MEI 2016

PARKTHEATERFESTIVAL
INFOKRANT LOKEREN | mei 2016

1

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

SALTOOO

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

De Kampioenenclub

Lokeren is een kampioenenstad. Een stad nokvol
talent, waar stadsgenoten topprestaties neerzetten op
zeer verschillende vlakken. We stellen u op deze plek
in de Infokrant de volgende maanden graag een paar
verrassende Lokerse kampioenen voor. Deze maand:
Rudy Buyst uit de Drongenstraat, een man met een passie
voor de duivensport en de gelukkige bezitter van een hok
vol supersnelle duiven, die op hun beurt uiteraard ook
kampioenen zijn.
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Rudy Buyst rijgt de overwinningen en de kampioenentitels
aan elkaar. Vorig jaar kreeg hij de Beker van de stad
Lokeren als eerbetoon voor zijn kampioenstitel op de
duivenvlucht ‘Bourges 2015 Koning Boudewijn’. Schepen
Claudine De Waele kwam hem daarmee feliciteren.
Wie een bijzondere Lokerse kampioen wil eren met een foto
in de Infokrant mag mailen naar infokrant@lokeren.be,
met naam en contactgegevens van de kampioen, en wat
achtergrondinformatie.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

VERS VAN DE PERS

We moeten het klimaat redden, er is geen tijd te verliezen. Dat is de dwingende gedachte achter het
‘Europese burgemeestersconvenant’, waarin 6.500 steden van overal in Europa beloven om 20 procent CO² uit
te stoten tegen 2020. Een zeer ambitieus doel, want het betekent dat we betere manieren zullen moeten vinden
om dingen te produceren en te consumeren, om onze huizen te verwarmen en ons te verplaatsen.
Ook Lokeren heeft dat burgemeestersconvenant ondertekend.
`De lat ligt hoog, maar er gebeurt in onze stad al heel veel. Een resem sympathieke, kleinschalige maar daarom
niet minder effectieve initiatieven is al volop bezig met de ‘transitie’, de omschakeling naar een
klimaatvriendelijk leven. U vindt een overzicht van die initiatieven elke maand in de Infokrant,
nog tot eind dit jaar. Maak deze maand kennis met de soepkar van Alderande.

De keukenploeg van Alderande,
met Hilde De Boes (tweede van rechts)

Zaterdagochtend?
Dan rijdt de soepkar uit.
Elke zaterdagochtend rijdt de soepkar van Alderande uit. Superlekkere soep, met groenten van
een lokale kweker, gemaakt door een enthousiaste keukenploeg, en rondgebracht met de hulp van
vrijwilligers. Een sociaal project dat zorgt voor aangepaste arbeidsplaatsen, goed is voor het
milieu, lokale ondernemers steunt en – niet te vergeten – hele lekkere en gezonde voeding verschaft.
Hilde De Boes legt het allemaal uit.

Hilde is keukenbegeleidster in Alderande. Dat is een
tewerkstellingsinitiatief met een tweedehandswinkel en
een lunchbar op het Molenbergplein, en sinds kort ook een
soepronde. Elke vrijdagmiddag, nadat de lunchservice in de

lunchbar voorbij is, gaat de keukenploeg aan een grote tafel
zitten om verwoed groenten te snijden. De groenten zijn
die ochtend vers van het veld geleverd door ’t Groenselhof,
een Heiendse boer. De indrukwekkende stapel gesneden
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

De soepkarploeg van zaterdag 26 maart, van links
naar rechts: Katrien, Indiana, Karl, Jacob en Erna

groentjes gaat meteen in de ketel, want de volgende
ochtend al rijdt de soepkar uit, om aan huis te leveren bij
een reeks vaste klanten in het centrum van Lokeren.

Werken om mee te tellen

“Werk hebben is van enorm belang voor de doelgroep waar
we mee werken, mensen met een arbeidsbeperking’, legt
Hilde uit. ‘Werken geeft structuur aan hun leven, brengt
fierheid in hun bestaan en geeft hen het gevoel dat ze
maatschappelijk meetellen. Onze mensen zijn niet, of nog
niet, sterk genoeg om mee te draaien in een beschutte werkplaats of een gewone werkomgeving. In Alderande krijgen
ze een evenwichtige mix van werk en zorg aangeboden. We
zijn eigenlijk voortdurend op zoek naar passende tewerkstellingsmogelijkheden voor onze mensen.”

Een soepje bij de kapper

En zo werd de soepkar geboren. Aan de wieg stond naast Alderande ook Lets, een initiatief voor alternatieve ruilhandel.
Alderande werkt goed samen met met andere organisaties
die werken voor mensen met een beperking, zoals Emiliani,

De Hagewinde en De Sperwer. De deelnemers maken de
soep en brengen ze rond, bijgestaan door een twintigtal vrijwilligers. “Een verse, hele stevige soep die we verkopen aan
3 euro per liter”, stipt Hilde aan. “We werken met een vaste
klantenlijst. Voor een verkoop deur-aan-deur zouden we
een leurkaart moeten hebben, en die hebben we niet. Elke
week brengen we 60 liter soep rond bij zo’n 50 klanten in het
centrum van Lokeren, op zaterdagvoormiddag. We leveren
bijvoorbeeld aan een paar kapperszaken, die hun klanten
tijdens het wachten graag een soepje aanbieden. Onze
klanten zijn stuk voor stuk erg enthousiast. Onze mensen
maken graag tijd voor een babbeltje met hen, dat hoort er
ook bij. De kar zelf, een bakfiets met ons logo erop, hebben
we kunnen kopen met steun van Cera Foundation.”

Succes

Een succes dus, die soepkar, in alle opzichten. Vooral
de vrijwilligers vormen het succes van Alderande. Voor
soepfanaten: de klantenlijst voor de soepronde is voorlopig
het maximum dat Alderande kan bolwerken, maar er komt
af en toe een plaatsje vrij.

Waasland Klimaatland
Niet alleen Lokeren, maar het hele Waasland is op de
klimaatkar gesprongen. Zeven Wase gemeenten (van de
negen) werken een gezamenlijk plan uit om in 2020 twintig
procent minder CO² uit te stoten op hun grondgebied. Dat
plan wordt in mei aan de gemeenteraden voorgelegd, ook
in Lokeren. Sint-Niklaas en Kruibeke hebben al een eigen
klimaatplan, maar ze werken wel samen met de rest van
het Waasland om de doelstellingen te halen. Aan het plan
is een participatietraject voorafgegaan, waarbij naar de
mening en de ideeën van de inwoners werd gepeild.
In 2011 is een CO²-nulmeting gehouden. Daaruit blijkt dat in de
zeven Wase gemeenten dat jaar 711.055 ton CO² de lucht werd
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ingejaagd. Hier zijn de huishoudens met 33% voor de grootste
uitstoot verantwoordelijk. Daarop volgen verkeer (27%;
de E17 is in dit cijfer niet meegerekend), handel en diensten
(15%), industrie (13% - de zware industrie is in dit cijfer niet
in meegeteld), landbouw (10%) en lokale overheid (2,3%).
De nodige energie, die meestal van fossiele brandstoffen
komt, wordt bijna volledig geïmporteerd uit het buitenland.
Dat maakt het Waasland in hoge mate energieafhankelijk.
In Lokeren liggen de cijfers lichtjes anders. Hier zijn
ook de huishoudens met 33% voor de grootste uitstoot
verantwoordelijk. Daarop volgen verkeer (21% - de E17 is
in dit cijfer niet meegerekend), handel en diensten (20%),

VERS VAN DE PERS

industrie 20% - de zware industrie is in dit cijfer niet in
meegeteld, maar die heeft Lokeren niet), landbouw (5%)
en lokale overheid (2%). Hoewel de rechtstreekse impact
van de lokale overheid op de CO²-uitstoot dus beperkt is,
vinden de gemeenten toch dat zij het goede voorbeeld
moeten geven. En uiteraard zal het gemeentelijk beleid
ervoor moeten zorgen dat klimaatacties worden opgezet
en ondersteund in de gemeente.
En daar is Lokeren mee bezig. Een paar acties:
• het stadsbestuur vervangt de openbare verlichting
geleidelijk door energiezuinige led-verlichting

• fietsen wordt gestimuleerd door de aanleg van nieuwe
fietspaden, en het onderhoud van de bestaande
• het stadsbestuur zet in op fietsendelen, met een vestiging van Blue-bikes aan het station
• de stad wil ook een vorm van autodelen in Lokeren binnenbrengen. Een partner daarvoor wordt nog gezocht
• Lokeren promoot mee de samenaankoop voor dakisolatie
van Interwaas (zie http://waaslandklimaatland.be ).

i

Meer informatie:
milieuambtenaar Katrien Dedeken, 09 340 94 63,
katrien.dedeken@lokeren.be

In de plassen spetteren,
daar groeien kinderen van
Bewegen is van levensbelang, ook voor jonge kinderen. Dat zegt Els Zaman van kinderopvang
centrum Patjoepelke-Wistik. Knuffelturnen, kleuteryoga, het klinkt leuk en dat is het ook. Maar het
mag evengoed een boswandeling zijn, of laarsjes aan en in de plassen lopen. Patjoepelke-Wistik
geeft het voorbeeld, en trekt vaak met de kinderen naar buiten. Weer of geen weer, maakt niet uit.

Regente lichamelijke opvoeding Els Zaman is samen met
de kinderbegeleiding de motor achter het bewegingsbeleid
van kinderopvangcentrum Patjoepelke-Wistik. “We merken

dat kleine kinderen te weinig bewegen en ook te weinig
buitenkomen. Daarom proberen we elke dag minstens één
keer met hen naar buiten te gaan, naar het atletiekplein
INFOKRANT LOKEREN | mei 2016
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Els Zaman met een baby die de wereld verkent.

hier vlakbij, of naar het Verloren Bos. Voldoende tijd
maken om samen met je kind naar buiten te trekken en te
bewegen, is genieten voor ouder en kind. Laat kinderen
eens in het bos lopen, of in het gras, of in de plassen
spetteren. Wees niet bang dat ze vallen als de ondergrond
niet zo vlak is. Ga ermee naar buiten, ook als het regent of
slecht weer is. Je kind zal niet ziek worden. Je hoeft het niet
ver te zoeken, alles is beter dan binnen voor de tv te zitten.
Een kind wil van nature bewegen, en de wereld ontdekken.

Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling.”
Die boodschap willen de mensen van Patjoepelke-Wistik
meer en meer gaan uitdragen. Daarom organiseert het
opvangcentrum activiteiten als knuffelturnen. “Dingen die
je thuis ook kunt doen, en die heel leuk zijn voor ouders,
(of) grootouders en voor de kinderen. Samen rollebollen,
even tijd maken voor een leuk moment. Intens genieten
voor jong en oud.”

Spelnamiddagen Het Huis van het Kind
Woensdag 4 mei, 14 tot 17 uur, Kerkplein
Spelnamiddag voor kinderen tot 12 jaar. Terwijl de kinderen
zich uitleven op het tijdelijk ingericht speelterrein met
springkasteel kunnen hun ouders en grootouders kennis
maken met het aanbod van opvoedingsondersteuning,
ervaringen uitwisselen of gewoon een praatje slaan.

Van 16 tot 23 mei, Week van de Opvoeding:
‘Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen!’
Vandaag krijgen ouders en kinderen de kans om met veel
verschillende zaken bezig te zijn. Vaak gaat dat goed en
is het een verrijking. Maar soms begint de combinatie te
wegen en slaat de balans door. Het risico bestaat dat men
zichzelf voorbij loopt en niet meer kan genieten. Het thema
van de Week van de Opvoeding 2016 wil gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te staan. Eens heel diep adem
te halen. En te beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt.
Om af en toe te zijn in plaats van te doen. Ook in Lokeren

6

INFOKRANT LOKEREN | mei 2016

worden er verschillende activiteiten georganiseerd.
Kijk dus alvast uit naar de flyer met verdere informatie.

i

Meer informatie: Nele Bulens, 09 340 95 31,
nele.bulens@lokeren.be,
Facebookgroep ‘dienst Samenleving Lokeren’

Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren
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De enthousiaste medewerkers van De Cirkel staan voor
u klaar (achteraan links: coördinator Peter Catthoor)

De Cirkel, sterk merk
voor spullen met karakter
De nieuwe kringwinkel De Cirkel is ware schatkamer van leuke spullen, karaktervolle hebbedingen
die al een leven achter de rug hebben. Een winkel met een groot hart, die afgedankte huisraad een
nieuw leven geeft, en daarmee een hele groep enthousiaste medewerkers werk verschaft. Je kunt
er eindeloos rondsnuisteren, de tijd vergeten, en elke keer weer ontdekkingen doen. Zonder dat je
portemonnee protesteert, want de prijzen zijn zacht, zeer zacht.

De Cirkel geeft herbruikbare spullen een nieuw leven, en
scoort dus hoog op vlak van ecologie. Maar de kringloopwinkel zorgt ook voor sociale tewerkstelling. In de drie
vestigingsplaatsen (Lokeren, Lochristi en Zelzate) werken
zo’n 40 mensen, waaronder 10 vrijwilligers. Mensen die het
moeilijk hebben om een job te vinden, kunnen De Cirkel als
opstapje gebruiken naar een reguliere arbeidsmarkt.
“We zitten een half jaar in dit nieuwe gebouw”, zegt
coördinator Peter Catthoor. “Hoewel onze klanten van
vroeger ons nog niet allemaal hebben gevonden, zitten
we hier toch prima. Het recyclagepark naast de deur

brengt veel passage mee, en maakt ons zeer zichtbaar.
We hebben 900 m² winkelruimte, iets meer dan in onze
vestiging op Bergendries. We hebben bredere gangpaden
hier, ook toegankelijk voor rolstoelen, en een leukere
opstelling van winkelrekken en meubels. In De Cirkel
verkopen we alles wat je in huis vindt, en dat niet kan
bederven: huisraad, kledij, speelgoed, boeken, kleine en
grote elektro, meubels, zelfs fietsen. Je kunt hier ook je
gebruikte spullen gratis afgeven, maar die moeten wel
herbruikbaar zijn. We moeten er nog iemand anders blij
mee kunnen maken. Dingen die moeten hersteld worden,
kunnen we niet aannemen.”

INFOKRANT LOKEREN | mei 2016
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De Cirkel heeft het oubollige imago van in de begindagen
al lang achter zich gelaten. Iedereen met gevoel voor leuke
dingen met karakter, kan er ontdekkingen doen. En voor
een leuke prijs bovendien. “We rekenen tussen de 10 en de
20 procent van de nieuwprijs”, geeft Peter aan. “Afhankelijk
van de staat van het product, en de vraag die ernaar is. Na
een maand zakt de prijs naar de helft, is het product dan
nog niet verkocht dan vervangen we het door iets nieuws.
De collecties wisselen dus heel snel. Geregeld doen we
acties, een retrodag met dingen uit de jaren vijftig en zestig
bijvoorbeeld. Of een boekbeurs. We spelen ook in op evenementen en thema’s: weer naar school, carnaval, vakantie
en reizen. En eind oktober houden we opendeur.”

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Verzamelaars worden door De Cirkel aangetrokken als
bijen door een onweerstaanbare bloem. “Maar eigenlijk
zien we hier iedereen”, benadrukt Peter. “We zetten veel
in op communicatie en promotie, we zijn een echt merk
geworden.”

i

Kringloopcentrum De Cirkel,

nieuw adres: Bobijnerslaan 3 (volg de wegwijzers naar het recyclagepark), 09 348 75 31,
decirkel.lokeren@skynet.be
(niet voor ophaalafspraken)

Karina Pieters: “Veel meer dan
bijstand in de laatste dagen”

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland zal ook aanwezig zijn op de seniorenbeurs in WZC Ter Durme.
“Het misverstand bestaat dat palliatieve zorg enkel in de laatste levensdagen kan worden toegepast”,
zegt Karina Pieters, coördinator van het Netwerk. “Nee, palliatieve zorg is veel ruimer dan dat.”

“Onze samenleving heeft een enorme evolutie doorgemaakt,” licht Karina Pieters toe, “voor de jaren ’90 was over
de dood spreken zo goed als onmogelijk en werden mensen
in hun laatste dagen naar een ziekenhuis overgebracht. Nu
zitten we in een situatie dat mensen in hun eigen vertrouwde
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omgeving, hetzij thuis, hetzij in het woonzorgcentrum, hun
levenseinde kunnen doorbrengen.”
“Maar het is een vergissing te denken dat palliatieve zorg
enkel in de allerlaatste momenten kan worden toegepast”,
stelt Pieters. “Als iemand te horen krijgt van de oncoloog

VERS VAN DE PERS

dat er geen behandelingen meer mogelijk zijn met als doel
te genezen dan kan palliatieve zorg nog heel veel doen.
Ook voor mensen met chronische hart- of nierproblemen,
mensen met Parkinson,… Tegemoet komen aan de wensen
van de patiënten, bijvoorbeeld, zorgen dat ze zich comfortabel voelen, de symptomen aanpakken, de pijn onder
controle houden, praten, gewoon aanwezig zijn, er zijn voor
de patiënt en zijn naasten. Alles is afgestemd op de keuze en
de autonomie van de patiënt. Patiënten en familie vragen
zich vaak ook af wat hen te wachten staat, ze hebben angst
voor het lijden of de aftakeling. Daarin staan we hen bij. Ook
op vlak van de mogelijkheden in de thuiszorg, de inzet van
technische middelen en het bespreekbaar maken van moeilijke vragen is er de laatste jaren een enorme evolutie.”

Stilstaan
Verspreid over Vlaanderen zijn er 15 Netwerken Palliatieve
Zorg actief. Het netwerk Waasland werkt met vier
verpleegkundigen, een parttime klinisch psycholoog,
een deeltijdse administratieve kracht, 24 vrijwilligers
en een equipe-arts en begeleidt op jaarbasis 330 patiënten. “We geven bijkomende ondersteuning aan de

eerstelijnshulpverleners: aan de verpleegkundigen, de
thuiszorgdiensten (helpers) en uiteraard altijd in overleg
met de huisarts”, aldus Pieters. “Na het overlijden kunnen
de nabestaanden ook op ons beroep doen voor rouwzorg.”
Voor wie de dood nog veraf is, maar toch al wil stilstaan bij
het levenseinde kunnen mensen terecht bij verschillende
diensten en kan het netwerk wegwijs maken.
Karina Pieters: “Onder andere met de wetgeving rond
euthanasie en de debatten daarrond in de media zitten
mensen met vragen daaromtrent. Het is overigens een
misverstand dat euthanasie niet zou kunnen passen binnen
palliatieve zorg. Alles wordt gewikt en gewogen en op al
dat soort vragen proberen we een antwoord te bieden. We
denken mee over later en bieden houvast want door enkel
een wilsverklaring te ondertekenen is de kous niet af.”
“Het klopt dat het begeleiden van patiënten in een
palliatieve situatie een intense bezigheid is en vooral
emotioneel energie vergt van onze medewerkers”, besluit
Pieters, “maar we krijgen heel veel dankbaarheid terug van
de patiënt en zijn omgeving. Ze laten ons dat ook weten:
geregeld krijgen we een bedankingskaartje in de bus.”

Seniorenbeurs in WZC Ter Durme op 17 mei
De woonzorgcentra van het OCMW van Lokeren
organiseren in samenwerking met de cel TAS (thuiszorg,
andersvaliden en senioren) van het Sociaal Huis de
eerste seniorenbeurs in onze stad. De bedoeling is dat
de verschillende organisaties met een dienstverlening
of een niet-commercieel vrijetijdsaanbod, werkzaam in

Lokeren, zich aan de senioren kunnen voorstellen.

i

Van 14 tot 17 uur, cafetaria woonzorgcentrum,
Polderstraat 2; gratis
Info: woonzorgcentrum Ter Durme, 09 340 87 03

Lokeren heeft een gigantisch ei gelegd
Eén op vier van alle Lokeraars vanaf 16 jaar heeft de lijvige
vragenlijst ingevuld van de grote bevolkingsenquête ‘Leg
je ei’. Vele duizenden mensen hebben op die manier mee
de richting bepaald die onze stad de volgende jaren zal
uitgaan. De enorme massa gegevens uit de enquête wordt
de volgende weken en maanden verwerkt. De resultaten
zullen breed worden bekendgemaakt aan de hele bevolking,
op verschillende manieren. Op dinsdag 7 juni is er een
informatieavond in CC Lokeren, waarop het stadsbestuur niet
alleen de resultaten zal voorstellen, maar ook al een eerste lijst
van actiepunten die uit de bevraging voortvloeien.

Hartelijk dank aan alle Lokeraars die de enquête hebben ingevuld.

INFOKRANT LOKEREN | mei 2016
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Eksaarde, Daknam en Doorslaar denken na
over heraanleg pleintje
Eind vorig jaar vroeg het stadsbestuur aan de bevolking ideeën voor de nieuwe aanleg van drie pleinen:
het oud-stationsplein in Eksaarde, het plein aan het begin van de oude tramroute in Doorslaar en
het kerkpleintje van Daknam. Er kwamen veel reacties binnen. De meningen liepen uiteen,
maar het enthousiasme was algemeen.

In oktober vroeg de stad via een katern in de Infokrant
(met invulplan en vragenlijst) de mening van de Lokeraars
over het Daknamse pleintje, in november en december
gebeurde dat ook voor respectievelijk Eksaarde en
Doorslaar. De stad heeft de talrijke antwoorden en
suggesties verwerkt. Dit zijn de grote lijnen.

Voor het kerkplein van Daknam (108 reacties)
Wat zeer duidelijk naar voor komt is dat de bomen
niet mogen worden gerooid. Een meerderheid van de
mensen wil dat er zoveel mogelijk auto’s van het plein
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worden geweerd. Maar, wordt er meteen bijgezegd: dan
moet er wel een alternatief zijn om de parkeerplaatsen
die verdwijnen, op te vangen. Er worden een aantal
alternatieven gesuggereerd, waarbij de Middendam het
meest wordt aangehaald. Het voorzien van ruimte voor
terrassen en feestelijkheden, zitbanken en fietsenrekken
is ook belangrijk voor de meeste respondenten.

Voor het oud-stationsplein van Eksaarde
(32 reacties)
Naast de 32 reacties op de Infokrant is er bij de stad een
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

petitie ingediend met 134 handtekeningen voor de aanleg
van een petanqueplein, en 34 handtekeningen voor de
aanleg van een speelplein.
Ook hier geven de burgers duidelijk aan dat de bomen niet
mogen worden gerooid, tenzij dat noodzakelijk zou zijn
voor een betere inrichting van het plein. De mensen vragen
meer rustbanken en fietsenrekken. Men wil duidelijk een
groenere inrichting, met behoud van parkeerruimte. Het
oefenterrein van de rijschool wordt volgens de inwoners
niet veel gebruikt en mag bijgevolg weg.

Voor het plein aan de oude tramroute in
Doorslaar (26 reacties)
Voor Doorslaar is er de duidelijke vraag dat het plein groener wordt aangekleed en voorzien wordt van rustbanken
en fietsrekken. Veel mensen vragen om de glascontainers
te verplaatsen naar de grachtkant (wespen zorgen immers
voor overlast voor de petanque). Het plein ligt blijkbaar vol
met glasscherven, en dat is gevaarlijk, zeggen de inwoners.

Hoe loopt het verder?
De dienst Ruimtelijke Ordening werkt per plein aantal conceptschetsen uit, die dan verder zullen worden uitgewerkt
door de eigen stadsdiensten of door een studiebureau.

“Bespaar jezelf en je
familie veel ellende,
laat je testen op
darmkanker”

Patrick Notteboom met zijn gepimpte wc-bril

Darmkanker treft één op de twintig Vlamingen. Hoe
vroeger de kanker opgespoord wordt, des te hoger
de kans op genezing. Daarom organiseert de Vlaamse
overheid een gratis onderzoek naar dikkedarmkanker.
Vrouwen en mannen van 56 tot en met 74 jaar kunnen om
de twee jaar een stoelgangtest laten uitvoeren. Je neemt
zelf een staaltje van je stoelgang, en stuurt dat op naar
een labo. Patrick Notteboom doet alvast mee, en met
veel overtuiging: “Laat je testen, het is poepsimpel en je
kunt er jezelf en je familie veel ellende mee besparen.”

Darmkanker is één van de meest voorkomende
kankers. Het goede nieuws is: je kunt je risico
op darmkanker sterk verminderen door je te
laten testen. De tentoonstelling ‘Door de bril
van…’ brengt die boodschap op een frisse,
opvallende manier. De tentoonstelling bestaat
uit versierde wc-brillen. Licht de bril op
en je krijgt een promotietekst te lezen voor
darmkankeronderzoek. Patrick Notteboom uit
Moerbeke is één van de mensen die een wc-bril
onder handen hebben genomen.

Patrick is bedrijfsleider van Maximum Image uit
Moerbeke, een firma voor promotieartikelen waar
de stad af en toe mee samenwerkt. Toen hij de vraag
kreeg om als vrijwilliger een wc-bril te pimpen voor de
tentoonstelling, zei hij meteen ja. “Toen ik 56 werd,
kreeg ik zelf zo’n envelop, met een containertje voor
een stoelgangstaal. Vond ik niet zo’n fijn idee, dus ik
heb het maanden laten staan. Tot één van mijn vrienden
– tien jaar jonger dan ik - darmkanker kreeg. Er moest
een stuk darm bij hem worden weggenomen, en hij
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is door het oog van een naald gekropen. Ook andere
vrienden werden met darmkanker geconfronteerd. Dat
heeft mij doen nadenken, en ik heb besloten de test
toch maar te doen. En dat ga ik blijven doen. De ellende
voor iemand die kanker krijgt, en voor zijn hele familie
en omgeving, is gigantisch. Als je dat kunt vermijden
met een poepsimpele test, dan zou je wel gek zijn om
dat niet te doen.”
En dus was Patrick ook meteen bereid om mee te
werken aan de tentoonstelling. “De test is poepsimpel
(lacht). Dus kreeg ik het idee om op de bril te schrijven:
‘Do not disturb, test in progress’. En als je de bril
opendoet, staat er: ‘No test, no glory’.”

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

i

Praktisch

• 18-29 mei: tentoonstelling ‘Door de Bril van…’. Tien
bekende en onbekende Vlamingen maakten van een
wc-bril een echt kunstwerk, waarbij ze mensen willen
informeren over dikkedarmkanker en het Vlaams
bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.
Locatie: Interflower, Eekstraat 70, Lokeren, tijdens de
openingsuren
• 25 mei om 19.30 uur: nocturne ‘Dress in blue’, dresscode ‘blauw’. Eveningshopping met drankje, bezoek
tentoonstelling ‘Door de bril van…’.
Voordracht ‘Geef darmkanker geen kans’,
dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker).
Locatie: Interflower, Eekstraat 70, Lokeren. Inschrijven
tot 20 mei bij caroline.denul@ocmw.lokeren.be
Meer informatie: Kathleen Beirnaert, Sociaal Huis,
Lepelstraat 4, 09 340 86 05,
kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be

Invuldagen personenbelasting
Vergeet uw loonfiches, aanslagbiljet, betalingsattesten
van de leningen (plus basisattest indien nieuwe lening
in 2015), attesten gehandicapt, attesten kinderopvang
enz. van het jaar 2015 niet. Gelieve pas langs te komen
wanneer u alle bewijsstukken in uw bezit hebt. Indien
u nog een papieren aangifte ontvangt, gelieve deze
aangifte mee te brengen.
De bewijsstukken die niet in ons bezit zijn, zullen door
de taxatiedienst opgevraagd worden. Indien u deze
originele bewijsstukken niet wenst af te geven, gelieve
dan op voorhand een kopie te nemen. Deze stukken
zullen dan door het scanningcentrum te Gent gescand
worden (= aanmaken van elektronisch dossier).

Bericht van Controle Personenbelasting Lokeren
en Wetteren: invullen van en vragen over uw
belastingsaangifte
Vanaf 9 mei alle werkdagen van 9 tot 12 uur; in juni
alle werkdagen van 9 tot 15 uur; op de zaterdagen
11 juni en 18 juni van 9 tot 11.45 uur. De zaterdagen
zijn strikt voorbehouden voor loontrekkenden die
tijdens de week zijn verhinderd.

12
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Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte in via het internet. Surf naar www.taxonweb.be en
maak het u gemakkelijk (zo vermijdt u de lange wachtrijen in het taxatiekantoor). Uw elektronische aangifte is
pas ingediend, wanneer er (op het einde van de verrichting) op het scherm een ontvangstmelding verschijnt.

i

Sedert 1 januari 2016 is ook de Controle
Personenbelasting Wetteren gevestigd op de
Grote Kaai 20 te Lokeren.
Verdere info: Controle Personenbelasting
Lokeren, Grote Kaai 20, 025 74 08 40

ECONOMIE

Neem in 2016 opnieuw deel aan
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’

de nationale prijzenpot. Daarnaast kunnen ze de loten ook
deponeren in de Belgerinkelbox aan de balie van het stadhuis, om mee te dingen naar de lokale prijzenpot.

i

Info: Marleen Van Hecke, 09 340 94 32,
economie@lokeren.be

Outletbeurs 'Lokeren Village'
op 5, 6 en 7 mei
Van 30 april tot en met 4 juni organiseert stad Lokeren
i.s.m de stedelijke middenstandsraad, Bond Beter
Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
Met deze campagne willen de organisatoren klanten van de
handelszaken in Lokeren aanmoedigen om vaker met de
fiets of te voet boodschappen te doen. Klanten die te voet of
met de fiets winkelen, worden door de deelnemende handelaars beloond met een Belgerinkellot met unieke code. Die
code registreren de klanten via www.belgerinkel.be, waarna
ze binnen de 24 uur kans maken op een Belgerinkelprijs uit

Enkele Lokerse handelaars met een hart organiseren een
outletbeurs voor het goede doel. De opbrengst van de toegangsgelden gaat integraal naar De Klimop. De outletbeurs
'Lokeren Village' heeft plaats op donderdag 5 mei van 10
tot 17 uur, vrijdag 6 mei van 10 tot 17 uur, en zaterdag 7 mei
van 10 tot 17 uur.
Deelnemers zijn: De Lingerie, Huis Feys, TikTak, Beau10,
De Kabaalstraat, Swinny, Agua con Gas, en Dominique.
Locatie: School De Klimop, Krommestraat 7 (ingang
via Karrestraat 88). Ruime parking, drank- en
eetgelegenheid, toegang: 2 euro.

CULTUUR EN TOERISME

Ontdek de geheimen van de Durme

De Gentse Barge komt opnieuw naar Lokeren
Na het grote succes van vorig jaar kon een herhaling niet
uitblijven en dus zal de prachtig gerestaureerde Gentse
Barge in de zomermaanden haar ankers weer uitgooien
in het Josephine Charlottepark. Op vrijdag 8 juli, zondag
10 juli, zaterdag 6 augustus en maandag 8 augustus kunt
u inschepen op het Koophandelsplein in Gent. Via een

rondvaart doorheen Gent-centrum en de haven bereikt u
de prachtige natuur op en rond de oevers van de Durme en
de Moervaart. Op zaterdag 9 juli, maandag 11 juli, zondag
7 augustus en dinsdag 9 augustus wordt deze tocht in
omgekeerde richting afgelegd, d.w.z. van Lokeren naar
Gent. Tijdens de rondvaarten geven gidsen een woordje
uitleg over al het moois dat er te zien is.
Praktisch. Boottochten op 8, 9, 10, 11 juli en 6, 7, 8,
9 augustus. Vertrek boot: 10 uur (vertrek bus in Lokeren:
9.15 uur), aankomst rond 16 uur. Maximum 60 personen,
vooraf inschrijven noodzakelijk. Prijs: 20 euro per persoon,
27 euro met de busrit Lokeren-Gent. Dranken aan boord;
koude schotel (bord met groenten en vis- of vleesassortiment,
18 euro) op verzoek, te betalen bij inschrijving.

i

Meer info en inschrijving: Infopunt Toerisme,
Markt 2, toerisme@lokeren.be, 09 340 94 75.
Inschrijven kan ook via de link op
www.lokeren.be/toerisme/actueel
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Hop naar het museum met
Haasje Kwispel en C°
Haasje Kwispel wil kinderen tussen 2,5 en 5 jaar op een
speelse manier kennis leren maken met de Lokerse
haarsnijderijgeschiedenis. Tijdens de zomervakantie

zijn alle kinderen samen met hun ouders of grootouders
welkom in het Lokerse Stadsmuseum om voor Haasje
Kwispel een outfit uit te zoeken. Vind je Kwispel mooi met
een herenhoed? Doe je Haasje Kwispel een trui en een
broek aan? Of eerder een kleedje?
Kinderen van de lagere school kunnen kiezen voor de
spelletjesbundel of het gezinspakket.

JEUGD

Speloke 2016
Jonge Lokeraars kunnen elke zomer terecht bij de Lokerse Speelpleinwerking, beter bekend als Speloke.
Ook dit jaar steekt een enthousiast team van vrijwillige animatoren en beroepskrachten de handen
uit de mouwen om de kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen.

Waar?

Voor wie?

➼ SPEELPLEIN KLIMOP (max. 90 kinderen per namiddag)
Karrestraat 88
➼ SPEELPLEIN EKSAARDE (max. 50 kinderen per namiddag) Dam 67

Alle kinderen van het geboortejaar 2004 tot en met
geboortejaar 2012 zijn welkom. Opgelet, zindelijkheid bij
de jongsten is vereist, indien dit niet het geval is zullen
ouders hierop gewezen worden en is verdere deelname
niet mogelijk binnen onze werking.
Op het speelplein delen we de kinderen op in 2 leeftijdscategorieën: (geboortejaar 2010 tot en met 2012) en lagere
schoolkinderen ( geboortejaar 2004 tot en met 2009).

Wanneer?
Van 6 juli tot en met 4 augustus (niet tijdens de weekends en
op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en vrijdag 5 augustus).

14
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Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Speloke werkt met spannende thema's

Hoe?
Halvedagwerking
Voor de halvedagwerking dien je je kinderen gewoon aan
te melden op het plein naar keuze, op de dag naar keuze.
De halve dagwerking heeft plaats van 13 tot 17 uur en kost
2,5 euro per kind, per speelmiddag. Deze prijs omvat:
✔ de verzekering
✔ tal van knotsgekke activiteiten, begeleid door de
animatoren
✔ water naar believen
✔ een koekje en drankje.
Volledagwerking
Naast de halvedagwerking, kan je dit jaar ook kiezen voor
een volledagwerking, voor alle kinderen geboren tussen
2004 en 2012, op beide speelpleinen. De plaatsen zijn
beperkt, en je schrijft altijd in per week via de webshop
(zie hiernaast). Het weektarief is 45 euro voor 5 dagen.
Indien er in een week minder dan 5 speelpleindagen zijn,
wordt de prijs aangepast. Details op www.speloke.be

Na de middag sluiten de kinderen van de halvedagwerking aan bij deze groep.
Geef je zoon/dochter een lunchpakket mee.
Inschrijven voor de volledagwerking via de webshop van
de stad Lokeren: https://webshoplokeren.recreatex.be, op
• 9 mei vanaf 19 uur voor de weken van 6-8 juli en
12-15 juli
• 13 mei vanaf 19 uur voor de weken van 18-22 juli,
25-29 juli en 1-4 augustus
Betalen bij inschrijving.
Deelnemen kan ook met een vrijetijdspas.

i

Vragen?
• dienst Sport-en Jeugd, Michiel Van Nieuwenhuyse, Sportlaan 2, 09 340 95 35
• www.speloke.be
• lees de folder.

JAC-Flash:

Mens sana
in corpore sano
Mens sana in corpore sano, ofwel: een gezonde geest in
een gezond lichaam. Pas als we zowel mentaal als fysiek
in orde zijn, voelen we ons helemaal goed. De zomer
komt eraan, de schoolvakantie is in zicht, wat meestal
wil zeggen dat je het kalmer aan mag doen. Het ideale
moment dus om wat tijd voor jezelf te nemen en je
lichaam en geest op elkaar af te stemmen.

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

Hier alvast enkele tips om mentaal en fysiek wat rust te
vinden.
— Lachen geblazen. Lachen is goed voor je welzijn en
krikt je onmiddellijk terug op.
— Relativeer. Probeer je situatie eens van een andere
kant te bekijken. Kalmeer en bekijk je tegenslag met
een positieve instelling. Vraag jezelf af: wat leer ik nu uit
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

deze situatie? Hoe pak ik het volgende keer beter aan?
— Druk je gevoelens uit. Hou je gevoelens niet voor
jezelf, maar praat erover met iemand. Met een
negatief gevoel blijven zitten, zorgt ervoor dat je geen
ruimte hebt om positieve emoties toe te laten.
— Sport. Sporten is enorm gezond voor je lichaam en
geest. Je concentreert je op je bewegingen en maakt
je hoofd vrij van zorgen. Belangrijk is om een sport
te kiezen waar jij je goed bij voelt. Wat je interesse
ook is, er is sowieso een sport die erbij aansluit. Zelfs
10 minuutjes wandelen kan er al voor zorgen dat je
een meer ontspannen gevoel krijgt.
— Mediteer. Mediteren staat gelijk aan relaxen en stimuleert daarnaast de delen van je hersenen die ervoor
zorgen dat je beslissingen neemt. Je enkele minuten
per dag op je ademhaling concentreren is al een goed
begin om tot rust te komen.
— Eet gezond. Eet vettig eten met mate en zorg voor
een goede mix met groenten en fruit. Je hoeft geen

gezondheidsgoeroe te worden, maar onthoud het
gezegde: ‘Je bent wat je eet’.
“Heb je nood aan een gesprek om je geest eens leeg
te maken? Wil je graag weten hoe je jouw lichaam in
gezonde staat krijgt? Of wil je gewoon eens komen
praten over gezondheid, gevoelens… Spring gerust
binnen in het JAC. We helpen je graag op weg om de rust
in je hoofd terug te vinden.”

i

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

Binnenkort een verjaardagsfeestje?
Hoe kun je je jarige een onvergetelijk feestje bezorgen?
Voor stoere ridders die hun kasteel willen verdedigen en op
zoek willen gaan naar een schatkist is een ridderfeestje het
einde, vanaf nu kan je zo’n ridderkoffer ontlenen bij Speelo-theek Sloeber. De koffer is voorzien van 6 ridderpakken
met zwaard en schild, 6 houten stokpaarden, 1 schatkist en
een draaiboek + gezelschapsspel. Vraag ook naar de reuze
River Dragons.

i

Info: Speel-o-theek Sloeber,
Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2,
09 340 95 39, sloeber@lokeren.be
Openingsuren: woensdag van14 tot 17 uur en
vrijdag vanaf 16 uur

SPORT
Data online inschrijven voor de zomersportkampen via de webshop van de
stad Lokeren.
• maandag 9 mei om 19 uur voor 4 juli tot 8 juli, 12 juli tot
15 juli
• woensdag 11 mei om 19 uur voor 18 juli tot 22 juli (geen
kamp op 21 juli), 25 juli tot 29 juli en 1 tot 5 augustus
• zaterdag 1 mei om 14 uur voor 22 augustus tot 26 augustus en 29 augustus tot 31 augustus .
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard.
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Themakampen in samenwerking met de
Kunstacademie Ter Beuken
Van 4 tot 8 juli

Creatieve assistent-uitvinders gezocht
De geniale professor-uitvinder Fritz Ludovic Plank vertrekt
deze zomer op een lange, geheime expeditie, op zoek naar
nieuwe ontdekkingen, verborgen schatten en vreemde uitvindingen. Hij is dringend op zoek naar een team van jonge,
frisse assistenten om zijn atelier in de kunstacademie Ter
Beuken te bewaken en zijn uitvinderswerk verder te zetten.

SPORT

de zwemlessen. Dit brevet watergewenning wordt gratis
afgegeven wanneer het kind slaagt in de proefjes en dit kan
behaald worden tijdens de openingsuren van het Durmebad.
Info en inschrijvingen: balie Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, 09 340 50 80, administratiesjc@lokeren.be

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Bowlingnamiddagen voor senioren
Jongeren tussen 8 en 12 jaar die
- nieuwsgierig zijn (een klein beetje gek mag ook)
- graag ontwerpen, tekenen, schilderen, bouwen, boetseren
- graag babbelen, vertellen, verzinnen, bewegen
- graag muziek maken, instrumenten bouwen, experimenteren met geluiden
worden meteen aangenomen.

Van 22 tot 26 augustus 2016

TIJDreis rond de WERELD
In de kelders van de Kunstacademie Ter Beuken vonden
wij een vreemde machine. Al wie erin stapte, verdween…
De vraag is, naar waar en wanneer? We willen het graag
te weten komen, maar alleen durven we de sprong niet
te wagen. Wie weet waar komen we dan terecht? In de
oertijd, waar ze op de muren schilderen? Misschien wel aan
de andere kant van de wereld, moeten we dan een tunnel
graven om terug te keren? Of belanden we 70 jaar verder in
de toekomst en zijn we oud en grijs? We zijn heel benieuwd
naar waar deze vreemde doos ons naartoe zal brengen.
Daarom zoeken we creatieve jongens en meisjes tussen 7
en 12 jaar, zonder schrik, die met ons mee willen stappen in
dit onvergetelijke avontuur. Tot binnenkort?

De volgende bowlingnamiddagen vinden plaats op 13 en
27 mei in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme. Vooraf
inschrijven bij sportdienst Lokeren, 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 2.

Curvebowls voor senioren op maandag in
het Sport- en Jeugdcomplex

SPORTACTIVITEITEN
Zwemlessen voor beginners
van 4 t.e.m. 15 juli
Jongeren tussen 6 en 12 jaar kunnen van 4 t.e.m. 15 juli op
maan-, dins-, woens-, donder- en vrijdag leren zwemmen van
8.30 tot 9.15 uur. Op 11 juli is er geen les.
Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen bijna individueel kan begeleid worden. Prijs: 45 euro voor 9 zwemlessen,
te betalen bij inschrijving. Vooraf inschrijven is noodzakelijk
en een brevet watergewenning is vereist voor het volgen van

Nog tot en met 30 mei kunnen senioren (al of niet aangesloten bij een seniorenbond), wekelijks op maandag van 14 tot
17 uur komen curvebowlen in het Sport- en Jeugdcomplex.
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
INFOKRANT LOKEREN | mei 2016
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Jeuk!
Zomervakantie 2016

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

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

SpAt!: een vrijetijdsaanbod georganiseerd door de dienst Jeugd.
Sportkampen: een vrijetijdsaanbod georganiseerd door de dienst Sport.
De activiteiten lopen van 9 tot 16 uur behalve de multimovekampen, die lopen van 9 tot 12 uur.
In het Sport- en Jeugdcomplex is vooropvang voorzien van 8 tot 9 uur, en van 16 tot 17.30 uur is er nog
naopvang mogelijk.
Op buitenlocaties is er opvang van 8.30 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.
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8-12 jaar
geboortejaar 2008-2004

‘Uitvindersweek’
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Kunstacademie Ter Beuken

4-5 jaar
geboortejaar 2012-2011

multimove
4 tot 8 juli van 9 tot 12 uur  Kostprijs: 35 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek ‘Ballenfestival’
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar 2009-2004

sportkamp zwemmen & omnisport
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar 2009-2004

sportkamp voorbereidend zwemmen & omnisport
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar 2009-2004

sportkamp voetbal
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Daknammolenstraat

9-14 jaar
geboortejaar 2007-2002

sportkamp circustechnieken i.s.m. Circusplaneet
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 100 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-14 jaar
geboortejaar 2009-2002

sportkamp dancekamp i.s.m. DIOP
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar 2009-2004

sportkamp badminton & omnisport
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
geboortejaar 2006-2002

sportkamp slagsporten & omnisport
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex, Sportcentrum
De Dam

7-12 jaar
geboortejaar 2009-2004

sportkamp balsporten & omnisport
4 tot 8 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
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Sport- en jeugdactivite

4-5 jaar
geboortejaar 2012-2011

multimove
12 tot 15 juli van 9 tot 12 uur  Kostprijs: 28 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
Geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek & crea
12 tot 15 juli 2016 van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp zwemmen & omnisport
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voorbereidend zwemmen & omnisport
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voetbal
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Daknammolenstraat

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportexplo & omnisport
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Bezoekerscentrum Molsbroek

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

Tour de Region
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-14 jaar
Geboortejaar 2009-2002

sportkamp ponyrijden
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 112 euro  Plaats: Stal De Vogelzang, Vogelzangstraat 2

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp kajak & avontuur
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 80 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp slagsporten & omnisport
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 68 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Sportcentrum De Dam

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp dancekamp i.s.m. DIOP
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

9-12 jaar
Geboortejaar 2007-2004

Sportkamp inlineskaten & omnisport
12 tot 15 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-5 jaar
Geboortejaar 2012-2011

multimove
18 tot 22 juli van 9 tot 12 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 28 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

5-6 jaar
Geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek ‘Hiep hiep hoi, sporten doe je zo!’
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp zwemmen & omnisport
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voorbereidend zwemmen & omnisport
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voetbal
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats:
Daknammolenstraat

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp gevechtssporten
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex, Gevechtssportcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp turnen & ropeskipping
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar
2009-2004

sportkamp tennis & omnisport
i.s.m. Wase Tennisschool
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 68 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp atletiek & omnisport
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp badminton & omnisport
18 tot 22 juli van 9 tot 16 uur  Geen kamp op 21 juli  Kostprijs: 52 euro  Plaats: Sport- en
Jeugdcomplex
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4-5 jaar
Geboortejaar 2012-2011

multimove
25 tot 29 juli 2016 van 9 tot 12 uur  Kostprijs: 35 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
Geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek ‘Sportreis’
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp zwemmen & omnisport
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voorbereidend zwemmen & omnisport
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voetbal
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Daknammolenstraat

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp badminton & omnisport
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

9-14 jaar
Geboortejaar 2007-2002

sportkamp circustechnieken i.s.m. Circusplaneet
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 100 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp slagsporten & omnisport
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Sportcentrum De Dam

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp dancekamp i.s.m. DIOP
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp turnen & ropeskipping
25 tot 29 juli 2016 van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

schaken & omnisport
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

wielerkamp ‘Ronde van Lokeren’ i.s.m. En Danseuse
25 tot 29 juli van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-5 jaar
Geboortejaar 2012-2011

multimove
1 tot 5 augustus van 9 tot 12 uur  Kostprijs: 35 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
Geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek ‘Kleuterolympiade’
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp zwemmen & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voorbereidend zwemmen & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp badminton & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp atletiek & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp slagsporten & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Sportcentrum De Dam

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp kajak & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
geboortejaar 2009-2004

sportkamp tennis & omnisport i.s.m. Wase Tennisschool
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp skate & omnisport
1 tot 5 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Skatepark Lokeren

4-6 jaar
Geboortejaar 2012-2010

SpAt!-kamp: ‘Peter Pan’
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-6 jaar
Geboortejaar 2012-2010

SpAt!-kamp: Prinses Lillyfee
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
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7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

SpAt!-kamp: Sherlock Holmes
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

4-5 jaar
Geboortejaar 2012-2011

multimove
22 tot 26 augustus van 9 tot 12 uur  Kostprijs: 35 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
Geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek ‘Sportreis naar Rio’
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp zwemmen & omnisport
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp voorbereidend zwemmen & omnisport
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp badminton & omnisport
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp slagsporten & omnisport
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Sportcentrum De Dam

7-14 jaar
Geboortejaar 2009-2002

sportkamp ponyrijden
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 140 euro  Plaats: Stal De Vogelzang,
Vogelzangstraat 2

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp skate & BMX & omnisport
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Skatepark Lokeren

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

sportkamp klimmen & omnisport
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 85 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex,
Sportcentrum De Dam

7-14 jaar
Geboortejaar 2009-2002

sportkamp hockey
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Daknammolenstraat , 9160
Lokeren

8-12 jaar
Geboortejaar 2008-2004

TIJDreis rond de WERELD
22 tot 26 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 65 euro  Plaats: Kunstacademie Ter Beuken

4-5 jaar
Geboortejaar 2012-2011

multimove
29 tot 31 augustus 2016 van 9 tot 12 uur  Kostprijs: 21 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

5-6 jaar
Geboortejaar 2011-2010

bewegingsweek en crea
29 tot 31 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 39 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

7-12 jaar
Geboortejaar 2009-2004

sportkamp omnimix
29 tot 31 augustus 2016 van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 39 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

10-14 jaar
Geboortejaar 2006-2002

wielersportdag i.s.m. En Danseuse
30 augustus van 9 tot 16 uur  Kostprijs: 15 euro  Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

De inschrijvingen voor deze weken zijn voorzien op :
- maandag 9 mei om 19 uur voor 4 juli tot 8 juli, 12 juli tot 15 juli
- woensdag 11 mei om 19 uur voor 18 juli tot 22 juli ( geen kamp op 21 juli), 25 juli tot 29 juli en 1 tot
5 augustus
- zaterdag 14 mei om 14 uur voor 22 augustus tot 26 augustus en 29 augustus tot 31 augustus .
Voor de online inschrijvingen, surf je naar: https://webshoplokeren.recreatex.be/.

Wie vragen heeft over de vrijetijdspas om aanspraak te maken op verlaagde tarieven kan hiervoor terecht
bij het OCMW tijdens de kantooruren.
Meer informatie: dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 50 80, inschrijvingenSJC@lokeren.be
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Buitenschoolse kinderopvang - zomervakantie
Ons aanbod:
- locatie Hoogstraat: 110 kinderen.
- locatie Doorslaar: 28 kinderen.
- locatie Sport- en Jeugdcomplex: 40 kinderen.
- locatie Onze Lieve Vrouw College (Heilig-Hartlaan 1A): 28 kinderen.
- locatie Oudenbos: 25 kinderen.
- locatie Heiende: 28 kinderen.

Opening en sluiting
• Locatie Hoogstraat, Sport- en Jeugdcomplex en Oudenbos zal geopend zijn vanaf vrijdag 1 juli
tot en met vrijdag 29 juli en van dinsdag 16 augustus tot en met woensdag 31 augustus.
Bijkomende opvanglocaties:
• De bijkomende opvanglocatie Doorslaar zal geopend zijn vanaf vrijdag 1 juli
tot en met woensdag 20 juli en vanaf dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag 26 augustus.
• De bijkomende opvanglocatie Heiende zal geopend zijn vanaf vrijdag 1 juli
tot en met woensdag 20 juli en vanaf maandag 22 augustus tot en met woensdag 31 augustus.
• De bijkomende opvanglocatie Onze Lieve Vrouw College is geopend vanaf vrijdag 1 juli
tot en met woensdag 20 juli en vanaf maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus.
• Sluitingsdagen voor alle locaties :
– maandag 11 juli (Feestdag Vlaamse Gemeenschap)
– donderdag 21 juli (Nationale Feestdag) en vrijdag 22 juli (Brugdag)
– maandag 15 augustus (O.L.Vr. Hemelvaart)
• Algemene sluiting vanaf maandag 1 augustus tot en met maandag 15 augustus.

De locaties Oudenbos, Heiende en Doorslaar kunnen elektronisch reserveren op dinsdag 17 mei, de
locaties Sport & Jeugdcomplex en O.L.V. College kunnen elektronisch reserveren op woensdag 18 mei,
de locatie Hoogstraat kan elektronisch reserveren op donderdag 19 mei, telkens vanaf 18.30 uur via
http://kinderopvang.lokeren.be (gebruikersnaam én wachtwoord = klantnummer)

Ouders die niet beschikken over een computer of die niet vertrouwd zijn met een computer, kunnen
terecht op het secretariaat in de Sportlaan 4 op bovenvermelde data tussen 18.30 en 19.30 uur.
U kunt ter plaatse elektronisch reserveren waarbij u met de glimlach wordt geholpen.
Voor verdere info kunt u steeds terecht op het secretariaat, Sportlaan 4, iedere werkdag
tussen 8 en 18 uur doorlopend.
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VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles maart
PLAATS

TOEGELATEN
SNELHEID

GECONOVERTRETROLEERDE DINGEN
VOERTUIGEN

PIEKSNELHEID

Antwerpse Steenweg

70 km/u

291

6

89 km/u

Bautschoot

50 km/u

347

42

77 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

206

20

108 km/u

Bokslaarstraat

50 km/u

75

13

78 km/u

Dam

50 km/u

142

20

72 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

65

26

75 km/u

Eekstraat

50 km/u

94

15

74 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

306

55

85 km/u

Groenstraat

50 km/u

130

27

84 km/u

Heiendestraat

50 km/u

1041

119

80 km/u

Hemelseschoot

50 km/u

66

24

79 km/u

Naastveldstraat

50 km/u

185

19

79 km/u

Nieuwe
Stationsstraat

50 km/u

28

3

70 km/u

Oude-Bruglaan

50 km/u

252

7

68 km/u

Papestraat

50 km/u

47

1

66 km/u

Rozenstraat

50 km/u

540

67

81 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

48

8

70 km/u

Sportlaan

50 km/u

425

16

72 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

137

11

78 km/u

Zelestraat

50 km/u

202

21

82 km/u

Fietsengravering

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

Gevonden fietsen
De politie Lokeren zet de gevonden fietsen met foto online
op de website www.gevondenfietsen.be. U kunt nagaan of
uw gestolen fiets daarbij staat. Herkent u uw fiets? Ga dan
met het attest van aangifte van diefstal van uw fiets naar
het politiekantoor op de Oude Vismijn 34. Uw fiets wordt
dan onmiddellijk teruggegeven.

Preventie woninginbraak

Specifiek voor appartementsgebouwen: gebruik de
parlofoon/videofoon om te controleren wie er voor de deur
staat, alvorens je die opent.
Doe de deur niet open voor onbekenden zonder afspraak
of voor vermeende bezoekers aan medebewoners in het
gebouw.
Wanneer u persoonlijk advies wilt over het beveiligen
van uw woning, dan kunt u terecht bij Christof Snoeck,
diefstalpreventieadviseur, Markt 8 (tweede verdieping),
09 340 95 00, christof.snoeck@lokeren.be

Preventietip van de maand
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

Verwijder steeds de sleutel langs de binnenkant van ramen
en deuren, vooral als sleutels van buitenaf zichtbaar zijn.
Inbrekers blijven immers langer in een woning als ze een
vluchtweg hebben (ze hebben dan minder stress, aangezien
ze het risico om opgepakt te worden lager inschatten).
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MILIEU EN NATUUR

Zwaarste pompoen van Lokeren

Volkstuintjes te huur

Liefhebbers die willen deelnemen aan de wedstrijd
‘Zwaarste pompoen van Lokeren’, kunnen tot en met
15 mei een geselecteerde plant bekomen aan de prijs
van 2 euro. Neem contact op met Paul Audenaert,
0473 68 07 92, paulaudenaert007@gmail.com, van de
Landelijke Gilde Eksaarde.

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

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
ren:

Nieuw in Loke

Ondersteuningsnet Lokeren
Ondersteuningsnet Lokeren is een nauwe samenwerking
van vier Lokerse organisaties die zich inzetten voor
volwassenen met een beperking: Alderande-Wonen,
De Hagewinde, De Sperwer, Emiliani. Ondersteuningsnet
Lokeren start een centraal aanmeldpunt voor alle
volwassenen met een beperking die een vraag stellen voor
ondersteuning. Je kunt er terecht met alle vragen voor
ondersteuning of bijstand op alle levensdomeinen, zoals
wonen en ondersteuning bij het wonen, werken, dagbesteding of vrije tijd.

Het centraal aanmeldpunt van ondersteuningsnet Lokeren
vind je vanaf 4 april in het Sociaal Huis, Lepelstraat 4.

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 18 mei van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 18 mei van 9 tot 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaarde-dorp 88:
iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 13.30
tot 15 uur. De zitdagen gaan door op donderdag 12 mei en
donderdag 26 mei.
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Openingsuren centraal aanmeldpunt:
maandag

dinsdag

9-12

woensdag

donderdag

9-12
13-16.15

vrijdag
9-12

13-16.15

of op afspraak: tijdens de kantooruren of op dinsdagavond tot 20 uur

Info: 09 340 86 35,
aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be;
lieve.peleman@ondersteuningsnetlokeren.be,
0476 78 12 00 (consulent);
dominiek.moerman@ondersteuningsnetlokeren.be,
0476 78 25 28 (beleidsmedewerker);
Sociaal Huis, Lepelstraat 4

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT/IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het OCMW
- Sociaal Huis Lepelstraat 4 een zitdag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken Brussel van 13.30 tot 15 uur.
U kan er terecht voor vragen in verband met Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT/IT) en Tegemoetkoming
Hulp aan Bejaarden (THAB). De zitdag gaat door op dinsdag 24 mei.

Vacatures vrijwilligerswerk
Het Boekenruilrek Lokeren zoekt extra vrijwilligers. “Elke zaterdag zijn we in een beurtrol actief in de bib van Lokeren, van

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Ontdek ons via @stadlokeren

10 tot 12 uur. Je kan één keer per maand komen of meerdere
keren als dat past, altijd samen met minstens één collega-vrijwilliger. Samen geven jullie wat uitleg en advies bij de boeken
en proberen de ruil eerlijk te laten verlopen. Je hoeft helemaal
geen boekenwurm te zijn. Je enthousiasme doet wonderen.”
De mutualiteiten zijn op zoek naar thuisoppassers. Als thuisoppasser houd je de zieke, de persoon met een beperking of
oudere gezelschap en help je waar nodig. Dat kan zijn: hulp bij
eten, verplaatsingen, toiletbezoek, activiteiten zoals voorlezen
of kaarten, een wandeling maken, nachtwaak.
Het Sociaal Huis is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs
voor de Minder Mobielen Centrale (MMC). “Als chauffeur van
de MMC breng je 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 sociaal voelend
zijn, tijd kunnen vrijmaken, over een auto beschikken en zich
graag inzetten voor anderen. Uiteraard bepaal je zelf welke
dagen en uren je wenst te rijden. Elke chauffeur van de MMC is
verzekerd en ontvangt per kilometer een vergoeding.”
Dit gaat niet over rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het Sociaal
Huis over een eigen aangepast voertuig.
Meer info: OCMW – Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

KVG
KVG Groot-Lokeren is een vereniging van en voor personen
met een beperking en hun omgeving. “We zijn op zoek naar
vrijwilligers die willen meehelpen bij het organiseren van
activiteiten (o.a. ontspanningsactiviteiten, infomomenten,
vorming). Samen met jou bekijken we welke taak het beste
bij je past en wat je haalbaar vindt. Interesse?”
Info: Patrick Van Rumst, voorzitter, Oude-Bruglaan 1 bus 7,
0489 30 12 51, patrickvanrumst@gmail.com

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET PARKTHEATERFESTIVAL
“Heb je zin om er samen met ons een sfeervol lentefestijn van te maken? Perfect, want we zijn nog op zoek naar
vrijwilligers om samen de handen uit de mouwen te steken. Iedereen is meer dan welkom om mee te helpen bij
de opbouw, de afbraak en tijdens het festival zelf. Wil je
ook deel uitmaken van ons gesmeerd team? Mail dan naar
werner.hillaert@fulladsl.be of toerisme@lokeren.be of laat het
weten aan Werner op 09 348 07 49 of aan Infopunt Toerisme op
09 340 94 74.
Het is een gedroomde kans om eens de ‘achterzijde’ van een
dergelijk festival aan de lijve te ondervinden. De achterkant
is nog plezanter dan de voorkant!”

Jubilea
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Roger Van Damme – Angela Denaert			
Gehuwd op 3 mei 1956
Albertus De Vleeschauwer – Margareta Aper			
Gehuwd op 17 mei 1956
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Emiel De Greef – Elza Thevelin				
Gehuwd op 7 mei 1966

Marcus Heinckiens – Jeannine Fiers				
Gehuwd op 14 mei 1966
Willy Baert – Cecile Tas					
Gehuwd op 14 mei 1966
Maurice De Letter – Mariette De Fré			
Gehuwd op 21 mei 1966
Aimé Hulstaert – Rita Temmerman				
Gehuwd op 21 mei 1966
René De Mol – Annie Platinck				
Gehuwd op 31 mei 1966

PRAKTISCH

Stad Lokeren – vrijwillige
openbare verkoop per opbod:
Op zaterdag 21 mei 2016 ter hoogte van het
Stadsmagazijn, Weverslaan 24 (ex-VW-garage):
Om 9 uur verkoop diverse materialen (foto’s)
volgens beschrijving hierna: 1 skateramp (verkoop
als geheel), 16 metalen draagstructuren voor rekken, 1 sloep
circa 8 m lang en voorzien van binnenboordmotor. Bezichtiging
kan vooraf op de parking van het stadsmagazijn.

Belangrijk: De koper moet zichzelf organiseren om de materialen
na aankoop, zo vlug mogelijk weg te halen. Betalen kan zowel
cash als met Bancontact.
INFOKRANT LOKEREN | mei 2016
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PRAKTISCH

Om 9.30 uur verkoop gevonden en achtergelaten (brom)fietsen:
circa 155 fietsen en 3 bromfietsen in de staat waarin ze zich bevinden. Er worden geen bezichtigingen toegelaten voorafgaandelijk
aan de verkoop. De (brom)fietsen worden op de dag van de
verkoop getoond en direct verkocht. Betalen kan zowel cash als
met Bancontact.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Politie
Stadhuis
Ziekenhuis AZ Lokeren

101
09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be, www.lokeren.be
09 340 81 11, fax 09 340 81 91

Wachtdiensten
Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en
Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
De bibliotheek is gesloten op donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei,
zaterdag 7 mei en maandag 16 mei.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
30 mei 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: 10 en 24 mei. 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 26 mei
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
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LOKERSE APOTHEKERS

Sinds 2013 wordt de wachtdienst per dag in plaats van per week
georganiseerd. Elke dag kan er dus een andere apotheker van wacht zijn.
ZOEKT U DE APOTHEEK VAN WACHT?
Bel 0903 99 000 (1,5 euro/minuut) of raadpleeg www.apotheek.be,
daar kunt u ook een gratis app installeren voor uw smartphone.
Tussen 22 en 9 uur: bel de politie van Lokeren, 09 340 94 99, of bel
0903 99 000 en men zal u doorverwijzen.



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

LOKERSE HUISARTSEN

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

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

15 april – 23 april - Dr. J. Lievens



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, Giovanni Van Avermaet
dienst communicatie en stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03,
infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Luc Van Uytvanck
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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ZONDAG 16 MEI, ZATERDAG 21 MEI

Daknam, Reynaertbloemendorp
Daknamdorp
In 2016 zetten de Reynaertkring en Infopunt
Toerisme de deelgemeente Daknam in de kijker én
in de bloemen. Een hele lente en zomer lang zwerft
Reynaert door dit pittoreske dorp en neemt ons
mee naar de vele feestelijkheden en activiteiten.

Pinkstermaandag 16 mei: Kunst- en Ambachtenmarkt
met Reynaertbloemendoolhof en -belevingsparcours.

Op pinkstermaandag 16 mei (tussen 10 en 19 uur)
verandert de dorpskern van Daknam opnieuw in een
openluchtatelier. Reeds voor de 44ste keer geven
kunstenaars en ambachtslui het beste van zichzelf om de
bezoeker te verwennen. Tegelijk krijgt u die andere traditie geserveerd: trappist van Westmalle van ’t vat. Met
livemuziek op de straat en op 2 podia, van de Romantics,
Six & Sarah en de plaatselijke groep Amusarte komt ook
de muziekliefhebber aan zijn trekken.
In het kader van ‘Lokeren Reynaertstad 2016’ krijgt
de Kunst- en Ambachtenmarkt een extra dimensie.
Met de Reynaertboottochtjes vaar je gratis vanuit het
Josephine Charlottepark naar de aanlegsteiger in
Daknam (Middendam). Daar kan je genieten van het
belevingsparcours ‘The Life of Foxy Reynaert’ met

optredens van verschillende muziekgroepen, koren,
toneelverenigingen, een grimestand, signeersessie van
Foxy…kortom, te veel om op te noemen. De schatzoeker
kan zich te buiten gaan aan 400 m² verdwaalplezier in
het Reynaertbloemendoolhof: verschillende taferelen uit
het dierenepos worden tot leven gebracht met behulp
van bloemen, kunst en decoraties. Als je uit het labyrint
kan ontsnappen, ontvang je een stukje van de legendarische schat van Koning Nobel.
De stad Lokeren en verschillende Lokerse verenigingen
zetten voor deze gelegenheid hun schouders mee onder
dit project.
Extra: het Reynaertbloemendoolhof en de expo ‘Hof van
Koning Nobel’ zijn al te bezichtigen op zondag 15 mei
van 14 tot 17 uur.
Info: www.Reynaertkringdaknam.be en
www.lokeren.be/reynaert

in Lokeren
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Reynaert viert Meye, zaterdag 21 mei

dorpsplein van Daknam. Rond 22 uur wordt de winter
verbrand met een heus kampvuur. Nadien kan u verder
genieten van de volkskunstgroep ‘Donder in ’t Hooi’ . Een
onvergetelijke avond gezelligheid met ‘De Vos Reynaert’
en ‘Pater Trappist’.
Gratis toegang.
Info: www.reynaertkringdaknam.be

Zomerseizoen 2016

Op deze avond wordt reeds voor de 44ste maal de lente
ingehuldigd en de winter verbrand en dit met muziek en
dans op het dorpspleintje van Daknam. Een greep uit het
aanbod: een volks fanfaredeuntje, een vleugje volksdans
en vendelzwaaien door Reintje Vos, leuke liedjes uit
de doedelzak. De optredens starten om 20 uur op het

De Reynaertactiviteiten blijven niet beperkt tot de
meimaand. De bebloemingsactie ‘Daknam in de bloemen’
zet de gevels in bloei, tijdens de zomermaanden is er de
fotowandelexpo ‘Reynaertkoppen-Daknam’ en het Koning
Nobelwandelpad wordt geactualiseerd. De zomer van 2016
zal ook gekleurd worden door de boottochtjes ‘Het neusje
van de Durme’ en ‘Lekker Lokeren’, horeca-acties, enz.
Info: Infopunt Toerisme, Markt 2,
www.lokeren.be/reynaert

[

ZONDAG 29 MEI OM 14 UUR

20ste Parktheaterfestival

GELICHT

]

Prinses Joséphine-Charlottepark
GRATIS
STENZEL & KIVITS (NL)
Oerkomisch muzikaal virtuoos cabaret.

CIRCUS unARTiq (DL)
Jongleren op grote hoogte en adembenemende trapeze…
ontspanning en kippenvel.
WITTY LOOK (Japan)
Hij hanteert zijn éénwieler met wereldklasse.
Zij is een acrobatische clown en meesteres in lichaamstaal.
IZIMAGIC DUO (IT/FR)
Eenvoudige objecten veranderen in ongelooflijke illusies.
Magie ten top.
MR DYVINETZ (Chili)
Met de Cyr Wheel 360 graden tollen. Acrobatische
figuren en verrassende dansbewegingen.
SHIVA GRINGS (Ierland)
Je weet nooit hoe de show zal eindigen want hij is ondeugend en vooral onvoorspelbaar.
THEATERKE STRAF POEJER (B)
Twee selfmade 'Chinezen' terug van een missie in China.
Wat brachten zij mee… ?
TEATER DE SCHIZO'S (B)
Minitheater waarbij zij hun mond proberen te houden.
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KRIST DOO STRAATTHEATER (NL)
Twee holbewoners uit de steentijd belanden in de
moderne wereld… hilarische momenten.
FRANS CUSTERS (NL)
Je krijgt niet genoeg van zijn blik en het kijken naar zijn
kijken. Sterk als ijzer maar breekbaar als glas.
MR IMAGE THEATRE (NL)
Levensechte reuzenkevers. Mensvriendelijk en niet kapot
te trappen.
KIP VAN TROJE (B)
Hoedensalon 'Hoedje af'… iedereen op zijn zondags voor
onze 20ste editie.
Ga met een mooie herinnering naar huis…
SAM SHINE STELTENTHEATER (NL)
Met de 'Paradijsvogels' arriveert een wereld vol fantasie,
kleur en plezier.
ZEBRA STELZENTHEATER (DL)
Rozenstruiken in volle bloei !
Ze veranderen van vorm en groeien in alle richtingen.
Magisch.
PCVO WAAS EN DURME (B)
In alle talen…Pierke op zoek naar een spokenjager
voordat de klok middernacht slaat…

DE DRIJVENDE DIVA (NL)
Gekleed in een enorme baljurk drijft zij majestueus op de
Durme terwijl zij aria's en rockopera zingt.
LEVEND STANDBEELD (B)
Het 'wezen' op de grote paddenstoel is lief, maar heeft
nog geen manieren geleerd.
COMPAGNIE GIGANT (B) - SLOTACT
In een vreemde rouwstoet wordt De Gigant ten grave
gedragen, begeleid door reuzen van alle slag: de stadsreuzen, de Kovekensreuzen Jacobus & Jacoba en het
Mini-Muziek Koveken

DEELNEMERS GULDEN SPOT OPENDOEK:
DE DIKKE MARIO'S met 'Spaghetti'
MENEER ZEE met 'Sjieken Bak'
FIETSWOLVEN met 'Meneer Fiets'
SINFRA KIDZ met 'Reynaert De Vos'
IN EIGEN NAT met 'Roadkill Volkov'
DE GHESELLEN met 'Lampedin'

Voor de kinderen (en ouderen) :
KAREL CASIER & CO (B/NL)
Theater voor de kleintjes van 2 tot 6 jaar !
Waarschuwing: na het zien van 'Moes' kan het zijn dat uw
keukengerei thuis tot leven komt…
DE REIZENDE FABRIEK (NL)
Fiets je eigen schilderij…
Trap op de pedalen, kies je kleuren en zie hoe die kleuren
zich vermengen.
De PARKTHEATERBELLENMAN zorgt met bel en stem
voor de nodige verbale animatie.
OPENLUCHTTERRAS met bieren, frisdranken, koffie,
vlaaien, pannenkoeken, ijsjes en broodjes
Een organisatie van Toneelvereniging De Sinfra’s
vzw i.s.m. Infopunt Toerisme, Raad voor Toerisme,
Stad Lokeren. Info en speeluren van de acts:
www.lokeren.be/parktheater

ZONDAG 29 MEI

[

GELICHT

]

Loka.Tierra -

multicultureel festival
Markt

Het kleurrijke stadsfestival Loka.Tierra wil mensen en culturen
samenbrengen. Samen met het Parktheaterfestival brengt Loka.
Tierra het stadscentrum tot leven op 29 mei, een zondag waarop
iedereen welkom is. Vanaf 14 uur start het festivalprogramma, met
steengoede concerten, vertellingen uit de 4 windhoeken (Marokko,
Vlaanderen, Tunesië), leuke workshops en creatieve randanimatie
(circusworkshop, kapsalon, massage, grime, knutselen).
Concertprogramma: ‘Ik en den Theo’, interactief concert met live
dans, speciaal voor de kids; Marockin’ Brass (Oriëntaalse fusionjazz uit Brussel/Marokko), O Contrabanda (doedelzakken en
trommels uit Galicië), Turkse muziek.
Info (detailprogramma): www.lokeren.be/lokatierra

in Lokeren
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Brunch met een verhaal

tot leven met beelden uit zijn nieuwe strip. De kinderen
luisteren naar het Tsjechische verhaal ‘Geluksvogel’ door
Paule Lerno, en gaan daarna knutselen.

Loka.Tierra – Praktisch
· vanaf 11u: Brunch met een verhaal; Markt;
Prijs: 5 euro - Kinderen -12 jaar: 3 euro
Inschrijven voor de brunch kan tot 25/5:
Kozeta.kullolli@samenlevingsopbouw.be,
0491 34 41 25, of joan.leeflang@odice.be
Kom genieten van een heerlijke wereldbrunch en luister
mee naar volksverhalen uit o.a. België en Marokko. Mim
El Messaoudi vertelt Berberse en Arabische volksverhalen;
David Audenaert brengt het verhaal van Reynaert De Vos

· vanaf 14 uur: festival met concerten, verhalen,
animatie, wereldmarkt…; Markt; gratis.
Info ccl.lokeren.be/loka-tierra, 09 340 50 56

AGENDA
Zondag 1 mei


HOBBY/TOERISME

Rommelmarkt

HOBBY/TOERISME

Yvonne Waegemans – wandeling

FEEST

1mei viering s.pa
Start optocht aan het Kerkplein onder
begeleiding van Socialistische Harmonie
Vooruit, gevolgd door een barbecue.
Op voorhand inschrijven kan via Bond
Moyson.
10.30 uur (start optocht) Kerkplein –
12 uur (barbecue), zaal Trefpunt,
Heiende 16
Info en inschrijvingen:
Bond Moyson,
marjon.thienpondt@skynet.be
FEEST

Meifeest Alderande met BBQ ,
bingo en minivoetbal
Jaarlijks meifeest ten voordele van
Alderande Leeft vzw op de terreinen
van SKL Doorslaar. Ondertussen kunt
u supporteren voor de deelnemers van
het minivoetbaltoernooi. In de namiddag
koffie, taart en bingo.
Van 11 tot 14 uur,
voetbalkantine SKL
Doorslaar, Doorslaardorp 1; 14 euro
Organisatie en info: Alderande,
09 348 02 46, info@alderande.be
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Gratis standplaatsen.
Van 7 tot 18 uur, Schraagveld; gratis
Info: Nadine Bontinck, 0497 38 40 63
HOBBY/TOERISME

Landen en Volkeren postzegeltentoonstelling

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

Een begeleide wandeling doorheen het
Lokerse centrum met bijzondere aandacht
voor het leven en werk van de schrijfster.
Van 10 tot 12 uur, Infopunt Toerisme,
Markt 2; gratis
Organisatie en info:
Infopunt Toerisme, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Seriekaarting
Vanaf 14 uur, café ’t Smisken,
Doorslaardorp 42
Info: Nadine Bontinck, 0497 38 40 63

HOBBY/TOERISME

Natuurwandeling in het
Molsbroek

Dinsdag 3 mei


VORMING/INFO

Spelnamiddag

HOBBY/TOERISME

Wandeling met Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren

Zie algemeen gedeelte ‘Vers van de Pers’.
van 14 tot 17 uur, Kerkplein
organisatie en info: dienst Samenleving, Nele Bulens, 09 340 95 31,
nele.bulens@lokeren.be
VORMING/INFO

Babbelonië

Een leuke en ontspannende kennismaking
met het Molsbroek. Nog meer dan tijdens
de andere maanden gonst het nu van het
leven in dit mooie natuurgebied. Nadien
kan je in het gezellige bezoekerscentrum
terug op kracht komen. Graag een seintje
vooraf indien je met een grote groep
aanwezig zal zijn.
Van 14.30 tot 16.30 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Organisatie en info:
vzw Durme, www.vzwdurme.be

Hyacintenwandeling in het ‘Hallerbos’ te
Halle van +/- 7 km inbegrepen vervoer in
luxe autocars Reizen Lauwers, s' avonds
een 3-gangenavondmaal.
Van 13.30 tot 21 uur,
parking Durmebad, Sportlaan 2;
40 euro (leden) – 45 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Vlas,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

PODIUM

Ecce Gaius – De Schizo’s
Geen angst, geen verdriet, geen mens,
geen wezen, geen tekst, geen woorden,
geen letter bleef heel van het gevoel toen
ik las wie hij was. Duizenden jaar later
schrijven over iemand die nooit een traan
liet, ik kon het niet geloven. Vandaar ‘Ecce
Gaius’. De angst die Caligula heette.
Van 15 tot 17.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro
Organisatie en info: De Schizo’s,
www.schizos.be

Woensdag 4 mei


FILM

45 YEARS

SPORT

Minivoetbaltoernooi Alderlande
Leeft
Jaarlijks minivoetbaltoernooi ten voordele
van Alderande Leeft vzw. Stel je eigen
ploegje samen en schrijf je in.
van 9 tot 17 uur, voetbalkantine
SKL Doorslaar, Doorslaardorp 1
Organisatie en info: Alderande,
09 348 02 46, info@alderande.be

Maandag 2 mei


HOBBY/TOERISME

Schieting liggende wip
Van 9.15 tot 15 uur, café ’t Smisken,
Doorslaardorp 42
Info: Nadine Bontinck, 0497 38 40 63

Andrew Haigh – Engeland 2015 – duur: 96’
Het is een week voor het 45-jarige
huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer
(gespeeld door Charlotte Rampling en Tom
Courtenay) wanneer er een brief arriveert
voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste
geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen waar zij begin jaren 60 vermist
raakte. Het bericht brengt de echtgenoten
danig uit balans.
‘Het script is gebaseerd op een kort verhaal
van David Constantine. 45 YEARS ging
in wereldpremière op het Internationale
Filmfestival van Berlijn waar beide hoofdrolspelers onderscheiden werden met de
prijs voor beste acteur en beste actrice.’
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

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
en anderstaligen praten in groepjes over
alledaagse dingen: kinderen en ouderen,
feesten, ziekte en gezondheid, werk. We
doen ook allerlei activiteiten.
Ook op 11, 12, 18, 19, 25 en 26 mei.
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 5 mei


HOBBY/TOERISME

38e tweedehandsbotenmarkt
Lokeren
Tweedehandsbotenmarkt voor het 38e
opeenvolgende jaar. (Ver)koop uw zeilboot/surfplank/kajak/vaarsportmateriaal/
watersportmateriaal/vissportmateriaal.
Voorinschrijven hoeft niet. Aanbieders
krijgen automatisch een standplaats
toegewezen in volgorde van aankomst.
Van 7 tot 13 uur, VVW‑Lokeren,
Heilige-Geestmolenstraat 93;
1 euro (bezoekers) – 3 euro (aanbieders)
Organisatie en info:
VVW‑Lokeren, 0491 61 77 71,
info@tweedehandsbotenmarkt.be
HOBBY/TOERISME

Familieontbijt Gezinsbond

Van 9.30 tot 12 uur, Gildenhuis,
Eksaardedorp 22; 7 euro
Organisatie en info: Gezinsbond
Eksaarde, 09 346 99 90,
anja.waelput@telenet.be
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HOBBY/TOERISME

Outletbeurs Lokeren Village
Ook op 6 en 7 mei. Zie algemeen
gedeelte, rubriek ‘Economie’.
Van 10 tot 17 uur, toegang: 2 euro
Locatie: School De Klimop, Krommestraat 7 (ingang via Karrestraat 88)
VORMING/INFO

Yoga en mindfulness
Mat, deken, warme sokken, soepele kledij
en meditatiekussen voor mindfulness
meebrengen. Ook op 12, 19 en 26 mei.
Van 19 tot 20 uur (yoga) – van 20 tot
21.30 uur (mindfulness),
A. De Vosstraat 3; 10 euro (beide
lessen) – 5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen: Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23, ginny@itam.be

Vrijdag 6 mei


HOBBY/TOERISME

Outletbeurs Lokeren Village
Zie 5 mei. Ook op 7 mei. Zie algemeen
gedeelte, rubriek ‘Economie’.
Van 14 tot 20 uur, toegang: 2 euro
Locatie: School De Klimop, Krommestraat 7 (ingang via Karrestraat 88)
PODIUM

Kaviaar
De Koninklijke Harmonie Sint‑Cecilia
uit Eksaarde wil u dit jaar ook iets extra
brengen op uw muzikale toast, namelijk
‘Kaviaar’ In deze voorstelling gaan we op
zoek naar de drijfveren en belevenissen
in het leven van een muzikant. Wat
trekt iemand (Vic De Wachter) in het
muzikantenbestaan? Wat houdt hem daar
jarenlang geboeid? Waarom gaat een
muzikant door weer en wind voor ‘zijn’
muziek? Ook op 7 mei.
Van 20 tot 23 uur, Sint Teresiacollege
Eksaarde, Eksaardedorp 1; 12 euro
Organisatie en info:
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia,
contact@harmonie‑eksaarde.be,
www.harmonie‑eksaarde.be

zaterdag 7 mei


HOBBY/TOERISME

Memorial Jos Schoeters
Semiklassieker voor wielertoeristen in
samenwerking met de Vlaamse Wielrijdersbond. Lichtgolvend parcours langs

32

Oost‑Vlaamse wegen. Afstanden 70 km,
95 km, 130 km en een familietocht van
35 km. Jongeren geboren in 2000 en later
mogen gratis deelnemen. Ruime parking,
bevoorrading en douches zijn voorzien.
Iedere deelnemer is verzekerd. Speciale
attentie voor de dames.
Van 7 tot 14 uur, parochiezaal
Trefpunt Heiende, Heiendestraat 16;
4 euro
Organisatie en info: WTC ’t Hemelrijk,
0475 57 17 17, info@wtchemelrijk.be

de doldraaiende wereld te bedwingen’.
(Knack.be)
Tekst: Freek Vielen – met: Freek Vielen &
The Ambush Party
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 – 10 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
SPORT

Hengelwedstrijd

HOBBY/TOERISME

Outletbeurs Lokeren Village
Zie 5 en 6 mei. Zie algemeen gedeelte,
rubriek ‘Economie’.
Van 10 tot 17 uur, toegang: 2 euro
Locatie: School De Klimop, Krommestraat 7 (ingang via Karrestraat 88)
PODIUM

Kaviaar
Zie 6 mei.
Van 20 tot 23 uur, Sint Teresiacollege,
Eksaardedorp 1; 12 euro
Organisatie en info:
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia,
contact@harmonie‑eksaarde.be,
www.harmonie‑eksaarde.be
PODIUM

De Tijd/Freek Vielen & The
Ambush Party - So it Goes –
theater

‘So it Goes’ is gebaseerd op het verhaal
van Billy Pilgrim uit het beroemde boek
‘Slaughterhouse 5’ van Kurt Vonnegut,
die er meer dan 20 jaar over deed om de
verschrikkingen van het bombardement
op Dresden (dat hij als Amerikaans soldaat meemaakte in 1945) te verwoorden.
Want hoe kan je daarna nog verder
leven? Freek Vielen verweeft dit met zijn
eigen zoektocht naar liefde en zingeving.
Hij ontroert ons ‘met een verhaal over
de onzekere liefde en het verlangen om

Avondkoppelhengelwedstrijd.
Van 16.30 tot 20.30 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info:
Visclub De Witvis, 0473 31 01 41

Zondag 8 mei


VORMING/INFO

Ontdek Lokeren vroeger en
vandaag
We starten in het vernieuwde stadsmuseum van Lokeren dat de geschiedenis
van de stad vertelt. De nadruk ligt op werk
en vrije tijd in de 19de en 20ste eeuw. Veel
aandacht gaat naar de haarsnijderij. In
de 20ste eeuw was Lokeren een wereldcentrum voor deze vuile en vervuilende
nijverheid. Het museum van Lokeren bevat
ook het Nationaal Beenhouwersmuseum
en een oude bakkerswinkel. Daarna maken
we een wandeling en staan we stil bij
het stadhuis in Vlaamse rococostijl, de
Sint‑Laurentiuskerk en de schandpaal.
Inschrijven noodzakelijk uiterlijk 10 dagen
voor de start van de activiteit.
Van 10 tot 12 uur, Stedelijk Museum
Lokeren, Markt 15A; 4 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
HOBBY/TOERISME

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

Woensdag 11 mei

HOBBY/TOERISME



Verwen mama met een zoete
zondag op de boerderij
Je snakt met je gezin naar een unieke
namiddag vol doe-activiteiten? Je steekt
je handen uit de mouwen, je hebt basisvaardigheden ‘eten bereiden’ onder de
knie, je bent handig in het gebruik van een
fototoestel, je hebt kledij die een boerderijnamiddag overleeft, je hongert naar
een hapje & drankje op een exclusieve
locatie?
Van 15 tot 18 uur, geitenboerderij
’t Eikenhof, Eekstraat 218; 20 euro
Organisatie en info:
Provincie Oost‑Vlaanderen,
info@geitenboerderij‑eikenhof.be,
www.geitenboerderij‑eikenhof.be

VORMING/INFO

Babbelonië

Eksaardedorp 22; gratis
Organisatie en info: CM Waas en
Dender, 03 780 22 12,
lokeren.waasendender@cm.be
VORMING/INFO

Regel zelf je levenseinde

INFO

Viering V-dag in Lokeren
Op zondag 8 mei herdenkt de Stad
Lokeren het einde van de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding van de
kampen met om 11 uur: hulde aan het
monument Vrijheid en Vrede op het
Stationsplein. Aan alle inwoners wordt
gevraagd om op die dag hun huis te
bevlaggen uit respect voor allen die
meegewerkt hebben aan de vrijheid en
vrede die wij nu kennen.
Info: Mathias Seels, secretariaat,
secretariaat@lokeren.be, 09 340 94 06

Dinsdag 10 mei


HOBBY/TOERISME

Fietsen met de Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren
Fietstocht van 35 km met bezoek aan saffraan- en escargotkwekerij ‘Meetjeshoeve’
te Moerbeke. Inbegrepen rondleiding
+ degustatie huisgemaakte saffraan-en
escargotsproevertjes, inclusief een glaasje
witte wijn, koffie of water.
Van 13.30 tot 18 uur,
Parking Durmebad, Sportlaan 2;
11 euro (leden) – 14 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Vlas,
0478 21 39 25,
deschepper.nicole@gmail.com
HOBBY/TOERISME

CM‑gezondheidswandeling
Iedereen is welkom voor een gezonde
wandeling van ongeveer 5 km, een uurtje
wandelen dus. Deelname is gratis en
vooraf inschrijven hoeft niet.
Van 19 tot 20 uur, Gildenhuis,

Zie 4 mei. Ook op 12, 18, 19, 25 en
26 mei.
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 12 mei
Tijdens deze vorming krijg je alle informatie
die je nodig hebt om je wensen voor je
levenseinde zelf te regelen. Inschrijven
is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor de
start van de activiteit. I.s.m. LevensEindeInformatieForum (LEIF), Seniorenraad
Lokeren.
Van 14 tot 16 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5; 10 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be



SPORT

Petanqueclub Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren

VORMING/INFO

Rondleiding in de bibliotheek

Samen met vrienden gezellig petanque
spelen. iedereen welkom vanaf 50 jaar.
Van 14 tot 17 uur, Petanquebanen
Heirbrug Sint‑Anna Lokeren,
Heirbrug 4; gratis
Organisatie en info: Vlas,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be
VORMING/INFO

Babbelonië
Rondleiding doorheen de bibliotheek, met
uitleg over de computercatalogus. Groepen enkel op afspraak. Ook op 12 mei.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Zie 4 en 11 mei. Ook op 18, 19, 25 en
26 mei.
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

in Lokeren

33

VORMING/INFO

Rondleiding in de bibliotheek
Zie 10 mei.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Yoga en mindfulness

muziek en dans voor de hele familie. Ook
op 14, 15 en 16 mei.
19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Organisatie en info: Aurora,
info@auroralokeren.be

Zaterdag 14 mei
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

HOBBY/TOERISME

2 Tg Horzelquiz
Zie 5 mei. Ook op 19 en 26 mei.
Van 19 tot 20 uur (yoga) – van 20 tot
21.30 uur (mindfulness),
A. De Vosstraat 3; 10 euro (beide
lessen) – 5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen: Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23, ginny@itam.be

HOBBY/TOERISME

28ste Gezôars streekbierenweekend – dartswedstrijd 501 +
praatcafé
Vooraf inschrijven. Alle supporters zijn
welkom.
20 uur, in en rond het Uilennestje,
Muylaertstraat 17; 10 euro (bij aanwezigheid krijg je 7 euro terug)
Info en inschrijvingen:
Gezôarse Feesten, 0473 25 24 97,
www.gezoarsefeesten.be
PODIUM

Aurora wordt 60 jaar en viert dat
met een groot danscrecital
Er was eens een koningin die in haar land
‘Aurora’ alle dans en muziek liet verbieden
voor gewone burgers. De burgers die heel
veel van dansen hielden, zochten naar een
oplossing.
Een groepje jonge dansers vertrok op
tocht door verschillende landen om zo aan
de eisen van de koningin te voldoen. Zullen
deze dappere burgers van Aurora hierin
slagen?
‘De dansers van goud’ in een regie van
Jade Bracke, is een spannend verhaal vol
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Koppelmarathonviswedstrijd.
Van 9 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur,
Bospark, Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De
Witvis, 0473 31 01 41
SPORT

e



Hengelwedstrijd



Ook op 21 en 28 mei.
Van 10 tot 11.45 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Vrijdag 13 mei

SPORT

Recreatieve jogging Beweging.
net en KWB
Deze jogging vindt plaats in domein en
omstreken van ‘Verloren Bos’. Afstanden:
1 km voor kinderen tot 12 jaar, 5 km en
voor de meer geoefenden een afstand
van 10 km. Gratis tombola voor alle deelnemers aan de 5 en 10 km. Inschrijven ter
plaatse op de dag zelf.
13.30 uur (start inschrijvingen) –
14.30 uur (start 1km) – 14.45 uur (start
5km) – 15.30 uur (start 10km),
Verloren Bos;
5 euro – 1,5 euro (kinderen) – 4 euro
(leden CM en KWB)
Info en inschrijvingen:
Theo Van Bockxlaer, 0479 40 37 06,
theo.vanbockxlaer@skynet.be

Zondag 15 mei
In een leuke, doch uitdagende quiz kunnen
jullie het beste van jullie grijze hersenmassa laten zien tijdens 10 top-rondes.
Aarzel niet en schrijf je in met een ploegje.
19.30 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1; 20 euro
Organisatie en info: Tg Horzel,
tghorzel@hotmail.com
HOBBY/TOERISME

28ste Gezôars streekbierenweekend - fietszoektocht en
vleesbolling
Van 13 tot 14 uur (inschrijvingen fietszoektocht), 3 euro. Praatcafé vanaf 13 uur;
19.30 uur (vleesbolling), 3 euro.
In en rond het Uilennestje,
Muylaertstraat 17; 3 euro
Organisatie en info:
Gezôarse Feesten, 0473 25 24 97,
www.gezoarsefeesten.be
PODIUM

Aurora wordt 60 jaar en viert dat
met een groot dansrecital
Zie 13 mei. Ook op 15 en 16 mei.
19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Organisatie en info: Aurora,
info@auroralokeren.be



HOBBY/TOERISME

28ste Gezôars streekbierenweekend - volleybaltornooi en
afsluitfuif
9 tot 14 uur: ontbijt, praatcafé, springkasteel; 14 tot 18 uur: volleybaltornooi,
praatcafé, springkasteel; vanaf 18 uur:
friet met stoofvlees (zolang de voorraad
strekt); 20 uur: denderende afsluitfuif
(gratis toegang).
Vanaf 9 uur, in en rond het Uilennestje, Muylaertstraat 17
Organisatie en info:
Gezôarse Feesten, 0473 25 24 97,
www.gezoarsefeesten.be
HOBBY/TOERISME

Fietstocht
Fiets mee naar Moerbeke voor een
eerlijk suikerbeleid. Deelname is gratis,
achteraf een optreden van Wim Toucourt
en gratis broodje en drankje voor de
deelnemers. Inschrijvingen voor 6 mei.
13 uur (vertrek), Markt; gratis
Organisatie en info: Wereldwinkel
en Fairtrade Lokeren,
lokeren@oww.be

PODIUM

Pinksterconcert
De Koninklijke Fanfare ‘De Moedige
Vlamingen’ verzorgt het traditioneel
geworden pinksterconcert. Daarna nodigen het parochiaal ‘Sint‑Gregoriuskoor’
en de Koninklijke Fanfare iedereen uit
tot het eetfestijn, verzorgd door het koor.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
10.30 uur, Trefpunt, Heiende 16;
gratis
Organisatie en info:
www.demoedigevlamingen.be

Dinsdag 17 mei


FILM

SPOTLIGHT

PODIUM

Aurora wordt 60 jaar en viert dat
met een groot dansrecital
Zie 13 en 14 mei. Ook op 16 mei.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Organisatie en info: Aurora,
info@auroralokeren.be

Maandag 16 mei


HOBBY/TOERISME

Kunst- en Ambachtenmarkt Reynaerthappening Daknam
Zie UiTgelicht.
VORMING/INFO

Kookdemo Velt-Reinaert

Thomas McCarthy – Verenigde Staten
2015 – duur: 128’
Spotlight vertelt het waargebeurde verhaal
over het verslag van The Boston Globe
over diverse seksschandalen binnen de
katholieke gemeenschap in Massachusetts
in 2001. De onderzoeksafdeling 'Spotlight'
van The Boston Globe wordt ingezet hier
verslag van te doen, maar de zaak blijkt
groter en ingewikkelder dan gedacht: tijdens de zoektocht naar de waarheid raken
ze verwikkeld in een politiek spel waarin ze
ontdekken dat niet alle betrokken partijen
hetzelfde belang hebben. The Boston
Globe ontving in 2003 de Pulitzerprijs voor
deze journalistieke daad.
‘Spotlight’, Oscarwinnaar van de beste film
en het beste originele scenario.’
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

Daguitstap Lier met Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren
Velt-Reinaert geeft een kookdemo op de
Kunst- en Ambachtenmarkt in Daknam.
Met seizoensgroenten en eenvoudige
ingrediënten lekkere hapjes en broodbeleg maken. Noten, zaden, peulvruchten,
seizoensgroenten en restjes vormen de
basis. Verder is Velt de hele dag aanwezig
op de markt met tuin- en ecotips.
Van 13 tot 17 uur, Daknamdorp;
gratis
Organisatie en info: www.velt.be

Vervoer in luxeautocar Reizen Lauwers,
koffie met een Liers vlaaike, culinaire
wandeling in Lier met gids, degustatie van
een Liers biertje, 3-gangen middagmaal,
boottocht op de Binnennete, vrije tijd in
Lier tot 18.00 uur.
Van 8 tot 19.30 uur, parking Durmebad,
Sportlaan 2; 59 euro (leden) –
64 euro (niet‑leden)
Organisatie en info:
Vlas, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be
VORMING/INFO

PODIUM

Aurora wordt 60 jaar en viert dat
met een groot dansrecital
Zie 13, 14 en 15 mei.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Organisatie en info: Aurora,
info@auroralokeren.be

Seniorenbeurs in WZC Ter Durme
Zie algemeen gedeelte ‘Vers van de Pers’.
Van 14 tot 17 uur, cafetaria Woonzorgcentrum Ter Durme,
Polderstraat 2; gratis
Info: Woonzorgcentrum Ter Durme,
09 340 87 03

VORMING/INFO

Boekvoorstelling ‘Scanbaar
schrijven’
Hoe vang je de aandacht van lezers met
weinig tijd? Mark Van Bogaert stelt zijn
nieuwste boek voor. Een vernieuwde
visie op schrijven, met handige tips en
checklists voor je eigen teksten: van memo
tot cv, van e‑mail tot vergaderverslag, van
webtekst tot persbericht.
Van 19.30 tot 21.30 uur, zolder van de
bibliotheek, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek en
Culturele Raad Lokeren, uitgeverij
LannooCampus,
pers@lannoocampus.be
VORMING/INFO

Borstvoeding

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 19, 24 en 26 mei.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafdeling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Woensdag 18 mei


HOBBY/TOERISME

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

NTGent/ Wim Opbrouck - We
Shall Overcome. Friede, Vrede,
Paix, Peace, Pax – muziek /
theater

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 4, 11, 12 en 18 mei. Ook op 25 en
26 mei.
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

Yoga en mindfulness
Zie 5 en 12 mei. Ook op 26 mei.
Van 19 tot 20 uur (yoga) – van 20 tot
21.30 uur (mindfulness),
A. De Vosstraat 3;
10 euro (beide lessen) – 5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen: Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23, ginny@itam.be
VORMING/INFO

In oktober 1983 trekt de grootste betoging
uit de Belgische geschiedenis door
de straten van Brussel. Naar schatting
400.000 deelnemers protesteren tegen
deelname aan het NAVO-rakettenprogramma. In 1985 wordt dit burgerprotest
voor de vrede overgedaan in Brussel.
Wim Opbrouck keert terug naar die jaren
waarin mensen hun stem lieten horen. ‘We
Shall Overcome’ brengt protestsongs,
verzetsliederen en muzikale vredesvisioenen, gaande van Jacques Brel tot Leonard
Cohen, van Kurt Weill tot PJ Harvey.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
20 – 19 - 17 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur

Arbeid en bevalling
Zie 17 mei. Ook op 24 en 26 mei.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafdeling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)
VORMING/INFO

Workshop koken

het Conservatorium Maastricht, waar ze
gecoacht werden door Tonie Ehlen. Naast
het ‘Supernovalabel’, won Mosa Trio in
2013 ook de derde prijs van het Concours
International de Musique de Chambre
d'Illzach.
Met: Alexandra Van Beveren (viool), Paul
Stavridis (cello) en Bram de Vree (piano).
20.15 uur, OLV Hemelvaartkerk,
Eksaardedorp 163;
14 – 13 – 11 euro (inclusief drankje)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Workshop ‘creatieve tasjes
maken’
Toegankelijk voor iedereen, inschrijven
kan tot 16 mei. Alle materiaal is in de klas
beschikbaar.
Van 18.30 tot 20.30 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 5 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Zaterdag 21 mei


VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 4, 11 en 12 mei. Ook op 19, 25 en
26 mei.
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 19 mei


SPORT

Bowling met Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren
Van 14 tot 17 uur, parking Durmebad,
Sportlaan 2; 6 euro
Organisatie en info: Vlas,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be
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Van 19.30 tot 22.30 uur, Alderande,
Molenbergplein 2
Organisatie en info:
KVLV Lokeren-Centrum,
KVLV.lokerencentrum@gmail.com

FEEST

Spaghettifestijn

Vrijdag 20 mei


PODIUM

Mosa Trio: Shostakovich &
Beethoven / muziek
Mosa Trio is één van de laureaten van de
Supernovawedstrijd 2015 (jong klassiek
talent). De muzikanten brengen een
uitgekiend en intens programma met trio’s
van Shostakovich en Beethoven, naast
de première van een werk van de jonge
Vlaamse componist Mathias Coppens.
De leden van Mosa Trio kennen elkaar van

Charlotte en Laura trekken naar Nepal
en nodigen uit voor een spaghettifestijn,
ten voordele van ‘Crystal Children Home
vzw’. Aansluitend drankje in gezellig café.
Er is ook kinderanimatie voorzien en een
springkasteel.
Vanaf 17 tot 21 uur, Spinnerslaan 3;
12 euro (volwassenen) – 8 euro
(kinderen tot 12 jaar)

Inschrijvingen: Laura, 0496 90 05 83,
van_de_voordelaura@hotmail.com,
Charlotte, 0499 32 80 49,
charlottebuijsse@hotmail.com
FEEST

Reynaert viert Meye
Zie UiTgelicht.
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 14 mei. Ook op 28 mei.
Van 10 tot 11.45 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

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

fietscursus in voor migrantenvrouwen.
Marc V.E. (55), een dwarse arbeider van
de groendienst, wordt omwille van zijn
weinig glorieuze wielerverleden tegen zijn
zin aangeduid de vrouwen te leren fietsen.
De cursiste Abigail A. (22) drijft hem tot de
waanzin door steeds te laat te komen én
door haar complete gebrek aan fietstalent.
Deze nieuwste stadsrevue van het
MartHa!tentatief is volledig fictief en heeft
tegelijk een griezelig grote werkelijkheidswaarde. Een tragische komedie en een
komische tragedie.
Met Sofie Decleir, Marc Van Eeghem
(Toneelhuis), Igor Shyshko (dans) en
Abigail Abraham – regie: Johan Petit, Bart
Van Nuffelen - tekst: Bart Van Nuffelen
Gratis inleidende babbel om 19.30 uur.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
16 – 15 - 13 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur

Harmonie Vooruit Lokeren Fantasy
Onder leiding van Peter Picqueur.
19.30 uur, Torenzaal Lokeren;
10 euro – 8 euro (voorverkoop)
Info en tickets: 09 348 68 74
PODIUM

MartHa!Tentatief / Toneelhuis/
Theater Zuidpool - De fietsendief
– theater

Hengelwedstrijd ‘Dag van het Park’
Van 14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De
Witvis, 0473 31 01 41

Dinsdag 24 mei


VORMING/INFO

Borstvoeding
Zie 17 en 19 mei. Ook op 26 mei.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafdeling),
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Woensdag 25 mei


e

PODIUM

SPORT

VORMING/INFO

Natuurwereld voor kinderen
We gaan al lerend op stap door de natuur.
We ontdekken planten, vogels, vlinders en
veel andere coole dingen. We bezoeken
onder andere de torenvalkenkast en de
ooievaarspaal, waar bijna niemand mag
komen. Aagje (11 jaar) neemt jullie voor
de 2de keer mee op een tof avontuur in de
natuur.
Van 14 tot 16 uur, De Vinderij,
Bleekmeersstraat 17; gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
www.vzwdurme.be

Zondag 22 mei


HOBBY/TOERISME

Oostenrijk postzegeltentoonstelling

HOBBY/TOERISME

Daguitstap naar Sint‑Truiden
Van 7.30 tot 18 uur, vertrek centrum
(wordt later meegedeeld); 50 euro
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren, 09 348 96 52, jan.
de.schepper2@telenet.be,
www.gezinsbondlokeren.be
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 4, 11, 12, 18 en 19 mei. Ook op
26 mei.
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 26 mei


FILM

THE LAND OF THE
ENLIGHTENED

Het MartHa!tentatief heeft reputatie
verworven als maker van aangrijpende,
grappige stadsrevues. De diefstal van
een fiets zorgt ervoor dat de perfect
gescheiden planeten van vier mensen met
elkaar in botsing komen. Sofie D. (43),
een welwillende integratieambtenaar in
een middelgrote Vlaamse stad, richt een

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

Pieter-Jan De Pue – België 2016 – duur: 87’
Een groep Afghaanse kinderen graaft
oude Sojvetmijnen op en verkoopt de
explosieven aan andere kinderen die
de edelsteen lapis lazuli delven in een
mijn, terwijl ze hardop dromen over
de dag waarop het Amerikaanse leger
zich eindelijk uit hun land zal terugtrekken. Ondertussen houdt een andere
kinderbende de karavanen die de blauwe
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Vrijdag 27 mei


PODIUM

Sachli Gholamalizad/KunstZ - A
reason to talk – theater

edelstenen door het dorre Pamirgebergte
smokkelen, nauwlettend in de gaten.
De beelden die debuterend regisseur
Pieter-Jan De Pue over een periode van
zeven jaar op evocatieve 16 mm-film vastlegde, geven een bevreemdende maar
fascinerende kijk op de toestand waarin
Afghanistan wordt achtergelaten voor de
volgende generatie.
‘Een verbluffende cinematografische reis
naar de ruwe schoonheid van het door
oorlog geteisterde Afghanistan waar kinderen dagelijks een bewijs leveren van de
vindingrijkheid en veerkracht van een volk.
Terechte winnaar van de Prijs voor Beste
Fotografie op het prestigieuze Sundance
Filmfestival.’
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 4, 11, 12, 18, 19, 25 mei.
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

Yoga en mindfulness
Zie 5, 12 en 19 mei.
Van 19 tot 20 uur (yoga) – van 20 tot
21.30 uur (mindfulness),
A. De Vosstraat 3;
10 euro (beide lessen) – 5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen:
Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23,
ginny@itam.be
VORMING/INFO

Zaterdag 28 mei


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Sachli Gholamalizad, een jonge actrice
van Iraanse afkomst, duikt in haar familiegeschiedenis en gaat de confrontatie
aan met haar moeder en grootmoeder. Is
het een verhaal van uitersten dat eigen is
aan het opgroeien in twee culturen, of is
het een verhaal dat eigen is aan moeders
en dochters? ‘A Reason to Talk’ werd
geselecteerd voor Circuit X, dat de beste
voorstellingen van veelbelovende makers
presenteert. www.circuitx.be
Concept & spel: Sachli Gholamalizad coaching: Greet Vissers.
Gratis theaterbabbel met de maker na de
voorstelling.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 - 10 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Workshop ‘Groenten snijden
zoals een chef’
Je kan inschrijven tot maandag 23 mei.
Van 18 tot 20 uur, CVO Leerstad Volwassenenonderwijs, Groendreef 31;
7 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Arbeid en bevalling

Gintasting

Zie 17, 19 en 24 mei.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafdeling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Concept: voor een gintasting wordt er
steeds gewerkt met een proevertje, zodanig
dat eerst de gin puur kan geproefd worden,
terwijl men wat uitleg geeft over gin in het
algemeen en over de specifieke gin die men
aan het proeven is. Lesgever Luc probeert te
werken met andere gins dan men standaard
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in de winkel vindt. Na het proeven van de
verschillende gins geeft de lesgever wat
uitleg over welke tonic en botanicals er bij
de gin kunnen gebruikt worden, zodanig dat
ieder voor zich kan kiezen welke volwaardige
gin-tonic hij nog wil proeven.
20 uur, H.-Geestmolenstraat 27;
25 euro (2-3 gin-tonics inbegrepen)
Info en inschrijvingen:
anlebeer@telenet.be

Zie 14 en 21mei.
Van 10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
SPORT

Flanders Tennis‑Foot Cup

De Flanders Tennis-Foot Cup staat
bekend als het grootste tennisvoetbaltornooi in Europa. Het principe van
tennisvoetbal is simpel: een bal, een
tennisnet, een afgebakende ruimte en zes
spelers, drie tegen drie. Je ziet het wel
vaker op een voetbaltraining, als ontspanning. En dat is het: ontspanning, een dag
chillen met de vrienden en ondertussen
enkele wedstrijdjes spelen in een gezellige
sfeer. De technische hoogstandjes vormen
de kers op de taart. Ook op 29 mei.
Van 10 tot 18 uur, Jeugdterrein Sporting Lokeren, Daknamstraat 91
Info: www.tennisfootcup.com

Zondag 29 mei


FEEST

Parktheaterfestival
Zie UiTgelicht.

HOBBY/TOERISME

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

Loka Tierra - multicultureel
festival
Zie UiTgelicht.
Brunch met een verhaal
Zie UiTgelicht.
SPORT

Flanders Tennis‑Foot Cup
Zie 28 mei. Er komen 72 gelegenheidsploegjes in actie met onder meer een
resem profspelers uit de hoogste klasse,
enkele buitenlandse teams ook. Op
zondag staan de jonge voetballertjes (tot
U14) centraal.
Van 10 tot 18 uur, Jeugdterrein Sporting Lokeren, Daknamstraat 91
Info: www.tennisfootcup.com

Dinsdag 31 mei


Van 20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 5,50 euro – 3 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Woensdag 1 juni


PODIUM

TENTOONSTELLINGEN
1 april tot 30 juni


Alex Agnew - Unfinished
Business – comedy / try out
UITVERKOCHT

Vrijdag 3 juni


Spring een gat in de lucht
Tentoonstelling Milieu en Natuur
‘Spring een gat in de lucht want anders
kan de aarde je niet houden’ toont het
dagdagelijkse leven van Ecuadoraanse
gemeenschappen in een benarde
mondiale context van vernietiging van
ecosystemen, verlies aan biodiversiteit,
klimaatopwarming en armoede. Steven
Heyvaert is de fotograaf. De tentoonstelling werd ontwikkeld door BOS+.
vzw Durme, Bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
gratis
Organisatie: vzw Durme,
www.vzwdurme.be

PODIUM

Eriksson Delcroix - Songs
Collected From A Songbook
(found in An Abandoned
Truckstop Pool Hall) – muziek

Van 14 april tot 31 mei

Warm, filmisch, energiek en swingend.
Europese Americana, het bestaat!
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
16 – 15 - 13 euro
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Fototentoonstelling ‘Een cursus
voor iedereen’

Zondag 5 juni

VORMING/INFO

De laatste dinsdag: ‘Kan een
kleine boer ook goed boeren?’

WORDT VERWACHT





PODIUM

Mich Walschaerts - Duizend Man
Sterk – cabaret
Hoe geraken we uit de impasse in de landbouwsector? Veel boeren in Vlaanderen
produceren met verlies. Is onze landbouw
te exportgericht? Moeten we meer inzetten
op korte keten? Is het Europese kader een
vloek of een zegen? Is familiale landbouw
een oplossing? Annelies Marchand,
zaakvoerder van De Vierklaver (Lokeren),
runt een vleesbedrijf dat dicht bij de natuur
aanleunt en waar ook een winkel aan
verbonden is. Ze gaat in debat met AnneMarie Van Gheenberghe (Boerenbond).
En wat is uw mening? Een samenwerking
tussen CC Lokeren, Vormingplus Waasen-Dender, GROS en Masereelfonds
Lokeren. Inschrijven tot 20 mei.

PCVO Scheldeland stelt het centrum
voor volwassenenonderwijs Scheldeland
foto’s tentoon in de hal van het Cultureel
Centrum. Deze foto’s zijn sfeerbeelden
genomen tijdens de lessen die een brede,
maar toch ook intieme, kijk bieden op
het dagdagelijkse reilen en zeilen in het
centrum.
Cultureel Centrum Lokeren, Kerkplein 5; gratis
Organisatie: PCVO Scheldeland,
www.scheldeland.net

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
20 – 19 - 17 euro
Info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur
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L O K E R E N

Tentoonstelling
14/05/2016 - 29/05/2016
Stadsmuseum Lokeren, Markt 15a, Lokeren
vzw de Sperwer, Gentsesteenweg 54, Lokeren


Openingsuren
woe-vrij 14u-17u,
za-zo 10u-12u, 14u-17u

Toegang
gratis
www.lokeren.be/artheek
www.sperwer.be
09/345.44.58
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