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Herken uzelf op de woensdagmarkt

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

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. Op deze plek in de Infokrant vindt u elke maand een
verrassende Lokerse kampioen. Deze maand is dat een duo:
Thomas De Cock en zijn tien jaar oude, prachtige schimmel
Gloria D’Auvray. Samen werden ze nationaal kampioen indoor
jumping 2016 van de Landelijke Ruitervereniging. In de hoogste
reeks met het zwaarste parcours. Thomas is lid van Ruiterclub
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De Kruisridders Doorslaar, en is bovendien commandant van
de club, die zo’n honderd leden telt. Thomas is al op zijn zeven
jaar met paardensport begonnen, en beoefent de disciplines
jumping en dressuur.
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.

VERS VAN DE PERS

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Lokeren moet groen blijven

Meer dan helft van Lokeraars wil
zone 30 in heel stadscentrum

Er moet een nieuw zwembad komen

Dienstverlening politie scoort hoog

Lokeraar geeft stadsbestuur goed rapport
Resultaten bevolkingsenquête ‘Leg je ei’:
veilig en zuinig beleid is topprioriteit
De resultaten van de bevolkingsenquête zijn duidelijk: de Lokerse bevolking geeft het stads
bestuur een goed rapport. De Lokeraar houdt heel erg van zijn/haar stad: 91% woont graag in
Lokeren, 75% zelfs zeer graag. De bevolking is zeer tevreden over de dienstverlening van stad,
OCMW, politie en hulpdiensten (met tevredenheidsscores van 80% en hoger). Ook de tevreden
heid over vrijetijdsvoorzieningen, stadsvernieuwing en onderwijs is groot. De Lokeraar voelt
zich veilig, en wil dat vooral zo houden. En wil liefst zo weinig mogelijk belasting betalen. Het
groene karakter van Lokeren mag niet worden aangetast, en het stedelijk zwembad moet blij
ven. “Eén op vier van alle Lokeraars vanaf zestien jaar vulde de lijvige enquête in en we zijn
hen daar zeer dankbaar voor”, zegt burgemeester Filip Anthuenis . “Deze resultaten vertolken
dus zonder enige twijfel de mening van de Lokeraars. We zijn blij met ons goed rapport, en we
zullen er alles aan doen om die hoge scores te blijven verdienen.”

De volgende weken en maanden gaan stadsbestuur en stadsdiensten aan de slag met de enorme massa informatie die de
enquête hen heeft gegeven. Een diepgaande analyse en verwerking zal tijd nemen, maar intussen zijn er toch al een aantal
belangrijke conclusies te trekken. Burgemeester en schepenen
hebben ook al een eerste reeks van actiepunten klaar.

Eerste, globale analyse: wat valt meteen op?
• Zowat één op vier van de Lokeraars vanaf 16 jaar nam deel
aan de enquête. Dat is een zeer goed resultaat. Door een ‘weging’ van de resultaten naar mannen/vrouwen en diverse leeftijden, zijn de resultaten representatief voor de hele Lokerse
bevolking. De resultaten geven dus zonder enige twijfel de
mening van de Lokerse bevolking weer.
• Veiligheid en lage belastingen zijn de eerste beleidsprioriteiten voor de Lokeraar. Groen en natuurbehoud, verkeersveiligheid en verkeersinfrastructuur zijn ook belangrijk. Bijkomende inspanningen inzake vrijetijdsbeleid vindt de Lokeraar
minder prioritair.

• Een overweldigende 91% van de Lokeraars woont graag in
Lokeren, 75% zelfs ‘zeer graag’. Vier op vijf is tevreden over
de ruimtelijke ordening in de stad, en over het groene karakter van Lokeren.
• Vier op vijf van de Lokeraars voelt zich veilig in de stad. Verkeer en verkeersinfrastructuur scoren minder, maar toch nog
ruim twee op drie is daar tevreden over.
• Lokeraars zijn vooral fan van hun cultuurcentrum en bibliotheek. Lokeraars sporten overwegend individueel en maken
daarvoor graag gebruik van de loop- en fietsinfrastructuur
van de stad. Het belang van sportvoorzieningen wordt hoog
ingeschat, hoger dan het belang van cultuurvoorzieningen.
Een nieuw zwembad is zeker welkom.
• Opgroeien in Lokeren is heel leuk, zeggen de jongeren. Fuiven en evenementen voor jongeren scoren heel goed. Drie op
vier gaat er graag naartoe, en voelt er zich veilig.
• Het verenigingsleven is uitgebreid, en goed gekend bij de
bevolking. De helft van de Lokeraars vindt het goed dat er
activiteiten zijn alleen voor meisjes. Dat er meer cultuur- en
sportactiviteiten alleen voor meisjes en vrouwen moeten zijn,
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is de mening van veel Lokeraars van allochtone herkomst,
die geen steun vindt bij de rest van de bevolking.
Een grote meerderheid is tevreden over de kinderopvang
in Lokeren. Maar opvang voor kinderen die nog niet naar
school gaan, scoort beduidend minder, ook op vlak van
betaalbaarheid. Twee op drie is tevreden over het aantal
plaatsen in de Lokerse scholen. Het verkeer in de schoolomgevingen kan wel een stuk beter.
Driekwart van de Lokeraars is tevreden over het welzijnsbeleid en de welzijnsinstanties zoals AZ Lokeren en de
woonzorgcentra. Maar veel minder tevreden over het aantal
plaatsen in de residentiële opvang, en over de wachttijden.
Wie het Sociaal Huis kent, is er tevreden over. Bijna alle
Lokeraars (90%) vinden dat het Sociaal Huis mensen die
steun genieten strikt moet opvolgen. Openbaar vervoer
naar de zorginstellingen is niet goed voor de helft van de Lokeraars. En de informatieverstrekking over opvang en hulp,
en over de manier waarop opvangplaatsen worden toegewezen, kan een stuk beter.
Het woningaanbod in Lokeren scoort laag, ook hier willen
mensen meer informatie. De wachttijden voor een sociale
woning zijn lang, en twee op drie heeft twijfels over de manier waarop sociale woningen worden toegewezen.
De rubriek ‘Wonen in Lokeren’ toont Lokeren als een tolerante en zorgzame stad, waar mensen in hun onmiddellijke leefomgeving veel contact met elkaar hebben en zorg
voor elkaar dragen. Vier op vijf voelt zich veilig in Lokeren,
heeft vertrouwen in de politie, en vindt het cameranetwerk
een goede zaak. Een ruime meerderheid stoort zich aan vandalisme. Meer dan drie kwart van de Lokeraars is tevreden
over de dienstverlening van de politie, vindt dat de politiemensen correct en vriendelijk zijn, en snel een antwoord
bieden op vragen.
Belangrijkste problemen op vlak van criminaliteit/overlast
zijn zwerfvuil, verkeersonveiligheid en hondenpoep.
Vier op vijf vindt Lokeren een ondernemingsvriendelijke
stad, maar één op twee vindt dat het stadscentrum best
wat levendiger mag, en houdt niet van winkelen op de Zelebaan.
Zo goed als alle Lokeraars vinden het een goede zaak dat de
Durme- en Moervaartdijken toegankelijk zijn voor fietsers
en wandelaars. Bijna één op twee denkt dat er niet genoeg
plaats meer overblijft in Lokeren om te bouwen. Het groene
karakter van Lokeren, en de inspanningen van de stad om
dat te behouden, kan op zeer veel waardering rekenen. Meer
dan de helft van de Lokeraars stoort zich aan het vele zwerfvuil.
De tevredenheid over kringwinkel en recyclageparken is zeer
groot. Zeven op de tien stoort zich niet aan windmolens
in de buurt. Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische
fietsen komen.
Meer dan één op de twee Lokeraars vindt dat het hele centrum een ‘Zone 30’ zou moeten worden. Fietsen op de grote
verkeerswegen is voor één op de twee niet echt veilig. Voor
40% van de mensen moeten Markt en winkelstraten autovrij
worden gemaakt. De trottoirs zijn niet goed toegankelijk
voor mindervaliden, en er wordt over het algemeen te snel
gereden in de buurten, vindt vier op de tien. Nabij scholen en
zorginstellingen mag er meer parkeerruimte zijn.
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• Bijna negen op de tien is tevreden tot zeer tevreden over
de dienstverlening op het stadhuis. De helft van de Lokeraars kent de e-loketfuncties niet, maar wie ze wel kent en
gebruikt, is er tevreden over (60%).
• De communicatie van de stad wordt door een grote meerderheid gewaardeerd. De website is goed, de stad is voldoende
aanwezig op sociale media, en speelt zijn sterke punten goed
uit. De stad is makkelijk bereikbaar voor vragen, opmerkingen of ideeën (77%). Een (ruime) meerderheid vindt dat de
burgers voldoende inspraak krijgen (63%), dat er naar hen
wordt geluisterd (55%), en dat de stad voldoende rekening
houdt met de burgers (74%).

Eerste actiepunten (in oktober/november
trekt het bestuur de wijken in)
• Lokeraar voelt zich veilig en vindt dat heel belangrijk: verder
investeren in politie en camera’s, versterking van de recherche
bij de politie, zwerfvuil en sluikstorten nog beter aanpakken.
• Lokeraar wil blijvend lage belastingen: het zuinig beleid na
de recente belastingverlaging aanhouden.
• Zorgen voor nog meer groene ruimte en natuur: dichtmaken
van de parkengordel (Hoedhaarpark, Heirbrugpark, Uebergpark); nog meer aandacht voor groen in verkavelingen.
• Zorgen voor nog meer verkeersveiligheid: schoolomgevingen snel veiliger maken, voetpaden verder aanleggen, nieuwe
fietspaden voorzien, aandringen op snelle realisatie fietstunnel Spoele en tunnel Uitbreidingslaan. De Durmedijken verder aanleggen voor fietsers.
• Straten en pleinen blijven vernieuwen:
- planning aanhouden (Rechtstraat, Zand/Zelestraat, groene
clusters Daknam, Karrestraat, Daknamse bossen, Zamanstraat, Brugstraat, Molenbergplein…)
- drie pleintjes verfraaien: Daknam, Doorslaar, Eksaarde
- mooier Sint-Laurentiusplein en Kerkplein op komst
- verder werken aan vernieuwing Markt (2de fase).
• Aandacht voor residentieel aanbod opvang bejaarden:
bouw 48 serviceflats Polderstraat naast privé-initiatieven.
Duidelijke communicatie omtrent regelgeving toewijs van
rusthuisbedden en sociale woningen.
• Leegstand winkels centrum: de mogelijkheden van een lokaal
bestuur zijn beperkt op dit vlak, toch maximaal inzetten van
initiatieven als cadeaucheques en premies, zonder op een
wonderoplossing te hopen.
• Dossier opstarten voor de bouw van een nieuw zwembad in
Lokeren (sportief/familiebad of beide). Er is al geld opzij gezet
voor een grondige studie.
• Inspraak en communicatie: Lokeraar vindt dat de stad naar
hem/haar luistert, en is tevreden over de communicatie van
de stad. Tandje bijsteken op een paar domeinen:
- beter uitleggen toewijzing kamer verblijfsvoorzieningen
- beter bekendmaken welzijnsvoorzieningen als Drugpunt
- website Tuinwijk met veel informatie over manier van toewijzing sociale woning.
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Meer informatie: dienst Communicatie,
communicatie@lokeren.be

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren
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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
minder 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 klimaat
vriendelijk leven. U vindt een overzicht van die initiatieven elke maand in de Infokrant, nog tot eind dit jaar.
Maak deze maand kennis met Lets Durme.

Letsers aan het werk

Goederen en diensten ruilen met

Lets Durme
‘Pluimen overeen te komen’
Letsen, het werkwoord heeft op korte tijd de woordenboeken gehaald. “Diensten ruilen in een lokaal
netwerk”, geeft Van Dale als verklaring. “Maar, het is meer dan dat”, licht Stefaan Segaert, één van de
oprichters van Lets Durme toe, “Je kan ook goederen ruilen tegen onze lokale munt, maar bovenal is het
een sociaal gebeuren waarbij je heel wat nieuwe mensen leert kennen.”

“In 2006, tien jaar geleden dus, polsten we tijdens een
vergadering in het Cultureel Centrum voorzichtig naar
de interesse voor een Lokerse letsgroep”, vertelt Stefaan
Segaert over het prille begin. “Een 25-tal mensen toonde
onmiddellijk belangstelling. Dat gaf ons de drive om de

handen in mekaar te slaan en gedurende een half jaar het
concept uit te werken. In die periode werd de naam voor
onze lokale munt gekozen. In Oostende heten die bijvoorbeeld schelpkes, wij kozen voor pluimen. Die naam drukt
een zekere waardering uit voor de diensten en goederen
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Stefaan Segaert

die onze leden aanbieden, want het hele letsgebeuren
draait uiteindelijk rond talenten en passies. Het straalt een
warmte uit die je in de reële economie ontbeert.”

Jong en oud
Lets Durme groeide in die tien jaar gestaag. Momenteel
zijn 150 huishoudens aangesloten.
Stefaan Segaert: “Uiteraard is niet iedereen even actief en
dat hoeft ook niet. Zoals in veel verenigingen heb je superactieve leden en leden die maar af en toe actief zijn. Het is
een diverse groep mensen: jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, soms ook mensen die niet zo kapitaalkrachtig
zijn maar door hun talenten in te zetten via het letsen toch
dingen gedaan krijgen.”

Enkel wat je graag doet
De vraag en het aanbod binnen het netwerk wordt op twee
manieren kenbaar gemaakt. “Vooreerst is er een intranet
dat toegankelijk is voor de leden en waarop de vraag en
het aanbod wordt geplaatst”, zegt Segaert. “Daarnaast
bestaat er een mailgroep die door elk lid kan gebruikt
worden en de 150 huishoudens bereikt. We merken dat er
heel snel respons komt. Praktisch afspreken gaat heel vlot
aangezien de leden over elkaars adresgegevens beschikken. Wat die diensten en goederen allemaal inhouden ? Dat
kan echt vanalles zijn: haar knippen, prei-, tomatenplanten
of zelfgemaakte honing aanbieden, helpen bij een verhuis,
iemand naar de luchthaven voeren, een portret schilderen,
de haag scheren of het gras afrijden. Letsen is niet enkel
een economisch en sociaal gebeuren, doordat binnen het
letsen veel zaken hersteld worden is het ook ecologisch.
Belangrijk is dat je binnen het netwerk enkel dingen doet
die je graag doet. Als je een hekel hebt aan het virusvrij
maken van een computer, moet je dat niet aanbieden.”
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Letsen is leuk

Echte contacten
Stefaan Segaert ziet letsen als de uitbreiding van het
buur-zijn, meer georganiseerd en binnen een groter netwerk. “We werken met de technologie van de 21ste eeuw,
maar we zijn geen Facebookgroep, het gaat om reële
contacten”, benadrukt hij. “Door te letsen breid je jouw
kennissenkring uit, er ontstaan echte vriendschapsbanden. Mensen die pas in Lokeren komen wonen vergroten
hun netwerk door te letsen, dit alles is substantieel.”
Hoe bepaal je nu hoeveel pluimen een bepaalde dienst
of goed waard is? Stefaan Segaert: “Die afspraken
worden gemaakt tussen de aanbieder en de gebruiker.
We sturen aan op een gezonde assertiviteit. Voor
diensten hanteren we de richtlijn van 20 pluimen per
uur, maar daar kan altijd van afgeweken worden, als je
bijvoorbeeld goed ontvangen wordt met een kopje thee
en een koekje. Voor goederen spreekt het buikgevoel.
Als je met een enorme overschot aan courgetten blijft
zitten, spreekt het voor zich dat je niet te veel gaat vragen. Soms kan er ook een bod gedaan worden. Daarvoor
hanteren we het POTK-principe: pluimen overeen te
komen.”

Lets is een letterwoord, geleend uit het Engels. Het
staat voor Local Exchange Trading System, lokaal ruilen handelssysteem.

i

Wie geïnteresseerd is in het Lokerse letsgebeuren kan terecht op www.letsdurme.be

CULTUUR EN TOERISME

Open Kerk Daknam

abonnement boeken via www.lokeren.be/cultuur.
Het CC is opnieuw open vanaf dinsdag 23 augustus.

Gratis toegang en gidsbeurten. Elke zondag van juli en
augustus.
Zondag 4 en 11 september, telkens van 14 tot 17 uur

CC Lokeren, Kerkplein 5.

Stadsreuzen in de museumwinkel
Hoog bezoek in het museum, al staan ze iets meer op
ooghoogte dan anders… Alles over de stadsreuzen in de
museumwinkel van het Stadsmuseum: een kleine expo
over Lokerens grootste inwoners. De tentoonstelling loopt
nog tot 25 september.
Stadsmuseum, Markt 15a.
Woensdag tot zaterdag, van 14 tot 17 uur; zondag van
10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Gratis toegang.
Meer info: 09 345 44 58, museum@lokeren.be

Openingsuren ticketbalie:
Dinsdag 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur / Woensdag
van 10 tot 12.30 uur / Donderdag van 14 tot 17 uur /
Vrijdag van 10 tot 12.30 uur.

Ambachtelijk Weekend 2016

Cultureel Centrum Lokeren:
nieuw podiumaanbod 2016-17
& zomersluiting
In het weekend van 20 en 21 augustus kan u kennismaken
met traditionele ambachten en vernieuwende vaklui
tijdens het Ambachtelijk Weekend 2016. Meer dan 350
deelnemers uit het Waasland stellen hun ambacht voor
en in 2016 doen ze dat onder het overkoepelende thema
“Vuur”.
In Lokeren zijn er verschillende ateliers die hun deuren
openzetten en verzamelplaatsen met meerdere standhouders. Op het Infopunt Toerisme kan u vanaf juli een
handige folder vinden met een fietsroute die u langs alle
plekken brengt waar er iets te beleven valt.
Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be of 09 340 94 75,
www.ambachtelijkweekend.be

Op reis met de Vlaamse actieve senioren

Voor tickets of abonnementen van het nieuwe seizoen
van CC Lokeren, kan u nog aan de balie terecht tot en met
8 juli. Maar u kan ook de hele zomer door tickets of een

Met Vl@s op reis naar Reims en de Champagnestreek.
Driedaagse uitstap, alles inbegrepen (inclusief vol pension
en gids). Vertrek maandag 19 september om 7 uur(parking
Durmebad), terug woensdag 21 september. Inschrijven
tot 20 juli (maximumaantal deelnemers: 35), 105 euro per
persoon.
Info: avanremoortere@telenet.be, 0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/afdeling/lokeren
INFOKRANT LOKEREN | juli-augustus 2016
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JAC-Flash:

online flirten
Marie is 18 en al een tijdje aan het chatten met een jongen die ze online heeft leren kennen.
Ze hebben elkaar toegevoegd op Facebook en zetten
vaak de webcam aan bij het chatten. Ze kan hem maar
niet uit haar hoofd zetten. Hoe kan ze flirten met hem om
hem duidelijk te maken dat ze hem leuk vindt?
• Probeer in de chatgesprekken over thema’s te praten
die jullie allebei leuk vinden. Zo kunnen jullie elkaar
nog beter leren kennen. Vertel tussendoor gerust wat
grapjes zodat jullie allebei op jullie gemak zijn.
• Om duidelijk te maken dat je gevoelens hebt, kan je
wat complimentjes geven. Ook niet te veel natuurlijk,
zodat het niet vervelend wordt. Als je praat via de
webcam kan je ook non-verbale tekens geven zoals
verliefd kijken, glimlachen,…
• Het belangrijkste is dat je jezelf blijft. Op het internet
ga je soms sneller mee in dingen die je misschien
(nog) niet wilt of zeg je dingen die je anders niet zou
zeggen. Reageer daarom op jouw eigen manier. Volg
je buikgevoel. Doe je niet anders voor dan wie je bent
en doe geen dingen die je niet oké vindt. Pas zeker
op bij webcambeelden. Die kunnen buiten jouw wil

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

verspreid worden, als de andere persoon toch slechte
bedoelingen heeft.
• Er al aan gedacht om in real life af te spreken? Spreek
voorlopig best af op een openbare plaats zoals een
cinema, een station, een winkelstraat,… Neem
eventueel een vriendin mee als je het toch niet goed
vertrouwt. Vraag iemand om je tijdens jullie date op
te bellen. Als de ander toch niet zo is zoals jij dacht of
lastig doet, kan je deze telefoon als excuus gebruiken
om weg te gaan. Als je je op deze date super voelt, kan
je je vriendin vragen om weg te gaan natuurlijk.

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 15 uur of op
afspraak

Zomerpraatjes
Dit zomerkamp is toegespitst op de voorwaarden die nodig
zijn om de overstap te maken naar het eerste/tweede leerjaar:
•
•
•
•
•
•

woordenschat
opdrachtbegrip
(voorbereidend) lezen
(voorbereidend) rekenen
werkhouding
en nog veel meer…

Voor wie, door wie, wanneer?
Dit kamp is voor kinderen die starten in het eerste leerjaar/
tweede leerjaar en wordt georganiseerd door logopedisten. Het kamp heeft plaats van 16 tot en met 19 augustus,
van 9 tot 16 uur (opvang van 8 tot 17 uur) in de kantine van
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voetbalclub FC Daknam, Heilige-Geestmolenstraat 40. De
prijs is 130 euro, inclusief verzekering, activiteiten, tussendoortjes en drankjes.

i

Inschrijven kan via mail naar
zomerpraatjes@hotmail.com
of telefonisch op het nummer 0476 39 29 68

SPORT

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

Multimovelessen:

nieuw inschrijfmoment september tot december

Inschrijven kan aan de balie van het Sport‑ en Jeugdcomplex (betalen bij inschrijving). Opgelet deze lessen zijn
snel volzet. De sportdienst werkt met een reservelijst.
Info: sportdienst@lokeren.be, 09 340 50 80

De volgende lessenreeks multimove start na de zomervakantie. Deze lessen hebben plaats op woensdag van
14 tot 15 uur voor 3 en 4-jarigen. Ook op zaterdag van 10
tot 11 uur voor 3 en 4-jarigen en van 11 tot 12 uur voor 5
tot 7-jarigen. Enkel nog online inschrijven via de webshop
(webshoplokeren.recreatex.be/) op donderdag 25 augustus
vanaf 19 uur. Opgelet de plaatsen zijn beperkt tot 30 deelnemers per groep. Meer info via de webshop.

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Start to Mountainbike

Info: sportdienst@lokeren.be, 09 340 50 80

Sportkampen
Zomersportkampen van 4 juli tot 5 augustus en van 22
augustus tot en met 31 augustus.
Het volledige programma en meer informatie vind je in de
Jeukkatern uit Infokrant mei, en op de website van stad
Lokeren: www.lokeren.be/vrije-tijd/sport/sportkampen
Inschrijven online via webshoplokeren.recreatex.be/.

Start to Crawl
Start nieuwe reeksen op woensdag en donderdag in
september. In de Start to Crawlreeks leren deelnemers
alle basistechnieken van de crawlbeweging. Data op
woensdag van 21 tot 22 uur, data op donderdag van
20.30 tot 21.30 uur.
De prijs van het lessenpakket bedraagt 30 euro.

In het najaar organiseert de sportdienst voor de tweede
keer de cursus Start to Mountainbike. Start to MTB is
een project in samenwerking met Sport Vlaanderen, de
Vlaamse wielerfederaties en de Vlaamse wielerscholen
waarbij mensen kunnen proeven van de mountainbikesport. De lessen zijn zeer laagdrempelig en staan zowel
open voor beginners als voor mensen met een beetje
ervaring die hun kennis willen verruimen. Iedereen vanaf
12 jaar mag deelnemen. Een ideale lessenreeks om samen
met zoon en/of dochter te doen.
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

De lessenreeks duurt 5 weken en is telkens van 9 tot 12 uur.
In het bezit zijn van een MTB is niet noodzakelijk. Wie wil,
kan een MTB huren. Gelieve dit wel te vermelden bij de
inschrijving.

Maand van de Sportclub

Deelnemen kost 20 euro voor jongeren tussen 12 en 18 jaar,
volwassenen betalen 30 euro. Huren van een fiets kost
75 euro voor de hele lessenreeks. De eerste les heeft plaats
op zondag 18 september.
Inschrijven kan aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex.

Maand van de sportclub www.bloso.be/sportpromotie/
ActiesEvenementen loopt van 1 tot 30 september met als
apotheose de vrijetijdsmarkt op zaterdag 10 september. De
vrijetijdsmarkt vindt plaats van 14 tot 17 uur. De sportraad
doet een oproep aan alle Lokerse sportclubs om deel te
nemen en hun initiatieven kenbaar te maken. Dat kan via
een demonstratie of een infostand. Andere initiatieven
kunnen worden kenbaar gemaakt via de UITdatabank.

Info: sportdienst, 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

Inschrijven en meer info: patrick.van.hooste@lokeren.be,
09 340 50 80

VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles mei
PLAATS

TOEGELATEN GECONTRO
SNELHEID
LEERDE
VOERTUIGEN
Antwerpse Steenweg
70 km/u
579

OVERTRE
DINGEN

PIEK
SNELHEID

8

86 km/u

18

98 km/u

42

4

68 km/u

56

16

77 km/u

46

2

65 km/u

278

40

96 km/u

29

2

67 km/u

677

99

77 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

187

Bokslaarstraat

50 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

Eekstraat

50 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

Groenstraat

50 km/u

Heiendestraat

50 km/u

Hillarestraat

50 km/u

123

0

-

Naastveldstraat

50 km/u

85

13

75 km/u

Nieuwe Baan

70 km/u

81

2

88 km/u

Nieuwe
Stationsstraat
Papestraat

50 km/u

19

0

-

50 km/u

62

9

77 km/u

Rozenstraat

50 km/u

537

97

82 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

45

3

73 km/u

Spoorweglaan

50 km/u

68

18

84 km/u

Sportlaan

50 km/u

98

11

85 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

50

11

75 km/u

Zelestraat

50 km/u

138

11

74 km/u

Fietsengravering
Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
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kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.
Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt toegekend op basis van uw rijksregisternummer. Als
dit nummer niet vermeld staat op uw identiteitskaart, dient
u dit zelf vooraf aan te vragen op de bevolkingsdienst,
Groentemarkt 1.
Meer 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.

VEILIGHEID EN VERKEER

Preventie woninginbraak

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
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.

Als men aan inbraakpreventie wil doen, begint alles met
goede gewoonten. Men is niets met stevige sloten als men
een raam laat openstaan. Het voordeel van deze goede
gewoonten is dat ze goedkoop en eenvoudig zijn.

MILIEU EN NATUUR

Jouw droomhuis?
Onze renovatieadviseur komt aan huis.
Iedereen die ooit een huis gerenoveerd heeft, weet het: er
zijn een heleboel moeilijke beslissingen te nemen. Hoe maak
je je woning energiezuinig? Is zonne-energie iets voor mij?
Regenwater gebruiken, een groendak, dak en gevels isoleren: door van bij het begin van het proces vooruit te kijken,
een plan te maken en doordacht te kiezen, realiseer je stapje
voor stapje je droomhuis.

zich. Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul digitaal je aanvraag in. Een adviseur neemt contact met je op
voor een afspraak.
Kies je voor nieuwbouw? Dan geeft het Steunpunt je graag advies op kantoor. Meer info op www.bouwwijs.be/bouwadvies.
Ook voor korte vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar
dubo@oost-vlaanderen.be of bel op het nummer
09 267 78 07

Duurzaam & comfortabel: ja graag.
Op zoek naar onafhankelijk advies om je project waar te
maken? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen lanceert renovatieadvies aan huis voor Oost-Vlamingen die hun
verbouwing op een duurzame manier willen aanpakken. Dat
betekent je energieverbruik naar beneden halen en rekening
houden met een leefbare woonomgeving, maar ook meer
wooncomfort.
Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer willen weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of duurzame materialen. De adviseur spreekt met jou af
op de werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is.
Anderhalf uur renovatieadvies aan huis is nu volledig gratis,
in plaats van 280 euro. De stad Lokeren en het Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost op

Sociale dakisolatie voor huurwoningen
Superpremie, belastingvermindering én energielening
Eigenaars die een woning verhuren zonder dakisolatie,
krijgen vanaf 2015 strafpunten in een onderzoek van woningkwaliteit. Vanaf 2020 is het verhuren van die woningen zelfs verboden. Wacht niet tot het zover is en geniet
nu van de uitzonderlijke voorwaarden zolang ze nog gelden: een extra hoge premie, een belastingvermindering
én een goedkope lening.
Superpremie
De overheid geeft een extra hoge premie van maximum
23 euro per m² voor dakisolatie in woningen op de huurmarkt indien aan één van volgende voorwaarden voldaan is:
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Contacteer de projectpromotor sociale dakisolatie in jouw
buurt via www.energiesparen.be/socialedakisolatie
Contacteer Interwaas, Lamstraat 113 te Sint-Niklaas op het
nummer 03 780 52 32 voor het afsluiten van een goedkope
energielening of bekijk de website: www.interwaas.be/projecten/energieleningen.
Premies Eandis verlengd tot eind 2016

• de geregistreerde huurprijs van de woning is niet meer
dan 450 euro;
• de huurder heeft recht op de sociale maximumprijs voor
elektriciteit en aardgas;
• de huurder heeft een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
• de huurder behoort tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost (FRGE) – zie ook hieronder;
• er werd voor de huurder een verzoek tot afsluiting van gas
of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

De Vlaamse regering heeft beslist de huidige premies van
Eandis te behouden tot eind dit jaar. De folder met het overzicht van de premies is te verkrijgen op de dienst Huisvesting
op het stadhuis, Groentemarkt 1, of via de website van
Eandis: www.eandis.be en doorklikken naar de rubriek
‘Energie besparen’.

Zuinig met water omspringen

Om van deze premie te kunnen genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces. Hij zorgt voor alles: afspraken
met de huurder en de eigenaar, aanstellen van een vakbekwame aannemer, aanvragen van de premie.
In ruil voor de begeleiding en de extra hoge premie engageert de eigenaar zich om:
• de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de isolatiewerken;
• het huurcontract niet op te zeggen voor het einde van de
contractueel bepaalde huurperiode;
• een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren.
Leningen met een rente van 2% of 0%
Wie zijn dak isoleert, hoogrendementsbeglazing plaatst of
andere energiebesparende maatregelen uitvoert, kan een
energielening aanvragen bij Interwaas. Je kan maximum
10.000 euro lenen tegen een vaste rentevoet van 2%. De
Vlaamse regering doet een extra inspanning voor bepaalde
doelgroepen en neemt de intrest van 2% op zich voor mensen met een zeer laag inkomen, een invaliditeitsuitkering,
een inkomensgarantie voor ouderen en mensen in schuldbemiddeling of in OCMW begeleiding.
Er zijn geen dossierkosten aan de lening verbonden.
Tijd voor actie
De energieconsulent in jouw regio helpt je graag verder:
bel gratis naar 0800 14 440 of mail naar
oostvlaanderen@energiesnoeiers.net
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Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige
verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden
gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep geeft
graag enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender
dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw
100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water
waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige
sproeikoppen, zelfs 5 keer.
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat
houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier
het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever
1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de
planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met
opgevangen regenwater.
• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds
laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien
voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas
werken en ze verschroeien.

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

• Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na
een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.
• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje
over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf
zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw
te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

Volkstuintjes te huur
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, OudeBruglaan 8. De naam van de vereniging is ‘Koninklijke Vereniging Werk Van De Akker’.

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of op afspraak:
09 340 86 07 of 08.
Zitdagen Federale Pensioendienst en Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling loontrekkenden: in juli is er geen zitdag voorzien.
Wel op woensdag 17 augustus van 9 tot 12 uur en van 13 tot
15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: in juli is er geen zitdag voorzien. Wel
op woensdag 17 augustus van 9 tot 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaardedorp 88.
In juli en augustus zijn er geen zitdagen voorzien. De eerstvolgende
zitdag heeft plaats op donderdag 8 september van 13.30 tot 15 uur.

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 heeft plaats op dinsdag 26 juli.
In augustus is er geen zitdag voorzien.

worden ingezet voor affichecampagnes bij de verdwijning van
een kind of jongere, maar ook voor sensibilisatie- en communicatieacties, het bijstaan van ouders wiens kind weggelopen is
of voor ondersteuning binnen de organisatie zelf. Wie interesse
heeft om mee te werken kan zich aanmelden via de website van
de organisatie www.childfocus.be.
Emiliani zoekt bezoekmeters of bezoekpeters om maandelijks
een bezoekje te brengen aan een bewoner of de bewoner mee te
nemen voor een uitstapje.
Verder is Emiliani op zoek naar vrijwilligers om samen met een
bewoner activiteiten te doen zoals wandelen, fietsen, tuinieren,
zwemmen, winkelen, breien, voetballen, schilderen, koken,
snoezelen, massage.
Contact: Marleen Fonteyn; marleen.fonteyn@emiliani.be;
09 348 17 39
vzw Welzijnsschakel Horizon ondersteunt Lokerse kinderen van
diverse pluimage uit de lagere school en de eerste jaartjes van
het middelbaar, die een extra duwtje nodig hebben op gebied
van school en vrije tijd. Horizon heeft een enthousiast team van
vrijwilligers die elke week een tweetal uurtjes tijd vrijmaken
om te investeren in de talenten van de Horizonkids. Er wordt
een engagement verwacht van september tot juni. De kinderen
worden ofwel op vaste momenten begeleid in de lokalen van
De Moazoart (Kazernestraat), ofwel op een zelf afgesproken
moment bij het gezin thuis. De kinderen worden aangemeld
via scholen of sociale partners. Wie wil, kan ook activiteiten en
uitstappen mee voorbereiden en begeleiden. Als vrijwilliger kan
je rekenen op de nodige ondersteuning.
Je hoeft geen leraar, pedagoog, sociaal werker, ... te zijn om
vrijwilliger te kunnen worden bij vzw Horizon. Iedereen is
welkom.
Meer info: www.vzwhorizon.be

Vacatures vrijwilligerswerk
Child Focus is op zoek naar extra vrijwilligers die zich belangeloos willen inzetten als er een kind verdwijnt. De vrijwilligers

Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68
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Jubilea
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
José Thienpondt– Lea De Maesschalck			
Gehuwd op 3 juli 1956
Hubert Buyle – Godelieve D’hont				
Gehuwd op 14 juli 1956
Marcel Baeté – Paula Van Lantschoot			
Gehuwd op 1 augustus 1956
Marcel De Belie – Irène Van Helsland			
Gehuwd op 4 augustus 1956
Gaston Ketels – Mariette Van Boxelaere			
Gehuwd op 18 augustus 1956
François Ott – Jeanne Veldeman				
Gehuwd op 23 augustus 1956

Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Werner Michiels– Diane Van Hoye				
Gehuwd op 7 juli 1966

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Kamiel François – Yolande Ponnet				
Gehuwd op 13 juli 1966
Walter Seghers – Liliane Vermeulen			
Gehuwd op 15 juli 1966
Dirk Waelput– Diana Goethals 				
Gehuwd op 16 juli 1966
Edgard Van Goethem– Liliane Van De Putte			
Gehuwd op 16 juli 1966
Werner Van Uytvanck – Georgette Hereman		
Gehuwd op 6 augustus 1966
Paul Verhulst – Rita Raes					
Gehuwd op 6 augustus 1966
Leopold Van Migerode – Madeleine Clappaert			
Gehuwd op 10 augustus 1966
Michel Vervaeke– Francine Van Peteghem			
Gehuwd op 11 augustus 1966
Maurice De Clercq – Annita Milliau				
Gehuwd op 18 augustus 1966
Hugo Van der Jeugt – Erna Rombaut			
Gehuwd op 20 augustus 1966
Marcel Van Winckel – Margareta Rooms
Gehuwd op 11 augustus 1966

PRAKTISCH

Zomerregeling

van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur met uitzondering van
woensdagen 10 en 17 augustus.

Stadhuis

Opgelet: in de maanden juli en augustus worden feestpakketten
enkel ontleend en teruggebracht op woensdagvoormiddag.

Tijdens de Lokerse Feestweek zijn de diensten op het stadhuis
open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Vrijdagnamiddag is
het stadhuis gesloten. De tweede maandag van de kermis zijn de
normale openingsuren van toepassing.

Bibliotheek

De bibliotheek is gesloten op volgende dagen: maandag 11 juli,
donderdag 21 juli, maandag 15 augustus.
OPGELET: de bibliotheek heeft aangepaste openingsuren tijdens
de kermisweek 8 augustus tot 13 augustus: maandag tot vrijdag:
9 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur, zaterdag 9 tot 12 uur.

Cultureel Centrum

Zomersluiting van 9 juli tot 22 augustus.

Toerisme

Openingsuren van maandag 8 augustus tot zaterdag 13 augustus
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Sport- en Jeugdcomplex

De diensten in het Sport- en Jeugdcomplex zijn gesloten op:
maandag 11 juli (Vlaamse feestdag), donderdag 21 juli (Nationale
feestdag). Collectieve sluiting van vrijdag 5 augustus t.e.m.
vrijdag 19 augustus
Zwembad:
Zie uurrooster schoolvakantieregeling, www.lokeren.be
Sporthal:
Alle dagen open in juli en augustus (uitgezonderd sluiting) t.e.m.
17.30 uur, op vrijdag gesloten om 23 uur. Start werking: 19 augustus

Speel‑o‑Theek

In de zomervakantie is de Speel‑o‑Theek enkel open op woensdag
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Buitenschoolse kinderopvang

Gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en maandag
15 augustus (feestdagen). Sluitingsdagen voor alle locaties:
maandag 1 augustus tot en met maandag 15 augustus
(zomersluiting).

Werkwinkel

Tijdens de zomervakantie is er geen VDAB-dienstverlening van
11 juli tot en met 19 augustus. U kan voor inschrijvingen en vragen
terecht in de werkwinkel van Dendermonde of Sint-Niklaas of via
het gratis nummer 0800 30 700. Voor PWA en GTB dient u aan te
bellen tijdens deze periode. Het PWA is dan ook op woensdag en
vrijdag gesloten. Wilt u zeker zijn dat er iemand bij PWA aanwezig
is, neem dan eerst telefonisch contact op.
Info: Ingrid Temmerman, Zand 5, 09 340 51 26,
www.werkwinkel.be/lokeren, pwa.lokeren@skynet.be

OCMW

Alle OCMW‑diensten, inclusief het Sociaal Huis, zijn gesloten op:
vrijdag 11 juli, donderdag 21 juli, maandag 15 augustus.
Openingsuren tijdens de Lokerse Feestweek: van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16 uur. Sociale dienstverlening is in de namiddag enkel
op afspraak.

Vredegerecht

Tijdens de zomervakantie zijn op volgende data de zittingsdagen:
dinsdag 12 juli, dinsdag 26 juli, dinsdag 9 augustus, dinsdag
23 augustus.
Info: Vredegerecht Lokeren, Markt 8, 09 348 25 44, fax
09 349 19 66, vred.lokeren@just.fgov.be

PRAKTISCH

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en
Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
5 september 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: 6 en 20 september. Het adres van het Woonzorgcentrum
Hof van Eksaarde: Eksaardedorp 88. Openingsuren: 14 tot 19 uur.
U kunt er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’sID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een
adreswijziging. Voor de aanvraag van een reispaspoort kunt u enkel
terecht op de dienst bevolking (Groentemarkt 1).

OCMW – diensten
Sociaal Huis – OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 09 340 86 04,
secretariaat@ocmw.lokeren.be
Openingsuren van het Sociaal Huis:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Sociale
dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak. Voor een
inschrijving in de woonzorgcentra maakt u best vooraf een afspraak.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 25 augustus
om 20 uur. U kunt de agenda digitaal raadplegen op www.lokeren.be
rubriek bestuur en beleid – OCMW – raadsleden.
Drugpunt, Lepelstraat 4, 0485 91 00 11,
hanne.vaneeckhout@drugpunt.be

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

Wachtdiensten
LOKERSE APOTHEKERS

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

ZOEKT U DE APOTHEEK VAN WACHT?

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

1 juli – 6 juli - Dr. R. Huybrechts
18 juli – 24 juli - Dr. K. Leysen
28 juli – 13 augustus - Dr. J. Lievens
29 Juli – 8 augustus - Dr. A. Beke

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.



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, Laura D’hossche
dienst communicatie en stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 08,
infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Sophie Baudewijns (coverfoto)
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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VLAANDEREN FEEST!
Voor elk wat wils.

De Vlaamse feestdag vormt het kader voor vele activiteiten in Lokeren.
Op vrijdag 8 juli worden de feestelijkheden officieel
geopend met een lezing in de Torenzaal van het Cultureel
Centrum. De journalist Fréderic Deborsu geeft u een kijkje
achter de schermen van het zuidelijke landsdeel onder de
titel 'Alles wat u altijd al wilde weten over Wallonië maar
nooit durfde vragen'. De lezing start om 20 uur en de
toegang is gratis. Achteraf trakteert het stadsbestuur de
aanwezigen op een glas. Inschrijven is wel noodzakelijk
en kan via het Infopunt Toerisme, Markt 2.
Op zondag 10 juli verplaatsen we ons naar het
Stadsmuseum en het evenementenplein op de Markt.
De tentoonstelling 'Twee koeien en een half paard.

Landbouw in Lokeren 1900-1960' wordt geopend
voor het grote publiek. Je vindt er landbouwgereedschap, heel veel foto’s en mooie verhalen van Lokerse
landbouwers over het landbouwleven tot 1960. Op het
evenementenplein kan je ondertussen genieten van de
opstelling van enkele moderne en historische (oldtimer)
landbouwmachines.
Tegelijkertijd zorgen de Lokerse landbouwers met een
boerenmarkt voor een gezellige sfeer in het centrum.
Proef de verse en heerlijke producten van eigen bodem.
Meer info en inschrijven: Infopunt Toerisme,
Markt 2, toerisme@lokeren.be, 09 340 94 75

Andere activiteiten in de 11-daagse Vlaanderen Feest!
Beiaardconcerten op 6 en 11 juli
(zie verder in deze UiTgelicht)

Zomeravondtocht op 7 juli
(zie verder in deze UiTgelicht)

Buurtfeest Kopkapel
Zaterdag 2 juli
9 tot 16 uur: rommelmarkt
Vanaf 10 uur: doorlopend Dogs can Dance
14 tot 15.30 uur: The Star Line Dancers

13.30 uur: special act met aanvullend optredens waaronder Zero Dinero, Alabama Boots. Kinderanimatie voor de
kleinsten.

Zondag 3 juli
Vanaf 12 uur: ruime keuze in het eetfestijn

Inschrijvingen: Erwin Van Rossem, 09 348 94 57 of
Andre Ongenaert, 09 348 06 21
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Beiaardconcerten
Van 20 tot 21 uur, Sint‑Laurentiustoren
• Woensdag 6 juli: Kenneth Theunissen, luisterplaats:
Huis Feys, Schoolstraat 14/16.
• Maandag 11 juli (*): Vlaamse feestdag,
Koen Van Assche, luisterplaats: Sublim, Kerkstraat 27.
• Donderdag 21 juli: Nationale feestdag, Brian Tang,
luisterplaats: De Fonteyn, Groentemarkt 13.
• Woensdag 27 juli (*): Twan Bearda, luisterplaats:
De Lingerie, Kerkstraat 47.
• Woensdag 3 augustus: Tom Van Peer, luisterplaats: Tuin
van de dekenij, Kerkplein 4.
• Woensdag 17 augustus: Rachel Perfecto & Jakob
De Vreese, luisterplaats: tuin van de dekenij, Kerkplein 4.
• Woensdag 24 augustus: Tom Van Peer, luisterplaats:
Sint-Lodewijkscollege, Markt 48.
• Woensdag 31 augustus: Tom Van Peer, luisterplaats:
terras Cultuurcafé, Kerkplein 6.
De concerten kunnen goed beluisterd worden in de
omgeving van de Sint-Laurentiuskerk en de Markt. Zoals
hierboven vermeld is er bij ieder concert ook een luisterplaats voorzien waar men kan luisteren zonder gestoord te
worden door het verkeer en andere geluiden.
(*) Bij deze concerten wordt op de luisterplaats een
drankje en hapje voorzien voor én na het concert.

Reservatie hiervoor is wenselijk, 0472 29 38 37,
august.lerno@skynet.be
Graag aanwezig om 19.45 uur

Zomertoerist in eigen stad
Zomerse culinair-toeristische
boottochtjes Lekker Lokeren
Voor wie tijdens de Lokerse kermisweek met vrienden of
familie eens een leuke uitstap wenst te maken, biedt Info
punt Toerisme een leuk arrangement aan waar ‘genieten’
voorop staat. De bochtige Durme is op haar mooist op het
traject tussen Lokeren en Daknam. En er is geen betere
manier om daarvan te genieten dan vanop het water. De
gids van dienst zorgt ervoor dat je geen enkel detail mist.
Al die natuurpracht scherpt de goesting aan en op het
pittoreske dorpsplein kan u proeven van een hapje-tapje
‘Lekker Lokeren’ of van een vistapasarrangement ‘Het
neusje van de Durme’. Na uw terugvaart kan u nog verder
genieten op één van de festiviteiten tijdens de Lokerse
kermisweek. Per bootje kunnen er 12 personen meevaren.
Boottochtjes ‘Lekker Lokeren’: zaterdag 6 augus‑
tus, zondag 7 augustus, vrijdag 12 augustus, zater‑
dag 13 augustus en zondag 14 augustus van 16 tot
19 uur, 14 euro; vaart heen/terug, gids, streekbord‑
je en streekbier of frisdrank inbegrepen.

N ie u w Boottochtje ‘Het neusje van de Durme’:
woensdag 10 augustus van 16 tot 19 uur, 25 euro;
vaart heen/terug, gids, 4 vistapa’s en glas witte
wijn of natuurlimonade inbegrepen.
Info en inschrijvingen: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74

in Lokeren
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Zomeravondtochten: op stap en op de
fiets met de Lokerse gidsen
Reynaertwandeling Daknam - donderdag 7 juli

Dompel u onder in het eeuwenoude maar nog altijd hyperactuele Reynaertverhaal. En waar kan dat beter dan in
Daknam, het Reynaertdorp bij uitstek? Er is keuze tussen
2 wandelingen: ofwel stapt u mee op het vernieuwde Koning-Nobelwandelpad en maakt u in de 7 km kennis met
de mooiste plaatsjes in het landelijke Daknam ofwel kiest
u voor de korte versie langs de fotowandelexpo ‘Reynaertkoppen’ en krijgt u het Reynaertverhaal verteld op bijzondere locaties. Afsluiting van de wandeling met een drankje
in Den Reynaert.
Vertrek: 19 uur, Daknamdorp, dorpspleintje voor
café Den Reynaert; 4 euro, organisatie Raad voor
Toerisme + stadsgidsen.
Fietstocht ‘Buiten met de kunst’ – donderdag 14 juli
Vier kunstenaars met
Lokerse banden plaatsen op vier plaatsen
in groot-Lokeren vier
kunstwerken. Deel
nemers maken een fietstocht (± 20 km) langs
dit kunstig klavertjevier
en houden halt bij de
beelden. Op enkele
plaatsen zijn de kunste
naars aanwezig om hun
werk voor te stellen.
Een boeiende tocht
langsheen de kunst van
Astrid van der Kreeft,
Paul Van Hoorick, Ann
Van Gassen en De Sperwer. Afsluiting met een drankje op
het terras van het Bospark.
Vertrek: 19 uur, Infopunt Toerisme, Markt 2; 4 euro,
maximum 75 deelnemers.
Wandeling ‘August Raemdonck en zijn Kattenberg’ –
donderdag 21 juli
In deze wandeling maken we kennis met één van de meest
illustere burgemeesters van Lokeren en volksvertegenwoordiger August Raemdonck (1863-1939). We beklimmen de Raemdonckberg –in de volksmond de Kattenberg
genoemd- die onlangs eigendom werd van de stad en
krijgen het verhaal van de kasteelsite, de stuifzandrug, het
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oorlogsverleden, de Vlaamse kermissen. Zeker en vast een
erfgoedsite met een rijke geschiedenis!
Vertrek: 19 uur, Infopunt Toerisme, Markt 2; 4 euro.
Fietstocht ‘In het vossenspoor naar Daknam en Oudenbos’ – donderdag 28 juli

Onder begeleiding van Lokerse stadsgidsen maakt u een
fietstochtje van ± 20 kilometer aan een gezapig tempo.
Dat brengt u via rustige wegen langsheen de 4 fraai herschilderde Reynaertbanken die op het Lokerse grondgebied staan (2 in Daknam; 2 andere op de wijk Oudenbos).
Aan elke bank wordt eventjes halt gehouden om het afgebeelde fragment in het Reynaertverhaal te plaatsen. Afsluiting met een drankje in een landelijke herberg.
Vertrek 19 uur, Infopunt Toerisme, Markt 2; 4 euro
Organisatie: Raad voor Toerisme en stadsgidsen.
Info en inschrijving: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74

Driedaagse voor Elite ZC + U23 (beloften)
Grote Prijs Stad Lokeren – Ereprijs Roger De Neef
Memorial Gaston Van Kerckhove
8 augustus (Spoele)
9e GP De Statie: 120 km (13r) – prijzen 810 euro (30) –
premies 12x50 euro
10 augustus (Bergendries)
13e GP Francorchamps: 114 km (13r) – prijzen 810 euro
(30) – premies 12x50 euro
12 augustus (Doorslaar)
9e GP ’t Kapelleken: 120 km (14r) – prijzen 810 euro (30) –
premies 8x50 euro
Inschrijvingen van 13.45 tot 14.45 uur – vertrek 15 uur
Eindklassement ‘Ereprijs Roger De Neef’
Prijzen: 600 euro (20) – trofee voor de winnaar

Met medewerking van: Stadsbestuur Lokeren,
Stedelijke Raad voor Feestelijkheden,
Stedelijke Sportraad, Rode Kruis afdeling Lokeren,
Politie Lokeren, Stedelijke Sportdienst,
Seingeversclub Lokeren

OVERZICHT
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LOKERSE FEESTWEEK
Van vrijdag 5 augustus tot en met zondag
14 augustus haalt Lokeren weer zijn feestneus
boven. Naast de Lokerse Feesten en de
Fonnefeesten zijn er tal van andere evenementen
die de Lokerse feestweek kleuren. De feestweek
wordt ingeluid op 5 augustus om 19 uur op de
pui van het stadhuis door de belleman en de
blazuinblazers.

Tijdens de feestweek zijn er twee festivalterreinen:
Lokerse Feesten (2 podiums) en Fonnefeesten (1 podium)

Lokerse Feesten,
Op de Grote Kaai, info en tickets:
www.lokersefeesten.be

Fonnefeesten,
In het Prinses Joséphine Charlottepark, gratis toegang,
www.fonnefeesten.be

PROGRAMMA
VRIJDAG 5 AUGUSTUS

ZATERDAG 6 AUGUSTUS

Lokerse Feesten
Mainstage
Kygo, Noémie Wolfs, De Jeugd van
Tegenwoordig, Labrinth

Lokerse Feesten
Mainstage
Marco Borsato, Stan Van Samang,
Milk Inc.
Red Bull Elektropedia Room
Dr Lektroluv, Faces on TV

Fonnefeesten
De Pré Historie Live (Radio2)
Kermis
19 uur: opening van de Lokerse kermisweek op de pui van het oud stadhuis
met bazuingeschal en afkondiging van
de belleman.

Fonnefeesten
Moonai People, Isbells, Bart Peeters,
Sven Van Hees

in Lokeren
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33ste Optiek Sonck Streetrace – Belgisch kampioenschap 10 km op de weg
oud met volle teugen kunnen genieten
van een gezellige namiddag lopen in
het mooie Lokeren.
Toegang voor toeschouwers en
atleten via de grote poort langs
de Sportlaan. Muzikale animatie
langs de verschillende parcours.
Op zaterdag 6 augustus, de eerste zaterdag van de Lokerse Feesten, organiseert AVLO dit jaar al
voor de 33ste keer de Optiek Sonck
Streetrace.
Programma:
• 14 uur: mini-kids-run (600m) voor
kinderen van 5, 6, 7 en 8 jaar
• 14.15 uur: kids-run (1000m) voor
kinderen van 9, 10 en 11 jaar
• 14.30 uur: 5 km-jogging voor
iedereen
• 15.15 uur: 10 km-wegwedstrijd
Parcours
Ongeveer hetzelfde als vorig jaar, alsook de start- en vertrekplaats: AVLO
(Oscar Van Rumst) atletiekpiste aan
de Sportlaan.
Dit jaar is er een enorme surplus:
de 10 km-wedstrijd fungeert als Belgisch Kampioenschap 10 km op de
weg. Lokeren staat hiermee op de nationale wegwedstrijdkaart en toppers
van over het hele land komen in Lokeren meedingen naar Belgisch eremetaal. Naast dit sportieve hoogtepunt
blijft de Optiek Sonck Streetrace een
gemoedelijk evenement waar jong en

ZONDAG 7 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
Suicidal Tendencies, Limp Bizkit,
Steel Panther, Parkway Drive,
Red Fang
Fonnefeesten
Aperitiefconcert Jean-Marie Aerts/
Jean Blaute & Eric Melaerts,
dj Contest, Jacle Bow,
Les Mellino Des Negresses Vertes,
Scala & Kolacny Brothers,
Christophe Lambrecht
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Voor alle kids en mini-kids is er een
mooie attentie voorzien bij aankomst.
De deelnemers van de 5 km-jogging
krijgen onderweg drankvoorziening en
een sportdrankje bij aankomst. Voorts
zijn er mooie prijzen voor de top 3.
Voor de wegwedstrijd van 10 km is
een rijkelijke prijzenpot met mooie
geld- en naturaprijzen voorzien voor
een ruime selectie deelnemers die
vooraan in het klassement eindigen, dit
zowel voor seniors als masters heren
en dames. Ook de eerste Lokeraar
wordt in de bloemetjes gezet.
Bovendien krijgen de deelnemers een
gratis sporttechnisch T-shirt zolang
de voorraad strekt en zijn er meerdere
drankbevoorradingen tijdens de
wedstrijd.
De optiek Sonck Streetrace staat
erom bekend om een aangename en

Naar het hoogste punt van
Lokeren: bezoek aan de
Sint-Laurentiustoren en het
beiaardmuseum
Op het marktplein werd in de Peperbus (zo wordt de toren van de
Sint-Laurentiuskerk genoemd) een
boeiend torenmuseum ingericht.
Foto’s, tijdsdocumenten en voorwerpen vertellen de geschiedenis van de
toren, de beiaard en de klokken.
- Hoe ziet Lokeren en omgeving eruit vanuit de lucht?
- Hoe werden klokken vroeger geluid? En nu?
- Hoe groot is een wijzer van het
torenuurwerk van dichtbij?

kwalitatief hoogstaande loopwedstrijd
te zijn met een aantal extra's:
1. Netto tijdopname met een chip
in het wedstrijdnummer: iedere
deelnemer van de 5 km en 10 km
zal met zijn of haar nettotijd in het
klassement opgenomen worden.
Aangezien de chip in het borstnummer verwerkt is, moet er niet meer
apart een chip aan de schoen
verbonden worden.
2. Het parcours is volledig verkeersvrij: het ganse parcours zal autovrij
zijn wat de veiligheid van de lopers
en het loopplezier aanzienlijk
verhoogt.
3. Animatie op en rond het parcours
door muziekgroepen van verschillend pluimage.
4. Gezellige, kindvriendelijke sfeer bij
de start en aankomst, met terrasjes,
springkastelen, pannenkoeken.
5. Een eigen website:
www.streetraceavlo.be en aanwezigheid op sociale media als
Facebook en LinkedIn.
Start –en vertrekplaats is de AVLOatletiekpiste aan de Sportlaan
Info en inschrijvingen:
www.avlo.be, www.streetraceavlo.be

- Waar, door wie en hoe wordt de
muziek gemaakt op een beiaard?
- Wat hangt en staat er allemaal
binnen in die toren?
Bent u ook nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen? Kom dan met

de kinderen, familie, vrienden of kennissen mee op de beklimming samen met
een stadsgids op zondag 7 augustus.
Voor kinderen is een torenbeklimming een spannende belevenis, in de
beiaardkamer kunnen ze een deuntje
(zien) spelen en met een joystick kunnen ze de camera bewegen om livebeelden te zien van de Markt.
Van 10 tot 11.30 uur, start: grote
ingang Sint-Laurentiuskerk, Markt
Info en inschrijving (gewenst):
Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be,
09 340 94 74, gratis deelname

geboden en na de fietstocht worden
er paardenworsten geserveerd. Aankomst in het lokaal van de AVLO op
de atletiekpiste in de Sportlaan.
Prijs: 6 euro te betalen bij inschrijving.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan
tot en met donderdag 4 augustus aan
de balie van het Sport– en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Organisatie: sportdienst en sport‑
raad.
Info: tom.duquet@lokeren.be,
09 340 50 82

DINSDAG 9 AUGUSTUS
MAANDAG 8 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
Garbage, Trixie Whitley, Neil Finn
Red Bull Elektropedia Room
Carl Craig, Fabrice Lig
Fonnefeesten
Letz Zeppelin, The Doors in concert,
We are Prostitutes

Lokerse Feesten
Mainstage
Arno, Kitty, Daisy & Lewis
Red Bull Elektropedia Room
Fresku, Sevn Alias, Pepe,
Sysfunkshunal, Van Morrison

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
Balthazar, Richard Ashcroft,
The Sore Losers
Red Bull Elektropedia Room
Renounced, Oathbreaker, First Blood,
Born from Pain, Stray from the Path,
Unearth
Fonnefeesten
Kindernamiddag, Arto Mundo, La Sonora Cubana, The Concrete Cocunuts,
The Skyblasters, Tomas De Soete
Duivenvlucht uit Quievrain
Duivenmaatschappij ‘Eerlijk moet
niemand vrezen' Eksaarde. Prijsuitreiking ‘Prijs van de burgemeester’ op
zaterdag 20 augustus uitgereikt rond
18 uur in het lokaal, Rechtstraat 326
door de schepen van Sport.
Info: Davy Fierens, 0478 91 09 57

Fonnefeesten
Nevermind Nessie, The Rhythm Junks,
Laston & Geo

Kermisfietstocht
Vertrek op de parking van het zwembad om 14 uur. De tocht is een 30-tal
kilometer lang en gaat langs rustige,
landelijke wegen. Onderweg krijgen
de deelnemers een consumptie aanin Lokeren
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DONDERDAG 11 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
Selah Sue, Fat Freddy’s Drop, Woody
Smalls, Andy C & MC Tonn Piper,
House Of Pain
Red Bull Elektropedia Room
Pomrad, The Lytics, Tsar B
Fonnefeesten
Bottle of Moonshine, Juice of the Barley, Radio Rommelmarkt
Kermisdagfietstocht langs
Durme, Schelde en Dender

Red Bull Elektropedia Room
Spacid, Beazar vs KooDoo, Agoria,
Kong

De Lokerse stadsgidsen van de Raad
van Toerisme nemen u mee op de fiets
door Het land van Waas, Het land van
Dendermonde, en heel even door Het
land van Aalst.
Ook in deze 13e editie is water de
leidraad. “Tweemaal steken we de
Durme over, tweemaal de Schelde en
tweemaal de Dender. Via de dijken
doorkruisen we op een rustig tempo
het vlakke land van meersen en akkers,
overwegend langs autovrije en autoluwe wegen. We houden drie maal een
pauze in een gezellige horecazaak.”
Donderdag 11 augustus, start
9 - 9.15 - 9.30 uur, start: Infopunt
Toerisme, Markt 2, afstand 60 km.
Info en inschrijving (vanaf 1 juli
om 10 uur): Infopunt Toerisme,
Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be.
Maximum 75 inschrijvingen,
6 euro, gewone en elektrische
fietsen welkom. Keuze tussen
eigen lunchpakket of snack op
de middagstop.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
Christine and the Queens, Bazart,
Alice On The Roof
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Lokerse en Zeelse vrije radio’s in
de Feestweek

Fonnefeesten
Discovery Big Band
De Schlagershowband
Was het nu 80, 90 of 2000
ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
K3, Ghost Rockers, Maxi Jazz & The
E-Type Boys, Tourist LeMC, Hooverphonic, Cherry Moon Legends
Red Bull Elektropedia Room
Cherry Moon Trax live, Yves Deruyter,
dj Ghost, Youri Parker, Quincy, Dimi
Fonnefeesten
Kobiye, Liptease, Billy Ocean, Robert
Abigail
ZONDAG 14 AUGUSTUS
Lokerse Feesten
Mainstage
Faithless, Lost Frequencies, G‑Eazy,
Emma Bale
Red Bull Elektropedia Room
Edward Buff, Faisal, Brion
Fonnefeesten
Mang & The Gang, The Talks,
Rootsriders Tribute 2 Bob Marley,
Winnaar Dj contest
Kermis
22 uur: groots slotvuurwerk van de
Lokerse feestweek

Voor het vierde jaar op rij staat
RBS weer met z’n mobiele studio
opgesteld in Lokeren tijdens de
Lokerse Feestweek vanaf 5 augustus en ook dit jaar kregen ze de
frequentie 87.6 MHz toegekend. De
radiostudio-caravan kreeg inmiddels
een limoengroen tintje en wordt
nu ook weer opgesteld aan het
museum van Lokeren. Buiten gevarieerde muziek kan je ook dagelijks
diverse interviews verwachten met
binnenlandse maar ook buitenlandse
gasten zoals Robert Abigail uit
Nederland, Michael Fall, de finalistes
Miss Waasland 2017 maar ook met
de bekende en minder bekende
Lokeraar. RBS zal ook dagelijks de
groepen en artiesten belichten die
dezelfde dag optreden op de twee
podia.
Contact: 052 69 06 90 of
studio@rbs-radio.be. RBS is op
zoek naar nieuwe medewerkers
om de ploeg te versterken en te
verjongen.

FEEST IN DEELGEMEENTE EN WIJK

In elk hoekje van Lokeren… Volop ambiance
Moazoartfeesten & Big Jump

Zondag 10 juli
10.30 tot 18 uur
VTI/Durme/Prinses Josephine Charlottepark
Ontmoetingshuis De Moazoart, vzw Klodde-Stationswijk
en vzw JNM Durmeland slaan de handen in elkaar voor
de organisatie van de Moazoartfeesten en de Big Jump.
De opbrengst gaat integraal naar de realisatie van een
nieuw ontmoetingshuis voor vzw De Moazoart in de
Kazernestraat. Ga mee de strijd aan tegen armoede en
sociale uitsluiting en voor proper water in onze stad.
Schrijf je als de bliksem in en kom eten en drinken voor
het goede doel. Het belooft een dolle dag te worden.
De Moazoart bereikt Lokeraars die problemen ondervinden
bij het laten gelden van hun rechten. “We halen hen uit hun
isolement en bieden een veilige stek waar men terecht kan in
een ondersteunende en warme omgeving. Tegelijk kan men in De
Moazoart terecht voor een laagdrempelig aanbod dat inspeelt
op directe noden en behoeften. Op die manier bevorderen we de
participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen en creëren
meer kansen opdat meer Lokeraars een leven kunnen leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daarnaast biedt
De Moazoart mogelijkheden om doelgroepen te organiseren in
functie van hun belangenbehartiging.”
Big Jump wil de ‘Europese kaderrichtlijn water’ meer bekendheid geven. Die kaderrichtlijn moest er voor zorgen dat uiterlijk
in 2015 alle Europese waterlopen in een ecologisch 'goede toestand' verkeren. De waterkwaliteit verbeterde de voorbije jaren.
De doelstelling werd helaas niet gehaald waardoor de lidstaten
uitstel krijgen tot 2021 of zelfs 2027. Het blijft dan ook belangrijk
om elk jaar opnieuw massaal in Europese waterlopen te springen
om de politici blijvend te herinneren aan het belang van proper
water. In Lokeren wordt er opnieuw gesprongen in de Durme, ter
hoogte van het Prinses Josephine Charlottepark.
Programma:
• 10.30 uur: aperitiefconcert met cava en zware bieren
• 12.30 uur: stoofvlees, paardenworsten, veggie of halal met
frieten en garnituur + koffie & dessert

• 14 uur: start inschrijvingen Big Jump
• 15 uur: Big Jump
• Doorlopend tot 18 uur: reuzespringkasteel/obstakelbaan voor
de kinderen en vedettenparade met o.m. Hurry Kain (coverband die je terug brengt naar Woodstock '69), de sterkste
man van de Kloddemarkt, Radio Rommelmarkt, Gunter Gino.
Info:
• Moazoartfeesten: info@demoazoart.be, 09 279 65 40,
www.demoazoart.be
• Big Jump: jorn.vandevelde@gmail.com, 0493 02 96 97,
www.facebook.com/bigjumplokeren
• Inschrijven maaltijd: Press Shop Lokeren Brug,
Stationsstraat 35, Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; 15 euro (volwassene) – 10 euro (kinde‑
ren tot 12 jaar) – 5 euro (kinderen tot 6 jaar)

47ste Bosparkfeesten
Van vrijdag 15 juli tot en met zondag 17 juli
In samenwerking met het Wijkbestuur Bospark en de
aangesloten sportclubs: Voetbalploegen Bospark 1 & 2,
Wandel&fietsclub Bospark, Bosparkspurters
Vrijdag 15 juli
18.30 uur: herdenkingsmis voor overledenen van de wijk
Zaterdag 16 juli
9 uur: start hengelwedstrijd op de visvijver Bospark. Inschrijven
bij Snookerhal De Roos of bij M. Declerck op 0473 31 01 41
9 uur: 3e grote garageverkoop in de wijk en rommelmarkt op het
speelplein (tot 17 uur).
Inschrijven kan tot 6 juli bij het wijkbestuur of via
garageverkoopbosparkwijkvzw@hotmail.com. Voor info bel
0477 24 47 64
10 uur: skatewedstrijd op het skatepark in samenwerking met de
stedelijke jeugddienst
14 uur: petanquetornooi i.s.m. PC Bospark
19 uur: optreden van ‘Prozak De Kreuners Tribute’; gratis
toegang.
Zondag 17 juli
9 uur: start van de fietstocht met Wandel&fietsclub Bospark.
10 uur: kaarting in de tent
10 uur: rommelmarkt voor en door kinderen op het speelplein(tot
14 uur). Inschrijven niet nodig. Info: 0477 24 47 64
12 uur tot 14uur: barbecue verzorgd door slagerij Filip
(Ruiter). Inschrijven en betaling vóór 7 juli, Vinkstraat 16 of
Nachtegaallaan 7 of 15 of tijdens het weekend in het wijklokaal
13 uur: optreden van de Stef Nelson Band tot 18 uur.
Gratis toegang. Aansluitend discobar.
Lokeren - terrein Nachtegaallaan

in Lokeren
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Hoevefeesten 2016
Maandag 15 augustus
In de maand augustus vieren land- en tuinbouwers reeds generatieslang hun oogstfeest. Ook in Lokeren blijft de Landelijke
Raad als koepelvereniging van de diverse plaatselijke geledingen
van Boerenbond (Bedrijfsgilde, Groene Kring, afdelingen van
KVLV, Landelijke Gilden en KLJ) deze mooie traditie trouw.
Op maandag 15 augustus vinden de Lokerse Hoeve
feesten plaats op het bedrijf van de familie Luc, Rita en Andy
Van Rossem – Verlee, Sijpstraat 8
Programma
- 9 uur: aankomst oldtimertractoren
- 9.30 uur: opstelling en vertrek oldtimertractoren voor rondrit
langs Lokerse wegen
- 10 uur: aankomst tractoren land- en tuinbouwers
- 11 uur: openluchtmis + aansluitend tractorwijding
- 12 uur: warme beenhesp (vooraf inschrijven) + tombola
(altijd prijs)
- 14 uur: demonstratie oude dorsmachine, demonstra‑
tie schapendrijven, roofvogelshow, kinderanimatie
(schminken, springkasteel, ballonplooien), touwtrek‑
ken oldtimertractoren <--> mankracht, ...
- 16 uur: rondrit met tractor voor mindervaliden en
kinderen
- 20 uur: hoeveparty met dj Luc
Info: voorzitter van de Landelijke Raad Christiane
De Maesschalck, 0472 70 61 64 of Nina Van der Sypt,
0475 33 60 94

Zondag 21 augustus
11.30 uur: aperitiefhappening
13 uur: barbecue
14 uur: verrassingsoptreden Dirk Bauters en Wim Soutaer,
nadien discobar
Opgelet: nieuwe locatie:
Hoogstraat 180 (naast Staakteschool)

Kermis Oudenbos

Vrijdag 19 augustus
19.30 uur: gaaibolling – 30 euro gratis - inleg: 1 euro
boogschieting op liggende wip met bogen zonder
vizier – 75 euro gratis - inleg: 4 euro – terug:
3,50 euro

Zaterdag 20 augustus
14 uur:

kindernamiddag in het zaaltje voor kinderen
van den Oudenbos, springkasteel, ballonnen,
kindergrime, clown die in de zaal actief is
toegang gratis - plaatsen beperkt tot 80 kinderen
versgebakken pannenkoeken
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Kleurwerkjes
binnenbrengen voor 5 augustus bij: Marina
De Vos, Nieuwe Stationsstraat 52, 09 355 29 68

19 uur:

allereerste kermismosselsouper met aperitief, plus
een gezellige avond in het zaaltje, ook keuze voor
Breugelschotel. Volwassenen 20 euro, kinderen
12 euro. Inschrijven via beperkte kaartenver‑
koop bij Manuella De Mol, 0474 29 20 79, Marco
De Vos, 0476 92 55 14

Bijlkenskermis

Zondag 21 augustus 2016
10 uur:

Vrijdag 19 augustus
14 uur: namiddag voor de derde leeftijd en mindervaliden
met optreden van One Man Orchestra Cliff
20 uur: fuif met dj Radio Rommelmarkt
Zaterdag 20 augustus
Van 8.30 tot 13 uur: mountainbike 30 tot 50 km
12 uur: rommelmarkt, garageverkoop aan de tent
15 uur: schieting en gaaibolling + seriekaarting
20.30 uur: ‘De Bijle Stunt’ + spectaculaire optreden van de
travestiegroep ‘Les Folles de Gand’
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8ste Firstfitrun - Lokeren Oudenbos, kidsrun 600 meter
9.30 uur, 1200 meter 9.45 uur; wedstrijdloop 5 km
(10 uur), 10 km (10.30 uur); elektronische tijdopname
- geldprijzen bij de 10 km-loop; mooie prijzen voor de
eerste drie van de andere reeksen; aandenken voor
iedereen; drankbevoorrading en douches voorzien.
Met uw startnummer maakt u kans op één van de
5 Bongobonnen.
Inschrijvingen, start en aankomst
F. Hanusdreef 39A;
Info: Facebook, www.firstfit.be, 0475 95 21 28,
0479 24 21 93

14.30 uur: 1ste gepimpte sneukeltocht van ongeveer 35 km
met vijf sneukelmomenten; start tussen 14.30 en
15.30 uur met aankomst aan ‘t Zaaltje. Eindigen met
Belgische friet.
Kinderen tot 12 jaar: 7 euro, volwassenen 15 euro;
voorinschrijvingen vereist via kermisoudenbos@
gmail.com, vóór dinsdag 13 augustus.
Vertrek: ’t Zaaltje, Fernand Hanusdreef 39A.

Maandag 22 augustus

19.30 uur: kaarting in ’t Zaaltje, gratis 50 euro – inleg 2 euro

Info: kermisoudenbos@gmail.com

9.30 uur:

plechtige dienst voor de overleden parochianen,
daarna is ‘t Zaaltje open.

15 uur:

boogschieting in ’t Zaaltje voor bogen zonder
vizier – inleg: 4,50 euro – 75 euro gratis – terug
4 euro

40ste editie Gezôarse Feesten
Vrijdag 26 augustus: Cover-Dance-Party
Met rond 21 uur: coverband iRockXL. Daarna hoofdact
rond 22.30 uur The Joe Cocker Connection.
“The Joe Cocker Connection neemt het publiek mee op
een muzikale reis doorheen de geliefde songs en hits
die miljoenen Cockerfans door de jaren heen hebben
bewogen. Vanaf de intro van deze ‘Tribute to Joe Cocker’
tot de laatste noot zullen alle fans, jong en oud meegesleept worden naar de ambiance van de jaren ’80, 90 en
2000. Vorig naar nog in het kursaal van Oostende, nu in
Eksaarde te bewonderen.”
Om 1 uur, ambiance met de dj’s van Radio Rommelmarkt.
Deuren van de sporthal in de Muylaertstraat zijn open om
20 uur.

- Om 11 uur cava-aperitiefconcert in de feesttent.
- Vanaf 14 uur: animatiefestival ‘Hemelse spektakels en
dagverse wonderen’ met veel internationale artiesten.
Circus, mobiele acts, straattheater, hopen humor, fanfares
en een reuze 1500m2 creafunkinderspeeldorp.
Artiesten in de feesttent (gratis)

Zaterdag 27 augustus: van 16 tot 18 uur: kinderfuif
Zaterdag 27 augustus: van 21 tot 4 uur Holiday Out
Party
Grootse jeugdparty in de sporthal van Eksaarde met
licht, geluid en video-effecten. Dj’s van dienst zijn oa. de
gekende Peter Luts van danceformatie Lasgo en Astroline,
Jan Vervloet van danceformatie Fiocco.
Zondag 28 augustus: 10de editie ‘Hemelse spekta‑
kels en dagverse wonderen’ (gratis programma).
- Vanaf de ochtend grote brocante- en rommelmarkt.

Sergio

18 uur: Sam Goris, 19 uur: Plan BE (Thuis-acteur Renzo,
Frank Van Erum en groep); 21 uur: Sergio, fuifbeest nr1;
22 uur: discobar Deejays
Vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus, in en
rond de sporthal Muylaertstraat in Eksaarde
Info: info@gezoarsefeesten.be of op
www.gezoarsefeesten.be

in Lokeren
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Overzicht Buurtfeesten
•

Zaterdag 2 juli buurtfeest Charles De Costerstraat

•

Zaterdag 2 juli wijkfeest De Beuën Hoek – Ward
De Bockstraat (doodlopend stuk):
- 8 uur: opening rommelmarkt
- 16 tot 18 uur: gezellig samenzijn
- 18 tot 2 uur: bbq

•

Zaterdag 2 juli en zondag 3 juli wijkfeest Kopkapel:
- zaterdag: rommelmarkt met optredens van
verschillende groepen tussen 8 en 17 uur
- zondag: eetfestijn met optredens van zangers en
tombola

•

Vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli wijkfeest
Molenbergcomité (P.J. Vranckenstraat):
- vrijdag: jogging van 17 tot 22 uur
- zaterdag: buurtfeest van 12 tot 2 uur

•

Zaterdag 16 juli: straatfeest en spelnamiddag
Eendenweg – Doorslaar.

•

Vrijdag 26 augustus tot maandag 29 augustus:
Raemdonck kermis met promostoet, schieting/
gaaibolling/kickercompetitie (vrijdag), rommelmarkt/
petanque, steakfestijn, optreden en dj's (zaterdag),
Truckers met een Hart, optreden en vuurwerk (zondag), gezellig samenzijn (maandag).

•

Zaterdag 27 augustus buurtfeest Geuzenberg:
straatbarbecue van 14 tot 23 uur.

•

Zaterdag 27 augustus wijkfeest Leeuwerikstraat.

AGENDA
Vrijdag 1 juli


FEEST

Sportfeestweekend KLJ
Lokeren‑Heirbrug
Eerste sportfeestweekend van de zomer,
met goedgevuld programma dat op
vrijdag van start gaat met Kiss The Moon,
een geweldige fuif met nineties- en
nilliesmuziek. Inschrijven kan, vóór 25 juni
via mail. Ook op 2 en 3 juli.
Vanaf 14 uur,
terreinen Brielmolenstraat; 5 euro
Organisatie en info: Lien
Van Damme, 0492 80 72 74,
kipenribfestijn@gmail.com

Zaterdag 2 juli


FEEST

Sportfeestweekend KLJ
Lokeren–Heirbrug
Zie 1 juli. Ook op 3 juli.
Kip & ribfestijn, à volonté, met verse
groentjes en knapperige frietjes, daarna
dessert.
Vanaf 19 uur, terreinen Brielmolen‑
straat; 18 euro (volwassenen) –
14 euro (kinderen)
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Organisatie en info: Lien Van Damme,
0492 80 72 74,
kipenribfestijn@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Breng een eigen boek mee dat je graag
wilt doorgeven zodat iemand anders
het ook kan lezen en ruil het in voor een
boek dat je mag houden, wegschenken,
of opnieuw binnenbrengen. Of ruil het
voor een bon waarmee je een volgende
keer een boek kunt ruilen. Ook op 9, 16,
23 en 30 juli. Ook op 6, 13, 20 en 27
augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Sneukelfietstocht
Sneukelfietstocht voor heel het gezin

ongeveer 35 km met verschillende stops
en barbecue.
Starten van 11 tot 13 uur – bbq van
17 tot 19 uur, café Glennlie, Heirbrug‑
straat (achteraan op de parking);
18 euro (volwassenen) – 13 euro
(kinderen)
Info: Rony Noët, ronynoet@telenet.be.
Kaarten in café Glennlie en café
‘t Kapelleken Doorslaardorp.

Zondag 3 juli


FEEST

Sportfeestweekend KLJ
Lokeren–Heirbrug
Zie 1 en 2 juli.
Zondag is hét hoogtepunt van dit
hele weekend. De KLJ-afdelingen van
Oost‑Vlaanderen laten zich van hun beste
kant zien in verschillende sportdisciplines:
wimpelen, vendelen, dansen, atletiek, piramides bouwen. Het publiek kan genieten
van demonstraties in deze verschillende
disciplines.
Vanaf 14 uur, terreinen
Brielmolenstraat
Organisatie en info: Lien Van Damme,
0492 80 72 74,
kipenribfestijn@gmail.com

Dinsdag 5 juli


SPORT

Stadsgolf in binnenstad
Lokeren
Citygolf in het centrum van Lokeren in
samenwerking met Infopunt Toerisme.
Geen golfervaring vereist. Voor aanvang
krijgt elke deelnemer een korte golfinitiatie.
Nadien speelt de groep onder begeleiding
stadsgolf op een parcours van 6 holes op
‘must see’ locaties in de binnenstad van
Lokeren. Tussenstop voor een drankje
voorzien op de Markt.
Van 13.30 tot 17 uur,
Infopunt Toerisme, Markt 2;
17 euro (leden Vl@s) – 20 euro (niet‑
leden)
Organisatie en info: Vlaamse actieve
senioren (Vl@s),
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

Woensdag 6 juli


VORMING/INFO

Zomerwandeling: fotograferen
met smartphone

19 uur (start kids-loop) –
19.30 uur (start 5 km), Molenbergwijk,
Pierre‑Jacques Vranckenstraat 15;
1 euro (kinderen) – 2 euro (volwas‑
senen)
Info en inschrijvingen:
krispodevyn@skynet.be

voetbalplein FC Eksaarde,
Canondreef
Organisatie en info: WTC Eksaarde,
Geert Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.com
VORMING/INFO

Borstvoeding

Zaterdag 9 juli


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Zie 2 juli. Ook op 16, 23 en 30 juli. Ook op
6, 13, 20 en 27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Biblio‑
theek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Zondag 10 juli


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 14, 26 en 28 juli.
Ook op 16, 18, 23 en 25 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Donderdag 14 juli


HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd
Koppelhengelwedstrijd Sportshop Hamme
Van 14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De Witvis,
0473 31 01 41
Basisprincipes van smartphonefotografie.
Tijdens een kleine wandeling foto’s nemen
en persoonlijke adviezen die je onmiddellijk
kan toepassen. Breng je eigen smartphone
of tablet opgeladen mee. Geschikt voor
Windows, Apple en Android-smartphones
en tablets.
Van 14 tot 16 uur en van 16.30 tot
18.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; 12 euro
Organisatie en info: Mediakruispunt,
0474 62 03 26, info@mediakruispunt.be

Vrijdag 8 juli


SPORT

Molenbergloop voor jong én oud
Kidsloop 300 m en 2,5 km, nadien 5 km.
Medaille voor alle kinderen. Gezellige sfeer
en drankje in de feesttent. Inschrijven per
mail tot 6 juli.

SPORT

Petanqueclub

Dinsdag 12 juli


HOBBY/TOERISME

Fietstocht langs de boorden van
Zele
Fietstocht van 35 km in omgeving Lokeren
met tussenstop. Deelname is gratis.
13.30 uur (start) tot 18 uur, parking
Durmebad, Sportlaan 2
Organisatie en info: Vlaamse actieve
senioren (VL@S), 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren
SPORT

WTC Eksaarde uit de
zomerkalender van WBV
Fietstocht Eksaarde over 35 en 50 km.
Tussen 13 en 16 uur (inschrijvingen),

Samen met vrienden gezellig petanque
spelen. Iedereen is welkom vanaf 50 jaar.
Van 14 tot 17 uur, petanquebanen
Heirbrug Sint‑Anna, Heirbrug
Organisatie en info: Vlaamse actieve
senioren (VL@S), 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren
VORMING/INFO

Arbeid en bevalling
Zie 12 juli. Ook op 26 en 28 juli. Ook op
16, 18, 23 en 25 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

in Lokeren
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Zaterdag 16 juli


HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd

Van 10 tot 18 uur,
Sportterreinen FC Daknam gelegen,
H.-Geestmolenstraat
Organisatie en info: Lokerse
Hondenvereniging, Myriam Vermeire,
vermeire.myriam@skynet.be,
09 348 20 42

Maandag 18 juli


HOBBY/TOERISME

Daguitstap naar Oostende –
bezoek oesterput en gidsbeurt
Marathonhengelwedstrijd Bosparkfeesten.
Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur,
Bospark, Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De Wit‑
vis, 0473 31 01 41



SPORT

24 Internationale
rashondententoonstelling
e

Daguitstap met trein naar Oostende.
Bezoek aan oester‑ en kreeftenkwekerij.
Proeverij van oesters of vishapjes met
glaasje wijn. 3‑gangen middagmaal,
wandeling in Oostende met gids.
8.30 uur (verzamelen Station Lo‑
keren, Stationsplein 30) tot 19 uur;
52 euro (leden VL@S) – 57 euro
(niet‑leden)
Organisatie en info:
Vlaamse actieve senioren (VL@S),
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

Waanzinnige
WetenschapsWeek
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Waanzinnige
WetenschapsWeek
Zie 18 juli. Ook op 20 juli.
Van 9 tot 12 uur (bij voldoende
inschrijvingen ook van 13.30 tot
16.30 uur) aan bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
40 euro (leden vzw Durme),
55 euro (niet-leden)
Meer info: mail naar
sarah.geers@vzwdurme.be
of bel 09 348 30 20

VORMING/INFO

VORMING/INFO

Een 600-tal honden uit de rasgroepen
1 (herdershonden en veedrijvers) en 2
(Schnauzers en Pinschers, Molossers en
Zwitserse Sennenhonden) zullen die dag
deelnemen aan dit kynologisch evenement
en beoordeeld worden door keurmeesters
uit binnen- en buitenland.
Op dezelfde dag en locatie gaat eveneens
de kampioensclubmatch door voor Griffonnetjes, Brabandertjes en continentale
dwergspaniels.

VORMING/INFO



Boekenruilrek

Zondag 17 juli



Woensdag 20 juli

HOBBY/TOERISME

Zie 2 en 9 juli. Ook op 23 en 30 juli. Ook
op 6, 13, 20 en 27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Biblio‑
theek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Dinsdag 19 juli

Wil jij ook weten hoe je rozijnen kan
laten dansen? Hoe je met melk geheime
boodschappen kan sturen? Of hoe je een
ei in een fles krijgt? We worden echte
wetenschappers en proberen allerlei
proefjes uit. Gebruikt de natuur ook
slimme trucjes? Voor kinderen van 3de
leerjaar tot 2de middelbaar. Ook op 19
en 20 juli.
Van 9 tot 12 uur (bij voldoende
inschrijvingen ook van 13.30 tot
16.30 uur) aan bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
40 euro (leden vzw Durme),
55 euro (niet-leden)
Meer info: mail naar
sarah.geers@vzwdurme.be
of bel 09 348 30 20

Waanzinnige
WetenschapsWeek
We gaan een ganse dag op excursie naar
het 'Sprekende Bos' en ontmoeten er
echte wetenschappers. Meer info volgt na
inschrijving. Zie 18 en 19 juli.
Van 9 tot 12 uur (bij voldoende
inschrijvingen ook van 13.30 tot
16.30 uur) aan bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
40 euro (leden vzw Durme),
55 euro (niet-leden)
Meer info: mail naar
sarah.geers@vzwdurme.be
of bel 09 348 30 20

Donderdag 21 juli

FEEST

Nationale Feestdag
Na de Vlaamse feestdag viert Lokeren ook
de Nationale feestdag. Op donderdag
21 juli wordt de lofzang ‘Te Deum’
gezongen in de Sint-Laurentiuskerk.
Aan de voet van het Monument der
Gesneuvelden op het Vrijheidsplein
zullen om 10.45 uur bloemen en kransen
worden neergelegd. Het bestuur doet een
warme oproep om de huizen te bevlaggen
met de Belgische driekleur.
11 uur, Sint-Laurentiuskerk
Info: Mathias Seels, 09 340 94 06,
secretariaat@lokeren.be

Zaterdag 23 juli

Zaterdag 30 juli

HOBBY/TOERISME

HOBBY/TOERISME





Boekenruilrek

Boekenruilrek

Zie 2, 9 en 16 juli. Ook op 30 juli. Ook op
6, 13, 20 en 27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Zie 2, 9, 16 en 23 juli. Ook op 6, 13, 20 en
27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Biblio‑
theek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Dinsdag 26 juli


VORMING/INFO

Borstvoeding
Zie 12 en 14 juli. Ook op 28 juli. Ook op
16, 18, 23 en 25 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Donderdag 28 juli

Dinsdag 2 augustus

Arbeid en bevalling

HOBBY/TOERISME

Wandelen
Maandelijkse wandeling van ongeveer
7 km regio Lokeren.
13.30 uur (start) tot 17.30 uur,
parking Durmebad, Sportlaan 2
Organisatie en info: Vlaamse actieve
senioren (Vl@s), 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

Zaterdag 6 augustus


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Zie 12, 14 en 26 juli. Ook op 16, 18, 23
en 25 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafdeling),
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)
HOBBY/TOERISME

Zie 2, 9, 16, 23 en 30 juli. Ook op 13, 20
en 27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Biblio‑
theek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Zondag 7 augustus


HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd

Bowling
Samen onder vrienden 2 partijtjes bowling
+ koffie.
13.30 uur tot 17 uur(verzamelen par‑
king Durmebad, Sportlaan 2);
6 euro/persoon
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren (VL@S),
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

SPORT

Wielertocht voor recreanten
Fietstochten van 30 en 50 km langs
landelijke wegen, niet in groep, iedereen
rijdt zijn eigen tempo.
Van 8 tot 14 uur, Lepelstraat 11;
2 euro
Organisatie en info: vzw WTC Raepe
spurters Lokeren, 09 349 31 24,
0486 79 52 94





VORMING/INFO

Van 14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De Wit‑
vis, 0473 31 01 41

Dinsdag 9 augustus


HOBBY/TOERISME

Fietsen
Fietstocht van ongeveer 35 km in omgeving Lokeren, met tussenstop.
13.30 uur (vertrek parking Durme‑
bad) tot 18 uur, Sportlaan 2; gratis
Organisatie en info: VL@S, avanre‑
moortere@telenet.be, 0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

Woensdag 10 augustus


HOBBY/TOERISME

Duivenvlucht uit Quievrain
Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse
Feestweek.
Info: Davy Fierens, 0478 91 09 57

Donderdag 11 augustus


SPORT

Petanqueclub
Samen met vrienden gezellig petanque
spelen. Iedereen is welkom vanaf 50 jaar.
Van 14 tot 17 uur, petanquebanen
Heirbrug, Sint‑Anna Lokeren; gratis
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren (VL@S),
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

Beker van de Stad Lokeren
hengelwedstrijd.

in Lokeren
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Zaterdag 13 augustus


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 2, 9, 16, 23 en 30 juli. Zie 6 augustus,
ook op 20 en 27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Maandag 15 augustus


HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd
11de koppelhengelwedstrijd Snookerhal
De Roos.
Van 12.30 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De
Witvis, 0473 31 01 41

Dinsdag 16 augustus


HOBBY/TOERISME

Daguitstap Poperinge, hop en
Hommelbier

VORMING/INFO

Borstvoeding
Zie 12, 14, 26 en 28 juli. Ook op 18, 23 en
25 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafdeling),
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Donderdag 18 augustus


Arbeid en bevalling
Zie 12, 14, 26 en 28 juli. Ook op 23 en 25
augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 2, 9, 16, 23 en 30 juli. Zie 6 en 13
augustus, ook op 27 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Biblio‑
theek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
SPORT

66 Europees kampioenschap
boogschieten staande wip
e

HOBBY/TOERISME

Bowling
Samen onder vrienden 2 partijtjes bowling
+ koffie.
13.30 uur tot 17 uur(verzamelen par‑
king Durmebad, Sportlaan 2);
6 euro/persoon
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren (VL@S),
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren



SPORT

66 Europees kampioenschap
boogschieten staande wip
e

30



VORMING/INFO

Vrijdag 19 augustus

Daguitstap in samenwerking met Reizen
Lauwers, vervoer in luxe autocar, gids, koffie met cake en rondleiding hopboerderij,
3-gangen middagmaal, geleid bezoek
brouwerij.
8 uur (vertrek op de parking van het
Durmebad) tot 19 uur, Sportlaan 2;
64 euro (leden VL@S) – 69 euro
(niet‑leden)
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren (VL@S),
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren

Zaterdag 20 augustus

Beschrijfschieting op 3 wippen met 10
kunstborden per wip. Ook op 20 en
21 augustus.
14 uur, Terrein Verloren Bos Lokeren,
Verloren Boslaan 1; 10,5 euro (vol‑
wassen) – 5 euro (jeugd t.e.m. 18 jaar)
Organisatie en info: Kon. Schutters‑
gilde Sint-Sebastiaan Lokeren
FEEST

Bijlkens namiddag voor senioren,
mindervaliden en zieken
Vanaf 14 uur, koffiekoeken met
gebak en koffie, 15 uur: optreden
One Man Orchestra Cliff.
5 euro, Feesttent Hoogstraat naast
Staakteschoool
Info en inschrijven: Café Nieuw
Bijlken, 0495 74 82 93

Openingsplechtigheid om 12.30 uur.
Aanvang kampioenschap individueel en
ploegen op wip 3 en 4. Beschrijfschieting
op 2 wippen met 10 kunstborden per wip.
Om 18.30 uur is de prijsuitreiking. Zie
19 augustus. Ook 21 augustus.
Van 12.30 tot 18.30 uur, terrein Verlo‑
ren Bos Lokeren, Verloren Boslaan 1;
7 euro (volwassen) – 3,5 euro (jeugd
t.e.m. 18 jaar)
Organisatie en info: Kon. Schutters‑
gilde Sint-Sebastiaan Lokeren

Zondag 21 augustus


FEEST

Zomertrip: ‘Ontdek het
bruisende Brussel’
Feestelijke editie van de wandelrally
in Brussel, meer dan 30 musea en
attracties, voor het hele gezin. Dagvullend
programma.
Van 9 tot 18 uur, parking Grote Kaai;

VORMING/INFO

Borstvoeding
Zie 12, 14, 26 en 28 juli. Zie 16 en 18
augustus. Ook op 25 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

SPORT

66e Europees kampioenschap
boogschieten staande wip
Optocht vanaf schietstand naar monument
op het Stationsplein met kransenneerlegging gevolgd door een receptie op de
schietstand voor deelnemers optocht.
Openingsplechtigheid om 12.30 uur.
Aanvang kampioenschap individueel en
ploegen op wip 3 en 4. Beschrijfschieting
op 2 wippen met 10 kunstborden per wip.
Om 18.30 uur is de prijsuitreiking. Zie 19
en 20 augustus.
9.30 tot 18.30 uur, terrein Verloren
Bos Lokeren, Verloren Boslaan 1;
10,5 euro (volwassen) – 5 euro (jeugd
tem 18 jaar)
Organisatie en info: Kon. Schutters‑
gilde Sint-Sebastiaan Lokeren

Dinsdag 23 augustus


VORMING/INFO

Infosessie - 'Ontdek het
graduaat informatica in Lokeren'

Van 10 juli tot 16 april 2017

Donderdag 25 augustus


VORMING/INFO

Arbeid en bevalling
Zie 12, 14, 26 en 28 juli. Zie 16, 18 en
23 augustus.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Vrijdag 26 augustus


VORMING/INFO

Infosessie – ‘Behaal diploma
graduaat boekhouden op 2 jaar
in Lokeren’
Op de infoavond geven de docenten uitleg
bij het opleidingsprogramma, de inhoud,
waarde van het diploma, modeltrajecten,
mogelijke vrijstellingen. Voor jong en oud,
voor werkenden en werkzoekenden. Je kan
je diploma behalen op 2 jaar aan 3 lesdagen per week. Opleiding start in september.
14 uur, CVO Leerstad Volwassenen‑
onderwijs, Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be

Zaterdag 27 augustus


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Wil je aan de slag in de wereld van snel
evoluerende technologie en ICT? Op deze
infoavond geven de docenten uitleg bij het
programma, de inhoud, waarde van het
diploma, modeltrajecten, mogelijke vrijstellingen. Voor jong en oud, voor werkenden
en werkzoekenden.
19 uur, CVO Leerstad Volwassenen‑
onderwijs, Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be

Expo ‘Twee koeien en een half
paard. Landbouw in Lokeren
1900-1960’

Vanaf 1960 maakte de landbouw in
Vlaanderen definitief de grote ommezwaai
naar mechanisering, schaalvergroting en
specialisatie. Voordien leefden heel wat
boerenfamilies van twee koeien, een (half)
paard, een varken, wat kippen en enkele
hectaren land waarop graan, aardappelen,
bieten en rapen werden geteeld. Hoe kwamen ze rond? Was hard werk voldoende
om de boerderij leefbaar te houden en hoe
volgden de generaties elkaar op?
Een boek en een tentoonstelling brengen
herkenbare verhalen, heel veel foto’s van
veel Lokerse boerenfamilies en collectiestukken uit het Stadsmuseum en privécollecties van Lokerse boeren samen.
Stadsmuseum, Markt 15a
Woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur,
zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot
17 uur.
Gratis toegang
Info: 09 345 44 58, museum@lokeren.be,
www.lokeren.be/vrije-tijd/stadsmuseum-lokeren
Boek: 12 euro, te koop in het Stadsmuseum en bij Infopunt Toerisme
Feestelijke opening op zondag
10 juli vanaf 11 uur met boerenmarkt
en oude en nieuwe landbouw‑
machines op de Markt. Om 14 en
15.30 uur gratis rondleiding in de
tentoonstelling.
Centrum Agrarische Geschiedenis

Twee
koeien
en
een

Zie 2, 9, 16, 23 en 30 juli. Zie 6, 13 en
20 augustus.
Van 10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

half
paard
LANDBOUW IN LOKEREN
1900-1960
www.lokeren.be

10/7/16 - 16/4/17

Stadsmuseum Lokeren

in Lokeren
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V.U.: Marina Van Hoorick, Van Duysestraat 40, 9160 Lokeren

10 euro
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren,
Georgette Dhondt, 0485 79 67 69,
georgette.dhondt@ugent.be

TENTOONSTELLING

De

Kunstacademie

Ter Beuken
is er voor iedereen

Wil je tekenen, muziek spelen, theater maken of schrijven? Alles kan.
Er wordt naschools, deeltijds kunstonderwijs aangeboden in muziek, woord en beeldende kunst.
Voor jongeren vanaf 6 jaar tot 99 jaar (en ouder). Deze studierichtingen kunnen gecombineerd worden
en zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Er worden lessen gegeven in Eksaarde, Lokeren, Lochristi, Waasmunster en Zele.
Inschrijvingsdata: zie website, meebrengen: Kids-ID en bancontactkaart.

Meer info: Groendreef 8, 09 340 95 23, kunstacademie@lokeren.be,
www.lokeren.be/kunstacademie

