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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

Aurora Dans & Gym bestaat 60 jaar, maar gaat niet op pensioen.
‘Dans & Gym is een taal zonder woorden: een houding, een pas,
een beweging volstaan’, is Aurora’s motto. Het feestjaar van
Aurora is bijna afgesloten en de apotheose was het tweejaarlijks dansfeest ‘Dansers van Goud’, naar het verhaal van Jade
Bracke, die ook de regie op zich nam. Dit bracht 1600 ouders,
grootouders, broers, zussen, familie en vrienden naar het
Cultureel Centrum in Lokeren.
“De prachtige show was het resultaat van de samenwerking van
390 leerlingen, 10 lesgevers, 4 bestuursleden, de technische ploeg
van CCL en 60 vrijwillige helpende handen, meestal mama’s,
papa’s, oma’s, die we langs deze weg nogmaals van harte willen
bedanken˝, zegt voorzitster Dilia De Bondt.
“Volgend schooljaar op 13 mei 2017 plannen we een groots gymgala in de sporthal van Lokeren.
Dat Aurora na 60 jaar niet op pensioen gaat, blijkt ook aan de
expansie aan leerlingen en uitbreiding van het aanbod. 60 jaar
geleden was het aanbod beperkt tot turnen voor meisjes en
‘juffers’, later ook voor kleuters en jongens en daarna vervoegde
klassiek ballet het aanbod. 60 jaar later kunnen kinderen vanaf
de eerste kleuterklas instappen in onze algemene afdeling voor
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peuters en kleuters en vanaf 6 jaar in de verschillende disciplines.˝
Er zijn - naast de grote gymafdeling - vier pijlers waarop Aurora’s
dansafdeling gebouwd is:
- klassiek, met natuurlijk klassiek ballet, maar ook modern
hedendaags en jazzballet
- clip/showdance met kids dance, teens, jammers, MTV en
bodygym
- urban met streetdance, hiphop en breakdance
- mindfulness met kinderyoga en tieneryoga.
Voor elke discipline doet Aurora beroep op professionele en
gedreven lesgevers. Proeven van de mogelijkheden kan op de
startdagen via een gratis proefles.“Ook nu willen wij verdergaan op
de ingeslagen weg˝, verzekert Dilia. “Kwaliteitslessen aanbieden,
onze accommodatie verbeteren en vooral kinderen een leuke hobby
aanbieden waarbij zij hun passie voor dans en gym ten volle kunnen
ontplooien. Aurora Dans & Gym dankt alle ouders voor het vertrouwen dat zij in de vereniging stellen. Wij verwachten alle kinderen die
zin hebben in ontspanning op een zinvolle en gezonde manier op
onze startdagen die plaatsvinden op 7 en 10 september.”
Meer info: www.auroralokeren.be, info@auroralokeren.be of
facebookpagina

VERS VAN DE PERS

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Burgemeester en schepenen
komen bij u op bezoek
Stadsbestuur trekt de wijken in om de resultaten
van de enquête Leg je Ei voor te stellen
De eerste resultaten van de enorm succesvolle bevolkingsenquête ‘Leg je Ei’ zijn in juni bekendgemaakt.
De conclusies gaan de volgende maanden en jaren hun invloed op het beleid laten gelden. Want de
Lokeraar heeft gesproken, en het stadsbestuur luistert. In oktober trekken burgemeester en schepenen
de deelgemeenten en wijken in, om de resultaten van de enquête en de acties die de stad eraan verbindt,
nog beter uit te leggen. En natuurlijk ook om naar de bezorgdheden van de burgers te luisteren.

Waar en wanneer?
Deelgemeente en wijk

Zaal

Datum/uur

Heirbrug+ Gentse Steenweg

Parochiale feestzaal Heirbrug

maandag 3 oktober om 19.30 uur

Eksaarde + Doorslaar

Stedelijke Basisschool Eksaarde

dinsdag 4 oktober om 19.30 uur

Spoele + Everslaar

Stedelijke Basisschool Spoele

maandag 10 oktober om 19.30 uur

Daknam + Oude Brug/Rozen + Bergendries/Kopkapel

Parochiezaal Dacknamdak

maandag 17 oktober om 19.30 uur

Centrum + Centrum-Zuid

CC Lokeren (Torenzaal)

dinsdag 18 oktober om 19.30 uur

Oudenbos + Lammeken + Staakte + Heiende

Stedelijke basisschool Staakte

dinsdag 25 oktober om 19.30 uur

Programma
•
•

Voorstelling resultaten enquête ‘Leg je Ei’,
toegespitst op de deelgemeenten/wijk
Acties, plannen en projecten voor de
deelgemeente/wijk

•
•

Vragen en dialoog
Verder praten bij een drankje.

Gratis. Alle Lokeraars van harte welkom, ook als ze niet in de wijk wonen.
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VERS VAN DE PERS

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Bert Reniers en Kozeta Kulolli van De Moazoart
met vrijwilligster Angela Van Bauwel

‘Ik kan mijn vrijetijdspas
niet meer missen’
De zomer loopt op zijn einde, het nieuwe vrijetijdsseizoen is in aantocht. Sport, theater, muziek:
er is flink wat te beleven in deze stad. Volop proeven van dat enorme aanbod houdt je leven pittig,
maar kost ook heel wat geld. Gelukkig is er het vrijetijdspas, met fikse kortingen voor mensen
die het kunnen gebruiken. Angela Van Bauwel is zo iemand. Ze zou haar vrijetijdspas niet meer
kunnen missen.
Angela is getrouwd en heeft twee kinderen. “We hebben allemaal een vrijetijdspas bij ons thuis. Dat kun je
aanvragen in het Sociaal Huis of bij De Moazoart, als je
het met een klein budget moet doen. Als je een leefloon
trekt, in budgetbegeleiding zit of langdurig werkloos bent,
bijvoorbeeld. Met dat vrijetijdspas krijg je grote kortingen
op alles wat de stad Lokeren organiseert: voorstellingen in
het cultuurcentrum, sportactiviteiten, jeugdevenementen,
speelpleinwerking. Zelf moet je amper enkele euro’s betalen om te mogen deelnemen. Ook op het toegangsgeld
voor de Lokerse Feesten, bij de groepsactiviteiten van
De Moazoart en op de wedstrijden van Sporting Lokeren
krijg je fikse kortingen. De regel is: wie een vrijetijdspas
heeft, betaalt zelf 20 procent, de rest legt de stad bij.”
Angela is heel blij met dat vrijetijdspas. “Ik zou het iedereen aanraden. Zeker als je kinderen hebt, kan vrije tijd
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heel duur zijn. En het is van groot belang dat mensen die
in armoede leven aan activiteiten en evenementen kunnen
deelnemen. Je leert er nieuwe mensen kennen, dat is goed
voor je zelfvertrouwen en helpt je vooruit. Je krijgt het
gevoel dat je er weer bijhoort, dat je weer een volwaardig
lid van de maatschappij bent.”

i

Moet je het doen met een klein budget en woon je
in Lokeren? Vraag dan of je recht hebt op een vrijetijdspas. Dat kan bij het Sociaal Huis (Lepelstraat 4,
van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur of op
afspraak via 09 340 86 60) of bij Ontmoetingshuis
De Moazoart (Kazernestraat 80, elke vrijdag van 9 tot
12 uur of op afspraak via 09 279 65 40). Je kunt maximaal 150 euro korting krijgen per jaar, per gezinslid.

VERS VAN DE PERS

Nele Bulens, Huis van het Kind en Hilde Podevyn,
etalagiste bij De Cirkel

Betaalbare babyspullen
in De Cirkel
Babyspullen kopen is geen kinderspel. Ze zijn duur, en ze gaan niet lang mee. Wie op zoek is
naar prima kwaliteit voor weinig geld, kan terecht in de baby- en peuterafdeling van kringwinkel
De Cirkel.

Hilde Podevyn werkt als etalagiste en kassadame bij
De Cirkel. Zij heeft de baby- en peuterafdeling ingericht en
aangekleed, samen met haar collega’s Sandra, Jean-Paul
en Irène. Het is een frisse en aantrekkelijke winkel-in-dewinkel geworden. “Je vindt hier zowat alles dat je nodig
hebt voor je baby of je peuter: verzorgingsproducten,
speelgoed, eetstoelen, Maxi Cosi’s, bedjes en kasten,
kleren, boeken, badjes, papflessen, knuffels, te veel om op
te noemen. Allemaal mooie spullen die in goede staat zijn,
binnengebracht door mensen die het niet meer kunnen
gebruiken. We halen ook wel dingen op bij de mensen
thuis, als die te groot of te zwaar zijn om in de koffer van je
auto te kunnen.”
Nele Bulens van Huis van het Kind heeft samen met
De Cirkel de baby- en peuterwinkel in De Cirkel uitgebouwd. “Vanuit Huis van het Kind proberen we kinderen
ook materieel te helpen, zodat ze zich op een volwaardige

manier kunnen ontplooien. We merken dat er veel nood
is aan betaalbare basisproducten, zoals speelgoed, voor
baby’s en peuters tot drie jaar. Een basisuitzet kost alles
samen algauw 3.000 euro. Niet iedereen kan dat betalen.
Daarom hebben we met De Cirkel die baby- en peuterwinkel opgezet.”
De Cirkel speelt trouwens vaak in op thema’s, zoals
carnaval, Kerstmis en Pasen, en zelfs Lokerse Feesten. In
september draait het natuurlijk om ‘terug naar school’.
Want kinderen groeien, en zodra de schoolbanken wenken,
moeten ouders opnieuw diep in de buidel tasten. Wie zich
niet blauw wil betalen aan allerlei schoolspullen, loopt best
eens bij De Cirkel langs.

i

Kringwinkel De Cirkel, Bobijnerslaan 3 (nieuw adres),
09 348 75 31, www.kringwinkeldecirkel.be
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ECONOMIE, CULTUUR EN TOERISME

Subsidies renovatie handelspanden in
het kader van handelskernversterking uitbreiding reglement

Op 1 juni 2014 startte de stad Lokeren met een nieuw
subsidieproject voor handelaars in het centrum van
Lokeren die hun handelspand (totale gevel en/of interieur
commercieel gedeelte) willen opknappen. De subsidies
kwamen er na een projectoproep van het Agentschap
Ondernemen met de steun van Vlaanderen in Actie.
Vanaf 1 juli 2016 is dat reglement uitgebreid zodat
1. ook voor de renovatie van horecazaken subsidie kan
toegekend worden. Uiteraard moeten deze horecazaken ook in het kernwinkelgebied liggen en blijven ook
de andere subsidievoorwaarden gelden.
2. ook subsidies aan eigenaars van handelspanden kunnen
toegekend worden. Momenteel konden enkel de handelaars die de zaak uitbaten, subsidie aanvragen. Vanaf nu
zal ook subsidie verleend worden wanneer de eigenaar
van het pand (die de zaak niet zelf uitbaat) de renovatiewerken laat uitvoeren en de subsidie aanvraagt.
3. de projecttermijn wordt verlengd worden tot 30 juni
2017 (in het huidige reglement van de stad was dit
31 mei 2017).
Dit subsidieproject geeft de handelaars in het Lokerse
stadscentrum een stevige duw in de rug. Deelnemende
handelaars/eigenaars kunnen facturen van de werken
indienen bij de stad Lokeren, waarna tot 75% van het
factuurbedrag exclusief btw wordt gesubsidieerd, met een
maximum van 10.000 euro per pand.
Het kernwinkelgebied waarbinnen de subsidie geldt,
bestaat uit de volgende straten: Stationsstraat,
Stationsplein, Koophandelstraat, Prosper Thuysbaertlaan,
Markt, Sint-Laurentiusplein, Groentemarkt, Roomstraat,
Schoolstraat, Kerkstraat, Kerkplein, Torenstraat, Zand,
Brugstraat en Zelestraat.

i
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Voor meer info en de exacte bepalingen van het
subsidiereglement (wie komt in aanmerking,
voorwaarden,…..) kan u terecht op de dienst
economie van de stad Lokeren, Marleen
Van Hecke, 09 342 94 32, economie@lokeren.be
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Lokerse Liekskes - Boek en cd

uitgegeven door de Culturele Raad

De Culturele Raad publiceert een boek en een cd over
‘Lokerse Liekskes, met de bedoeling dat Lokerse erfgoed te
bewaren. “Met ‘Lokerse Liekskes’ willen wij vertellen over
onze voorouders en hoe voor hen het maken van muziek en
het zingen van liedjes een wezenlijk onderdeel waren van
het samenleven. Liederen werden gebruikt als journalistiek
medium, als politieke roephoorn, als troost, als begeleiding
bij feesten, om het werk vooruit te laten gaan en draaglijker te maken en uiteraard ook gewoon voor vermaak.
Elke traditie die wil voortbestaan past zich aan aan
hedendaagse vormen, daarom is er op de cd gekozen
voor interpretaties en niet voor historische reconstructie.
Het bijhorende boek, geschreven door Paul De Schepper,
gaat echter wel op zoek naar de achtergronden en bevat
de originele partituren.
Het liedmateriaal hebben we te danken aan de verhalenvertellers, zangers en zangeressen uit de woonzorgcentra
Hof Ter Engelen en Ter Durme, en aan ontmoetingen en
gesprekken bij senioren thuis of op café. Ook het archief
van Lokeren, de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land
van Waas, en de publicaties van De Souvereinen waren
een rijke bron.”

ECONOMIE, CULTUUR EN TOERISME

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

De cd met Lokerse liedjes, in een productie van Gerry
De Mol, wordt gebracht door gekende en minder gekende
muzikanten. Werkten mee: Wouter Vandenabeele en
Jeroen Knaepen, Gerry De Mol, Lieve Van Lancker, Bart
Van Avermaet, Couleur Vocale, Juice of The Barley, Goe
Voals en uit de Moate, Little Dixie, Sielke De Mulder,
Malaika, Chandresyx, Corien Van Bogaert, Luc Van
Hende, Jan Coppieters, Paul De Schepper, Hans Smet,
De Wiene, Vrije Basisschool Dolfijn Eksaarde, e.a.
Boek en cd worden voorgesteld in het Cultureel
Centrum op 16 december (ticketverkoop CC Lokeren)

Praktisch
Verkoopprijs: 25 euro voorintekenprijs tot 16 december;
35 euro verkoopprijs vanaf 17 december. Verkooppunten:
vanaf 17 december bij Infopunt Toerisme (Markt),

Feestelijke inhuldiging Roald Dahlkast

Stadsmuseum Lokeren (Markt) en Standaard Boekhandel
(Stationsstraat). Afhalen en signeren: op 17 december
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur en op 21 december
van 16 tot 19 uur in het Cultureel Centrum (Kerkplein 5).
De auteurs zullen aanwezig zijn om te signeren.
Uw naam vermeld in het boek: wie voor 21 oktober
bestelt en betaalt, krijgt een vermelding met naam en
gemeente in het boek. Wenst u dit niet, dan dient u
dit uitdrukkelijk te melden. Na deze datum kunt u tot
16 december nog reserveren aan 25 euro, maar wordt uw
naam niet meer in het boek vermeld.

i

Contact en informatie: Johan De Grande,
0475 47 59 12, voorzitter@cultuurraadlokeren.be
en Patrick Van Rijsselberghe, 0475 51 65 32,
p.van.rijsselberghe@gmail.com,
www.lokersestraten.be,
facebookpagina: Lokerse Liekskes

Op 13 september 1916 werd de bekende Engelse schrijver
Roald Dahl geboren. De Kunstacademie Ter Beuken
afdeling Beeldende Kunst engageerde zich om gedurende
academiejaar 2015-2016 samen met een groep leerlingen
voor de bib een kast om te bouwen en te decoreren tot een
in het oog springende ‘Roald Dahlkast’ en die aan de bib te
laten bezorgen.
De bibliotheek laat deze honderdste verjaardag niet
onopgemerkt voorbij gaan. Op woensdag 14 september om
14 uur nodigt de bibliotheek van Lokeren alle Roald Dahlfans
uit voor een feestelijke inhuldiging van deze Roald Dahlkast.

Programma:

Feestelijke inhuldiging van De Roald Dahlkast gemaakt
door de leerlingen van de Kunstacademie Ter Beuken
– afdeling Beeldende Kunsten. De kast wordt feestelijk
ingehuldigd met het doorknippen van het lint door de
burgemeester van Lokeren Filip Anthuenis en de schepen
van Cultuur Marina Van Hoorick. Met aansluitend een
vertelmoment met Hilde Rogge (professionele vertelster).

14.15 uur: de kast wordt feestelijk ingehuldigd met
het doorknippen van het lint door de burgemeester
van Lokeren Filip Anthuenis en de schepen van Cultuur
Marina Van Hoorick
14.30 uur: Vertelmoment door Hilde Rogge
(professionele vertelster)

i

14.15 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: BiblioWaas, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

INFOKRANT LOKEREN | september 2016

7

JEUGD EN ONDERWIJS

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Gratis opleiding fuifcoach

De opleiding fuifcoach biedt medewerkers en organisatoren van fuiven handvaten die in de eerste plaats van pas
komen op hun eigen fuiven. Specifieke aandacht wordt ook
besteed aan medewerkers die ingeschakeld worden als
interne security en dus bijdragen tot de veiligheid op jeugdevenementen, vaak ter ondersteuning van professionele
securityagenten.
Deze opleiding wordt verzorgd door Steven Van Eersel van
Humanflow: ‘Tijdens de opleiding staan training, humor en
interactie centraal en ze is bovendien inhoudelijk op maat
van de Lokerse fuiven uitgewerkt.’

"Leid fuiven en evenementen in goede banen"
4 modules: 1. wetgeving, preventie en veilige benadering
van je fuif met een daarbij horende checklist op dinsdag
27 september, 2. verbale en fysieke agressie, hoe de lont uit
het vuur halen en enkele gesprekstechnieken op donderdag
29 september, 3. EHBO en drugsgerelateerde EHBO in het
uitgangsleven herkennen en benaderen op dinsdag 4 oktober,
4. organisatie van je fuif, praktisch en werken met mind organisation map op donderdag 6 oktober
Locatie: vergaderzalen Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, telkens van 19 tot 21.30 uur.
Deelnemers ontvangen na het volgen van alle modules een
certificaat en zijn op de komende fuiven te herkennen aan
hun kennis en kunde, maar ook aan hun fuifcoachgadget.
Meer info en inschrijvingen: dienst Sport en Jeugd,
Sportlaan 2, 09 348 95 32, els.de.pauw@lokeren.be

Speeltuin Bospark
Het Bospark op zo’n 10 minuten van het stadscentrum is
voor de Lokeraar een aangename omgeving om te vertoeven. De stad geeft volgend jaar het speelterrein gelegen
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in het Bospark een nieuw kleedje. Om de herinrichting
zo goed mogelijk te laten slagen, wil de stad een goed
ontwerp dat rekening houdt met de gebruikers en lokale
partners, binnen de mogelijkheden van de omgeving.
De dienst Sport en Jeugd organiseert verschillende inspraakmomenten:
- bevraging bij de buurtbewoners en gebruikers via enquête
- inspraakmoment op het speelterrein op zaterdag
3 september tussen 10 en 12 uur
- oprichten van een werkgroep speelterrein Bospark, die
intensief worden betrokken bij het realisatieproces.
Voor meer informatie en vragen hierover:
dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 95 32,
els.de.pauw@lokeren.be

Studietoelage schooljaar 2016-2017 hulp bij het aanvragen
De Vlaamse overheid voorziet financiële steun om de
kosten voor de school of studie te helpen dragen: de
studietoelage. Deze toelage kan aangevraagd worden
voor kleuters, leerlingen in het lager of secundair onderwijs
en studenten aan een hogeschool of universiteit. Of u
een toelage krijgt, hangt af van de samenstelling en het
inkomen van het gezin.
Wie graag extra hulp krijgt bij het invullen van de
studietoelage, kan op woensdag 26 oktober terecht in het
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, eerste verdieping,
van 16 tot 19 uur.
Meer info: dienst Samenleving, Liesbet Vergauwen,
09 340 96 02

JEUGD EN ONDERWIJS

JAC-Flash:

Ken jij je rechten en plichten
als leerling voldoende?
Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

uitleg te krijgen en om eventueel een kopie te vragen
van je toets of examen.
− Je school het geven van een schoolfuif mag verbieden?
Je maakt dus best goede afspraken.
− Je van school mag thuis blijven op een feestdag
van je godsdienst? Als je een godsdienst hebt die
erkend is door onze grondwet, kan dit. Het gaat om
de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de
anglicaanse, de Israëlische (= joodse) en islamitische
godsdienst. Vooraf moet je wel een briefje van je
ouders over dit thema afgeven.
Wist je dat:
− Je leerkracht je onbeperkt huiswerk mag geven? Als
het pakket te zwaar wordt, mag je dit uiteraard wel
bespreken.
− Je school je persoonlijke spullen zoals een gsm niet
langer mag bijhouden dan het einde van de les of
schooldag?
− Een school frisdrank kan verbieden? Hiervoor lees je
best even goed het schoolreglement.
− Je school een schriftelijke toestemming nodig heeft als
je in close-up wordt gefilmd? Voor minder duidelijke
beelden is dit in principe niet nodig.
− Je school je je examens moet laten inkijken als je
daarnaar vraagt? Bovendien heb je het recht om meer

Ben je op zoek naar meer interessante weetjes over je
rechten op school? Neem dan een kijkje op
www.scholierenkoepel.be/rechten_en_plichten/overzicht.

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

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie voorziet de sport – en jeugddienst een leuk activiteitenaanbod. Op 1 en 2 november
zijn de diensten gesloten. Op donderdag 3 en vrijdag
4 november kunnen kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar, geboortejaar 2004-2011, mee op uitstap. De kostprijs, uurregeling
en locatie kan u binnenkort terugvinden in de webshop, via
facebook en in de Infokrant van oktober.
De online-inschrijvingen voor de uitstappen starten op
3 oktober om 19 uur. Voor de online inschrijvingen, surf je
naar: https://webshoplokeren.recreatex.be/.
Wie vragen heeft over de vrijetijdspas om aanspraak
te maken op verlaagde prijzen kan hiervoor terecht bij
het OCMW tijdens de kantooruren. Meer informatie:
dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 50 80,
inschrijvingenSJC@lokeren.be
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SPORT

SPORTACTIVITEITEN 		
VAN DE SPORTDIENST
Start lessenreeksen

-

op maandag 5 september

-

De lessen hebben plaats in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, tenzij anders vermeld.

-

Hydrobic, vanaf dinsdag 6 september, van 19.45 tot
20.45 uur in het Durmebad. 3 euro per les.
Aerobic – physical control, vanaf donderdag 8 september, van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex. 2,50 euro per les.
Lunchzwemmen, vanaf donderdag 8 en vrijdag
9 september, van 12 tot 13.15 uur. 2 euro (+ 14 jaar) of
1,50 euro (-14 jaar).
Aquafitness en revalidatie, vanaf vrijdag 9 september,
van 16 tot 17 uur in het Durmebad. 3 euro per les.
Ladies Move start op dinsdag 13 september om 13.30 uur
en op donderdag 15 september om 13.30 uur. Opgelet
deze activiteit heeft plaats in de Kazernestraat en
niet in het Sport- en Jeugdcomplex. 20 euro voor een
10 beurtenkaart.

Jeugd:
-

-

Sportief verjaardagsfeestje (6 tot 12 jaar), op woensdag van 14 tot 16.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex
(zwemmen + sporten). Er moet lang op voorhand
gereserveerd worden aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex. Het aanbod is beperkt en er is heel wat
interesse. 8 euro per kind, met minimum 10 kinderen.
Multimove voor kinderen tussen 3 en 7 jaar in Lokeren.
Multimove biedt Vlaamse kinderen een gevarieerd
bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de
algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en
waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar is. De fundamentele bewegingsvaardigheden
zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd
geprikkeld worden. Inschrijving enkel via de webshop
https://webshoplokeren.recreatex.be/. Opgelet deze
reeksen zijn zeer snel volzet. U schrijft in per kwartaal
van september tot december. Bij mooi weer kunnen
de lessen ook buiten plaatsvinden. Per reeks maximum
30 deelnemers.
Woensdag: startdatum 7 september van 14 tot 15 uur :
3 en 4 jaar (niet tijdens de schoolvakanties)
Zaterdag : startdatum 17 september van 10 tot 11 uur:
3 en 4 jaar en van 11 tot 12 uur: 5, 6 en 7 jaar (tijdens
schoolvakanties enkel de 1e zaterdag)

Volwassenen:
-

-
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Aerobic – total body workout, vanaf maandag
5 september, van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en
Jeugdcomplex. 2,50 euro per les.
Conditietraining – fit for fun, vanaf dinsdag
6 september, van 9.15 tot 10.45 uur in het Sport- en
Jeugdcomplex. 2,50 euro per les.
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Senioren:
-

-

Sport en bewegen voor senioren vanaf woensdag
7 september in het Sport- en Jeugdcomplex, van 9.45
tot 10.45 uur. 2 euro per les.
Aquagym + zwemmen, vanaf donderdag 8 september
van 16 tot 17 uur in het Durmebad. 2 euro per les.
Sport en gymnastiek voor senioren, vanaf vrijdag
9 september in het Sport- en Jeugdcomplex, van 9.45
tot 10.45 uur. 2 euro per les.

Voor de wekelijkse lessenreeksen (uitgezonderd sportief
verjaardagsfeestje) hoeft u niet op voorhand in te
schrijven. Meer info: Sportdienst Lokeren, Sportlaan 2,
09 340 50 80, sportdienst@lokeren.be,
www.lokeren.be/sport

Start nieuwe lessenreeksen zwemmen
in het Durmebad

Kleuters van 4 tot 6 jaar (start zaterdag 6 september)
-

Watergewenning op zaterdagvoormiddag van 10.15
tot 11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Samen met papa
of mama en andere kindjes de schrik van het water
overwinnen en de eerste stap zetten op weg naar het

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Start to Crawl (beginners):

start woensdag 7 september en
donderdag 8 september

-

-

echte zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (begeleider
inbegrepen).
Voorbereidend zwemmen I op zaterdagvoormiddag
van 10.15 tot 11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Na het
behalen van het brevet watergewenning leer je hier,
samen met mama of papa, drijven en de beginselen
van het zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (begeleider
inbegrepen).
Voorbereidend zwemmen II op zaterdagvoormiddag
van 9.30 tot 10.15 uur. 50 euro voor 10 lessen. Voor
kleuters die hun brevet voorbereidend zwemmen met
succes behaald hebben.

Jongeren vanaf 6 jaar, beginners of vervolmaking
(12 lessen)
Op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 18 uur of
van 18 tot 19 uur (3 lessen per week, om de 14 dagen).
Op woensdag van 16 tot 17 uur of van 17 tot 18 uur
(wekelijks). De cursus bevat 12 lessen en kost 60 euro, te
betalen bij inschrijving. Beginners: brevet watergewenning vereist. Proefjes watergewenning kunnen afgelegd
worden tijdens de openingsuren (zie www.lokeren.be/sport),
accommodatie.

Volwassenen
Op dinsdag en donderdag van 18.45 tot 19.45 uur en zondagvoormiddag van 9 tot 10 uur (om de 14 dagen). Prijs:
60 euro (12 lessen), te betalen bij inschrijving.

Senioren
Tijdens deze lessen leren de deelnemers systematisch hun
schrik voor water overwinnen en de basistechnieken van
schoolslag worden aangeleerd. De lessen zijn uitsluitend
voor senioren (55+) en aangepast aan hun tempo en
mogelijkheden. Elke maandag van 16 tot 17 uur. Deze
cursus bevat 12 lessen en kost 60 euro. De cursus start als
er voldoende inschrijvingen zijn.
Wie graag wil leren zwemmen kan terecht aan de balie
van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2,
09 340 50 80, sportdienst@lokeren.be.
Vooraf inschrijven aan de kassa van het zwembad,
betalen bij inschrijving.

In deze start to Crawl reeks leer je in 10 weken alle basistechnieken aan van de crawlbeweging. Oefeningen op het
drijfvermogen, de arm– en beenbeweging en ademhaling
komen aan bod. Iedere deelnemer is na de lessenreeks
in staat crawl te zwemmen. Tevens zal je een pakket aan
oefeningen aangeleerd krijgen waarmee je later op eigen
houtje verder kan werken aan je zwemtechniek. De lessen
vinden plaats op woensdagavond van 21 tot 22 uur en op
donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. De prijs van het
10-lessenpakket bedraagt 30 euro, te betalen bij inschrijving. Opgelet deze cursus is heel snel volzet.
Wie wenst deel te nemen aan een volgende cursus, kan
zijn gegevens laten noteren (09 340 50 80,
sportdienst@lokeren.be), wij nemen dan contact op met u

Maand van de Sportclub
op zaterdag 11 september

De Maand van de Sportclub is een onderdeel van de
vrijetijdsmarkt te Lokeren en vindt plaats op zaterdag
11 september tussen 14 en 17 uur. Met medewerking van
volgende clubs: Aikido, De Schuur, DIOP, Domestic Dog,
Ge-Baek, hockey, karate, LZV, ropeskipping, The Fighters,
TTC en VL@S en de Judoclub Lokeren.
Meer info: www.lokeren.be, Sportdienst Lokeren,
Patrick Van Hooste, 09 340 50 80

Start to mountainbike
In het najaar organiseert de sportdienst voor de tweede
keer de cursus ‘Start to Mountainbike’. De lessen zijn zeer
laagdrempelig en staan open voor beginners en voor
INFOKRANT LOKEREN | september 2016
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Peuters (2,5 – 3 jaar peuter en eerste kleuterklas):
maandagnamiddag van 16.15 tot 17 uur.
Ouders kunnen meedoen of kijken indien gewenst.
Maximum 8 deelnemers. Geen voorinschrijvingen.
5 euro per sessie (korting met vrijetijdspas).
Kleuters (4 – 5 – 6-jarigen/tweede en derde kleuterklas):
maandagnamiddag van 17 tot 17.45 uur. Maximum 12
deelnemers. Geen voorinschrijvingen. 5 euro per sessie
(korting met vrijetijdspas).

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.
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 vindt plaats
op zondag 18 september.
Inschrijven kan aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex. Meer info: Sportdienst, 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

Mindful peuter- en kleuteryoga

Sessies vinden plaats in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2. Meer info: Nele Bulens, Sportlaan 2,
09 340 94 28, 0478 82 90 24, nele.bulens@lokeren.be

Sneukelfietstocht voor senioren
23 september

Verzamelen in het Sport- en Jeugdcomplex voor koffie met
boterkoeken. Daarna rit van 55 à 60 km langs prachtige
landelijke wegen in Lokeren en omstreken. Onderweg
wordt er meermaals gestopt om de innerlijke mens te
versterken. Bij aankomst in het Sport- en Jeugdcomplex is
er ook nog iets lekkers voorzien.
Deelnemen kost 18 euro, vooraf inschrijven noodzakelijk.
Inschrijven en betalen gebeurt aan de balie van het
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2 en kan tot maandag
19 september.
Organisatie en info: Sportdienst, 09 340 50 82,
sportdienst@lokeren.be

Sportdag 50+

van de ILV Schelde-Durme in Wetteren

Op maandag 5 september en telkens twee lessen op 12,
19 en 26 september.
Het Huis van het Kind en de Sportdienst bieden de
mogelijkheid om wekelijks te genieten van een klein uurtje
yoga. In deze lessen ervaren peuters en kleuters de helende
kracht van yoga. Het zijn losse lessen zodat peuters/
kleuters op elk moment kunnen aansluiten.
�Yoga maakt ons bewust van de taal van ons lichaam. Dit
door onze zintuigen te gebruiken: horen, zien, voelen,
ruiken, smaken. In de lessen werken we met thema’s uit de
natuur. Trek best soepele kledij aan.˝
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Jaarlijkse sportdag 50+ van de ILV Burensportdienst
Schelde-Durme op dinsdag 11 oktober in sportcentrum
de Warande in Wetteren. De ideale gelegenheid voor
sportieve en minder sportieve 50-plussers om deel te
nemen aan gekende sporten, of om kennis te maken met

SPORT

minder bekende sporten, o.a. aquagym, wandelen, drums’
alive, badminton, fitheidstest, wandelvoetbal, petanque,
rugschool. Er zijn zowel sporten met hoge intensiteit, als
rustige sporten. Deelnemen kan een gehele (8 euro) of een
halve dag (4 euro) en eten bestellen kan maar moet zeker
niet. De sportdienst legt een gratis bus in, maar wie dat wil,
kan met eigen vervoer naar Wetteren gaan.
Meer informatie bij de sportdienst. Inschrijven op voorhand is verplicht en kan tot en met vrijdag 28 september.
Inschrijven en betalen moet gebeuren aan de balie van
het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2

Sportelactiviteit:

bowling voor senioren

van dezelfde leeftijdsgroep. De wedstrijden worden
georganiseerd voor de 6 jaren van het basisonderwijs
en de twee eerste jaren van het secundair onderwijs.
Er wordt in elke categorie een scholenklassement
opgemaakt volgens de 5 best geklasseerde van iedere
school. De afstanden zijn 600 m voor het eerste leerjaar
en 1000 m voor de andere groepen.
Inschrijven is alleen mogelijk via de eigen Lokerse
scholen.

Heel de maand september
Bowling voor senioren op vrijdag 9 en 16 september.
De overige data verschijnen in de volgende Infokrant en
zullen ook worden meegegeven op de eerste bowling van
september. In bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme.
Meespelen kost 8 euro (2 spelen, koffie en gebak inbegrepen). Iedereen kan mee, ook senioren die niet over eigen
vervoer beschikken.
Vertrek om 13 uur aan het zwembad, Sportlaan 3.
De bowling start rond 14 uur en eindigt rond 17 uur.
Info: sportdienst, 09 340 50 82

gratis lessen Aikido

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Scholenveldloop
Op woensdag 28 september organiseren Atletiek
vereniging Lokeren (AVLO) en SVS in samenwerking
met sportdienst Lokeren de traditionele scholenveldloop voor het lager onderwijs. Deze scholenveldloop
heeft plaats op het atletiekterrein, Sportlaan te
Lokeren. De eerste start, voor het eerste leerjaar, wordt
gegeven om 14 uur stipt. Een wedstrijd voor meisjes
wordt telkens gevolgd door een wedstrijd voor jongens

Aikidoclub TaiWa biedt gedurende de hele maand september gratis initiatielessen aan, op dinsdag en donderdag
van 19.30 tot 21 uur. Vanaf 12 jaar en ouder, voor man
en vrouw. Aikido is een Japanse krijgsdiscipline met een
sterk filosofische inslag.
19.30 tot 21 uur, Centrum Gevechtssporten
Kazernestraat 95; gratis
Organisatie en info: Aikidoclub TaiWa Lokeren,
0474 63 14 98, info@aikidotaiwa.be,
www.aikidotaiwa.be

INFOKRANT LOKEREN | september 2016
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VEILIGHEID EN VERKEER

Fietsengravering

Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.
Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt 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? Duid dit
aan op de website. U zal dan automatisch gecontacteerd
worden door Politie Lokeren. Na het voorleggen van het
attest van fietsdiefstal of het aankoopbewijs van uw fiets,
zal de fiets aan jou teruggegeven worden.

Preventietip van de maand
Bij bouw- of verbouwingsplannen werkt het
kostenbesparend om reeds bij de aanvang van het
project aan veiligheid te denken. Geïntegreerde
veiligheidsmaatregelen zijn vaak goedkoper dan wanneer
die nadien moeten worden geïnstalleerd.

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.

14
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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

Gasweetje
Sinds 1 januari 2015 worden inbreuken betreffende
stilstaan en parkeren bestraft met gemeentelijke
administratieve sancties. Het onderscheid tussen parkeren
en stilstaan blijkt evenwel niet voor iedereen even duidelijk
te zijn. ‘Stilstaan’ slaat op de tijd die nodig is om goederen
te laden/lossen of om personen te laten in-/uitstappen.
Wie inkopen doet of geld afhaalt aan de bankautomaat,
staat dus altijd geparkeerd (ook al is het maar voor even).
Opgelet, op sommige plaatsen geldt zowel een verbod
op parkeren als op stilstaan onder meer bij een trottoir,
fietspad, oversteekplaats of kruispunt.

De week van mobiliteit

Van 16 tot 22 september
Fietstelweek - 19 tot 26 september
Tijdens die week telt elke fietser en
fietskilometer in Vlaanderen. Fietsers
kunnen ook helpen. Vanaf 5 september
kan de FietsTelApp gratis gedownload
worden om meer te weten over fietsverplaatsingen Lokeren. Deelnemers
maken kans op mooie prijzen.
Tijdens de week van mobiliteit houden vele scholen een Strapdag. Kinderen, leerkrachten en (groot)ouders
stappen of trappen naar school. Te
voet of met de fiets naar school zorgt
voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoorten.
Meer info: www.fietstelweek.be (daar is de app te
downloaden vanaf 5 september)

VACATURES

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

STADSBESTUUR LOKEREN LEGT
WERVINGSRESERVES AAN VOOR:
4 TECHNISCH ASSISTENTEN
Technische dienst
D1-D3 | m/v | contractueel | voltijds
Functies:
1. technisch assistent Groendienst: Samen met uw
collega’s en/of onder leiding van een ploegleider werkt u
mee aan het straatbeeld van de Stad Lokeren. U wordt
vooral ingezet voor het aanleggen en onderhouden van
parken en beplanting. U kan eveneens ingezet worden
bij de reiniging van het openbaar domein. U werkt met
verschillende gereedschappen en machines.
2. technisch assistent Wegenwerken: U voert samen met
uw collega’s en/of onder leiding van een ploegleider, alle
werkopdrachten uit binnen de sectie wegen en riolering.
U helpt ervoor te zorgen dat het wegen- en rioleringsnet
van de Stad Lokeren in goede operationele toestand
blijft.
3. technisch assistent Metaalwerken: U voert samen
met een collega voor de dienst wegenwerken alle
werkopdrachten uit binnen de sectie metaalwerken. U
helpt ervoor te zorgen dat de gebouwen en wegen van
de Stad Lokeren in goede operationele toestand blijven.
4. technisch assistent Logistiek en signalisatie: U voert
samen met uw collega’s en/of onder leiding van een
verantwoordelijke alle werkopdrachten uit binnen de
sectie signalisatie en logistiek. U zorgt ervoor dat de
signalisatie van de Stad Lokeren in goede operationele
toestand blijft alsook dat alle organisaties en diensten
de nodige en correcte logistieke ondersteuning krijgen.
Uw profiel:
Wij zijn op zoek naar initiatiefnemers met verantwoordelijkheidsgevoel en een hoge graad van flexibiliteit. De
perfecte uitvoering van een opdracht geeft u steeds weer
voldoening. Werken buiten de normale werkuren, fysisch
belastend werk en buitenwerk in diverse weersomstandigheden schrikken u niet af. Orde en netheid zijn onmisbare
eigenschappen. Tevens verwachten wij een klantgerichte
houding ten opzichte van de burger. Loyaliteit, discretie en
verantwoordelijkheidszin vinden wij noodzakelijk. U werkt
bovendien graag in teamverband.
Ons aanbod:
Minimum bruto aanvangswedde 1867.54 euro/maand.
Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto
eindwedde van 2830.04 euro/maand. Tewerkstellingen

in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking
genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante
privé-ervaring (maximum 12 jaar). Maaltijdcheques,
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en gratis
openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Minstens 30
vakantiedagen en 14 feestdagen. Extralegaal pensioen.
Er wordt een wervingsreserve per functie aangelegd voor
de duur van één jaar (verlengbaar). De eerstvolgende
vacature betreft voor elke functie 1 voltijdse betrekking.
Voor de groendienst kunnen er op vrij korte termijn nog
functies vacant komen.
Interesse? Tot en met 15 september 2016 kunt u solliciteren
via www.lokeren.be/stad-en-bestuur/werken-bij-de-stad/
vacatures
Bij uw kandidatuur dient een curriculum vitae en een
uittreksel uit het strafregister, model 1 - art. 595 Sv
(maximaal 3 maanden oud op 15 september 2016)
toegevoegd te worden. Dit moet ten laatste op 25
september 2016 in ons bezit zijn om te worden toegelaten
tot de selectieprocedure.
Meer info: 09 340 86 19 of vacatures@lokeren.be

OCMW LOKEREN ZOEKT EEN:
PROGRAMMEUR - AUTOMATISERINGSCONSULENT
B1-B3 | m/v | contractueel | voltijds | opname in
wervingsreserve
De functie: Als programmeur - automatiseringsconsulent
staat u in voor nieuwe automatiseringsprojecten en de
daaraan verbonden integratie in de bestaande systemen
(MS CRM – Sharepoint - Ruby on Rails). U kan bestaande
projecten uitbreiden op basis van de vragen binnen de
organisatie, waarbij u in continu contact staat met de
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projectmanager, de interne en externe betrokken partijen.
U begeleidt gebruikers en lost specifieke problemen op met
betrekking tot de programmatuur (o.a. via interne opleiding, gebruikersmanuals). U zet de nodige procedures op
om zo snel mogelijk een probleem te localiseren en op te
lossen. U volgt nieuwe technologieën, trends en technische
ontwikkelingen op.
Uw profiel: We zijn op zoek naar een gedreven medewerker met een grondige kennis inzake programmeren (MS
CRM – Sharepoint - Ruby on Rails) en projectopvolging. De
functie vereist ook een basiskennis hardware, software en
besturingssystemen. U heeft de nodige communicatieve
vaardigheden en kan medewerkers stimuleren en motiveren. U bent een initiatiefnemer die zelfstandig projecten
opvolgt en begeleidt. U heeft een bachelordiploma, of een
diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee

gelijkgesteld, of een hoger diploma. U slaagt voor een
vergelijkende selectieprocedure.
Ons aanbod:
Minimum bruto aanvangswedde 2389,81 euro/maand.
Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto
eindwedde van 3985,29 euro/maand. Tewerkstellingen
in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking
genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante
privé-ervaring (maximum 12 jaar). Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en gratis openbaar
vervoer voor woon-werkverkeer. Glijdende werkuren.
Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen. Extralegaal
pensioen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de
duur van één jaar (verlengbaar). De eerstvolgende vacature
betreft 1 voltijdse betrekking.
Interesse? Tot en met 15 september 2016 kunt u solliciteren
via www.lokeren.be/stad-en-bestuur/werken-bij-de-stad/
vacatures
Bij uw kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie
van uw bachelordiploma en een uittreksel uit het strafregister, model 1 - art. 595 Sv (maximaal 3 maanden oud
op 15 september 2016) toegevoegd te worden. Dit moet
ten laatste op 25 september 2016 in ons bezit zijn om te
worden toegelaten tot de selectieprocedure.
Meer info: 09 340 86 19 of vacatures@lokeren.be

SOCIAAL EN GEZONDHEID
Babbelonië in Lokeren
Elke week vanaf donderdag 1 september
Babbelonië biedt iedereen de kans om één keer per week
kleurrijke gesprekken te voeren over relaties, sport, de
kinderen, boeken, muziek, mode, politiek, kortom over het
leven. Elke week wordt er een thema voorbereid door onze
vaste begeleidster, Bea Alen, bij voorkeur in overleg met de
groep zelf. Af en toe gaat de groep op uitstap, om de lokale
plaatsen en organisaties beter leren kennen.
Ondertussen zijn er al 2 ‘babbelgroepen’ in Lokeren. Vanaf
donderdag 1 september, gaat Babbelonië opnieuw van
start. In de voormiddag is er Babbelonië voor de vrouwen
en in de namiddag kan je deelnemen aan de gemengde
Babbeloniëgroep. Babbelonië geeft anderstaligen de kans
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om hun Nederlands verder te oefenen. Alle deelnemers
ontdekken meer over elkaars cultuur en gewoontes.
Babbelonië is gratis. Je kiest zelf of je elke week komt, of

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

af en toe. Tijdens schoolvakanties is er geen Babbelonië.
Inschrijven hoeft niet en je kan op elk moment instappen.
Babbelonië is een initiatief van Stad Lokeren in
samenwerking met Vormingplus Waas-en-Dender en het
Agentschap voor Integratie en Inburgering.
Praktisch
Vrouwengroep: vanaf 1 september elke donderdag van 9
tot 11 uur.
Gemengde groep: vanaf 15 september elke donderdag
van 13.15 tot 15.15 uur.
Waar: De Moazoart, Kazernestraat 80
Meer info: dienst Samenleving, Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, Ellen Fierens, 09 340 94 28,
ellen.fierens@lokeren.be of Hadassah Rooze, 09 340 96 04,
hadassah.rooze@lokeren.be

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Mindfulnesstraining
Op woensdagen 14 september, 21 september,
28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober,
26 oktober (geen les in de herfstvakantie) en 9 november
Door zijn unieke integratie van Westerse psychologie en
Oosterse technieken heeft deze aandachtstraining een
invloed op de manier waarop je in het leven staat: hoe je
denkt, hoe je in relatie staat tot anderen, hoe je omgaat
met je emoties, werk, gezag, en niet in het minst met
stress.
19 tot 21.30 uur, Cultureel Centrum, Kerkplein, zaal D
Meer info en inschrijvingen: Ginny Hillebrandt,
0478 43 61 23

Yoga en mindfulness terugkomsessies
MetaalMatch

Het project MetaalMatch koppelt vacatures uit de
metaalsector aan opleiding en begeleiding op maat
aan werkzoekenden met interesse in de sector. De
opleiding MetaalMatch bestaan uit een pakket technische
opleiding (basisprocedés lassen, uitgebreide module
lassen, basistechnieken metaal, lastechnologie), algemene
vorming (VCA, planlezen, sollicitatietraining), en een
vacaturegerichte opleiding op de werkvloer onder de
vorm van een stage in de metaalsector in de regio van de
cursisten.
Kandidaten worden uitgenodigd op een infosessie begin
september waar de betrokken organisaties het project
toelichten en vragen beantwoorden. Geïnteresseerden
doorlopen een intake en een selectie, de groep
(12 cursisten) gaat van start eind september. De opleiding
vindt plaats in de gebouwen van PCVO Scheldeland,
Durmelaan 34A in Lokeren.
Meer info: opleidingscoach Vé Noppe, 0475 672 604,
metaalmatch@mlwb.be

Easy yoga - elke donderdagavond (behalve in de
vakanties - september, oktober, november, december)
Deze yogalessen zijn geschikt voor iedereen, met een vaste
reeks van yogahoudingen en een ononderbroken flow
van adem en beweging. Volgde je reeds een basistraining
mindfulness? Dan kan je wekelijks aansluiten om in groep
te blijven oefenen, vragen te stellen rond meditatie
ervaringen en begeleide meditatie bij te wonen.
19 tot 20 uur yoga of 20 tot 21 uur mindfulness, A.
De Vosstraat 3 (naast fietsroute en supermarkt – 1e
verdiep); 7 euro (per sessie) of 55 euro (10-beurtenkaart)
Organisatie en meer info: OAMI nv, A De Vosstraat 3,
inschrijven bij Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23,
ginny@itam.be

Yogalessen voor iedereen
Door Philippe Gits – 8, 15, 22 en 29 september, 6,
13, 20 en 27 oktober, 10, 17 en 24 november en 8 en
15 december.
De vele verschillende bewegingen versterken de
wervelkolom, stimuleren de bloedsomloop, zorgen voor
een betere ademhaling, stimuleren de organen, versterken
het zelfvertrouwen en bevorderen een grotere rust en
innerlijke stabiliteit.
10 tot 11.30 uur, zaal Het Volk, Poststraat 4; 168 euro
Organisatie en reservaties:
Gezondheidspromotie CM Waas en Dender, 03 760 38 11,
gpro.waasendender@cm.be, www.cm.be/agenda
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Keuzemenu Rozelintjesactie oktober 2016
In oktober kleurt Lokeren roze. De hele maand organiseert het OCMW-Sociaal Huis verschillende
rozelintjesevenementen waarbij het belang van vroegtijdig opsporen van borstkanker centraal staat.
Kies uit onderstaand menu één of meerdere van de talrijke activiteiten en draag je steentje bij aan
deze campagne.

1. Marktactie – 5 oktober van 8 tot 12 uur
Kom langs en krijg meer info over het belang van
vroegtijdig opsporen van borstkanker.

2. Rozelintjesloop – 9 oktober om 10 uur

Wat gebeurt er met de foto’s? Hoe verloopt een onderzoek precies?
Wanneer: af te spreken bij inschrijving
Locatie: AZ Lokeren
Prijs: gratis
Info en inschrijven:
kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 05

6. Seniorensport
(voor deze activiteit kan enkel individueel ingeschreven
worden)
Wanneer: 28 oktober van 9.45 tot 10.45 uur
Locatie: Stedelijk Sport en Jeugdcomplex
Prijs: 2 euro (koffie en gebak inbegrepen)
Info en inschrijven: vanaf 15 september tot 21 oktober
bij Tom Duquet , 09 340 50 82, tom.duquet@lokeren.be
Recreatieve aflossingsmarathon in Bospark en op de
Finse piste.
Locatie: speelplein Nachtegaallaan
Info en inschrijven: marcel.oelbrandt@telenet.be,
0476 35 59 76

3. Ladiesnight – 11 oktober om 19.30 uur
Gratis film: ‘The longest Ride’.
Locatie: Torenzaal Cultureel Centrum, Torenstraat
Info en inschrijven: kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be,
09 340 86 05

7. Wandelingen
Bomenwandeling – 18 oktober en 27 oktober van 13.30
tot 15.30 uur
Wandel langs de bomen in het Lokerse stadscentrum.
De wandelaar wordt uitgenodigd bomen te ontdekken,
te bekijken, te bewonderen, er omheen te lopen, ze te
betasten.
Parkenwandeling ‘Cultuur in ’t Groen’- 29 oktober van
13.30 tot 15.30 uur

4. Mammoboxsessie
Het mammoboxspel geeft vrouwen de kans om in
kleine groep over diverse borstthema’s te praten.
Wanneer: kies zelf een datum in oktober
Locatie: locatie van de vereniging
Info en inschrijven:
kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 05

5. Groepsbezoek mammografische eenheid AZ
Lokeren
Ga mee achter de schermen van de mammografische
eenheid. Hoe wordt een mammografie genomen?
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Wandel door de prachtige stadsparken van Lokeren en
ontdek merkwaardige villa’s, ijskelders, een dierenpark,
een kruidentuin.
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MODEWANDELING 2016
zaterdag 10 september
VAN 14.30 TOT 17 UUR OP EEN NIEUWE LOCATIE

De 11de editie van de Modewandeling wordt in een nieuw
kleedje gestoken. De rode
loper – de langste catwalk van
het Waasland – vertrekt deze
keer vanuit het stadhuis. Kom
de nieuwe herfst- en wintercollecties bewonderen op
de catwalk tussen de bomen
op de parking van de Markt.
Twintig winkels zullen met vier
passages de nieuwe trends
voor deze winter showen.

Iedereen welkom vanaf 14.30
uur.
De Modewandeling is een
jaarlijkse must voor wie van
mode, lifestyle en echte Lokerse ambiance houdt.
MEER INFORMATIE
Infopunt Toerisme
Markt 2, 9160 Lokeren,
09 340 94 74
toerisme@lokeren.be
Gratis toegang

VRIJETIJDSMARKT 2016

Modewandeling · zaterdag 10 september

zaterdag 10 september
VAN 14 TOT 17.30 UUR, VAN DE ‘DWARSLIGGER’ TOT AAN DE
SINT-LAURENTIUSKERK (NIEUWE LOCATIE)

De Lokerse verenigingen
bundelen de krachten om
jou hun activiteiten voor te
stellen. Laat je verleiden door
het diverse culturele aanbod,
geniet van de verschillende
sportdemonstraties of flaneer
gezellig langs de kraampjes. De geschifte bende van
Toâpe Tegaare zorgt voor het
muzikale entertainment op de

nieuwe locatie van de Vrijetijdsmarkt, tussen het beeld
‘De Dwarsligger’ en de SintLaurentiuskerk.
MEER INFORMATIE
Infopunt Toerisme
Markt 2, 9160 Lokeren,
09 340 94 74
toerisme@lokeren.be

Vrijetijdsmarkt · zaterdag 10 september

Gratis toegang

LOKEREN ZINGT
zaterdag 10 september
VANAF 20 UUR, EVENEMENTENPLEIN EN MARKT

Smeer jouw stembanden want
het grootste zangfeest van
Lokeren is terug Jong en oud,
familie en vrienden, kortom
iedereen kan meezingen met
de hits van vroeger en nu.
Dankzij de unieke samenwerking tussen de medewerkers
van de Lokerse Feesten en de

Fonnefeesten zal de ambiance
tussen pot en pint verzekerd
zijn.
MEER INFORMATIE
www.vlaanderenzingt.be
Gratis toegang
Lokeren zingt · zaterdag 10 september

OPEN MONUMENTENDAG
FIETSTOCHT ‘DE BOER OP’
zondag 11 september
OM 14.30 UUR

Open monumentendag · zondag 11 september

#LokerseJeugd · vrijdag 9 september

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Twee koeien en
een half paard’ in het Stadsmuseum organiseert Infopunt
Toerisme op Open Monumentendag een fietstocht ‘De boer
op’. De tocht leidt langs veld
en wei naar oude boerderijen
en merkwaardige hoevegebouwen. Ondertussen krijgt u
ook uitleg over het landschap
dat door de wijze van land- en

tuinbouw in onze streek zijn
uitzicht kreeg. Afstand: ± 20
km met proevertjesstop. Gids:
Johan Terryn.
MEER INFORMATIE
EN INSCHRIJVEN (GEWENST)
Infopunt Toerisme
Markt 2, 9160 Lokeren,
09 340 94 74
toerisme@lokeren.be
Gratis deelname

STARTMOMENT
#LOKERSEJEUGD
vrijdag 9 september
OM 19 UUR (TOT 22 UUR) ONDER DE SHELTER

#LokerseJeugd, je heb het
misschien al opgemerkt in het
straatbeeld. De nieuwe naam
van de Lokerse jeugdraad, een
nieuwe naam wil ook meteen
zeggen een nieuw begin. Een
jaar lang heeft de jeugdraad
aan die nieuwe vorm gewerkt,
om de Lokerse jeugd een
laagdrempelig platform aan
te bieden. Heb je een ‘ei’ rond
iets dat met jeugd te maken
heeft, of gewoon iets algemeen? Blijf er niet mee zitten,
gebruik de #LokerseJeugd om
het aan te kaarten. Op vrijdag
9 september kun je #LokerseJeugd vinden onder de shelter
op de Markt. “Daar stellen we
onszelf en onze nieuwe vorm
aan jullie voor, kunnen jullie
met ons kennismaken en natuurlijk ook genieten van een
gezellig samenzijn. We onthul-

len bovendien het ‘ei’ van de
Lokerse jeugd dat werd gelegd
werd tijdens de grote bevolkingsbevraging ‘Leg je ei’ in
het voorjaar, en iedere jongere
krijgt de kans om aandacht te
vragen voor wat Lokeren nog
jeugdvriendelijker kan maken.
Ben je jong dan mag je zeker
niet ontbreken op deze avond.
Kom het ontdekken.
Voor wie: alle Lokerse jeugd
vanaf 16 jaar is welkom.
Word #LokerseJeugd en
help ons van Lokeren een
jeugdvriendelijkere stad te
maken.”
MEER INFORMATIE
Dienst Jeugd stad Lokeren
www.lokeren.be/jeugd

DAG VAN DE KLANT
zaterdag 24 september
Op de Dag van de Klant, zaterdag 24 september, leggen de
Lokerse handelaars je extra in
de watten, met een originele
attentie. Een lekkere attentie
bovendien: bij talrijke winkeliers krijg je bij elke aankoop
een bonnetje waarmee je
een Lokerse specialiteit kunt
degusteren. Laat je verwen-

nen, kom kopen in Lokeren
en proef een Lokerse lekkernij aan de kraampjes bij ‘De
Dwarsligger’ op de Markt.
ORGANISATIE
Unizo Lokeren
en de Middenstandsraad
Dag van de klant · zaterdag 24 september

DE DEELNEMENDE HANDELAARS HERKEN JE AAN DEZE STICKER:

Vrijetijdsmarkt · zaterdag 10 september

Modewandeling · zaterdag 10 september

Lokeren zingt · zaterdag 10 september

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Stiltewandeling – 20 en 28 oktober van 13.30 tot 15.30 uur
Maak in groep kennis met het geluid van stilte. Tijdens
de wandeling kom je via opdrachtjes heel wat te weten
over wat stilte voor jou betekent.

8. Roze gebak

Chocoladewandeling – 17 en 25 oktober van 13.30 tot
15.30 uur

In de maand oktober brengt de bakkersbond Lokeren
en omstreken opnieuw het roze gebak uit. Voor een
overzicht van de bakkers die deze lekkernij verkopen:
www.lokeren.be

9. Stadionactie
Een wandeling om je vingers bij af te likken.
Proeverijwandeling – 21 en 24 oktober van 13.30 tot
15.30 uur
Een minismiekeltocht die je kennis laat maken met de
Lokerse streekgerechten en streekproducten met hun
historiek.
Prijs wandelingen: gratis
Locatie: vertrek Infopunt Toerisme (de stiltewandeling
vertrekt aan de Kruiskapel, Kruiskapeldreef, Eksaarde)
Info en inschrijven: vanaf 1 september en uiterlijk
tot 30 september bij Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be

Het stadion kleurt roze tijdens de match van Sporting
Lokeren- KV Mechelen in het weekend van 5 november.
Dames met een roze lintjes kunnen hun tickets
bekomen aan 5 euro.

Meer info: UitDatabank, www.lokeren.be

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 21 september van 9
tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 21 september van 9
tot 10 uur.

Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaarde-dorp
88: iedere tweede en vierde donderdag van de maand van
13.30 tot 15 uur.
De zitdagen hebben plaats op donderdag 8 september en
donderdag 22 september.
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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 Zekerheid 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 27 september.

Vacatures vrijwilligerswerk
Familiezorg Oost-Vlaanderen is op zoek naar enthousiaste
en geëngageerde vrijwilligers uit regio Lokeren voor dagverzorgingscentrum Laurens. Het dagverzorgingscentrum
is gevestigd aan woonzorgcentrum Hof Ter Engelen.
DVC Laurens is ontstaan uit een samenwerking tussen
Familiezorg O-Vl. en WZC Ter Engelen. Het biedt ouderen
vanaf 65 jaar de mogelijkheid om een gezellige dag samen
met leeftijdsgenoten door te brengen.
Vrijwilligers kunnen helpen bij volgende taken:
- ondersteuning van de verzorgenden in het DVC: meehelpen bij activiteiten (koken, knutselen, gezelschapsspelen)
- vervoer en/of begeleiding bij uitstappen
- begeleiding bij wandelingen
- vervoer van gebruikers van en naar het DVC
- fijne babbels en een luisterend oor bieden aan de ouderen.
Familiezorg biedt een kilometervergoeding voor alle verplaatsingen: woon-vrijwilligerswerk, kilometers in opdracht.
Contact: Joke Jacobs (verantwoordelijke DVC),
0497 97 77 97 of joke.jacobs@familiezorg.be

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

De Sperwer vzw is een organisatie die werkt voor
volwassenen met een beperking. Ze zoeken vrijwilligers
voor volgende taken:
- een warme maaltijd bereiden voor een groepje van 5 tot
8 personen in een keukentje in het Bospark
- met de wandelclub wekelijks een wandeling begeleiden
- aan het fietsproject te Berlare een warme maaltijd
bereiden voor 8 personen.
Contact: Els Claeys, 09 348 53 34 of els@sperwer.be
Beantwoord jij de Zelfmoordlijn 1813?
Wil jij een luisterend oor bieden? Ben jij bereid
om oproepen te beantwoorden van mensen met
zelfdodingsgedachten en hun omgeving via telefoon,
chat of e-mail? Je hebt geen specifieke vooropleiding
nodig. In de basisopleiding ontwikkel je de nodige kennis,
vaardigheden en attitudes. Omwille van de anonimiteit van
de Zelfmoordlijn 1813 wordt gevraagd om discreet om te
gaan met je intentie om vrijwilliger te worden.
Interesse? Meld je aan via volgende site:
www.preventiezelfdoding.be/vrijwilligers/
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
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
09 340 86 68, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be

Jubilea

Volkstuintjes te huur

Briljanten jubileum - 65 jaar huwelijk
Rodolf Van Vaerenberg – Simone Van Driessche
gehuwd op 15 september 1951

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

Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Roger Hillaert – Margriet De Block
gehuwd op 21 september 1956
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Bobin De Groeve – Christiane Goossens
gehuwd op 8 september 1966
Rony Baratier – Monique Vernimmen
gehuwd op 10 september 1966
Guido Sonck– Denise Schotte
gehuwd op 14 september 1966
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PRAKTISCH

Stadsdiensten

Vredegerecht

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.

Wachtdiensten

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’s-ID,
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 22 september
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

Markt 8, 09 348 25 44, fax 09 349 19 66,
vred.lokeren@just.fgov.be
Openingsuren: Alle weekdagen open van 8.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16 uur. Zittingsdagen: iedere dinsdagvoormiddag

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

9 september – 18 september - 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 03,
infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, danceimage.be (foto Aurora),
Tommy Somers, Bart Baevegems
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

INFOKRANT LOKEREN | september 2016

21

in Lokeren
[

Lokeren Leeft
Modewandeling, Vrijetijdsmarkt, Lokeren Zingt,
Open Monumentendag, #LokerseJeugd, Dag van
de Klant

GELICHT

]

GELICHT

]

GELICHT

]

r

ptembe

g 10 se

n
e
r
e
k
lo eeft
l
zaterda

zondag

Zie folder bij deze Infokrant.

mber

11 septe

[

Sperwerfeesten
40 jaar dagondersteuning
& 30 jaar woonondersteuning
Zaterdag 10 september
Om 19 uur Sam Gooris en om 19.30 tot 22 uur fuif.

10 tot 11 september, Gentse Steenweg 54
Meer info en inschrijven: 09 348 53 34 of
info@sperwer.be

Zondag 11 september
Vanaf 12 uur barbecue. Om14 uur talentenshow en
kinderanimatie.

[
ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Stedelijke Raad voor Feestelijkheden -

feest 50‑jarigen
U werd geboren in 1966, kom dan uw vijftigste
verjaardag vieren in het V.T.I. Sint-Laurentius,
Prosper Thuysbaertlaan
De Stedelijke Raad voor Feestelijkheden, in samenwerking
met het stadsbestuur, organiseert een verjaardagsfeest
voor alle 50-jarigen wonende en/of geboren in Lokeren.
Het feestprogramma op zaterdag 17 september:
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• 16.15 uur: ontvangst van de wandelaars in het V.T.I.
Sint-Laurentius
• 16.30 uur: stadskernwandeling met gids
• 18 uur: groepsfoto van de 50-jarigen aan de
Durmetrappen

• 18.30 uur: receptie aangeboden door het stadsbestuur
in het V.T.I. Sint-Laurentius
• 19.15 uur: koud en warm verjaardagsbuffet in het V.T.I.
Sint-Laurentius
• Alle jarigen krijgen een gratis lot en maken kans een
magnumfles champagne te winnen.
Heeft u familie of vrienden geboren in Lokeren die

ondertussen verhuisd zijn, bezorg het adres aan de
Stedelijke Raad voor Feestelijkheden. Die raad bezorgt
hen dan een uitnodiging.
16.15 uur, VTI Sint-Laurentius; 35 euro
Meer info: Elza Everaert, 09 349 32 16,
elza.everaert@skynet.be

[
ZONDAG 18 SEPTEMBER

GELICHT

]

Vlieg-in-’t Park / nazomer-familiefestival
Wanneer de zomer op haar einde loopt, nodigt
CC Lokeren kinderen en ouders uit om nog een keer
het park in te trekken. In een groen kader serveert CCL
een mooi en gevarieerd programma met circus, theater,
muziek, grapjes, drank en taart, op maat van families. Met
o.a. Compagnie 2 sans 3, Fullstop Acrobatic Theater,
Circus Krak, Hamermans, diverse randanimatie. Parkkaffee
en dessertenbuffet door Toneelgroep Horzel.
14 tot 17.30 uur: Park Verloren Bos,
Nijverheidsstraat 17; 5 euro
Meer info en tickets: CC Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur, 09 340 50 56.

[
DONDERDAG 29 SEPTEMBER

GELICHT

‘Gedichten, sculpturen van taal’
Roland Jooris (°Wetteren, 1936) is één van de meest gerenommeerde dichters uit het Nederlandse taalgebied en een
prominent essayist, vooral over beeldende kunst. Hij was ook
gedurende meer dan 30 jaar leraar Nederlands en Engels
aan het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) van Lokeren.
In 2007 huldigde de Stad Lokeren hem, naar aanleiding van
zijn 70ste verjaardag het jaar voordien, met de tentoonstelling ‘De uitgegomde dichter’ in het Huis Thuysbaert, en met
een gelijknamige publicatie. In het tuintje aan de achterzijde
van het Stadsmuseum (Sint-Laurentiusplein) werd enige tijd
geleden een stenen zuil neergezet met daarop de gekalligrafeerde tekst van zijn gedicht ‘Aangestampt’.

heidswaarde van poëzie maken dat deze vorm van literatuur
een onmiskenbaar deel uitmaakt van het collectief erfgoed.

In de zomer van dit jaar werd Roland Jooris 80. Om dat
- ietwat verlaat - te vieren, verzorgt hij op initiatief van de Stedelijke Erfgoedraad een lezing over ‘Gedichten, sculpturen
van taal’. In deze causerie zal hij zijn poëticale opvattingen
toelichten en uiteenzetten hoe de tijdloosheid en de eeuwig-

Donderdag 29 september, 20 uur, Torenzaal
(Torenstraat 1). Na afloop wordt de aanwezigen een
drankje aangeboden. De toegang is gratis, maar wie
komt moet zich aanmelden vóór 26 september.
Stadsarchief: 09 340 50 61, stadsarchief@lokeren.be

in Lokeren
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AGENDA
Donderdag 1 september


Vrijdag 2 september


VORMING/INFO

Presentatie: ‘Help! Ik word
gehackt!’

SPORT

In september gratis karate

VORMING/INFO

Infosessie
schoonheidsspecialist



FEEST

Opendeurdag brandweer

Bij aanvang van het sportseizoen richt
Karate Club Lokeren nieuwe cursussen in voor beginners, voor meisjes
en jongens vanaf 6 jaar, gegeven
door gediplomeerde trainers. Elke
vrijdag in september (- 13 jaar).
18.30 tot 19.30 uur,
Kazernestraat 95; gratis
Organisatie en info:
Gevechtssportcentrum,
0498 51 51 72,
karateclublokeren@live.be

Zaterdag 3 september
Hoe kunnen we ons beter beschermen? De interessante weblinks die
worden besproken tijdens de presentatie kunt u achteraf downloaden.
18 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Meer info: 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Zondag 4 september



HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Ook op 10, 17 en 24 september.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Om 11 uur is er een aperitiefconcert
met brandweer Zele. Gevolgd
door een groot eetfestijn om 12 en
18 uur. Doorlopend demonstraties en
kinderanimatie.
11 uur, Brandwaarkazerne,
Pompiersstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Brandweerzone Oost, Post
Lokeren, 09 348 16 66
HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd

HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de
zaterdag

Hoe is deze opleiding opgebouwd?
Welk programma mag je verwachten?
Op deze vragen krijg je een antwoord
tijdens deze sessies. Je kan ook onze
lokalen bezichtigen.
18 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
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Elke 1ste en 3de zaterdag van de
maand wordt er in de vertelstoel
tussen de kinderboeken een leuk
verhaaltje voorgelezen.
10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Koppel-hengelwedstrijd met afzonderlijke nummers.
14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtgaallaan 1
Organisatie en info:
Visclub De Witvis, 0473 31 01 41
HOBBY/TOERISME

Garageverkoop
HOBBY/TOERISME

Jaarlijkse oldtimerrit
De opbrengst van dit evenement gaat
naar het goede doel.
8 uur, Markt; gratis
Organisatie en info: serviceclub
Fifty-One, www.foc.be

In de wijk tussen de Zelestraat (kliniek)
en de Koning Boudewijnlaan (watertoren): Jan-Baptist Davidstraat, Lodewijk
De Raetplein, Jan-Frans Willemsstraat
en Lodewijk Dosfelstraat. De deelnemers aan de garageverkoop zijn te
herkennen aan de ballonnen.
9 tot 16 uur, wijk tussen Zele
straat en Koning Boudewijnlaan

SPORT

22e Daknamse Koerse met
steun van Reynaertkring

Organisatie en info:
Annemie Van Helleputte,
annemievanhelleputte@hotmail.com
HOBBY/TOERISME

Aanstelling nieuwe deken in
Lokeren

Daknam Koerse is een wielerkoers
voor de inwoners van Daknam.
Supporters zijn ook welkom.
16 uur, Café De Karibu,
Pontweg 24
Organisatie en info:
V.Z.W Reynaertkring Daknam,
Chris Anthuenis, Reinaertdreef 27
SPORT

Geleide wandeling

Fietssneukeltocht

Voormiddag - geleide wandeling in het
Verdronken Land van Saeftinghe: vertrek om 9.30 uur stipt aan Bezoekers
centrum Saeftinghe, Emmaweg 4,
Nl-4568 PW Nieuw-Namen. Niet voor
kinderen (-10 jaar), zwangere vrouwen
en hartpatiënten.
Namiddag - geleide wandeling in
Doel (14 tot 16 uur)
Enkel voor- of namiddag: 10 euro (nietleden), 4 euro (-16) // 8 euro (leden
Rodenbachfonds), 3 euro (leden en -16).
Hele dag: 18 euro (niet-leden),
4 euro (-16) // 15 euro (leden Rodenbachfonds), 3 euro (leden en -16).
Middag (vrijblijvend aanbod): barbecue
in GC De Doolen aan 18 euro/persoon.
Autodelend rijden mogelijk.
Meer info en inschrijven:
Vlaamse Cultuurkring Lokeren
& J. Goossenaertskring
Destelbergen,

Een leuke gezinsvriendelijke fietstocht
met 2 tussenstops en de nodige
versnaperingen. Vertrek bij familie
Marc Van Mele en zoon. Reserveren
en inschrijven is verplicht.
12 tot 00 uur, locatie nog
onbekend
Organisatie en info: Landelijke
Gilde Eksaarde, KVLV, Gezinsbond, carpentieranja@gmail.com
VORMING/INFO

Beeldig Lokeren

Op zondagnamiddag 4 september
zal Geert Cattrysse door bisschop
Luc Van Looy aangesteld worden
tot pastoor van de ‘nieuwe parochie’
Lokeren en tot deken van het
dekenaat Lokeren. Ook de nieuwe
dekenale ploeg zal door de bisschop
een zending en opdracht ontvangen.
De ‘nieuwe parochie’ Lokeren omvat
alle huidige parochies van Lokeren
en Moerbeke. Iedereen is van harte
uitgenodigd voor deze feestelijke
eucharistieviering. Na de viering is er
kans om elkaar te ontmoeten op de
receptie die zal plaatsvinden in het
Sint-Lodewijkscollege.
15 uur,
dekenale Sint-Laurentiuskerk
VORMING/INFO

Startdag Chiro Jeko
Op zondag 4 september start Chiro
Jeko weer met een jaar vol spel en
plezier.
Ben jij tussen 6 en 18 jaar dan ben je
meer dan welkom.
13.45 uur, Kerkstraat 16;
met 1 euro voor het 4-uurtje

http://vlaamsecultuurkringlokeren.be,
vlaamsecultuurkringlokeren@gmail.com,

0495 24 57 48
HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren:
Oud Europa, deel 8 postzegeltentoonstelling

Door Geert Callebaut
10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;
gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

VORMING/INFO

Toerisme Lokeren laat u kennismaken
met de rijke beeldenverzameling die
in de binnenstad op straten en pleintjes staat opgesteld. Deelnemers
krijgen op het einde van de wandeling
het boekje ‘Beeldig Lokeren’ met
2 wandelingen en alle beelden met
foto en uitleg in. Inschrijving gewenst.
10 uur, Infopunt Toerisme
Meer info en inschrijven:
Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

Maandag 5 september


HOBBY/TOERISME

Uit(z)waaiwandeling
Een kleine wandeling in de natuur,
met kleine opdrachtjes.
19.30 tot 21.30 uur, Veerstraat 12;
8 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug, Parochiezaal Heirbrug,
09 348 77 70, 0484 64 30 25,
mieken.vandamma@telenet.be

in Lokeren
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VORMING/INFO

Start nieuwe cursussen
volwassenenonderwijs PCVO
Scheldeland
Durmelaan 34A
www.scheldeland.net

Dinsdag 6 september


HOBBY/TOERISME

Te voet naar de Andes,
wandelen voor Trias
We wandelen langs de Lokerse
parken, onderweg luisteren we naar
verhalen over ondernemers uit het
Andesgebergte. Tussendoor genieten
we ook van een versnapering. Elke
wandelaar doet een gift van 10 euro:
per 50 euro kan Trias één opleiding
geven aan een ondernemer. Zo
helpen we de mensen in het Zuiden
vooruit.
20 uur, fietsenparking aan de
achterkant van het station,
Stationsplein 1; 10 euro
Meer info en inschrijven: bij
Lieve Soenens, Markant Lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren

“Verkrachting is niets om mee te
lachen. Maar Isabelle Huppert weigert het slachtoffer te spelen in het
subversieve ‘Elle’, misschien wel de
sterkste film uit de hele carrière van
de Nederlandse provocateur Paul
Verhoeven.” (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

Rondleiding in de bibliotheek
Rondleiding in 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



FILM

Elle

Lokeren Leeft! – Modewandeling, Vrijetijdsmarkt en
Lokeren Zingt
Zie folder in deze Infokrant.
Meer info: Infopunt Toerisme,
Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
FEEST

Sperwerfeesten
Zie UiTgelicht.
19 uur, Gentse Steenweg 54
Meer info: 09 348 53 34 of
info@sperwer.be
FEEST

Startdag en BBQ scouts
Hoogland

Vrijdag 9 september


FEEST

Beachnight

Donderdag 8 september

FEEST

KLJ Lokeren-Heiende organiseert in
het weekend van 9 tot 11 september
een feestweekend. Vrijdag houden ze
een beachvolleyballtornooi waarop
verschillende ploegjes het tegen
elkaar opnemen. Iedereen is welkom,
ook wie minder sportief is.
19.30 uur, tent,
Heiendestraat 110; 15 euro
Organisatie en info:
KLJ Lokeren-Heiende,
www.kljlokerenheiende.be

Schrijf je in bij de scouts, een
inschrijving gaat gepaard met een
jaar vol plezier vol nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes. In de namiddag
zijn er tal van leuke spelletjes en
activiteiten. Om de startdag in stijl te
beginnen is er 's avonds een gezellige
barbecue.
13 uur, terreinen Hoogland,
Oude Heerweg 125
Meer info en inschrijvingen:
Lore Rijmenants, 0498 17 86 94,
bbq@scoutshoogland.com
INFO

Paul Verhoeven – Frankrijk, België,
Duitsland 2016 – duur: 130’
Michèle (Isabelle Huppert) lijkt
onverwoestbaar. Ze is hoofd van een
toonaangevend videogamebedrijf
en hanteert zowel zakelijk als privé
dezelfde genadeloze houding. Maar
als ze in haar huis wordt aangevallen
en verkracht door een onbekende
man verandert haar leven drastisch.
Ze besluit zelf achter de dader aan
te gaan en belandt in een spannend
kat-en-muis-spel dat elk moment uit
de hand kan lopen.
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Zaterdag 10 september


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 3 september. Ook op 17 en 24
september.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Startdag dans
Workshops en initiatie dans. Kledij
bekijken, passen en eventueel bestellen. Vragen, speciale individuele
bespreking met leerkracht of bestuur
en info met betrekking tot aanbod
voor volwassenen.
9.30 uur, Aurorazalen,
Kazernestraat 5
Meer info en inschrijven: Aurora
Dans en Gym vzw, 0488 97 25 13,
info@auroralokeren.be,
www.auroralokeren.be

VORMING/INFO

Coup de Ville – rondleiding in
kunstenparcours Sint-Niklaas

HOBBY/TOERISME

Bezoek aan Mariahoeve :
exclusieve zilte zeegroenten

Dinsdag 13 september


HOBBY/TOERISME

CM‑gezondheidswandelingen
in Eksaarde

Binnen dit kunstenparcours bezetten 25 Belgische en internationale
artiesten de stad. Jonge beloftevolle
talenten tonen je met nieuwe werken
de stad vanuit een ander perspectief.
Een gids leidt je rond en geeft uitleg
bij de kunstwerken.
10 tot 12 uur, WARP, Huis Jan
Buytaert, Apostelstraat 20, SintNiklaas; 13 (red. 10,5) euro.
Meer info en inschrijven:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Zondag 11 september


FEEST

Sperwerfeesten

Bezoek aan Mariahoeve in Emmadorp
- Nieuw Namen waar binnendijks zilte
zeegroenten zoals zeekraal, zeekool,
lamsoor en zilte aardappelen worden
gekweekt. Daarna rustige wandeling over een onverhard pad in het
Verdronken Land van Saeftinghe.
15 tot 18 uur, parking Grote
Kaai; 7,5 euro (leden), 10 euro
(niet-leden)
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren,
carla.poppe@skyneet.be,
0479 20 87 82,
www.gezinsbondlokeren.be
HOBBY/TOERISME

Indianen van NoordAmerika, deel 1 postzegeltentoonstelling

Zie UiTgelicht.
12 uur, Gentse Steenweg 54
Meer info en inschrijven:
09 348 53 34, info@sperwer.be

Rondleiding in de bibliotheek
Zie 8 september.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Heel de maand september
gratis lessen aikido – 		
zie algemeen gedeelte

Door Geert Callebaut
10 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
SPORT

Sneukeltoer

Zie folder in deze Infokrant.
14.30 uur; gratis
Meer info en inschrijving
(gewenst): Infopunt Toerisme,
Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

HOBBY/TOERISME

SPORT

HOBBY/TOERISME

Lokeren Leeft! – Open
Monumentendag – Fietstocht
‘De Boer op’

Iedereen uit de buurt is welkom voor
een gezonde wandeling van ongeveer
5 km.
19 tot 20 uur, Gildenhuis,
Eksaardedorp 22; gratis
Organisatie en info: Christelijke
Mutualiteit, 03 760 38 11,
lokeren.waasendender@cm.be

Van aperitief tot dessert op de fiets.
Reserveren is verplicht.
10 tot 20 uur, Parochiezaal
Doorslaar, Doorslaardorp 60;
22 euro
Organisatie en info: Landelijke
Gilde Doorslaar, KVLV,
johandewilde.jdw@gmail.com,
0479 72 22 68,
doorslaar.landelijkegilden.be

Zie 1, 6 en 8 september. Ook op 15,
20, 22, 27 en 29 september.
Van 19.30 tot 21 uur,
Kazernestraat 95; gratis
Organisatie en info: Aikidoclub
TaiWa Lokeren,
Centrum Gevechtssporten,
info@aikidotaiwa.be,
0474 63 14 98, 0477 27 65 13,
www.aikidotaiwa.be
VORMING/INFO

Kraambeurs

Tijdens de kraambeurs valt er heel
wat te ontdekken. Aanstaande ouders
in Lokeren
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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 de
vroedvrouwen, sociaal verpleegkundigen, tabakologen en kinesisten van
AZ Lokeren je van heel wat nuttige
informatie en tips voorzien. De beurs
is vrij en doorlopend toegankelijk van
19.30 tot 21.30 uur in de cafetaria
van het AZ Lokeren.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren),
www.azlokeren.be
VORMING/INFO

Zelf kleding verstellen

In deze korte cursus van 7 lessen
concentreren we ons op klein
verstelwerk. Start vanaf dinsdag
13 september, les om de 14 dagen.
Alle info op www.leerstad.be. Ook op
27 september, 11 en 25 oktober.
13.30 tot 16.10 uur, CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 30 euro
Organisatie en info: CVO
Leerstad Volwassenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be

Woensdag 14 september


FILM

Zootropolis

Byron Howard, Rich Moore, Jared
Bush – Verenigde Staten 2015 –
duur: 108’
De moderne zoogdierenstad
Zootropolis is een stad als geen ander.
Zootropolis bestaat uit een grote
mengelmoes van leefomgevingen ( zo
is er het warme Sahara Square en het
niet zo warme Tundratown) waar alle
dieren samenleven. Het is een plaats
waar iedereen, van de grootste olifant
tot de kleinste muis, zichzelf kan zijn.
Maar wanneer Officer Judy Hopps
aankomt, merkt ze al snel dat het niet
zo simpel is om het allereerste konijn
bij de politie te zijn. Ze is vastbesloten
om zichzelf te bewijzen tegenover al
haar grote en sterke collega's. Daarom
grijpt ze de kans om een moeilijke
zaak op te lossen met beide handen
(of euhm, poten?), ook al moet ze
hiervoor samenwerken met de sluwe,
scherpzinnige vos: Nick Wilde.
“Naast een grappig verhaal over
een dierenstad, vertelt Disneys
tekenfilm iets over diversiteit en
angst. Zootropolis reikt metaforen
aan om onderwerpen als migratie en
terreur bespreekbaar te maken voor
kinderen”. (De Morgen)
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (kinderen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

haar Amerikaanse hartsvriendin Alicia
(Chloë Sevigny) bekokstooft ze sluwe
plannetjes om zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen.
De mannen in haar leven blijven blind
voor haar doortrapte gedrag.
“Regisseur Whit Stillman geeft het
oer-Britse aan het eind van de achttiende eeuw gesitueerde verhaal een
bruisende impuls. De duizelingwekkende dialogen doen je hoofd tollen.
Of zou dat aan de lady liggen?” (De
Standaard)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Kennismaking met
mindfulnessyoga
Mindfulnessyoga is meditatie in
beweging. Het betreft hier een
kennismakingsles.
20 tot 21.30 uur, St-Jozefkerk
Spoele Onder de Klokke,
Jozef De Veusterstraat; 7 euro
Organisatie en reservaties:
Femma Spoele, 09 348 75 37,
femma.lokeren.spoele@gmail.com
VORMING/INFO

Intriges, bloed, zweet
en tranen… en Vlaamse
wandtapijten - lezing

Donderdag 15 september


FEEST

Feestelijke inhuldiging
Ronald Dahlkast
Zie algemeen gedeelte.
14.15 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
BiblioWaas, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
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FILM

Love & Friendship
Whit Stillman – Verenigde Staten
2015 – duur: 128’
Love & Friendship is een vilein en
fris liefdesdrama gebaseerd op
Jane Austens nooit eerder verfilmde
brievennovelle Lady Susan. Lady
Susan (Kate Beckinsale) trekt tijdelijk
in bij haar schoonzus. Samen met

Na de lezing van prof Dr. Koen Brosens zullen wandtapijten nooit meer
hetzelfde zijn. Want maar weinig mensen kennen de verhalen en intriges
die met wandtapijten verweven zijn.
De opdrachtgevers van de tapijten en
hun (levens)verhalen over successen

en tegenslagen bieden een bijzondere inkijk in de sociale en economische
werkelijkheid achter het wandtapijt.
20 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4
Meer info: Frans De Smedt,
09 348 02 78, of Peter De Bruyne
09 349 01 84,
www.davidsfonds-lokeren.be

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

Italië, periode 1989 - 1991 postzegeltentoonstelling
molenstraat; einde: 12.30 uur
Organisatie, info en inschrijvingen: vzw Behoud Daknamse
Bossen,
www.behouddaknamsebossen.be

Zaterdag 16 september


HOBBY/TOERISME

Infoavond Landelijke Gilde
Heirbrug-Daknam
Op 16 september organiseert LG
Heirbrug-Daknam een nieuwe ledenwerving. Gezinnen zijn welkom en er
is animatie voorzien, voor ieder nieuw
lid is er dan ook gratis één trappist of
frisdrank naar keuze.
Bij inschrijving van een nieuw
lid betaalt u (gezin inbegrepen)
13 euro en u bent lid tot eind 2017
en bovendien bent u tot eind 2017
geabonneerd op het tijdschrift 'Nest'.
Die avond is er ook een infovoorstelling
wat de LG is en welke haar activiteiten
zijn in het loop van het jaar.
20 uur, Parochiezaal Sint-Anna
Heirbrug; gratis
Organisatie en info: Landelijke
Gilde Heirbrug-Daknam,
Donald Van Severen, 0494 23 22 46,
lg.lokeren.heirbrug-daknam@
telenet.be

Zaterdag 17 september


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 3 en 10 september. Ook op 24
september.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Zie 3 september.
10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis

Door Geert Callebaut
10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat
2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

Zondag 18 september


FEEST

Vlieg-in-’t Park nazomer-familiefestival
Zie UiTgelicht.
14 tot 17.30 uur, Park Verloren
Bos, Nijverheidsstraat 17; 5 euro
Organisatie en info:
Cultureel Centrum Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur
FEEST

Stedelijke Raad voor
Feestelijkheden - feest
50‑jarigen
Zie UiTgelicht.
16.15 uur, VTI Sint-Laurentius,
Prosper Thuysbaertlaan; 35 euro
Meer info en inschrijven:
Elza Everaert, 09 349 32 16,
elza.everaert@skynet.be
SPORT

Maandag 19 september


VORMING/INFO

Workshop Marokkaanse
tajine
De tajine is een Marokkaanse
aardewerken stoofpot die uit een
ronde schaal en een kegelvormig
deksel bestaat. In een huiselijke sfeer
maken we zowel een vegetarische
als een vis -en lamstajine klaar. Als
extra smaakmaker lezen we tijdens
het kokerellen enkele culinaire
fragmenten voor uit de Marokkaanse
literatuur. Inschrijven is noodzakelijk
uiterlijk 10 dagen voor de start van de
activiteit.
18.30 tot 21.30 uur,
Bokslaarstraat 99;
11 euro (maaltijden inbegrepen)
Meer info en inschrijven:
Mieke Verstraeten, Fatima Tigra,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be,
Bibliotheek Lokeren en
Vormingplus Waas-en-Dender

Dinsdag 20 september


FEEST

2de Daknamse Bosrun

En avant, marche!

Recreatieve run doorheen het prachtige natuurgebied in Daknam. Jong
of oud, sportief of niet, competitief
of voor de fun: iedereen is van harte
welkom. Kidstour van 1200 m en
volwassenenparcours van 4 of 8 km.
Kijklustigen kunnen iets drinken en/
of eten.
Start: 10.30 uur kruispunt Krommestraat/Kluisstraat/Daknam-

Franse avond met Franse chanson.
Startvergadering: voorstelling jaarprogramma bij een drankje en een hapje
in de Franse sfeer.
20 uur, Bokmolenhoeve,
Bokslaarstraat 100; 12 euro
Organisatie en info:
Markant-lokeren, Karin Tanghe,
www.markantvzw.be/lokeren

in Lokeren
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VORMING/INFO

Prenatale lessen –
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.
De lessen kunnen ook apart worden
gevolgd. Ook op 27 september.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren
Meer info en inschrijven:
09 340 83 85 (weekdagen van 8
tot 11.45 en van 13 tot 16.45 uur)
of tijdens de kraambeurs.

Woensdag 21 september


HOBBY/TOERISME

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

aan het meer. Tot hij Riley en Nate
ontmoet, twee jongens die al iets
meer afweten van het leven... of
tenminste doen alsof.
Samen doden ze de tijd: sporten,
gamen, maar ook stelen, wiet roken en
van op de rotsen in zee duiken. Vooral
Nate is altijd op zoek naar problemen.
Adams wereld wordt grondig door
elkaar geschud: in enkele weken
ontdekt hij wat vriendschap, verraad
en mannelijkheid betekenen.
“Op het jongste filmfestival van
Cannes was 'Sleeping Giant' dé
revelatie in de Semaine de la Critique.
Het is een van die films die misschien
wel onvolmaakt zijn, maar die je
toch nooit meer vergeet," schreef Le
Monde. “Regisseur Andrew Cividino
vat prachtig de verveling, de ontluikende seksualiteit, de frustraties, de
tegenstrijdige emoties en de verwarring van het opgroeien. De hele film
baadt in een warm zonlicht, de zwoele
zomer creëert een sensuele sfeer en
de vertelling is luchtig en impressionistisch, wat niet belet dat de serieuze
thema's tijdig de verrukkelijke verpakking doorprikken.”
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

“Ik kan het!” Over faalangst
bij kinderen en jongeren.

zeggen of doen om het niet erger te
maken? Gastspreker: psycholoog
Jan Coppieters.
19.45 uur, Zaal Het Volk,
Poststraat 4; gratis (CM-leden)
en 5 euro (niet-leden)
Organisatie en info: CM-kantoor,
Torenstraat 38,
lokeren.waasendender@cm.be,
03 760 38 11, www.cm.be/agenda
VORMING/INFO

Continentaal breien: sneller,
eenvoudiger en ergonomisch
breien

Steeds meer breisters stappen nu
over op de continentale breitechniek:
breien met de draad in de linkerhand
en de naalden los in de handen. Ook
op 29 september.
13.30 uur en 19.30 uur,
Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12;
15 euro (femmaleden) – 24 euro
(niet-leden)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Prenatale lessen – arbeid en
veiligheid
Zie 20 september. Ook op 29
september.
19.30 uur,
kraamafdeling AZ Lokeren
Info en inschrijven: 09 340 83 85
(weekdagen van 8 tot 11.45 en
van 13 tot 16.45 uur) of tijdens de
kraambeurs

Vrijdag 23 september


Donderdag 22 september


PODIUM
FILM

Sleeping Giant
Andrew Cidivino – Canada 2015 –
duur: 89’
Voor Adam begint een saaie zomer
met zijn ouders in een vakantiehuisje
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CM Lokeren organiseert een
infoavond ‘Faalangst bij kinderen
en jongeren’. Hoe kan je faalangst
voorkomen of herkennen en hoe pak
je het aan? Wat kan je als ouder

Compagnie Cecilia – ‘Chet’
– theater
In 1998 valt jazzmuzikant Chet Baker
uit het raam van een hotel in Amsterdam. Hij overleeft het niet. Baker
‘zong zoals hij trompet speelde’.

Organisatie en reservaties:
Femma Lokeren Spoele,
09 348 87 87, femma.lokeren.
spoele@gmail.com
VORMING/INFO

Coup de Ville – rondleiding in
kunstenparcours Sint-Niklaas
Zie 10 september.
14 tot 16 uur, WARP, Huis Jan
Buytaert, Apostelstraat 20,
Sint-Niklaas; 13 (red. 10,5) euro
Meer info en inschrijven:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Zijn typische stijl en zijn James
Deanachtige looks maakten hem
populair, maar zijn drugsverslaving
deed zijn carrière de das om.
Acteur Tom Vermeir gaat aan de slag
met muzikanten van o.a. A Brand.
Vertrekkend van Chet Bakers muziek,
gaan ze op zoek naar een moderne
vertaling van zijn melancholische
lyriek. Het turbulente leven van
deze legendarische muzikant wordt
verweven met standards als ‘My
funny Valentine’. (Gratis) inleidende
theaterbabbel om 19u30.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
16 – 15 – 13 euro
Organisatie en info: Cultureel
Centrum Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Bezoek aan boeddhistische
tempel in Lede

Zaterdag 24 september


HOBBY/TOERISME

naar de ander en naar het zelf, ruimte
creërend voor de vrijheid van denken,
de vrijheid om zich te uiten en zich te
engageren.
Khalid Benghrib werd o.a. gevormd
aan de Julliard School (New York), en
was danser bij grote Franse dansgezelschappen. ‘Al Adaa’ is een mix van
moderne dans, en de structuur van
de in de tradities gewortelde gnawaparade. (Gratis) inleidende babbel
om 19.30 uur.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 14, 13 of
11 euro
Organisatie en info: Cultureel
Centrum Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Boss Ross meets Richard
Rousselet

Boekenruilrek

Zie 3, 10 en 17. Ook op 30
september.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Al Adaa (Marokko) – ‘Gnawa
parade’

Bezetting: Arnold De Schepper
(bas), Jan Ghijselen (gitaar), Arne De
Schepper (drums), Danny Verleyen
(saxen) en Guido Ros (piano) +
Richard Rousselet (trompet).
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27;
10 euro (niet-leden), 2 euro (leden),
5 euro (-25 jaar) en 12 euro (lidkaart +inkom)
Organisatie en info:
Lokerse Jazzclub,
www.lokersejazzklub.be
SPORT

Flanders Kids Tour - fiets en
MTB-happening
Rondleiding in de lokalen en op het
domein, uitleg rond de figuur van
Boeddha en het boeddhisme en
info over de kloostergemeenschap,
korte meditatie. Samenkomst: SintJozefkerk Spoele, reis eigen wagen.
Duur bezoek: 2 uur.
13.30 tot 17 uur, Jozef De
Veusterstraat 1; 8 euro

Samen met 10 Marokkaanse dansers
en muzikanten, brengt choreograaf
Khalid Benghrib de indrukwekkende
danscreatie ‘Al Aada’, een zoektocht

WTC De Ledecrossers nodigt je uit
om de mooiste stukjes van Lokeren
en omstreken te ontdekken. Fiets je
graag? Of zoek je een nieuwe sportieve uitdaging? Fiets dan mee met
de Flanders Kids Tour. Wielerbond
Vlaanderen lanceert in samenwerking
met de Vlaamse wielerschool een
nieuw initiatief om kinderen en
jongeren warm te maken voor de
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wielersport. Doe mee aan één van
de geselecteerde tochten en fiets
in groep en onder begeleiding een
mooie mountainbike- of wegrit. Test
vooraf je ‘fiets-skills’ op het behendigheidsparcours en maak er een
onvergetelijke dag van. Vanaf 4 jaar.
12 uur, polyvalente fuifzaal,
Sportlaan 4A; gratis
Meer info en inschrijven:
Wielerbond Vlaanderen
vzw, ww.ledecrossers.be/
Fietshappening.php,
http://recreatie.dewielerbond.be/
FlandersKidsTour.aspx

PODIUM

LSP Band, met special guest
Udo & lokale helden – ‘Van
vroeger en nu’

VORMING/INFO

Wouter Hillaert over Hart
boven Hard (de ambitie van
10 hartenwensen). De Laatste
Dinsdag van september

Zondag 25 september


HOBBY/TOERISME

Het archief t.g.v. het 50-jarig
bestaan van de Lokerse
Postzegelkring postzegeltentoonstelling

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

Boerenmarkt
Landelijke Gilde Heiende nodigt je uit
op de zesde Heiendse boerenmarkt.
Kom, kijk en koop kakelverse producten van eigen bodem. Een dorstje
kan gelest worden, een hongertje kan
gestild met soep, eieren met spek of
een rijstpapje. Vanaf 10 uur kan je
producten van eigen kweek aan de
man brengen.
10 tot 17 uur, kerk,
Heiendestraat 2; gratis
Organisatie en info: Landelijke
gilde Heiende, Kris Van Eetvelde,
Hoogstraat 118, 09 348 55 83,
krisvaneetveldetelenet.be,
ronyenmarleenhotmail.com
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De LSP Band is terug, de band die in de
jaren ‘80 en ’90 Vlaanderen inpalmde
met covers en muzikale hoogstandjes
gebracht door bekende gasten. Met
een aangepast concept voor de theaterzalen, nemen bv’s, zangers-acteurs
en lokaal talent je mee op sleeptouw
voor een swingende namiddag. Met
o.a.: Chris Peeters (gitaar & zang –
‘De Laatste Showband’), Dany Caen
(zang & backing vocals), Alain Verriest
(bas), Firmin Timmermans (drums
& zang), topzanger Udo (guest) en
verrassingsoptredens
van
lokaal
talent (namen worden later bekend
gemaakt).
15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
21, 20 of 18 euro
Organisatie en info: Cultureel
Centrum Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Wouter Hillaert, bezieler van het
eerste uur, komt de nieuwe burgerbeweging ‘Hart boven Hard’ schetsen.
Waarvoor staan de hartenwensen?
Hoe ziet Hillaert de toekomst van
deze beweging? En op welke manier
organiseren groepen in onze streek
zich? Inschrijven tot 17 september.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,5 (red. 3) euro
Organisatie en info:
Vormingplus Waas-en-Dender
i.s.m. CC Lokeren, GROS
& Masereelfonds Lokeren,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender
VORMING/INFO

Zelf kleding verstellen

SPORT

Molenrit WTC 't Hemelrijk
Een vlak parcours richting Nederland.
Afstanden zijn 40 en 65 km. De
Heirbrugstraat wordt afgesloten om
13 uur wegens kermis, best parkeren
in omliggende staten.
8 tot 10.30 uur, Het Molenhuis,
Heirbrugstraat 160, 2 euro
Organisatie en info: WTC
’t Hemelrijk, 0475 57 17 17,
info@wtchemelrijk.be,
www.wtchemelrijk.be

Zie 13 september. Ook op 11 en 25
oktober.
13.30 tot 16.10 uur, CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 30 euro
Organisatie en info: CVO
Leerstad Volwassenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be

HOBBY/TOERISME

VORMING/INFO

Eerste sessie ‘Aandacht met
rekbare stofjes’ – Femma
Heirbrug Lokeren
Ook op 12,19 en 26 oktober, 9,
16 en 23 november van 19.30
tot 22.30 uur (starters en/of
gevorderden).
Meer info: Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12; 56 euro
Inschrijven bij: Hilde De Backer,
Daknamdorp 65, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com,
VORMING/INFO

Continentaal breien
Zie 22 september.
13.30 en 19.30 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12;
15 euro (femmaleden) – 24 euro
(niet-leden)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Aan de slag met het
kernkwadant
Het kernkwadrant is een veelgebruikt
model om persoonskenmerken
te beschrijven en draait om vier
eigenschappen: kernkwaliteit, valkuil,
allergie en uitdaging. Het kernkwadrant geeft een handig kader om naar
jezelf en je omgeving te kijken. Aan
de hand van concrete toepassingen
krijg je meer zicht op je kwaliteiten,
maar ook op je valkuilen en uitdagingen. Inschrijven tot 19 september.
Ook op 6 oktober.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 22 (red. 11) euro
Meer info en inschrijven:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Maandag 26 september


HOBBY/TOERISME

Letter en pen-degustatie
(initiatie kalligrafie)
Het kriebelt om te leren 'schoon'
schrijven, maar je weet niet of dit
wel je ding is? Dan is dit atelier iets
voor jou: Je krijgt een beeld van 2
schriften, pennen, inkten, dragers en

Letter en pen-degustatie
(initiatie kalligrafie)

de basisprincipes. Je mag proeven
van een strakker schrift (humanistisch
cursief) en een speels schrift, om
te zien wat jou het best ligt. Je
oefent met 2 verschillende pennen,
experimenteert met inkten, bister,
gouache…Alle materiaal is voorzien
(later kan je eventueel inschrijven om
je te verdiepen in het humanistisch
cursief). Ook op 27 september.
14 tot 17 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 39 euro/atelier
(materiaal, koffie, thee, cava met
gebak inbegrepen)
U kan inschrijven via
info@foliesdetiti.be, op vrijdag
en zaterdag in de winkel,
of 0494 89 43 70

Zie 26 september.
19 tot 22 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 39 euro/atelier
(materiaal, koffie, thee, cava met
gebak inbegrepen)
U kan inschrijven via
info@foliesdetiti.be, op vrijdag
en zaterdag in de winkel,
of 0494 89 43 70
VORMING/INFO

Prenatale lessen –
borstvoeding
Zie ook op 20september
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren
Meer info en inschrijven:
09 340 83 85 (weekdagen van 8
tot 11.45 en van 13 tot 16.45 uur)
of tijdens de kraambeurs

Woensdag 28 september


Dinsdag 27 september


HOBBY/TOERISME

Bezoek de grootste bioenergieplantage van de
Benelux
Sinds 2010 bestudeert PLECOonderzoekscentrum van Universiteit
Antwerpen een plantage van
100.000 snelgroeiende populieren.
De snippers worden gebruikt voor
productie van groene warmte en/
of groene elektriciteit. We bezoeken
de plantage (met laarzen of stevige
stapschoenen) en de meetmast.
Je krijgt informatie over de balans
van broeikasgassen, energetisch
rendement en de haalbaarheid van
hernieuwbare (bio-)energie. I.s.m.
Vormingplus Waas-en-Dender,
Milieudienst Lokeren, IDM. Inschrijven
tot 17 september.
13.30 tot 16 uur, bio-energieplantage, Bosstraat 31, Lochristi;
4 euro (met 2 euro korting)
Meer info en inschrijvingen:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

HOBBY/TOERISME

Naaiprojecten met rekbare
stofjes – zie 25 september
19.30 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 10/12
Meer info en inschrijven:
Hilde De Backer, Daknamdorp 65,
debackerh@hotmail.com,
0486 40 83 07 (Gezinsbond of
Femma)

Donderdag 29 september


FILM

Julieta

Pedro Almodovar – Spanje 2016 –
duur: 99’
Het verhaal van Julieta, vanaf 1985
tot het heden. Julieta probeert te
overleven op de rand van waanzin.
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Haar leven wordt gekenmerkt door
een reeks van gebeurtenissen rondom
de verdwijning van haar dochter. Als
gevolg van het lot, schuldgevoel en
een ondoordringbaar mysterie verlaat
ze degenen die ze lief heeft.
“Intense, diepe film. Had ook een
terechte winnaar geweest voor de
Gouden Palm in Cannes.” (De Morgen)
“Wie brengt vrouwen mooier en
krachtiger in beeld dan Pedro
Almodóvar? Met ‘Julieta’ schildert
hij in hevige kleuren een melodrama
over een moeder die getekend is door
verlies en schuld.” (De Standaard)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Lezing Annick Ruyts (VRT):
‘Te gek’, over de drukte in ons
hoofd
Lezing in het kader van
'Buitenbeentjes', een
lezingenreeks in de 9 Wase bibliotheken van BiblioWaas. Inschrijving
noodzakelijk.
In het Canvas-programma ‘Te gek’
vraagt Annick Ruyts zich af hoe het
komt dat we vandaag zoveel mensen
kennen die uitvallen of psychische
problemen hebben. Burn-out,
depressie, ADHD, borderline,
medicalisering, eenzaamheid en
keuzestress zijn maar enkele thema’s
die ze voor de zesdelige Canvasreeks
onderzocht.
20 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Encaustic
Je ontdekt de wondere wereld
van encaustic. Papier, restjes stof,
snippers, touwtjes worden samengesmolten in een collage door een
laagje warme was. Het geheel wordt
in elkaar gestreken met een speciaal
strijkijzertje.
14 tot 17 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 39 euro/atelier
(materiaal, koffie, thee, cava met
gebak inbegrepen)
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Inschrijven via
info@foliesdetiti.be,
op vrijdag en zaterdag in de
winkel, 0494 89 43 70
VORMING/INFO

Prenatale lessen – arbeid en
bevalling

TENTOONSTELLINGEN
Nog tot 25 september:

Stadsreuzen in de
museumwinkel

Zie ook op 22 september.
19.30 uur, kraamafdeling AZ
Lokeren
Meer info en inschrijven:
09 340 83 85 (weekdagen van 8
tot 11.45 en van 13 tot 16.45 uur)
of tijdens de kraambeurs

Vrijdag 30 september


PODIUM

Eva De Roovere –
‘Chanticleer’ (première) muziek

Na 4 Nederlandstalige albums en
15 jaar carrière, wil Eva De Roovere
met haar Engelstalige debuut
‘Chanticleer’ "nieuwe muzikale
horizonten verkennen". De opname
gebeurde onder de vleugels van
de befaamde producer Peter Case
in Los Angeles. Eva durft stijlen te
mengen: van folk tot de hedendaagse
rock en jazz. Naast de nieuwe
Engelstalige songs, brengt ze ook
haar Nederlandstalige hits (De Jager,
Mijn Ogen toe, Laat me jouw lied
zijn,…).
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 16, 15 of
13 euro
Organisatie en info: Cultureel
Centrum Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur,
www.evaderoovere.be

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.
Stadsmuseum, Markt 15a.
Gratis toegang.
Woensdag tot zaterdag, van 14
tot 17 uur; zondag van 10 tot
12 uur en van 14 tot 17 uur.
Meer info: 09 345 44 58,
museum@lokeren.be

Van 10 september
tot 10 december:

‘De verbroken horizon’
De tentoonstelling ‘De verbroken
horizon’, die de kunstenaar
Kristien De Neve in het Park ter
Beuken zal opbouwen, is het
sluitstuk van een trilogie rond
‘the missing object’ (het ontbrekende object). Dit project startte
in 2014 op de Academia Belgica
te Rome, werd voortgezet in het
historische centrum van Rome
met een installatie bij theater
Marcellus en wordt nu besloten
in haar geboortestad Lokeren.

In het Park ter Beuken bouwt Kristien
De Neve twee installaties op.

Nog vrij te bezichtigen
tot 11 september (Open
Monumentendag):

Van 22 september
tot 2 oktober:

Openluchttentoonstelling
‘Buiten met de kunst’ –
4 kunstinstallaties op
4 locaties in Lokeren

Frie Goovaerts, Diana Filiaert, Magy
Michiels en Chris Vostes stellen tentoon met tekeningen, installaties, keramiek en schilderijen. Vernissage donderdag 22 september om 18.30 uur.
Do-vrij: van 14 tot 18 uur en
za-zo: van 11 tot 18 uur,
De Wasserij Kunstcentrum,
Zand 26; gratis
Organisatie en info:
De Wasserij Kunstcentrum,
chris.art@icloud.com

Vier kunstenaars, allen met roots in of
banden met Lokeren, stellen die de
hele zomer hun kunstwerk tentoonstellen op 4 bijzondere sites.
Opgraving sectie A – 2016 - Botten
in Acryllic One - Astrid van der Kreeft
(Tilburg, 1957) - wei Gentdam aan
Daknambrug.

EN.DOR.FINE.

Installatie 1: de vluchtlijnen
In het grasveld zal een groep van zes
figuren geplaatst worden die elk hoog
op golvende vluchtlijnen zitten. De
figuren zijn kleurrijk omwikkeld door
de stof van kleren, gedragen door
heel veel mensen. Het is een allusie
op een ruime collectiviteit die zich
opent en dan weer sluit. Verbonden
én losgekoppeld, omhoog klimmend,
over elkaar kruipend, wriemelend
en kronkelend, streven ze naar de
hoogte, weg van een gemeenschappelijke grond.

Nog tot 16 april 2017:

Reynaert De Vos - Kunstatelier
Veer-10, De Sperwer vzw - plateau
arboretum aan ingang Park Verloren
Bos, Nijverheidstraat. Kunstenaars:
Kenneth, Inneke, Katrien, Sylvie,
Heidi, Martine, Christoph.

Installatie 2: de verbroken
horizon
Midden in het vijvertje zal een grote
buitenmaatse stoel staan, niet
geschikt voor persoonlijk gebruik. De
lege stoel is een oproep tot gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
voor de opbouw van een cultuur en
een samenleving op mensenmaat.
Deze stond eerst aan de ingang
van het culturele instituut van de
Academia Belgica , dan tronend
en hoog verheven boven alle tijden
in de archeologische zone Tempio
di Apollo in Circo. Hier in Lokeren,
geplaatst midden in het water, wordt
hij nóg meer onbereikbaar. Drijvende
hemden rond de stoel alluderen
op de tragedie in de Middellandse
Zee. Vele personen vallen buiten de
samenleving. De persoonlijke horizon
is verbroken, de utopie verbleekt. De
oproep blijft.
Meer info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

3-ton - Anna Van Gassen - architecturaal, minimalistisch werk - Voortuin
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde,
Eksaardedorp 88, Eksaarde

Torsos de Lampedusa - Paul
Van Hoorick - grasweide nieuwe
stedelijke begraafplaats Bleekmeers,
Bleekmeersstraat

Gratis vouwfolder af te halen
bij Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.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
Meer 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

in Lokeren
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Kovekenskermis
Kovekenskermis
met als thema:

‘KOVEN STAAKT!’

Zaterdag 10 september
Workshop ‘Maak je eigen koven’. Vooral bestemd
voor de mensen van de wijk Heirbrug maar ook nietwijkbewoners kunnen het ambacht van ‘kovenmaker’
aanleren.
14 uur, de Heirbrugse Sint-Annakapel. Meer info en
inschrijven: info@koveken.be
Vrijdag 23 September
- 14 uur: reuzenbezoek aan school Veertjesplein,
Veerstraat
- 15 uur: reuzenbezoek aan school De Tovertuin,
Hoogstraat
- 15 tot 19 uur: Kovekens allereerste lokale markt
(Veerstraat Lokeren)
- 19 uur: openingsstoet met de Kovekensreuzen en
onder begeleiding van de fanfare ‘De Kovensvrienden’.
Vertrek aan ‘Stenen Brug’ (kruispunt Heirbrugstraat
met Kleine Dam), aankomst aan de parochiezaal
Heirbrug (Veerstraat 12) met uitreiking van ‘De
Gouden Snuifdoos’
Zaterdag 24 september
- 10 uur: samenkomst van oldtimers te parking
Veerstraat voor de ‘Derde Koveken Oldtimer Rondrit’
- 13 uur: opening van de Rommelmarkt door een
colonne van oldtimers met staticshow tot 18 uur
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- 13 tot 18 uur: Kovekens rommelmarkt, de traditionele
rommelmarkt van Kovekenskermis is niet de grootste
van Lokeren maar wel de langste. Meer dan 1 km
braderie, kermiskraampjes, hamburgers, pannenkoeken, ijsjes, suikerspinnen, enz. Deelname is volledig
gratis voor particulieren. Professionele verkopers zijn
uiteraard ook welkom (voor de voorwaarden, gelieve
een mail te sturen naar info@koveken.be). Opstellen
vanaf 12 uur.
Bezoek zeker eens één van onze ‘Kovekenskramen’.
Meteen de kans om ons Kovekensbier ‘Mareklop te
proeven (keuze uit Quadrupel, Triple en Oak)
EEN BIER VAN 'D’HEIRBRUGGE.
- 15 uur: gratis optreden van de muziekgroep ‘De
Kovensvrienden’ (aan het Kovekenskraam t.h.v.
Heirbrugstraat 133)
- 16 tot 19 uur: ‘Kovekens Kinderfeest’ in de Parochiezaal
St-Anna, Veerstraat 12
Zondag 25 september
- 15 uur: REUZENSTOET MET MEER DAN 50 REUZEN
Vrijdag 30 september
- 19 uur: prijsuitreiking mooiste Kovens en
‘Loterijkovens’ in de Heirbrugse Parochiezaal
(Veerstraat 12). Prijs VVV Toerisme voor de 1ste van de
vier verschillende categorieën.

Meer info: info@koveken.be • www.koveken.be of facebookpagina: ‘KOVEKEN’
Voor het Kovekensbier: www.mareklop.be
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