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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.
We stellen u op deze plek in de Infokrant de volgende maanden
graag een paar verrassende Lokerse kampioenen voor. Deze maand:
Hockeyclub Lokeren, opgestart in september vorig jaar met 80 leden,
zit nu al aan 130 leden en groeit nog steeds. Dat alleen al is een kampioenstitel waard. De populariteit van hockey stijgt aan een razend
tempo, wat niet toevallig is, want de hockeysport heeft een massa
sterke punten. Het is een intensieve, technische (buiten)sport, maar
geen contactsport. Een competitiesport ook, voor jongens én meisjes,

Coverbeeld: Raf en Mich Walschaerts van Kommil Foo
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dames én heren. En, misschien nog het belangrijkste: fairplay is een
onwrikbare wet in de hockey, die zowel op als naast het veld geldt.
Op de foto: de hockeyjeugd met rechts achteraan: trainer en voorzitter Jacko Verheijen.
Wie meer wil weten: www.hockeylokeren.be, of ga een proefles
volgen.
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

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 minder
CO² uit te stoten tegen 2020. Een zeer ambitieus doel, want het betekent dat we betere manieren zullen moeten
vinden om dingen te produceren en te consumeren, om onze huizen te verwarmen en ons te verplaatsen.
Ook Lokeren heeft dat burgemeestersconvenant ondertekend.
De lat ligt hoog, maar er gebeurt in onze stad al heel veel. Een resem sympathieke, kleinschalige maar daarom
niet minder effectieve initiatieven is al volop bezig met de ‘transitie’, de omschakeling naar een 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 de zadenwerkgroep van Velt en Samentuin De Lochtink.

Stijn Overloop en Jan Buyl (rechts):
‘Een zadenbank in Lokeren zou top zijn’

Zadenwerkgroep Velt

“Zelf zaden winnen houdt
diversiteit in stand”
Zelf zaden telen en winnen, het is een boeiende activiteit die aan populariteit wint. Van sommige planten
kan je makkelijk zaden winnen, van andere vraagt het meer kennis en ervaring. Lokeraar Jan Buyl
maakt deel uit van de zadenwerkgroep van Velt, de Vereniging voor Ecologisch leven en Tuinieren.

“Drie jaar geleden werd de zadenwerkgroep door Velt in het
leven geroepen na een studiedag over zaden winnen”, licht
Jan Buyl toe. “De problematiek rond bedrijven die patenten
nemen op groenten- en plantenzaden was toen sterk onder
de aandacht. We vroegen ons af wat we zelf konden doen.”

Onder impuls van de zadenwerkgroep worden sindsdien
basiscursussen gegeven over het winnen van zaden. Ook in
Lokeren was dat al het geval. “In veel gevallen is het winnen
van zaden eenvoudig”, aldus Jan Buyl, “maar soms vergt
het ook enige kennis. Groenten, zoals de broccoli, die aan
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

kruisbestuiving doen, bijvoorbeeld, scherm je best af of kan
je zelf gaan bestuiven, zoniet bestaat de kans dat je vreemde
kruisingen krijgt. Dergelijke kennis delen we graag. Ook over
hoe de zaden best bewaard kunnen worden.”
De zadenwerkgroep wisselt ook zaden uit. “Dat gebeurt op
het nationale niveau nu”, gaat Jan Buyl verder, “maar het
zou leuk zijn om dat ook per afdeling te kunnen gaan doen.
Een zadenbank in iedere afdeling zou top zijn.”

Diversiteit
“Iedereen die tegenwoordig een pakje slazaad koopt,
keert met hetzelfde zaad huiswaarts”, zegt Jan Buyl.
“De diversiteit gaat op die manier volledig verloren.

Vroeger bestonden er heel veel streekgebonden rassen
van groenten. Van prei bestond er een lokaal ras dat heel
goed bestand was tegen onze zandgrond en ons winderig
klimaat. Dergelijke rassen in stand houden en doen
herleven zou mooi zijn.”
De Lokerse Velt-afdeling Reinaert telt 150 leden, maar alle
activiteiten staan ook open voor niet-leden. Velt organiseert
cursussen, vormingen en organiseert jaarlijks een zadenaankoop. Wie aan een regionale zadenbank wil meewerken, kan
zich melden via Velt Reinaert, jan@veltreinaert.be.

i

Meer info: www.velt.be/reinaert of Velt Reinaert
op Facebook.

Ivan Clemminck (links) en Stijn Overloop
van Samentuin De Lochtink

Samentuin De Lochtink

“Plantjes, kennis en recepten
uitwisselen”
Tuinieren zit in de lift. 23 tuiniers of tuiniersgezinnen, vooral uit de buurt van de Van Duysestraat,
leven zich sinds 2014 tijdens het tuinseizoen ecologisch verantwoord uit in Samentuin De Lochtink.
Er worden meer dan 50 verschillende groenten en kruiden gekweekt. Ivan Clemminck en Stijn
Overloop zijn twee bezielers van het project.
“We beschikken hier over 700 m² grond die we gratis mogen
gebruiken tot 2018”, vertelt Ivan Clemminck, “daarna zullen
we op zoek moeten gaan naar een andere locatie. Dit terrein
hebben we onderverdeeld in 11 percelen, maar tuinliefhebbers
kunnen ook een half, een kwart, zelfs een achtste van een
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perceeltje huren. Momenteel is alles opnieuw volzet. De vraag
is groot. Ik stel vast dat er veel gebouwd wordt in Lokeren. Bij
grote bouwprojecten, of bij het aanleggen van nieuwe wijken,
zou er gerust plaats mogen gemaakt worden voor samentuinen
zoals deze. Interesse is er genoeg, daar ben ik van overtuigd!”

VERS VAN DE PERS

Stijn Overloop beaamt dit. “Er is belangstelling van zowel
jonge als oudere mensen, de tuiniers hier vormen een goede
mix van zowel beginnende als ervaren tuiniers. Dat maakt
het interessant. Op die manier kunnen er niet alleen plantjes
uitgewisseld worden, maar ook kennis.”
“En recepten”, vult Ivan aan. “Die worden hier gretig
doorgegeven.”

Respect voor de groente
“Wie groenten kweekt, weet hoeveel ervoor gedaan moet
worden vooraleer je de volgroeide groente kan opeten”,
weet Ivan, “dat respect bijbrengen is belangrijk. En aan deze
samentuin hangt natuurlijk ook een niet onbelangrijk sociaal
aspect vast. Vaak zijn meerdere tuiniers tegelijk in hun
perceeltje aan het werken. Veertiendaags spreken we ook
een moment af om met zo veel mogelijk tuiniers samen ter
plekke te zijn, en er zijn de werkdagen waarop we gezamenlijk de gemeenschappelijke ruimtes onderhouden.”
Maar er is meer dan dat. Mensen uit de buurt lopen geregeld
af en aan voor een praatje.

Artisjokken
“Wat we hier kweken is zeer divers”, aldus Stijn en Ivan. “Dat
kunnen gewone inheemse groenten zijn, maar ook aubergines en artisjokken werden hier al met succes gekweekt.
Het is hier overigens heel goede grond. We haalden ooit 50
kilogram aardappelen uit amper 6 m².”

bij elkaar plaatst hou je die vliegen weg. Ziektes zoals
knolvoet bij kolen kan je tegengaan door het principe van de
wisselteelt te hanteren. Daarbij krijgen kool-, blad-, wortel-,
peulgroenten en vruchten elk hun plaatsje en schuiven het
jaar nadien door naar een andere plek.”
Er wordt heel veel gerecupereerd in de De Lochtink. Stijn
en Ivan: “Het tuingereedschap kochten we veelal op de
zondagse rommelmarkt. De percelen worden afgeboord
met palettenhout, we gebruiken wilgentakken,… Ons
tuinhuis hebben we elders gedemonteerd en hier weer
opgebouwd. IDM steunt ons in natura, door gratis
compost, hakselhout en een composteerinstallatie ter
beschikking te stellen. Alles zo ecologisch mogelijk dus.”

Open deuren in Samentuin De Lochtink
Kom op zondag 5 juni naar de Velt-ecotuindagen in Samentuin
De Lochtink, Van Duysestraat 4, van 10 tot 18 uur:
-

Stijn en Ivan maken zich sterk dat alles op een ecologisch
verantwoorde manier verloopt. “We gebruiken geen kunstmest, ook ongedierte bestrijden gebeurt ecologisch: door
insectengaas te plaatsen. Of door combinatieteelt. De wortelvlieg houdt bijvoorbeeld niet van de geur van ajuin en de
ajuinvlieg niet van de geur van wortel. Als je beide groenten

-

eerste biologische buurtmoestuin in Lokeren
rondleiding, vrij bezoek
plantenruilbeurs: breng zelf iets mee om te ruilen of koop
een plantje
infostand Velt Reinaert, compostmobiel, …
pesticiden vrij tuinieren: bekijk de onkruidbrander
fietslus: fiets naar de Lochtink en naar andere evenementen die dag
hapje en tapje met lokaal gebrouwen degustatiebier
Zilveren
… meer info op facebook /samentuinlokeren

i

Meer info over ecotuindagen in Vlaanderen en
Nederland op www.velt.nu

LOKODA
De traditionele Lokerse koopjesdag LOKODA (braderij)
heeft dit jaar plaats op zaterdag 25 juni van 14 tot 20 uur.
De centrumstraten worden verkeersvrij gemaakt zodat u
gezellig kan winkelen aan braderijprijzen. Er is randanimatie voorzien en wie wil kan gratis een ballon oplaten.
Lokoda is een initiatief van de marktcommissie i.s.m. de
Stedelijke Middenstandsraad.

i

Info: Marleen Van Hecke, dienst Economie,
economie@lokeren.be, 09 340 94 32
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“Wat heeft Lokeren gezegd?”
Bevolkingsenquête ‘Leg je ei’: iedereen razend nieuwsgierig.
Alle Lokeraars van harte welkom op dinsdag 7 juni
om 20 uur in CC Lokeren voor voorstelling resultaten
De Lokeraars hebben een stevig eitje gepeld met het bestuur.
Niet minder dan één op vier van alle Lokeraars vanaf zestien
jaar heeft uitgebreid zijn mening gegeven over leven en welzijn
in onze stad. De enorme massa gegevens uit de enquête is
bijna helemaal verwerkt. Iedereen is razend benieuwd naar de
resultaten. De stad maakt die dinsdag 7 juni om 20 uur bekend
aan de hele bevolking, op een informatieavond in CC Lokeren,
waarop het stadsbestuur ook al een eerste lijst van actiepunten
lanceert die uit de bevraging voortvloeien.
Daarna volgt een intensieve informatiecampagne via Infokrant, website, sociale media en andere kanalen.

Invuldagen personenbelasting
Bericht van Controle Personenbelasting Lokeren en
Wetteren: invullen van en vragen over uw belastingsaangifte

Vanaf 9 mei alle werkdagen van 9 tot 12 uur; in juni alle
werkdagen van 9 tot 15 uur; op de zaterdagen 11 juni en
18 juni van 9 tot 11.45 uur. De zaterdagen zijn strikt voorbehouden voor loontrekkenden die tijdens de week zijn
verhinderd.

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

Termijn voor het indienen van de aangifte

• Elektronische aangifte tax-on-web (www.taxonweb.be):
ten laatste 13 juli (burger en voorstellen van vereenvoudigde aangifte), ten laatste 27 oktober (mandataris).

• Papieren aangifte: indienen tegen ten laatste 30 juni: per
post naar scanningcentrum van Gent versturen (adres
staat vermeld op aangifte).

Fiscale vragen over de aangifte of technische vragen
over eID en token:
Contactcenter van FOD Financiën 0257 257 57
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

Het EK voetbal komt naar Lokeren!
Lokeren stuwt onze Rode Duivels naar de finale van het
EK 2016. Beleef samen met uw vrienden elke wedstrijd
van onze nationale helden op een groot scherm in het
centrum van Lokeren. Proef de sfeer van de grote dagen
op de Vismijn en geniet van grootse voetbalmomenten,
gevolgd door een fantastisch feest.
De opbrengst gaat naar goede doelen in Lokeren en
nabije omgeving.

Je kan de nationale ploeg aan het werk zien op maandag
13 juni, zaterdag 18 juni en woensdag 22 juni. Als de Rode
Duivels doorstoten naar de volgende ronde worden ook
die wedstrijden uitgezonden, tot en met de finale op
zondag 10 juli.
Organisatie: Serviceclub 51 en De Fonteyn, met dank
aan het stadsbestuur en de politie van Lokeren.
Ook op de Markt hoef je geen minuut van het EK te
missen. Café Falstaff en Den Bokser slaan de handen in
elkaar en stellen een scherm op voor hun terras.

CULTUUR EN TOERISME

Laat je verleiden door het Waasland
De toeristische gids van 2016 staat
barstensvol ideeën voor een spetterende
vakantie in eigen streek.
Heb je zin in een vakantie dicht bij huis? Of
ben je nog op zoek naar wat inspiratie voor
dat verlengde weekend of die vrije dag?
Dan moet je zeker eens langsgaan bij het
Infopunt Toerisme en een exemplaar van de
toeristische gids ophalen. Dat inspiratieboekje

laat je kennismaken met de schatten van
het Waasland en bovendien vind je er allerlei
actiebonnen in terug, die jouw verblijf of
bezoek nog aangenamer zullen maken. En het
goede nieuws is dat de gids volledig gratis is.

i

Meer info: Infopunt Toerisme,
Markt 2, toerisme@lokeren.be,
09 340 94 75
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CULTUUR EN TOERISME

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Gooi de trossen los met de Gentse Barge

Na het succes van vorig jaar zal de Gentse Barge in 2016
opnieuw aanmeren in Lokeren. De boottochten vertrekken
op vrijdag 8 juli, zondag 10 juli, zaterdag 6 augustus en
maandag 8 augustus vanuit Gent, om via de Gentse haven
en het prachtige natuurgroen van Durme en Moervaart
in Lokeren te eindigen. Op zaterdag 9 juli, maandag
11 juli, zondag 7 augustus en dinsdag 9 augustus wordt de
omgekeerde beweging gemaakt. Op de boot geven onze
gidsen jou graag een woordje uitleg over het diverse leven
langs de oevers, terwijl ook de dorstige en hongerige kelen
niet aan hun lot worden overgelaten.
Een ticket kost 20 euro per persoon(+ 7 euro als je met de
bus vanuit Lokeren vertrekt), indien gewenst kan er ook
een koude schotel (vlees of vis) genuttigd worden op de
boot (18 euro per persoon). Inschrijven is verplicht en kan
via het Infopunt Toerisme of via het inschrijvingsformulier
op www.lokeren.be/vrije-tijd/actueel.
Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 75.

Reynaertkoppen – Daknam
Inwoners van Daknam laten het beest in zich los tijdens
een verrassende wandelexpo
34 Daknamezen, jong en oud(er), lieten zich in maart
2016 portretteren als een figuur uit het bekende
Reynaertverhaal. Het resultaat daarvan is tot september
2016 te bewonderen op het fotowandelparcours
‘Reynaertkoppen’. De wandeling volgt het traject van
het onlangs vernieuwde Koning Nobelwandelpad en is
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volledig uitgepijld. De fotopanelen hangen achter de
vensters van de fotomodellen of aan een gevel op het
parcours. Ieder paneel wordt opgefleurd door een vers
uit het Reynaertverhaal dat door de Reynaertkenner bij
uitstek Rik Van Daele speciaal werd uitgekozen. Mis deze
kans niet om bekende en minder bekende Daknamezen
van hun mooiste kant te zien.
Fotowandelexpo ‘Reynaertkoppen-Daknam’, start:
dorpsplein Daknam, afstand: 2 kilometer, bewegwijzerd,
tot eind september 2016
Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 75

Van juni tot oktober in de bib:
leesprogramma met als thema
‘Op het puntje van je stoel’
Het leesprogramma wil kinderen stimuleren tot lezen.
Het thema gaat over spannende, enge en griezelige
verhalen vol avonturen en gevaar. Maar ook spannende
avonturen op school, met vriendjes, vriendinnetjes, of
griezelige belevenissen tijdens vakanties.
Kinderen die meedoen krijgen een deelnemerspasje.
Na het lezen van een boek en het invullen- of kleuren
van een verwerkingsblad krijgt het kind een stickertje op
een pasje. Na 5 stickers (een volle kaart) krijgt het een
geschenkje.
Deelname aan het leesprogramma is gratis.

JEUGD

Spreekuur voor ouders met opvoedingsvragen
Voor kleine en grote vragen over opvoeding van kleine
en grote kinderen
Een opvoedingsdeskundige gaat samen met jou op zoek
naar:
� de betekenis van het gedrag van je kind,
� een concrete aanpak voor dat gedrag,
� een manier om de relatie met je kind te verbeteren,
� ondersteuning voor jezelf in je rol als ouder.

“We maken graag tijd voor een gesprek met jou op
afspraak na een telefoontje op het nummer 0471 85 49 22
of sonjapeeters@keerkring.be”
2 locaties in Lokeren mogelijk:
- Sport– en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, ingang via blauwe
trap naast het zwembad
- De Moazoart, Kazernestraat 80.

i

Info: Nele Bulens, kinderwelzijnswerker,
09 340 94 28, nele.bulens@lokeren.be

JAC-Flash:

nieuwe openingsuren
Het JAC-team: “De openingsuren van JAC Lokeren wijzigden
omdat we meer tijd vrij willen maken voor afspraken. Vanaf
nu kan je op woensdag tussen 12.30 en 15 uur gewoon binnenstappen voor een babbel. Op andere momenten kan je
op afspraak langskomen, chatten, bellen of mailen.

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

i

Tijdens de Lokerse Feesten, op woensdag 10 en woensdag
17 augustus, is de locatie van het JAC gesloten. We kunnen in
die periode wel met je afspreken op een andere plek: in het
CAW-huis, Krekelstraat 9. Bel of mail ons dus gerust om daar
langs te komen.”

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.

Studio Midas – zomerse muziekkampen
Op zoek naar opvang of een coole zomeractiviteit voor
6-12?
Studio Midas: “Iedereen is welkom op ons muziekkamp. We
spelen superveel muzikale (bij goed weer: water)spelletjes.
Coole popnummers zorgen ervoor dat je kennismaakt met
piano (en zang, voor geïnteresseerde deelnemers). Verder
mag je veel creativiteit, eigen liedjes schrijven (compositie),
zelf instrumenten maken en knotsgekke themamomenten
(toveren, detectives, films, Hawaï…) verwachten.
Je hebt geen muzikale voorkennis nodig. Wie wel voorkennis
heeft, is natuurlijk ook welkom. Meld dit bij je inschrijving,

en wij voorzien aangepaste activiteiten op jouw niveau. Ieder
kind is uniek, en in iedereen zit muziek. Wees dus welkom,
en kom genieten van een stralend muzikale zomer.”

Data: 4 en 8 juli, 1-5- 22 en 26 augustus, elke dag van 9 tot
16 uur. Bij grote vraag kunnen extra data ingelast worden.

i

Info en inschrijvingen: poppiano@midasstudios.com,
0494 86 37 28 (Tessa De Block).
Locatie: Studio Midas –
Heilige-Geestmolenstraat 140.
INFOKRANT LOKEREN | juni 2016
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SPORT

Zomerkampen juli en augustus

Lessenreeksen sport
De laatste lessen van onze wekelijkse lessenreeksen vinden
plaats in de week van 20 tot en met 26 juni. De lessen
starten opnieuw vanaf 5 september. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de sportdienst, Sportlaan 2, 09 340 50 80.
U kunt ook terecht op de website van de stad:
www.lokeren.be/sport of via mail sportdienst@lokeren.be.

SPORTACTIVITEITEN DIENST SPORT
‘Jong Lokeren Sport’
Het volledige programma vindt u op www.lokeren.be/
vrijetijd-sport
Inschrijven: online via www.lokeren.be/vrijetijd-sport.
Het volledige programma en meer informatie vind je
in de Jeukkatern van Infokrant mei, en op de website
www.lokeren.be/vrijetijd-sport. Vanaf maart 2017 kunnen
de fiscale attesten van de sportkampen opnieuw via de
webshop aangevraagd worden.
De fiscale attesten kunnen enkel bekomen worden voor
kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben
op het moment van deelname aan het sportkamp.

Zwemlessen van 4 tot 15 juli
Jongeren tussen 6 en 12 jaar kunnen van 4 juli tot en met
15 juli op maan-, dins-, woens-, donder- en vrijdag leren
zwemmen van 8.30 tot 9.15 uur.
Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen bijna
individueel kan begeleid worden. Prijs: 45 euro voor
9 zwemlessen te betalen bij inschrijving. Geen zwemles
op 11 juli. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en een
brevet watergewenning is vereist voor het volgen van de
zwemlessen. Dat brevet watergewenning wordt gratis
afgegeven wanneer het kind slaagt in de proefjes en
kan behaald worden tijdens de openingsuren van het
Durmebad.
Info en inschrijvingen: balie Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, 09 340 50 80, sportdienst@lokeren.be
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Donderdag 2 juni organiseert de dienst Sport een ‘Jong
Lokeren Sport’-dag waarbij een 300-tal leerlingen van het
derde leerjaar van de Lokerse basisscholen kennismaken
met een variëteit aan sporten zoals atletiek, basket, judo,
handbal, hockey, petanque, tennis, kickboksen, voetbal
en volleybal. Deze sportdag wordt door de sportdienst
georganiseerd maar is enkel mogelijk dank zij de inzet van
de deelnemende Lokerse sportverenigingen.
De sportbeurs vindt plaats op donderdag 2 juni, van 9 tot
15 uur, in het Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.

Sport overdag special voor
volwassenen
Ook dit jaar organiseert de ILV Burensportdienst ScheldeDurme een sportdag voor volwassenen. Voor deze editie
fungeert de gemeente Melle als gastheer van dit sportieve
evenement. De sportdag heeft plaats op vrijdag 3 juni

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

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.
Meer info: dienst Sport, Sportlaan 2, 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
in het Sport‑ en Recreatiepark, Kouterslag 1a, Melle.
“Deze sportdag is de ideale gelegenheid om uw fysieke
paraatheid te testen, om nieuwe sporten te ontdekken
of om gewoon gezellig samen bezig te zijn. We hebben
een ruim aanbod van sporten met o.a. Afrikaans dansen,
aerobics, beachnetbal, fietsen, wandelen, yoga en nog
veel meer. Het volledige programma is te verkrijgen bij de
sportdienst van Lokeren.”
Deelnemen kan een halve (4 euro) of een volledige (8 euro)
dag. Wie wil kan eten bestellen (spaghetti of belegde
broodjes), maar eigen boterhammetjes meebrengen kan
natuurlijk ook.
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 17 mei.
Meer info: dienst Sport, Sportlaan 2, 09 340 50 82,
sportdienst@lokeren.be

Start to Mountainbike
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 open voor beginners en voor mensen met een beetje
ervaring die hun kennis willen verruimen. Iedereen vanaf
12 jaar mag deelnemen. Een ideale lessenreeks dus om
samen met zoon of dochter te doen.
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.

VVW-Lokeren organiseert elke zomervakantie kampen
zeilen optimist voor kinderen van 8-14 jaar en windsurfen
vanaf 12 jaar.
Zeilen optimist basis (8 – 14 jaar): maandag 4 t/m vrijdag
8 juli, maandag 11 t/m vrijdag 15 juli, maandag 18 t/m
vrijdag 22 juli
Zeilen optimist evolutie 1 (gevorderden 8 – 14 jaar):
maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus
Windsurfen basis (vanaf 12 jaar): maandag 4 t/m vrijdag
8 juli, maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus
Zeilen volwassenen basis/evolutie 1: voorjaar 2016
(weekends juni), najaar 2016 (weekends september/
oktober).
Inlichtingen en inschrijvingen: VVW-Lokeren, Zeilmeer
Heilige-Geestmolenstraat, 0495 50 23 28, www.
vvw‑lokeren.be (inschrijven kan online via de website).

INFOKRANT LOKEREN | juni 2016

11

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Inzichtmeditatie

Inhoud & opbouw van de meditaties:
- voorbereidende lichaams- en energieoefeningen.
- opbouwen van 'ontspannen focus' en 'opmerkzaamheid'
- concentratiemeditatie op basis van de ademhaling:
- inzichtmeditatie: gelijkmoedig waarnemen wat werkelijk
is in het moment, dit door het systematisch scannen van
lichaamsgewaarwordingen
Wanneer?
elke zondag tot 26 juni
van 9 tot 10 uur. deuren open vanaf 8.45 uur

Voor ieder die inzicht wil krijgen in de ware aard van het
zelf, controle wil over de eigen gedachtenstroom
of gewoon een moment van rust wil inplannen.

Waar?
Stedelijk sportcomplex
Kazernestraat 95, in de grote dojo, op tatami
Deelname is gratis, vrije bijdrage voor huur v/d zaal.
Voor meer info of vragen: meditatielok@gmail.com

VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles april
PLAATS

TOEGELATEN GECONTROSNELHEID
LEERDE VOERTUIGEN

OVERTREDINGEN

PIEKSNELHEID

PLAATS

TOEGELATEN GECONTROSNELHEID
LEERDE VOERTUIGEN

OVERTREDINGEN

PIEKSNELHEID

Kopkapelstraat

50 km/u

80

9

81 km/u

Middendam

50 km/u

47

1

65 km/u

Antwerpse Steenweg

70 km/u

557

3

86 km/u

Nieuwe Baan

70 km/u

84

5

91 km/u

Bakkerstraat

50 km/u

62

7

69 km/u

Nieuwe
Stationsstraat

50 km/u

25

3

80 km/u

Bautschoot

50 km/u

435

35

83 km/u

Oude-Bruglaan

50 km/u

308

10

87 km/u

Dam

50 km/u

422

19

78 km/u

Papestraat

50 km/u

27

3

81 km/u

Doorndonkeindeken

50 km/u

33

5

69 km/u

Pastorijstraat

50 km/u

14

2

67 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

53

9

79 km/u

Rozenstraat

50 km/u

370

42

78 km/u

Eekstraat

50 km/u

41

2

72 km/u

Sportlaan

50 km/u

318

17

74 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

936

122

99 km/u

Uebergdreef

50 km/u

52

6

69 km/u

Gentdam

70 km/u

20

0

-

Vierschaarstraat

50 km/u

262

57

83 km/u

Groenstraat

50 km/u

124

30

78 km/u

Zelestraat

50 km/u

109

8

84 km/u

Heiendestraat

50 km/u

218

37

80 km/u

Hemelseschoot

50 km/u

48

11

81 km/u

Heyerstraat

50 km/u

64

4

69 km/u

Hillarestraat

70 km/u

205

2

86 km/u

Hoekstraat

70 km/u

60

3

91 km/u

Karrestraat

50 km/u

154

28

91 km/u
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Fietsengravering
Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.

VEILIGHEID EN VERKEER

Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt toegekend op basis van uw rijksregisternummer. Als
dit nummer niet vermeld staat op uw identiteitskaart, dient
u dit zelf vooraf aan te vragen op de bevolkingsdienst,
Groentemarkt 1.
Info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8 (tweede
verdieping), 09 340 95 00

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.

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

Gasweetje
Preventie woninginbraak
Specifiek voor appartementsgebouwen: gebruik de
parlofoon/videofoon om te controleren wie er voor de deur
staat, alvorens je die opent. Doe de deur niet open voor
onbekenden zonder afspraak of voor vermeende bezoekers
aan medebewoners in het gebouw.

Als u achteruit een parkeerplaats inrijdt, kijk dan goed
rond of u geen verkeersborden ziet die een parkeerverbod
aanduiden. Deze borden staan immers meestal
gepositioneerd vóór een parkeerplaats en niet erachter. Ze
zijn gemakkelijk te herkennen doordat zowel de achterkant
van het bord als de paal oranje gekleurd zijn.

MILIEU EN NATUUR

‘PMD sorteren is kinderspel’
Fost Plus heeft een nieuwe PMD-campagne
gelanceerd: ‘PMD sorteren is kinderspel’. IDM
organiseert in de loop van juni een aantal marktdagen
om de campagne meer aandacht te geven en

sorteervragen te beantwoorden. Verder is er aan deze
campagne ook een wedstrijdelement gekoppeld. De
wedstrijd loopt in juni en juli. Meer info is terug te
vinden op www.pmdsortereniskinderspel.be

INFOKRANT LOKEREN | juni 2016
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MILIEU EN NATUUR

Snoei je taxushaag en word haag
donor

Juni compostmaand

Het kringloopweekend in juni staat, net als vorig jaar,
in het teken van ‘Red de restjes’. Bij tal van activiteiten
zullen IDM-kringloopkrachten je leren hoe je restjes uit de
tuin en de keuken thuis kan verwerken: op je bord, bij de
kippen of in de groenten- of siertuin.
Uit cijfers blijkt immers dat wereldwijd 1/3de van het
Heb jij een taxushaag in je tuin? Goed nieuws, dan ben
jij één van de vele Vlamingen die kan meehelpen aan
kankerbestrijding. Tussen 15 juni en 31 augustus zamelt
IDM opnieuw taxus in. Door je haag te snoeien, verzamel
je baccatine, een grondstof die gebruikt wordt voor de
productie van chemotherapieën. Elke kubieke meter
taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie. Zo steun jij,
samen met IDM, de strijd tegen kanker.
IDM werkt dit jaar ook weer mee aan Vergroot de
Hoop, waarbij zoveel mogelijk taxussnoeisel wordt
ingezameld. Per kubieke meter taxussnoeisel die IDM
inzamelt, schenkt Vergroot de Hoop 50 euro aan organisaties die zich actief inzetten in de strijd tegen kanker.
Vorig jaar kon IDM zo 4.825 euro schenken aan het
Kinderkankerfonds. Dit jaar wil IDM het minstens even
goed doen en daarvoor rekenen ze op jouw medewerking.
Het enige wat jij moet doen, is je taxushaag snoeien,
tussen 15 juni en 31 augustus. Breng het jonge snoeisel,
zonder aarde, onkruid of ander bladafval helemaal gratis
naar het recyclagepark.
Meer info over deze actie en de openingsuren van de
recyclageparken vind je terug op www.idm.be

14
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voedsel verloren gaat. Dat is veel. Té veel. Voedselrestjes
zomaar weggooien is niet oké. Maar toch: het blijft niet
evident om er iets aan te doen. We zondigen allemaal
wel al eens, bij gebrek aan inspiratie of bewustzijn of uit
gewoonte. En dat terwijl bijna één miljard mensen chronisch honger lijden. Voedselverlies komt voor in alle fasen
van de productieketen en de verspilling wordt alsmaar
groter. Dit is niet alleen slecht voor onze portemonnee,
ook het milieu lijdt schade.
Loop daarom eens langs op zaterdag 11 juni (9.30
tot 11.30 uur) voor een demo in recyclagepark
Bobijnerslaan. De kringloopkrachten bieden je, naast
een verrassing, een proevertje aan van een gerecht
bereid met restjes. Je krijgt heel wat praktische tips en
weetjes mee naar huis.

Stad start vlinderpadproject
De hoogzomer breekt aan en dat is elk jaar opnieuw
het feest van de verwondering wanneer we op een
onverwachts moment een vlinder voorbij zien vliegen. In
tegenstelling tot de bloemenweelde in sommige tuinen,
waar we enkele soorten soms uitbundig aantreffen, staat

MILIEU EN NATUUR

vlinderpadproject doorheen de struwelen van het
Everslaarbos. Het pad start ter hoogte van de speelweide
centraal in het bos.
De actie legt de nadruk op de educatieve invalshoek en
zal bestaan uit begeleide rondleidingen voor scholen, de
aanmaak van een vlinderinfobord en een digitale vlinderinfofolder. Ook zal een vlinderspel ter beschikking komen
voor scholen en jeugdbewegingen.
Meer info kan u bekomen bij de groenambtenaar Lode
Debruyne, 09 340 94 67, Lode.Debruyne@lokeren.be

het natuurlijk biotoop voor veel andere vlindersoorten
echter onder druk. Hierdoor komen die beperkter en
enkel nog geïsoleerd voor in kleinere gebieden met een
nog hoge natuurkwaliteit. De soortenrijkdom aan vlinders
spreekt voor zich als voorbeeld wanneer we de term
biodiversiteit willen begrijpen.
Om even de aandacht terug naar de juweeltjes onder
de insecten te brengen pakt Lokeren uit met een heus

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

Nieuwe huisstijl voor sociale
huisvestingsmaatschappij Tuinwijk
Tuinwijk werd opgericht in 1928. Jaar en dag lag de
nadruk op het bouwen van nieuwe sociale woningen.
Men noemde Tuinwijk dan ook een bouwmaatschappij.
De laatste jaren is Tuinwijk echter geëvolueerd van
een bouwmaatschappij naar een sociale huisvestingsmaatschappij, waarbij de mensen centraal staan en een
basisbegeleiding voor de huurders wordt voorzien.

over een startpagina (zie www.tuinwijk.be), waar de
contactgegevens en openingsuren terug te vinden zijn.
Tegen het najaar van 2016 is het de bedoeling dat de
website volledig operationeel zal zijn. Wij hopen hiermee
onze toegankelijkheid te verhogen, onze open communicatie die wij de laatste jaren trachten te voeren met onze
huurders, te versterken en het brede publiek bewuster te
maken waarvoor Tuinwijk staat en wat we doen.”
Nieuw logo sedert 1 mei:

“Daarom was het hoog tijd om ook ons logo en onze
huisstijl te moderniseren en de nadruk te leggen op
waarvoor Tuinwijk echt staat. Niet alleen heeft Tuinwijk
sedert 1 mei een nieuw logo. Ook een splinternieuwe
website is in de maak. Momenteel beschikken we reeds
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SOCIAAL EN GEZONDHEID

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

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

OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of op
afspraak: 09 340 86 07 of 08.
Zitdagen Federale Pensioendienst en Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling loontrekkenden: woensdag 15 juni van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 15 juni van 9 tot 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde,
Eksaardedorp 88: iedere tweede en vierde donderdag van
de maand van 13.30 tot 15 uur. De zitdagen hebben plaats
op donderdag 9 juni en donderdag 23 juni.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het
OCMW - Sociaal Huis Lepelstraat 4 een zitdag van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken Brussel van 13.30
tot 15 uur. U kan er terecht voor vragen in verband met
Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT/
IT) en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
De zitdag heeft plaats op dinsdag 28 juni.

Vacatures Vrijwilligerswerk
Word jij de Lokerse plantjesverkoper voor Kom op tegen
Kanker?
Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker is ondertussen een vaste waarde. Honderdduizenden azalea’s
vinden dan hun weg naar mensen die de strijd tegen
kanker een warm hart toedragen. Deze actie wordt door
duizenden vrijwilligers mogelijk gemaakt. In Lokeren zoekt
Kom op tegen Kanker vrijwilligers om een plantjesploeg op
te starten: “Mogen we op 16, 17 en 18 september ook op jou
rekenen? Wil je de Lokerse ploeg mee helpen opstarten en
word je ook plantjesverkoper? Dat zou fantastisch zijn. Surf
snel naar plantjesweekend.be en registreer je. Jouw inspanning maakt écht een verschil.”
Het Sociaal Huis is
dringend op zoek naar
vrijwillige chauffeurs voor
de Minder Mobielen
Centrale (MMC). “Als
chauffeur van de MMC
voert u mensen met
verplaatsingsproblemen
naar de dokter, de winkel,
enz. Meestal gaat het om
mensen die vanwege hun
leeftijd of ziekte minder
mobiel zijn geworden en
ook moeilijker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Wij zijn op zoek naar
personen die sociaal voelend zijn, tijd kunnen vrijmaken,
over een auto beschikken en zich graag inzetten voor
anderen. Uiteraard bepaalt u zelf welke dagen en uren u
wenst te rijden. Elke chauffeur van de MMC is verzekerd en
ontvangt per kilometer een vergoeding.”
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het
Sociaal Huis over een eigen aangepast voertuig.
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

Jubilea
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Roger Verbeelt – Marie Claes				
Gehuwd op 1 juni 1966
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Willy De Vos – Francine Geers 				
Gehuwd op 24 juni 1966

PRAKTISCH

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
•
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
•
dinsdag tot 19 uur
•
gesloten op vrijdagnamiddag
•
De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woonen Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
27 juni 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: 7 en 21 juni. 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 23 juni om
20 uur. U kunt de agenda digitaal raadplegen op www.lokeren.be
rubriek bestuur en beleid – OCMW – raadsleden.
Drugpunt, Lepelstraat 4, 0485 91 00 11,
hanne.vaneeckhout@drugpunt.be

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

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

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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

Colofon
Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26, Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, Giovanni Van Avermaet
dienst communicatie en stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03,
infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Johan Jacobs (coverfoto)
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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HET NIEUWE
PODIUMSEIZOEN 2016-2017
VAN CC LOKEREN
KOMT ER AAN.
BOEK TIJDIG UW ABONNEMENT OF TICKETS.
COMEDY, CABARET & CIRCUS

Adriaan Van Den Hoof / Kommil Foo / Els De Schepper /
Michael Van Peel / Radio Guga / Veerle Malschaert /
Steven Mahieu / Bert Kruismans / Fair Play Crew (PL) /
Fills Monkey (F) / In de schaduw van Toon / Nabil (NL) /
Kiki Schippers (NL) / Rode Boom (Kurt Demey)

THEATER EN DANS
Compagnie Cecilia / t,arsenaal & Lazarus / Bruno Vanden
Broecke / Action Zoo Humain / Cie Lodewijk/Louis /
Ultima Vez - Seppe Baeyens /Theater De Toekomst /
P. Van Asbroeck & H. Van Cauwenberghe / Theater
Malpertuis / Het KIP / Adriaan Van Aken & Johan Petit /
El Adaa (dans - Marokko) Echt Antwaarps Theater /
Stijn Van de Voorde / Joke Emmers / Sien Eggers, Jessa.
Wildemeersch & Sofie Palmers / Annelies Van Hullebusch
ONZE TIPS:

Cie Cecilia – Chet –

23 september
ONZE TIPS:

Fills Monkey (F) – Incredible Drum Show (7-77 jaar)
– 23 oktober
De knotsgekke drummers van Fills Monkey vermengen
virtuoze drumtechniek met jongleren, poëzie, mime en
humor. Je gaat gegarandeerd met een euforisch ‘tribaal’
gevoel naar buiten!

Michael Van Peel – Van Peel
overleeft 2016 – 15 januari 2017
Michael Van Peel komt voor ’t
eerst naar Lokeren. ‘De streken
van een standupper, de theatraliteit van een conferencier en de
fluwelen durf van een rebel in
kostuum.’

18

Vertrekkend vanuit Chet Bakers
repertoire en levensverhaal, zoekt
acteur Tom Vermeir samen met de
muzikanten van A Brand naar een
hedendaagse vertaling van Chets
melancholische lyriek.

P. Van Asbroeck & H. Van Cauwenberghe – 		
237 redenen voor seks – 10 december

Hoeveel redenen heb jij nodig om van bil te gaan? In deze
‘feelgoodvoorstelling’ verweven Peter Van Asbroeck en Hans
van Cauwenberghe weetjes uit de biologie en psychologie
met geestige en herkenbare verhalen, en veel muziek.

Ultima Vez / Seppe Baeyens – Tornar – 18 december
Een indrukwekkende voorstelling met een cast van 4
kinderen, 2 jongeren, 3 dansers, een 92-jarige man en

Ragús (IE) / Fills Monkey (F) / Le Vent du Nord (Québec)
/ Lokerse Liekskes / Radio Guga / Turkse avond / Marc
Hauman-W. Vandenabeele / La Guardia Flamenca/
Eléonor & Malaika
ONZE TIPS:

LSP-band – Van vroeger en nu –
25 september

een muzikant. Over een groep achterblijvers die na de
doortocht van een tornado opnieuw een gemeenschap
tracht op te bouwen.

De LSP BAND is helemaal terug, met
covers en muzikale hoogstandjes.
Samen met topzangers Udo en John

Het KIP – We Might as well fail – 12 mei 2017

Terra en lokale gasten.

Rágus (IE) – 19 oktober

Het is Feest! Feesten bundelen extremen, het zijn de
hoogtepunten van een leven, maar kunnen in een
vingerknip een dieptepunt worden. ‘Een geweldige
voorstelling die zotheid ademt en wrangheid schijt’ met
o.a. Gilles De Schryver en Robrecht Vanden Thoren.

Rágus is de ultieme live ervaring van het ‘Ierse gevoel’.
Songs vol emotie en levensvreugde, prachtig samenspel
en opzwepende dansritmes brengen je helemaal in

THEATERUITSTAP NAAR ST.-NIKLAAS

Ierland-mood.

Compagnie Marius – Figaro – 26 en 27 augustus

La Guardia Flamenca – Club Flamingo – 18 maart 2017

CC Lokeren biedt zijn bezoekers de mogelijkheid in te
tekenen op de openluchtvoorstelling Figaro. Het wordt
een onvergetelijke theaterbeleving (met maaltijd) op een
prachtige zomeravond.

In deze cabareteske flamenco-avond combineren
4 betoverende danseressen vurige Spaanse passies en
natuurlijk: fiesta! Met een knipoog in overdrive.

Bart Peeters – Solo en zonder plan – 14 mei 2017

MUZIEK EN WERELDMUZIEK

Bart Peeters / LSP-band & Udo / Jan De Wilde / Eva De
Roovere / De Mens / Stef Bos / Bouke rocks Elvis / Sarah
Ferri / Jean-Marie Aerts, Jean Blaute & Eric Melaerts /

Deze avond met Bart Peeters zal niet volgens een vooraf
bepaald plan verlopen… maar één ding is wel zeker: Bart
zal zich volledig laten gaan als muzikant en entertainer.

in Lokeren
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KLASSIEKE MUZIEK

EVENEMENTEN & PROJECTEN

Nieuwjaarsconcert 2017 / Capriola Di Gioia / Revue
Blanche & Stefan Hertmans

Vrijetijdsmarkt 2016 / Vlieg-in-’t Park / Kunstbende
Waasland / FESTIVELó
ONZE TIPS:

ONZE TIP

Capriola da Gioia – Stabat Mater – 31 maart 2017

Misschien is het Stabat Mater
van Pergolesi wel het meest
aangrijpende Stabat Mater
ooit. De hemelse stemmen van
sopraan Amaryllis Dieltens en
contratenor Clint Van Der Linde
dompelen je onder in een oase
van rust en sereniteit.

FAMILIEVOORSTELLINGEN
Kapitein Winokio / Vlieg-in-’t Park / De Piepkes /
Ketnetband / Jan De Smet & Kim Duchateau / Salibonani
/ Ultima Vez-Seppe Baeyens / Sprookjes en zo
ONZE TIPS:

Vlieg-in-’t Park –
Familiefestival –
18 september

Familiefestival in het zalige
Verloren Bos, met circus,
theater, magie, muziek en
parkkaffee…

Kunstbende (Voorronde
Waasland) – 		
12 februari 2017

CC Lokeren opent zijn deuren
voor jong en creatief geweld
tijdens de Kunstbendewedstrijd. Film, mode, circus,
muziek, foto, dans, beeldend,
performance, TXT en DJ.
Alles mag en alles kan.

Salibonani - Klaproos (2+) – 26 oktober
BEKIJK ONS VOLLEDIGE PODIUMAANBOD 2016-17
Surf vanaf zaterdag 4 juni naar www.lokeren.be/
cultuur voor het volledige overzicht. Haal vanaf 7 juni de
seizoensbrochure Acc’enten op in het Cultureel Centrum.
Of vraag ze telefonisch aan op 09 340 50 56.

Vandaag komt er een bijzonder iemand op bezoek bij
Papa Rumba in het bos, en daarom heeft hij een verrassing klaar. Een zinnenstrelende voorstelling met poppen,
magie, beweging en vreemde muziekinstrumenten.

Ketnetband – De Ketnetband smijt zich 100% –

9 oktober

Zing mee met de bekende liedjes van Samson, K3, Ghostrockers en de Partykids. De meest swingende kidsband
van het land!
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START TICKET- en ABONNEMENTENVERKOOP
De verkoop van abonnementen en losse tickets start
tegelijk, op zaterdag 11 juni (11 uur). Verkoop kan enkel
online of aan de ticketbalie. Online reserveren en betalen
van abonnementen/tickets wordt aanbevolen.
ABONNEMENT SEIZOEN 2016-2017
Van zodra je per persoon 5 tickets koopt voor verschillende voorstellingen, ben je abonnee van CC Lokeren en
krijg je de grootst mogelijke korting. Je krijgt er ook nog
een gratis bonusticket bij voor een voorstelling uit een
keuzelijst.
INFO & CONTACT
Cultureel Centrum Lokeren, Kerkplein 5,
www.lokeren.be/cultuur, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
Ticketbalie: dinsdag 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur woensdag 10 tot 12.30 uur - donderdag 14 tot 17 uur vrijdag 10 tot 12.30 uur
Zomersluiting: van 9 juli tot 22 augustus. Verkoop van
tickets en abonnementen loopt online verder.

AGENDA
Woensdag 1 juni


HOBBY/TOERISME

Bewegingsspelnamiddag van
het Huis van het Kind Lokeren
Terwijl de kinderen zich uitleven op
het tijdelijk ingerichte speelterrein met
springkasteel, kunnen hun ouders en
grootouders kennismaken met het
aanbod van opvoedingsondersteuning,
met nadruk op beweging voor peuters en
kleuters. Beweging is onmisbaar binnen
een maximale ontplooiing van kinderen.
Samenwerking met o.a. Sportdienst,
Patjoepelke, CM en andere externe
lesgevers om peuters en kleuters te laten
genieten van verschillende workshops
rond beweging.
Van 14 tot 17 uur,
Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Organisatie en info: Nele Bulens,
09 340 95 31, nele.bulens@lokeren.
be of maak je lid van facebookgroep
‘dienst Samenleving Lokeren’.
PODIUM

Alex Agnew - Unfinished
Business – comedy / try out
UITVERKOCHT
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56
SPORT

Wielertoeristentocht
Fietstocht voor wielertoeristen en andere
tochten langs mooie en rustige wegen
van 35 en 55 km.
Van 13 tot 16 uur, Lepelstraat 11;
2 euro
Organisatie en info:
wtc Raepespurters vzw Lokeren,
09 349 31 24
VORMING/INFO

Babbelonië
Wil je graag je dorpsgenoten beter
leren kennen? Wil je graag samen met
anderstaligen Nederlands praten? Heb je
zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten? Babbelonië gaat op wereldreis
in je stad/gemeente. Nederlandstaligen
en anderstaligen praten in groepjes over
alledaagse dingen: kinderen en ouderen,
feesten, ziekte en gezondheid, werk.
Ook op 2, 8, 9,15, 16, 22, 23, 29 en
30 juni.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,

Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 2 juni


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

FILM

Yoga en mindfulness

Kollektivet

Thomas Vinterberg – Denemarken 2015 –
duur: 90’
In Kollektivet vertolkt Trine Dyrholm (Beste
Actrice op de Berlinale, u kent haar uit
Festen) Anne, die samen met haar man
Erik (Ulrich Thomsen, ook Festen ) en hun
dochter Freja , een commune opstart in
de grote villa die Erik erfde in een chique
wijk van Kopenhagen. Kollektivet toont
ons de droom van een hechte gemeenschap, we nemen deel aan hilarische
huisvergaderingen, diners en feesten. Het
is al vriendschap, liefde en saamhorigheid
onder één dak, totdat een liefdesaffaire
de commune een grote test oplegt.
Vinterberg groeide zelf op in een commune en levert met Kollektivet zijn meest
persoonlijke film af.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Avondfietstocht
Fietstocht in eigen omgeving. Ergens
halverwege wordt een pauze ingelast om
bij te tanken. Ook op 9, 16, 23 en 30 juni.
18.30 uur, kerk Oudenbos,
F.Hanusdreef
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Monique Van Osselaer, 09 348 65 47,
monique.van.osselaer@telenet.be

Mat, deken, warme sokken, soepele kledij
en meditatiekussen voor mindfulness
meebrengen. Ook op 9 en 16 juni.
Van 19 tot 20 uur (yoga) – van 20
tot 21.30 uur (mindfulness), A. De
Vosstraat 3; 10 euro (beide lessen) –
5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen:
Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23,
ginny@itam.be

Vrijdag 3 juni


FEEST

Circus Staakte - schoolfeest
Elfde buurtquiz. Schoolfeest ook op 4 juni.
20 uur, Stedelijke Basisschool
Staakte, Hoogstraat 192
Organisatie en info: Stedelijke
Basisschool Staakte, 09 348 53 64
PODIUM

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

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1 juni. Ook op 8, 9,15, 16, 22, 23, 29
en 30 juni.

Het mooiste countrykoppel van
Vlaanderen, Nathalie Delcroix (Laïs) en
Bjorn Eriksson (o.a. Zita Swoon) heeft zijn
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tweede plaat uit. De mysterieuze banjo’s
van ‘papa’ Karl Eriksson, de weidse klanken van Elko Blijweert en Tim Coenen,
en de ritmesectie van Alain Rylant en
Peter Pask, vormen een breed klankpalet.
Warm, filmisch, energiek en swingend.
Europese Americana, het bestaat.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
16 – 15 – 13 euro
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Experimenteren met teken‑ en
schildertechnieken
Kan je vegen met houtskool? Poetsen
met acrylverf? Wassen met inkt? Kom het
uitproberen. De vakleerkracht tekenen en
schilderen laat je proeven van verschillende materialen en technieken.
Van 14 tot 14.45 uur en van 18
tot 18.45 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 2 euro
Organisatie en info: www.leerstad.be
VORMING/INFO

Drea Doe Dag: zelf
eigentijdse juwelen maken

Vakleerkracht Karlien Vereecken leert je
enkele basistechnieken en laat je kennismaken met verschillende materialen.
Van 15 tot 15.45 uur en van
18.30 tot 19.15 uur, CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 2 euro
Organisatie en info: www.leerstad.be
VORMING/INFO

Etsen op glas – een
theelichtje voor je feesttafel

Op een eenvoudige manier kan je een
zelfgekozen motief overbrengen en etsen
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op een drinkglas of theelichtje. Leiding:
Romy Aerens.
Van 16 tot 16.45 uur en van 19
tot 19.45 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 2 euro
Organisatie en info: www.leerstad.be

HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag

Zaterdag 4 juni


FEEST

Circus Staakte - schoolfeest
Eetstanden (hiervoor zijn inschrijvingen
noodzakelijk) en een springkasteel.
Nadien tombola en gezinsspelen,
schminken. Inschrijven noodzakelijk voor
workshops ‘Woesh’, doorlopende optredens van de leerlingen en een slotact
door de leerkrachten. Fuif als afsluiter.
Vanaf 12 uur, Stedelijke Basisschool
Staakte, Hoogstraat 192
Organisatie en info: Stedelijke
Basisschool Staakte, 09 348 53 64
FEEST

42ste Bezebotenfeesten
- schoolfeest
Optreden van de kinderen gevolgd door
een barbecue. Doorlopend spelenmarkt,
springkasteel, hotdogs, ijsjes, cafetaria,
enz… Ook op 5 juni.
15 uur (optreden) – 18 uur
(barbecue), Basisschool
St.‑Lodewijkscollege,
Doorslaardorp 72
Info: Basisschool
St.‑Lodewijkscollege, 09 348 64 28,
directie@gvbsdoorslaar.be, www.
gvbsdoorslaar.be

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
wordt er in de vertelstoel tussen de
kinderboeken een leuk verhaaltje voorgelezen. Alle kinderen zijn welkom.
Ook op 18 juni.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

OHS Domestic Dog
Voor iedereen met of zonder hond(en)
en voor iedereen een aandenken.
Wandelzoektocht 7 km met hindernissen.
Doorlopend snacks en pannenkoeken
te verkrijgen, er is ook een tombola.
Inschrijvingen tot en met 31 mei.
Tussen 10 en 15 uur (vertrek) –
17.30 uur (tombola) - 19 uur (eetfes‑
tijn), Nieuwpoortstraat 11 (ingang via
oprit naast Doorgangstraat 8)
Info en inschrijvingen:
Hondenschool Domestic Dog,
0477 43 29 47, www.domesticdog.be,
hondenschool@domesticdog.be
SPORT

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 11, 18 en
25 juni.
Van 10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Lokerse minivoetbalkern finale beker van Lokeren
Den Bokser Cup 2016 (m.m.v. Lokerse
Sportraad en de VMF). Top-jeugdvoetbal
in de Gedi-Trof U11 jeugdcup, met de
nationale preminiemen van Sporting
Lokeren, Cercle Brugge, WaaslandBeveren en OH Drongen. Daarna finale
seniors gevolgd door een groot feest
40 jaar Lokerse Minivoetbal (18 uur).
Barbecue en huldiging kampioenen
en vicekampioenen van alle reeksen,
bekerfinalisten en fairplaybeker. Alle leden
welkom mits inschrijving – oud-leden kunnen eveneens reserveren.
13.30 uur (start jeugd) – 16.30 uur
(finale seniors) 18 uur (start feest),

Sport‑ en Jeugdcomplex (fuifzaal),
Sportlaan 2
Organisatie en info:
Lokerse Minivoetbal, Peter Laureys,
0476 31 54 08,
info@lokerseminivoetbal,
secretaris@lmv.be
VORMING/INFO

KVLV rokt Lokeren
KVLV‑dag boordevol lezingen, workshops,
theatervoorstellingen, stadswandelingen en
fietstochten in Lokeren. Kies uit boeiende
workshops, bezoek het Stadsmuseum van
Lokeren of de tentoonstelling bij Kunstgalerij De Vuyst. Kom naar het optreden van
‘De Valse Teefjes’ en naar de voorstelling
‘Achter de schermen van een sterke vrouw’
van Els De Schepper, en nog veel meer.
Van 13 tot 18 uur, verschillende
locaties; 20 euro
Organisatie en info: KVLV
Oost‑Vlaanderen, Martine Dieleman,
0474 66 96 12, www.kvlv.be

FEEST

Vijfde waterwijkfeesten
Buurtfeest van de waterwijk in het thema
‘talenten uit de buurt’.
Iedereen welkom voor: buurtgebak,
springkasteel, muziekoptredens van
The Sitting Ducks en Gunther Gino,
fanfare, voetbaltoernooi, glittertattoos,
haarvlechten, infostand Verkeerscomité
Spoele-Bokslaar, tekenwedstrijd i.s.m.
Basisschool De Bengel ….
Van 14 tot 18 uur, voetbalplein
tussen Beekstraat en Kanaalstraat;
gratis
Info: stefaan.segaert@skynet.be,
www.safarioostwaarts.be
HOBBY/TOERISME

Garageverkoop

HOBBY/TOERISME

Natuurwandeling in het
Molsbroek
Een ervaren gids wijst de weg. Graag
een seintje vooraf indien je met een grote
groep aanwezig zal zijn.
Van 14.30 tot 16.30 uur,
bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
www.vzwdurme.be
OPENDEURDAG

Openstelling van de O.L.V.kerk in Daknam
In het kader van Openkerkendag is
iedereen welkom op de openstelling van
de O.L.V.-kerk in Daknam.
Van 14 tot 17 uur,
O.L.V.-kerk Daknam
Info: www.lokeren.be/cultuur

zondag 5 juni


VORMING/INFO

Ecotuinen 2016 - Velt

Van 10 tot 12.30 uur, Samentuin
De Lochting, Van Duysestraat 4;
gratis
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren, 0485 79 67 69,
georgette.dhondt@ugent.be

In wijk Lokeren-Zuid, Windhaarstraat en
alle omliggende straten.
Van 9 tot 16 uur, wijk Lokeren-Zuid
Info: Geert Moors, 0491 43 31 54

PODIUM

Mich Walschaerts - Duizend
Man Sterk – cabaret

HOBBY/TOERISME

Landen en Volkeren postzegeltentoonstelling

Zie ‘algemeen gedeelte’
Van 10 tot 18 uur, Samentuin
De Lochtink, Van Duysestraat 4
Organisatie en info: Velt Reinaert,
09 348 34 25, dianestijn@gmail.com,
beweegt.velt.be/reinaert
FEEST

42ste Bezebotenfeesten
Zie 4 juni.
11.30 en 12.30 uur (warme
beenhesp) - 15 uur (optreden),
Basisschool St.‑Lodewijkscollege,
Doorslaardorp 72
Info: Basisschool St.‑Lodewijkscollege,
09 348 64 28,
directie@gvbsdoorslaar.be,
www.gvbsdoorslaar.be

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

Bezoek aan twee ecotuinen
Velt
De tuiniers van dienst geven rondleiding.
Na het bezoek in Lokeren, bezoek aan
ecotuin van de familie Vandewalle in de
Tombosstraat in Lochristi.

In zijn solovoorstelling zingt Mich
Walschaerts (Kommil Foo) pakkende
songs en vertelt hij schrijnende, hilarische
verhalen. Hij speelt ook de meest kwetsbare, pijnlijk herkenbare personages. En
hij wordt muzikaal begeleid door enkele
zeer straffe gasten. Over leven en liefde,
over alles of niks. Over duizend man sterk
zijn. Of net niet.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
20 – 19 – 17 euro
Info en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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Dinsdag 7 juni


VORMING/INFO

Leg je ei – 		
bekendmaking resultaten

Niet minder dan één op vier van alle
Lokeraars vanaf zestien jaar heeft uitgebreid zijn mening gegeven over leven en
welzijn in onze stad. De enorme massa
gegevens uit de enquête is bijna helemaal
verwerkt. De stad maakt die dinsdag
7 juni om 20 uur bekend aan de hele
bevolking, op een informatieavond
in CC Lokeren, waarop het stadsbestuur
ook al een eerste lijst van actiepunten
lanceert die uit de bevraging voortvloeien.
20 uur, theaterzaal CC Lokeren,
Kerkplein 5; gratis
Organisatie: stad Lokeren

Woensdag 8 juni


VORMING/INFO

Babbelonië
PODIUM

Abonnee-Verwen-Avond
CC Lokeren, info podium
seizoen 2016-17 + film ‘Somer’
“Tijdens deze avond trakteren we de
trouwe CCL-bezoekers op een toelichting bij het nieuwe podiumaanbod,
een drankje, een hapje, en een film.
Iedereen die het CCL een warm hart
toedraagt, is welkom. Na de receptie
draaien we ‘Somer’ (zie hierboven). Maar
inschrijven is verplicht, want de plaatsen
zijn beperkt. Abonnementen of kaarten
kan je pas kopen vanaf zaterdag 11 juni,
11 uur.”
19.30 uur, CC Kerkplein 5; gratis
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
FILM

Somer

Zie 1 en 2 juni. Ook op 15, 16, 22, 23,
29 en 30 juni.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 9 juni


HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek

VORMING/INFO

Kraambeurs

Tijdens de kraambeurs valt er heel wat
te ontdekken. Aanstaande ouders kunnen zich op deze avond over diverse
onderwerpen informeren. De beurs wordt
immers georganiseerd in samenwerking
met een aantal partners zoals Kind &
Gezin, de burgerlijke stand van de stad
Lokeren en het UZ Gent. Verder zullen
ook onze vroedvrouwen, sociaal verpleegkundigen, tabakologen en kinesisten je
van heel wat nuttige informatie en tips
voorzien.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens kantooruren)
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Dominique Willaert – België 2016 duur: 70’
Gezinnen, jonge koppels en pubers
zakken in de zomer van 2015 af naar
een camping aan de Noordzeekust, al
dan niet noodgedwongen. Somer is een
ontroerende feelgood movie, over hoe
mensen op een veerkrachtige en humoristische manier omgaan met elkaars
onhebbelijkheden en supporter worden
van elkaars dromen. De 26 acteurs van
Somer ontwikkelden in een voortraject
hun eigen personage. Een langspeelfilm
met een beperkt budget in combinatie
met een overwegend niet-professionele
cast? Somer bewijst dat het kan.
Productie: Victoria Deluxe & Potemkino
Tom Staes, acteur-Lokeraar geeft vooraf
een korte toelichting.
21 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
gratis film Abonnee‑avond
Organisatie en info: CC
Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Rondleiding doorheen de bibliotheek,
met uitleg over de computercatalogus.
Groepen enkel op afspraak.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Avondfietstocht
Zie 2 juni. Ook op 16, 23 en 30 juni.
18.30 uur, kerk Oudenbos,
F. Hanusdreef
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Monique Van Osselaer, 09 348 65 47,
monique.van.osselaer@telenet.be
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1, 2 en 8 juni. Ook op 15, 16, 22, 23,
29 en 30 juni.
Van 9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Kazernestraat 80;
gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

VORMING/INFO

Groepstraining voor ouders
rond positief opvoeden
Triple P is een training rond positief
opvoeden voor ouders (met kinderen van
2-12jaar) die graag ervaringen rond opvoeden willen delen en samen vaardigheden
in verband met omgaan met gedrag willen
inoefenen. Onder begeleiding van twee
ervaren gezinsbegeleidsters ga je samen
met een groepje ouders aan het werk.
Van 9.30 tot 11.30 uur, Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Organisatie en info:
Ckg Het, 0496 38 05 52,
ckg.karolien@telenet.be

website. Graag vermelden indien u
vegetarisch wenst te eten.
19 uur, Kollerzaal (Sporting
Lokeren), Daknamstraat 91;
17,50 euro (volwassenen) – 12 euro
(kinderen tot 12 jaar)
Info: villa.vief2@telenet.be
HOBBY/TOERISME

Bezoek aan Pluktuin
‘Pur‑fruit’ te Oeselgem

VORMING/INFO

Infoavond – diploma secundair
onderwijs via volwassenenon‑
derwijs Lokeren
Heb je ooit de kans gemist om je middelbare school af te maken en wil je nog een
diploma secundair onderwijs behalen?
Dat is een wijs idee. Een diploma opent
immers vele deuren. In onze infosessie
krijg je uitleg over de mogelijke opleidingen (bv. boekhoudkundig bediende,
lassen, computeroperator), vakken, leertrajecten, vrijstellingen, cursusgeld, etc.
Start cursussen begin september.
19 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
info@leerstad.be, 09 348 38 45,
www.leerstad.be

Vervoer met eigen wagen.
Van 13.15 tot 17 uur,
parking Grote Kaai; 8 euro
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren, 0485 79 67 69,
georgette.dhondt@ugent.be,
www.gezinsbondlokeren.be
PODIUM

Claire Croizé / Action
Scénique: ‘Primitive’ / dans

Zie 2 juni, ook op 16 juni.
Van 19 tot 20 uur (yoga) –
van 20 tot 21.30 uur (mindfulness),
A. De Vosstraat 3;
10 euro (beide lessen) –
5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen: Ginny
Hillebrandt, 0478 43 61 23,
ginny@itam.be

Vrijdag 10 juni


FEEST

Eetfestijn Villa Vief
Met Vlaamse klassiekers à volonté.
Ten voordele van Villa Vief, eetfestijn
in buffetvorm. Ook op 11 juni. Kaarten
te verkrijgen bij alle ouders of via de

Infosessie – behaal je diploma
graduaat boekhouden op
2 jaar in Lokeren
Vanaf september kan je overdag opnieuw
de graduaatsopleiding boekhouden
starten in Lokeren. Op de infoavond
geven de docenten uitleg bij het opleidingsprogramma, de inhoud, waarde van
het diploma, modeltrajecten, mogelijke
vrijstelling… voor jong en oud, voor
werkenden en werkzoekenden. Je kan het
diploma behalen op 2 jaar aan 3 lesdagen
per week. Ook op 24 juni.
10 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Zaterdag 11 juni


FEEST

Eetfestijn Villa Vief
Zie 10 juni. Met muziek en dans.
18 uur, Kollerzaal (Sporting
Lokeren), Daknamstraat 91;
17,50 euro (volwassenen) – 12 euro
(kinderen tot 12 jaar)
Info: villa.vief2@telenet.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

VORMING/INFO

Yoga en mindfulness

VORMING/INFO

Primitive is een bijzondere openluchtvoorstelling van de Franse choreografe Claire
Croizé. Drie jonge talentvolle dansers
zetten al hun kracht in om hun lichamen
in de groene omgeving glans te geven.
Claire Croizé daagt haar dansers uit om
in te zetten op intensiteit: van ruwe wilde
dansen tot zeer precies uitgevoerde
technische bewegingen.
De valavond, de omgevingsgeluiden
en de scenografie: alle elementen van
Primitive leiden naar een intense en
intieme ontmoeting tussen performers en
publiek. Dans: José-Paulo dos Santos,
Youness Khoukhou & Radouan Mriziga.
(Gratis) babbel met de maker(s) na de
voorstelling.
20.15 uur, Park Verloren Bos,
Nijverheidsstraat 17;
15 – 14 – 12 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zie 4 juni. Ook op 18 en 25 juni.
Van 10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
VORMING/INFO

Infomoment ‘Red de restjes’

Zie ‘algemeen gedeelte’.
Van 9.30 tot 11.30 uur, demoplaats
thuiscomposteren en kringlooptui‑
nieren, recyclagepark, Bobijnerslaan
Info: IDM, Tjen Hillaert, Zelebaan 42,
09 340 60 37, tjen.hillaert@idm.be

in Lokeren
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Zondag 12 juni


HOBBY/TOERISME

Schilderijen van de
Vlaamse Primitieven postzegeltentoonstelling

een drankje terwijl de kinderen kunnen
genieten van verschillende spelletjes.
Daarnaast kunnen ouders ook kennismaken met enkele organisaties die werken
rond opvoedingsondersteuning.
Van 10 tot 14 uur, de Brede School
De Tovertuin, Hoogstraat 51
Info en inschrijven (als standhouder):
og.detovertuinlokeren@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Scootertocht – ‘Mijn scooter,
mijn vrijheid’

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

De moord op Bertha
Braeckman

CM-Lokeren organiseert een volledig
toegankelijke tocht voor scootergebruikers.
Ook (elektrische) rolstoelgebruikers,
duofietsers en handbikers zijn welkom.
Partners en familieleden kunnen meefietsen. Inschrijven is verplicht, vermeld ook of
je wilt aansluiten bij de begeleide groep.
Tussen 13.30 en 14.30 uur, stedelijke
sporthal (parking Durmebad),
Sportlaan 2; 2 euro (volwassene) –
1 euro (kinderen tot 12 jaar)
Organisatie en info: CM Waas en
Dender, 03 780 22 12,
lokeren.waasendender@cm.be
HOBBY/TOERISME

Fiets mee met de Lokerse Stadsgidsen.
In het begin van de vorige eeuw werd
het anders zo vredige Lokeren opgeschrikt door de verdwijning van Bertha
Braeckman, een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van de Durmestad. Deze
fietstocht volgt het traject van slachtoffer
en dader, en samen met de gids ontrafel
je stukje bij beetje de waarheid in een
moordonderzoek dat onder de kleren
kruipt. Iedereen kan deze tocht gratis
meemaken dankzij de Lokerse Raad voor
Toerisme. Vooraf inschrijven.
Van 10 tot 12 uur, ingang
AZ Lokeren, Lepelstraat 4; gratis
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Tweedehandsbeurs voor
kinderspullen
Organisatie: Brede School De Tovertuin
en Huis van het Kind. Tegelijkertijd kunnen
ouders elkaar ontmoeten bij een hapje en
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Wandeling in natuurreservaat
De Linie
Omwille van ezels en andere grote grazers zijn honden op deze wandeling niet
toegelaten. Bij regenweer is waterdicht
schoeisel ten zeerste aan te raden.
Van 14 tot 17 uur, kerk Eksaarde,
Eksaardedorp; gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
www.vzwdurme.be

Maandag 13 juni


VORMING/INFO

Infosessie ‘Goed Gezien’
Infosessie ‘Goed Gezien’. Je maakt
kennis met de anatomie en functie van
het oog. Je krijgt antwoorden op vragen
als ‘is lezen met weinig licht’ slecht voor
de ogen? We zoomen in op een aantal
veel voorkomende oogaandoeningen
zoals cataract, een vertroebeling van de
ooglens en glaucoom, een verhoogde

oogdruk. Met medewerking van CM.
Van 14 tot 17 uur, Alderande,
Molenbergplein 2
Info: 09 348 84 59,
polenalex@hotmail.com

Dinsdag 14 juni


HOBBY/TOERISME

CM-gezondheidswandeling

5 km, een uurtje wandelen dus. Gratis,
verzekering lichamelijke ongevallen voorzien. Vooraf inschrijven hoeft niet.
19 uur, Gildenhuis Eksaarde,
Eksaardedorp 22
Organisatie en info: CM Waas en
Dender, 03 780 22 12,
lokeren.waasendender@cm.be
HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek
Zie 9 juni.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Borstvoeding

De prenatale lessen geven aanstaande
ouders de kans zich voor te bereiden op
de bevalling waarbij ze een kijkje kunnen
nemen op de kraam- en verlosafdeling.
De eerste les behandelt borstvoeding,
terwijl de tweede les uitgebreid ingaat
op arbeid en bevalling. Ook op 16, 21 en
23 juni.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Woensdag 15 juni


FILM

Ciné Chantant
De avond start met de hilarische Franse
komedie ‘Supercondriaque’. De gezellige
avond eindigt met een café chantant.
Van 19 tot 22 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 5 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
www.leerstad.be
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1, 2, 8 en 9 juni. Ook op 16, 22, 23,
29 en 30 juni.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Presentatie ‘Help! Ik word
gehackt’

Begeleiding Stefaan Segaert - educatief
medewerker Vormingplus. Inschrijvingen
tot 5 juni.
van 20 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; gratis
Info en inschrijvingen: 03 775 44 84
van Vormingplus Waas‑en‑Dender,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Donderdag 16 juni


HOBBY/TOERISME

Ziekenzorg O.L.V. Kop gaat
op reis
Vertrek aan de parking Kopkerk op de
Oude Heerweg, met een liftbus (rolstoelgebruikers kunnen dus zeker mee).
Bdrijfsbezoek en proeverij Breydelham
in Gavere. Gegidste verkenning (met de
bus) van Vlaamse Ardennen. Afsluiter
etentje. Inschrijven noodzakelijk.
12.45 uur (vertrek), parking Kopkerk,
Oude Heerweg, – (terugkeer)
20.30 uur; 35 euro
Info: Toon Metdepenningen,
Kopkapelstraat 34, 09 348 31 93

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1, 2, 8, 9 en 15 juni. Ook op 22, 23,
29 en 30 juni.
Van 9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Kazernestraat 80;
gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Yoga en mindfulness
Zie 2 en 9 juni.
Van 19 tot 20 uur (yoga) – van 20 tot
21.30 uur (mindfulness),
A. De Vosstraat 3;
10 euro (beide lessen) –
5 euro (enkel)
Info en inschrijvingen:
Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23,
ginny@itam.be

HOBBY/TOERISME

Bezoek aan Mili Hoevezuivel
Van 14 tot 15.30 uur, Mili
Hoevezuivel, Eksaardebaan 7;
3,50 euro
Organisatie en info: Femma
Lokeren-Heirbrug, 0472 59 69 42,
cecile.carnoy@telenet.be

De enorme boost van het internetgebruik
is ook cybercriminelen niet ontgaan. Hoe
kunnen we ons beter beschermen?
Van 18.30 tot 21 uur, CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
www.leerstad.be

Sportlaan 2; 6 euro
Organisatie en info: VL@S,
avanremoortere@telenet.be,
0479 35 19 62

VORMING/INFO

Arbeid en bevalling
zie 14 juni, ook op 21 en 23 juni.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

HOBBY/TOERISME

Avondfietstocht
Zie 2 en 9 juni. Ook op 23 en 30 juni.
18.30 uur, kerk Oudenbos,
F. Hanusdreef
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Monique Van Osselaer, 09 348 65 47,
monique.van.osselaer@telenet.be

Zaterdag 18 juni


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

SPORT
VORMING/INFO

De laatste Dinsdag Sprokkelen voor de toekomst
Geef de volgende programmatie mee
vorm. De laatste Dinsdag is een vaste
waarde in het Lokerse vormingsaanbod.
Op deze bijeenkomst willen we graag horen welke ideeën er nog leven. Geef mee
kleur en vorm aan De laatste Dinsdagen
in 2017. We voorzien veel prikkels om
de ideeën los te weken en zijn benieuwd
naar jullie inbreng. i.s.m. Vormingplus
Waas‑en‑Dender, Masereelfonds Lokeren,
GROS Lokeren, CC Lokeren.

Bowling met de Vlaamse
Actieve Senioren Afdeling
Lokeren

Inschrijvingen ten laatste tegen 14 juni.
Van 14 tot 17 uur, parking Durmebad,

Zie 4 en 11 juni. Ook op 25 juni.
Van 10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Zie 4 juni.
Van 10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Dit in het unieke kader van de eeuwenoude Kruiskapel van Eksaarde.
11 uur (aperitiefconcert) – 15 uur
(namiddagconcert), Kruiskapel te
Eksaarde, (Kaarten enkel in voorver‑
koop verkrijgbaar) 12 euro
Organisatie en info: 16e statie,
Kruisgilde, Gezinsbond en vzw
Gezôarse Feesten,
clappaert‑rudi@skynet.be
SPORT

SPORT

WDK-atletiekwedstrijd voor
benjamins, pupillen en
miniemen
In het kader van het Waas
Districtskampioenschap.
13.30 uur, Atletiekvereniging
Lokeren, Sportlaan
Organisatie en info: AVLO,
www.avlo.be

Zondag 19 juni


WTC De Ledecrossers –
cyclo voor wielertoeristen
65/45 km, versnapering voor elke ingeschreven deelnemer.
7.30 uur tot 10 uur (inschrijving en
vrije start), parochiezaal Oudenbos,
F. Hanusdreef 39A;
2 euro (vergunninghouders WBVVWB-BBR) – 4 euro
Info: Walter De Coeyer,
0478 98 08 37,
walter.de.coeyer@telenet.be
WTC De Ledecrossers Lokeren
wielertoerisme WBV

HOBBY/TOERISME

Oostenrijk postzegeltentoonstelling

Maandag 20 juni


HOBBY/TOERISME

Excursie ‘Sprekende Bos’

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

Verre Kapel-concert: 'Taisa'

Voor kinderen van 3de leerjaar tot 2de
middelbaar. Inschrijven kan, na bevestiging door overschrijving met vermelding
van ‘naam kind wordt wetenschapper’.
Van 9 tot 12 uur (bij voldoende
inschrijvingen ook van 13.30 tot
16.30 uur), bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
40 euro voor leden (vzw Durme) –
55 euro (niet-leden)
Organisatie en info: vzw Durme,
09 348 30 20,
sarah.geers@vzwdurme.be
VORMING/INFO

Workshop ‘Fier op ons bier’

Elke De Meester op accordeon en
Joke Van Tilborg op viool brengen een
aangename mix van licht klassieke muziek,
zigeunermelodieën, gipsyswing, Franse
muziek en tango.
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Aan de hand van 6 bieren leer je de verschillende smaken in het grote gamma

van Belgische bieren kennen. Geen
voorkennis nodig.
Van 14 tot 16 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 5 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Workshop aperitiefhapjes
maken

Pesto van basilicum, tapenade van zongedroogde tomaten, vitello tonato, tartaar van
gerookte zalm met Philadelphiakaas, guacamole met grijze garnaal en nog veel meer.
Van 18 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 20 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Dinsdag 21 juni


VORMING/INFO

Infosessie
schoonheidsspecialist
Info over opbouw en programma professionele opleiding.
Van 14 tot 16 uur en van 19
tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Workshop initiatie
wijnproeven
Aan de hand van twee witte en rode wijnen leer je proeven als een professionele
sommelier. Geen voorkennis vereist.
Van 18 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 5 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

VORMING/INFO

Leerstad Repair Café
Korte diagnose van technische problemen en advies voor oplossing.
Van 18.30 tot 21 uur, CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Donderdag 23 juni


Babbelonië
FILM

A Bigger Splash

VORMING/INFO

VORMING/INFO

Borstvoeding
Zie 14 en 16 juni, ook op 23 juni.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Woensdag 22 juni


Luca Guadagnino – Italië, Frankrijk 2015 –
duur: 120’
De zorgeloze vakantie van het celebritykoppel Paul (Schoenaerts) en Marianne
(Swinton) op het zonovergoten Italiaanse eiland Pantelleria wordt opgeschud door het
plotse opduiken van Harry (Fiennes) en zijn
dochter Penelope (Johnson). Harry is een
luidruchtige driftkikker, en vooral: hij is de ex
van Marianne. Wat volgt is een broeierige
wervelwind van jaloezie, passie, en uiteindelijk ook gevaar voor alle betrokken partijen.
‘Beter dan het origineel. Schoenaerts
intrigeert. Wakkert de aparte sfeer van de
film aan. Een film die doet snakken naar
de zomer, naar passie, naar schoonheid
en avontuur.’ (De Morgen)
‘Fiennes is in grote doen. Van alle vier
acteurs gaat een continue, sexy dreiging
uit, als atomen die rond elkaar dansen.’
(De Standaard)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Avondfietstocht
Zie 2, 9 en 16 juni. Ook op 30 juni.
18.30 uur, kerk Oudenbos,
F. Hanusdreef
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Monique Van Osselaer, 09 348 65 47,
monique.van.osselaer@telenet.be
SPORT

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1, 2, 8, 9, 15 en 16 juni. Ook op 23,
29 en 30 juni.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Zie 1, 2, 8, 9, 15, 16 en 22 juni. Ook op
29 en 30 juni.
Van 9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Kazernestraat 80;
gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

De cursisten stellen voor: ‘It’s
phototime’

Fototentoonstelling van cursisten digitale
fotografie.
Van 19 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

VORMING/INFO

Petanqueclub Vlaamse
Actieve Senioren Afdeling
Lokeren
Iedereen welkom vanaf 50 jaar.
Van 14 tot 17 uur, Petanquebanen
Heirbrug, Sint‑Anna Lokeren,
Heirbrug 4; gratis
Organisatie en info:
VL@S, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

Praatcafé: infosessie
‘Vermoeidheid tijdens en na
kanker’
Bij een praatcafé komen mensen samen
voor een activiteit waarna er ruimte is om
in een ongedwongen sfeer contact te
leggen met lotgenoten en ervaringen uit
te wisselen. Er is eveneens mogelijkheid
voor een babbel met een vrijwilliger van
Kom op tegen Kanker en het supportteam
van het AZ Lokeren. Eén van de meest
voorkomende klachten tijdens en na
kanker is vermoeidheid. Hoe spaar je wat
energie en zorg je dat je activiteiten kan
doen? Hoe breng je je conditie terug op
peil? Kom naar ons volgende praatcafé
met als thema 'Vermoeidheid tijdens en na
kanker'.
14 uur, AZ Lokeren, vergaderzaal (5e
verdieping); gratis
Organisatie en info: AZ Lokeren,
Heidi Bruyneel, 09 340 83 94,
heidi.bruyneel@azlokeren.be
VORMING/INFO

Arbeid en bevalling
zie 14, 16 en 21 juni.
19.30 uur, AZ Lokeren (kraamafde‑
ling), Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens de kantooruren)

Vrijdag 24 juni


FEEST

Vlaamse kermis
SKL Doorslaar
Schieting liggende wip en gaaibolling.
20 uur, terreinen SKL Doorslaar,
Doorslaardorp 72A; 4 euro (liggende
wip) – 1,50 euro (inleg)
Organisatie en info: SKL Doorslaar,
Wim De Vreese,
denbukkie@gmail.com

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Midzomerwandeling
Wandeling van 5 km met 3 tussenstops
met versnapering. Nadien mogelijkheid
tot het nuttigen van een hapje of drankje.
Ook niet‑wandelaars welkom.
Van 19 tot 20.30 uur, KLJ‑lokaal,
Heiendestraat 2; 3 euro
Organisatie en info: Landelijke Gilde
Heiende, 09 348 86 38
HOBBY/TOERISME

Quiz

Party), terreinen SKL Doorslaar,
Doorslaardorp 72A
Organisatie en info: SKL Doorslaar,
Wim De Vreese,
denbukkie@gmail.com
FEEST

Welkom bij Circus Verolino! –
schoolfeest Veertjesplein
Kleuters en lagereschoolkinderen brengen totaalspektakel rond circusverhaal.
Gezellig café en verzorgde bodega,
eetkraampjes, springkasteel en viskraam,
schminkstand, kinderfuif. Op zondag: ballonnenclown. Ook op 26 juni.
15 uur, Basisschool Veertjesplein,
Veerstraat 10
Info: directie@veertjesplein.net,
09 348 46 92
FEEST

Gaant!?
Algemene kennis. Ploegen van maximaal
4 personen. Inschrijvingsprijs per ploeg.
20 uur, Parochiaal Domein,
Veerstraat 10; 16 euro
Organisatie en info: Werkgroep
Parochie‑ en Schoolfeesten,
09 348 77 61,
fernandrogiers@telenet.be
VORMING/INFO

Infosessie – behaal
je diploma graduaat
boekhouden op 2 jaar in
Lokeren
Zie 10 juni.
10 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Laat je zomer inknallen met een grandioos
openluchtfeest. Net als de voorbije jaren
geven ze ’s lands beste artiesten en dj’s
een plaatsje op de affiche. Het feest begint
vroeg dus breng gerust je kroost mee.
15 uur, Park Ter Beuken
Info: vzw Gaant!? www.gaant.be

• ongeoefend: ideaal voor sympathisanten, sportieve niet-volleyballers en
jeugdspelers
• dames geoefend: ideaal voor speelsters
uit provinciale of recreatieve competitie
• geoefend: ideaal voor ploegen met
spelers/speelsters uit provinciale of
recreatieve competitie.
Drankenstand en foodcorner aan democratische prijzen, springkasteel voor de
kids. Je inschrijving is pas definitief na
betaling met vermelding van je ploegnaam
9 uur (aanmelden) – 9.30 uur (aan‑
vang), Schuttersterreinen aan de
Verloren Boslaan; 30 euro
Info en inschrijven:
tornooi@vcpandas.be
VORMING/INFO

Opendeurdag PCVO
Scheldeland
Het perfecte moment om kennis te maken
met PCVO Scheldeland en het ruime
aanbod aan opleidingen. Wil je meer
weten over de opleidingen en cursussen?
Ga dan langs op de opendeurdag.
Van 13 tot 18 uur, PCVO
Scheldeland, Durmeland 34 A; gratis
Organisatie en info: PCVO
Scheldeland, www.scheldeland.net

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 4, 11 en 18 juni.
Van 10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3;
gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
SPORT

Grastornooi volleybalclub
Panda’s

Zaterdag 25 juni


Zondag 26 juni


FEEST

Vlaamse kermis
SKL Doorslaar
Minivoetbaltornooi, wandeltochten met
hapje en drankje (parcours van ongeveer
6 a 7 km wandelen). Welkom van groot
tot klein. Vanaf 17 uur barbecuefestijn.
Vooraf inschrijven verplicht.
13 uur (minivoetbaltornooi) –
13 – 14.30 uur (vertrek van wandel‑
tochten), terreinen SKL Doorslaar,
Doorslaardorp 72A; 14 – 16 -12 euro
(keuze tochten); 5 euro (barbecue).
Organisatie en info: SKL Doorslaar,
Wim De Vreese,
denbukkie@gmail.com

FEEST
FEEST

Vlaamse kermis
SKL Doorslaar
Voetbal jeugd, veteranen – zondagreserven, Old Stars – eerste elftal, steakfestijn
en als afsluiter Faute Summer Party
(toegang gratis).
14 uur (start voetbal) – 19 uur
barbecue – 22 uur (Faute Summer

30

Welkom bij Circus Verolino! –
schoolfeest Veertjesplein
Nieuw dit jaar is dat je kan inschrijven
voor de reeks die het best past bij het
niveau van de ploeg. Vanaf 4 spelers
kan je met een ploegje inschrijven in de
volgende reeksen:

Zie 25 juni.
15 uur, Basisschool Veertjesplein,
Veerstraat 10
Info: directie@veertjesplein.net,
09 348 46 92

HOBBY/TOERISME

Archief postzegeltentoonstelling

de zomerkalender van WBV.
Tussen 7.30 en 10.30 uur (inschrij‑
vingen), Voetbalplein FC Eksaarde,
Canondreef 2
Organisatie en info: WTC Eksaarde,
Geert Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.be

Woensdag 29 juni

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

TENTOONSTELLING


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

Natuurwandeling Daknamse
Meersen

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 en 23 juni. Ook
op 30 juni.
Van 19.30 tot 21.30 uur,
Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 30 juni


HOBBY/TOERISME

Avondfietstocht
Onder leiding van Gunther
Van Ryckegem. Stevig schoeisel
noodzakelijk. Niet geschikt voor
rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Samenkomst kerk Daknam.
Van 14 tot 17 uur, natuurgebied
Daknamse Meersen, Daknamdorp 1;
gratis
Organisatie en info: Natuurpunt
Zuid‑Waasland, 0478 27 93 05,
www.natuurpunt‑zuid‑waasland.be
SPORT

Fietstocht Memorial Hilde
Fietstocht Memorial Hilde over 35
en 50 km. Een organisatie van WTC
Eksaarde uit de zomerkalender van WBV.
Tussen 7.30 en 10.30 uur (inschrij‑
vingen), Voetbalplein FC Eksaarde,
Canondreef 2
Organisatie en info: WTC Eksaarde,
Geert Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.be
SPORT

VTT Kruiskapel
Over 28, 35 en 50 km, langs droge en
goed berijdbare veldwegen en bossen.
Een organisatie van WTC Eksaarde uit

Zie 2, 9, 16 en 23 juni.
18.30 uur, kerk Oudenbos,
F. Hanusdreef
Organisatie en info: KVLV Oudenbos,
Monique Van Osselaer, 09 348 65 47,
monique.van.osselaer@telenet.be
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 en 29 juni.
Van 9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Kazernestraat 80;
gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Infosessie – ontdek het
graduaat informatica in
Lokeren
De docenten geven uitleg bij het
programma, de inhoud, waarde van het
diploma, modeltrajecten, mogelijke vrijstellingen. Voor jong en oud, werkenden
en werkzoekenden.
19 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis

Nog tot 30 juni


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

WORDT VERWACHT
Woensdag 6 juli


VORMING/INFO

Zomerwandeling: fotograferen
met smartphone
Basisprincipes van smartphonefotografie. “Tijdens een kleine wandeling gaan
we foto’s nemen en krijg je persoonlijke
adviezen die je onmiddellijk kan toepassen. Breng je eigen smartphone
of tablet opgeladen mee. Geschikt
voor Windows, Apple en Androidsmartphones 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

in Lokeren
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REYNAERTKOPPEN - DAKNAM
FOTOWANDELEXPO – VAN 21 MEI T.E.M. EIND SEPTEMBER 2016

34 Daknamnezen, jong en oud(er) lieten zich
portretteren als een figuur uit het Reynaertverhaal.
Het resultaat is te bewonderen op het
fotowandelparcours ‘Reynaertkoppen’.
START: dorpsplein Daknam, AFSTAND: 2 kilometer (bewegwijzerd).
De expo ligt op de route van het nieuwe Koning Nobelwandelpad.
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