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Herken uzelf op de woensdagmarkt

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:

Sexting

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

Bij sexting verstuur je seksueel getinte foto’s en filmpjes
via sociale media. Zo’n 1 op 7 jongeren zou aan sexting
doen (Een Vandaag, april 2015).

� Spreek niet zomaar af en geef niet onmiddellijk je
persoonlijke gegevens (adres, gsm-nummer).
Twijfel je of je veilig bezig bent? Praat erover met iemand die je
vertrouwt: je ouders, een leerkracht, een hulpverlener van het
JAC. Ook bij de politie kun je steeds terecht voor meer info.
Wil je graag eerst een vertrouwelijk gesprek hebben met
iemand die niet in jouw omgeving staat, dan ben je steeds
welkom op het JAC. “We luisteren naar je verhaal en gaan
samen kijken wat je ermee wilt doen.”

Sexting hoort bij het normale seksuele experimenteergedrag van jongeren. Belangrijk hierbij is echter dat je
toestemming vraagt om de naaktfoto’s te verspreiden. Doe
je dit niet, dan is het strafbaar. Weet ook dat het bezitten of
verspreiden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen
gezien wordt als kinderporno.
Sexting wordt gevaarlijk wanneer de naaktfoto’s die
verstuurd worden, misbruikt worden. Elke foto (seksueel
getint of niet) die je verspreidt via sociale media staat voor
eeuwig op het internet. Andere mensen kunnen jouw foto’s
dan zonder toestemming online zetten of rondsturen.

Bron: www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/sexting/

i

Tips
� Hou het bij tekstberichten als je bang bent dat een
foto in verkeerde handen valt.
� Doe het alleen als je het zelf wilt.
� Respecteer andermans privacy.

Coverfoto: Jake Switch, Stiene Laureys, Chuki, Sam Haeghens
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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

Maak je klaar om je ei te leggen
Hou je brievenbus in de gaten. Over enkele dagen stopt de postbode daar de vragenformulieren in
voor de grote bevolkingsenquête ‘Leg je ei’. Iedere Lokeraar vanaf 16 jaar krijgt een eigen vragenlijst,
en kan zijn of haar mening geven over een hele lijst prangende punten en hot items in onze stad.
Een unieke kans om je stem te laten horen, en de manier waarop Lokeren wordt bestuurd, naar je
hand te zetten. Als je mee de toekomst van onze stad wilt bepalen, moet je straks je ei leggen.

Iedereen heeft ongetwijfeld een mening over hoe onze
organiseert. Voor het bestuur een mooie kans om alle
stad wordt bestuurd. Wat is goed,
Lokeraars vanaf 16 jaar beter te leren
wat kan anders, wat moet beter.
kennen, te ontdekken wat hen bezighoudt
Begin maart krijgt elke
Wil je die mening ook delen met
en wat ze denken van het beleid in
Lokeraar vanaf 16 jaar
het stadsbestuur en de rest van de
onze Durmestad. Voor jou de unieke
een
vragenlijst
in
de
bus
Lokeraars? Dan is dit het moment.
gelegenheid om lucht te geven aan je
Straks valt een vragenlijst in jouw
opinies, en samen met je medeburgers
bus voor de grote bevolkingsenquête die het stadsbestuur
het beleid bij te sturen waar dat nodig is. Leg dus je ei als je
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

5. Ik weet waar ik terechtkan voor hulp en vragen over
de organisatie van evenementen
6. Fuiven organiseren in de stedelijke fuifzaal gaat vlot
7. Ik ga graag naar de jeugdhuizen in Lokeren
8. Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen voor
jongeren in Lokeren
9. Het is goed dat er activiteiten zijn waaraan alleen
meisjes mogen deelnemen
10. In het algemeen is het tof om als jongere in Lokeren
op te groeien.
‘Leg je ei’, zeer zichtbaar in het straatbeeld

straks het vragenformulier in de bus krijgt. Je hebt tijd tot
Pasen om dat te doen.
Er zijn bij de stad enorm veel ideeën binnengekomen
over wat aan het oordeel van de Lokeraars moest worden
voorgelegd. Daar moest noodgedwongen een strenge
selectie uit worden gemaakt. Informatie die op een andere
manier beschikbaar was – daar werden geen vragen meer
over gesteld. Problemen of voorstellen waarin de stad
Lokeren geen rechtstreekse beslissingsbevoegdheid heeft,
werden ook geweerd uit de vragenlijst. En verder moesten
de vragen het brede publiek kunnen aanspreken, op een
duidelijke, directe manier. Op diverse plaatsen hebben
mensen de kans om zelf suggesties in te vullen, als ze in de
voorgestelde antwoorden hun keuze niet vinden.

Een voorsmaakje in drie vragen
➙ In welke mate vind je het belangrijk dat Lokeren volgende
culturele voorzieningen heeft:
1. Cultureel Centrum
2. Bibliotheek
3. Stadsmuseum
4. Kunstacademie
5. Speel-o-theek
6. Repetitieruimtes
7. Vergaderzalen
8. Ruimtes om te studeren
9. Tentoonstellingsruimtes
➙ In welke mate ga je akkoord met volgende uitspraken over
ontspanning voor jongeren en jongvolwassenen in Lokeren:
1. Ik ga graag naar fuiven in Lokeren
2. Er zijn voldoende fuiven in Lokeren
3. Ik voel me veilig op fuiven in Lokeren
4. Fuiven worden goed ondersteund door de stad
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➙ In welke mate kreeg je al te maken met volgende feiten
van criminaliteit of overlast:
1. Burenruzies
2. Lawaai van buren
3. Nachtlawaai
4. Verkeerslawaai
5. Verkeersonveiligheid
6. Hinder van feesten
7. Drugs
8. Openbare dronkenschap
9. Vechtpartijen
10. Vandalisme
11. Geurhinder
12. Milieuhinder door bedrijven
13. Milieuhinder door landbouwactiviteiten
14. Hondenpoep
15. Zwerfvuil
16. Inbraak in huis of wagen
17. Aanranding op de eerbaarheid
18. Diefstal met geweld.

Praktisch
• Je krijgt de vragenlijst begin maart in de bus, je hebt tijd
tot 27 april (Pasen) om die in te vullen.
• Invullen kan zowel digitaal (via www.lokeren.be/leg-je-ei)
als op papier. Er zijn op veel plaatsen in Lokeren bussen
geplaatst waarin je je ingevulde enquêteformulier kunt
deponeren. Je vindt een lijst op je enquêteformulier.
• Heb je vragen over de enquête of wil je hulp bij het
invullen, mail naar leg_je_ei@profacts.eu of bel naar
het gratis nummer 0479 10 10 14 (vanaf 1 maart). Je
komt terecht bij Profacts, het bureau waar de stad mee
samenwerkt.

i

Dienst Communicatie,
communicatie@lokeren.be

VERS VAN DE PERS

Indienen belastingen
wordt eenvoudiger
De stad vereenvoudigt de procedure voor het innen van enkele gemeentebelastingen. Voor de
algemene belasting op bedrijven, de belasting op tweede verblijven en de belasting op onbebouwde
bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied, zal
de belastingplichtige het voorstel tot aangifte enkel moeten terugsturen als er wijzigingen zijn of als
de stad dat expliciet vraagt.

website (www.lokeren.be/loketbelasting), maar kan ook
nog per post of per e-mail.
Met de codes die terug te vinden zijn op het voorstel van
aangifte zal de belastingplichtige kunnen inloggen op de
website en het voorstel op een eenvoudige manier kunnen
aanpassen.
Personen die geen voorstel van aangifte ontvangen en toch
belastingplichtig zijn, worden verzocht op eigen initiatief
een aangifte bij de stad op te vragen of een aangifte rechtstreeks in te vullen op het e-loket.
Vanaf 2016 wordt er voor deze gemeentebelastingen
naar iedere gekende belastingplichtige een voorstel
van aangifte met de post verstuurd, maar enkel als er
wijzigingen zijn of er een expliciete vraag van de stad
is tot terugsturen, dienen de aanpassingen aangebracht
te worden en de aangifte teruggestuurd te worden. Dit
gebeurt bij voorkeur via het nieuwe e-loket op de Lokerse

De aanvraag kan gebeuren op de financiële dienst,
cel Belastingen van de stad Lokeren, 09 340 94 76,
belastingen@lokeren.be
Ook mensen die aangifte willen doen van een nieuw
tweede verblijf of bij activeringsheffing de verkoop of
bebouwing van een grond willen doorgeven, kunnen dit
ook rechtstreeks doen via dit e‑loket.

CULTUUR

Wie heeft foto’s van landbouw in Lokeren uit 1900-1960?
Vanaf 10 juli zal in het Stadsmuseum Lokeren een
tentoonstelling lopen over kleinschalige gemengde familielandbouwbedrijven tussen 1900 en 1960: ‘Twee koeien
en een half paard. Landbouw in Lokeren 1900-1960’.
Daarbij geeft het Stadsmuseum ook een mooi boek uit.
Tegen 14 maart heeft het museum zoveel mogelijk
foto’s nodig over het landbouwleven tussen 1900 en
1960. Wie foto’s heeft mag bellen of mailen: 09 345 44 58,
museum@lokeren.be. De mensen van het museum maken
bruikbare scans en bezorgen de foto’s een tweetal weken
later terug aan de eigenaar, samen met de digitale kopieën.
INFOKRANT LOKEREN | maart 2016
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Gezocht: kampbegeleiders voor de
SPAT!-kampen
‘SpAt!’ staat voor Speelateliers in Lokeren. De jeugddienst organiseert elke kleine schoolvakantie ‘themakampen’. Dat zijn kampen die plaatsvinden in het Sport- en
Jeugdcomplex, en ze zijn zonder overnachting. Voor de
leeftijdscategorie 3-6 jaar organiseert de jeugddienst
2 kampen per vakantieweek en 1 kamp voor 7 tot
12-jarigen, telkens voor 25 tot 30 kinderen. De dienst zoekt
daarvoor kwaliteitsvolle begeleiders, die willen instaan
voor de begeleiding en voorbereiding van de kampen.
Heb je een passie en de vaardigheden om te werken met
kinderen? Laat het dan snel weten.
Verloning?
Er wordt gewerkt volgens de 25-dagenregel in de sociaalculturele sector. Dat wil zeggen dat je naast je vaste
job, vrijwilligerswerk, vakantiejob, nog 25 dagen mag
presteren in de hoedanigheid van begeleider in de sociaalculturele sector.

Gezocht: monitor speelplein (m/v)
Het wordt stilaan tijd om een nieuwe speelpleinzomer
boordevol activiteiten voor te bereiden. Ben je 16 of word
je dit jaar 16? Ben je het meer dan beu om stil te zitten
tijdens de zomervakantie? Heb je nog geen zin om een
vakantiejob te doen? Ben je liever een hele dag buiten,
dan achter je computer te kamperen? Leer je graag
nieuwe mensen kennen? Entertain je graag kinderen en
wil je hen een onvergetelijke zomer bezorgen?
Dan is het speelplein dé place-to-be voor jou. Aarzel
niet en kom naar de infoavond. Daar krijg je, op een

Speel je mee met Sloeber?
In Speel-o-theek Sloeber vind je een zeer grote en
gevarieerde collectie speelgoed waardoor het niet altijd
eenvoudig is om een keuze te maken. Sloeber zet dit
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Wil je meer te weten te komen over dit aanbod, of
wil je je aanmelden als begeleider?
Neem contact op met Michiel Van Nieuwenhuyse,
jeugddienst, Sportlaan 2,
michiel.van.nieuwenhuyse@lokeren.be,
09 340 95 33

ontspannende manier, antwoord op al je vragen.
Tijdens deze infoavond kun je al eens kennismaken het
speelpleinleven en de monitorenploeg.
Samengevat
Wat? Infoavond speelplein.
Wanneer? Vrijdag 18 maart om 19 uur.
Waar? In het Sport- en Jeugdcomplex (volg de pijlen in het
gebouw).
Wie? Om monitor te kunnen worden moet je 16 jaar zijn of
16 worden in 2016.
Meer info? Femke Ringoot, femke.ringoot@lokeren.be,
09 340 95 35.

voorjaar graag het verrassend, origineel en educatief
DJECO-speelgoed in de kijker.
Sloeber neemt jullie mee in de wereld van DJECO tijdens
drie spelnamiddagen en biedt workshops aan voor
verschillende leeftijden.

JEUGD

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

Woensdag 16 maart, voor kinderen van 3 tot 5 jaar

goochelaars van jullie en leert jullie tekenen met zand.
De kaartspelen Mixamatou, Piou Piou en MiniMatch
hebben na deze middag geen geheimen meer voor
jullie. En bovendien dagen we jullie uit op de Vlaamse
kermisactiviteiten Chamboul’ Boum en Hi Han.”

Woensdag 18 mei voor kinderen van 9 tot 12 jaar

“Met behulp van verkleedkleren en schmink voelen we
ons al snel echte ridders en prinsessen”, zegt Sloeber. “De
poppenkast prikkelt onze fantasie en we maken gekleurde
tekeningen met stickers. Een interactieve namiddag
waarop jullie kennismaken met spelletjes zoals MiniMatch,
littleObservation en Tactilo Loto.”

Woensdag 20 april voor kinderen van 6 tot 8 jaar

“Vandaag komt Mysteryman, onze goochelaar, op
bezoek. Hij maakt met verschillende goocheltrucs echte

“Zijn er jongens of meisjes die graag een draak of tijger
maken? Liever pompons met juweeltjes of vogeltjes
creëren? We vertellen je deze middag hoe het moet. Maar
we zitten zeker en vast niet te lang stil. Het uitbeeldspel
PouetPouet en verschillende kaartspelen zorgen voor
voldoende actie en beweging.”
Deze 3 workshops vinden telkens plaats in de speelo-theek en worden gratis aangeboden dankzij de
medewerking van Sublimshop, Kerkstraat 27 in
Lokeren. Gezien de beperkte ruimte kunnen per middag
12 kinderen deelnemen, vooraf inschrijven tijdens de
openingsuren van de speel-o-theek is noodzakelijk.
Kindjes kunnen gebracht worden om 14 uur en worden
om 16 uur opnieuw opgehaald, een drankje en een koek
worden voorzien.
Speel-o-theek Sloeber
Het uitleenreglement is te verkrijgen op verzoek via
telefoon, e-mail of via de website van de stad. De
speel-o-theek is gelegen op de benedenverdieping van
het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, 09 340 95 39, sloeber@lokeren.be.
Openingsuren: woensdag van 14 tot 17 uur en vrijdag
van 16 tot 19 uur.

Positief Pedagogisch Programma
(Triple P)

uit, helpt elkaar met tips en zoekt samen naar oplossingen
voor jullie vragen en problemen.

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje houdt niet
van opruimen. Je kinderen maken veel herrie. Dan is
Triple P misschien iets voor jou.
Triple P is een training rond positief opvoeden voor ouders
(met kinderen van 2 tot 12 jaar) die graag ervaringen
rond opvoeden willen delen en samen vaardigheden over
omgaan met gedrag willen inoefenen. Onder begeleiding
van twee ervaren gezinsbegeleidsters ga je samen met
een groepje ouders aan het werk. Je wisselt ervaringen

De reeks bestaat uit 6 sessies verspreid over
8 weken.
Data: 14, 21, 28 april; 12 en 19 mei, en 9 juni van 9.30 tot
12 uur.
Gratis deelname, werkboek 15 euro. Drankje en koekje
inbegrepen.
Plaats: Lokeren, Sportlaan 2, Sport en Jeugdcomplex.
Meer info kun je vinden op de site van CKG Het Open Poortje.
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

JEUGDACTIVITEITEN

Multimovelessen:
nieuw inschrijfmoment april tot juni

Paasstage voetbal – omnisport

De volgende lessenreeks multimove start na de
paasvakantie. Die lessen hebben plaats op woensdag van
14 tot 15 uur voor 3 en 4-jarigen. Eveneens op zaterdag van
In de 2de week van de paasvakantie organiseert de

10 tot 11 uur voor 3 en 4-jarigen en van 11 tot 12 uur voor 5

sportdienst in samenwerking met voetbalclubs FC Daknam

tot 7-jarigen. Enkel nog online inschrijven via de webshop

en SKL Doorslaar de 18e Paasstage. Van maandag 4 tot

https://webshoplokeren.recreatex.be/ op dinsdag

en met vrijdag 8 april kunnen jongens en meisjes van 6 tot

8 maart vanaf 19 uur. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt tot

13 jaar opnieuw elke namiddag terecht op de terreinen van

30 deelnemers per groep.

FC Daknam en SKL Doorslaar van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Per namiddag is er keuze tussen de activiteiten voetbal of
omnisport.
De kostprijs bedraagt 15 euro per week of 4 euro per

Kriebeldinges: donderdag 7 april

namiddag. In dit bedrag zijn verzekering en één drankje
inbegrepen.

Ben jij tussen 10 en 16 jaar? Sportief/avontuurlijk
aangelegd? Altijd in voor iets nieuws? Dan is dit het

Schrijf online in via de webshop: www.lokeren.be/vrije-

evenement om je eens uit te leven. Aanbod van tal

tijd/sport/sportkampen OF geef de inschrijvingsfolder af

van sporten: bmx, moeraspiste, hoogteparcours,

in de kantines van FC Daknam of SKL Doorslaar of op de

lasershoot, speleobox, streetsoccer, mega-

sportdienst (Sportlaan 2).

adventurebaan, gladiatorenspel, rugby, en vele

Betalen doe je bij de start van het kamp of telkens op de

andere. Niet twijfelen dus. Ga op donderdag 7 april

dag zelf, niet bij de inschrijving. De plaatsen zijn beperkt.

met de sportdienst mee naar Kriebeldinges in het

Vlug inschrijven is de boodschap. Inschrijven kan tot en

domein Nieuwdonk in Berlare. Inschrijven doe je via

met donderdag 31 maart.

de webshop https://webshoplokeren.recreatex.be.

Meer info: Eva Matthys, sportdienst, Sportlaan 2,

Deelname 7 euro. Meer info in de webshop.

eva.matthys@lokeren.be, 09 340 50 82
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Avonturenweek van 4 tot 8 juli

SENIORENACTIVITEITEN
Volksspelen voor senioren
op vrijdag 11 maart

Een hele namiddag spelplezier in het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2. In ploegverband (5 spelers/
ploeg) wordt een parcours van 12 volksspelen afgewerkt.
Deelnemen kost 3 euro per persoon (koffie en gebak
inbegrepen). De spelen starten om 13.30 uur en eindigen
omstreeks 16.30 uur.
U kunt zowel individueel als met een voltallige ploeg
inschrijven bij de sportverantwoordelijke van uw
plaatselijke seniorenbond of aan de balie van het Sport‑
en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 09 340 50 80 of
sportdienst@lokeren.be. Inschrijven voor dinsdag
8 maart.

Bowlingnamiddagen voor senioren
in het voorjaar

In Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, organiseert
de sportdienst in samenwerking met Burensportdienst
Schelde- Durme een avonturenweek. Op het programma
o.a. hoogte-, hindernissen- en touwenparcours,
kajak, boogschieten, death ride, klettersteig, rappel,
speleologie, mountainbike en zwemmen.
195 euro voor de hele sportweek, inclusief: busvervoer
(de 2 vertrekplaatsen worden later bekendgemaakt),
logement vol pension in LPM Sporthotel, gebruik materiaal
en begeleiding diverse sportactiviteiten door ervaren
gediplomeerde monitoren. Voor jongeren van 12 t/m
18 jaar, bij voldoende inschrijvingen 2 locaties. Inschrijven
via de webshop https://webshoplokeren.recreatex.be.

Onze bowlingcompetitie van het afgelopen najaar kent
een vervolg. De volgende bowlingnamiddagen vinden
plaats op 4 en 18 maart 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 Durmebad, Sportlaan.

INFOKRANT LOKEREN | maart 2016
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Curvebowls voor senioren op maandag

in het Sport‑ en Jeugdcomplex

Elke maandag, van 14 tot 17 uur, van oktober tot
mei, 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. Voor meer informatie kunt u
terecht bij André Janssens, 0495 76 66 86.
Data: 7, 14 en 21 maart.

met de club op een algemene infoavond over het
outdoorseizoen 2016. Info over gratis lessen jeugdspelers,
Start to Tennis voor beginners, vriendjesdag voor
de jongsten, tennislessen, interclubcompetitie voor
jongeren, volwassenen en senioren, deelname aan
tornooien, kennismakingsevents, activiteitenkalender
2016, intro digitale reservatie, reservatieregels en andere
fairplayafspraken. Afsluiting met een vragenrondje en een
drankje.

Tennisstage voor kinderen en jongeren

Fietsenwijding op zaterdag 5 maart
Fietsliefhebbers, recreanten en wielertoeristen, haal uw
fiets van stal want wij starten een spetterend fietsseizoen.
Op zaterdag 5 maart worden de fietsen gezegend door
E.H. Deken. Na de zegening starten twee fietstochten: een
gezinsfietstocht van +/- 20 km en een tocht van +/- 50 km
voor wielertoeristen. Bij aankomst krijgt elke deelnemer
een gratis consumptie.
De fietsenwijding is een organisatie van de sportdienst en
de sportraad. Deelname is gratis.
Vertrek: zaterdag 5 maart om 13.50 uur op het
evenementenplein (Markt, vóór de post).
Info: Sportdienst Lokeren, Sportlaan 2, 09 340 50 80,
sportdienst@lokeren.be

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Infoavond Tennisclub Reinaert
Tennisclub Reinaert (Groenstraat 29) nodigt uit op
donderdag 17 maart om 20 uur om kennis te maken

10

INFOKRANT LOKEREN | maart 2016

In de paasvakantie organiseert Tennisclub Reinaert
(Groenstraat 29) een tennisstage voor jongeren geboren
tussen 1998 en 2012.
Wanneer: van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april.
Voor kleuters (geboortejaren 2010 t.e.m. 2012) is er
keuzemogelijkheid tussen halve dagen (50 euro per
week) en hele dagen (90 euro per week). Niet-leden van
Tennisclub Reinaert betalen 5 euro extra. Voor de anderen
gaat het steeds om hele dagen (105 euro per week voor
leden van Tennisclub Reinaert en 120 euro per week voor
niet‑leden). Middagpauze: eigen lunchpakket of warme
maaltijd van de club. Het aantal beschikbare plaatsen is
beperkt. Snel zijn is de boodschap.
Meer info: www.tennisreinaert.be, reinaert@js-t.be

VEILIGHEID EN VERKEER

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Overzicht wegenwerken
Alle data bij de wegenwerken zijn onder voorbehoud van

Bemande snelheidscontroles januari
PLAATS

onvoorziene omstandigheden.

TOEGELATEN
SNELHEID

GECONTROLEERDE
VOERTUIGEN

OVERTRE- PIEKSNELHEID
DINGEN

Antwerpse
Steenweg

70 km/u

281

In het deel van de Papestraat tussen de Hoogstraat en

Bautschoot

50 km/u

785

77

87 km/u

de Pastorijstraat zal worden gewerkt aan de riolering. De

Beerveldestraat

70 km/u

193

13

110 km/u

straat wordt voor deze werken volledig afgesloten voor

Bokslaarstraat

50 km/u

95

20

72 km/u

verkeer. De omleiding voor beide rijrichtingen loopt via de

Dam

50 km/u

337

7

67 km/u

Hoogstraat – K. Fabiolalaan en Pastorijstraat.

Doorndonkeindeken

50 km/u

50

16

89 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

79

25

89 km/u

Eekstraat

50 km/u

89

11

89 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

1078

119

88 km/u

Groenstraat

50 km/u

177

8

69 km/u

Heiendestraat

50 km/u

203

57

78 km/u

Werken Aquafin in de Rechtstraat tussen Brielmolenstraat

Hillarestraat

70 km/u

158

1

88 km/u

en Calaignestraat

Hoekstraat

70 km/u

63

3

103 km/u

De werken situeren zich nog steeds tussen de

Karrestraat

50 km/u

55

9

71 km/u

Calaignestraat en de Kruisdam. Vanaf de Calaignestraat

Kopkapelstraat

50 km/u

34

2

67 km/u

kan men nog een eind de Rechtstraat inrijden, maar niet

Naastveldstraat

50 km/u

65

6

67 km/u

tot de Kruisdam (doodlopend). Pas in een latere fase wordt

Nieuwe Baan

50 km/u

30

0

-

Doorgaand verkeer tussen Zaffelare en Eksaarde blijft tot

Nieuwe
Stationsstraat

50 km/u

36

het einde van de werken niet toegelaten. De gesignaleerde

Oude-Bruglaan

50 km/u

595

18

73 km/u

omleiding loopt via de Hoekstraat–Gentse Steenweg en de

Papestraat

50 km/u

65

2

70 km/u

Eksaardebaan en dit in beide rijrichtingen.

Rozenstraat

50 km/u

405

51

94 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

43

7

80 km/u

Sportlaan

50 km/u

380

18

73 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

272

41

74 km/u

Zelestraat

50 km/u

345

25

77 km/u

Papestraat: herstel riolering

Afbraak van woningen in de Brugstraat en Kouter
Door de lopende afbraakwerken in beide straten
ondervindt het verkeer beperkt hinder (beurtelings
verkeer).

het kruispunt met de Calaignestraat afgesloten.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden steeds gebruik
maken van het fietspad in de Rechtstraat. Door de werken
is er plaatselijk wel wat hinder op het fietspad.

7

8

95 km/u

71 km/u

Werken Daknam en omgeving
In functie van de rioleringswerken later dit jaar worden
in de Heirlandstraat bomen gerooid. Dat zal voor
verkeershinder zorgen. Verkeer wordt omgeleid via de
Eikelstraat. Vanaf midden april (ongeveer 11 april) zal de
aannemer op diverse locaties in Daknam sonderingen
uitvoeren. Dit zal tijdelijk voor hinder zorgen. De effectieve
wegenwerken zullen beginnen in de tweede helft van mei,
na de Kunst- en Ambachtenmarkt.
Op donderdag 24 maart wordt voor deze werken een
bewonersvergadering georganiseerd.

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.

INFOKRANT LOKEREN | maart 2016
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VEILIGHEID EN VERKEER

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Fietsengravering

verdachte situatie te reageren en de politie te verwittigen.
Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.
Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt toegekend op basis van uw rijksregisternummer. Als

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

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

Preventietip van de maand
Wat inbraken betreft, houdt men er vaak een aantal
vooroordelen op na die niet stroken met de realiteit.
Zo wordt al te vaak gedacht dat inbrekers alleen ’s nachts

Preventie woninginbraak

toeslaan. Mis. Inbrekers breken ook overdag in, wanneer er
niemand thuis is: tijdens de school- en kantooruren, in de

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

late namiddag, de vooravond of in het weekend.

MILIEU EN NATUUR

Nieuwe publicatie: premies en
leningen voor energiebesparing
in Vlaanderen 2016

Huisvesting. Opgelet: de brochure is geldig tot 30 juni.
Nadien wordt een hervorming van de energiepremies
verwacht.
Wie energiebesparende maatregelen wil nemen kan

Ook in 2016 blijft het interessant om te investeren in

ook nog steeds een beroep doen op de energielening.

energiebesparing. Zowel voor nieuwbouw als voor be-

Inwoners van Lokeren kunnen bij Interwaas terecht voor

staande woningen zijn er premies voorzien. Het Vlaams

meer info of voor een aanvraag (Interwaas: Lamstraat 113,

Energieagentschap heeft alle informatie gebundeld in

Sint-Niklaas, contact: Lizelot Deeren, 03 780 52 32;

een handige brochure, die verkrijgbaar is bij de dienst

www.interwaas.be/projecten/energieleningen).

12
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MILIEU EN NATUUR

Dakisolatie

Eerste samenaankoop
dakisolatie voor het Waasland

Belastingvermindering voor dakisolatie blijft bestaan voor
uitgaven in 2016. De vermindering bedraagt 30 procent van
het factuurbedrag en geldt voor iedere belastingplichtige
in België, eigenaar of huurder. Er geldt echter wel een
maximumbedrag en er gelden een aantal voorwaarden:
• Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van
een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning,
appartement, studio).
• De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als
woning bij de start van de werken.
• De dakisolatie moet worden geplaatst door een
aannemer.
• Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rdwaarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante
meter Kelvin per watt). Het aantal centimeter
isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rdwaarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal
dat gebruikt wordt.
• De aannemer moet het volgende op de factuur
vermelden: ‘Verklaring met toepassing van artikel 6311
van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken
die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6°
van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992. Ik,
ondergetekende (naam), bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter
dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt’.
Meer info: dienst Huisvesting, 1e verdieping, stadhuis,
09 340 94 73, huisvesting@lokeren.be,
www.energiesparen.be

20% van alle woningen hebben nog steeds geen
dakisolatie, hoewel sinds 1 januari 2015 de nieuwe
norm voor dakisolatie van kracht is. Bovendien
wordt momenteel werk gemaakt van een Waas
klimaatactieplan om de CO2-uitstoot in onze regio te
verminderen met minstens 20% tegen 2020.
Daarom organiseert Interwaas in samenwerking met
de gemeenten en met steun van de Wase Confederatie
Bouw een samenaankoop dakisolatie in het Waasland.
Er zullen zowel isolatiematerialen worden aangeboden
om zelf te plaatsen als prijzen voor materialen inclusief
plaatsing.
Ook jij kan je steentje bijdragen aan de
klimaatdoelstelling van onze regio door je dak te
isoleren. Als surplus bespaar je op je energiefactuur én
verhoog je het comfort in je woning.

INFOKRANT LOKEREN | maart 2016
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MILIEU EN NATUUR

Heb je interesse?
Vrijblijvend inschrijven of meer informatie op www.

Onlinebevraging klimaatplan

waaslandklimaatland.be/samenaankoop-dakisolatie,
frauke.vangoethem@interwaas.be, 03 780 52 07
Op 8 maart start om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte
op het stadhuis (3e verdieping) een energiefitsessie waar
ook informatie over het verloop van de samenaankoop zal
gegeven worden. Inschrijven voor deze gratis infoavond via
www.eandis.be/energiefit.

Naar de boerderij of de serre
met de klas? De provincie legt
een centje bij.

Op 19 juni 2015 ondertekende Lokeren samen met de
andere Wase gemeenten het Burgemeestersconvenant.
De Wase gemeenten engageren zich om tegen 2020 de
CO2-uitstoot in het Waasland met 20 % te verminderen.
Het afgelopen jaar organiseerde Waasland Klimaatland
50 inspraakmomenten in het Waasland, ook in Lokeren.
“Zo bevroegen we de burgers op de markt (18 november),
bevroegen we de milieuraad (28 oktober), organiseerden
we een klimaatcafé (2 februari). Al deze ideeën werden
gebundeld op grote borden, waar alle burgers, bedrijven en
ambtenaren tussen 4 en 11 februari hun prioriteiten konden

Meer dan zestig actieve en hedendaagse land- en

kiezen. Met deze prioriteiten werd een eerste voorstel van

tuinbouwbedrijven zetten hun poorten open voor een

klimaatplan gemaakt.”

educatief bezoek. Er valt heel wat te beleven: een kijkje
in de grote koeienstal, geitjes aaien, aardbeien plukken,

“We nodigen alle inwoners uit om tussen 1 en 14 maart het

plantjes stekken, kruidentuiltjes maken. Het hoort allemaal

klimaatplan te downloaden op www.waaslandklimaatland.

bij de wondere wereld van de boerderij of serre. Het zijn

be. Indien u suggesties hebt dan kan u deze mailen naar

immers ideale plekjes om op levensechte ontdekking te

info@waaslandklimaatland.be waarna er rekening mee

trekken.

gehouden zal worden. Het aangepaste en definitieve

De Provincie Oost-Vlaanderen draagt de Oost-Vlaamse

klimaatplan (een voor het Waasland en een bijlage voor

land- en tuinbouw een warm hart toe en ondersteunt

Lokeren), wordt op de gemeenteraad van mei 2016

klassen om de boerderij of serre te beleven. Een klas die

gebracht. Vanaf de zomervakantie worden de acties van

een bezoek brengt aan een Oost-Vlaams boerderij uit het

het klimaatplan uitgewerkt om 20% minder CO2 uit te

netwerk www.beleefdeboerderij.be kan 50 euro subsidie

stoten. Zo dragen we ons steentje bij voor een gezonder

ontvangen.

klimaat en sterkere economie.”

Info: dienst Landbouw en Platteland, 09 267 86 79,

Bekijk vanaf 1 maart het voorstel van klimaatplan op

landbouweducatie@oost‑vlaanderen.be,

www.waaslandklimaatland.be en geef je mening tot

www.oost‑vlaanderen.be/landbouweducatie

14 maart.
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Ook dit jaar maken we jacht op zwerfvuil
Doe je handschoenen aan en ga mee op pad
Reeds voor de negende maal organiseert stad Lokeren i.s.m. afvalintercommunale IDM een grote
zwerfvuilactie. Zowat 3500 paar handen gaven Lokeren de voorbije jaren opnieuw de propere
uitstraling die het verdient. Scholen, jeugdbewegingen, volwassenenverenigingen en andere
vrijwilligers maakten onvermoeibaar jacht op het zo gehate zwerfvuil. Het ideaal van een afvalvrije
wereld kwam weer een klein stukje dichterbij.

Door de vele positieve reacties is het niet meer dan
logisch dat ook dit jaar een grootse opruimactie wordt
georganiseerd door stad Lokeren en IDM. Dit jaar heeft de
actie plaats op zaterdag 12 maart. Alle Lokerse jeugd- en
volwassenenverenigingen én iedereen die zich geroepen
voelt om aan alle vervuilers te tonen dat het zo niet verder
kan, zijn welkom. Scholen zijn op vrijdag 13 mei paraat.

Blijf niet achter
Maak je stad schoon. Schrijf jezelf, je familie, je vrienden,
je vereniging alvast in op www.idm.be/zwerfvuil. IDM zorgt
voor fluojasjes, handschoenen, vuilniszakken.
Op deze dag wordt Lokeren ingedeeld in 9 opruimzones:
centrum, Spoele, Daknam (telkens samenkomst op de
Markt), Eksaarde (oud-stationsplein), Oudenbos (SintPauluskerk), Kopkapel (domein Hoogland), Heirbrug (Sint-

Annakerk), Heiende (H.-Hartkerk) en Doorslaar (plein naast
oud tramspoor). Op deze verzamelplaatsen starten de
opruimploegen om 13.30 uur.
Het verzamelde zwerfvuil wordt op een centrale plaats
in elk stadsdeel verzameld en wordt vervolgens tegen
16 uur vervoerd naar het Lokerse marktplein, waar het als
duidelijk signaal voor de vervuilers wordt tentoongesteld.
Vanaf 16 uur vindt daar een groot slotevenement plaats
waar alle deelnemers worden getrakteerd op animatie, een
hapje en een drankje.

i

Info en inschrijven: IDM, Tjen Hillaert,
09 340 60 37, www.idm.be of zwerfvuil@idm.be
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VACATURES

De stad Lokeren is op zoek naar een:

Bestuurssecretaris

dienst bevolking en burgerlijke stand
A1a-A3a / m/v / vervangingscontract (2 jaar) / voltijds
De functie
● De bestuurssecretaris staat aan het hoofd van de dienst bevolking en burgerlijke stand en ressorteert rechtstreeks onder de directeur burgerzaken, onderwijs, cultuur en vrije tijd
● U coördineert en organiseert de werking van de dienst, en stuurt de medewerkers op een motiverende manier aan
● U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beleidsnota, het opvolgen van de werkingsbudgetten, de toepasselijke wetgeving, en de interne controleprocedures binnen uw dienst
● Ook het intern bijscholen van uw medewerkers behoort tot uw takenpakket.

Uw profiel
● U beschikt over goede organisatorische en leidinggevende eigenschappen
● U beschikt over de capaciteiten om zich snel in te werken in de administratieve en juridische materie
van de dienst bevolking en burgerlijke stand zodat u onmiddellijk autonoom inzetbaar bent
● U hebt een masterdiploma

Ons aanbod
● Minimum bruto aanvangswedde 2928,63 euro/maand (voltijds)
● Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau, met een
maximum bruto wedde van 4557,13 euro/maand
● Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke
anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring (maximum 12 jaar)
● Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen
● Maaltijdcheques, fietsve goeding, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor
woon-werkverkeer en extra legaal pensioen
● Een voltijdse contractuele betrekking (vervangingsopdracht voor twee jaar), indiensttreding voorzien
voor begin mei.

Tot en met 7 maart 2016 kunt u solliciteren via de website
lokeren.be/stad-en-bestuur/werken-bij-de-stad/vacatures
Bij uw kandidatuur dient een curriculum vitae en een kopie van uw masterdiploma gevoegd te zijn.

Meer informatie? vacatures@lokeren.be of telefonisch 09 340 86 19
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Ontdek ons via @stadlokeren

VACATURES

De stad Lokeren is op zoek naar een:

Consulent vrije tijd

dienst sport en jeugd
B1-B3 | m/v | contractueel | voltijds
De functie

• Als consulent vrije tijd geeft u vorm aan het vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren tijdens de schoolvakanties
• U staat in voor de communicatie naar deze doelgroep via onder andere de website, flyers of de sociale medi
• U organiseert grote jeugdevenementen
• U coördineert de werking van de uitleendienst
• U neemt het jeugdbeleid kritisch onder de loep en formuleert waar nodig advies aan uw diensthoofd
• U houdt toezicht op de aanwending van het vastgelegde budget
• U bouwt een netwerk op met de betrokken interne en externe partners en maakt deel uit van verschillende werkgroepen
• U motiveert en stimuleert de monitoren en collega jeugdwerkers

Uw profiel
• U heeft een bachelordiploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld of een hoger
diploma
• U bent bereid om af en toe in het weekend en ’s avonds te werken
• U heeft organisatietalent, bent creatief en kan goed in teamverband werken
• U bent in staat een groep mensen aan te sturen en te enthousiasmeren
• U slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure

Ons aanbod
• Contract voor onbepaalde duur
• Minimum bruto aanvangswedde 2342,90 euro/maand
• Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau, met een maximum bruto wedde van
3907,07 euro/maand
• Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring (maximumperiode van 12 jaar)
• Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen
• Maaltijdcheques, fietsve goeding, hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
• Extra legaal pensioen
• Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar.

Tot en met 14 maart 2016 kunt u solliciteren
via www.lokeren.be/stad-en-bestuur/werken-bij-de-stad/vacatures
Bij uw kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie van uw bachelordiploma en een uittreksel uit
het strafregister, model 2 - art. 596.2 Sv (niet ouder dan 3 maanden) gevoegd te zijn.

Meer informatie? vacatures@lokeren.be of telefonisch 09 342 30 11
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SOCIAAL EN GEZONDHEID

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

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

OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of op
afspraak: 09 340 86 07 of 08.
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: woensdag 16 maart van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 16 maart van 9 tot 10 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 10 maart en donderdag 24 maart.

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 kunt 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 22 maart.

Vacatures vrijwilligerswerk

Het OCMW - Sociaal Huis is dringend op zoek naar
vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale
(MMC). Als chauffeur van de MMC rijdt 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 van 0,30 euro.”
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het
Sociaal Huis over een eigen aangepast voertuig.
Natuurvereniging vzw Durme is op zoek naar vrijwillige
natuurgidsen om af en toe in het weekend families en
verenigingen rond te leiden in het natuurgebied het Molsbroek
in Lokeren. Info: 09 348 30 20, vrijwilliger@vzwdurme.be.
Honingraat schakelt vrijwilligers in voor de crisispermanentie waarbij de vrijwilliger om de 8 à 10 weken gedurende
1 week telefonische (gsm-)permanentie (ook na de kantooruren) doet voor oproepen tot opname in het opvangtehuis.
Meer info: OCMW – Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt,
Lepelstraat 4, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be,
09 340 86 68

Jubilea
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Willy Poppe – Jeannine Collewaert				
Gehuwd op 21 maart 1956
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Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Guido Verhaegen – Gabrielle Van de Voorde			
Gehuwd op 26 maart 1966

PRAKTISCH

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 APOTHEKERSSinds 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
21 maart 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: 1 en 15 maart. Het adres van het Woonzorgcentrum
Hof van Eksaarde: Eksaarde-dorp 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 24 maart
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.

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

25 maart – 30 maart - Dr. A. Beke



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

HUISARTSEN EKSAARDE, MOERBEKE

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

TANDARTSEN WAASLAND

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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

Colofon
Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26, Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, dienst communicatie en
stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck(coverfoto), Etienne Ysewyn
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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Tienerfuif
Na het spetterende succes van de eerste editie in 2015,
kon een vervolg niet lang meer uitblijven. Met heel veel
plezier kondigen wij dan ook de tweede editie van de
tienerfuif aan die zal plaatsvinden op vrijdag 4 maart.
Tussen 20 en 24 uur is de fuifzaal van het Sport –en
Jeugdcomplex de plaats voor alle tieners tussen 12 en
15 jaar. In een veilige en gecontroleerde omgeving kunnen
alle tieners hun beste dansmoves bovenhalen en feesten
in stijl, in het thema ‘Glitter en Gold’.
De muziek wordt verzorgd door Frenz&Sisco, Ollround,
Chuki en de Lokerse tiener dj Senne. Voor deze 2de editie
geeft de stad de organisatorische fakkel door aan de
Lokerse jeugdbeweging Chiro Jeko. Samen slaan ze de
handen in elkaar om een spetterende en gratis tienerfuif
te organiseren met tal van leuke extra’s: een photobooth,
sms-wall, een kapsalon/make-upstand, leuke gadgets,
een spetterende lichtshow en nog veel meer. Verder zullen
er ook ‘special guests’ aanwezig zijn.
Om dochter- en zoonlief veilig af te zetten en op te pikken
organiseren we dit jaar opnieuw een kiss&ridezone. Op de
fuif zelf zijn de ouders niet welkom. Tabak en alcohol zijn
verboden op de fuif.

Aanbod ouders van kinderen tussen 10 en 15 jaar
Terwijl de tieners fuiven op de tienerfuif nodigen wij de
ouders uit op de infoavond ‘Als kleine kinderen groot
worden’, die in samenwerking met Drugpunt gratis wordt
aangeboden, van 20.30 tot 22.30 uur in het Sociaal Huis,
Lepelstraat 4. Info: hanne.vaneeckhout@drugpunt.be
Meer info is te vinden op de evenementenpagina
op Facebook www.facebook.com/
jeugddienstlokeren. Voor verdere vragen kan je
ook terecht bij de dienst Sport- en Jeugd, Jens
Metdepenningen en Els De Pauw, Sportlaan 2,
jeugddienst@lokeren.be, 09 340 95 32

VRIJDAG 4 MAART

Als kleine kinderen groot worden
Infoavond voor (groot)ouders over tabak, alcohol
en drugs in de opvoeding
Heb je kinderen tussen 10 en 15 jaar oud die nog geen
tabak, alcohol of drugs gebruiken of er net mee beginnen
experimenteren? Heb jij ook vragen als:
• hoe kan je je zoon/dochter verstandig leren omgaan
met alcohol?
• Mag ik mijn dochter van elf een slokje wijn laten
proeven op een familiefeest?
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• Wat kan ik doen als mijn zoon van vijftien dronken
thuiskomt?

tabak, alcohol en drugs in de opvoeding, terwijl jouw
tiener naar zijn/haar eerste fuif is?

Dan is deze infoavond zeker iets voor jou. Aan de hand
van filmpjes en voorbeelden willen we je helpen zoeken
naar antwoorden op deze vragen.

20.30 tot 22.30 uur, OCMW–Sociaal Huis,
Lepelstraat 4, voor ouders met tieners van 10 tot
15 jaar, gratis
Organisatie: Drugpunt Lokeren–Berlare-Zele
Inschrijven via e-mail naar jeugddienst@lokeren.be
(vóór maandag 29 februari)

De infoavond vindt op hetzelfde moment plaats als de
tienerfuif in Lokeren. Ideaal om als ouder een beetje
verderop een infoavond te volgen rond hoe omgaan met

ZATERDAG 5 MAART

[
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MATCHBOX - JEUGDFESTIVAL @ CC LOKEREN
Het jeugdfestival (15+) MATCHBOX biedt een
onweerstaanbare mix van muziek, kunst, comedy en
nog veel meer, samengebracht op één locatie op één
onvergetelijke dag, zaterdag 5 maart in CC Lokeren.
De dag begint om 17.30 uur met toffe workshops,
begeleid door ervaren en gepassioneerde jongeren:
zeefdrukken, video, dj en rap. Snel inschrijven is de
boodschap. Meedoen met een workshop betekent
gratis toegang tot het festival, dubbele win. Het
jeugdfestival opent de deuren om 19.30 uur. De line-up
is veelbelovend. Hiphopsensatie Uberdope, bekend
van o.a. het aanstekelijke ‘Dat komt ervan’, zet de zaal
op zijn kop. Rapster Gloria Boateng opent met beats
waarop je niet stil kan staan. Lokaal talent Chuki doet er
een verrassingsact. Lachen en gieren kan met standupcomedian Steven Mahieu (o.a. Comedy Casino).
Illustratrice Shamisa Debroey maakt live tekeningen op
muziek.
Ondertussen komen al je zintuigen in verrukking met
performances van lokaal talent (Elien Vervaet, Merel
Depoortere, Noor Mendonck, Niels Somers), een
expo met werken van jonge beeldende kunstenaars
en fotografen (Evelien De Wilde, Klara Vanstraelen,
Inne Torfs, Julie De Bleser, Flore Pensaert (o.v.), Sam
Haeghens, Stiene Laureys, Lore Steveninck, Dieter Bertin
en de deelnemers van de workshop Woord & Draad,
en brengen Monia Kussé en Yael Hirschberg ook hun
danssolo’s.
Meer muziek vind je in de singer-songwriterhoek met
o.a. Calling Blue Jay, Slomote, Chrandesyx, The
Lion and the Wolf en Axan (Umit). In de heerlijk
chille lounge kan je smullen van lekkere snacks, nippen

Gloria Boateng

van fancy drankjes en meedeinen op de muziek van de
opkomende dj’s uit de regio (Gilles, Drumslave, Jake
Switch).
De jonge en getalenteerde dichteres Charlotte
Van den Broeck praat alles aan elkaar, en laat je ook
genieten van enkele beeldende, verhalende gedichten uit
haar recente bundel Kameleon (bekroond als één van de
beste debuutbundels van 2015).
Laat je meeslepen door al dit creatieve
MATCHBOX-geweld. Geniet en feest.

WORKSHOPS (17u30 tot 19u30)
• Zeefdrukken. Vereeuwig die oude tekening die al
jaren aan de binnenkant van je kastdeur hangt. Print
je bandlogo of dj-naam op een T-shirt, affiche of
totebag. Maak van het hemd van je opa of je vergeten
onesie een exclusief exemplaar. Dit en veel meer kan
je uitproberen tijdens de workshop zeefdrukken door

in Lokeren
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Singer-songwriter podium

Slomote

Lucifer (vzw Jeugdklubs Lokeren).
• Video. Ben jij ook gek van films? Wil je graag weten
hoe het filmproces in z’n werk gaat? Ga samen met
de enthousiaste en getalenteerde filmstudente Sam
Haeghens (SamCam) aan de slag en leer de kneepjes
van het vak.
• Rap. Hou je van rappende hiphoppers en ben je zelf
niet op je mond gevallen? Kom dan met MC (Sven
Baeyens) de basis van rap leren. Zet je ‘grote bek’ op,
en met wat talent en moed, heb je na deze workshop
je eerste eigen rap klaar.
• DJ. Voel je de drang om zelf aan de knopjes te draaien
op fuiven en om je muziek door te laten dringen tot de
dansvloer? In de workshop met de ervaren rotten van
de Lokerse dj-Academy leer je de kneepjes van het
entertainen. En binnenkort ben jij de dj van dienst.
• Woord & Draad. deze workshop o.l.v. Julie De Bleser
vindt een week eerder plaats (27 februari) en staat in
functie van de kunstzinnige inkleding van het festival.

MUZIEK
•

Gloria Boateng (Ghana/België) groeide op in Gent
en wist van kleinsaf dat ze anderen blij kon maken
met haar muziek. Haar hiphopbeats wakkeren het
vlammetje van het publiek aan. Ze deelde het podium
al met artiesten als Selah Sue, The Roots en The
Opposites, en waagt momenteel haar kans in Humo’s
Rock Rally 2016 (www.gloriaboateng.com)
• Uberdope, de bekende driekoppige hiphopgroep
uit Gent, ontstond in 2005 vanuit een
gemeenschappelijke liefde voor taal en muziek.
Uberdope bracht onlangs zijn nieuwste singel ‘Niet te
doen’ uit. Deze feestvierders sluiten Matchbox rappend
en energiek af.
• Chuki is een jonge hiphopartiest uit Lokeren die met
zijn beats op Youtube veel fans bereikt. Onder het
motto ‘the finest free hiphop instrumental’. Live op
Matchbox: surpriseact met Gloria Boateng.
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• Slomote, gestart als een studioproject in 2013, wordt
in 2016 volwassen. De fijngevoelige en gelaagde
songs, gedragen door de broze unieke stem van
Pauline De Bruyne (Lochristi), vormen een eigenzinnige
indiesound. Het vijftal kneedt en masseert behendig
je gemoed en klinkt als een mix van melancholie en
heroïek. Pop met scherpe randjes.
• Calling Blue Jay is de artiestennaam van singer-songwriter Marieke De Keukelaere, afkomstig uit Lokeren
maar woonachtig in Londen. Zichzelf begeleidend op
gitaar en piano maakt ze dromerige, breekbare muziek
met een rauw, dramatisch kantje. Na de cd-single
Sunstroke brengt ze met haar eerste album Woods
(release mei 2015) vooral akoestisch werk in het genre
indie folk/pop; een lyrische zoektocht met een vleugje
magie.
• Chrandesyx (Lokeren) brengt akoestische folkpunk die
dan weer ingetogen is, dan weer alle remmen loslaat.
Chrandesyx brengt politiek geïnspireerde protestsongs
of trieste ‘real life stories’. De ideale band om te huilen,
te brullen of te klinken op de kunst, de dorst en de
liefde.
• Axan, een band met 4 jongens uit Lokeren en Zele,
waaronder zanger Umit, die wil aantonen dat muziek
universeel is. Axan brengt voornamelijk Turkse traditionals in een Westers kleedje, naast ook Engelstalig werk.

DJ’S
• Drumslave is het pseudoniem van de Lokerse
Alexander Laureys. Deze drum ’n bass-dj toonde
zijn talent al op MNS (Music Never Stops) en in de
Electropedia Room (Lokerse Feesten), en werd winnaar
van de Bien-contest 2014 (Lokerse jeugdhuizen).
• Jake Switch (17, Lokeren-Waasmunster) liet zich
als dj opmerken op contests en fuiven in de regio. Hij
mengt house met een vleugje hiphop.
• Gilles (Gilles Rosseel) house, techno, bassmuziek.
Medeorganisator en resident van Bolwerk.
• Pepijn Mariman (16, Atheneum Lokeren) doet zijn
eerste publieke optreden als dj.

COMEDY
Lachen, gieren en brullen kan met de West-Vlaamse
stand-upcomedian Steven Mahieu, bekend van o.a.
Comedy Casino (Canvas) en Humorologie Concours.
Ook zijn nieuwste show Maniak doet het goed. Nu dus
ook live bij Matchbox.

PERFORMANCE
• Merel Depoortere (17) is een geboren theatertalent.
Ze brengt op Matchbox haar afstudeerwerk van de
toneelafdeling van de Lokerse Kunstacademie Ter
Beuken, een bewerking van Mieke Dobbels’ toneelstuk
Angelena. Over een vrouw met geestelijke problemen
die al jaren vastzit in de gevangenis. Een zeer
persoonlijk en ontroerend portret vol humor, donkerte,
kwetsbaarheid en brutaliteit. Kunstbende-Waasland
2011, winnaar categorie performance.
• Elien Vervaet (17) brengt haar eigen versie van het
verhaal van Sneeuwwitje: eigenzinnig en eigentijds.
Kunstbende-Waasland 2015, winnaar categorie
performance.
• Noor Mendonck: “Het gaat over ikzelf die steeds
een andere ik van verschillende leeftijden tegenkomt.”
Kunstbende-Waasland 2014, winnaar categorie
performance.
• Surpriseacts. Korte acts die jonge spelers (Luna
Knop, Kaat Goossens e.a.) maken met acteur Peter
Michel (Bad van Marie). Zij zullen hier en daar
opduiken, onverwachts. En je weet nooit zeker: is dit
nu toneel of gebeurt het toch echt?
• Niels Somers (onder voorbehoud) – finalist
Kunstbende Waasland 2013 en 2014 met eigen
teksten in categorie performance

BEELDENDE KUNST / FOTOGRAFIE /
VIDEO / EXPO
• De jonge illustratrice Shamisa Debroey (Mechelen)
zorgt voor live beelden bij het optreden van Gloria
Boateng. Zij werd onlangs bekend met haar
succesvolle graphic novel Verdwaald. Haar werk
bevindt zich ergens tussen illustratie en strip, en
tussen kleurrijk en eenvoud.

Jake Switch, Stiene Laureys, Chuki, Sam Haeghens

• Expo beeldend, fotografie en video. Met werk van
Evelien De Wilde, Klara Vanstraelen, Inne Torf, Julie
De Bleser, Flore Pensaert, Sam Haeghens (SamCam),
Stiene Laureys, Lore Steveninck, Dieter Bertin en de
deelnemers van de workshop Woord & Draad.

DANS
Danssolo’s van Monia Kussé en Yael Hirschberg.

MATCHBOX 2016 is een project van CC Lokeren,
Jeugddienst Lokeren, Jeugdhuis T-Klub, Jeugdhuis
Okapi, Kunstacademie Ter Beuken, Koality Bookings.
Met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen.

MATCHBOX PRAKTISCH
5 maart – CC Lokeren, Kerkplein 5
Workshops: 17.30 uur / Doors: 19.30 uur
Info & tickets: http://ccl.lokeren.be –
CC Lokeren, Kerkplein 5 – 09 340 50 56
Tickets: 6 euro VVK – 8 euro ADK. Wie deelneemt
aan workshop, heeft zijn ticket voor de avond op zak.
www.Facebook.com/matchboxCCLokeren

ZONDAG 13 MAART 2016
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Omloop het Waasland
De 52° editie van deze wielerklassieker start voor de
negende maal op de Markt van Lokeren en komt aan in
Stekene. De wedstrijd is voor Elite Individueel, waarbij ook
renners van de protourploegen aan deelnemen (Quickstep,
Lotto Soudal, BMC, lam, Giant, Lotto Jumbo). De wedstrijd
start op de Markt te Lokeren om 13 uur (officieus), en vangt
officieel aan ter hoogte van de Karrestraat om 13.05 uur.

in Lokeren
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De aankomst is voorzien tussen 16.45 en 17.15 uur in
Stekene.
Wie zoveel mogelijk de renners van dichtbij wil zien neemt
best plaats aan de parking van de Grote Kaai of aan de
sporthal, waar de renners zich aankleden en waar de mecaniciens alles in het werk stellen om de fietsen zo goed
mogelijk af te stellen op maat van hun poulains.
De volledige afstand die door de renners moet worden afgelegd bedraagt ± 170 km: 2 grote ronden van 20 km, 1 overgangsronde van 22 km en 9 plaatselijke ronden van 10,7 km.

Het verloop van de wedstrijd op Lokers
grondgebied:
Markt – Pros. Thuysbaertlaan – Koophandelstraat –
Stationsplein – Uebergdreef – Oude Heerweg;
officiële Start: Karrestraat t.h.v. huisnummer 127 –
Sinaaistraat – Pontweg - Hulstbaan naar Sinaai en
Puivelde om via Eksaarde terug te keren via de Nieuwe
Baan – Oosteindeken - Eksaardedorp – Bautschoot –
Ganzendries – Eksaardebaan – N70 - Heirbrugstraat –
Durmelaan – Markt.
Deze ronde wordt tweemaal gereden zodat de renners
telkens verwacht worden op de Markt in Lokeren om
13.20 en 13.50 uur.

[
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Jeugdboekenweek in bib Lokeren:

‘Weg van de stad’
Van 5 maart tot en met
20 maart is het weer
Jeugdboekenweek, dit keer
met als slogan ‘Weg van
de stad’. De bib maakt tijd
voor jou vrij met tal van leuke
activiteiten: “Blijf je het liefst ver weg van de stad of ben je
wég van de stad? Waar woon jij? In een drukke stad? Op
een rustig plekje op het platteland? Aan de rand van de
stad? Hier of aan de andere kant van de wereld? We hebben het over steden, dorpen en landen, woonmogelijkheden,
duurzaamheid, de stad in transitie, interculturaliteit en

superdiversiteit. En dat alles in boeken. Uiteraard.”
“Zoals ieder jaar kun je bij ons terecht voor leuke
boekentips. En er is een wedstrijd waarmee je een mooie
prijs kan winnen. Elk kind tot 12 jaar die de bib tijdens
de jeugdboekenweek bezoekt krijgt een leuk geschenkje
(zolang de voorraad strekt).”
Tijdens de openingsuren van Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70, bibliotheek@lokeren.be

Let op het sleuteltje van het vrijetijdspas
Als u op flyers, affiches of internet deze sleutel bij een
activiteit ziet staan, wil dat zeggen de mensen die een
vrijetijdspas hebben, 80 procent korting krijgen bij
inschrijving of aankoop van een ticket.
Een vrijetijdspas kan alleen worden aangevraagd door
mensen die:
- Recht hebben op een leefloon of een inkomensgarantie
voor ouderen
- Al minstens 2 jaar een werkloosheidsvergoeding krijgen
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- In budgetbegeleiding zijn, in budgetbeheer of collectieve
schuldenregeling
- Behoren tot de categorie: niet-werkende met een beperking.
Meer informatie en aanvragen van het vrijetijdspas:
Ontmoetingshuis De Moazoart, Kazernestraat 80, elke
vrijdag van 9 tot 12 uur of op afspraak via 0497 70 05 40;
Sociaal Huis, Lepelstraat 4, van maandag tot vrijdag van
9 tot 11 uur of op afspraak via 09 340 86 60

AGENDA
Dinsdag 1 maart


VORMING/INFO

‘Kaartjes‑ en
achtergrondtovenarij met
gelly plate, formystempels’
Kennismaking met verschillende
materialen (acrylverf, inktpad) en je
leert een achtergrond maken met
de gelly plate (bewerken met allerlei
technieken). Je ontdekt de wondere
wereld van formy waarmee je een
eigen stempel kan maken en deze
steeds opnieuw kan omvormen
tot een nieuwe creatie. Ook op
woensdag 2 maart.
Van 19 tot 22 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
cursus, koffie/thee/cava en
gebak inbegrepen)
Organisatie en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliedetiti.be
VORMING/INFO

Swingdansen - intiatie

Amerikaanse bevolking. Het is de
voorloper van o.a. de rock 'n roll en
de boogie woogie, en zelfs van de
hedendaagse hiphop/funk. Ambiance
verzekerd.
Je draagt best schoenen met een
leren zool.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1;
10 euro – 5 euro (kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 3 maart
Woensdag 2 maart





FILM
PODIUM

Sprookjes Enzo - De maan in
het zand – familie 1+

Mia Madre

15 uur; CC Lokeren, Kerkplein 5;
UITVERKOCHT
VORMING/INFO

‘Kaartjes‑ en achtergrondtovenarij met gelly plate, formy
stempels’
Zie 1 maart.
Van 14 tot 17 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
cursus, koffie/thee/cava en
gebak inbegrepen)
Organisatie en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliedetiti.be
Om op te warmen voor het dansfeest
“Radio Modern” (25/3), komt Lindy
Hopper Sep Vermeersch ons
initiëren in het swingdansen. Hij leert
ons de danspassen, en besteedt
ook aandacht aan de muziek,
geschiedenis en dansfilosofie.
Dansplezier staat centraal. Het
swingdansen kende zijn grootste
ontwikkeling rond 1930 bij de zwarte

en anderstaligen praten in groepjes
over alledaagse dingen: kinderen
en ouderen, feesten, ziekte en
gezondheid, werk. We doen ook
allerlei activiteiten.
Ook op 3, 9, 10, 16, 17, 23 en
24 maart.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

VORMING/INFO

Babbelonië
Wil je graag je dorpsgenoten beter
leren kennen? Wil je graag samen
met anderstaligen Nederlands
praten? Heb je zin in boeiende
gesprekken en leuke activiteiten?
Babbelonië gaat op wereldreis in je
stad/gemeente. Nederlandstaligen

Nanni Moretti – Italië 2015 – duur:
107’
Het leven van Margherita, een
succesvol filmmaker, komt onder
hoogspanning te staan wanneer
haar moeder in het ziekenhuis wordt
opgenomen. Ze zit midden in de
draaiperiode van haar nieuwe film en
heeft te maken met een pretentieuze
Amerikaanse acteur; hij begrijpt haar
regieaanwijzingen niet en vraagt op
de set steeds de aandacht met zijn
sterke verhalen. Met een ex-man,
een opgroeiende dochter en de
strubbelingen in een nieuwe relatie
kan ze er niet veel meer bij hebben.
Haar broer die wel de nodige tijd
aan het ziekbed kan doorbrengen,
drukt Margherita met haar neus op de
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feiten: hun moeder zal niet lang meer
leven. Dit besef dwingt Margetha stil
te staan bij het leven dat ze leeft. Ze
neemt haar moeder mee naar huis
om deze laatste fase met haar door
te kunnen brengen. Het afscheid van
haar moeder wordt een verdrietige
maar ook een waardevolle periode in
haar leven.
“MIA MADRE is de meest voldragen,
de meest volwassen Morettifilm
sinds zijn Gouden Palm in 2001, La
stanza del figlio. Een in melancholie
badende film die het terloops ook
even moet hebben over de kunst van
het opvoeden, het kunnen omgaan
met mensen. Hij schildert haarfijn, in
eenvoud een fijngevoelige, hartverwarmende en serene familiekroniek.
Verhelderende, poreuze cinema is
het. Een verademing.” (Filmmagie)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 2 maart. Ook op 9, 10, 16, 17, 23
en 24 maart.
Van 9 tot 11 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Naaiatelier
Een rokje in een winters stofje, een
eenvoudige poncho of een broek
leren omnaaien. Iedereen kan werken
naar eigen mogelijkheden. Ook op
17 en 31 maart.
19.30 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
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Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Nadine
Van den Bossche, 09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Zaterdag 5 maart


FEEST

Verwendag voor kids –
Jeugdboekenweek 2016

Zie UiTgelicht.
Van 9 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
FEEST

Opendeurdag Leefschool
Eikenkring
Kom langs in onze methodeschool
en maak kennis met onze manier
van lesgeven. Je kan onze klassen
en buitenruimte bezoeken en ook
praten met leerkrachten en ouders.
Tijdens je bezoek zal je kunnen
zien dat Leefschool Eikenkring een
gewone basisschool is, maar toch
ook anders.
Van 10 tot 12 uur, Leefschool
Eikenkring, Zeveneken‑Dorp 6
(Zeveneken)
Organisatie en info: Leefschool
Eikenkring, www.eikenkring.be

Elke zaterdag vind je in de bib op
de 1ste verdieping boeken die
je niet hoeft terug te brengen.
Breng een eigen boek mee dat je
graag wil doorgeven zodat iemand
anders het ook kan lezen en ruil
het in voor een boek dat je mag
houden, wegschenken, of opnieuw
binnenbrengen. Of ruil het voor een
bon waarmee je een volgende keer
een boek kan ruilen. Kom gerust eens
kijken hoe het werkt. Ook op 12, 19
en 26 maart.
Van 10 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
wordt er in de vertelstoel tussen de
kinderboeken een leuk verhaaltje
voorgelezen. Alle kinderen zijn
welkom. Ook op 19 maart.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

PODIUM

Matchbox – Jongerenfestival
15+ / cultuurhappening

Zondag 6 maart


HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren postzegeltentoonstelling

Zie UiTgelicht.
19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
VVK: 6 euro – ADK: 8 euro
(deelname workshop is inclusief
ticket avondprogramma)
Info en tickets:
ccl.lokeren.be/matchbox,
09 340 50 56
VORMING/INFO

Recykleren
Maak van een afgeschreven kledij
een originele outfit. We beginnen
met een bestaand kledingstuk (een
hemd, een broek …) en toveren dat
om tot een uniek stuk. Loesje Leysen,
mede‑eigenares van het merk
Stan&Loesje en deel van het Belgisch
ontwerperscollectief My Daily Woud,
begeleidt de workshop. Eigen design
wordt technisch gerealiseerd en
je krijgt uitleg over het gebruik van
verschillende materialen.
Meebrengen: een stofschaar,
naald, draad en een naaimachine.
Basiskennis naaien is vereist. Ook op
19 maart.
12.30 uur, Kringwinkel De Cirkel,
Bobijnerslaan 3;
20 euro – 10 euro (kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Dinsdag 8 maart


VORMING/INFO

Bloemschikken
Onder begeleiding maak je een
paasstukje waarmee je de lente in
huis brengt.
Ook op 10 maart.
Van 13.30 tot 15.30 uur,
parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 09 348 71 73,
cecile.carnoy@telenet.be
VORMING/INFO

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

Het Lam Gods ont(k)leed –
daguitstap

HOBBY/TOERISME

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Lokeren‑Daknam
Verkoop van baby‑ en kinderkleding,
speelgoed, kinderfietsen,
babyartikelen.
Van 14 tot 16 uur, parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 1; gratis
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren‑Daknam,
09 349 17 91
VORMING/INFO

Snoeien van kleinfruit
Niet alle kleinfruitsoorten zijn
eenvoudig te snoeien. Snoeien is een
vak apart en dat leer je niet uit een
boek: je moet het gewoon doen.
Van 9.30 tot 11.30 uur,
Norbert Wauters, Gentdam 29;
2 euro
Organisatie en info: Velt,
www.velt.be

We starten onze dag in het
Caermersklooster, waar gids Martine
Audenaert (Gandante) ons alles leert
over de restauratie van het beroemde
veelluik het Lam Gods. We verdiepen
ons ook in het ‘mystieke mysterie’
van de zingende en musicerende
engelen. In de Sint-Baafskathedraal
bezichtigen we het Lam Gods met
een audioguide. In de namiddag zien
we de restaurateurs live aan het werk
in het Museum voor Schone Kunsten.
Goede stapschoenen aanbevolen.
Van 10.30 tot 16 uur,
Provinciaal Cultuurcentrum
Caermersklooster,
Vrouwebroerstraat 6 (Gent);
25 euro – 18 euro (kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/
waas‑en‑dender
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VORMING/INFO

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Lokeren-Daknam
Verkoop van baby‑ en kinderkleding,
speelgoed, kinderfietsen,
babyartikelen.
Van 14 tot 16 uur, parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12; gratis
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren‑Daknam, 09 349 17 91
VORMING/INFO

Rondleiding in de bibliotheek

VORMING/INFO

Kraambeurs
Tijdens de kraambeurs valt er heel
wat te ontdekken. Aanstaande
ouders kunnen zich op deze avond
kunnen zich op deze avond over
diverse onderwerpen informeren. De
beurs wordt immers georganiseerd
in samenwerking met een aantal
partners zoals Kind & Gezin, de
burgerlijke stand van de stad Lokeren
en het UZ Gent. Verder zullen
ook onze vroedvrouwen, sociaal
verpleegkundigen, tabakologen en
kinesisten je van heel wat nuttige
informatie en tips voorzien.
Van 19.30 tot 21.30 uur, cafetaria
van het AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens kantooruren)

Woensdag 9 maart
Rondleiding door de bibliotheek, met
uitleg over de computercatalogus.
Groepen enkel op afspraak. Ook op
10 maart.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be



Papier, restjes stof, snippers,
touwtjes worden samengesmolten
in een collage door een laagje
warme was. Het geheel wordt in
elkaar gestreken met een speciaal
strijkijzertje. Ook op 9 maart.
Van 19 tot 22 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
koffie/thee/cava en gebak
inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliesdetiti.be
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VORMING/INFO

Encaustic
Zie 8 maart.
Van 14 tot 17 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
koffie/thee/cava en gebak
inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliesdetiti.be
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 2 en 3 maart. Ook op 10, 16, 17,
23 en 24 maart.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

FILM
VORMING/INFO

Madagascar

VORMING/INFO

Encaustic

Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Een zebra uit de New Yorkse dierentuin
wil naar de wildernis toe en ontsnapt uit
de dierentuin. Zijn vrienden de leeuw,
de giraf en het nijlpaard gaan achter
hem aan. Ze worden op een boot
gezet, maar belanden na een ongeval
in Madagascar. Helaas hebben deze
New Yorkers geen flauw idee hoe ze in
het wild moeten overleven.
Van 14.30 tot 16 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis

Workshop kledij pimpen
Weet je niet wat gedaan met die
afgedragen jeans of dat oude
jeansrokje, maar kan je er toch
moeilijk van scheiden? Geen nood,
we maken het weer helemaal hip of
we maken er een leuk tasje van: dat
is pimpen.
Van 19.30 tot 22.30 uur, Stof&Co,
Hillarestraat 254; 15 euro
Organisatie en info: Gezinsbond
Beervelde, 09 355 99 61,
info@gezinsbondbeervelde.be
VORMING/INFO

‘Over het volk van Abdelkrim’
Sietske de Boer schreef een boek
over de Rifstreek, haar bewogen
geschiedenis en bewoners. Als
Nederlandse journaliste ruilde ze

haar officiële perskaart in voor een
verblijf in Al Hoceima, zowat de
bekendste stad voor veel Marokkanen
uit Lokeren, Temse en Sint‑Niklaas.
In haar boek gaat ze op zoek naar
de historische rol en verdiensten van
Abdelkrim El‑Khattabi. Hij speelde
een belangrijke rol in de strijd tegen
de Spaanse en Franse bezetter.
Abdelkrim is vandaag terug sterk
onder de aandacht. Helemaal uit
Workum: Sietske de Boer. We
voorzien ook poëzie en muziek op het
podium.
Van 19.30 tot 22 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1; 5 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

‘Ecotuinen zonder gif of
ongewenste gasten’

Hoe kan je preventief onkruid en
plagen in je ecotuin voorkomen?
Hoe trek je natuurlijke vijanden voor
onkruid aan en hoe ga je om met
lastige gasten? Na het volgen van
deze cursus krijgen ongewenste
klanten geen kans meer in jouw tuin.
Van 19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 5 euro – 2,50 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 10 maart


Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

FILM

Broer

VORMING/INFO

Rondleiding in de bibliotheek
Zie 8 maart.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
Geoffrey Enthoven – België, Ierland
2016 – duur: 115’
Ex-hoteluitbater Mark Lebeer krijgt
onverwacht een uitnodiging van de
knappe, steenrijke Ierse Grace om
hun oude liefdesaffaire van twintig
jaar geleden nieuw leven in te blazen.
Het bericht is echter niet voor hem
bedoeld, maar voor zijn broer Michel
die destijds het ouderlijk hotel heeft
failliet geholpen en daarna vertrokken
is met Marks vrouw. Opgestookt door
zijn geldzuchtige buurman Ronnie,
besluit Mark zich uit te geven voor
zijn broer en zo de vroegere familiale
‘rekeningen’ te vereffenen. Wanneer
Mark en Ronnie in Ierland toekomen,
blijkt dat Grace ook haar eigen,
duistere agenda heeft.
Met Koen De Bouw, Titus De Voogdt
en Koen De Graeve.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 2, 3 en 9 maart. Ook op 16, 17,
23 en 24 maart.
Van 9 tot 11 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis

VORMING/INFO

Bloemschikken

Zie 8 maart.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 09 348 71 73,
cecile.carnoy@telenet.be

Vrijdag 11 maart


HOBBY/TOERISME

Sterrenkijkdagen in het
Molsbroek
Buiten op de dijk staan een aantal
telescopen opgesteld. Daarmee
zal bij helder weer naar diverse
hemelobjecten gekeken worden,
waaronder livewebcambeelden van
de planeet Jupiter. Verder verkennen
we de hemel met het blote oog en
wordt een rondleiding gegeven door
de lentesterrenbeelden waarbij de
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helderste sterren benoemd worden.
Ook op 12 maart.
20 uur, Bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
www.vzwdurme.be
PODIUM

leerlingen, 12 uur: eetfestijn met
dessertenbuffet, 14 uur: leuke
spelenmarkt en kinderanimatie.
Van 10.30 tot 14 uur, stedelijke
basisschool Eksaarde, Dam 67
(Eksaarde)
Organisatie en info: Veerle
Bogaert, 09 346 82 96,
www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Ali B (NL): Je suis Ali / humor
HOBBY/TOERISME

Homo’s vinden dat hij mee moet
varen op de Marokkaanse boot
tijdens de Gay Pride. Imams vinden
dat hij vaker de islam moet prediken
op tv. Nederlanders vinden dat hij de
Marokkaanse jeugd moet aanspreken,
‘want naar jou luisteren ze tenminste’.
Politici vinden dat hij openlijk afstand
moet nemen van IS. Marokkanen
noemen hem een kaaskop. In ‘Je
suis Ali’ zien we eindelijk welke kant
Ali kiest. Gaat hij heel hard om zijn
moeder roepen? Spreekt hij fatwa’s
uit? Rapt hij zijn critici helemaal
kapot, of gaat hij ze met humor te lijf?
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 15 – 14 – 12 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zaterdag 12 maart


FEEST

Jaarlijks schoolfeest
Het programma ziet er als volgt
uit: 10.30 uur: optreden van de

30

Boekenruilrek
Zie 5 maart. Ook op 19 en 26 maart.
Van 10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/Boekenruil
reklokeren
HOBBY/TOERISME

Quiz

20 uur, Bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
www.vzwdurme.be
PODIUM

		

Kunstbende: Voorronde
Waasland 2016 – Wedstrijd in
kunst (jongeren 13-19 jaar)
Kom kijken naar jongeren vol ideeën,
creativiteit en verbeelding. Kunst kent
hier geen grenzen: een energieke
punkband, een urban danschoreografie of een abstract schilderij. In deze
Bende kan en mag alles.
Een organisatie van Wacco, Wase
Cultuur- en Gemeenschapscentra.
14 uur, CC Ter Vesten &
JH Togenblik, Gravenplein 2,
Beveren; 3,5 euro
Info & tickets:
tervesten.beveren.be,
tickets.tervesten@beveren.be
PODIUM

Naast de buren / ’t arsenaal:
‘Kreutzersonate, als het
verlangen maar stopt’ / theater
De ouderraad van kleuterschool
Duizendvoet en lagere school OLVC
nodigt uit voor haar jaarlijkse quiz ten
voordele van de school, een gevarieerde en toegankelijke quiz, iedereen
is welkom. Inschrijven voor 6 maart.
Ploegen van maximum 4 personen.
19.30 uur, De Hagewinde, Zaal
De Tilde, Poststraat 6;
20 euro (per ploeg)
Organisatie en info:
De Ouderraad, Hendrik Huyghe,
quiz.ouderraad@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Sterrenkijkdagen in het
Molsbroek
Zie 11 maart.

“Ik heb gelezen dat als je de
‘Kreutzersonate’ speelt, het net is
alsof je danst, bijna alsof je seks
hebt met iemand. Ze is alleen. Met
hem. Alleen in ons huis.” Karsten en
Hannah hebben een goed huwelijk.
Tot violiste Hannah pianist Michaël
leert kennen en met hem musiceert.
De intimiteit die door de muziek
ontstaat, maakt Karsten gek van
jaloezie. De novelle van Tolstoj (1891)

is genoemd naar een stuk van Ludwig
van Beethoven. Wat als passie
allesoverheersend wordt, en jaloezie
het verstand compleet uitschakelt?
Spel: Angela Schijf en Tom Van
Landuyt – muziek: Nikolaas Kende
(piano) en Jolente De Maeyer (viool)
– regie: Michael De Cock.
Gratis inleidende babbel om
19.30 uur.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 17 – 16 – 14 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Bijeenkomst VVE WG
Dagvlinders
Van 13.30 tot 17 uur,
BC Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Organisatie en info:
VVE WG Dagvlinders,
www.phegea.org/dagvlinders

Zondag 13 maart


FEEST

29ste Koveken
Paardenworstenfestijn
Vzw Koveken organiseert voor
de 29ste keer het jaarlijkse
paardenworstenfestijn ter
gelegenheid van de jaarlijkse
reuzenstoet.
12 uur, parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12
Info en inschrijvingen:
info@koveken.be

Dinsdag 15 maart


VORMING/INFO

Koken genieten

Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

VORMING/INFO

Letter en pen-degustatie

Zwanenzang
Zwanenzang is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Vlaamse
jeugdschrijvers Guy Didelez en
Joke De Vloed. Het verhaal wordt
verteld door Sarah Van Overwaelle
en muzikaal ondersteund door
Dimlicht. In deze voorstelling wordt
het moeilijke thema dementie op een
kindvriendelijke en originele manier
benaderd voor jong en oud.
Van 15 tot 16 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1; 10 euro
Organisatie en info:
Davidsfonds Lokeren,
www.dimlicht.be/zwanenzang

Initiatie kalligrafie. Ook op 16 en
17 maart.
Van 19 tot 22 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
materiaal/koffie/thee/cava en
gebak inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliesdetiti.be

SPORT

Omloop van het Waasland

VORMING/INFO

Borstvoeding

HOBBY/TOERISME

Archief postzegeltentoonstelling
Van 10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis

We maken onder begeleiding een
volledige menu. Ook op 22 maart.
13.15 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 30 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 09 348 11 69,
moni.slabbaert@icloud.com

Zie UiTgelicht.

De prenatale lessen geven aanstaande ouders de kans zich voor te bereiden op de bevalling waarbij ze een
kijkje kunnen nemen op de kraam- en
verlosafdeling. De eerste les behandelt borstvoeding, terwijl de tweede
les uitgebreid ingaat op arbeid en bevalling. Ook op 17, 22 of 24 maart.
19.30 uur, AZ Lokeren
(kraamafdeling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de
kantooruren)
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Woensdag 16 maart


FEEST

Gezellig samenzijn
Jaarlijks gezellig samenzijn.
Gastspreker: mevrouw Marijke Duim
‘De rol van de vrouw in de partij’.
14.30 uur, Biznishotel Lokeren,
Zelebaan 100
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, MuylaertD’Haen, 09 348 32 87
HOBBY/TOERISME

‘Peperbus’, vertelling – voor
kinderen vanaf 6 jaar

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 44,
verdurme.teneede@skynet.be
VORMING/INFO

Letter en pen-degustatie
Zie 15 maart. Ook op 17 maart.
Van 14 tot 17 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
materiaal/koffie/thee/cava en
gebak inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliesdetiti.be
VORMING/INFO

Babbelonië

Op het marktplein staat de
Peperbus (zo wordt de toren van de
Sint‑Laurentiuskerk genoemd). Voor
kinderen is een torenbeklimming
een spannende belevenis. Tijdens
het klimmen wordt er regelmatig
gepauzeerd en vertelt Els Van Hooste
een leuk en spannend torenverhaal.
De plaatsen zijn beperkt dus snel
inschrijven is de boodschap.
Bij grote belangstelling kan een 2e
vertelling plaatsvinden om 15.30 uur.
Van 14 tot 15.15 uur en
van 15.30 tot 16.45 uur
(bij grote belangstelling),
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
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Zie 2, 3, 9 en 10 maart. Ook op 17,
23 en 24 maart.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 17 maart


FILM

Elser
Oliver Hirschbiegel – Duitsland 2015
– duur: 110’
Met slechts dertien minuten meer had
meubelmaker Georg Elser eigenhandig de wereldgeschiedenis veranderd
en miljoenen levens kunnen redden.
Met die dertien minuten meer zou
de door hem gemaakte bom Adolf
Hitler en zijn handlangers hebben
gestopt. Maar op 8 november 1939

verliet Hitler de plek van de geplande
aanslag eerder dan verwacht, waardoor het plan van Elser catastrofaal
mislukte. Wie was deze man die het
gevaar van Hitler eerder zag dan vele
anderen en actie ondernam juist toen
iedereen gedwee orders volgde of
zweeg? Wat zag hij dat anderen in
zijn omgeving niet zagen of wilden
zien? En wat bewoog hem om zelfs
in gevangenschap van de Duitsers
te blijven strijden in de hoop een
wereldoorlog te voorkomen.
“Met ‘Der Untergang’ schetste Oliver
Hirschbiegel de laatste waanzin
van Adolf Hitler. Nu geeft hij een
monument aan de gewone Duitser
die bijna Hitler vermoordde en zo de
Tweede Wereldoorlog had kunnen
voorkomen. Het is een vrij conventionele, maar efficiënte Heimatfilm.
Georg Elser was een geradicaliseerde schrijnwerker die, zo blijkt
nu, het gelijk aan zijn kant had toen
niemand hem gelijk gaf. Hij is voor
altijd de anti-held.” (De Standaard)
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

Start petanqueclub – Vlaamse
Actieve Senioren afdeling
Lokeren
Iedereen welkom vanaf 50 jaar.
Van 14 tot 17 uur,
petanquebanen Heirbrug
Sint‑Anna Lokeren, Heirbrug 4;
gratis

Organisatie en info: Vlaamse Actieve Senioren afdeling Lokeren,
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be
VORMING/INFO

Babbelonië

Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de
kantooruren)
VORMING/INFO

Naaiatelier
Zie 3 maart. Ook op 31 maart.
19.30 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Nadine
Van den Bossche, 09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com

VORMING/INFO

Erfrecht en successieplanning
Mevrouw Follens, juriste bij VDK, licht
de basisbegrippen van het erfrecht toe.
Van 14 tot 16.30 uur, zaal
Het Volk, Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info:
Okra-academie
(seniorenacademie) Lokeren,
www.okra.be/waasendender

Zaterdag 19 maart


VORMING/INFO

Zie 2, 3, 9, 10 en 16 maart. Ook op
23 en 24 maart.
Van 9 tot 11 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Letter en pen-degustatie
Zie 15 en 16 maart.
Van 19 tot 22 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 35 euro (atelier,
materiaal/koffie/thee/cava en
gebak inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
09 345 67 71, info@foliesdetiti.be
VORMING/INFO

Arbeid en bevalling

Zie 15 maart. Ook op 22 of 24 maart.
19.30 uur, AZ Lokeren
(kraamafdeling), Lepelstraat 2

Puur natuur vrouwelijk
In deze workshop leer je tien
belangrijke vrouwenkruiden
kennen; we maken remedies, die
je gezondheid en je vrouwelijkheid
alleen maar ten goede komen.
19.30 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0497 43 45 99,
agnes.raemdonck1@telenet.be

Vrijdag 18 maart


FEEST

FEEST

KVG Groot Lokeren
(Katholieke Vereniging
Gehandicapten)
KVG Groot Lokeren nodigt u graag
uit op haar Paasfeest. Programma:
paasbezinning, belegde broodjes en
koffie gevolgd door bingo.
14 uur, Parochiezaal Doorslaar;
4 euro
Info en inschrijvingen:
09 328 64 07,
patrickvanrumst@gmail.com
FEEST

De avonden van de
Hagewinde: ‘TapasQuiz
Deluxe!’

De avonden van de
Hagewinde: Lekkere Lokerse
kost
MFC de Hagewinde organiseert
2 feestelijke avonden. De opbrengst
van de avonden van de Hagewinde
is integraal voor de kinderen en
jongeren die in de Hagewinde
verblijven. Ook op 19 maart.
Van 17.30 tot 20 uur, MFC de
Hagewinde, Poststraat 6; 14 euro
Organisatie en info: MFC,
09 337 89 00, feest@hagewinde.be

Zie 18 maart.
Van 17.30 tot 20 uur, MFC de
Hagewinde, Poststraat 6; 24 euro
Organisatie en info: MFC,
09 337 89 00,
feest@hagewinde.be

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 5 en 12 maart. Ook op 26 maart.
Van 10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag

Zie 5 maart.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
PODIUM

Abbatoir Fermé: ‘Brief History
of Hell’ / theater

Kunst in crisis? In 2012 werd
bij Christie’s 67 miljoen euro
geboden voor ‘Orange, Red, Yellow’
van Rothko - waarmee het alle
veilingrecords van hedendaagse
kunst brak. Tijd dus voor een
kleurrijke satire over hedendaagse
beeldende kunst. In ‘A Brief History
of Hell’ wordt er veel gepraat,
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getaterd en gelachen over bubbels,
over galeries, over obsessie en
verzamelmanie, over geld, over sushi,
over ego’s, over hebben en over zijn,
over schoonheid, over seks, over verf,
over pellicule en soms ook wel eens
over kunst en leven.
“Een voorstelling waar geen
ontkomen aan is. De tekst zorgt
voor verbaal vuurwerk… sterke
acteursploeg... Toptheater.”
(Theaterfestival 2013)
Tekst en regie: Stef Lernous - spel:
o.a. Tine Van den Wyngaert, Chiel
van Berkel - muziek: Kreng.
Gratis inleidende babbel om
19.30 uur.
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

Chocoladewandeling
14.30 uur, stad Lokeren
Organisatie en info: KVLV
Oudenbos, Maria Naudts,
09 349 31 30,
maria_naudts@hotmail.com

Zondag 20 maart


HOBBY/TOERISME

Ontbijt op zondag

PODIUM

Mòs Ensemble - jazz
Sfeer, klankkleur, energie,
improvisatie en doorgecomponeerde
werken zijn enkele kernwoorden om
het Mòs Ensemble te omschrijven.
Vertrekkende vanuit composities en
arrangementen van Kobe Boon staat
het collectief musiceren voorop,
waarbij verrassende wendingen het
spannend houden. De ongewone
bezetting met twee zangeressen
en twee saxofoons zorgt voor een
persoonlijke klankkleur.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 10 euro
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be

Op palmzondag wordt u een lekker
ontbijt aan huis bezorgd. Opbrengst
is ten voordele van een ‘goed doel’.
6 euro (per persoon)
Organisatie en info: KWB
Kopkapel, 09 348 62 51
HOBBY/TOERISME

Tu es Petrus postzegeltentoonstelling

VORMING/INFO

Recykleren
Zie 5 maart.
12.30 uur, Kringwinkel De Cirkel,
Bobijnerslaan 3;
20 euro – 10 euro (kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

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

OPENDEURDAG

PODIUM

Dag van de Zorg – ‘Zorg in
beweging’

Jongerenkoor Malaika in
concert

Emiliani is een dynamische en
innovatieve voorziening flexibel
aanbod meerderjarigen. We zijn
voortdurend op zoek naar manieren
om de dagelijkse ondersteuning
aan 180 volwassenen met een
verstandelijke beperking niet alleen te
garanderen, maar ook te verbeteren.
Laat je verrassen door deze boeiende
wereld van zorg en ondersteuning.
Maak kennis met een veelzijdige,
warme en ondernemende sector.
Neem een kijkje in de woningen,
ateliers, wasserij, snoezelruimte.
Ontdek hoe een tillift werkt, maak
een ritje met de aangepaste
duofietsen, breng een bezoek aan
de vacaturestand, kinderanimatie,
en geniet tussendoor van een hapje
of drankje in de cafetaria. Een
groep van enthousiaste cliënten en
medewerkers staan alvast te popelen
om je met open armen te ontvangen.
Van 10 tot 17 uur, Emiliani,
Krekelstraat 17
Info: Emiliani, 09 348 17 39,
info@emiliani.be,
www.emiliani.be

Het Lokerse jongerenkoor Malaika
brengt een concert in de sfeervolle
kerk van Oudenbos. Ook ditmaal
nemen we je mee op een muzikale
reis doorheen de wereld, met vrolijke
uptemponummers, afgewisseld
met rustige muziek. Malaika staat
onder leiding van Kristien Heirman,
Simon Neyt neemt de instrumentale
begeleiding voor zijn rekening.
Gegarandeerd een hartverwarmende
zondagochtend. Heb je na dit leuke
concert zin gekregen om mee
te komen zingen? Zelfs zonder
koorervaring én vanaf 12 jaar kan je al
bij ons terecht.
11 uur, kerk van Oudenbos;
10 euro (kassa) – 8 euro
(voorverkoop) – 5 euro (‑12 jaar)
Info en tickets: 09 355 83 72,
kaartenverkoop@malaika.be,
bestuur@malaika.be
VORMING/INFO

S.O.S. Moestuinles

OPENDEURDAG

Coaching met en door
paarden
U kunt kennis maken met de
omgeving, met de paarden en
met de coach. Samen met een
versnapering en een drankje wordt
u ondergedompeld in de wereld van
paard en ruiter en kunt u genieten van
een rondleiding.
15 uur, Gentdam 45; gratis
Organisatie en info: Coaching
met en door paarden,
0495 28 67 00,
inge@coachingmetendoorpaarden.com

Curieus organiseert een nieuwe
S.O.S moestuinles maar deze keer
met een ‘stekskes’-ruilbeurs. Iedereen
die met een vraag zit over de opstart
van een moestuin, of een probleem
heeft met zijn bestaande moestuin
is welkom. Nieuw is ook dat er een
mogelijkheid is om je teveel aan
zaailingen van een soort te ruilen
of weg te geven. Of als je graag
zaailingen wil aanschaffen van een
hobbytuinier is dit je kans.
Van 10 tot 12 uur, Curieus,
Hillarestraat 196; 2 euro

Info en inschrijvingen: Curieus,
An Lebeer, 0497 22 35 48,
anlebeer@telenet.be

Dinsdag 22 maart


PODIUM

Kijk op klassiek
Muziek beluisteren op de zolder van
de bibliotheek, met muziekpedagoog
Jules De Beule. Op het programma:
G. Holst: The Planets
Van 14 tot 16.30 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
4 euro
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Workshop bloemschikken thema Pasen
Door Vlaamse Actieve Senioren
afdeling Lokeren. Materiaal, koffie en
taart inbegrepen in de prijs.
Van 14 tot 17 uur, Den Jiver,
Markt 20;
25 euro (leden) – 30 euro
Organisatie en info: Vlaamse
Actieve Senioren afdeling
Lokeren, 0473 20 76 08,
christiane1954@live.be
VORMING/INFO

Koken genieten
Zie 15 maart.
19.30 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 30 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 09 348 11 69,
moni.slabbaert@icloud.com
VORMING/INFO

Borstvoeding
Zie 15 en 17  maart. Ook op
24 maart.
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VORMING/INFO

Bloemschikken
Les bloemschikken rond Pasen.
Van 19 tot 22 uur,
Everslaarstraat 146
Organisatie en info: KVLV
Lokeren‑Centrum, kvlv.
lokerencentrum@gmail.com
VORMING/INFO

Babbelonië
19.30 uur, AZ Lokeren
(kraamafdeling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de
kantooruren)

Zie 2, 3, 9, 10, 16 en 17 maart. Ook
op 24 maart.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Woensdag 23 maart


van Patricia Highsmith, auteur van
Strangers on a Train en The Talented
Mr. Ripley.
“Voor wie houdt van cinema die
in het hart blijft natrillen als een
meesterlijk geworpen mes in een
stuk hout: ‘Carol’ is hier om u te
begroeten.” (Humo)
“Todd Haynes’ Carol is een
lesbische liefdesballade van
een hartverscheurende en
tijdloze schoonheid. In meerdere
betekenissen.” (Knack)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,50 euro – 6 euro
(kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Babbelonië
PODIUM

Quattrocelli (D) / The
Quattrocelli Scenes – muziek
en humor

Donderdag 24 maart


FILM

Carol

Zie 2, 3, 9, 10, 16, 17 en 23 maart.
Van 9 tot 11 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Praatcafé AZ Lokeren –
thema bloemschikken

Quattrocelli is een succesvol virtuoos cellokwartet dat concerteert in
Europa, VS, Japan en China. Filmmuziek vormt de leidraad doorheen
dit optreden. Met een aanstekelijke
spontaniteit en vaardigheid brengt
Quattrocelli scènes uit grote films
tot leven: ‘Mission Impossible’,
‘Psycho’, ‘Pirates of the Caribbean’,
‘Star Wars’ en ‘Pulp Fiction’, Pedro
Almoldóvar’s ‘Hable con Ella’ en hits
van Ennio Morricone.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 19 – 18 - 16 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

36

Todd Haynes – England 2015 –
duur: 118’
New York, 1952. Carol is elegant,
verfijnd, rijk en getrouwd. Theresa
staat aan het begin van haar leven,
onzeker over wie ze wil worden. Uit
een toevallige ontmoeting in een
warenhuis in Manhattan ontstaat
een bijzondere vriendschap tussen
deze twee vrouwen. Carol nodigt
Therese uit om te ontsnappen en
ze ondernemen een spontane reis
door Amerika. Tijdens deze reis
worden de twee hopeloos verliefd op
elkaar. Gebaseerd op de bestseller

Bij een praatcafé komen mensen
samen voor een activiteit waarna er
ruimte is om in een ongedwongen
sfeer contact te leggen met
lotgenoten en ervaringen uit te
wisselen. Er is eveneens mogelijkheid
voor een babbel met een vrijwilliger
van de Vlaamse Liga tegen Kanker en
het supportteam van het AZ Lokeren.
Ben je ook steeds aangenaam
verrast over de leuke versiering en
bloemstukjes tijdens het praatcafé?
Hou je zelf van bloemen? En heb je
zin om zelf aan de slag te gaan om
je huis wat op te fleuren in het teken
van Pasen? Kom dan tijdens dit
praatcafé bloemschikken met Marleen
Van Hoey. Graag inschrijven ten
laatste op 20 maart.

14 uur, AZ Lokeren (cafetaria),
Lepelstraat 2; gratis
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 94, heidi.bruyneel@
azlokeren.be, www.azlokeren.be

14 – 12 euro (red./abo/-26)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

FEEST

Swingen tot Pasen –
concert Nomad Swing

PODIUM
VORMING/INFO

Live Piano

Arbeid en bevalling
Zie 15, 17 en 22 maart.
19.30 uur, AZ Lokeren
(kraamafdeling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de
kantooruren)

Vrijdag 25 maart


PODIUM

Radio Modern (met dj,
dansinitiatie en beauty
boudoir) – muziek

In ‘Live Piano’ speelt Dieter Van
Obberghen eigen composities tijdens
de openingsuren van de winkel
SundayRose. Vrije gift in de hoed.
Van 11.30 tot 14.30 uur,
SundayRose, Kerkstraat 51;
gratis
Organisatie en info:
SundayRose, 09 348 80 84,
dieter@puurmuziek.be
VORMING/INFO

Kaas- en wijnavond

Tijd om je schoonste bretellen en
zwierige onderrokken vanonder het
stof te halen. Vanavond keren we
terug naar de tijd dat Boudewijn nog
Koning der Belgen was. Misschien
is het al veel te lang geleden dat
je je nog eens op een dansvloer
bevond, of is het net de eerste keer
dat je je aan de swing waagt. Geen
probleem. Danswonder Sep ‘n Hop
leert je in enkele simpele stappen hoe
je op elegante wijze rondzwiert. Op
de muziek van de dj’s The Boppin’
Benvis Brothers kan je dansen tot de
vroege uurtjes. Onze Modernettes
voorzien je in hun gezellige beauty
boudoir graag van een retrolook.
Van 20 tot 1 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1;

Paasfeest met kaas en wijn. Er is
animatie door ‘Stress‑less Tomaat’,
twee actrices geven op een vrolijke
manier tips hoe om te gaan met
dagelijkse stress.
Van 19.30 tot 22.30 uur,
parochiecentrum ’t Lavertje,
Oude Heerweg 178
Organisatie en info: KVLV
Lokeren‑Centrum, kvlv.
lokerencentrum@gmail.com

Nomad Swing is een groep
gepassioneerde muzikanten met
liefde voor de muziek uit de jaren
twintig tot vijftig. Onder het motto:
’Swingen tot Pasen’ brengen ze
swing, hotjazz, chanson.
21 uur, Uilennestje, Muylaertstraat 17; 8 euro (voorverkoop) –
10 euro (kassa)
Organisatie en info: Gezôarse
Feesten, clappaert‑rudi@skynet.be,
www.gezôarsefeesten.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 5, 12 en 19 maart.
Van 10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Echt Antwaarps Theater –
‘We zijn gezien in kamer 13’
– theater

Zaterdag 26 maart


FEEST

Klokjesworp
Zie UiTgelicht.
Info: 09 349 32 16, Elza Everaert

De werken aan de bouw van het
droomhuis van Lars en Carina lopen
serieuze vertraging op. Ze hebben
echter de huur van hun oude woonst
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opgezegd en er zit niks anders op
dan hun intrek te nemen in een
hotel, waar enkel nog één kamer
beschikbaar is: kamer 13.
Met: Sven De Ridder, Vicky Florus,
Brik Van Dyck e.a
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 21 – 20 – 18 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zondag 27 maart


HOBBY/TOERISME

Vlaamse Primitieven postzegeltentoonstelling

VORMING/INFO

‘500 jaar Bosch’: uitstap naar
’s-Hertogenbosch. Expo en
wandeling

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

Dinsdag 29 maart


HOBBY/TOERISME

Daguitstap
Dit jaar wordt in ‘s Hertogenbosch
de laatmiddeleeuwse schilder
Jheronimus Bosch uitvoerig herdacht.
In het Noordbrabants Museum loopt
de tentoonstelling ‘Visioenen van een
genie’. Daarna neemt een gids ons
mee door de stad van de schilder,
om ons helemaal te laten meevoeren
in zijn betoverende wereld. Nadien
kan je het Jheronimus Bosch Art
Center bezoeken, dat volledig in het
teken staat van de kunstenaar. Een
magische dag verzekerd. Geef een
seintje als je wil carpoolen.
van 11 tot 17.30 uur, VVV, Markt
77, 5211 JX ‘s-Hertogenbosch
(NL38 (32 red.) euro, lunch niet
inbegrepen.
Info en inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
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Busreis naar bloemenpark
‘Keukenhof’. Dit voorjaar staan meer
dan 7 miljoen bloembollen in bloei
met wel 800 verschillende soorten
tulpen. Inbegrepen in de prijs: busreis
met 2 koffies en croissant, inkom +
3‑gangendiner.
Van 7.15 tot 21 uur, parking
Durmebad (vertrek) Sportlaan 2;
57 euro
Organisatie en info: Vlaamse
Actieve Senioren afdeling
Lokeren, 0473 20 76 08,
avanremoortere@telenet.be
VORMING/INFO

De laatste dinsdag: ‘De aarde
of het kapitalisme?’ film Voices of Transition
met nabespreking
David Dessers, samensteller van het
boek ‘De aarde of het kapitalisme’,
bekijkt samen met ons de film

‘Voices of Transition’ waarin een
aantal hoopvolle initiatieven getoond
worden. Daarna linkt hij deze
voorbeelden aan praktijkverhalen
uit binnen‑ en buitenland. Dessers
vertelt hoe vernieuwende ideeën en
alternatieven vaak vorm krijgen in de
sociale en politieke actie. Hij bekijkt
teksten van internationale auteurs en
sluit af met een aantal krachtlijnen
voor de sociaalecologische
samenleving die we wensen.
In samenwerking met CC Lokeren,
Masereelfonds Lokeren, GROS
Lokeren.
Van 20 tot 22.30 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1;
5,50 euro – 3 euro (kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas en Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/
waas‑en‑dender

Donderdag 31 maart


FILM

Achter de wolken
Cecilia Verheyden – België 2015 –
duur: 115’
Emma en Gerard komen elkaar na
meer dan 50 jaar weer tegen. Ooit
waren ze geliefden, maar het leven
liep anders. Zij trouwde met zijn
beste vriend. Vijftig jaar later vinden
ze elkaar terug en worden opnieuw
verliefd. Kan je aanknopen met wat
je vijftig jaar eerder achterliet? Het

WORDT VERWACHT
Vrijdag 1 april


PODIUM

verhaal van een overweldigende
laatste liefde, beleefd met de
intensiteit van de eerste.
‘Achter De Wolken’ is het
langspeelfilmdebuut van Cecilia
Verheyden, gebaseerd op het
theaterstuk van Michael De Cock met
in de hoofdrol twee van de meest
fantastische acteurs die Vlaanderen
ooit gekend heeft: Chris Lomme
en Jo De Meyere. En Katelijne
Verbeke, Charlotte de Bruyne, Lucas
Van den Eynde, Karel Vingerhoets,
François Beukelaers.
15 uur – 20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,5 euro – 6 euro
(kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Naaiatelier
Zie 3 en 17 maart.
19.30 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Nadine
Van den Bossche, 09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com

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!

Mich Walschaerts - Duizend
Man Sterk – cabaret

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

Van donderdag 3 maart
t.e.m. donderdag 17 maart


Filip De Maen – schilderijen

TENTOONSTELLING
Van 17 oktober tot 17 april

In de solovoorstelling van Mich
Walschaerts (Kommil Foo), zingt
hij pakkende songs en vertelt hij
schrijnende, hilarische verhalen. Hij
speelt ook de meest kwetsbare,
pijnlijk herkenbare personages. En hij
wordt muzikaal begeleid door enkele
zeer straffe gasten. Over leven
en liefde, over alles of niks. Over
duizend man sterk zijn. Of net niet.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
20 – 19 – 17 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur



SJOR. 100 jaar scouts in
Lokeren
Op de expo ‘SJOR! 100 jaar
scouts in Lokeren’ maken niet-

CC Lokeren, hall Kerkplein 5

in Lokeren
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ZATERDAG 26 MAART

Klokjesworp
met paaseitjes in faitradechocolade

Gratis aangeboden door de Stedelijke raad voor Feestelijkheden en de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
• Start om 15 uur vóór het stadhuis
• Verplicht aanmelden van de kindjes op het stadhuis tussen 14.30 en 15 uur
• Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar zijn welkom. In ruil voor het opgevangen
klokje krijgen ze overheerlijke paaseitjes, gemaakt van fairtradechocolade.
• De kindjes worden ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:
1e groep: 2 en 3 jaar ★ 2e groep: 4 jaar ★ 3e groep: 5 en 6 jaar ★ 4e groep: 7 en 8 jaar

Info: 09 349 32 16, Elza Everaert (Stedelijke Raad voor Feestelijkheden)
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(Leuk om weten: de kip Charlotte viert dit jaar haar 50ste verjaardag)
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