lokeren, GROS Lokeren & Vrede vzw.
Begeleiding ervaren Palistinareiziger
Montasser AlDe’emeh.
Van 20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 5,5 (3 red.) euro
Info & inschrijven tot 16 januari:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
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Zie 6, 13 en 20 januari.
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
SPORT

Aquafitness
Zie 6, 13 en 20 januari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck, Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos, Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be

PODIUM

Dichter in de bibliotheek

Op de Gedichtendag start de Culturele
Raad met een nieuw initiatief rond
gedichten naar aanleiding van de
poëzieweek, nl. de 1ste editie van
‘Dichter in de Bibliotheek’. In samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek
en de Vlaamse Cultuurkring worden
Lokerse dichters samengebracht in de
bibliotheek. Bert Boone, Jacques De
Maen, Herman Fierens, Flore Pensaert
en Cecile Van Camp zullen voordragen
uit eigen werk. Er zal ook mogelijkheid
zijn om vragen te stellen of een gesprek
met de dichters aan te gaan.
Van 15 tot 17 uur, Stedelijke Bibliotheek, Kerkplein 3; gratis toegang
Organisatie en info:
Culturele Raad, 0496 86 48 56,
secretaris@cultuurraadlokeren.be
HOBBY/TOERISME

Opening tentoonstelling
‘Poëzie in beeld’
Poëzie, fotografie en ander werk van
Lokeraars. Te zien tot en met zondag
7 februari. Muzikale omkadering:
Stijn Geerts.
20 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Organisatie en info:
Vlaamse Cultuurkring Lokeren,
vlaamsecultuurkringlokeren@
gmail.com, 0495 24 57 48
FILM

Filmcyclus GROS – Timbuktu

Donderdag 28 januari


HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 7, 14 en 21 januari.
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

Abderrahmane Sissako - Mauretanië/
Frankrijk 2014 – duur: 96’
Even buiten Timboektoe leven Kidane,
zijn vrouw Satima, hun dochter Toya

en de jonge herder Issan. De stad is in
handen van religieuze fundamentalisten;
muziek maken, lachen, roken en voetbal
zijn verboden. Vrouwen mogen er niks,
iedere dag spreekt een geïmproviseerd
tribunaal even absurde als tragische
veroordelingen uit. Dan doodt Kidane
per ongeluk de visser Amadou, die zijn
geliefde koe willens en wetens heeft
geslacht, en komt zijn lot in handen van
de jihadisten met hun nieuwe wetten.
De Frans-Mauritaanse regisseur Abderrahmane Sissako baseerde Timbuktu
op een waargebeurde geschiedenis uit
2012, toen Al Qaedastrijders Aguelhok
introkken en de ouders van twee jonge
kinderen doodden door steniging
omdat zij niet getrouwd waren.
César 2015: prijs voor beste film, beste
regisseur, beste origineel script, beste
cinematografie, beste montage, beste
geluid, beste muziek. Genomineerd
voor het festival van Cannes en beste
niet-Engelstalige film.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (‑26j/+60)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Vrijdag 29 januari

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 9, 16 en 23 januari.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
Organisatie en info:
SundayRose, 0494 10 91 61,
dieter@puurmuziek.be
PODIUM

Poëzieavond
Stel je voor, je bent op weg naar een
gezellige pyjama‑avond, krijgt buspech
en strandt aan een donker kasteel. Je
buikgevoel zegt het niet te doen, maar
je klopt aan en de deur opent… Wil
je weten hoe dit eindigt? Kom dan de
leerlingen van het Atheneum Lokeren
bewonderen tijdens deze toneelvoorstelling doorspekt met zang en dans.
19 uur, Atheneum Lokeren,
Azalealaan 2; 2,5 euro
Organisatie en info: Atheneum 	
Lokeren, 09 348 18 18,
info@atheneumlokeren.be,
www.atheneumlokeren.be



PODIUM

HOBBY/TOERISME

14e Pandaquiz – VC Panda’s
Lokeren
Zin in een leuke en toch pittige quiz
samen met je vrienden, collega’s of familie? Actualiteit, politiek, geschiedenis,
aardrijkskunde, sport, film en literatuur,
wetenschap en natuur, muziek, culinair,
themavragen (droedels, foto’s, kunst,
e.d.) en allerlei.
20 uur, polyvalente zaal, Sportlaan 2; 20 euro (per ploeg van
maximum 5 spelers)
Info en inschrijvingen voor 25 januari:
VC Panda’s Lokeren,
quiz@vcpandas.be met ploegnaam, naam verantwoordelijke en
e-mailadres.
PODIUM

‘Live Piano’ - muziek
In ‘Live Piano’ speelt Dieter Van
obberghen eigen composities
tijdens de openingsuren van de
kleding‑, sieraden‑ en parfumwinkel
SundayRose. Vrije gift in de hoed.
Van 11.30 tot 14.30 uur,
SundayRose, Kerkstraat 51; gratis

‘U kijkt toch ook?’ - toneel
Het toneelgezelschap Heirbrug speelt dit
jaar voor de 33ste keer. ‘U kijkt toch ook?’ is
een blijspel van Luc Kerkhofs in een regie
van Maurice De Letter en Hugo Hubrecht.
Drie zussen brengen met hun echtgenoten
een weekend door in de Ardennen. Onder
impuls van de oudste zus zullen ze hen
laten verdwalen in de bossen om van
hen af te komen. Maar een lichtgeklede
buurvrouw gooit roet in het eten.
Ook op 30 en 31 januari.
20 uur, Parochiaal Domein,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: KWB St‑Anna
Heirbrug, www.toneelheirbrug.be

Zaterdag 30 januari


FEEST

Lokeren viert carnaval
Carnavalsbus. Ludieke rondgang langs
de steunende horecazaken buiten het
centrum.
13 uur
Organisatie en info: De Orde Van De
Raepe, www.carnaval‑lokeren.be

PODIUM

De Moedige Vlamingen concert
De Koninklijke Fanfare De Moedige
Vlamingen van Heiende houdt opnieuw
een dubbel nieuwjaarsconcert met als
thema ‘kleur’. Ook op 31 januari.
19.30 uur, parochiaal centrum
‘Trefpunt’, Heiende 16; 7 euro
Info en tickets: Erik Van Eetvelde,
Heiendestraat 28, 09 348 06 61
PODIUM

‘U kijkt toch ook?’ - toneel
Zie 29 januari. Ook op 31 januari.
20 uur, Parochiaal Domein,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info:
KWB St‑Anna Heirbrug,
www.toneelheirbrug.be

Zondag 31 januari


HOBBY/TOERISME

Archief van de Lokerse
Postzegelkring

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

Poëzie tussen Pot en Pint
In het kader van Gedichtendag 2016
brengt de Culturele Raad, i.s.m. de
stedelijke Bibliotheek en de Vlaamse
Cultuurkring Lokeren, voor de 7de maal
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plaatselijke dichters samen in Taverne
Den Reynaert (Daknam) voor ‘Poëzie
tussen Pot en Pint’. Vijf dichters dragen
voor uit eigen werk: Sofie De Moor,
Jan Frackiewicz, Bert Roels, Georges
Van Damme en Angelo Scafoglieri, die
enkele gedichten in het Italiaans zal
voordragen waarvan een Nederlandstalige vertaling is voorzien.
Sitting Duck zorgt voor de muzikale
intermezzo’s. Dit trio beschikt over
een zeer breed muziekgenre van zang
begeleid door gitaar, mondharmonica
en contrabas. Saskia Van Kerckhove
zorgt voor de presentatie.
Een warme en gezellige zondagvoormiddag met poëtisch talent van eigen
bodem.
11 uur, Taverne Den Reynaert,
Daknamdorp 18; gratis
Organisatie en info: Culturele Raad,
0496 86 48 56,
secretaris@cultuurraadlokeren.be
VORMING/INFO

Flamencodans – Lessenreeks
Tangos de Granada met Elena
La Grulla.

Info & inschrijvingen:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

‘U kijkt toch ook?’ - toneel
Zie 29 januari.
15 uur, Parochiaal Domein,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info:
KWB St‑Anna Heirbrug,
www.toneelheirbrug.be
PODIUM

De Moedige Vlamingen concert
Zie 30 januari.
18.30 uur, parochiaal centrum
‘Trefpunt’, Heiende 16; 7 euro
Info en tickets: Erik Van Eetvelde,
Heiendestraat 28, 09 348 06 61

Van 8 december tot en met
3 januari
Fototentoonstelling ‘50 jaar
AZ Lokeren’

Veldloop
Uitdagend, goed beloopbaar parcours
en extra wedstrijden voor kangoeroes
(°09‑°10), M50 en V50. Bergprijs
(20 euro) vanaf junioren, mooie naturaprijzen en geldprijzen. Laatste
wedstrijdprikkel voor de PK’s.
12.20 uur (eerste start), Park Ter
Beuken
Organisatie en info: AVLO,
berten.dv@gmail.com

van 17 oktober tot 17 april
SJOR. 100 jaar scouts in
Lokeren
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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

SPORT

TENTOONSTELLING

De jonge Elena La Grulla is een Russische flamencodanseres-lesgeefster
die jarenlang in Spanje heeft gewoond,
maar nu in Lokeren woont. Zij werd
opgeleid door o.a. Manuel Betanzos
en Joaquín Grilo. Zij treedt momenteel
op met o.a. zanger José Ligero (in
CC Lokeren op 22 januari) en heeft al
heel wat op haar palmares. In de reeks
van 5 lessen werkt ze rond de stijl
‘tangos de Granada’. De tango wordt
beschouwd als één van de basisstijlen
(‘palos’) van de flamenco. Ook op
zondagen 7, 14, 21 en 28 februari.
van 10.30 tot 12 uur, CC Lokeren,
Torenzaal, Torenstraat 1 of Lokaal D,
Kerkplein 5; 35 – 30 euro (-26 jr)

Kom samen met vrienden en kinderen
naar de tentoonstelling en SJOR!

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.

Nog tot zondag 10 januari
Retrospectieve fotograaf
Freddy Meert

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.

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

De tentoonstelling beschrijft met woord
en beeld de problematiek en risico’s
van tienerzwangerschappen in Congo.
Je kan de tentoonstelling bezichtigen
van 12 tot 26 januari in de inkomhal
van het Cultureel Centrum en van 5 tot
26 januari in het AZLokeren.
In hetzelfde kader wordt in Lokeren op
24 februari de film ‘De man die vrouwen
herstelt’ vertoond.
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, Kerkplein 5

WORDT VERWACHT
Dinsdag 2 februari


VORMING/INFO

Van 6 tot 28 januari
Reizende tentoonstelling: 		
De piste in…: baanwielrennen
in Oost‑Vlaanderen
Ben jij een wielerfanaat? Dan zal
deze tentoonstelling je zeker smaken.
De piste heeft een overzicht over de
geschiedenis van het baanwielrennen
in Oost‑Vlaanderen vanaf de 19de eeuw
tot nu. Hoe ontstonden velodromen?
Hoe werden ze gebouwd? Er wordt ook
gefocust op bekende pistiers en de Zesdaagse van Gent, een uniek evenement.
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Info: Provincie Oost‑Vlaanderen,
www.oost‑vlaanderen.be

‘Radicaal! Vlag met veel
ladingen?’ - debat over
radicalisering
Zie UiTgelicht.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Torenstraat 1; 5 euro – 2,50 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/
waas‑en‑dender



PODIUM

Kapitein Winokio - De Vier
Seizoenen van Kapitein
Winokio - familie 4+



PODIUM

Guga & band Radio Guga muziek

Van 12 tot 26 januari –
inkomhal CC Lokeren
Van 5 tot 26 januari –
AZLokeren

Zaterdag 6 februari

De fototentoonstelling ‘Tussen
Meisje en Moeder’ van de Lokerse
fotograaf Freddy Meert kadert in een
sensibiliseringscampagne van het Waas
Noord-Zuidforum. Dit is een samenwerkingsverband van de Wase steden
en gemeenten, waar de GROS Lokeren
bij aangesloten is. Dit werkjaar wordt de
aandacht gevestigd op internationale
gezondheidszorg in het algemeen, gezondheid van moeder en kind, en genitale
verminking bij vrouwen in het bijzonder.

Zondag 7 februari

Vrijdag 5 februari

UITVERKOCHT
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Fototentoonstelling
‘Tussen Meisje en Moeder’
van fotograaf Freddy Meert

samenwerking tussen de Turks-Vlaamse
Melike en haar bevlogen muzikanten
leidt tot een fusie van Oosterse klanken
en moderne invloeden, lyrisch en jazzy.
Het thema liefde loopt als een rode
draad door dit muzikale weefsel: van
behoedzaam en teder, tot uitbundig en
extatisch. “Stralend middelpunt van de
plaat is de gloedvolle stem van Melike,
die in alle registers en tonaliteiten de
oren streelt.” (MixedWorldMusic.com)
Melike woont en werkt in Gent. Ze
werkte o.a. ook samen met Ozark Henry,
Dirk Brossé en Laïs.
Met: Melike (compositie en zang), John
Snauwaert (saxofoon, compositie en
arrangementen), Hendrik Braeckman
(gitaar, compositie en arrangementen)
en François Taillefer (percussie)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 - 10 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur



PODIUM

Melike & groep – ‘Inn of Love’
- muziek

De derde cd ‘Inn of love’ van Melike
Tarhan is van internationale klasse. De

Kapitein Winokio zingt het hele jaar
rond. Beleef een volledig jaar in één
uur: vallende sneeuw, stralende zon,
bloeiende bloemen en kale takken
wisselen elkaar moeiteloos af. Geniet
van de gezelligheid van een haardvuur,
de romantiek van een picknick en de
euforie van een zonovergoten dag. Voel
hoe de klankkleur van de muziek verandert op het ritme van de seizoenen.
Kinderen weten waarom.
Concept: Kapitein Winokio - muzikanten: Winok Seresia, Ivan Smeulders,
Marie-Anne Coppens, David Piedfort,
Eric Engels en Peter Pask - regie: Wim
De Wulf.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 9 (-12) euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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cyclocross categorie B
Zondag 3 januari vanaf 11 uur
Start en aankomst: Park ter Beuken
Tickets in voorverkoop: 5 euro
tot en met donderdag 31 december
bij Dranken Van Eetvelde en Infopunt Toerisme

Tickets aan de kassa: 6 euro

www.rapencross.be, Facebook ‘Rapencross’
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