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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:

Partners van het JAC

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

Mijn tante slaat haar zoon. Kan ik haar dat beletten?
Ik wil weg bij mijn partner, die me mishandelt. Wat zijn mijn
rechten?
Mijn buurman valt me lastig. Hoe pak ik dat aan?
Ik ben 13 en aangerand, en durf dat niet aan mijn ouders
vertellen. Wat moet ik doen?
Mijn mama heeft zelfmoord gepleegd. Bij wie kan ik terecht?
Ik ben aangereden geweest, maar durf tegen niemand zeggen hoe bang ik nu ben op straat. Waar kan ik naartoe?

misdrijf of een gewelddadig overlijden en zelfdoding, blijf
je met veel emoties en vragen achter. Niet alleen jij, maar
ook je omgeving en getuigen kunnen bij Slachtofferhulp
terecht. We ondersteunen je op allerlei manieren bij de
verwerking. We geven basisinformatie en advies over
je rechten en plichten, over de praktische en juridische
problemen waarmee je te maken krijgt en bemiddelen
ook. Betrokkenen bij een verkeersongeval kunnen hier
ook terecht.

Praten over kindermishandeling, misbruik of geweld,
is niet gemakkelijk. Praten over hoe jij je als slachtoffer
van een misdrijf voelt, is ook niet eenvoudig. Vaak weten
mensen niet waar zij hiervoor terecht kunnen. Binnen
het Centrum Algemeen Welzijnswerk, waar ook het JAC
onder valt, zijn er diensten die je hierbij hulp bieden.

Doe je je verhaal liever niet aan de telefoon? Wil je liever
eerst bekijken of Slachtofferhulp jou hulp kan bieden?
Dan kan je ook steeds terecht bij JAC Lokeren. Stuur ons
een mailtje, kom eens langs tijdens de openingsuren, of
maak een afspraak.

1712 is het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je
vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling.
Deze hulplijn is er voor iedereen. 1712 is gratis en anoniem. Je kunt er elke werkdag tussen 9 en 17 uur terecht.
Een medewerker luistert naar je verhaal of je vragen. Hij
of zij geeft je tips en wijst je de weg naar de persoon of
dienst bij jou in de buurt die jou het best kan helpen.
Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een ongeluk, een
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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

VERS VAN DE PERS

Grote communicatiecampagne maakt
‘Leg je ei’ zeer zichtbaar

Leg je ei in maart
De Lokeraar krijgt het voor het zeggen
in massale enquête voor de hele bevolking vanaf 16 jaar
De stad Lokeren houdt in maart 2016 een unieke, grootschalige en diepgaande enquête bij
de Lokeraars. Iedereen vanaf 16 jaar mag zijn/haar mening geven over een groot aantal
beleidsdomeinen en hete hangijzers in onze stad. De stad heeft een intensieve communi
catiecampagne opgestart, die de Lokeraars moet informeren over het project, en hen moet
stimuleren om deze unieke kans te grijpen en massaal hun mening te geven. Het campagne
beeld is een gouden ei, dat overal in Lokeren te zien zal zijn. De slogan is duidelijk: ‘Leg je ei’,
deel je mening met stadsbestuur en medeburgers, en denk/beslis mee over de toekomst van
je stad. De enquête is een zeer belangrijk dialoogmoment tussen bestuur en burger, en moet
veel bruikbare beleidsinformatie opleveren.
Zeventien jaar na de eerste algemene bevolkingsenquête
van 1998 organiseert de stad opnieuw zo’n diepgaand
en uitgebreid conversatiemoment met de Lokeraar. In
1998 vulde 50% van de respondenten de enquête in. Een
uitzonderlijk succes was dat toen. Het project van Lokeren
kreeg nadien in andere steden en gemeenten navolging. De
stad wil in maart 2016 even goed doen.
Om de hele operatie te begeleiden doet de stad beroep
op communicatiebureau CIBE uit Gent, aangesteld na een
uitgebreide aanbesteding. CIBE begeleidde zeventien
jaar geleden ook al de enquête, en maakte daar binnen de
communicatiesector school mee. CIBE heeft marketing- en
onderzoeksbureau PROFACTS onder de arm genomen voor

het voorbereiden, afnemen en verwerken van de enquête.
Wie goede antwoorden wil krijgen, moet de juiste vragen
stellen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de vragenlijst. De stad is bij een reeks externe
en interne groepen gaan aankloppen om te horen wat er
leeft in Lokeren, wat de prangende kwesties zijn in onze
stad, en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de burger.
Dat zijn naast het stadsbestuur zelf (college en gemeenteraad) en het stadspersoneel en -diensten, ook de adviesraden, en zelfs de individuele Lokeraar. Met een groep Lokerse
jongeren tussen 16 en 25 jaar werd een chatsessie gehouden. Een tweede chatsessie werd opgezet met een groep
Lokeraars tussen 25 en 40 jaar. Een groep Lokeraars tussen
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Leg
je
ei
maart
2016
#broedplaats

41 en 65 jaar, en een tweede groep met mensen boven de
65 jaar, werden samengebracht voor een groepsgesprek.
De stad is ook gaan samenzitten voor een open gesprek
met mensen uit de allochtone gemeenschap, en met
mensen uit de Lokerse ondernemerswereld.

Shauni en Maddy

Al die input moet resulteren in een uitgebreide
vragenlijst, die zoveel mogelijk ‘hot topics’ in Lokeren
bevat. En die waardevolle informatie oplevert voor het
beleid om te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Timing
-

Voorbereidende fase: tot en met februari 2016
Uitvoering van de enquête: maart 2016 (tot Pasen)
Verwerken van de resultaten: april-mei 2016
Rapportage en communicatie van de resultaten:
juni 2016.
Voorstelling en toelichting van de resultaten en actiepunten in de Lokerse wijken: september-oktober 2016.

i

Meer informatie: dienst Communicatie,
communicatie@lokeren.be

Shauni geniet
van een ritje
met het
rolstoelvervoer

Sociaal Huis heeft een speciaal busje
om mensen met een rolstoel overal te brengen waar ze moeten zijn
Voor Shauni De Schepper en haar mama Maddy Vandevelde is het rolstoelvervoer van het
Sociaal Huis een prima oplossing. “Je kunt tot twee dagen vooraf een rit bestellen”,
zegt Maddy. “Het gaat vlot, de chauffeurs zijn stipt, en Shauni vindt de ritjes heel leuk.”
Shauni kan er zelfs mee naar het Daknamstadion, als Sporting Lokeren thuis speelt.
Heel erg belangrijk voor haar, want ze is een hevige Sportingsupporter.
Het Sociaal Huis zorgt in Lokeren al jaren voor aangepast
vervoer om mensen die in een rolstoel zitten op een
veilige en comfortabele manier te brengen waar ze heen
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moeten. ‘Rolstoelvervoer’, zoals de dienst ondertussen is
gaan heten. Shauni en Maddy maken er geregeld gebruik
van, om Shauni naar MPI (medisch-pedagogisch instituut)

VERS VAN DE PERS

Ten Dries in Landegem te brengen bijvoorbeeld, waar ze
les volgt. Of naar haar stage in De Sperwer, of op shoppingtrip. De keuze is vrij. Vervoer om medische redenen
krijgt voorrang, maar je hoeft je zeker niet in te houden
om een shoppingtripje te bestellen of met de rolstoel naar
de film te gaan.
“Vroeger gingen we geregeld met de trein”, zegt Maddy.
“Maar rolstoelvervoer is makkelijker, het busje komt je
thuis afhalen en brengt je precies waar je moet zijn. Toen
we met de trein gingen, moesten we te voet naar het
station, of iemand vragen om ons naar daar te brengen
met de auto. Ik heb zelf geen auto, en dan nog: een
rolstoel in de kofferbak krijgen is niet zo eenvoudig.
Dan moet Shauni uit haar rolstoel getild worden, niet
zo comfortabel voor haar. Het rolstoelvervoer van het
Sociaal Huis gaat met een aangepast busje, dat uitgerust
is met een laadplatform, zodat Shauni gewoon in haar
rolstoel kan blijven zitten, en ik ook comfortabel meekan
als begeleider. Shauni geniet erg van de ritjes. En ik maak
graag een babbeltje met de chauffeur. Hele toffe mensen
zijn dat.”

Rolstoelvervoer in cijfers
• Op 31 december vorig jaar waren er 172 personen
aangesloten bij de dienst aangepast vervoer waarvan
65 mannen en 107 vrouwen. In 2013 waren dat er nog
maar 112.
• In 2014 werden er in totaal 2588 ritten gereden. Dat
komt neer op een gemiddelde van ongeveer 7 ritten
per dag. Vervoer werd voornamelijk aangevraagd voor

Het busje kan makkelijk
rolstoelen meenemen

doktersbezoek, afspraak bij de kinesist, bioscoopbezoek, familiebezoek, restaurantbezoek en andere
ontspanningsmogelijkheden.
• Ritten van minder dan 50 km kosten 0,5 euro per kilometer. Vanaf 50 km kost het je 1,5 euro per kilometer.
• In de week kun je van het rolstoelvervoer gebruik
maken tussen 7 en 22 uur. Op zaterdag, zondag en
feestdagen is dat van 8 tot 20 uur. Er zijn twee professionele chauffeurs.

i

Meer informatie: Karolien Ringoot,
maatschappelijk werker, Sociaal Huis, Lepelstraat 4,
09 340 86 68, Karolien.Ringoot@ocmw.lokeren.be,
www.lokeren.be

CULTUUR EN TOERISME

Oproep tot deelname Artheek 2016

Artheek ‘Kunst te huur’
In 2016 vindt de 12de editie van het kunstuitleen- en
tentoonstellingsproject Artheek plaats. Tussen 14 en
29 mei kunt u in de gebouwen van De Sperwer en in het
Stadsmuseum een selectie bekijken van het recente
werk van kunstenaars uit Lokeren en omgeving. Maar
er is meer. Voor een zeer democratische prijs kan elke
kunstliefhebber een jaar lang een kunstwerk van een
plaatselijke kunstenaar uit de tentoonstelling huren.
Met de Artheek creëert de Stad Lokeren een presentatie-

en ontmoetingsplatform voor lokale beeldende
kunstenaars uit Lokeren en omgeving: het project biedt
hen een unieke kans om hun werk kenbaar te maken bij
een breed publiek.

i

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen vóór
12 februari inschrijven bij Sükran Kokur,
Stadsmuseum, Markt 15B, 09 345 44 58,
museum@lokeren.be
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ONDERWIJS

Lokeren onderwijsstad
Lokeren is een fijne stad om school te lopen, want bijna 9 op 10 leerlingen kiest in het eerste
jaar voor een school in eigen stad. Bovendien mag deze bruisende onderwijsstad jaarlijks
heel wat leerlingen uit andere gemeenten verwelkomen. Lokeren toont zich dan ook ‘fel
naturel’ met een jong imago. Het is een stad van vele scholen waar overal talent aanwezig is.

Alle Lokerse scholen en de Stad Lokeren werken bijzonder
goed samen om elke jongere de beste onderwijskansen te
geven. Zij willen dat alle jongeren het onderwijs verlaten
met een diploma dat toegang biedt tot het hoger onderwijs
of tot de arbeidsmarkt. Bovendien heeft Lokeren door haar
ligging een regionale functie omwille van het ruime onderwijsaanbod, ook voor het buitengewoon onderwijs. Lokeren
verwelkomt de 12-jarigen met open armen om samen al dat
jonge talent verder te ontwikkelen. Onderstaand overzicht
geeft een klare kijk op het onderwijsaanbod in deze stad.


Starten in het gewoon secundair
onderwijs?

Wie start in de eerste graad heeft volgende
mogelijkheden:
1 GO! Atheneum Lokeren, Azalealaan 2
2 VLOT! campus Sint-Lodewijkscollege, Markt 48
3 VLOT! campus Sint-Teresiacollege, Eksaarde-dorp 1A
4 VLOT! campus VTI Sint-Laurentius,
Pr.Thuysbaertlaan 1
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Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Eerste leerjaar A
Handel

VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege

Sint-Lodewijkscollege

Atheneum

In deze scholen kies je in het eerste leerjaar uit:




Hout-metaal
Industriële wetenschappen/ taal en
wiskunde
Klassieke studiën/Latijn



Sociale en technische vorming
Socio-economische activiteiten
Technische activiteiten
Eerste leerjaar B









In het tweede jaar van de B-stroom of het beroepsvoorbereidend leerjaar kies je uit volgende beroepenvelden:




Handel



Hotel-voeding







Hout-bouw
Industriële wetenschappen
Latijn
Mechanica-elektriciteit
Moderne wetenschappen
Sociale en technische vorming










Hotel-bakkerij-slagerij
Hout-metaal






VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege

Grieks-Latijn




Kantoor en verkoop-verzorging-voeding

Sint-Lodewijkscollege

Atheneum

In het tweede jaar van de A-stroom spreken we over
basisopties. Je kiest dan uit:

Decoratie-metaal



VTI SintLaurentius

Moderne wetenschappen




Atheneum













Ben je al iets ouder (vanaf 14 jaar)?




‘Wat wil je later worden?’
Vanaf het derde jaar kies je een bepaalde studierichting
op basis van je interesses, talenten en mogelijkheden.
Het is belangrijk om een doordachte keuze te maken en
je goed te informeren bij je leerkrachten, de leerlingenbegeleiding en het CLB. Nadien wordt het moeilijk of zelfs
soms onmogelijk om nog over te stappen naar een andere
studierichting.



Voor de tweede en derde graad gewoon secundair onderwijs kan je in Lokeren terecht op de volgende scholen:
1
2
3
4
5
6

GO! Atheneum Lokeren, Azalealaan 2
GO! Technisch Atheneum Lokeren, Brouwerijstraat 5
VLOT! campus Sint-Lodewijkscollege, Markt 48
VLOT! campus Sint-Teresiacollege, Eksaarde-dorp 1A
VLOT! campus Sterrenhof Hotelschool, Stommestraat 2
VLOT! campus VTI Sint-Laurentius,
Pr.Thuysbaertlaan 1

We geven je een overzicht van de mogelijkheden:

A. Techniek, natuur en wetenschappen
In dit brede domein bieden onze scholen je in de tweede
en in de derde graad vele mogelijkheden aan. Techniek en
wiskunde zijn hier de basisvakken. Voor natuurwetenschappen is je interesse voor plant, dier en milieu een troef.
INFOKRANT LOKEREN | februari 2016

7

ONDERWIJS

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

Centrale verwarming en sanitaire
installaties

Basismechanica








Elektrische installaties
Elektromechanica



Elektrotechnieken
Hout

VTI Sint-Laurentius

Sint-Teresiacollege

Sint-Lodewijkscollege

Technisch Atheneum

Atheneum

De ene richting vraagt om voortzetting in het hoger onderwijs, de andere richting bereidt voor op het beroepsleven.
Dit zijn de richtingen in de tweede graad:



Houttechnieken






Industriële wetenschappen
Mechanische technieken
Techniek-wetenschappen
Wetenschappen







VTI SintLaurentius

Sint-Lodewijkscollege

Technisch
Atheneum

Atheneum

In de derde graad (16-18 jaar) krijg je een nog ruimer aanbod.
Sommige richtingen lopen gewoon door, andere splitsen op
om van jou een ‘specialist’ te maken. Voor de combinatie
met talen, kijk je verder naar Talen en letterkunde.



Elektrische installaties



Elektrische installatietechnieken



Elektromechanica



Houtbewerking/schrijnwerkerij





Houttechnieken



Industriële ICT



Industriële wetenschappen



Informaticabeheer/IT en netwerken



Lassen-constructie



Mechanische
vormgevingstechnieken



Wetenschappen-wiskunde
Bijzondere schrijnwerkconstructies
(7e specialisatiejaar)






Fotolassen (7e specialisatiejaar)



Stuur- en beveiligingstechnieken
(Se-n-Se)



Verwarmingsinstallaties
(7e specialisatiejaar)



B. Welzijn en sociale wetenschappen
Je wil mensen in hun dagelijkse bezigheden helpen? Je
houdt ervan om voor mensen te zorgen? Alles wat de mens
bezighoudt en beweegt, interesseert je en je wilt dat beter
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Verzorging-voeding
Banketaannemer-traiteur
(7e specialisatiejaar)
Kinderzorg
(7e specialisatiejaar)
Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige (7e
specialisatiejaar)





Boekhouden-informatica/
Accountancy en IT





Economie-wiskunde










Handel/Ondernemen en IT

VTI SintLaurentius









Informaticabeheer/IT en
netwerken



Kantoor/Office and retail



Sint-Lodewijkscollege

Restaurant en keuken
Sociale en technische
wetenschappen



Technisch
Atheneum

Humane wetenschappen

Atheneum

Hotel

In de derde graad lopen sommige richtingen gewoon door,
andere splitsen op om van jou een ‘specialist’ te maken.
Voor de combinatie met talen, kijk je verder naar Talen en
letterkunde.

SintTeresiacollege
VTI SintLaurentius

Sint-Lodewijkscollege
Sterrenhof
Hotelschool

Technisch
Atheneum

Atheneum

leren kennen. Dan is je beste keuze een van deze studierichtingen in de tweede en derde graad:



Secretariaat-talen/Officemanagement en communicatie
Kantooradministratie en gegevensbeheer/Business support
(7e specialisatiejaar)








D. Creatie en kunst

VTI SintLaurentius

Ben je kunstzinnig of creatief en hou je van mooie dingen?

Handel-talen/Ondernemen
en communicatie
Kantoor/Office and retail



VTI SintLaurentius

Sint-Teresiacollege



E. Taal en letterkunde
Wil je oude talen leren en bestuderen?










Grieks-Latijn
Latijn








Sint-Teresia
college



Sint-Lodewijkscollege



Decoratie en restauratie schilderwerk
(7e specialisatiejaar)

Sint-Lodewijkscollege

Handel/Ondernemen en IT

Technisch
Atheneum

Atheneum
Economie



Atheneum

C. Handel en economische wetenschappen
Economie en management spreken je aan. Je ziet jezelf als
administratief medewerker of actief ondernemer. Kies dan
in de tweede graad voor:

Schilderwerk en decoratie

De moderne vreemde talen zitten in alle studierichtingen
als basis. Als je in de derde graad deze oude en moderne
talen volop wil ontwikkelen, dan kies je voor een talenrichting, meestal in combinatie met een ander domein:
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Grieks-Latijn
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Economie-moderne talen






Grieks-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen




Sint-Lodewijkscollege

Atheneum

ONDERWIJS









Het buitengewoon secundair
onderwijs?

Broederschool Lokeren bereidt jongeren van 13 tot 21
jaar met een matige tot ernstige mentale beperking (type
2) zo goed mogelijk voor op deelname aan het gewone
leven. De mate van de beperking bepaalt in welke opleidingsvorm deze jongere terechtkomt.
 Opleidingsvorm 1:
In deze opleidingsvorm leert de jongere algemene
sociale vaardigheden aan waarmee hij of zij zo zelfstandig mogelijk in een beschermde omgeving (zoals
in een dagcentrum) kan functioneren.
 Opleidingsvorm 2:
In deze opleidingsvorm leert de jongere algemene
sociale vaardigheden aan waarmee hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan leven. Deze jongere verricht later
doorgaans betaalde arbeid in een daarop afgestemde
omgeving (zoals in een maatwerkbedrijf).

In beide opleidingsvormen hebben we een specifieke
werking voor jongeren binnen het autismespectrum die
begeleid worden door gespecialiseerde leerkrachten.
We staan borg voor zorg op maat in samenspraak met
leerling, ouders of verantwoordelijken.
BuSO De Karwij richt opleidingsvorm 3 in voor jongens
en meisjes tussen 13 en 21 jaar. Deze opleidingsvorm
leidt tot tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. De
school is gespecialiseerd in volgende types: basisaanbod
(en het afbouwend type 1), type 3 en type 9. Na minimum
5 jaar opleiding ontvangt de jongere een kwalificatiegetuigschrift. Een bijkomend jaar alternerende beroepsopleiding (ABO) is een verdere specialisatie. Er zijn vier
opleidingen: kappersmedewerker, schilder‑decorateur,
grootkeukenmedewerker, onderhoudsassistent (schilderwerken, bouwwerken, installatietechnieken).
Broederschool
Lokeren

De Karwij

Opleidingsvorm 1
Type 2



Opleidingsvorm 2
Type 2



Opleidingsvorm 3
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Type1 (basisaanbod),
type 3 en type 9



Kappersmedewerker



Schilder-decorateur



Grootkeukenmedewerker



Onderhoudsassistent



ONDERWIJS

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren



En nu?

GO! Technisch Atheneum Lokeren
zaterdag 23 april 13.30 tot 17.30 uur

Ben je benieuwd geworden? Heb je vragen? Steek dan
eens je neus binnen op een openschooldag en ga al wat
sfeer opsnuiven in onze secundaire scholen:

Brouwerijstraat 5, Lokeren
www.ktalokeren.be
09 348 22 12

Opendeurdagen scholen

VLOT! campus Sint-Lodewijkscollege
zaterdag 23 april 13.30 tot 17.30 uur

Broederschool Lokeren
infodagen: op afspraak: individueel en leerlinggericht
Molenstraat 38 - Daknamdorp 89, Lokeren
www.broeders.be
09 348 37 96

Markt 48 – Luikstraat 69, Lokeren
www.vlot-slc.be
09 340 57 70

VLOT! campus Sint-Teresiacollege
zaterdag 23 april 10.30 tot 17.30 uur

BuSO De Karwij
zaterdag 23 april: Inschrijvingsdag openschoolweek
maandag 25 tot vrijdag 29 april: openschoolweek +
inschrijvingen
Durmelaan 118, Lokeren
www.de‑karwij.be
09 348 67 86

Eksaarde-dorp 1a, Lokeren
www.vlot-stc.be
09 346 81 50

VLOT! campus Sterrenhof Hotelschool
zaterdag 23 april 13.30 tot 17.30 uur
Stommestraat 2, Lokeren
www.vlot-sho.be
09 348 61 39 (algemeen nummer)
09 349 07 06 (reserveringen)

GO! Atheneum Lokeren
zondag 24 april 13.30 tot 17.30 uur

VLOT! campus VTI Sint-Laurentius

Azalealaan 2, Lokeren
www.atheneumlokeren.be
09 348 18 18

zondag 24 april 14 tot 18 uur
infosessies: zaterdag 23 april om 14.30 uur en 16 uur
Prosper Thuysbaertlaan 1, Lokeren
www.vlot-vti.be
09 348 17 09

Inschrijven in een kleuter‑ of lagere school
Eerst aanmelden, dan inschrijven!
Is je kindje geboren in 2014? Of wil je een andere school
kiezen voor je kind in Lokeren? Dan is dit voor jou belangrijke informatie.
In Lokeren werken alle kleuter‑ en lagere scholen voor de
inschrijvingen van volgend schooljaar met een aanmeldingssysteem. Aanmelden betekent dat je via een website laat weten op welke scholen je liefst je kind inschrijft.
Zo moet je als ouder niet aanschuiven of kamperen voor
de schoolpoort. Het stimuleert naar school gaan in de
buurt en een sociale mix op school.
Welke stappen moet je zetten?
1. Kies voor je kind verschillende mogelijke scholen.
Welke school wil je het liefst en als daar geen plaats

meer zou zijn: wat is dan je tweede, derde en volgende
keuze? Het is best om zeker drie scholen te kiezen.
We houden zoveel mogelijk rekening met de hoogste
keuze. Bezoek liefst verschillende scholen. Lokerse
ouders van kinderen die geboren zijn in 2014 kregen al
een folder over aanmelden in de bus. Je kan de scholen
ook leren kennen op de openschooldagen van School
in Zicht op 25 januari en dinsdag 2 februari 2016. Meer
uitleg over aanmelden, is er ook op de infoavond met
scholenmarkt op dinsdag 12 januari 2016 om 20 uur in
de fuifzaal van het Sport- & Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
2. Bekijk het overzicht van de vrije plaatsen op de aanmeldingswebsite (voor de start van de aanmeldingen).
Als er op voorhand geen vrije plaatsen zijn, betekent dit
dat je enkel kans maakt op een plaats op de wachtlijst.
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Meld je kindje aan tussen 1 maart (14 uur) en 10 april
(23.59 uur), via de website http://aanmelden.lokeren.be.
Je vindt er ook alle nodige info.
Het exacte moment van aanmelden is onbelangrijk. Wie
de laatste dag van deze periode aanmeldt, heeft evenveel
kans op een plaatsje dan wie dat op de eerste dag doet.
Let op! Ook kinderen die pas op het einde van 2014 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven worden. Zij
kunnen wel pas starten met school in september 2017.
Waarom aanmelden? Wie zijn of haar kind niet aanmeldt,
kan pas vanaf 18 mei 2016 op een school gaan inschrijven
voor komend schooljaar. De meeste kinderen in Lokeren
zijn dan al aangemeld en ingeschreven. Het risico bestaat
dat je dan geen plaats meer hebt in de school in de buurt of
de school van je voorkeur. Meld dus zeker aan.

Meer info of hulp nodig bij het aanmelden? Of je hebt
zelf geen pc? Je kan hulp krijgen bij de scholen, de stad Lokeren (Liesbet Vergauwen/Ellen Fierens: Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 09 340 96 02) of het Lokaal Overleg
Platform Basisonderwijs (LOP - ministerie van Onderwijs
en Vorming, Katrien De Boyser 0491 62 93 90 of katrien.
deboyser@ond.vlaanderen.be).
Als je kind op de school blijft waar het nu zit, dan hoef je
niets te doen. Eens ingeschreven, blijft een kind gewoon
ingeschreven op school.
Het buitengewoon basisonderwijs werkt niet met aanmelden. Je kan er enkel inschrijven met een verslag van het
CLB. Kinderen die al een broer of zus hebben op de school
kunnen er inschrijven van 1 tot 25 maart. Alle andere kinderen kun je inschrijven vanaf 18 april. Neem contact met het
CLB of de school.

Inschrijven in een secundaire school
voor schooljaar 2016-2017
Wanneer inschrijven?
In het gewoon secundair onderwijs kunnen vanaf
21 maart alle leerlingen ingeschreven worden in het eerste
leerjaar van de eerste graad (1A of 1B). Vanaf 23 april kan
ook voor hogere jaren ingeschreven worden.
In het buitengewoon secundair onderwijs kunnen leerlingen waarvan een broer/zus al op school zit of waarvan een
ouder op de school werkt, inschrijven tussen 21 maart en
22 april. Vanaf 23 april kan iedereen inschrijven.
Lees meer in de brochure ‘Inschrijven in een secundaire
school in Lokeren’ die ook te vinden is op de website van
het LOP (www.lop.be > linkerkolom LOP Dender-Durme –
Lokeren SO – Actueel.). Je vindt op deze website voor elke
inschrijvingsperiode ook de vrije plaatsen per school.

Informatieavond
‘Op stap naar het secundair onderwijs’

Maar hoe pak je dit aan? Waar vind je alle nuttige informatie?
Welk studieaanbod heeft Lokeren? Welke studierichting sluit
het best aan bij de interesses en de mogelijkheden van je
kind?
Wij helpen je graag deze vragen te beantwoorden tijdens de
informatieavond ‘Op stap naar het secundair onderwijs’
• Datum: dinsdag 23 februari
• Start: 19.30 uur
• Plaats: Theaterzaal Cultureel Centrum, Kerkplein Lokeren
• Voor ouders van kinderen die naar het secundair onderwijs overstappen

Het programma:

• Informatie door CLB’s over het secundair onderwijs
• Informatie over het inschrijvingsbeleid van de Lokerse
scholen
• Infostanden van de Lokerse secundaire scholen. Hier kun
je terecht voor een gesprek met iemand van de school.
Voor meer informatie kun je terecht in de school van je
kind of bij je CLB of op www.onderwijskiezer.be

Straks zullen weer heel wat 12‑jarigen naar het secundair
onderwijs gaan. Om deze overstap goed te begeleiden
organiseert de stad samen met de CLB’s en de secundaire
scholen van Lokeren een informatieavond.

Op zoek naar een goede school in het
secundair onderwijs

Je bent er ongetwijfeld van overtuigd dat voor de overstap
naar het secundair onderwijs het maken van een goede
studie- én schoolkeuze ontzettend belangrijk is.

Welke vragen kun je stellen als je op zoek gaat naar een
school voor je kind? We hebben de vragen ingedeeld in drie
categorieën: vragen over de school als leergemeenschap,
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vragen over de school als leefgemeenschap en vragen over
de school als zorggemeenschap.

Tips voor ouders
-

 Hoe zijn de keuze-uren ingevuld in het 1 jaar?
School als leergemeenschap

e

 Waaruit bestaan de lessen techniek en technische activiteiten in het 1e jaar?
 Op welke manier worden de klassen in het
1e jaar ingedeeld?
 Welke keuzemogelijkheden bestaan er in de
school? Kan mijn kind na het 1e jaar of na de
1e graad gemakkelijk een keuze maken?
 Wat doen leerlingen na het laatste jaar?

School als leefgemeenschap

 Hoe kijkt de school naar opvoeding? Wat vindt
ze belangrijk?

Wat kun je van het CLB verwachten?

 Hoe betrekt de school ouders en leerlingen bij
de werking?

In het CLB van vandaag staat het kind en zijn studiekeuzeproces centraal. Het CLB zegt niet wat een kind moet gaan
studeren, maar coacht de kinderen, hun ouders en hun
leerkrachten.
Een CLB geeft informatie en begeleidt individuele
leerlingen en hun ouders op vraag. Je kunt steeds bij het
CLB-team van je school terecht.

 Kan je directie en leerkrachten gemakkelijk bereiken?

Vrij CLB Waas & Dender			

 Is er een duidelijk schoolreglement (studie-,
orde- en tuchtreglement)? Hoe kunnen we dat
inkijken?

 Zijn er veel buitenschoolse activiteiten?
 Hoeveel kost een schooljaar gemiddeld?

School als zorggemeenschap

Ga naar de informatieavond op 23 februari in het
Cultureel Centrum Lokeren.
- Betrek je kind actief bij de schoolkeuze.
- Bezoek opendeurdagen van de Lokerse scholen.
- Spreek met leerkrachten.
- Vraag een gesprek aan met de directie of leerlingenbegeleiding van de school.
- Bekijk de websites van de scholen.
- Zet alle plus- en minpunten op een rijtje als er twijfel is.
Surf naar www.onderwijskiezer.be

 Waar kan mijn kind terecht op school als het
een probleem heeft?
 Hoe gaat de school om met leerproblemen,
pesten, aanpassingsproblemen, motivatieproblemen, faalangst, spijbelen, drugs?
 Werkt de school samen met andere diensten
zoals het CLB, het revalidatiecentrum?
 Krijgt mijn kind met een leerstoornis extra zorg?

Dendermonde
Vestiging Lokeren				
Grote Kaai 7				
09 348 25 62					
lokeren@vclbwaasdender.be				
clb.dendermonde@go.be
www.vclbwaasdender.be				

CLB GO!

Vestigingsplaats Lokeren
Groendreef 29
09 348 15 82
www.clbdendermonde.be

Volwassenenonderwijs Scheldeland
De boot gemist in september? Geen probleem. Heel wat
cursussen starten opnieuw in februari. Werken met MAC?
Bewust gezond koken? Digitaal en analoog illustreren?
Schilderwerken tot de perfectie uitvoeren? Breien?
Cocktails shaken als een echte barman?
Bij PCVO Scheldeland kun je het allemaal leren. Naast
semestercursussen biedt PCVO ook een aantal korte cursussen aan (8 – 10 lessen).
Info: marketing - en communicatiecoördinator
PCVO Scheldeland, Sofie Buydens, www.scheldeland.net
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Jeuk!
Paasvakantie 2016

Tijdens de paasvakantie 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!: vrijetijdsaanbod georganiseerd door de dienst Jeugd.
Sportkamp: vrijetijdsaanbod georganiseerd door de dienst Sport

14

4-6 jaar
geboortejaar
2012-2010

SpAt!-kamp: Shrek & Fiona
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-6 jaar
geboortejaar
2012-2010

SpAt!-kamp: Sponge Bob gaat op avontuur
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

SpAt!-kamp: Teenage Mutant Ninja Turtles!
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-5 jaar
geboortejaar
2012-2011

Sportkamp multimove
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 12 uur
Kostprijs: 28 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
geboortejaar
2011-2010

Sportkamp bewegingsweek kleurenfestival
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp zwemmen & omnisport
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 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 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp badminton & omnisport
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 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 balsporten & omnisport
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp turnen & omnisport
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-15 jaar
geboortejaar
2006-2001

Sportkamp circus & omnisport
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 68 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp ropeskipping & omnisport
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-15 jaar
geboortejaar
2006-2001

Sportkamp avonturenmix
Elke werkdag van 29 maart t.e.m. 1 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 68 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-6 jaar
geboortejaar
2012-2010

SpAt!-kamp: De Smurfen
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-6 jaar
geboortejaar
2012-2010

SpAt!-kamp: Aladdin & de toverlamp
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april 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: Iedereen is een Superheld
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-5 jaar
geboortejaar
2012-2011

Sportkamp Multimove
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april 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 Guitig & Fruitig
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april 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 4 april t.e.m. 8 april 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 4 april t.e.m. 8 april 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 badminton & omnisport
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

INFOKRANT LOKEREN | februari 2016

15

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp handbal & omnisport
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april 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 circustechnieken
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 100 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

Sportkamp clipdance & omnisport
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 85 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-15 jaar
geboortejaar
2009-2001

Sportkamp hockey & omnisport
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april 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 Avonturenmix
Elke werkdag van 4 april t.e.m. 8 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 85 euro  Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op maandag 29 februari om 19 uur online. Surf 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

Buitenschoolse kinderopvang laat weten
Ons aanbod:
- locatie Hoogstraat: 110 kinderen
- locatie Sport- en Jeugdcomplex: 40 kinderen
- locatie Oudenbos: 25 kinderen
Tijdens de paasvakantie zijn alle bovenvermelde locaties open
vanaf dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 8 april (maandag 28 maart = paasmaandag = gesloten).
U kan elektronisch reserveren op dinsdag 1 maart vanaf 18.30 uur via http://kinderopvang.lokeren.be.
Hou uw klantnummer bij de hand. De elektronische reservaties worden afgesloten op vrijdag 11 maart.
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 dinsdag 1 maart 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.
EVA-vzw Gezinswelzijn - Kinderopvang Patjoepelke,
Sportlaan 4, 09 340 95 90, secretariaat.patjoepelke@lokeren.be
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

Candlelightswimming

Start to Crawl

Op donderdag 11 februari van 19 tot 20.30 uur organiseert
het Durmebad ‘Candlelightswimming’. In de sfeer van Valentijn, met kaarsjes, romantische muziek en een drankje.

Start: woensdag 18 februari.
In de ‘Start to Crawl’-reeks leren deelnemers alle basistechnieken van de crawlbeweging. Data: 18-25 februari; 3-1017-24-31 maart;7-14-21 april. De lessen vinden plaats op
donderdagavond in het Durmebad van 20.30 tot 21.30 uur.
De prijs van het lessenpakket bedraagt 30 euro. Inschrijven
kan aan de balie van het Sport‑ en Jeugdcomplex (betalen
bij inschrijving). Opgelet deze lessen zijn snel volzet. Er
wordt gewerkt met een reservelijst.

Naschools sportaanbod i.s.m. SNS
• Jeugdzaalvoetbal (voor jongeren van 10 tot 15 jaar)
Kom na school een uurtje meetrainen en verbeter je
dribbel- & traptechniek.

Meer info : sportdienst@lokeren.be

• Sportmix girls only (voor meisjes van 10 tot 15 jaar)

Sportdienst zoekt enthousiaste
sportmonitoren m/v voor 2016

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).
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 2016. 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

Sport overdag - Ladies Move
Wil je graag je fitheid, figuur en conditie verbeteren? Ben
je op zoek naar een ontspannende activiteit overdag? Wil
je dat graag doen samen met andere vrouwen? Hou je van
bewegen op muziek? Wil je regelmatig en vrijblijvend aan
sport doen? Kom dan eens proeven van Ladies Move: een
sportuurtje voor vrouwen. Iedereen is welkom (18+) om
samen ontspannen te bewegen (laagdrempelig niveau).
Op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur: dans. Op
vrijdagvoormiddag van 10 tot 11 uur: fitness. Niet tijdens
schoolvakanties en op feestdagen.
Locatie: stedelijke gevechtssportzaal (Kazernestraat 95).
Je kan elk moment starten met 2 gratis proeflessen.
Daarna: 20 euro voor een 10-beurtenkaart of vrijetijdspas.
Geen voorinschrijving nodig, kom gewoon langs.

De sportdienst organiseert jaarlijks een 120 sportkampen
voor deelnemers van 4 tot 15 jaar. “We geven de voorkeur
aan studenten of afgestudeerden lichamelijke opvoeding
en kleuteronderwijs of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken.
−− Je bent minstens 17 jaar.
−− Je beschikt over een sportdiploma van de Vlaamse Trainerschool en over de nodige begeleidende en sportieve
competenties en hebt ervaring in 1 of meerdere sporten.
−− Je bent in staat alleen voor een groep te staan van 16
jongeren.
−− Je bent graag sportief bezig met kinderen.
−− Je bent enthousiast en werkt graag in teamverband.
Monitoren krijgen een monitorencontract voor tijdelijke
tewerkstelling in de sociaal-culturele sector en worden vergoed volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.”
Je beschikt niet over een sporttechnisch diploma maar
hebt wel ervaring binnen een sportclub?
De sportdienst organiseert jaarlijks een aantal workshops
(EHBO, algemeen gedeelte en didactiek). Deelname is
gratis mits aanmelding en na een positieve evaluatie kom
je misschien toch in aanmerking.
Info en inschrijven bij elke.de.meester@lokeren.be
INFOKRANT LOKEREN | februari 2016
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Ontdek ons via @stadlokeren

SENIORENACTIVITEITEN
Nieuwe start bowling
De bowlingcompetitie van het afgelopen najaar kent
een vervolg. De volgende bowlingnamiddagen vinden
plaats op 5 en 19 februari in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme. Vooraf inschrijven bij de sportdienst
09 340 50 80. Meespelen kost 8 euro (2 spelen, koffie en
taart inbegrepen). Iedereen kan mee, ook senioren die
niet over eigen vervoer beschikken.
Vertrek om 13.30 uur op de parking van het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2.

Curvebowls voor senioren
Elke maandag van 14 tot 17 uur, van oktober tot april, kunnen
senioren (al of niet aangesloten bij een seniorenbond), komen
curvebowlen in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Deelnemen kost slechts 1 euro per namiddag. U hoeft niet op
voorhand in te schrijven. Sportschoenen zijn verplicht.
Data: 1, 8, 15, 22 en 29 februari.
Voor meer informatie kan u terecht bij André Janssens,
0495 76 66 86

ANDERE SPORTBERICHTEN
Laureaten Sportgala 2015
Op het sportgala van 19 december werden naar jaarlijkse
gewoonte de Lokerse kampioenen gehuldigd en ook de
sportlaureaten 2015 verkozen. Hierbij was de Atletiekvereniging Lokeren (AVLO) de club die met het grootse
deel van de prijzen ging lopen. Zo ging zowel de prijs van
sportman (Erwin Thibau), sportvrouw (Els De Wael),

belofte (Bryan De Backer) als sportclub naar de AVLO.
De prijs van sportverdienste ging naar Hilde Pierssens
(Turnkring Voor Geest en Lichaam vzw) voor haar jarenlange inzet in de vereniging en de sportraad. Bijgevoegde
foto geeft een mooi beeld van alle laureaten met de hun
behaalde beker.

Vorming M-factor
Omdat motiveren van jeugdsporters een kunst is die je
kunt leren en maximaliseren slaan de Vlaamse Overheid,
de KU Leuven en UGent de handen in elkaar om de
nieuwste inzichten rond motiverend coachen bekend te
maken aan alle jeugdcoaches en –trainers in Vlaanderen.
De sportdienst en sportraad ondersteunen dat project en
hopen dat zoveel mogelijk lokale jeugdcoaches en -trainers hun M-factor willen verhogen en hun M-certificaat
willen behalen. De volledige vorming bestaat uit een
(gratis) initiatiesessie en kan vervolgens eventueel vervolledigd worden door het volgen van workshops.
Er is een gratis initiatiesessie op donderdag 4 februari
om 19.30 uur in de vergaderzaal 1&2 (+1),
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Inschrijven kan via www.mfactor.be/m-agenda

VEILIGHEID EN VERKEER
Fietsengravering
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
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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
Help de inbreker niet… berg ladder en tuingereedschap
goed op.

Bemande snelheidscontroles december
PLAATS

OVERTREDINGEN

PIEKSNELHEID

Antwerpse Steenweg
Bautschoot
Beerveldestraat
Bergendriesstraat
Dam
Doorslaarstraat
Eekstraat
Eksaardebaan
Gentse Steenweg
Groenstraat
Heiendestraat
Hoekstraat
Karrestraat
Kopkapelstraat
Naastveldstraat
Nieuwe Baan
Nieuwe Stationsstraat
Oude-Bruglaan
Papestraat
Rozenstraat
Sint-Jozefstraat
Sportlaan
Vierschaarstraat

TOEGELATEN GECONSNELHEID
TROLEERDE
VOERTUIGEN
70 km/u
293
50 km/u
512
70 km/u
248
50 km/u
378
50 km/u
168
50 km/u
270
50 km/u
174
50 km/u
589
70 km/u
19
50 km/u
109
50 km/u
91
70 km/u
173
50 km/u
39
50 km/u
37
50 km/u
53
70 km/u
104
50 km/u
157
50 km/u
360
50 km/u
80
50 km/u
575
50 km/u
80
50 km/u
440
50 km/u
197

5
103
15
24
17
73
30
84
2
9
9
6
3
0
10
4
45
0
12
48
13
12
21

95 km/u
93 km/u
108 km/u
119 km/u
79 km/u
94 km/u
107 km/u
88 km/u
82 km/u
70 km/u
81 km/u
105 km/u
70 km/u
74 km/u
100 km/u
81 km/u
81 km/u
87 km/u
78 km/u
70 km/u
79 km/u

Zelestraat

50 km/u
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78 km/u
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MILIEU EN NATUUR

Nieuwe waterfactuur

Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. De Vlaamse
regering heeft beslist dat alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier berekenen. Via uw waterfactuur
betaalt u voor de productie en levering van uw drinkwater, de afvoer
van uw afvalwater en de zuivering van uw afvalwater. De nieuwe
berekening geldt voor de deze drie delen van de waterfactuur en
bestaat uit:
• een vast recht met een korting per gedomicilieerde
• een basistarief voor het basisverbruik
• een comforttarief voor het comfortverbruik.
Vóór 1 januari kreeg elke gedomicilieerde 15 m³ water gratis. Dit
stopt vanaf 1 januari. Er komt wel een korting op het vast recht.

In de praktijk komt dit vast recht neer op:
Soort vast recht

Bedrag vast recht,
per wooneenheid,
per jaar
(excl. 6% btw)

Korting op
vast recht, per
gedomicilieerde
(excl. 6% btw)

Vast recht drinkwater

50 euro

10 euro

Vast recht gemeentelijke
bijdrage afvoer

30 euro

6 euro

Vast recht
bovengemeentelijke
bijdrage zuivering

20 euro

4 euro

De korting geldt voor maximaal 5 gedomicilieerde personen per
wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog
zijn als het aangerekende vast recht.
Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,48 euro/m³
aangerekend. Dit geldt voor 30 m³ per wooneenheid plus 30 m³
per gedomicilieerde per jaar.
Voor al het water dat méér verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief
bedraagt twee keer het basistarief, in dit geval dus 2,96 euro/m³.
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Heeft u recht op een sociale korting?
De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting blijven ongewijzigd, de berekening is wel veranderd. Indien u in aanmerking komt voor een sociale korting, wordt de factuur eerst op
de gewone manier berekend. Daarna krijgt u voor elk onderdeel
een korting van 80%. Normaal gezien gebeurt deze verrekening
automatisch. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op
met de klantendienst van VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).

Meer info?
Neem een kijkje op de website www.dewatergroep.be/mijnfactuur. Voor vragen over uw concrete situatie kan u contact opnemen met de klantendienst: info@dewatergroep.be, 02 238 96 99.
Op de website van VMM kan u zelf berekenen wat de nieuwe
tariefstructuur betekent voor uw waterfactuur: www.vmm.be/
data/bereken-je-waterfactuur.

Infosessie: bespaar tot 20% op je
verwarmingskosten zonder moeite
Tijdens een infosessie begeleidt Patrik De Paep, lesgever aan
het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Scheldeland (Durmelaan 34A) u door de klassieke opbouw en werking
van verwarmingsinstallaties. U zult bruikbare tips ontdekken
die u kunt toepassen op uw eigen verwarmingsinstallatie, om
met behoud van comfort toch energie te besparen.
Maandag 15 februari om 19 uur, lokaal 209 (2de verdieping),
Durmelaan 34A
Organisatie en info: PCVO Scheldeland,
sofie.buydens@scheldeland.net

SOCIAAL EN GEZONDHEID

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

Vacatures vrijwilligerswerk

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.

Ray of Hope is een interlandelijke adoptiedienst die in Lokeren zijn
kantoren heeft. De adoptiedienst is op zoek naar helpende handen
om het archief in orde te brengen en algemeen administratief werk
te verrichten. Ervaring met computer (Word en Excel) is vereist.
Begrip van Frans en Engels is een pluspunt maar geen vereiste.
Heeft u interesse om een dag per week of twee halve dagen per
week hierbij te helpen? Mail dan uw motivatie en ervaring naar
Erika Van Beek, coördinator Ray of Hope, info@rayofhope.be.

Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: woensdag 17 februari van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 17 februari 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. De zitdagen hebben plaats op donderdag 11 februari
en donderdag 25 februari.

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 23 februari.
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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. Hiervoor 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

Jubilea
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
André Ongenaert – Lydia Michiels				
Gehuwd op 3 februari 1966
Memetali Celik – Mülkiye Güngör				
Gehuwd op 2 februari 1966

PRAKTISCH

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Stadsdiensten

Wachtdiensten

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.

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.

Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
29 februari 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: 2 en 16 februari. 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 25 februari
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

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.

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, Filippe De Borger (foto
Sportgala), Danny Wagemans en Johan Vanderdood (foto’s carnaval)
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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ZONDAG 31 JANUARI

GELICHT

]

Veldloop AVLO in Park Ter Beuken

De AVLO-jeugd is er helemaal klaar voor

Eerste start om 12.20 uur
• uitdagend, goed beloopbaar parcours
• extra wedstrijden voor kangoeroes (°09-°10), M50 en
V50
• bergprijs (20 euro) vanaf junioren
• mooie naturaprijzen en geldprijzen
• een laatste wedstrijdprikkel voor de PK’s

Inschrijven:
Park Ter Beuken, Bergendries Lokeren
Prijsuitreiking en douches:
Sporthal, Sportlaan Lokeren
www.avlo.be

AGENDA
Dinsdag 2 februari


VORMING/INFO

Klimaatcafé van Waasland
Klimaatland
Negen Wase gemeenten, waaronder
Lokeren, engageren zich om tegen 2020
hun CO² -uitstoot met 20 % te verminderen en stellen daarvoor een klimaatactieplan op. Ze doen dat samen met Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen.
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Kom in het Klimaatcafé meedenken over
wonen, mobiliteit en werk. Gratis drankje.
20u, ontmoetingsruimte stadhuis,
Groentemarkt 1 (3de verdieping)
Organisatie en info: Interwaas en
stad Lokeren, www.interwaas.be,
www.lokeren.be
SPORT

Fitness
Ook op 16 en 23 februari.
Van 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

VORMING/INFO

VORMING/INFO

‘Radicaal! Vlag met veel
ladingen?’ - debat over
radicalisering

Robots in de operatiekamer!

Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be
VORMING/INFO

Naaiprojecten voor starters en
gevorderden

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 zorgt voor begeleiding diverse
sprekers.
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

Woensdag 3 februari


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 4, 17, 18, 24 en
25 februari.
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
Ook op 17 en 24 februari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck te Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,

Een verzameling van interessante technieken, tips en weetjes en een aantal leuke
projecten. Ook op 17 en 24 januari.
Van 19.30 tot 22.30 uur, parochie‑
zaal Heirbrug, Veerstraat 12; 48 euro
Organisatie: Femma

Donderdag 4 februari


FILM

Filmcyclus GROS: ‘Taxi Teheran’

Volgens gastspreker prof. Jos
Vandesloten (KUL) hoeft de patiënt geen
angst te hebben voor de technologische
vernieuwingen in de gezondheidszorg.
Ook de meest tot de verbeelding
sprekende vorm van technologie,
namelijk toepassing van robots in het
operatiekwartier, geeft de chirurg alleen
maar nieuwe mogelijkheden om betere
chirurgie uit te voeren. De kwaliteit
van de geneeskunde en de veiligheid
van de patiënt kunnen er alleen maar
wel bij varen. Robots helpen bij een
nauwkeurige plaatsing van heup en
knieprothesen en laten microchirurgische
benaderingen toe bij urologische en
interventies tijdens hartoperaties.
19.30 uur, CC Lokeren (Zaal F Torenzaal), Torenstraat 1
Organisatie en info: Frans De Smedt,
09 348 02 78,
www.davidsfonds‑lokeren.be
VORMING/INFO

Yoga en/of mindfulness
Meebrengen: deken, warme sokken, soepele kledij en kussen (voor mindfulness).
Ook op 18 februari.
19 tot 20 uur: yoga, 20 tot 21.30 uur:
mindfulness onderhoudssessie (na
basistraining); 15 euro, 10 euro
(enkel yoga of mindfulness)
Balletschool Aurora, Kazernestraat 5
Info en inschrijven: Ginny Hillebrandt,
ginnyhillebrandt@gmail.com,
0478 43 61 23
VORMING/INFO

Jafar Panahi – Iran 2015 – duur: 82’
In ‘Taxi Teheren’ zit Panahi zelf achter
het stuur van een wagen, waarmee hij
Teheran doorkruist en via gesprekken
met z’n passagiers een kleurrijke mozaïek
toont van het alledaagse leven in de
Iraanse hoofdstad. Gouden Beer op de
Berlinale.
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
HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 3 februari. Ook op 17, 18, 24 en
25 februari.
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

Workshop: ‘Zelf een lampenkap
maken’

Zelf mee te brengen: zwart stiftje, cuttermes, snijmat, lat, eigen stof (30 cm).
Werkbeschrijving op de avond zelf.
19.30 uur, CC Lokeren (lokaal E),
Kerkplein 5;
25 euro (leden) – 30 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren‑Daknam, Nicole Baetens,
09 349 18 29,
nicolebaetens@hotmail.com

in Lokeren
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Vrijdag 5 februari


Info en tickets: Toneelkring
Bezeboot, Marcel Verdurme,
marcelverdurme@skynet.be

FEEST

Kindercarnavalstoet

PODIUM

Toneelgezelschap Heirbrug –
‘U kijkt toch ook?’
Blijspel van Luc Kerkhofs in een regie van
Maurice De Letter en Hugo Hubrecht.
Ook op 6 februari.
20 uur, Parochiaal Domein,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: KWB
St‑Anna Heirbrug,
www.toneelheirbrug.net

De kinderstoet wordt georganiseerd door
de Orde van de Raepe in samenwerking
met alle kleuterscholen en basisscholen
te Lokeren.
14 uur, Markt 1; gratis
Organisatie en info:
Orde van de Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be
FEEST

Ontvangst Prinses Wendy,
carnaval 2016
Ontvangst Prinses Wendy op het
stadhuis.
19.30 uur, stadhuis Lokeren,
Groentemarkt 1; gratis
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be

PODIUM

Guga & Band – ‘Radio Guga’
- muziek
UITVERKOCHT
CC Lokeren, Kerkplein 5
VORMING/INFO

De Arabische revoluties: naar
een nieuw Midden‑Oosten?
Historicus H. Van De Voorde schetst
een beeld van de conflictgebieden in het
Midden-Oosten.
Van 14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info: Okra‑academie
Lokeren (seniorenacademie),
ron.dv@skynet.be,
www.okra.be/waasendender
VORMING/INFO

Startvergadering KVLV Centrum

HOBBY/TOERISME

Jaaropener KVLV Oudenbos

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
13, 20 en 27 februari.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste kwartier‑
tje 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. Ook op
20 februari.
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

Toneelkring Bezeboot – 		
‘De deur staat open’
Zie 5 februari. Ook op 12, 13 en
19 februari.
20 uur, parochiezaal
Lokeren‑Doorslaar
Info en tickets: Toneelkring
Bezeboot, Marcel Verdurme,
marcelverdurme@skynet
PODIUM

Toneelgezelschap Heirbrug –
‘U kijkt toch ook?’
Zie 5 februari.
20 uur, Parochiaal Domein,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info:
KWB St‑Anna Heirbrug,
www.toneelheirbrug.net

Iedereen welkom op de voorstelling van
het jaarprogramma 2016 met workshops
(handverzorging en huis‑tuin en keukentips) en drink op het nieuwe jaar.
19 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F.Hanusdreef 37
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Nadine Van den Bossche,
09 349 11 74, nadinevdb@gmail.com
PODIUM

Toneelkring Bezeboot – 		
‘De deur staat open’
Ook op 6, 12, 13 en 19 februari.
20 uur, parochiezaal
Lokeren‑Doorslaar
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Startvergadering met overzicht van het
nieuwe jaarprogramma, met ‘gin tasting’.
Van 19.30 tot 22.30 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1
Organisatie en info: KVLV LokerenCentrum, 09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com

PODIUM

Melike & groep – ‘Inn of Love’ muziek

Zaterdag 6 februari


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

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

Zondag 7 februari


PODIUM

Kapitein Winokio –
‘De Vier Seizoenen van Kapi‑
tein Winokio’ - familie 4+
UITVERKOCHT
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 9 (-12) euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Maandag 8 februari


FEEST

Fakkelstoet en popverbranding
2016
Fakkelstoet met aansluitend officieel
einde van carnaval met popverbranding
en rondgang cafés.
20 uur, Pompierken, Lepelstraat 20
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be

FEEST

45

ste

Grote Carnavalstoet

15 uur, Oude‑Bruglaan; gratis
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Postzegeltentoonstelling:
‘Landen en volkeren:
Oud‑Europa’

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

Excursie in het Molsbroek
Een ervaren gids neemt je mee op
een boeiende wandeling rondom het
Molsbroek. Graag een seintje vooraf indien
je met een grote groep aanwezig zal zijn.
Van 14.30 tot 16.30 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
vzwdurme.be

Dinsdag 9 februari


VORMING/INFO

Workshop bloemschikken
thema ‘Valentijn’ – door
Vlaamse Actieve Senioren
Heren mogen deze keer ook meedoen
om hun partner te verrassen met een
mooi en origineel bloemstukje.
Van 14 tot 17 uur, Den Jiver,
Markt 20; 25 euro (leden) – 30 euro
(niet‑leden) 1 koffie en stuk taart
inbegrepen
Organisatie en info: Vlaamse
Actieve Senioren afdeling Lokeren,
0473 20 76 08,
christiane1954@live.be,
www.vlaamseactievesenioren.be

Woensdag 10 februari


FILM

Familiefilm: ‘Mega Mindy vs.
Rox’
Matthias Temmermans – België 2015 –
duur: 84’
In de spannende avonturenfilm ‘Mega
Mindy versus Rox’ komen de twee
Studio100-superhelden tegenover elkaar
te staan door de sluwe trucs van nog een
andere superheld: Waterman. Ooit was
Waterman een goede held, maar door
zijn honger naar macht raakte hij op het
slechte pad. Nu wil hij koste wat kost
de Gouden Helm in handen krijgen, een

magische helm met superkrachten waarmee hij het eiland Malta wil vernietigen.
Zal Mega Mindy het halen van Team Rox
of zijn zij toch sterker? En zal Waterman
het eiland kunnen vernietigen? Dat ontdek
je in ‘Mega Mindy versus Rox’.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (kinderen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Kinderen maken bijenhotel
Van 14 tot 17 uur,
Everslaarstraat 161
Organisatie en info: KVLV LokerenCentrum, 09 348 56 67,
KVLV.lokerencentrum@gmail.com

Donderdag 11 februari


FILM

Problemski Hotel - film

De film vertelt het liefdesverhaal tussen
Bipul en Lidia. Terwijl Bipul het asielcentrum in hartje Brussel als zijn eindbestemming ziet, wil de jonge Lidia niets liever dan
verder trekken naar Londen. Is Bipul bereid
zijn toekomstperspectief bij te stellen?
Willen we eigenlijk niet allemaal – sans
papiers en avec papiers – graag ergens
anders zijn? De bekroonde documentairemaker Manu Riche maakt met de verfilming
van de bestseller ‘Problemski Hotel’ van
Dimitri Verhulst de overstap naar fictie.
Verhulst schreef zijn ervaringen in een
asielcentrum op in verschillende losse verhalen, maar Riche breekt het open tot een
rauwe film over de hedendaagse condition
humaine. Naast bijrollen van gevestigde
waarden Marijke Pinoy en Josse De Pauw,
zijn de hoofdrollen weggelegd voor Anne
Teresa De Keersmaeker-danser Tarek

in Lokeren
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Halaby en de Vlaams-Kazachstaanse
Evgenia Brendes.
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
HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
18 – 17 – 15 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Sinfra Kidz: ‘Lucifer’
Rondleiding doorheen de bibliotheek,
met uitleg over de computercatalogus.
Groepen enkel op afspraak.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Vrijdag 12 februari


Als het pensioenfeest van Sint-Pieter er
aan komt, blikt Lucifer op zijn leven terug.
Hoe dichter bij dé dag, hoe meer zenuwen bij iedereen naar boven komen.
Ook op 13, 14, 19, 20 en 21 februari.
20.15 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1;
10 euro – 8 euro (studenten en leden
Opendoek) – 7 euro (60+ en groepen
min. 10 pers.)
Organisatie en info: Sinfra Kidz,
Kristel De Vreese, 0479 85 06 75,
www.sinfrakidz.be,
info.sinfrakidz@gmail.com

HOBBY/TOERISME

16° Krokustocht
Wandelen langs het grootste beschermde
natuurgebied van de Durmestreek en de
mooiste parken van Lokeren.
Van 8 tot 15 uur, Atletiekvereniging
Lokeren, Sportlaan; 1,5 euro
Organisatie en info:
Reynaertstappers vzw,
www.reynaertstappers.be
PODIUM

Toneelkring Bezeboot – 		
‘De deur staat open’
Zie 5 en 6 februari. Ook op 13 en
19 februari.
20 uur, zaal Gildenhuis, Eksaarde
Info en tickets: Toneelkring
Bezeboot, Marcel Verdurme,
marcelverdurme@skynet.be
PODIUM

‘Jan Leyers zingt’ - muziek
Jan Leyers presenteert zijn nieuwe
Nederlandstalige repertoire. “Ik voel me
vandaag een pop-up singer-songwriter,”
vertelt Jan zelf. “Een microfoon, mijn
gitaar, mijn songs en verder niks in de
mouwen”. In zijn nieuwe liedjes bezingt hij
de zin van het leven. Met zijn bitterzoete
teksten en zijn verrassend virtuoze gitaarspel neemt Jan Leyers zijn publiek twee
uur lang op sleeptouw.
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Zaterdag 13 februari


diepe. Naar een land waar àlle brood Frans
is en waar je aantrekkelijke jonge vrouwen
ziet met hoge hakken en push-upbeha’s.
Wordt het zwemmen of verzuipen?
Een hilarische, bitterzoete komedie van de
Britse auteur John Godber. Regie: Robert
Sian
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 14 – 12 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Sinfra Kidz: ‘Lucifer’
Zie 12 februari. Ook op 14, 19, 20 en
21 februari.
20.15 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1;
10 euro – 8 euro (studenten en leden
Opendoek) – 7 euro (60+ en groepen
min. 10 pers.)
Organisatie en info: Sinfra Kidz,
Kristel De Vreese, 0479 85 06 75,
www.sinfrakidz.be,
info.sinfrakidz@gmail.com
PODIUM

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 6 februari. Ook op 20 en 27 februari.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Toneelkring Bezeboot – 		
‘De deur staat open’
Zie 5, 6 en 12 februari. Ook op
19 februari.
20 uur, zaal Gildenhuis, Eksaarde
Info en tickets: Toneelkring
Bezeboot, Marcel Verdurme,
marcelverdurme@skynet.be
PODIUM

Tableau nr 1 (Bart Van Avermaet
& Annick Segal) – ‘April in Paris’
- theater
Albert en Betty hebben al jaren een
aanslepende haat-liefde relatie. Maar dan
wint Betty een romantisch weekendje
Parijs voor twee. Voor het koppel dat nooit
gereisd heeft, wordt dit een sprong in het

Rick Hollander Quartet
featuring Brian Levy - jazz
In deze groep, die bijna volledig samengesteld is uit Amerikanen, vinden een
aantal sterke persoonlijkheden elkaar
om samen ongecompliceerde moderne
akoestische jazz te brengen.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 14 euro
Organisatie en info: Lokerse
Jazzklub, www.lokersejazzklub.be

Zondag 14 februari


HOBBY/TOERISME

Valentijnswandelsneukeltocht
Romantische wandeling met lekkernijen.
Vertrekken kan tussen 11 en
14 uur aan de schietstand,
Molsbergenstraat 6a; 14 euro (vol‑
wassene), 7 euro (kind tot 10 jaar).
Organisatie en info: feestbestuur
Molsbergenkermis, molsbergenker‑
mis@gmail.com

HOBBY/TOERISME

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

Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Marie‑Josée Lintacker, 09 348 44 71,
lintacker‑mariejose@skynet.be
VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding

PODIUM

Sinfra Kidz: ‘Lucifer’

HOBBY/TOERISME

Hobbyclub Liberale Vrouwen
Lokeren
19.30 uur, CC Lokeren (lokaal D),
Kerkplein 5
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Liliane Ten Eede,
09 348 47 49,
verdurme.teneede@skynet.be
HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Ook op 18, 23 en 25 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Zie 12 en 13 februari. Ook op 19, 20 en
21 februari.
15 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1; 10 euro – 8 euro (stu‑
denten en leden Opendoek) – 7 euro
(60+ en groepen min. 10 pers.)
Organisatie en info: Sinfra Kidz,
Kristel De Vreese, 0479 85 06 75,
www.sinfrakidz.be,
info.sinfrakidz@gmail.com

Woensdag 17 februari


FILM

Filmcyclus GROS: ‘Difret’

Zie 3 en 4 februari. Ook op 18, 24 en
25 februari.
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 3 februari. Ook op 24 februari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck te Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be

Donderdag 18 februari


Maandag 15 februari

HOBBY/TOERISME



VORMING/INFO

‘Blijf stress de baas’

Het sleutelwoord is breinhygiëne. Je leert
stress‑signalen herkennen en aanpakken.
Van 20 tot 22 uur, St‑Jozefkerk
Spoele, Jozef De Veusterstraat 1;
7 euro
Organisatie en info: FEMMA Lokeren
Spoele, 09 348 56 55, femma.lokeren.
spoele@gmail.com

Dinsdag 16 februari


SPORT

Fitness
Zie 2 februari. Ook op 23 februari.
Van 19.30 tot 20.30 uur, Nieuwe
Stationsstraat 14

Zeresenay Mehari – Etiophië 2014 –
duur: 99’
Het filmdebuut van Zeresenay Mehari is
gebaseerd op waargebeurde feiten en een
aanklacht tegen de ‘telefa’, een wrede traditie
waarbij jonge meisjes ontvoerd en verkracht
worden door hun toekomstige echtgenoot.
Winnaar publieksprijs - World Cinema
Amsterdam 2014, Sundance Filmfestival
2014 en Filmfestival Berlijn 2014.
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
HOBBY/TOERISME

Voorlezen 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. 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

Babbelonië
Zie 3, 4 en 17 februari. Ook op 24 en
25 februari.
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

Crea: ‘Werken met eierschalen’
19 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Claudine
Van Doorsselaere, 09 356 92 37,
paul.claudine@skynet.be
VORMING/INFO

Kijk op klassiek
Muziek beluisteren op de zolder van de
bibliotheek, met muziekpedagoog Jules
De Beule. Op het programma: Wolfgang
Amadeus Mozart en het concerto.
Van 14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 4 euro
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

VORMING/INFO

Hoe kweek ik zelf eetbare
paddenstoelen?

Wie graag wilde paddenstoelen eet, maar
niet goed weet welke in het bos eetbaar
zijn, kan ook leren zijn eigen paddenstoelen kweken. Professioneel kweekster Ann
Van Belle legt het uit.
Van 19.30 uur, CC Lokeren (lokaal A),
Kerkplein 5,
4 euro (leden) – 6 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Velt en
Gezinsbond Lokeren‑Daknam,
www.velt.be/activiteiten
VORMING/INFO

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 16 februari. Ook op 23 en 25 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Infosessie over burn‑out
20 uur, zaal Het Volk, Poststraat 4;
5 euro (niet‑leden) – gratis
(CM‑leden)
Organisatie en info: CM,
03 760 38 11, www.cm.be/agenda,
lokeren.waasendender@cm.be
VORMING/INFO

Yoga en/of mindfulness
Zie 4 februari.
19 tot 20 uur: yoga, 20 tot 21.30 uur:
mindfulness onderhoudssessie (na
basistraining); 15 euro, 10 euro
(enkel yoga of mindfulness)
Balletschool Aurora, Kazernestraat 5
Info en inschrijven: Ginny Hillebrandt,
ginnyhillebrandt@gmail.com,
0478 43 61 23

Kaas‑ en wijnavond

de steun van de Vlaamse overheid en
Erfgoedcel Waasland. Een initiatief van
het agentschap Integratie en Inburgering,
Samenlevingsopbouw Oost‑Vlaanderen,
Stad Lokeren, Babbelonië en seniorenwerking ABVV.
Van 9.30 tot 11.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; 2 euro
Organisatie en info: Joan Leeflang,
09 267 68 15, joan.leeflang@odice.be
PODIUM

Toneelkring Bezeboot – 		
‘De deur staat open’
Zie 5, 6, 12 en 13 februari.
20 uur, zaal Trefpunt, Heiende
Info en tickets: Toneelkring
Bezeboot, Marcel Verdurme,
marcelverdurme@skynet.be
PODIUM

Sinfra Kidz: ‘Lucifer’
Zie 12, 13 en 14 februari. Ook op 20 en
21 februari.
20.15 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1; 10 euro – 8 euro (stu‑
denten en leden Opendoek) – 7 euro
(60+ en groepen min. 10 pers.)
Organisatie en info: Sinfra Kidz,
Kristel De Vreese, 0479 85 06 75,
www.sinfrakidz.be,
info.sinfrakidz@gmail.com



HOBBY/TOERISME

Ontbijt met een verhaal
Kom samen ontbijten en luisteren naar
gedichten en volksverhalen uit Lokeren
en andere streken van de wereld. Met
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PODIUM

Theater Malpertuis –
‘Onze Koen’ – theater
UITVERKOCHT
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5
PODIUM

Sinfra Kidz: ‘Lucifer’
Zie 12, 13, 14 en 19 februari. Ook op
21 februari.
20.15 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1;
10 euro – 8 euro (studenten en
leden Opendoek) – 7 euro (60+ en
groepen min. 10 pers.)
Organisatie en info: Sinfra Kidz,
Kristel De Vreese, 0479 85 06 75,
www.sinfrakidz.be,
info.sinfrakidz@gmail.com
VORMING/INFO

Recycleren

Zaterdag 20 februari


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 6 en 13 februari. Ook op 27 februari.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Vrijdag 19 februari

Keuze uit kaas‑, vleesschotel of fricandon met kriekjes, dessert is inbegrepen.
17.30 uur, Buitengewoon Lager
Onderwijs De Vinderij;
15 euro (volwassenen) – 8 euro
(kind van 7 tot 12) – 4 euro (kind van
4 tot 6)
Organisatie en info:
oudercomité Coester,
oudercomitecoester@gmail.com

Voorlezen het leukste kwartiertje
van de zaterdag
Zie 6 februari.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Maak van afgeschreven kledij een originele outfit. Loesje Leysen, mede‑eigenares van het merk Stan&Loesje en deel
van het Belgisch ontwerperscollectief My
Daily Woud, begeleidt de workshop. Ook
op 27 februari en 5 en 19 maart.
Van 10 tot 12.30 uur,
Kringwinkel De Cirkel,
Bobijnerslaan 3; 20 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Zondag 21 februari


HOBBY/TOERISME

Postzegeltentoonstelling: ‘Tu
es Petrus – geschiedenis van
de pausen’

Organisatie en info: Sinfra Kidz,
Kristel De Vreese, 0479 85 06 75,
www.sinfrakidz.be,
info.sinfrakidz@gmail.com

Dinsdag 23 februari


HOBBY/TOERISME

Bezoek aan lederwaren
Jumeaux – Dendermonde
14 uur, (opstapplaats) uitrit Liberale
Mutualiteit, Oudstrijderslaan
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Myriam Philips,
0497 29 18 05
SPORT

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

Theater Antigone & 		
Theater Artemis – Bekdichtzitstil
- theater / familie 8+

Fitness
Zie 2 en 16 februari.
Van 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
VORMING/INFO

VORMING/INFO

‘TTIP: kans of bedreiging?’ - De
Laatste Dinsdag van februari
Europese en Amerikaanse onderhandelaars proberen het meest ambitieuze
bilaterale handelsverdrag uit de wereldgeschiedenis tot stand te brengen.
Sacha Dierckx (doctor in de politieke
wetenschappen) licht toe wat het TTIP inhoudt. Hoe stelt Europa zich op? Wat zijn
gevaren of kansen? Op welke domeinen
van ons leven kan TTIP een invloed hebben? Inschrijvingen tot 13 februari. I.s.m.
CC Lokeren, Masereelfonds Lokeren,
GROS Lokeren.
Van 20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 5,5 euro (3 red.)
Info & inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Woensdag 24 februari


FILM

Filmcyclus GROS: ‘L’homme
qui répare les femmes’ dvd-vertoning

Prenatale les – borstvoeding
Zie 16 en 18 februari. Ook op
25 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
François, Damien en Becky zijn drie
‘overleverkes’. Ze zitten in klas 3F, de
‘afvalcontainer’, zoals ze spottend worden genoemd. Worden gelabeld, maar
dragen die labels met trots. Ze schrijven
zelfs een brief naar het World Guinness
Book of Records. Want zo veel stoornissen in één klas, dat moet haast een
record zijn. Een krachtige, humoristische
en ontroerende voorstelling over het wild
spelende kind. Een universeel verhaal
over onvoorwaardelijke vriendschap.
Regie: Raven Ruëll - Spel: Yinka
Kuitenbrouwer, Jan Sobrie en Sophie
Warnant
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
9 – 7 (-12) euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Sinfra Kidz: ‘Lucifer’
Zie 12, 13, 14, 19 en 20 februari.
15 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1; 10 euro – 8 euro (stu‑
denten en leden Opendoek) – 7 euro
(60+ en groepen min. 10 pers.)

VORMING/INFO

‘Catalonië leren kennen’

Sarah De Vlam neemt ons mee op een
boeiende reis doorheen Catalonië en
vertelt gepassioneerd over gewoontes,
tradities en typische producten. Het
thema wordt in het Spaans gebracht
maar is zeer praktisch aangepakt, dus
zeker ook toegankelijk voor beginners.
Van 19 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 6 euro
Organisatie en info: CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be

Thierry Michel – België 2015 – duur: 112’
‘L’homme qui répare les femmes (La
Colère d’Hippocrate)’ is de nieuwe
Congo-documentaire van Thierry Michel.
Centraal de internationaal alom gelauwerde gynaecoloog Denis Mukwege uit
Bukavu, een expert in het behandelen
van slachtoffers van seksueel geweld die
zich ook inzet voor het beëindigen van
de burgeroorlog in Kivu.
Inleiding door Lore Bertrem,
Afrikaspecialist en verantwoordelijke
Grote Merenregio bij 11.11.11.
20 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1; 4 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 3, 4, 17 en 18 februari. Ook op
25 februari.
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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SPORT

Aquafitness
Zie 3 en 17 februari.
Van 20.15 tot 21.15 uur, zwembad
Puyenbroeck te Wachtebeke
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Marleen Steyaert, 09 355 31 75,
marleen.steyaert@telenet.be

Donderdag 25 februari


FILM

‘Safety First – the Movie’

Vrijdag 26 februari


HOBBY/TOERISME

20ste Atheneum Quiz
Elke deelnemer wordt beloond met een
leuke prijs. De groepjes bestaan maximum
uit 5 personen. Inschrijven kan telefonisch
of per mail.
19.30 uur (start), Atheneum Lokeren,
Azalealaan 2; 15 euro
Organisatie en info: Atheneum
Lokeren, 09 348 18 18, info@athe‑
neumlokeren.be, www.atheneumlo‑
keren.be
PODIUM

Pianoconcert

Tim Van Aelst – België 2015 – duur: 90’
In ‘Safety First – the Movie’ slepen bewakingsagenten Dirk Porrez, Simon ‘Smos’
Vos, Luc Turlinckx en Ingrid Porrez de job
van hun leven in de wacht. Ze mogen de
V.I.P. van één van de beste muziekfestivals ter wereld bewaken. Daar doet Luc
een schokkende ontdekking die de hele
Friendship in gevaar brengt.
Discipline, Dedication en Friendship maar
Safety First op Tomorrowland. Met Matteo
Simoni, Ben Segers, Ruth Beeckmans en
Bruno Vanden Broucke
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

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
16 – 15 – 13 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
SPORT

13 Volleybalquiz van DVC
Eksaarde
e

Een leuke algemene kennisquiz voor gelegenheidsploegen. Maximum 5 personen
per ploeg.
20 uur, zaal Gildenhuis;
1 euro (per ploeg)
Info en inschrijvingen:
jm.synaeve@skynet.be
VORMING/INFO

Douaniers en smokkelaars
E. De Keyzer, oud‑douanier, brengt een
nog niet zo ver verleden opnieuw tot leven.
Van 14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info: Okra‑academie
(seniorenacademie), ron.dv@skynet.be,
www.okra.be/waasendender

In ‘Live Piano’ speelt Dieter Van obberghen
eigen composities. Vrije gift in de hoed.
Van 11.30 tot 14.30 uur, SundayRose,
Kerkstraat 51
Organisatie en info: SundayRose,
09 348 80 84, dieter@puurmuziek.be
PODIUM

Boubacar Traoré (Mali) –
muziek

Zaterdag 27 februari


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 6, 13 en 20 februari.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Nele Bauwens – ‘Ik moet beter
luisteren’ – cabaret

HOBBY/TOERISME

Babbelonië
Zie 3, 4, 17, 18 en 24 februari.
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

Prenatale les – arbeid en
bevalling

Zie 16, 18 en 23 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

30

Boubacar Traoré ‘KarKar’ is één van
de peetvaders van de West-Afrikaanse
blues. Grijp de uitzonderlijke kans om
hem live aan het werk te zien. KarKars
muziek is de pure uitdrukking van emoties: liefde, verdriet, melancholie, vreugde.
Zijn gitaarspel en zonnige-melancholische
zang dwingen tot stilzwijgen en meedeinen. Zijn songs zijn een mengeling
van blues en Malinese rootsmuziek,
gebaseerd op de Khassonkéritmes. Geef
je met volle lijf en ziel over aan zijn muziek.
Misschien ervaar je dan wel een Afrika
voorbij de clichés en de vooroordelen.
19.30 uur (gratis inleidende babbel
met Johan Van Acker), (Een Toernee
Mondialconcert)

Nele Bauwens (El Tattoo Del Tigre en
Jukebox 2000) vertelt nostalgische verhalen uit haar kindertijd en verweeft ze met
hartstochtelijke uitlatingen, grappige observaties over haar complexe liefdesleven
in de grootstad. Ze speelt zich een weg
recht naar het hart en de lachspieren.
Theatrale scènes worden afgewisseld met
chansons die Nele zelf begeleidt.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
14 – 13 – 11 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur

VORMING/INFO

Recycleren
Zie 20 februari en 5 en 19 maart.
Van 10 tot 12.30 uur, Kringwinkel
De Cirkel, Bobijnerslaan 3; 20 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

‘Woord en draad’ – miniwork‑
shop beeld & poëzie (15+)

In deze miniworkshop (15+) voegen
we de dRaad bij het woord. We maken
stiftgedichten en gaan op zoek naar de
mooiste woorden uit de tekst. Samen met
begeleidster Julie De Bleser zet je deze
om tot werkjes met hout en draad, door te
timmeren en te knopen. De woorden vormen een poëtische zin en een kunstwerk
dat tijdens het jeugdfestival MATCHBOX
(zaterdag 5 maart) geëxposeerd wordt.
14 tot 16 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Info en inschrijving:
julie.debleser@lokeren.be.
Deelname: 6 euro, inclusief je ticket
voor het festival MATCHBOX op
5 maart

Zondag 28 februari


HOBBY/TOERISME

34ste nationale postzegelbeurs
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Infonamiddag: 		
stop met piekeren
Leer in 5 stappen omgaan met negatieve
gedachten die vaak door je hoofd blijven
malen. 14 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F.Hanusdreef 37
Organisatie en info: Maria Naudts,
09 349 31 30,
maria_naudts@hotmail.com
VORMING/INFO

Ludo Abicht toont Habermas
(‘Zinzoekers op zondag’, nieuwe
filosofiereeks in Lokeren)
Habermas, die als jonge Duitser en
soldaat heel vroeg met het nazisme
geconfronteerd werd, trachtte een aantal

vragen te beantwoorden. Wat is de kern
van democratie? Hoe kan je de liefde
voor je land combineren met het respect
voor andere volkeren en culturen? Hoe
kunnen we een betrokken Europese
gemeenschap opbouwen? Hij bracht
nieuwe begrippen in de filosofie, zoals
‘het grondwetspatriottisme’ en ‘het
communicatieve handelen’. Spreker is
professor Ludo Abicht, die verschillende
boeken over de verlichting schreef en
Habermas zeer goed kent. Inschrijvingen
tot 18 februari.
van 10 tot 12.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 10 euro (5 red.)
Info en inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

TENTOONSTELLING
van 17 oktober tot 17 april


SJOR. 100 jaar scouts in Lokeren

in het swingdansen. Je draagt best
schoenen met leren zool. Inschrijvingen
tot 20 februari.
van 19.30 tot 21.30 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1;
10 euro (5 red.)
Info en inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Woensdag 2 maart


PODIUM

Sprookjes enzo - 		
De maan in het zand – familie 1+
UITVERKOCHT
15 uur; CC Lokeren, Kerkplein 5;

Zaterdag 5 maart


PODIUM

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!

Matchbox – jongerenfestival
15+/cultuurhappening

WORDT VERWACHT

Op het Matchboxfestival loopt
CC Lokeren vol muziek, kunst en comedy
speciaal voor jongeren. ‘s Middags kun
je starten met een workshop video, zeefdrukken, rap of dj. ‘s Avonds zorgen o.a.
Gloria Boateng en Chuki voor de beats,
kan je lachen met stand-upcomedy,
genieten van allerlei performances, chillen
in de lounge of meedoen aan lichtgraffiti.
Dit alles op een relaxte sfeer in hartje
Lokeren. Het volledige programma verschijnt online vanaf 19 januari.
Workshops om 17.30 uur; deuren
vanaf 19.30 uur / CC Lokeren,
Kerkplein 5; VVK: 6 euro – ADK:
8 euro. Deelname workshops is
inclusief ticket avondprogramma.
Info: ccl.lokeren.be/matchbox,
CC Lokeren, 09 340 50 56

Dinsdag 1 maart

Woensdag 1 juni

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



VORMING/INFO



PODIUM

Swingdansen (dansinitiatie)

Try-out nieuwe show Alex Agnew

Om op te warmen voor het dansfeest
‘Radio Modern’ (25/3), komt Lindy
Hopper Sep Vermeersch ons initiëren

CC Lokeren, Kerkplein 5
Tickets: 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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