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‘TWEE KOEIEN
EN EEN HALF PAARD’

LOKERSE LANDBOUW IN HET STADSMUSEUM
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Herken uzelf op de woensdagmarkt

SALTOOO

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

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

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
Heirbrug+ Gentse Steenweg
Eksaarde + Doorslaar
Spoele + Everslaar
Daknam + Oude Brug/Rozen + Bergendries/Kopkapel
Centrum + Centrum-Zuid
Oudenbos + Lammeken + Staakte + Heiende

Zaal
Parochiale feestzaal Heirbrug
Stedelijke Basisschool Eksaarde
Stedelijke Basisschool Spoele
Parochiezaal Dacknamdak
CC Lokeren (Torenzaal)
Stedelijke basisschool Staakte

Datum/uur
maandag 3 oktober om 19.30 uur
dinsdag 4 oktober om 19.30 uur
maandag 10 oktober om 19.30 uur
maandag 17 oktober om 19.30 uur
dinsdag 18 oktober om 19.30 uur
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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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

VERS VAN DE PERS

Vijf jaar stadsmuseum
In het eerste weekend van oktober is het net vijf jaar geleden dat het Lokerse Stadsmuseum na
een lange periode van renovatiewerken met een nieuwe opstelling de deuren opende. De voorbije
vijf jaar mocht het museum al meer dan 45.000 bezoekers verwelkomen. Om deze verjaardag
te vieren, kozen het personeel en de gidsen hun lievelingsstuk uit de museumcollectie, die meer
dan 10.000 stukken telt. In de museumwinkel kan je hun keuze tot 8 oktober 2017 bewonderen.

Op zondag 9 oktober ontvangen de gidsen jullie tussen 14 en 17 uur voor een gratis rondleiding in het museum
met een persoonlijke touch. Wie een selfie met zijn lievelingsstuk in de opstelling post
op de facebookpagina van Stadsmuseum Lokeren, ontvangt aan de balie een Lokers haasje.

Johan Terryn, gids en bewaker Stadsmuseum sinds
1999, met kaarsenbak:
“Deze aardewerken kaarsenbak is een zeldzaam en
kostbaar stuk dat je niet vaak in museumcollecties treft.
De kaarsenbak werd met lopende warme was gevuld.
De linnen kaarsenwieken werden aan een stokje zo vaak
in de was gedompeld tot ze dik genoeg waren. Als ze
klaar waren werden de kaarsen van het stokje geknipt
en mooi in vorm gerold. Veel werk dus voor een simpele
kaars, en vroeger hadden ze er héél veel nodig.”
Georgette Huybrecht, voormalig gids en bewaker
Stadsmuseum sinds 2004, met zakjes voor rundsvet:
“Bij de beenhouwer kocht je vroeger als alternatief voor
boter of olie, rundsvet in deze typische papieren zakjes.
We kochten er ook smout of ‘pielekessmout’: onze ouders
vonden dit gesmolten varkensvet een lekkernij, de jongere
generatie helemaal niet. Maar als ik dat nu soms op
restaurant krijg met een lekker sneetje zelfgebakken brood,
komt het water me toch ook in de mond.”

Linda Hubrecht, poetsvrouw Stadsmuseum sinds 2003,
met babyweegschaal:
“Als ik deze babyweegschaal uit het Lokerse ziekenhuis
in mijn handen heb, denk ik altijd aan de geboorte
van mijn eigen kinderen terug. Ik ben altijd geboeid
geweest door de zorgsector en door kleine kinderen.
Mijn dochter is vroedvrouw geworden en heeft die
interesses duidelijk overgeërfd.”

INFOKRANT LOKEREN | oktober 2016
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De tentoonstellingen rond
de Lokerse hofkes, de Eerste
Wereldoorlog en de Lokerse landbouw werden de voorbij 5 jaar het
meest gesmaakt. Om de volgende
jaren de Lokerse geschiedenis
even treffend in beeld te blijven
brengen, is het Stadsmuseum nu
concreet op zoek naar verhalen,

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

foto’s en voorwerpen die te
maken hebben met wissenteelt,
vlas, textielfabrieken en het
hechteniskamp van Lokeren.
Alles wat te maken heeft met
haarsnijderij, hoeden, slagerij en
bakkerij blijft natuurlijk ook een
belangrijk deel uitmaken van het
verzamelplan.

i

Wie over deze thema’s informatie of
stukken bezit kan contact opnemen
met het Stadsmuseum op 09 345 44 58
of museum@lokeren.be.

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

Vanaf 1960 maakte de Vlaamse landbouw een ommezwaai naar mechanisering, schaalvergroting en specialisatie. Voordien leefden veel boerenfamilies van twee koeien, een (half)
paard, een varken, wat kippen en enkele hectaren land met graan, aardappelen, bieten en
rapen. Stadsmuseum Lokeren maakte een boek en een tentoonstelling met herkenbare verhalen, heel veel foto’s van Lokerse boerenfamilies en collectiestukken uit het Stadsmuseum
en van Lokerse landbouwers. 12 boeren en boerinnen vatten post achter de micro van het
museum en voor de lens van fotograaf Paul De Schepper en vertelden honderduit over het
leven in de landbouw vóór de mechanisatie.

“

“De meeste boeren rekenden niet, iedereen deed
wat ze hun ouders hadden zien doen. De landbouw
was tot de jaren 1950 puur zelfvoorziening en
traditie. Toen ik de boerderij overnam kocht ik snel
industrieel varkensvoeder, dan moest ik geen graan
en minder aardappelen zetten en geen hout meer
kappen voor het fornuis. Van de akkers maakte ik
omsloten weilanden, zodat er geen koeien meer
moesten gewacht worden aan de kanten van de
akkers bij gebrek aan graasweiden.” (Jos De Beule)
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Karel Zaman en Marie Beirnaert, Daknam, 1935

VERS VAN DE PERS

Alice De Beule

“

“Elk jaar slachtten we een varken. Want naar de
beenhouwer gaan, dat werd niet gedaan. Maar
goed dat dat altijd was. Het vlees van nu is lang
niet meer hetzelfde, want de dieren worden
anders gevoed en veel sneller geslacht. Wij hadden
buikstukken, koteletten, voorhespen, achterhespen,
carrés die werden gesteriliseerd, kop, smout en
bloedworsten en darmen die gekookt werden om
langer te bewaren. Spek werd gebakken, gekookt
of gedroogd. ’s Vrijdags aten we pekelharing of
bakvis, maar als kind vond ik dat echt niet lekker
in vergelijking met al dat lekkere vlees van onze
varkens.” (Yvonne Van Trappen)

”

“

“Mijn ouders hadden niet veel inkomsten: wat melk,
eens een kalfje,… maar wat ze zelf hadden moesten
ze niet kopen: vlees, eieren, melk, groenten, aardappelen, fruit, voeder voor de dieren. Zij hebben
nooit grote investeringen gedaan, altijd een klein
stukje bij. Elke zomer waren wij aan het metsen:
een kotje hier, een stal daar. Wat een verschil met
wat een boer vandaag moet investeren om aan alle
normen te voldoen en om voldoende te produceren
om rond te komen.” (Philip De Visscher)

Philip De Visscher in zijn stal met melkrobot

”

Twee koeien en een half paard nodigen je uit voor:
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
10 juli 2016 – 16 april 2017, Stadsmuseum, Markt 15a,
woe-za 14 tot 17 uur, zo 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur;
gratis toegang
Boek: 12 euro, te koop in het Stadsmuseum en bij Infopunt
Toerisme
Meer info: 09 345 44 58, museum@lokeren.be

20 NOVEMBER ‘16: BOERENBABBEL ‘ONDER BOEREN’
14 uur, Stadsmuseum, Markt 15a: Lokerse boeren van
verschillende generaties en wijken in gesprek met elkaar
over landbouw in Lokeren vroeger en nu.
Met inleiding van Bert Woestenborghs, Centrum voor
Agrarische Geschiedenis en aansluitend koffie en rijstpap
met Lokerse melk. Gratis. Graag inschrijven.

RONDLEIDING IN DE TENTOONSTELLING
Gratis voor Lokerse klasgroepen, 1,70 euro per persoon
voor klasgroepen uit andere gemeenten, 3,40 euro per
persoon voor volwassenen. Duur: 1 - 1,5 uur
Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

19 FEBRUARI ‘17: DEBAT ‘ARCHITECTURALE
WAARDE EN RESTAURATIE VAN OUDE HOEVES’
10.30 uur, Stadsmuseum, Markt 15a: aperitiefdebat over
waarde en restauratie van oude hoeves met mooie Lokerse
voorbeelden en praktijktips van architecten. Met inleiding
van Dries Claeys, Centrum voor Agrarische Geschiedenis en
aansluitend Lokers aperitief. Gratis. Graag inschrijven.
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Rita De Vis met het team van CAW Lokeren

CAW in de Krekelstraat,
voor wie hulp nodig heeft
Mensen die hulp zoeken, komen niet altijd meteen bij de juiste hulpverlening terecht. De
welzijnssector zit ingewikkeld in elkaar. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) komt
daaraan tegemoet met een breed netwerk van onthaalplekken, in heel Vlaanderen verspreid.
Er is nu ook één in Lokeren, in de Krekelstraat. Je kunt er terecht met al je vragen, van relatieproblemen tot geldzorgen, van hulp met je papieren tot een steun in de rug als je slachtoffer
bent van een ongeval of misdrijf. En het is helemaal gratis.

Rita De Vis is CAW-directeur voor de regio Waas en Dender.
In de Krekelstraat 9, waar vroeger De Moazoart zat, organiseert ze met haar team hulpverleners opvang voor mensen
met problemen. “We vinden dat hulpverlening zo dicht
mogelijk bij de burger moet zitten. We wilden ook in Lokeren zichtbaar zijn met onze werking. Ook al omdat we hier
Honingraat runnen, een opvang voor thuisloze mensen.”

op huisbezoek. Problemen met leven, gezin, relaties,
werk, opvoeding, schulden, wonen: alles kan hier aan bod
komen. Ook met een kleine informatieve vraag ben je welkom. CAW is een eerstelijnsdienst, net als het OCMW, waar
we mee samenwerken, maar dat zich eerder bezighoudt
met financiële problemen. Als dat nodig is verwijzen we
door naar ziekenhuis, psychiatrie, opvanginitiatieven.”

Wie hulp nodig heeft, kan bellen met één van de hulpverleners. Je mag ook langskomen, na afspraak dan wel.
“Wie belt, krijgt heel snel een afspraak. We maken graag
tijd voor een diepgaand gesprek. Indien nodig, gaan we

Het JAC, het jongerenadviescentrum, blijft zijn werking
verderzetten vanop de vertrouwde stek op de Sportlaan.
Het CAW werkt voorts preventief, detecteert noden, signaleert die aan de overheid en start daarrond projecten op.
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren
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Exploitatie molenaarswoning
via concessie van openbare dienst
Oproep voor geïnteresseerde kandidaten
HEIRBRUGSTRAAT 160
De Molenaarswoning is een gezellige horecazaak in een
beschermd pand in een uniek kader. Het heeft een terras, een
grote groene speelzone met speeltuigen en een zaaltje op de
bovenverdieping. De toeristische Heirbrugmolen en de groene
ruimte errond zijn enorme troeven voor de zaak; samenwerking met Infopunt Toerisme en vzw Koveken zijn een must.
De exploitatie van de Molenaarswoning, Heirbrugstraat 160 te
Lokeren, wordt bij openbare aanbesteding toegekend voor de
duur van 5 jaar vanaf 1 januari 2017. Een verlenging met eenzelfde
termijn (vijf jaar) kan door de concessiegever worden toegestaan
mits aanvraag door de concessionaris, minimaal één jaar voor het
beëindigen van de concessie. De effectieve heropening van de
horecazaak vindt ten laatste plaats op 1 april 2017.
De instelprijs wordt vastgesteld op 5000 euro per jaar. De
kandidaturen worden beoordeeld op basis van een businessplan. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met
financiële planning, visie, concept, aanbod, doelgroepenwerking, openingsuren, inrichting en aanbod.
Op de concessie zijn de concessievoorwaarden (lastenkohier), vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 5
september 2016 toepasselijk. Deze concessievoorwaarden,
alsook alle inlichtingen over de exploitatie en de kandidaatstelling, zijn te verkrijgen in het Stadsmuseum, Markt 15a,
09 345 44 58 of op www.lokeren.be.
De uiterste datum voor inschrijving is vrijdag 18 november
2016, 12 uur. De inschrijving moet gebeuren bij aangetekende
brief, onder dubbele omslag, geadresseerd aan het College
van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Groentemarkt 1,

uiterlijk ter post afgegeven op donderdag 17 november 2016.
De poststempel geldt als bewijs. De omslagen moeten de aanduiding dragen: ‘Bieding concessie Molenaarswoning’.
Een vennootschap moet bij haar inschrijving een eensluidend
verklaard afschrift van haar statuten bijvoegen, alsmede
een document waaruit blijkt dat de ondertekenaars van het
inschrijvingsbewijs de nodige volmacht hebben.
Een bewijs van financiële en juridische draagkracht en een
cv moeten bij de kandidatuur worden bijgevoegd; aan de
indieners wordt een oplijsting van de financiële en juridische
gronden voor uitsluiting meegegeven.

Shoppen in Lokeren op zondag 2 oktober
Handelsfederatie Comeos organiseert
op zondag 2 oktober een nationale
koopzondag. In meer dan 300 steden en
gemeenten zullen winkels hun deuren
openen en ook Lokeren doet mee.
Cruciaal voor een leuke dag met veel
volk is dat alle inwoners van onze stad en
omstreken weten welke handelszaken
deelnemen aan deze shoppingdag. Heel

wat winkels in Lokeren registreerden
zich voor deze dag. De deelnemende
handelszaken kun je herkennen aan de
gele ronde raamsticker of je kunt een
kijkje nemen op de website van Comeos:
www.sundayshopday.be
Meer info: dienst Economie,
09 340 94 32, economie@lokeren.be
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Wandel mee met de

Lokerse stadsgidsen.

Bekendmaking openbaar onderzoek
Onteigeningsplan molensite Heirbrug
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad
Lokeren brengt ter kennis van de bevolking dat er een
onderzoek naar bezwaren geopend wordt, betreffende
de opmaak van een onteigeningsplan molensite Heirbrug
en de machtiging op naam van de Stad Lokeren,
Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren. Het onteigeningsplan
wordt opgemaakt met het oog op de verdere toeristische
uitbating van de site rond de molen Heirbrug.
Conform de omzendbrief BB2011/5 (Besluit van de Vlaamse
Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten
behoeve van gemeenten, de provincies, de autonome
gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven de
OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen) ligt het
dossier ter inzage van de bevolking op de technische
dienst (afdeling ruimtelijke ordening), Groentemarkt 1,
vanaf 10 oktober tot en met 24 oktober, alle werkdagen
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, dinsdag van
9 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur, met uitzondering
van vrijdagnamiddag, zaterdag, zondag, wettelijke en
plaatselijke feest- en verlofdagen.

Rondleiding in de Heirbrugmolen:
‘Van graantje tot brood’
Op zondag 2 oktober is het opnieuw Vlaamse Molendag.
Voor die gelegenheid stellen de meester-molenarin
en –molenaars de Heirbrugmolen een hele dag open.
Om 10 uur krijg je de gelegenheid om met de gids alle
molenaarsgeheimen te ontdekken.
De Heirbrugmolen uit 1873 is de enige overblijvende van
de 47 molens die ooit op Lokers grondgebied stonden.
De meesters-molenaars malen er graan voor het Lokers
Meulenbruued en verzorgen de rondleidingen in de
molen. Een ware belevenis om van de grond tot in de
nok te klimmen.
Molenbezoek met Lokerse stadsgids-molenarin,
zondag 2 oktober, 10 tot 11.30 uur, kinderen vanaf
6 jaar met (groot)ouders zeker welkom. Vrij bezoek
van 10 tot 18 uur.
Meer info en inschrijving (gewenst): Infopunt Toerisme,
Markt 2, 09 340 94 74, toerisme@lokeren.be
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Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste
dag van het openbaar onderzoek, zijnde 24 oktober,
kenbaar gemaakt te worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen van de Stad Lokeren,
Groentemarkt 1

Vrijwilligers Stadsarchief
en Stedelijke Erfgoedraad
In 2008 werd de Stedelijke Erfgoedraad opgericht, die het
stadsbestuur adviseert in verband met historisch erfgoed
in de ruimste zin van het woord en die ook zelf diverse
initiatieven neemt op dit gebied.
In 2013 werd binnen de Stedelijke Erfgoedraad de werkgroep (kunst)historisch waardevolle, niet als monument
geklasseerde gebouwen opgericht. Deze werkgroep
maakt, zoals de naam aangeeft, een inventaris op van
alle gebouwen die - onafgezien van hun ouderdom
- architecturaal of omwille van een andere reden
kunnen worden beschouwd als belangrijk en de moeite

CULTUUR EN TOERISME

onderzoek bouwkundig erfgoed bij het agentschap
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap:
‘Tussen beschermen en slopen zijn nog veel vormen van
erfgoedzorg mogelijk’.

De Stedelijke Erfgoedraad

Overigens zijn sinds 2015 ook in het Stadsarchief
enkele vrijwilligers werkzaam, die het archiefpersoneel
ondersteunen bij allerhande taken, zoals inventarisatie
van documenten, digitalisering van foto’s,
opzoekingswerk en het schrijven van teksten over de
Lokerse geschiedenis.

waard om te behouden. Deze werkgroep is uitsluitend
samengesteld uit vrijwilligers. Het Stadsarchief verzorgt,
zoals het dat ook doet voor de Stedelijke Erfgoedraad in
het algemeen, het secretariaat van deze werkgroep. Het
uitgangspunt bij dit inventarisatieproject werd onlangs
in een opiniestuk in de krant ‘De Standaard’ treffend
samengevat door kunsthistorica Leen Meganck, directeur

Wie als vrijwilliger wil meewerken met de Stedelijke
Erfgoedraad of de Werkgroep (kunst)historisch
waardevolle, niet als monument geklasseerde
gebouwen of wie als vrijwilliger wil meewerken in het
Stadsarchief, kan daarvoor contact opnemen met
stadsarchivaris Nico Van Campenhout, 09 340 50 61,
stadsarchief@lokeren.be

Open Bedrijvendag
op zondag 2 oktober

Op zondag 2 oktober kan je tussen 10 en 17 uur opnieuw honderden bedrijven bezoeken, want dan
is het weer Voka Open Bedrijvendag. ‘S.T.E.M. voor de toekomst!’, luidt de kersverse campagne
slogan van deze 26ste editie van Voka Open Bedrijvendag. S.T.E.M. staat voor science, technology,
engineering en mathematics, en bundelt een waaier een techn(olog)ische en exact-wetenschappelijke
opleidingen en beroepen.

Volgende Lokerse bedrijven doen mee.

Body&Bess
“Body&Bess stelt op 2 oktober de deuren open voor
iedereen die interesse heeft in de totstandkoming
van een verzorgingsproduct. Wij tonen je het proces
van framboos tot frambozenpitolie en van deze olie
tot verzorgingsproduct. Breng ons een bezoek en
geniet gratis van een heerlijke handverzorging, een
lekker frambozendrankje en –hapje en krijg bovendien
20% korting op alle Body&Bess-producten.”
Adres: Weverslaan 19

INFOKRANT LOKEREN | oktober 2016
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Hout De Groote

Noppe Slaapcultuur

“Hout De Groote importeert en verwerkt reeds vier
generaties ruw hout tot afgewerkte producten voor
huis, tuin en interieur. Wil je zien hoe onze machines
hout automatisch latten waarna het gedroogd wordt in
onze droogkamers? Of eens kijken hoe onze industriële
schaaflijn in een mum van tijd het ruwe hout verandert in
een afgewerkt product? Er zijn doorlopend rondleidingen
en voor de allerkleinsten is er animatie voorzien.”
Adres: Industriezone E17-3, Moortelstraat 10

“Noppe Slaapcultuur in Lokeren biedt een totaalervaring
aan. Op de begane vloer vind je een met passie en liefde
voor het vak gekozen selectie aan kwaliteitsvolle bedden en
hoofdkussens. Op de eerste verdieping vind je onze sfeervolle prêt-a-dormir afdeling met de mooiste nachtkleding,
homewear, lingerie en bedlinnen. Kijk achter de schermen
van een online shop en doe massa's inspiratie op.”
Adres: Gentse Steenweg 9

Plafondlux

IDM

“Afvalintercommunale IDM stelt haar deuren open
voor het hele gezin. Op onze vernieuwde site in de
Moortelstraat maak je uitgebreid kennis met ons
wagenpark en ons gloednieuw energieperformant
personeelsgebouw. Terwijl je kids een afvalparcours
afleggen, leer jij de kneepjes van het vak in het
composteren, afval sorteren en kom je alles te weten over
DIFTAR. Bezoek ook zeker onze Ecomarkt en drink nog
iets in onze cafetaria.”
Adres: Moortelstraat 16
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“We zetten de deuren van Plafondlux voor één dag
helemaal open. Een huifkar brengt je van de parking naar
onze kijkwoning die je kan bezichtigen en waar je een
volledig afgewerkt resultaat kan zien. Daarna laten we
zien hoe we zo’n plafond spannen en de folie tegen de
muur bevestigen. Bij een koffie en pannenkoek praten
we gezellig na. Iedere bezoeker maakt kans op een
ballonvaart.”
Adres: Stenenbrug 9

i

Meer info: www.openbedrijvendag.be
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Cadeaucheques Fel Naturel

Wij aanvaarden
de Lokerse

cadeaucheque

In het Infopunt Toerisme kan
u cadeaucheques Fel Naturel
kopen. U kan kiezen tussen
cheques van 10, 25 en 50 euro
die volgens uw wens tot het
juiste bedrag in een cadeauenveloppe worden verpakt.
Zo’n cheque kan je inwisselen
in de Lokerse handelszaken.

Naturel’ doen mee aan de actie. Op de website vindt u een
lijst met alle ingeschreven handelaars (www.lokeren.be/
cadeaucheque). De cadeaucheque is een initiatief van het
stadsbestuur om de Lokerse middenstand te ondersteunen
en om de Lokeraar in eigen stad te laten genieten.

i

Heel wat winkels, kappers en horecazaken in Lokeren,
Daknam en Eksaarde met de sticker ‘Cadeaucheques Fel

Meer info: dienst Lokale Economie, Groentemarkt 1,
09 340 94 32, economie@lokeren.be
Te koop bij het Infopunt Toerisme, Markt 2 (naast
oud-stadhuis), 09 340 94 74, toerisme@lokeren.be,
open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur tijdens
de week. Van begin mei tot eind september ook op
zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

JEUGD EN ONDERWIJS

Zuiddag 2016: ‘Work for Change’

Concreet:
- Zuiddag vindt dit jaar plaats op donderdag 20 oktober
- Het bedrijf of de organisatie stort minstens 50 euro
(40 euro voor particulieren) op de projectrekening als
vergoeding voor de werkdag van de leerling.
- De opbrengst gaat naar jongeren in de favela van
Jardim Gramacho, de grootste openluchtvuilnisbelt van
Zuid-Amerika.
- De leerling is verzekerd door de schoolpolis.
Wilt u deelnemen? Neem contact op met Annelies
Verdonck, Atheneum Lokeren, 09 348 18 18, annelies.
verdonck@atheneumlokeren.be

i
Stel voor één dag een leerling tewerk in uw bedrijf of
organisatie
Geïnteresseerd om een leerling een dag tewerk te stellen
in je bedrijf of organisatie? Onder de slogan ‘Work for
Change’ gaan elk jaar in oktober duizenden scholieren
uit Vlaanderen en Brussel tijdens de schooluren één
dag werken. De vergoeding die zij hiervoor ontvangen,
schenken ze aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit
schooljaar nemen opnieuw de enthousiaste laatstejaars
van het Atheneum Lokeren deel aan Zuiddag 2016.

Meer informatie: www.zuiddag.be

Herfstvakantie:
aanbod kinderclub Patjoepelke
- Locatie Hoogstraat : 110 kinderen
- Locatie Sport- en Jeugdcomplex : 40 kinderen
- Locatie Oudenbos: 25 kinderen
Tijdens de herfstvakantie zijn bovenvermelde locaties
open op donderdag 3 november en vrijdag 4 november. U
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kan elektronisch reserveren op dinsdag 4 oktober vanaf
18.30 uur via http://kinderopvang.lokeren.be. Hou uw
klantnummer bij de hand. De elektronische reservaties
worden afgesloten op vrijdag 14 oktober.
Ouders die niet beschikken over een computer of die niet
vertrouwd zijn met een computer, kunnen terecht op het
secretariaat in de Sportlaan 4 te Lokeren op dinsdag 4 oktober tussen 18.30 en 19.30 uur. U kan ter plaatse elektronisch
reserveren, waar de nodige hulp wordt aangeboden.
Voor verdere informatie kan u steeds terecht op het
secretariaat, Sportlaan 4, iedere werkdag tussen 8 en
18 uur doorlopend

i

Het Patjoepelteam - EVA-Vzw Gezinswelzijn Kinderclub Patjoepelke, Sportlaan 4,
09 340 95 90, fax 09 340 95 99,
secretariaat.patjoepelke@lokeren.be

Huis van het Kind Lokeren is op
zoek naar tweedehands speelgoed
Op 21 mei werd de kinderafdeling geopend in Kringwinkel
De Cirkel. Dat was een eerste concrete samenwerking
vanuit het Huis van het Kind Lokeren. Uit het contact met
de Kringwinkel is gebleken dat de vraag naar speelgoed
veel groter is dan het aanbod dat kan gegeven worden. In
de Speel-o-theek vragen mensen geregeld of ze speelgoed,

12
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waar de kinderen zijn uitgegroeid, kunnen binnenbrengen.
Tot nu toe was dit niet mogelijk, maar nu slaan de Kringwinkel en de Speel-o-theek de handen in elkaar en zorgen
ervoor dat mensen hun speelgoed kunnen afgeven als ze
speelgoed komen ontlenen. Vanaf nu kan u dus terecht
in de Speel-o-theek om speelgoed te doneren tijdens de
openingsuren op woensdag van 14 tot 17 uur en op vrijdag
van 16 tot 19 uur. De Speel-o-theek zorgt ervoor dat het in
de Kringwinkel terechtkomt. Voor het Huis van het Kind is
het belangrijk dat elk kind maximale ontplooiingskansen
krijgt en de juiste spelprikkels geven, is daarin onmisbaar.
Elk kind heeft het recht om te kunnen spelen.

JAC-Flash
Wat doe jij op 10 oktober 2016?
10 oktober is 'Werelddag Geestelijke Gezondheid' met als
slogan: 'Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht'

Zorgen voor veerkracht?
Veerkracht kan je niet bestellen op het internet. Je vindt
het niet in een fitnessclub en het ligt niet langs de straatkant. Iedereen staat vroeg of laat voor een uitdaging en/
of maakt momenten van grote emotie mee. Veel van die
momenten komen we goed te boven. Van andere kunnen
we soms behoorlijk van de kaart zijn. Om hier mee om te
kunnen gaan en er misschien zelfs sterker uit te komen,
hebben we geestelijke veerkracht nodig. Dat is het vermogen om terug recht te veren wanneer het moeilijk wordt.

JEUGD EN ONDERWIJS

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Je maakt bijvoorbeeld iets ingrijpends mee zoals het
overlijden van een voor jou belangrijk persoon, of je
ouders gaan scheiden, of het gaat moeilijk op school, ….
In zo'n situaties voel je eerst spanning, verdriet of boosheid, maar na verloop van tijd voel je je steeds beter, tot
je je weer de oude voelt. Je veert als het ware een beetje
mee met het leven en je groeit erdoor.
Veerkracht betekent niet dat je altijd maar sterk hoeft
te zijn. Je mag je gerust verdrietig of beroerd voelen als
er iets naars gebeurt. Dat is normaal. Veerkracht is niet
hetzelfde als onkwetsbaar zijn. Gun jezelf de tijd om terug
recht te veren.
Veerkracht is niet iets dat we wel of niet hebben. We
kunnen onze geestelijke veerkracht trainen. En daarbij
kunnen anderen een grote rol spelen.

Samen zorgen voor veerkracht
Je kan zelf veerkrachtiger worden doordat je je gesteund
voelt door familie of vrienden of medeleerlingen. Die
veerkracht kan je ook doorgeven aan anderen door voor
hen een steun te zijn. Zo kan je een luisterend oor bieden
of een duwtje in de rug geven, waardoor je moed geeft
om door te gaan. Je kan dus heel wat voor anderen betekenen.
Wat doe jij op 10 oktober?
Laat iemand weten "Jij bent OK" of "Ik ben er voor jou".
Niet zo moeilijk of juist wel?
Sta er even bij stil wat het met jou doet als iemand jou
deze boodschap geeft.

TIP: surf eens naar www.samenveerkrachtig.be
Daar vind je de boodschap terug op een postkaart die je naar
iemand kan versturen. Laat mensen voelen dat je er bent. Want
hoe klein je inbreng voor anderen ook is, samen sta je sterker.
Bronvermelding: Persbericht 'Werelddag Geestelijke Gezondheid , 10 oktober 2016', www.samenveerkrachtig.be
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).”

i

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

Studietoelage schooljaar 2016-2017
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. U bent welkom van 16 tot 19 uur.

i

Meer info: Dienst Samenleving, Liesbet
Vergauwen, 09 340 96 02
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

SPORTACTIVITEITEN

Vrijdag 4 november: Bobbejaanland, Lichtaart

Naschools sportaanbod
Jeugdzaalvoetbal (jongens van 10 tot 15 jaar)

8 tot 17.30 uur, 25 euro
Vertrek en aankomst: Sport- en Jeugdcomplex,
leeftijd (2004-2010, 1ste tot 6de leerjaar)
Voor jongens/jongeren met interesse in voetbal. Heb je zin
om je voetbalniveau bij te schaven en beter te worden aan
de hand van matches en spelvormen? Kom dan na school
een uurtje meetrainen en verbeter je dribbel- en traptechniek. Neem gerust je vrienden mee.

Sportmix ‘girls only’ (meisjes van 10 tot 15 jaar)
Voor meisjes met interesse in sport en bewegen. Heb je zin
in een sportuurtje enkel voor meisjes waarin vele sporten
aan bod komen? Kom dan samen met vriendinnen elke
week proeven van een andere sport (volleybal, conditiecircuit, lopen, baseball, dans, zwemmen, basketbal,
badminton, …).
Elke maandag vanaf 3 oktober van 16.30 tot 17.30 uur in
het Sport- en Jeugdcomplex. Niet tijdens schoolvakanties
en op feestdagen. Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst. 2,5 euro per les, 20 euro voor een 10-beurtenkaart
of via SNS-pas of vrijetijdspas.
Meer info en inschrijven: Jappe Kesteleyn, 09 340 50 82,
jappe.kesteleyn@lokeren.be

Meer informatie en de uurregeling kan je binnenkort terugvinden in de webshop. De sportdienst voorziet op deze
beide dagen voor –en naopvang vanaf 8 tot 17.30 uur in
de sporthal van het Sport- en Jeugdcomplex. De verplaatsingen naar Mechelen en Lichtaart zullen gebeuren met de
bus. 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 info en inschrijven: dienst Sport en Jeugd,
Sportlaan 2, 09 340 50 80, inschrijvingenSJC@lokeren.be

SPORTACTIVITEITEN VOOR SENIOREN
Sportelactiviteit: Sportdag 50+

Herfstvakantie
Deze vakantie gaan we samen op uitstap. Tijdens de
herfstvakantie voorziet de sport – en jeugddienst twee
dagactiviteiten. Op 1 en 2 november zijn onze diensten
gesloten. Op donderdag 3 en vrijdag 4 november:
daguitstap naar Planckendael en Bobbejaanland.

Donderdag 3 november: Planckendael, Mechelen
8 tot 17.30 uur; 25 euro
Vertrek en aankomst: Sport- en Jeugdcomplex,
leeftijd (2004-2011, 3de kleuterklas tot 6de leerjaar)
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Dinsdag 11 oktober in Wetteren
Op dinsdag 11 oktober kunnen we weer allemaal samen
gezellig gaan sporten op de sportdag 50+ van de ILV
Burensportdienst Schelde-Durme. Dit jaar is Wetteren de
gastheer van dit jaarlijks sportief hoogtepunt voor alle
50-plussers die houden van beweging en plezier. Ook nu
kan er weer gekozen worden uit een ruim aanbod van
sporten. De volgende sporten zullen zeker aan bod komen:
aerobics, badminton, rugschool, fitbal, fietsen, aquagym,
wandelen en nog veel meer.
Deelnemen kost 4 euro voor een halve dag en 8 euro voor
een hele dag. Wie wil, kan op voorhand lunchpakket of

SPORT

koude schotel bestellen. Dit jaar legt de sportdienst ook
busvervoer in naar Wetteren. Let op. Wie met de bus
mee gaat moet wel de hele dag blijven. Het busvervoer
is gratis maar wel beperkt. Snel inschrijven is de boodschap. Inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op
28 september op de sportdienst van Lokeren.

seniorenbond), komen curvebowlen in het Sport –en
Jeugdcomplex in Lokeren. Deelnemen kost slechts 1 euro
per namiddag. U hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Sportschoenen zijn verplicht.
Meer info: bij André Janssens, 0495 76 66 86 of bij de
sportdienst (09 340 50 80, tom.duquet@hotmail.com)

Meer info en inschrijven: 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

Rozelintjesactie
Volksspelen voor senioren
Vrijdag 21 oktober
Een hele namiddag spelplezier in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2. In ploegverband (5 spelers/ploeg) wordt
een parcours van 12 volksspelen afgewerkt. Deelnemen kost
3 euro per persoon (koffie en gebak inbegrepen). De spelen
starten om 13.30 uur en eindigen omstreeks 17 uur. U kunt
zowel individueel als met een voltallige ploeg inschrijven bij
de sportverantwoordelijke van uw plaatselijke seniorenbond
of aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Inschrijven voor dinsdag 18 oktober.
Meer info en inschrijven: 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

Bowling voor senioren
In de maand oktober zet de sportdienst de bowlingnamiddagen gewoon voort. De bowling zal plaatsvinden op vrijdag
7 en 14 oktober. De overige data verschijnen in de volgende
Infokrant. De formule blijft dezelfde als vorige jaren.
Ongeveer 2 keer per maand vinden er bowlingnamiddagen
plaats in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme. Vooraf
inschrijven bij sportdienst, 09 340 50 82. 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 te Lokeren.
De bowling start rond 14 uur en eindigt rond 17 uur.

Op vrijdag 28 oktober van 9.45 tot 10.45 uur organiseert
de sportdienst in de kader van de ‘rozelintjesactie’ een
bijzondere sportles. Deelnemers dragen liefst een roze
attribuut om de actie hierbij mee in de verf te zetten :
voorbeeld een T- shirt met roze strepen, een roze short,
sportschoenen met roze veters, …veel is mogelijk. Iedereen
kan deelnemen , om de kwaliteit van de les te bewaren is
het deelnemersaantal beperkt tot 30.
Deelname aan de sportles bedraagt 2 euro of 1,5 euro via
de 10-beurtenkaart. Aansluitend om 11 uur ontvangen de
deelnemers via het LOGO een toelichting over het belang
van vroegtijdig opsporen van borstkanker. Ze krijgen een
gratis koffie en een roze gebak aangeboden in het kader
van het project ‘sport en gezondheid en sensibilisering
rond borstkanker’.
Ook voor dit gratis 2de deel moet je inschrijven aan de
balie. Bij inschrijving ontvang je de deelnamebonnetjes

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Mindful peuter- en kleuteryoga

Meer info en inschrijven: 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

Curvebowls
Start: maandag 3 oktober
Elke maandag van 14 tot 17 uur, van oktober tot en met
april, kunnen senioren (al of niet aangesloten bij een

Na het succes tijdens de week van de opvoeding in mei
en de spelnamiddag rond beweging in juni, biedt het Huis
van het Kind Lokeren i.s.m. de sportdienst, op vraag van
verschillende ouders, peuters en kleuters de mogelijkheid
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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 in combinatie met mindfulness stimuleert de
ontwikkeling van het lichaams- en persoonlijkheids
bewustzijn. Dit doen we door regelmatig aandacht te
geven aan het lichaam en de adem. In de lessen werken
we met thema’s uit de natuur zoals bijvoorbeeld bloemen
en bijen, de zee, de boom,.. ervaren we dit spelenderwijs.
Trek best soepele kledij aan.

Peuters (2,5 – 3 jaar peuter en eerste kleuterklas) zijn
welkom op maandagnamiddag telkens van 16.15 tot
17 uur. Ouders kunnen meedoen of kijken indien gewenst.
Max. 8 deelnemers. Geen voorinschrijvingen. 5 euro per
sessie (korting met vrijetijdspas).
Kleuters (4 -5 –6-jarigen/tweede en derde kleuterklas)
zijn welkom op maandagnamiddag telkens van 17 tot
17.45 uur. Max. 12 deelnemers. Geen voorinschrijvingen.
5 euro per sessie (korting met vrijetijdspas).
Sessies vinden plaats in het Sport –en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2.

VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles augustus
PLAATS

TOEGELA GECON
OVERTRE
TEN SNEL TROLEERDE DINGEN
HEID
VOERTUIGEN

PIEK
SNELHEID

Antwerpse
Steenweg

70 km/u

117

4

87 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

81

5

99 km/u

Bokslaarstraat

50 km/u

40

8

69 km/u

Eekstraat

50 km/u

78

15

91 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

272

50

79 km/u

Groenstraat

50 km/u

121

22

82 km/u

Hillarestraat

70 km/u

221

1

101 km/u

Nieuwe Baan

70 km/u

24

1

81 km/u

Nieuwe
Stationsstraat

50 km/u

30

4

69 km/u

Papestraat

50 km/u

30

0

-

Rozenstraat

50 km/u

25

2

83 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

48

6

70 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

53

5

74 km/u

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
Fietsengravering
Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
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Dakramen zijn zeer inbraakgevoelig wanneer ze
gemakkelijk bereikbaar zijn van op een plat dak of van de
begane grond.

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

MILIEU EN NATUUR

Samenaankoop dakisolatie in het
Waasland (Interwaas)

Dankzij de samenaankoop dakisolatie van Interwaas
kunnen de Wase gezinnen genieten van een gemiddelde
korting van 20%.
Inschrijven voor de samenaankoop kan nog steeds via de
website van Waasland Klimaatland
(www.waaslandklimaatland.be/samenaankoop-dakisolatie).
Na inschrijving ontvang je de prijzen en contactgegevens
van de geselecteerde firma’s. De prijzen van de
samenaankoop blijven geldig tot 31 december 2016.
Waarom je dak isoleren?
Door je dak te isoleren, draag je je steentje bij aan de
klimaatdoelstelling van het Waasland. Als surplus bespaar
je op je energiefactuur en verhoog je het comfort in je
woning. Bovenop de besparing (tot 30%) kan je ook
genieten van een belastingvermindering, verlaagde btw,
premies van Eandis en de Vlaamse energielening.
Vanaf 1 januari 2017 wijzigt het premiestelsel voor isolatie.
Het is nu het moment om je woning beter te isoleren en
maximaal te genieten van de voordelen.
Meer informatie over de samenaankoop:
Frauke Van Goethem, Interwaas, 03 780 52 07,
frauke.vangoethem@interwaas.be
Meer informatie over de energielening:
Lizelot Deeren en Klaartje Schatteman, Interwaas,
03 780 52 32, energieleningen@interwaas.be
Meer informatie over de premies: dienst Huisvesting van
de stad: 09 340 94 73, huisvesting@lokeren.be

Sla je slag met de tankslag van
Interwaas
Verwarm je momenteel op stookolie, maar ben je van plan
om over te schakelen op een andere energiebron? Of ben je al

veranderd van energiebron, maar is je stookolietank nog niet
gesaneerd? Dan is de tankslag van Interwaas iets voor jou.
Nadat je overgestapt bent op een andere verwarmingsbron, ben je verplicht om je oude stookolietank te laten
saneren. Doe je dit niet, dan zijn hieraan grote milieurisico’s verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd
beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar
vervuild raken door stookolieresten. En dit heeft grote
financiële gevolgen voor de eigenaar, want een bodemsanering is duurder dan een tanksanering. Bovendien moet je
bij verkoop van je woning met een attest kunnen bewijzen
dat de tank correct werd gesaneerd.
Tanksanering
Heb je een bovengrondse tank? Dan kan deze gereinigd,
opgehaald en afgevoerd worden. Zit de tank onder de
grond? Dan dient ze te worden gereinigd en uitgegraven,
tenzij dit laatste technisch onmogelijk is (bv. omwille van
stabiliteitsproblemen). In dat geval wordt de tank opgevuld
met schuim.
Collectieve sanering
Interwaas organiseert dit najaar een prijsvraag voor de
sanering van zowel bovengrondse als ondergrondse tanks.
Heb je nog een oude stookolietank die niet meer in gebruik
is of wil je overstappen naar een andere energiebron?
Schrijf je dan zeker vrijblijvend in voor deze tankslag. Door
in groep aan te kopen, wordt de prijs gedrukt.
Meer informatie of vrijblijvend inschrijven op
www.waaslandklimaatland.be/tankslag

Ook samenaankoop gascondensatieketels (Interwaas)
Is jouw huidige cv-ketel 15 jaar of ouder? Dan loont het de
moeite om deze te vervangen door een condensatieketel.
Hiermee kan je tot 35% besparen op je energiefactuur.
Of misschien heb je beslist om te veranderen van verwarmingsbron, bv. van stookolie naar aardgas? Naast sanering

INFOKRANT LOKEREN | oktober 2016

17

VACATURES

van de stookolietank dien je dan ook te investeren in een
nieuwe verwarmingsketel.
In beide gevallen is de samenaankoop condensatieketels
van Interwaas zeker de moeite waard.
Voor het organiseren en opvolgen van deze samenaankoop
heeft Interwaas een prijsvraag gelanceerd in de zomervakantie. Vind op de website www.waaslandklimaatland.be/
samenaankoop-condensatieketels meer informatie, o.a.
over de organisatie die de samenaankoop van condensatieketels in goede banen leidt.
Meer informatie op de infoavond van 22 november om
20 uur, in het stadhuis (ontmoetingsruimte).
Vooraf inschrijven via info@interwaas.be,
frauke.vangoethem@interwaas.be, 03 780 52 07

Vanaf 2020 dubbel glas in elke
huurwoning
De Vlaamse Regering heeft op 15 juli 2016 het wijzigingsbesluit betreffende woningkwaliteit definitief goedgekeurd. Dit houdt onder meer de verplichting in om vanaf
2020 dubbel glas te voorzien in alle huurwoningen. Bij het
onderzoek van de woning inzake de woningkwaliteit kan
vanaf 2020 bij het ontbreken van dubbel glas een woning
strafpunten krijgen, wat tot een ongeschiktverklaring kan
leiden.
Eigenaars die een inspanning leveren om hieraan te voldoen, kunnen nog steeds, onder bepaalde voorwaarden,
een energiepremie krijgen. Voor meer informatie kan men
terecht op de website www.energiesparen.be.
Voor het vervangen van glas en/of het plaatsen van nieuwe ramen kan men ook een beroep doen op de energielening. Dit is een lening specifiek voor energiebesparende
maatregelen. Er kan tot max. 10.000 euro geleend worden, terug te betalen op 5 jaar tijd tegen een rente van 2%
(0% voor mensen met een laag inkomen). Het voordeel
aan de energielening is dat ze vervroegd terugbetaald kan
worden zonder bijkomende kosten.

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het
voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron
(nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken en solitaire
bijen, die de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten
maar één keer aangeplant worden. De jaren nadien
komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar komen er ook meer
bloemen bij. Plant de krokusbollen in het najaar (oktober
tot begin december) in jouw tuin of plantenbak.
Je kan je zakje krokusbollen afhalen in het Stadhuis van
3 tot 14 oktober, tussen 9.30 en 17 uur. Dit aanbod is
geldig tot zolang de voorraad strekt.
Meer informatie: www.oost-vlaanderen.be/bijen

Volkstuintjes te huur

Meer info: dienst Huisvesting, 1e verdiep stadhuis,
09 340 94 73 of huisvesting@lokeren.be

Verbijsterende bijen: 1 bloembol
kan bijenlevens redden
De Provincie Oost-Vlaanderen rekent opnieuw op haar
inwoners om het bijenbestand te helpen. Samen met Stad
Lokeren verdeelt de Provincie gratis zakjes krokusbollen.
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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. Bel naar
0477 98 31 75 of mail naar fam.desmet@telenet.be,
Oude-Bruglaan 8. De naam van de vereniging is
‘Koninklijke Vereniging Werk Van De Akker’.

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Tuinwijk organiseert opendeurdag
in gerenoveerde appartementen
Oud-Strijderslaan 2/4 te Lokeren

Wegwijsfolder over wonen en waar u
terecht kan met uw vragen rond wonen
Heb je vragen over wonen, huren of verhuren? Weet je als
huurder, eigenaar of verhuurder niet goed wat te doen bij
problemen en weet je niet waar je terecht kan? Of wil je
informatie over sociale huisvesting? Afhankelijk van jouw
vraag helpt de dienst Huisvesting van de stad en/of de
dienst Woonzorg van het OCMW je graag verder. Waar je
best terecht kan, kan je nalezen in de nieuwe folder.
Je vindt de folder vanaf oktober terug in het stadhuis, het
OCMW en op tal van andere plaatsen.

Loket Agentschap Integratie en
inburgering verhuist naar de Durmelaan
De renovatie van dit appartementsblok ging van start op
2 december 2013. De werken zijn beëindigd eind september.
In totaliteit zullen 83 appartementen volledig gerenoveerd
zijn waarvan 11 appartementen aangepast voor mindervaliden. De rest van de appartementen is rolstoeltoegankelijk.
Het gebouw dateert van juni 1969, een grondige renovatie
was noodzakelijk. De renovatie ging gepaard met
4 verhuisbewegingen, waarbij alle bewoners in hetzelfde
appartementsgebouw konden blijven wonen. De laatste
zuil van het gebouw, Oud-Strijderslaan 2/4, is klaar eind
september. Dit valt samen met de laatste verhuisbeweging
op de site Hoedhaar, waarbij de nog resterende bewoners
van het gebouw Haarsnijderslaan 2/4 hun intrek zullen
nemen in de laatst gerenoveerde zuil.
Elke geïnteresseerde Lokeraar is welkom op zaterdag
8 oktober tussen 15 en 17 uur om een kijkje te nemen in
een aantal gerenoveerde appartementen.

Sedert 29 september vind je de diensten Inburgering en
Nederlands leren van het Agentschap Integratie en In
burgering in Lokeren op een nieuwe locatie: Durmelaan 36.
“Wil je Nederlands leren? In je eigen taal een cursus volgen
over wonen en werken in Vlaanderen? Je organisatie of
bestuur afstemmen op de diversiteit in de samenleving?
Dan ben je bij ons aan het goede adres. Het Agentschap
Integratie en Inburgering bundelt alle diensten voor integratie, inburgering, Nederlands leren (voormalige werking
Huis van het Nederlands), sociaal vertalen en tolken, en
vreemdelingenrecht en internationaal privaatrecht.”
Contact:
Zonder afspraak kan je langskomen op dinsdag 13.30 tot
18.30 uur en woensdag 9 tot 11.30 uur. Voor een afspraak
op een ander moment bel 0495 20 99 30 (Nederlands) of
09 321 86 00 (Inburgering). lokeren@integratie-inburgering.be,
www.integratie-inburgering.be

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Met uw Omnipas 65+ reist u zorgeloos en
goedkoop
Met uw Omnipas 65+ reist u overal in Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram van De Lijn. En dat tegen een
voordeeltarief. Voor minder dan 1 euro per week geraakt u
overal met de Omnipas 65+. Voor uw abonnement betaalt
u slechts 51 euro voor een heel jaar. Zo hebt u altijd een
geldig vervoerbewijs op zak. U ontving in juli een brief
van De Lijn waarmee u uw abonnement kunt verlengen.
Ontving u geen brief of ging de brief verloren? Bel dan het
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infonummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut) om een nieuwe
verlengingsbrief aan te vragen.
Wilt u een Omnipas 65+ bestellen?
1. Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul het aanvraagformulier in of ga naar een Lijnwinkel in uw buurt en vul
daar een aanvraagformulier in.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt De Lijn
binnen de 10 werkdagen een overschrijvingsformulier
op naar uw thuis.
3. Na betaling wordt uw MOBIB-kaart met daarop uw
Omnipas 65+ abonnement binnen de 10 werkdagen
opgestuurd.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het
OCMW - Sociaal Huis Lepelstraat 4 een zitdag van de Federale
Overheidsdienst Sociale 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 vindt plaats op dinsdag 25 oktober

Vacatures Vrijwilligerswerk
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 19 oktober van 9 tot
12 uur en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: woensdag 19 oktober van 9 en
10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde,
Eksaardedorp 88: iedere tweede en vierde donderdag van
de maand van 13.30 tot 15 uur.
De zitdagen vinden plaats op donderdag 13 oktober en
donderdag 27 oktober

Het Sociaal Huis is dringend op zoek naar vrijwillige
chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale (MMC). Als
chauffeur van de MMC voert u mensen met verplaatsingsproblemen naar de dokter, de winkel, enz. Meestal gaat het om
mensen die vanwege hun leeftijd of ziekte minder mobiel zijn
geworden en ook moeilijker gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer. “Wij zijn op zoek naar personen die sociaal
voelend zijn, tijd kunnen vrijmaken, over een auto beschikken
en zich graag inzetten voor anderen. Uiteraard bepaalt u zelf
welke dagen en uren u wenst te rijden. Elke chauffeur van de
MMC is verzekerd en ontvangt per kilometer een vergoeding.
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het Sociaal
Huis over een eigen aangepast voertuig.”
De mutualiteiten zijn op zoek naar thuisoppassers. Als
thuisoppasser houd je de zieke, de persoon met een beperking of oudere gezelschap en help je waar nodig. Dit kan zijn:
hulp bij eten, verplaatsingen, toiletbezoek, activiteiten zoals
voorlezen of kaarten, een wandeling maken, nachtwaak,…
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
09 340 86 68, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be

Jubilea

Honderdjarige

Briljanten jubileum - 65 jaar huwelijk
Julien De Smet – Margaretha De Veirman
gehuwd op 27 oktober 1951

Werner Wilssens – Geboren op 8 oktober 1916.

Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Alphons Van Luyck – Léa D’hondt		
gehuwd op 6 oktober 1956
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
René De Backer– Martha Beirnaert				
gehuwd op 15 oktober 1966
René De Blieck – Beatrice Audenaert			
gehuwd op 29 oktober 1966
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PRAKTISCH

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
•
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
•
dinsdag tot 19 uur
•
gesloten op vrijdagnamiddag
•
De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woonen Zorgcentrum Hof van Eksaarde.

Vredegerecht

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

Wachtdiensten
LOKERSE APOTHEKERS

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?

Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
24 oktober 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.

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.

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: 4 en 18 oktober. 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 27 oktober
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

www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

29 oktober tot 2 november 2016 - 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
- in Hof ter Clipsen, Uitbreidingslaan 10

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, Johan Jacobs (coverfoto),
Marina Van Hoorick, Marcel Verdonck, Paul De Schepper
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
GROS – Project

[

GELICHT

(H)eerlijk handelen
In het kader van Lokeren Fairtrade Gemeente gaat de
GROS (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking) dit jaar dieper in op het thema fairtrade, i.s.m.
Oxfam Wereldwinkel.
Eerlijke handel betreft uiteraard landbouwproducten uit
het Zuiden (koffie, katoen, cacao, thee, rietsuiker, ... )
maar GROS focust ook op de kledingindustrie in het
Zuiden. In beide sectoren zijn de werkomstandigheden erbarmelijk en is de vergoeding ondermaats.
Menswaardig werk én een eerlijke vergoeding voor
dat werk willen wij hier in het Westen. Dat willen wij
ook ginder, in het Zuiden.
“We kozen als naam voor dit project: ‘(H)eerlijk Handelen’.
Onze keuzes als consument spelen immers een belangrijke
rol in het streven naar eerlijke handel en eerlijke kleding. Het
gaat niet alleen over kiezen voor eerlijke producten. Ook
hergebruik en delen zijn vormen van bewust consumeren.”
Dit jaarproject richt zich in Lokeren naar scholen,
volwassenenonderwijs en verenigingen.

Scholen
> Jongeren creatief aan de slag
“We nodigen scholen uit tot een zelfgekozen creatieve
verwerking rond het thema ‘Zo promoten wij fairtradeproducten.’ Tijdens het slotgebeuren op 16 maart 2017
worden de creaties getoond (én bekroond).
Voormiddag : 3de graad basisonderwijs - Namiddag :
secundair. Prijs : een inleefatelier voor de hele klas.”
> Educatief traject
Als aanloop naar de wedstrijd biedt de GROS aan:
* begeleide workshops (Wereldwinkel Lokeren, Djapo
en De Aanstokerij)
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* info over het niet-begeleide aanbod rond fairtrade
* toneelvoorstelling ‘Sproetenkop’ van Theater
Hutsepot. Torenzaal, 26 januari 2017 (3de graad
basisonderwijs) – www.theaterhutsepot.be
Infonamiddagen voor scholen op woensdag 28 september
en woensdag 15 februari in het Sociaal Huis. Verschillende Lokerse scholen uit basis- en secundair onderwijs
zijn reeds in het project gestapt. Deelnemen is nog steeds
mogelijk. Contact: annemie.scheepers@telenet.be

Verenigingen en volwassenonderwijs
> Samenwerking met het PCVO en CVO Leerstad
rond creatief hergebruik van textielwaren
> Aanbod aan de Lokerse verenigingen
• Culinaire workshop ‘Ecuador, het verhaal van de
cacao’. Je maakt en je proeft chocolade. * De GROS

]

organiseert deze workshop op donderdag 16 februari
in De Moazoart.
* De workshop kan ook gratis besteld worden via de
GROS (zie technische fiche op www.lokeren.be/
workrooms/gros)

Meer info en inschrijvingen:
annemie.scheepers@telenet.be

• De Laatste Dinsdag van oktober: 'Chocolade, straks
nog in de rekken?'
Hoe houden we de cacaoboer in de stiel?
Interactieve lezing met Jos Ghysels (Vredeseilanden)
25 oktober om 20 uur. Cultureel Centrum.
Vooraf inschrijven bij Vormingplus,
03 775 44 84
Het project (H)eerlijk Handelen is mogelijk dankzij de
financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

WEEK VAN DE FAIRTRADE
5-15 oktober

Actie Wereldwinkel: koop een cadeaubon van minstens
5 euro en krijg 2 repen chocolade naar keuze.
www.oxfamwereldwinkels.be

• Filmvoorstelling ‘The True Cost’, Andrew Morgan. Deze
indrukwekkende documentaire gaat over de impact van
fast fashion op mensen en milieu. De kledingindustrie
en de scheve handelspraktijken zijn een thema dat ons
allen aangaat.
Donderdag 27 oktober 2016, 19.30 uur. Ontmoetingsruimte stadhuis. 5 jaar Lokeren Fairtrade Gemeente
vieren we erna met een drankje. Iedereen welkom.
Meer info en inschrijvingen:
annemie.scheepers@telenet.be

Biofairtradeontbijt
Zondag 16 oktober; aanvang tussen 8.30 en 10.30 uur.
Locatie: Atheneum – Ingang Dalialaan. Volwassene 9 euro,
7-12 jaar 3 euro, 4-6 jaar 2 euro.
Inschrijven kan tot 10 oktober.
Meer info en inschrijven: 0498 54 77 76,
lenoirrob@hotmail.com
We vieren 5 jaar Lokeren Fairtrade Gemeente met
de lancering van de gloednieuwe fairtradepralines
van Chocolatier Lanssens.

[

GELICHT

ZONDAG 9 OKTOBER:

Rozelintjesloop
Aflossingsmarathon in Bospark en op de Finse piste
Recreactieve aflossingsmarathon in Bospark en op de
Finse piste. Er is ook een eetfestijn met paella à volonté.
Inschrijven kan tot uiterlijk 4 oktober.
10 uur, speelterrein Nachtegaallaan
Organisatie en inschrijven:
Vogelwijk Lokeren vzw, 0476 35 59 76,
marcel.oelbrandt@telenet.be

in Lokeren
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VRIJDAG 21 OKTOBER

GELICHT

Dag van de Jeugdbeweging
Voor veel jeugdverenigingsleden of jeugdwerkleden staat
vrijdag 21 oktober, de Dag van de Jeugdbeweging,
met stip genoteerd in de agenda. “In Lokeren trekken we
opnieuw alle registers open om onze actieve leden en
leiding die dag in de bloemetjes te zetten. De in Lokeren
schoolgaande leden kunnen zich opnieuw inschrijven
voor onze lunchactie. Net als vorig jaar maken we voor
de eerste 400 een uitgebreid lunchpakket, dat wordt
geleverd op school.”
“Wie is de beste jeugdvereniging in Lokeren? Een vraag
die door velen wordt gesteld, maar waar nooit een éénduidig antwoord voor is. Daar gaan we iets aan proberen
doen. Alle leden, van 12 tot 18 jaar, zijn van 16 tot 18 uur
welkom op de markt om onder elkaar uit te maken wie met
de titel ‘Beste Jeugdvereniging van Lokeren 2016’ naar
huis mag gaan. Schrijf jullie zeker in met een groepje.”
“Last but not least: de leiding. Jaar in, jaar uit, zetten
zij hun beste beentje voor om zoveel Lokerse kinderen en
tieners te entertainen en te overstelpen met onvergetelijke
herinneringen. Zij verdienen vandaag iets speciaals.
We spreken af om 18 uur op de markt. Ook voor hen
organiseren we een wedstrijd met enkele uitdagende
activiteiten. De inzet? De titel ‘Beste Jeugdvereniging van

Lokeren 2016’. Na het inspannen, volgt het ontspannen
en laten we de leiding aanschuiven voor een lekkere
maaltijd. Om 22 uur sluiten we af en zet het feest zich
verder in het Sport- en Jeugdcomplex voor de afterparty
Copa Cabrakka. Deze zal in goede banen geleid worden
door de mannen (en vrouwen) van Brakfest.”
Meer informatie via de facebookpagina van de
Jeugddienst en via de verschillende jeugdverenigingen.

AGENDA
Zaterdag 1 oktober

HOBBY/TOERISME



Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Elke zaterdag vind je in de bib op
de 1ste verdieping boeken die je niet
hoeft terug te brengen. Breng een
eigen boek mee dat je graag wil
doorgeven zodat iemand anders het
ook kan lezen en ruil het in voor een
boek dat je mag houden, wegschenken of opnieuw binnenbrengen. Of
ruil het voor een bon waarmee je een
volgende keer een boek kan ruilen.
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Kom gerust eens kijken hoe het werkt.
Ook op 8, 15, 22 en 29 oktober.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Elke 1e en 3e zaterdag van de
maand wordt er in de vertelstoel
tussen de kinderboeken een leuk
verhaaltje voorgelezen. Alle kinderen
zijn welkom. Ook op 15 oktober.
10.30 tot 10.45, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

]

Zondag 2 oktober

Maandag 3 oktober





FEEST

VORMING/INFO

Open Bedrijvendag
Zie algemeen gedeelte.
10 tot 17 uur; gratis
Meer info:
www.openbedrijvendag.be
HOBBY/TOERISME

Fotozoektocht
Het oudercomité Coester (De
Vinderij) nodigt uit voor een fotozoektocht (+/- 5 km, berijdbaar voor
buggy en rolwagens). Er kunnen
verschillende prijzen gewonnen
worden. Aansluitend pannenkoeken
en koffie. Steun aan het oudercomité
is integrale steun aan de kinderen. Bij
slecht weer zijn er binnen activiteiten
voorzien.
13 tot 17 uur, De Vinderij,
Bleekmeersstraat 17a
Meer info en inschrijven:
09 337 52 70,
oudercomitecoester@gmail.com
PODIUM

Amnesty international –
Aperitiefconcert –		
Bij wijze van spreken
Elia, Lieve, Hans, Yves & Stephan
brengen voornamelijk covers, uit
Noord- en Zuid-Amerika, uit de
Angelsaksische traditie, Vlaanderen....
Ze spelen liedjes die ze mooi vinden
en - bij wijze van spreken - altijd al
wilden spelen.
11 uur, Torenzaal, Torenstraat 1;
10 euro – 5 euro (kinderen tot
12 jaar)
Organisatie en info: Amnesty
international, 09 348 65 42,
jacobs-m@skynet.be

Voorlichting gezondheid –
thuiszorgdienst

er een eigen humoristische twist
aan waar je paf van staat. Perfect
getimede choreografieën en sketches, visuele humor & breakdance
waar jong en oud van geniet. Voor het
eerst in België te zien, mis dit niet.
19 uur: CC Lokeren, Kerkplein 5;
16, 15, 13 of 10 euro.
Meer info en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56 of
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Natuurwandeling in het
Molsbroek
Een ervaren gids neemt je mee op
een boeiende wandeling rondom het
Molsbroek. Elke maand valt er wel
iets nieuws te ontdekken. Graag een
seintje vooraf indien je met een grote
groep aanwezig zal zijn.
14.30 tot 16.30 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Meer info: André Verstraeten,
09 348 18 59, www.vzwdurme.be
HOBBY/TOERISME

WWF

‘Seriously Funny’ is een ‘dance
comedy’ show die het verhaal vertelt
van het dagdagelijkse leven van de
moderne mens. Dit doen ze in de universele danstaal, maar de groep geeft

Dinsdag 4 oktober


HOBBY/TOERISME

Wandelen met Vlaamse
actieve Senioren afdeling
Lokeren

PODIUM

Fair Play Crew (Polen) Seriously Funny! – dans
comedy / show

Infomoment door dr. Regilio Oedit
(geneesheer, specialist neurologie)
over het ziektebeeld 'beroerte'
(herseninfract en hersenbloeding)
en de risicofactoren, diabetés. In
samenwerking met Thuiszorg, voorgesteld door verzorgende vlinder
Jamila Otmani van Solidariteit van
het Gezin.
14 uur, Kazernestraat 80; gratis
(hapje en drankje)
Organisatie: De Moazoart,
Kazernestraat 80, 09 279 65 40

Postzegeltentoonstelling door Geert
Callebaut met zijn verzameling
‘WWF’, deel 1.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

Maandelijkse wandeling van ongeveer
8 km. Deze maand doorheen de
Stekense bossen. Mogelijkheid tot
carpoolen. Vertrek om 13.30 uur.
14.30 tot 17.30 uur, parking
Durmebad, Sportlaan 2; gratis
Organisatie en reservaties:
Vlaamse actieve senioren afdeling Lokeren, 0479 35 19 62,
avanremoortee@telenet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren/index.html

in Lokeren
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VORMING/INFO

Rondleiding en etentje in
Hotelschool Sterrenhof
Bezoek aan de hotelschool en
aansluitend etentje bereid door de
leerlingen.
11 uur, Sterrenhof,
H.-Hartlaan 1a
Organisatie en info:
Markant Lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren

Woensdag 5 oktober


voor jouw sprint. De winnaars kunnen
bovendien rekenen op een prachtige
beloning en verdere begeleiding om
ook de allersnelste van de wereld te
worden. Ook op 8 oktober.
12 tot 16 uur, Oscar Van Rumst
Atletiekstadion, Sportlaan
Organisatie en info:
Atletiekvereniging Lokeren
AVLO, jan.vervaet@hotmail.com,
berten.dv@gmail.com,
www.avlo.be

Donderdag 6 oktober


HOBBY/TOERISME

Bezoek aan de Turkse moskee

VORMING/INFO

Kris Verburgh: ‘Veroudering
vertragen’

HOBBY/TOERISME

Marktactie

Na de rondleiding: typisch Turks
hapje en drankje aangeboden en tijd
voor vragen.
18.50 uur, Koophandelstraat 19,
5 euro (leden), 7 euro (niet-leden)
Meer info en inschrijven:
Gezinsbond Lokeren-Daknam,
SCW, Nadia Van Geyte,
0467 20 15 90,
kod.lokeren@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Tijdens de Lokerse markt kan je een
bezoek brengen aan de infostand van
de rozelintjesactie. Je krijgt er informatie over het belang van vroegtijdig
opsporen van borstkanker en je kan
er een roze lintje afhalen.
8 tot 12 uur, Markt; gratis
SPORT

‘Word jij de nieuwe Usain
Bolt? Wij zoeken de snelste.’

Workshop naaien
In ‘Veroudering vertragen’ schetst
Kris Verburgh (arts en auteur) toekomstige doorbraken die veroudering
kunnen afremmen. Hij verklaart tevens
waarom het beste dieet om gewicht
te verliezen tegelijk ook veroudering
afremt. Hij stelt een nieuw model
voor, met verschillende treden die
methodes omvatten om het verouderingsproces te vertragen.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 11 (red. 5,5) euro
Meer info en inschrijven:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender
VORMING/INFO

Professionele sprint-testdag om
de snelste scholier te zoeken. 4
screeningtestjes, 100m race, 2 kampioenen. Laat je sprintsnelheid meten
zoals de echte kampioenen: startblokgevoel, sprongtesten, optreksnelheid,
topspeed en 100m-race. Highspeedcamera's, snelheidspoortjes, het oog
van toptrainers,... allemaal aanwezig
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Kookles: ‘Lekker snel’
Deze heerlijke gerechten zijn dé
oplossing voor drukke piekmomenten.
19.30 uur, ’t Zaaltje, F.
Hanusdreef 37
Meer info: Vivian Van Driessche,
09 348 97 49,
patrick.de.schaepmeester1@telenet.be

Ook op 13 en 27 oktober en
3 november.
19.30 uur, ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Meer info: Nadine Van den
Bossche, 09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com
VORMING/INFO

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

gaan over alledaagse dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte en
gezondheid, werk enz. Ook op 13, 20
en 27 oktober.
9 tot 11 uur (vrouwengroep) of
13.15 tot 15.15 uur (gemengde
groep), De Moazoart,
Kazernestraat 80
Meer info: dienst Samenleving,
Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2,
Ellen Fierens, 09 340 94 28,
ellen.fierens@lokeren.be
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 bepaalt
ook hun onderlinge samenhang.
Waar ben je goed in? Waar loop je
tegenaan? 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
is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor
de start van de activiteit. Door Resy
De Meulder.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein, Kerkplein 5; 22 euro
Meer info en inschrijven: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

Vrijdag 7 oktober


FILM

Vincent
Christophe Van Rompaey – België,
Frankrijk 2015 – duur: 118’
De 17-jarige Vincent is een geboren
wereldverbeteraar die de groene
revolutie predikt. Hij jaagt zijn familie
de gordijnen in doordat hij koste wat
het kost hun ecologische voetafdruk
wil verkleinen. Hij heeft alles over voor
zijn idealen en dat brengt hem op een
drastisch idee. Vincents impulsieve,

Franse tante Nicole neemt hem mee
op een reis door Frankrijk om hem op
andere gedachten te brengen maar
Vincent heeft andere plannen... Met
o.a. Geert Van Rampelberg, Barbara
Sarafian, Spencer Bogaert e.a.
‘Vincent’ is de tweede langspeelfilm
van regisseur Christophe Van
Rompaey. Het scenario komt van
Jean-Claude van Rijckeghem, die eerder ook al het script leverde voor de
films ‘Aanrijding in Moscou’ en ‘Adem’.
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

Vlug inschrijven. 18.50 uur ter plaatse
of 18.30 uur parking Grote Kaai. Wie
geen vervoer heeft, geeft een seintje
vooraf.
19 uur, Balerdon, Vijfstraten 52,
St-Niklaas; 10 euro (leden),
12 euro (niet-leden)
Meer info en inschrijven:
Gezinsbond Lokeren-Daknam,
SCW, nicolebaetens@hotmail.com
of 09 349 18 29
PODIUM

Bülent Gök & band –
Reis doorheen de Turkse
muziek

2e Parktheaterkwis

Wie wil deelnemen, voorziet een
ploeg van maximum 5 personen,
waarvan ten minste 2 die woonachtig zijn te Lokeren. Er zijn
8 ronden van telkens 10 vragen en
er worden mooie prijzen voorzien.
Inschrijvingen tot 3 oktober.
20 uur (stipt), Torenzaal in de
Torenstraat; 15 euro per ploeg
Meer info en inschrijven:
Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Bezoek aan Balerdon ‘Chocolatier, een neus voor
kwaliteit’
Balerdon is bekend voor zijn
heerlijke kruidenchocolade en de
beroemde, gevulde Chocneuzen.

In 2009 werd de Gents-Turkse Bülent
Gök een beetje beroemd na het
winnen van de Turkse Idool-wedstrijd
‘Zing je Lied’. In het daarop volgende
jaar reisde hij als ‘staatszanger’ Turkije
rond. Bülent heeft een aangeboren
liefde voor muziek, in het bijzonder de
muziek uit de 7 streken van Turkije.
Hij vertolkt ze in zijn eigen stijl. Samen
met zijn uitgebreide band, wil hij je
meenemen op een avond bomvol
sfeer en Turkse cultuur. I.s.m. TurksIslamitische Kulturele Vereniging
(TIKV) Lokeren.
20.15 uur: CC Lokeren,
Kerkplein 5; 10, 9 of 7 euro.
Meer info en tickets: CC Lokeren,
09 340 50 56 of
www.lokeren.be/cultuur
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VORMING/INFO

‘Allergieën : een epidemie ... ?’

In deze voordracht zal professor Ebo
het hebben over allerlei vormen van
allergieën en welke stoffen dat kunnen veroorzaken.
14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info:
Okra-academie Lokeren,
ron.dv@skynet.be,
robrecht.vanoutrive@scarlet.be,
www.okra.be/waasendender

Zaterdag 8 oktober


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 1 oktober. Ook op 15, 22 en 29
oktober.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

2de TTC Lokeren vzw - quiz algemene kennis vragen
2de Tafeltennisclub Lokeren quiz
algemene kennis vragen. Maximum
5 personen per ploeg, 40 ploegen.
Start stipt om 20 uur.
19.30 uur, VTI Sint Laurentius
Lokeren, Prosper Thuysbaertlaan 1; 20 euro per ploeg
Meer info en inschrijven:
TTC Lokeren vzw, 0477 24 47 64,
ttc-lokeren@hotmail.be,
www.facebook.com/TtcLokeren
HOBBY/TOERISME

Verwendag en verkoop
Verwendag: kindergrime, ballon
plooien, koffiebar, inhuldiging van
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het eerste 'Boekintrek-kastje',
start van de tentoonstelling van de
Lokerse fotograaf Heikki Verdurme
en een geschenkje voor onze leners.
Verkoop: verkoop van afgeschreven
boeken en cd's op de zolder van de
bibliotheek.
9 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
MUZIEK

Bruno Vansina Orchestra jazz
Bezetting: Bruno Vansina (saxen/
fluit), Steven Delannoye (sax), Peter
Delannoye (trombone), Stefan
Bracaval (fluit), Thomas Mayade (trompet/arr.), Christian Mendoza (piano),
Bert Cools (gitaar), Stefan Lievestro
(bas), Kobe Proesmans (percussie),
Teun Verbruggen (drums).
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 12 euro
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be
PODIUM

Jean-Marie Aerts, Jean Blaute
& Eric Melaerts – ‘3’
Eric Melaerts en Jean Blaute
(‘Gedeelde Adoraties’) zijn klaar
voor een triootje. Hun ‘adoré’ heet
Jean-Marie Aerts. Veertig jaar Belpop
geschiedenis, een EU gitaaricoon,
meester van de vettige groove
(gitarist o.a. TC MATIC) en grensverleggend producer. Samen laten ze
hun creativiteit de vrije loop, delen
ze hun gitaargekte. Van zacht tot
onzacht, van zwoel mysterieus tot een

elektronische boem boem. En zingen!
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
17, 16 of 14 euro
Meer info en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur
SPORT

‘Word jij de nieuwe Usain
Bolt? Wij zoeken de snelste.’
Zie 5 oktober.
9 tot 12 uur, Oscar Van Rumst
Atletiekstadion, Sportlaan
Organisatie en info:
Atletiekvereniging Lokeren
AVLO, jan.vervaet@hotmail.com,
berten.dv@gmail.com,
www.avlo.be
VORMING/INFO

De Waaslandhaven: ‘Welke
meerwaarde tegen welke
prijs?’
Het Rodenbachfonds en de Vlaamse
Cultuurkring Lokeren organiseren
een debat tussen deskundigen over
toekomstgerichte oplossingen voor
de verkeersproblematiek en andere
havengerelateerde problemen in
het Waasland. De Antwerpse haven
is van cruciaal belang voor heel
Vlaanderen en België. Blijft de vraag
hoe we de ‘neveneffecten’ van de
havenuitbreiding aanpakken. Deze
kwestie belangt dus niet enkel de
bewoners van het Waasland aan.
‘Weegt’ de macht van de belangengroepen op de informatie die
de burger krijgt? Sturen zij ook de
oplossingen?
15 tot 17 uur, feestzaal van
brasserie/restaurant Den Antus,
Grote Markt 30, Sint-Niklaas

Zondag 9 oktober


HOBBY/TOERISME

Indianen van Noord-Amerika

HOBBY/TOERISME

FEEST

6e taartenfestijn met
bijzondere wandeling



VORMING/INFO

2dehandsbeurs met speel
gelegenheid voor kinderen
Voor het eerst organiseert de
Brede School De Tovertuin in
samenwerking met het Huis van het
Kind Lokeren een 2dehandsbeurs
voor kinderspullen. Tegelijkertijd
kunnen ouders elkaar ontmoeten
bij een hapje en een drankje terwijl
de kinderen kunnen genieten van
verschillende spelletjes. Daarnaast
kunnen ouders ook kennismaken met
enkele organisaties die werken rond
opvoedingsondersteuning.
10 tot 14 uur, Brede School De
Tovertuin, Hoogstraat 51; gratis
Meer info en inschrijven:
og.detovertuinlokeren@gmail.com

Maandag 10 oktober

Verken je Androidtablet

Postzegeltentoonstelling door Luc
Wulteputte met zijn verzameling
‘Indianen van Noord-Amerika’, deel 2.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

KetNetBand - De KetNet
Band smijt zich 100% familie + 4

Dankzij hun scherpe prijs zijn
Androidtablets heel populair, zodat
veel merken dit type aanbieden.
Neem je Androidtablet mee en
tover je toestel om in een prettig en
nuttig (werk)instrument. Oefen de
typische vingerbeweging, leer hoe
je surft en krijg info om meer uit je
tablet te halen. Ontdek hoe je een
app installeert. Daarvoor heb je een
gmail-account nodig. Zorg dat je
voor de workshop een gmail-adres
en paswoord hebt aangemaakt. We
geven ook tips voor verrassende
apps die je vrije tijd extra kleur geven.
Breng ook je smartphone mee. Deze
workshop richt zich tot beginners.
Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk
10 dagen voor de start van de activiteit. Georganiseerd door Bibliotheek
Lokeren.
13.30 tot 16 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 6 euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-enDender , 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Verken je iPad

Smullen, én de natuur in je buurt
steunen, de ideale combinatie.
Grasduin mee met een gids van vzw
Durme door een bijzondere plek die
normaal niet toegankelijk is voor het
publiek. Afspraak voor de wandeling
om 14.30 uur aan bezoekerscentrum
Molsbroek. Einde 16 uur.
14 tot 18 uur, Bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
7 euro (incl. een heerlijk stukje
taart na de wandeling)
Organisatie en inschrijven:
vzw Durme, Marieke De Vos
(09 348 30 20 of
marieke.devos@vzwdurme.be),
www.vzwdurme.be

Zing mee met de bekende liedjes
van Samson, K3, Ghostrockers en
de Partykids. Deze zomer staat heel
België in het teken van de prestaties
van de Belgische sporthelden. De
KetnetBand brengt de sportsfeer
naar CC Lokeren.
15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 15 euro
Meer info en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur,
SPORT

Rozelintjesloop aflossingsmarathon
Zie UiTgelicht.
10 uur, Speelterrein Nachtegaallaan
Organisatie:
Vogelwijk Lokeren vzw

Breng je iPad mee en tover je toestel
om in een prettig en nuttig (werk)
instrument. Oefen de typische
vingerbeweging en krijg belangrijke
en minder gekende tips waardoor
je meer uit je iPad haalt. Ontdek
hoe je op internet surft en een app
installeert. We geven ook tips voor
verrassende apps die je vrije tijd
extra kleur geven. Breng je Apple
ID paswoord en ook je smartphone
mee. Deze workshop richt zich tot
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beginners. Inschrijven is noodzakelijk
uiterlijk 10 dagen voor de start van
de activiteit. Georganiseerd door
Bibliotheek Lokeren.
9.30 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 6 eur
Organisatie en reservaties: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

Dinsdag 11 oktober


FILM

Ladiesnight – rozelintjesactie
Gratis film: The Longest Ride.
Maximaal 158 deelnemers.
19.30 uur, Torenzaal Cultureel
Centrum, Torenstraat; gratis
Meer info en inschrijven:
OCMW – Sociaal Huis,
Lepelstraat, 09 340 86 54,
kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be
HOBBY/TOERISME

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

Koken uit de moestuin

Ongecompliceerd koken met
heerlijke groenten in de hoofdrol,
verwerkt in leuke groenteschotels,
groentequiches en pasta met groenten. De ingrediënten worden naast
het lesgeld ook op de avond zelf
afgerekend.
19.30 tot 22.30 uur, Alderande,

30

Molenbergplein 2; 9 euro
Organisatie en reservaties:
Femma Lokeren Spoele,
0497 66 29 84,
femma.lokeren.spoele@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Fietsen met Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren
Hoeveroute in Waasmunster en
Sombeke, 32 km met tussenstop.
Vertrek aan parking Durmebad.
Iedereen welkom.
13.30 tot 17.30 uur, parking
Durmebad, Sportlaan 2; gratis
Organisatie en reservaties:
Vlaamse actieve senioren
afdeling Lokeren, 0479 35 19 62,
vanremoortere@telenet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren/index.html
MUZIEK

Kijk op klassiek
Muziek beluisteren op de zolder van
de bibliotheek, met muziekpedagoog
Jules De Beule. Op het programma :
Simple Symphony (B. Britten) &
Dansen uit Galanta (Z. Kodaly).
14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 4 euro
Organisatie: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

4 woensdagnamiddagen van 14
tot 17 uur op 12 en 26 oktober,9
en 23 november.
Prijs: 98 euro voor 4 lessen
(elke les ook koffie/thee/cava &
gebak inbegrepen).
Meer info en inschrijven:
0494 89 43 70,
info@foliesdetiti.be, op vrijdag
en zaterdag in de winkel,
Folies de Titi, Kerkstraat 66

Woensdag 12 oktober


HOBBY/TOERISME

Vervolgreeks van het
humanistisch cursief (4 lessen,
om de 14 dagen)
Zie 11 oktober. Ook op 25 en
26 oktober.
Meer info: info@foliesdetiti.
be, op vrijdag en zaterdag in de
winkel, Folies de Titi,
Kerkstraat 66, 0494 89 43 70
VORMING/INFO

Beleggersavond 2016 met
Kristof Van Houtte

HOBBY/TOERISME

Vervolgreeks van het
humanistisch cursief (4 lessen,
om de 14 dagen)

Hierin wordt het humanistisch
cursief volledig aangeleerd
(letters,hoofdletters, cijfers). Elke les
is er ook een creatief moment, waarin
we een nieuwe techniek ontdekken.
4 dinsdagavonden van 19
tot 22 uur, ook op 25 oktober, 8 en 22 november of

Kristoff Van Houte is burgerlijk ingenieur, schreef voor Cash!, de VFB, De
Standaard,... en werkte als analist. Hij
heeft hij zich tot doel gesteld om de
beste aandelen te selecteren om in
te beleggen. Hij geeft zelden of nooit
een lezing, maar voor de Lokerse
beleggers maakt hij een uitzondering.
Wegens het beperkte aantal plaatsen
is vooraf inschrijven verplicht.
19.55 tot 22 uur, Cultureel
Centrum Lokeren, Kerkplein 5;
5 euro
Organisatie: Beleggingsclub
InvestMasters,
investmasters@telenet.be

Donderdag 13 oktober


FILM

Filmcyclus GROS: Ixcanul

19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Workshop naaien

Jayro Bustamente – Franrijk 2015 –
duur: 90’
Aan de voet van een enorme vulkaan,
de Ixcanul, woont de 17-jarige Maria
samen met haar ouders. Zij behoren
tot een kleine Maya-gemeenschap die
leeft van de koffieteelt. Maria staat op
het punt uitgehuwelijkt te worden aan
Ignacio, de voorman op de plantage,
maar heimelijk verlangt ze naar koffieplukker Pepe. Want hij droomt, net
als zij, van een leven elders. Wil zij
vooral naar de stad, hij heeft zijn blik
op Amerika gericht dat immers 'aan
de ander kant van de vulkaan' ligt.
Voor een Maya is het echter moeilijk
om toegang te krijgen tot de moderne
wereld. Als Maria zwanger raakt en
er complicaties optreden, moet ze
naar de stad voor medische zorg. De
wereld waar Maria van droomde, redt
haar leven, maar tegen welke prijs?
“Wie nog nooit cinema uit Guatemala
heeft gezien mag Ixcanul niet missen.
Het is een visueel prachtig portret hoe
de arme Maya-indianen steeds weer
op de rand van de afgrond staan. Het
is dus geen toeval dat Ixcanul op de
Berlinale een prijs kreeg en op het
Film Fest Gent zelfs de hoofdprijs
wegkaapte.” (Cinenews)
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 doorheen de bibliotheek,
met uitleg over de computercatalogus. Groepen enkel op afspraak.

Zie 6 oktober. Ook op 27 oktober en
3 november.
19.30 uur, ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Meer info: Nadine Van den
Bossche, 09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com
PODIUM

Comedy night met Nigel
Williams

videobeelden, foto’s en oefeningen
leren we een kind te laten weten dat
we zijn signalen zien en begrijpen.
20 tot 22 uur, Kinderdagverblijf
Patjoepelke, Sportlaan 4; 2 euro
Organisatie en inschrijven:
Gezinsbond Lokeren,
www.gezinsbondlokeren.be,
Kinderdagverblijf Patjoepelke:
loket Kinderopvang of
09 340 95 90 of
line.algoet@lokeren.be
VORMING/INFO

Officieël openingsfeest
van Ontmoetingshuis
De Moazoart
Nigel Williams brengt een speciaal
samengestelde vertoning met stukken uit zijn meest recente zaalshow
(Accident de Parcours) en uit zijn
losse stand-up comedy sets. Voor al
wie comedy graag wat ruwer heeft, is
een avondje stand-up met Nigel een
voltreffer. Inschrijven voor dit event
kan tot en met 7 oktober. Plaatsen
zijn beperkt dus snel zijn is de boodschap. Er is een VIP-arrangement.
20.30 tot 22.30 uur,
Kollerzaal, Daknamstadion,
Daknamstraat 91;
leden: 13 of 60 (VIP) euro,
niet-leden: 18 of 65 (VIP) euro
Meer info en tickets: KSC
Lokeren O.VL, 09 340 47 80,
www.sporting.be, tickets via de
online-reservatietool
VORMING/INFO

‘Wat wil je me nu vertellen?
Signalen opvangen bij jonge
kinderen.’
Barbara Vermoortele, psychopedagogisch consulent CLB Gent, begeleidt
deze avond. Aan de hand van

“Wij hopen van harte ook jou te
mogen verwelkomen. Van 17 tot
18.30 uur: woordje van minister
Vandeurzen, minister van staat
Miet Smet, de voorzitter, partners,
veldwerkers en vaste bezoeker(tje)s
en een voorstelling van het gebouw
en de werken. Vanaf 18.30 uur zijn
er hapjes, drankjes en muziek (door
solidariteitskoor Weerbots, Radio
Rommelmarkt en Marino Punk).”
16.30 uur, Kazernestraat 80,
De Moazoart
Meer info en inschrijven:
info@demoazoart.be, 09 279 65 40
VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 6 oktober. Ook op 20 en 27
oktober.
9 tot 11 uur (vrouwengroep) of
13.15 tot 15.15 uur (gemengde
groep), De Moazoart,
Kazernestraat 80
Meer info: dienst Samenleving,
Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, Ellen Fierens,
09 340 94 28,
ellen.fierens@lokeren.be
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Zaterdag 15 oktober


HOBBY/TOERISME

‘Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag’

en herstelmateriaal staan ter
beschikking.
10 tot 13 uur, De Kringwinkel,
Bobijnerslaan 3; gratis
Organisatie en info: IDM,
www.idm.be
PODIUM

Salaheddine (NL) - The New
Show - comedy
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Biofairtradeontbijt

Zie 1 oktober.
10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 1 en 8 oktober. Ook op 22 en
29 oktober.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Repair Café Lokeren (De
Kringwinkel)

‘Salaheddine, The New Show’ zit vol
met scherpe Marokkaanse humor en
anekdotes vanuit de Marokkaanse
cultuur die niet meer weg te denken
is uit de Nederlandse en Belgische
samenleving. Salaheddine benoemt
misstanden en rariteiten in de
maatschappij op een zeer komische
en unieke manier door middel
van sketches en typetjes. De zeer
populaire sketch ‘Marokkaanse
Lonsdalers’ en het typetje 'Moussie
el Kandoussie' hebben bewezen dat
zijn kwaliteiten veel verder reiken dan
alleen schrijven.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 28, 27 en 25 euro
Meer info en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zondag 16 oktober

Een Repair Café is een gratis
bijeenkomst waar buurtbewoners
elkaar vrijwillig helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Alle
spullen waar iets aan hapert zijn
welkom: van klein elektro, meubelen,
kleding tot fietsen. Gereedschap
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HOBBY/TOERISME

Wereldoorlog I
Postzegeltentoonstelling door Guido
Lantheere met een gedeelte uit zijn
verzameling ‘Wereldoorlog I’.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,

Viering 5 jaar Lokeren Fairtrade
Gemeente met de lancering van de
gloednieuwe fairtradepralines van
Chocolatier Lanssens. Aanvang tussen 8.30 en 10.30 uur. Inschrijven
kan tot 10 oktober.
8.30 uur, Atheneum, Ingang
Dalialaan; 9 euro (volwassenen),
3 euro (7-12j), 2 euro (4-6j)
Meer info: 0498 54 77 76,
lenoirrob@hotmail.com
HOBBY/TOERISME

Dauwtrip met ontbijt
Kindvriendelijke wandeling met ontbijt
voor het ganse gezin met tevens
een weggeefmoment met het thema
‘keuken’. Ontbijtbuffet van 8.30 tot
10.30 uur.
7 uur, ’t Zaaltje, F. Hanusdreef 37
Meer info en inschrijven: KVLV
Oudenbos, Jolien Van Dorpe,
0499 94 77 76,
jolienvandorpe@proximus.be

Maandag 17 oktober


VORMING/INFO

Kaartjes- en achtergrond
tovenarij met gelly plate,
formy stempels,…
Workshop achtergronden en kaartjes
maken. Ook op 18 oktober.
19 tot 22 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 39 euro per atelier
(materiaal, koffie, thee, cava met
gebak inbegrepen)

Woensdag 19 oktober


HOBBY/TOERISME

Encaustic

Meer info en inschrijven:
0494 89 43 70, info@foliesdetiti.be,
op vrijdag en zaterdag in de winkel,
Folies de Titi, Kerkstraat 66

Dinsdag 18 oktober


HOBBY/TOERISME

Bezoek aan Kunstgalerie De
Vuyst

Bezoek aan de kunstgalerij en uitleg
over de werking van de veilingen.
20 uur, Galerie De Vuyst,
kerkstraat 22-54
Organisatie en info:
Markant lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren

vergadering. Hoe komt een agenda
tot stand en bepaal je een datum?
Hebben de leden voldoende informatie om te beslissen? Wat is de rol
van de voorzitter en de verslaggever?
Hoe kan je (nieuwe) leden zo actief
mogelijk betrekken? Wat doe je met
stoorzenders? Hoe kan je je vergadering een boost geven? Wat zijn de
ervaringen in het werken met kleine
groepen? We wisselen tips en tricks
uit en leren van elkaar. Inschrijven is
noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor
de start van de activiteit.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren –
Kerkplein, Kerkplein 5; 7 euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding

Je ontdekt de wondere wereld van
encaustic. Papier, restjes stof, snippers, touwtjes, stukjes tekst worden
samengesmolten in een collage
door een laagje warme was. Zie ook
20 oktober.
Woensdagnamiddag van 14 tot
17 uur, Folies de Titi, Kerkstraat
66; 39 euro per atelier (materiaal,
koffie, thee, cava met gebak
inbegrepen)
Meer info: www.foliesdetiti.be,
Kerkstraat 66, 0494 89 43 70,
info@foliesdetiti.be
VORMING/INFO

Filmvoorstelling Luther: ‘Hij
veranderde alles voor eeuwig’

VORMING/INFO

Kaartjes- en achtergrond
tovenarij met gelly plate,
formy stempels,…
Zie 17 oktober.
14 tot 17 uur, Folies de Titi,
Kerkstraat 66; 39 euro per atelier
(materiaal, koffie, thee, cava met
gebak inbegrepen)
Meer info en inschrijven:
0494 89 43 70,
info@foliesdetiti.be, op vrijdag
en zaterdag in de winkel, Folies
de Titi, Kerkstraat 66
VORMING/INFO

Vergaderen met resultaat
We staan stil bij het doel van jouw

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.
Aanstaande ouders kunnen een
keuze maken uit bovenstaande
data en zich inschrijven tijdens de
kantooruren(weekdagen van 8 tot
11.45 uur en van 13 tot 16.45 uur)
of tijdens de kraambeurs. De lessen
kunnen ook apart worden gevolgd.
Ook op 20, 25 en 27 oktober.
19.30 uur, kraamafdeling van het
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85

Luther is overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt.
Als hij de beroemde 95 stellingen op
de deur van de kerk in Wittenberg
spijkert, is er geen weg meer terug.
In 2017 is het 500 jaar geleden dat
Luther dat deed. De film kent een
geweldige cast: Joseph Fiennes,
Alfred Molina, Sir Peter Ustinov en
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Bruno Ganz. Moniek Buysse leidt in.
Begeleiding door Stefaan Segaert
(educatief medewerker Vormingplus).
Inschrijven tot 9 oktober.
20 tot 22 uur, CC Lokeren –
Torenstraat, Torenstraat 1; 5 euro
(met kortijng: 2,5 euro)
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

inspiratie in de boekencollectie.
14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Donderdag 20 oktober


HOBBY/TOERISME
PODIUM

Ragús (Ierland) – muziek- en
dansshow

Encaustic
Zie 19 oktober.
Donderdagavond van 19 tot 22 uur,
Folies de Titi, Kerkstraat 66;
39 euro per atelier (materiaal,
koffie, thee, cava met gebak
inbegrepen)
Meer info: www.foliesdetiti.be,
Kerkstraat 66, 0494 89 43 70,
info@foliesdetiti.be
HOBBY/TOERISME

Nespresso-juweeltjes (KVLV)
De bandleden en dansers van Ragús
vertolken het beste dat de traditionele
Ierse muziek- en danscultuur te
bieden heeft. Songs vol emotie en
levensvreugde, prachtig samenspel
van akoestische instrumenten en
opzwepende dansritmes brengen
de toehoorders helemaal in Ierlandmood. De muziek, de zang en ook het
ritmisch getap van de razendsnelle
dansschoenen zijn volledig live.
Ragús biedt de ultieme live ervaring
van het ‘Ierse gevoel’.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
28, 27 en 25 euro
Organisatie en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur,
VORMING/INFO

Workshop. 3D-printen en
stempels maken (8+)
De deelnemers ontwerpen hun eigen
stempel aan de hand van zelfgemaakte
tekeningen die we dan digitaal bewerken. De stempel wordt dan digitaal
gefabriceerd (3D-printen of snijden
met een plotter).We vertrekken vanuit
een korte brainstorm sessie rond
een bepaald thema en we zoeken
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avanremoortere@telenet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren/index.html
HOBBY/TOERISME

Leesclub Femma
“We lezen vooraf het boek: ‘Het
hout’ van Jeroen Brouwers. Dit boek
zal je kunnen afhalen bij Myriam
(093488787 of mccarthys@skynet.be
of Bokslaarstraat 30), tegen betaling
van 7 euro (niet-leden), 5 euro (leden).”
20 tot 22 uur, St.-Jozefkerk
Spoele, Onder de klokke,
Jozef De Veusterstraat 1; 7 euro
Oganisatie en reservaties:
Femma Lokeren Spoele,
09 348 87 87,
femma.lokeren.spoele@gmail.com
PODIUM

Comedy night
multifunctioneel centrum
De Hagewinde

“Met de gekende Nespresso-cups
maken we mooie juwelen.”
19 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Meer info: KVLV Oudenbos,
Martha Sergeant, 0486 73 54 98,
martha_sergeant@hotmail.com
HOBBY/TOERISME

Bowling met Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren
Samen onder vrienden 2 partijtjes
bowling + koffie. Prijs 6 euro
per persoon. Afspraak aan
Parking Durmebad om 13.30 uur.
Mogelijkheid tot carpoolen.
13.30 tot 17 uur, Parking
Durmebad, Sportlaan 2; 6 euro
Organisatie en reservaties:
Vlaamse actieve senioren afdeling Lokeren, 0479 35 19 62,

Live on stage: 2 rasechte standupcomedians: Han Solo en Ralf
Jennes. Het aantal plaatsen is
beperkt. De opbrengst gaat integraal
naar de kinderen en jongeren die in
De Hagewinde verblijven.
20 uur, MFC De Hagewinde,
Poststraat 6, in de zaal ‘de Tilde’;
12 euro
Meer info en reservaties:
09 337 89 00, feest@hagewinde.be,
via de kaartenverkoop rechtstreeks bij medewerkers van de
Hagewinde,
www.mfcdehagewinde.be

VORMING/INFO

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 18 oktober. Ook op 25 en 27
oktober.
19.30 uur, kraamafdeling van het
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85
VORMING/INFO

Babbelonië

2 euro (KWB-leden), 3,5 euro
(niet-leden)
Organisatie en info:
KWB Kopkapel,
andre.cleys@telenet.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 1, 8 en 15 oktober. Ook op
29 oktober.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Zie 6 en 13 oktober. Ook op
27 oktober.
9 tot 11 uur (vrouwengroep) of
13.15 tot 15.15 uur (gemengde
groep), De Moazoart,
Kazernestraat 80
Meer info: dienst Samenleving,
Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, Ellen Fierens,
09 340 94 28,
ellen.fierens@lokeren.be

Compagnie Lodewijk/Louis &
Gerry De Mol – ‘De man die
over de Draad kwam’ - theater

SPORT

De Highlandrun
De jongens en meisjes van Scouts
Hoogland en Gidsen Edelweiss
organiseren een groots evenement
ten voordele van de heraanleg van
hun terreinen op Hoogland. Het
wordt een geweldige dag, startend
met een brunch en gevolgd door ‘The
Highlandrun’. Daarbij kan groot en
klein rondjes lopen rond Hoogland
om zo geld in te zamelen voor de
vernieuwing ervan.
10 uur, Jeugdpark Hoogland
Lokeren; 12 euro (volwassenen),
8 euro (kinderen), (+ 5 euro
startgeld voor de Highlandrun)
Meer info:
oprit@gidsenedelweiss.be
of evenement facebook
‘The Highlandrun’.

Zondag 23 oktober


FEEST

Jaarlijks eetfestijn
basisschool Veertjesplein

Zaterdag 22 oktober


FEEST

Boskesschool eetfestijn
Deze avond kunnen jullie gezellig
tafelen met vrienden en familie en
krijgen jullie kans om de leerkrachten
en de school beter te leren kennen.
Na de maaltijd kunnen jullie een kijkje
nemen op de ‘Boskestentoonstelling’.
Vooraf inschrijven is verplicht.
17 uur, Slagveldstraat 48, 15 euro
(volwassen), 8 euro (kind)
Meer info en inschrijven: secretariaat@boskesschool.be
HOBBY/TOERISME

Startkaarting
‘Bieden’ met vier. Gratis inleg van
40 euro door KWB
20 uur, Parochiecentrum
’t Lavertje, Oud Heerweg 178;

In 1916 gonst er opwindend nieuws
doorheen het grensdorp. Er is een
koorddanser onderweg over de
'Dodendraad', een elektrisch geladen
prikkeldraad die de grens afsluit. Dit
nieuws geeft de inwoners hoop. ‘De
Man die over de Draad kwam’ trekt
deze geschiedenis open naar vandaag. Theatergezelschap Lodewijk/
Louis geeft de gruwelijke realiteit een
absurd, humoristisch kantje in ‘thriller’sfeer. De muziek van (Lokeraar)
Gerry De Mol maakt er een magischrealistische, poëtische vertelling van.
Gratis inleidende theaterbabbel om
19.30 uur.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
14, 13 en 11 euro
Organisatie en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur

De opbrengst wordt gebruikt om
de school voor de kinderen leuker,
veiliger, beter te maken. “We bieden
verschillende bbq-formules aan en
achteraf is er een dessertenbuffet.
Er is ook een tombola voorzien
met leuke prijzen. En er is ook
kinderanimatie. Vooraf inschrijven
is noodzakelijk en kan tot vrijdag 14
oktober.”
11.30 uur, parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12
Meer info en inschrijvingen:
Ouderraad Veertjesplein,
0498 48 63 59,
ouderraadveertjesplein@gmail.com

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Schilderijen van de Vlaamse
Primitieven

Postzegeltentoonstelling door
Ghislain Delvaeye met zijn verzameling ‘Schilderijen van de Vlaamse
Primitieven’, deel 11.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

Fills Monkey (F) - Incredible
Drum Show – muzikale
comedy

Schijnbaar zonder enige moeite
slagen de knotsgekke drummers
van Fills Monkey erin om virtuoze
techniek te mengen met jongleren,
poëzie, mime en humor. Ze doen er
alles (en vooral eender wat) aan om
de show te stelen. Het publiek gaat
met een euforisch ‘tribaal’ gevoel
naar buiten. Een ongezien, familievriendelijk concert in een uitgekiende
regie.
19 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
16, 15, 13 of 10 (-26j) euro
Organisatie en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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VORMING/INFO

Een eigenzinnige kijk op
Sartre (In de serie: Zinzoekers
op Zondag)

Christian Van Kerckhove schreef
een boek over Sartres goddelijk
humanisme. Sartre stelt de menselijke
werkelijkheid als minderwaardig en te
overwinnen voor, als een fundamenteel gemis. Is er dan nog een kans tot
samenleven? Voor Sartre is de ander
immers de hel. Begeleiding door
Christian Van Kerckhove (wetenschapper, filosoof en wereldreiziger).
Inschrijven tot 13 oktober.
10 tot 12.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 11 (red. 5,5) euro
Meer info en inschrijven:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/
waas-en-dender

Dinsdag 25 oktober

cacaosector gebeurt, een interessante case voor de hele landbouw- en
voedingssector. Begeleiding door Leo
Ghysels (medewerker Vredeseilanden). Inschrijven tot 15 oktober.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren –
Kerkplein, Kerkplein 5;
6,5 (red. 3) euro
Organisatie: Vormingplus Waasen-Dender i.s.m. CC Lokeren,
GROS & Masereelfonds Lokeren.
Info: 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/
waas-en-dender
VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
Zie 18 en 20 oktober. Ook op 27
oktober.
19.30 uur, kraamafdeling van het
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85

Woensdag 26 oktober


HOBBY/TOERISME

Voorlezen op de zolder van
de bib



VORMING/INFO

Chocolade, straks nog in de
rekken? De Laatste Dinsdag
van oktober.
Mars Inc. en Barry Callebaut verwachten tegen 2020 een cacaotekort van
1 miljoen ton. Volgens Vredeseilanden
ligt de uitdaging zeker niet alleen op
technologisch vlak. De kernvraag is:
hoe houden we boeren in de stiel?
Hoe zorgen we ervoor dat zij een
fatsoenlijk inkomen verdienen? Samen
met Leo Ghysels (Vredeseilanden)
bekijken we wat vandaag in de

Voorleesmoment 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
HOBBY/TOERISME

Workshop bloemschikken - KVLV
“We maken een creatie met herfstbloemen, kan ook als grafstukje
dienen.”
19 tot 22 uur, Everslaarstraat 146
Meer info en reservaties: De
Beule-Schepens, 09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com
PODIUM

Salibonani – Klaproos
familie 2+		

Op een geheim plekje in het bos
woont Papa Rumba. Hij maakt de
ganse dag muziek. Vandaag komt
er een bijzonder iemand op bezoek.
Wat zou dat zijn? De speelse
combinatie van muziek en beweging,
poppen, magie en het gebruik van
vreemde muziekinstrumenten maken
van Klaproos een zinnenstrelende
belevenis.
15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 9, 7 (-12j)
euro
Organisatie en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

‘Was het land van Waas ooit
protestants?’
Deze lezing brengt een nieuw licht
op de stuwende rol van Vlaamse

lutheranen, mennonieten, gereformeerden en calvinisten in een
internationaal netwerk. We zoomen
ook in op Lokeren en het Land van
Waas. I.k.v. drieluik rond 500 jaar
reformatie. Begeleiding door Johan
Decaevele (historicus).
Inschrijven tot 16 oktober.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren;
Torenzaal, Torenstraat 1;
5 (red. 2,5) euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

Donderdag 27 oktober


FILM

‘The True Cost’
Andrew Morgan. Deze indrukwekkende
documentaire gaat over de impact van
fast fashion op mensen en milieu. De
kledingindustrie en de scheve handelspraktijken zijn een thema dat ons
allen aangaat. 5 jaar Lokeren Fairtrade
Gemeente vieren we erna met een
drankje. Iedereen welkom.
19.30 uur, ontmoetingsruimte
stadhuis
Meer info en inschrijvingen:
GROS,
annemie.scheepers@telenet.be
HOBBY/TOERISME

Workshop naaien
FILM

Eternité

Tran Anh Hung – België, Frankrijk
2016 – duur: 115’
Eind 19de eeuw trouwt Valentine op
haar 20ste met Jules. Op het einde
van de 20ste eeuw, loopt een jonge
Parijse vrouw, de achterkleindochter
van Valentine, op een brug recht in
de armen van de man van wie ze
houdt. Tussen deze twee momenten
ontmoeten mannen en vrouwen
elkaar, houden ze van elkaar, verlaten
ze elkaar. Tijdens een eeuw worden
lotsbestemmingen vervuld en een
stamboom uitgetekend… Een
eeuwigheid…
Met Mélanie Laurent, Bérénice Bejo,
Audrey Tautou, Jérémie Renier en
Pierre Deladonchamps.
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

Zie 6 en 13 oktober. Ook op
3 november.
19.30 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Meer info: Nadine Van den
Bossche, 09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Workshop bloemschikken thema
‘Allerheiligen’

Bloemschikken thema ‘Allerheiligen’.
Materiaal, koffie en taart inbegrepen.
14 tot 17 uur, Den Jiver, Markt 20;
25 euro (leden), 30 euro
(niet-leden)
Organisatie en reservaties:
Vlaamse actieve senioren afdeling Lokeren, 0473 20 76 08,
christiane1954@live.be,
http://www.vlaamseactievesenioren.be/
afdeling/lokeren/index.html

in Lokeren
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in het Verloren Bos,
Snepstraat 20, 3 euro (1,5 euro
voor KWB-leden en hun gezin)
Organisatie en inschrijven: KWB
St-Anna Heirbrug, Herman Meel
(09 348 46 25),
e.ongena@skynet.be,
www.kwbheirbrug.be

VORMING/INFO

Babbelonië
Zie 6, 13 en 20 oktober.
9 tot 11 uur (vrouwengroep) of
13.15 tot 15.15 uur (gemengde
groep), De Moazoart,
Kazernestraat 80
Meer info: dienst Samenleving,
Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, Ellen Fierens,
09 340 94 28,
ellen.fierens@lokeren.be
VORMING/INFO

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 18, 20 en 25 oktober.
19.30 uur, kraamafdeling van het
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85

MUZIEK

gevolgen. Emoties worden door een
camera geregistreerd en muurhoog
uitvergroot. Regie: Dirk De Keyzer
– spel o.a. Maarten Goffin, Daan
Hugaert, Jonas Van Thielen. (Gratis)
inleidende babbel met Dirk De Keyzer
om 19.30 uur.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 13, 12 of
10 euro
Organisatie en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Manolo Cabras Quartet
Bezetting: Manolo Cabras (bas),
Nicola Andrioli piano), Marek Patrman
(drums), Jeroen Van Herzeele (sax)
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 12 euro
Meer info:
www.lokersejazzklub.be
PODIUM

Adriaan Van Den Hoof –
‘Nee, het was gisteren ook al
laat’ - comedy

Vrijdag 28 oktober


Zaterdag 29 oktober

HOBBY/TOERISME

De jaarlijkse gewestquiz van
het gewest Lokeren
“We verwachten alle afdelingen
met één ploeg. Maar ook niet-leden
zijn zeker welkom om hun kans te
wagen. Het thema dit jaar is toerist
in eigen land en test je parate kennis over toerisme in België. Een
bierproefronde kan uiteraard niet
ontbreken. Inschrijven verplicht en
voor 25 oktober.”
19.45 tot 23 uur, Zaal Trefpunt
Heiende, Heiendestraat 16;
3 euro
Organisatie en reservaties:
Landelijke Gilde LokerenHeiende, Kris Van Eetvelde,
09 348 55 83 of
krisvaneetvelde@telenet.be



HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 1, 8, 15 en 22 oktober.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

7de Halloweenwandeling

PODIUM

Theater De Toekomst Othello - theater
‘Othello, de moor van Venetië’ (1604)
is één van Shakespeares meest
opgevoerde stukken. Het gaat over
mensen die elkaar graag zien, maar
elkaar ook het hardst kwetsen wanneer ambitie en jaloezie opduiken.
Jago, rechterhand en vriend van
generaal Othello, wordt de architect
van een intrige met desastreuze

38

Vergeet je stevig schoeisel en
zaklamp niet. Vertrekken kan je
naar eigen keuze vanaf 18 tot
19.30 uur aan het Schutterslokaal
in het Verloren Bos (parkeren kan
je in de Snepstraat). Te betalen de
avond zelf. Hongerstiller inbegrepen.
Inschrijven tot 26 oktober.
18 tot 19.30 uur, Schutterslokaal

Adriaan Van den Hoof beslist 'thuis'
te blijven. De wereld observeren
vanuit zijn zetel en zich met hand en
tand verzetten tegen FOMO (Fear of
Missing Out).
“…grappige verteller die met grote
ogen en ongeremd jeugdige frisheid naar zijn omgeving kijkt.” (De
Standaard)
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 20, 19 of
17 euro
Organisatie en reservaties:
Cultureel Centrum Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zondag 30 oktober


HOBBY/TOERISME

‘Eigenwijs boekbinden’

HOBBY/TOERISME

Van 8 oktober tot 16 oktober:
‘Inkijk’

Paddenstoelenwandeling
Daknamse Meersen

De Daknamse Meersen zijn een erg
rijk paddenstoelengebied. Onder
leiding van paddenstoelenspecialist
Lou Roelandt wordt het gebied
doorkruist en krijg je inzicht in de
wondere wereld van de paddenstoelen. Vertrek aan de kerk van Daknam.
Niet geschikt voor rolstoelgebruikers
en kinderwagens. Stevig schoeisel
vereist.
14 tot 17 uur,
natuurgebied Daknamse
Meersen, Daknamdorp 1; gratis
Organisatie en info: Natuurpunt
Zuid-Waasland, 0478 27 93 05,
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

Je krijgt uitleg over de basistechnieken, want een goede en juiste
methode is noodzakelijk om een mooi
boekje te maken. Van daaruit kan je
zelf aan de slag en er jouw 'eigenwijze' touch aan geven. Materiaal is
in de prijs inbegrepen. Inschrijven
is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor
de start van de activiteit. Ook op 20
november, 4 en 18 december.
14 tot 17.30 uur, Atelier Locale,
Armand De Vosstraat 3; 60 euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be
PODIUM

Aperitiefconcert Gezôarse
Feesten met Walrus

HOBBY/TOERISME

Archief

Postzegeltentoonstelling van het
archief, deel 22, door Odilon
Vandewattyne.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

TENTOONSTELLING

Walrus staat namelijk garant voor
aanstekelijke, gevarieerde popsongs
waarin frontman Geert Noppe –
medeoprichter en toetsenist van
Yevgueni- loos kan gaan in zijn pleidooien voor nu eens onstuimigheid
en dan weer stille verwondering. De
muziek van Walrus is geen kleinkunst,
en ook geen rock, maar iets halverwege: verfijnde, alternatieve pop in
een cryptisch Nederlands. Kaarten
enkel in voorverkoop.
11 uur, ’t Uilennestje
Muylaertstraat; 13 euro (2
apero’s met hapjes inbegrepen)
Meer info: Gezôarse Feesten,
clappaert-rudy@skynet.be,
nancyvlenericvd@gmail.com

Mireille Michiels stelt twee weekends
schilderijen en keramiek tentoon in
het prachtige nieuwe kunstcentrum
te Lokeren. Vernissage zaterdag
8 oktober om 14 uur.
Zaterdag en zondag van 14
tot 18 uur, Kunstcentrum
De Wasserij, Zand 26; gratis
Meer info: Philippe
Van der Poorten, 0496 23 12 45,
dedurme@telenet.be,
www.dewasserijkunstcentrum.be

Nog tot 2 oktober:
EN.DOR.FINE.
Frie Goovaerts,Diana Filiaert,Magy
Michiels en Chris Vostes stellen
tentoon met tekeningen,installaties,ke
ramiek en schilderijen.
Do – vrij: 14 tot 18 uur, za – zo:
11 tot 18 uur, De Wasserij
Kunstcentrum, Zand 26; gratis
Meer info: chris.art@icloud.com

Zaterdag 22 oktober
en zondag 23 oktober:
vogeltentoonstelling
De Distelvink

Gewesttentoonstelling, ingericht door
de Distelvink Lokeren, met kanaries,
parkieten, exoten en vele andere
vogels. Toegang is gratis.
Parochiezaal Lokeren,
Doorslaardorp 60, za van 9 tot
12 uur en zo van 9 tot 15 uur.
Organisatie: De Distelvink
Lokeren, www.bloggen.be/
dedistelvink_lokeren
in Lokeren
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Bibliotheekweek 2016
Zaterdag 8 oktober van 9 tot 12 uur

Verwendag en verkoop

Maandag 10 oktober van 9.30 tot 12 uur

Workshop: Verken je iPad door Karel Vanrietvelde
Inkom: 6 euro. Organisatie en inschrijving: Vormingplus.
Maandag 10 oktober van 13.30 tot 16 uur

Workshop: Verken je Android tablet door Karel Vanrietvelde
Inkom: 6 euro. Organisatie en inschrijving: Vormingplus.
Dinsdag 11 oktober van 14 tot 16.30 uur

Kijk op klassiek : Simple symphony (Britten) & Dansen uit Galanta (Kodaly),
muziek beluisteren met muziekpedagoog Jules De Beule.
Inkom: 4 euro
Donderdag 13 oktober om 10 uur

Rondleiding achter de schermen van de bibliotheek
Gratis - inschrijven noodzakelijk.
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Contact
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
09 340 50 70
bibliotheek@lokeren.be

