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Herken uzelf op de woensdagmarkt

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

Lokeren blijft ook tijdens wegenwerken een leuke shoppingstad

Alle handelaars heten u van harte welkom
Het stadscentrum blijft bereikbaar tijdens de werken

Kom shoppen in Lokeren, altijd lekker, altijd leuk
De Kampioenenclub
Lokeren is een kampioenenstad. Een stad nokvol talent,
waar stadsgenoten topprestaties neerzetten op zeer verschillende vlakken. Op deze plek in de Infokrant vindt u elke
maand een verrassende Lokerse kampioen. Deze maand
zijn dat er twee: de talentrijke bowlers Gerda Van Bogaert en
Gaspard Vervaet, winnares en winnaar van de bowlingcompetitie die de dienst Sport van de stad Lokeren organiseerde.
Ook op de foto: Tom Duquet van de sportdienst.
Wie een bijzondere Lokerse kampioen wil eren met een
foto in de Infokrant mag mailen naar infokrant@lokeren.be,
met naam en contactgegevens van de kampioen,
en wat achtergrondinformatie.
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Onbekende schatten
in het Lokerse secundair

De secundaire scholen in onze stad bieden topkwaliteit en diversiteit. Een uitgebreid
onderwijsaanbod, dat mooi aansluit bij de talenten en interesses van de leerlingen. Al zijn
niet alle richtingen even bekend bij het grote publiek. Daarom stellen we u deze en volgende
maand een paar bijzondere, maar misschien minder bekende richtingen voor. Intussen
al vooruitkijkend naar de infoavond van 21 februari, waarop ouders en kinderen uit het
zesde leerjaar informatie krijgen over alle scholen en richtingen in onze stad. Kiezen is niet
altijd makkelijk, maar met een open geest kun je op alle plekken onderwijsparels vinden.

ATHENEUMTALENTEN TREKKEN DE WERELD BINNEN

5de humane wetenschappen,
met lerares Ellen uiterst rechts

Lerares Ellen De Wolf gooit in de klas van het vijfde
jaar humane wetenschappen alle ramen en deuren wijd
open. Niet letterlijk natuurlijk, we willen maar zeggen:
het Atheneum is een school die met beide benen in de
wereld staat, en dat merk je in de klas. “Dit jaar geven
we onze leerlingen al voor de zevende keer de kans om

een stage te lopen”, zegt Ellen. “Dat is uniek voor de
humane wetenschappen en het algemeen secundair.”
Veel taken en opdrachten, en een leerrijke en een vaak
superplezante stage: het zijn vaste ingrediënten geworden van de humane wetenschappen. Een richting die
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

voorbereidt op de universiteit of hogeschool, in sectoren
als sociologie, economie, recht, filosofie of kunstweten
schappen. Met het oog op een boeiende job in de
communicatie- of kunstwereld, of de sociale sector, breed
gezien. “De leerlingen vinden het heel erg verrijkend om
met zoveel vakken in contact te komen”, geeft Ellen aan.
“Het contact met de werkrealiteit tijdens hun stage helpt
hen om een bewuste keuze te maken voor latere studies.
Plus: ze leggen een heel traject af, met een echte sollicitatie vooraf, en een grondige evaluatie achteraf. Daar leren
ze bijzonder veel bij.”

meisje dat door toedoen van mensensmokkelaars in
ons land is geraakt en de vluchtelingenproblematiek
aankaartte, een meisje wiens beide ouders overleden
zijn aan kanker en les gaf over de verschillende stappen in het rouwproces, en een leerlinge met een
dementerende oma, die de link legde met Tom Lanoyes
boek ‘Sprakeloos’, waarin hij schrijft over zijn demente
moeder.”
In alle richtingen van het Atheneum kunnen de leerlingen
keuzevakken volgen, die aansluiten bij hun interesse en
een brede blik op de wereld bieden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor Chinees, Zweeds of Spaans.

Iedere leerling heeft een verhaal
En daar eindigt het niet. Ellen neemt de leerlingen op
sleeptouw doorheen projecten en opdrachten, waarbij ze
op zoek moeten naar hun eigen persoonlijkheid, ervaringen en capaciteiten. “Zo was er een project dat we ‘De
rollen omgedraaid’ noemden. Daarbij lieten we leerlingen
les geven aan hun medeleerlingen, over een onderwerp
dat hen nauw aan het hart lag. Ze kunnen bij dergelijke
opdrachten alle mogelijke communicatiemiddelen
inzetten, en als het nodig is, trekken we ergens naartoe.
Ze brengen hun persoonlijk verhaal, gekoppeld aan een
maatschappelijk thema. Zo hadden we een Afghaans

Ook al komen de leerlingen van de 5de humane wetenschappen in het Atheneum uit diverse achtergronden, een
paar dingen hebben ze overduidelijk gemeen: een eerlijke
interesse in mens en maatschappij, een uitgesproken
eigen mening, en de durf om daar voor uit te komen, op
een respectvolle manier. “Met humane wetenschappen
kun je achteraf nog alle kanten uit”, weten de humane
wetenschappers in spe. “De meeste leerlingen kiezen
ervoor om met mensen te werken. Iedereen heeft zijn
eigen mening, dat klopt, en dat geeft vaak pittige discussies in de klas. En die stage vinden wij prima, we kijken er
al naar uit.”

VTI ZORGT VOOR VEILIGHEID
Jacky Schoonbaert is de vakbekwame leerkracht die het
7de jaar stuur- en beveiligingstechnieken van het VTI
leidt. Een sense-jaar, secundair na secundair betekent
dat. Je moet eerst je secundair afwerken, vooraleer je je
kunt bekwamen in alles wat met inbraak- en alarmsystemen te maken heeft. Wie afgestudeerd is, vindt meteen
werk. Meer nog: vaak krijgen de leerlingen na hun stage
al een contractvoorstel.
Leerlingen die de opleiding afronden, krijgen twee
diploma’s: één van de school zelf, een ander van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat laatste heb je
nodig om bij een beveiligingsfirma te mogen werken. De
voorwaarden zijn streng: zelfs om het 7de jaar te mogen
volgen, moet je een bewijs kunnen voorleggen dat je een
blanco strafregister hebt.
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Stuur- en beveiligingstechnieken is een grote vlag die een
ruime lading dekt: inbraak- en brandalarmen, camerabewaking, en alle sturingssystemen die daarmee te maken
hebben. “Wie afstudeert, kan meteen in een beveiligingsfirma gaan werken”, verzekert Jacky. “Systemen plaatsen
en onderhouden, niet het concept uitschrijven, dat doen
anderen. Ik ben zelf zaakvoerder geweest van zo’n firma.
Een hele afwisselende job, die ik aan iedereen zou aanraden. Je werkt vaak in team, komt met zeer diverse mensen
in contact, en je maakt deel uit van een snelgroeiende
sector. Nu beginnen ook veel particulieren hun huis te
beveiligen, dus toekomstmogelijkheden zat.”
Twee jaar geleden verkocht Jacky zijn bedrijf, en stapte hij
in het onderwijs. Waar de leerlingen gretig kunnen putten
uit zijn twintig jaar vakkennis en ervaring. “De meeste

VERS VAN DE PERS

7de jaar stuur- en beveiligingstechnieken
met leerkracht Jacky zittend

leerlingen komen uit het technisch, maar dat hoeft niet per
se. Ook wie uit het algemeen secundair komt, kan dit volgen, maar zal wel moeten bijbenen op het technisch vlak.”
Waarom zou je deze richting volgen? “Uit interesse
voor techniek en elektronica. En omwille van de

werkzekerheid”, laten de leerlingen volmondig horen.
“Plus: het is heel plezant om te doen.”

i

www.7sblokeren.weebly.com

Stad Lokeren verkoopt de site

Groendreef

voor residentiële ontwikkeling
De textielnijverheid was enkele tientallen jaren geleden één
van de bloeiende nijverheden in Lokeren. In ‘De Neveda’
in de Groendreef produceerde men o.a. breigaren. In twee
fasen, 1992 en 2008, werd de stad eigenaar van het gebouw.
De naastgelegen Villa Geurts en het aanpalend

schoolgebouw werden door de huidige Kunstacademie
gebruikt tot op het ogenblik dat de nieuwe aanbouw aan
de Villa Ter Beuken in gebruik werd genomen. Samen
worden deze gebouwen de ‘site Groendreef’ genoemd. De
site is net geen 2 ha groot.

INFOKRANT LOKEREN | november 2016

5

Het stadsbestuur verkoopt de site Groendreef voor
residentiële ontwikkeling. De koper zal voor de ontwikkeling rekening moeten houden met de voorwaarden
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de bijkomende
voorwaarden die in het verkoopbundel zijn vastgelegd.
Wie de site wil kopen moet daarvoor een financieel bod
doen en een ontwerp indienen. Bij de beoordeling van
de inzendingen wordt 1/3 van de punten toegekend aan
het ontwerp en 2/3 aan het financieel bod. Het financieel bod moet minstens 2.200.000 euro bedragen.
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet garanties dat
de ontwikkeling geïntegreerd zal worden in de groene
omgeving. Zo zijn er brede doorsteken voorzien tussen
het achterliggende park en de ontwikkeling. De erfgoedwaarde van de Villa Geurts blijft behouden omdat
de koper verplicht wordt de villa te renoveren.
De toegang tot het gebied blijft langs de Groendreef
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ter hoogte van de huidige toegang maar zal bij de
ontwikkeling een breedte krijgen van circa 40 m.
Hierdoor wordt de aansluiting op de Groendreef extra
geaccentueerd.
De gemeenteraad keurde op 5 september jl. het
verkoopdossier goed. Daarna werd het verkoopdossier
verspreid naar ontwikkelaars in Vlaanderen. Op 16 januari 2017 moeten geïnteresseerden hun financieel bod en
ontwerp indienen en zal het stadsbestuur de verkoop
toewijzen aan het beste bod.

i

Wie graag meer informatie heeft in verband met
de verkoop van de site kan terecht bij de dienst
Patrimoniumbeheer, 09 340 94 13,
piet.van.theemsche@lokeren.be.
U kunt het verkoopbundel ook raadplegen op
www.lokeren.be/verkoop-site-Groendreef.

VERS VAN DE PERS

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

11 november: Herdenking van de

Wapenstilstand

Lokeren
De Stad Lokeren herdenkt de oorlogsslachtoffers van beide
wereldoorlogen met een eucharistieviering in de SintLaurentiuskerk op 11 november om 11 uur gevolgd door
een bloemenhulde aan het oorlogsmonument 'Monument
der Gesneuvelden' op het Vrijheidsplein. De stoet vertrekt
om 10.50 uur aan het oud stadhuis. Uit respect voor hen die
hun leven gaven voor de vrede doet de burgemeester een
oproep om de huizen en de handelszaken te bevlaggen.

Eksaarde
Het 11-novembercomité van Eksaarde herdenkt de
oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen met een
bloemenhulde aan het Monument der Gesneuvelden
op het Kerkplein op 11 november. De herdenking begint
om 9 uur. Voor de schoolkinderen van Eksaarde is er een
tekenwedstrijd en gedichtenwedstrijd. Het winnende
oorlogsgedicht wordt tijdens het herdenkingsmoment
voorgelezen.

Daknam
De Koninklijke Oud-Soldatenbond van Daknam herdenkt
de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen met
een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwkerk op 11
november om 10 uur gevolgd door een bloemenhulde aan
het oorlogsmonument 'Andries'.

i

Meer info: Mathias Seels, 09 340 94 06,
secretariaat@lokeren.be

CULTUUR EN TOERISME

Boekenruilrek
Elke zaterdag vind je in de bib op de
1ste verdieping boeken die je niet hoeft
terug te brengen. Breng een 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. Kom gerust eens kijken hoe het
werkt. De ruilmomenten vinden plaats op
5, 12, 19 en 26 november.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
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LOKALE ONDERNEMINGEN

Handelaars met een hart
organiseren Outletbeurs
voor het goede doel
Een groep Lokerse handelaars organiseert opnieuw
de Outletbeurs, gaat door in de school O.L.V.C. HeiligHartlaan ten voordele van Kleuterschool Duizendvoet.
De beurs heeft plaats op vrijdag 11 en zaterdag
12 november telkens van 10 tot 17 uur.
Deelnemende handelaars: Dominique, Aqua con Gas,
Swinny, Beau10, De Kabaalstraat, Tiktak, De Lingerie,
Huis Feys.

JEUGD EN ONDERWIJS

Herfstvakantie: knutselkamp bij Biezart
Voor de grote knutselaars is er terug een knutselkamp bij
Biezart. “We gaan aan de slag met verschillende materialen, zoals waterverf, oliepastels, touw, lijm, wiebelende
ogen,… en verschillende technieken zoals, schilderen,
kleven, knippen en versieren.”

Programma:
Maandag 31 oktober: ‘Monsters’
Woensdag 2 november: ‘Vreemde geks’
Donderdag 3 november: ‘Halloween emmer’
Vrijdag 4 november: ‘Gekke vleesmuizen’
13.30 tot 16.30 uur, Pastorijstraat 20; 15 euro per middag

i

Meer info en reservaties: info@biezart.be,
www.biezart.be

Kerstvakantie: aanbod kinderclub Patjoepelke
- Locatie Hoogstraat : 110 kinderen.
- Locatie Sport- en Jeugdcomplex : 40 kinderen.
- Locatie Oudenbos: 25 kinderen.
Bovengenoemde locaties zullen open zijn op dinsdag 2,
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woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 januari 2017
Ze zijn gesloten vanaf zaterdag 24 december tot en met
maandag 2 januari.

JEUGD EN ONDERWIJS

U kan elektronisch reserveren op dinsdag 29 november
vanaf 18.30 uur via http://kinderopvang.lokeren.be. Hou
uw klantnummer bij de hand. De elektronische reservaties
worden afgesloten op vrijdag 9 december. Ouders die niet
beschikken over een computer of die niet vertrouwd zijn
met een computer, kunnen terecht op het secretariaat in
de Sportlaan 4 op dinsdag 29 november tussen 18.30 en
19.30 uur. U kan ter plaatse elektronisch reserveren waarbij
u wordt geholpen indien nodig.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op het secretariaat, Sportlaan 4 en dit iedere werkdag tussen 8 en
18 uur doorlopend.

i

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

Volle Petrol
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 november organiseert de dienst Jeugd opnieuw de jaarlijkse vorming
Volle Petrol, ook dit jaar wordt een aanbod voorzien op vrijdagavond. “Met tal van uiteenlopende
thema’s trachten we de Lokerse jongeren te prikkelen. Niet enkel jongeren uit verenigingen maar
eveneens individuele jongeren met interesse voor één van onderstaande vormingen zijn welkom.”

VRIJDAG 11 NOVEMBER

Basisopleiding PA - deel 1
(19 tot 22 uur, Sport- en Jeugdcomplex)
Voor iedereen die interesse heeft in geluidstechniek.
“Op aanvraag bieden we een snelcursus van 6 uur aan
die zowel theorie als praktijk omvat. Bij het theoretisch
gedeelte komt basismateriaalkennis (microfoons &

richtingskarakteristieken, di’s, mengtafels, bekabeling),
akoestiek (fase, vertraging), uitleg betreffende gates en
compressors, gebruik van effecten en mixing (analoog,
digitaal, bekende merken) aan bod.
Microfoonplaatsing voor zang, versterkers, drum, di’s
voor keys en akoestische gitaren, proximity effect demonstreren, mixen backtrack en live drum afregelen worden
aangeleerd in het praktische gedeelte. Om dat alles live
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te kunnen oefenen worden de deelnemers van deze
workshop partners in crime met de band Sperwer.
Max. 15 deelnemers: Deelnemers van deze workshop
worden eveneens verwacht deel te nemen aan deel 2
op zaterdag 12 november, 9.15 tot 12.30 uur, Sport- en
Jeugdcomplex.

Basisopleiding organiseren van fuiven - deel 1
(19 tot 22 uur, Sport- en Jeugdcomplex)
“Wens je een fuif of ander cool evenement te organiseren ?
Met deze vorming willen we nieuwe en onervaren organisatoren een goede basis meegeven om van hun evenement
een feest voor iedereen te maken. Ook een ideale opfrissing voor organisatoren die al enige ervaring hebben.”
Deze opleiding start met het thema evenementen en fuiven
organiseren van A tot Z. Hierin vervat zit algemene uitleg en
voorbeelden uit de praktijk, wordt de evenementenbundel
van Lokeren toegelicht, worden cases in groep besproken en
op een interactieve manier naar oplossingen gezocht.
Max. 15 deelnemers: Deelnemers van deze workshop
worden eveneens verwacht deel te nemen aan deel 2
op zaterdag 12 november, 9.15 tot 12.30 uur, Sport- en
Jeugdcomplex.
In deel 2 komt het thema financiering van je evenement
aan bod. Hoe maak je een begroting op? Hoe maak je
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winst, zoek je sponsors en hoe maak je een aantrekkelijke
affiche en een origineel concept dat succes heeft? Samen
met het thema aansprakelijkheid van organisatoren en
mogelijke verzekeringen voor fuiven en evenementen.
Via praktische voorbeelden krijg je een snelcursus in de
theorie.

ZATERDAG 12 NOVEMBER

EHBO in het jeugdwerk
Eerstehulpsessie: aan de hand van de eerstehulpkoffer
wordt uitgelegd wat eerste hulp bij veel voorkomende
letsels inhoudt en hoe je gespecialiseerde hulp moet verwittigen. Iedereen die deze initiatie volgt krijgt bovendien
een brochure waarin alle eerstehulpinformatie nog eens

JEUGD EN ONDERWIJS

op een rijtje wordt gezet. Op maat van het jeugdwerk en
een aanrader voor onverwachte ongevalletjes tijdens de
werking. (Max. 20 deelnemers).

Autisme
Sprekers: Hilde Meganck & Frederik Mets
Kinderen met autisme in de jeugdbeweging? Allesbehalve
evident! “In deze workshop nemen we jullie mee in de
leefwereld van kinderen en jongeren met autisme. A.d.h.v.
leuke en interactieve opdrachten laten we je ervaren hoe
het is om autistisch te zijn. We staan stil bij situaties die
zich frequent voordoen in de jeugdbeweging. We geven
concrete tips en handvaten over hoe hiermee om te gaan.”
(Max. 20 deelnemers).

Drugs en alcohol in het jeugdwerk
“Lies Verledens, medewerker Drugpunt, komt jullie een
pakket aanbieden om drugs en alcohol bespreekbaar te
maken binnen jullie verenigingen. Met een inleiding in
productinfo, een deel wetgeving and work your image,
drugbattle reikt ze alle deelnemers meerdere tools aan om
nadien in jullie werking toe te passen. Niet alleen superactief, interactief maar voornamelijk heel leerrijk.” (Max. 15
deelnemers).

Communiceren met Snapchat & Instagram
(www.parlevinkers.be)
“Sociale media, u weet wel dat het belangrijk is voor uw
organisatie. Maar veel werktijd of budget kunt u daarvoor
niet vrijmaken? Vandaag ontvangen we Freek Stevens
van De Parlevinkers die ons stap-voor-stap alles wat er te
kunnen en te weten is brengt. Opdat jullie sociale media
zelf vlot en succesvol kunnen inzetten. In deze 3 uur

durende vorming draait alles rond enkele technische zaken,
een paar voorbeelden maar vooral veel zelf aan de slag
gaan.” (Max. 20 deelnemers).

Lucifer creatieve workshop diy-cigarbox-guitar
“Op deze Volle Petrol zorgt Lucifer Art Project ervoor dat
jij bepaalt wat er gespeeld wordt, jij zal namelijk in het
bezit zijn van de coolste gitaar van het noordelijk halfrond
en daarbuiten, en die heb je dan nog eens zelf gebouwd
ook. Na de workshop diy-cigarbox-guitar ga je naar huis
met een volledig zelfgebouwde elektrische cigarboxgitaar
(of ukulele).” Deze workshop vindt plaats in het atelier
van Lucifer in de T-Klub , Koophandelstraat 23. (Max. 10
deelnemers, max. 2/vereniging).

Basisopleiding PA – deel 2
(enkel mogelijk in combinatie met deel 1)

Basisopleiding organiseren van fuiven – deel 2
In deel 2 komt het thema financiering van je evenement aan
bod. Hoe maak je een begroting op? Hoe maak je winst,
zoek je sponsors en hoe maak je een aantrekkelijke affiche
en een origineel concept dat succes heeft? Samen met het
thema aansprakelijkheid van organisatoren en mogelijke
verzekeringen voor fuiven en evenementen. Via praktische
voorbeelden krijg je een snelcursus in de theorie.
Ook de meer ervaren organisatoren met interesse in deze
thema’s zijn welkom voor uitsluitend dit onderdeel.

PRAKTISCH
9 uur
9.15 uur
10.45 uur
11 uur
12.30 uur
13 uur

i

onthaal deelnemers
start deel 1 van de sessie
pauze
start deel 2 van de sessie
afsluitend optreden van de band Sperwer
bijkletsen en uitwisseling met broodjes

Schrijf je inbij de dienst Sport en Jeugd,
Sportlaan 2, 09 340 95 32 of
els.de.pauw@lokeren.be.
Inschrijven kan tot 4 november.
Niet onbelangrijk: inschrijving pas definitief na
het storten van 5 euro
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JAC-flash:

Rode Neuzen Dag
Op 19 september ging de tweede editie van Rode Neuzen
Dag van start. Het doel van deze actie is het taboe rond
psychische problemen doorbreken en het probleem
bespreekbaar maken. Daarnaast ligt de focus op geld
inzamelen voor een betere opvang van jongeren met
psychische problemen. Dit gebeurt door middel van acties,
donaties en de verkoop van Rode Neuzen.
Eén op vijf jongeren krijgt te maken met psychische problemen. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat meer
dan de helft van de jongeren met psychische problemen
hier met niemand over praat en dat slechts drie op tien de
stap zet naar professionele hulp.
Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater: “De
recente cijfers bevestigen dat we er nog niet zijn. Niet
enkel blijkt de stap voor jongeren om te spreken over hun
problemen groot, ook de stap zetten naar hulp is moeilijk.
Treffend is dat één op drie ouders aangeeft dat ze niet
zouden weten hoe ze met een ‘rodeneuzenprobleem’
zouden moeten omgaan. Met Rode Neuzen Dag willen
we tonen dat we geloven in verandering. We geven een
signaal: spreek erover, zoek hulp, neem de uitgestoken
hand. En met de giften die we inzamelen, steunen we de
dienstverleners die de jongeren bijstaan."

Rode Neuzen Dag vindt plaats op zaterdag 3 december en
wil iedereen aansporen om iets geks te doen voor het goede
doel. Op die dag is er ook een grote benefietshow. Ook jij
kan zelf een Rode Neus kopen of een actie op poten zetten.
Meer info vind je op http://rodeneuzendag.be/
Weet dat je met eender welke vraag op het JAC terecht
kan. Je bent zeker niet alleen.

i

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

SPORT

ZWEMBADDAGEN

‘Foute zwembadfuif’

De Zwembaddagen zetten het zwembad en het
zwembadbezoek in de kijker in Vlaanderen en Brussel.
Zwemmen is een gezonde en plezante vrijetijdsbesteding voor de hele familie. Er zal die week veel te beleven
vallen in het Durmebad.

‘Foute zwembadfuif’ van 17 tot 20.45 uur en hydrobic van
19.45 tot 20.45 uur. Haal je mooiste zwemkledij maar
boven. Zwemmen en dansen op ambiancemuziek voor alle
leeftijden, dj, sfeerverlichting en glitterbollen inclusief. Een
unieke avond die je afsluit met een cocktail aan het bad.

VAN 15 TOT 19 NOVEMBER
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op dinsdag 15 november (zie coverfoto)

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Lunchzwemmen

Aquagym 50+

De toegang bedraagt 2 euro (volwassene, max. 1 uur zwemmen) voor het discozwemmen en 3 euro voor de hydrobic.

Afternoon delight - aquagym 50+
op donderdag 17 november

Kleutersplash

baantjeszwemmen. Na het zwemmen wacht er een warm
kommetje soep en brood je op. De inkom bedraagt 2 euro
(volwassene).

Kleutersplash

op zaterdag 19 november
Na een uurtje aquagym (16 tot 17 uur) kan je genieten van
een tasje koffie of thee met een gebakje. De prijs bedraagt
3 euro. Vooraf inschrijven in het Sport- en Jeugdcomplex. Wie
het gastronomische deel liever achterwege laat, kan gewoon
deelnemen aan de aquagym tegen het normale tarief (2 euro).

Lunchzwemmen

op donderdag 17 en vrijdag 18 november
Op donderdag en vrijdag kan je tussen 12 en 13.15 uur

Een echt avontuur voor flinke waterratjes samen met
Karel De Krokodil. De kleutersplash vindt plaats van 10.30
tot 11.30 uur in het Durmebad. In het ondiepe gedeelte
kunnen de kleuters (4 tot 6 jaar) gratis deelnemen
aan verschillende proefjes. Als afsluiter is er voor elk
deelnemertje een leuke verrassing. Er moet wel een
begeleider per kleuter mee in het water, deze betalen
de gewone inkomprijs. Vooraf inschrijven in het Sport
en Jeugdcomplex (de plaatsen zijn beperkt). Je kan ook
deelnemen aan onze kleurwedstrijd, er zijn leuke prijzen
te winnen.

INFOKRANT LOKEREN | november 2016

13

SPORT

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Multimove
Inschrijven voor de nieuwe reeks van januari tot maart kan
vanaf dinsdag 13 december om 19 uur.
De lessen vinden plaats op woensdag tussen 14 tot 15 uur
voor 3-en 4-jarigen , op zaterdag tussen 10 tot 11 uur voor
3 – en 4-jarigen en van 11 tot 12 uur voor 5 tot 7-jarigen.
Meer info vindt u vanaf 1 december in de webshop van de
stad Lokeren: https://webshoplokeren.recreatex.be/

Kerstvakantie
Tijdens de 2de week van de kerstvakantie organiseert
de dienst Sport en Jeugd een aantal dagactiviteiten.
Inschrijven voor deze activiteiten kan vanaf dinsdag
6 december om 19 uur.
Meer info vindt u vanaf 1 december in de webshop van de
stad Lokeren: https://webshoplokeren.recreatex.be/

Indienen subsidiedossiers
vóór 15 november

Sportdag 50+

Sportdag 50+

op vrijdag 9 december
De Sportdienst organiseert op vrijdag 9 december de
sportdag 50+ in het Sport en Jeugdcomplex Lokeren. Er
is keuze uit boogschieten, Afrikaans dansen, curvebowl,
yoga en nog veel meer. De activiteiten starten om 9.30
uur en eindigen rond 16.30 uur. De prijs bedraagt 8 euro
(volledige dag), 4 euro (halve dag). Op voorhand eten
bestellen kan ook.
Inschrijven voor 30 november bij de Stedelijke Sportdienst,
Sportlaan 2 (te betalen bij inschrijving). De volledige folder
kan u terugvinden op www.lokeren.be/sport.

14

INFOKRANT LOKEREN | november 2016

Lokeren is een sportieve stad. Daarom wil het bestuur
de sportverenigingen financieel steunen voor hun dagelijkse werking en het uitwerken van een kwalitatieve
jeugdwerking. De sportverenigingen kunnen dergelijke
subsidies aanvragen indien zij voldoen aan de voorwaarden van de desbetreffende reglementen. Deze reglementen en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op
http://www.lokeren.be/vrije-tijd/sport/beleid-en-subsidies.
De aanvragen dienen binnen te zijn voor 15 november. De
verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats
vóór 31 december en de uitbetaling ervan gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Melding Lokerse kampioenen
vóór 30 november

Op 17 december vindt het sportgala plaats waar de
Lokerse provinciale, Vlaamse, nationale, Europese,

SPORT

Curvebowls

Olympische of eventueel zelfs wereldkampioenen
worden gehuldigd. Teneinde geen kampioenen te
vergeten dienen de namen te worden opgegeven aan de
Sportdienst. Tevens worden die dag ook de laureaten verkozen. Sportverenigingen dienen eventuele kandidaten
voor te dragen via de secretaris van de sportraad. De te
gebruiken formulieren zijn beschikbaar op de sportdienst,
historiek laureaten op www.sportraad-lokeren.be (rubriek
Laureaten) en dienen overgemaakt te worden voor
30 november. Het sportgala zelf wordt gehouden in het
Sport- en Jeugdcomplex en wordt opgeluisterd door
optredens van de lokale sportclubs. Aanvragen formulieren en reglement, mail naar sportdienst@lokeren.be.

Bowling voor senioren
Ongeveer 2 keer per maand vinden er bowlingnamiddagen plaats in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme.

Vooraf inschrijven bij Sportdienst Lokeren 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. De bowling start rond 14 uur en eindigt rond
17 uur.
Data: 11 en 25 november

Curvebowls
Elke maandag van 14 tot 17 uur, van oktober tot april,
kunnen senioren (al of niet aangesloten bij een seniorenbond), komen curvebowlen in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2-4. Deelnemen kost slechts 1 euro per
namiddag. U hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Sportschoenen zijn verplicht!
Voor meer informatie kan u terecht bij André Janssens,
0495 76 66 86.
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Mindful peuter- en kleuteryoga

Mindful peuter- en kleuteryoga
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
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.
Trek best soepele kledij aan en breng bij voorkeur je
eigen matje mee.
Peuters en kleuters (vanaf 2,5 tot 6 jaar) zijn welkom op
maandagnamiddag telkens van 16.30 tot 17.15 uur.
Ouders van de allerkleinsten kunnen meedoen of kijken
indien gewenst. Max. 12 deelnemers. Geen voorinschrijvingen. 5 euro per sessie (korting met vrijetijdspas)
Sessies vinden plaats in het Sport –en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2. Voor bijkomende informatie kunt u terecht
bij de lesgeefster Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23
of via ginnyhillebrandt@gmail.com of Nele Bulens,

16
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kinderwelzijnswerker, 09 340 95 31 of via
nele.bulens@lokeren.be

Easy yoga
Deze yogalessen zijn geschikt voor iedereen. Of je nu jong,
oud, lenig of stijf bent, het maakt niet uit. Het is ideaal voor
mensen die op een zachte en eenvoudige manier willen
bewegen. “We beoefenen een vaste reeks van yogahoudingen. Hierdoor leer je de reeks goed kennen en ervaar
je je eigen ‘evolutie’. We focussen op een ononderbroken
flow van adem en beweging. De lessen zijn grensverleggend en zijn daardoor een goede oefening om troeven
zoals aandacht, concentratie en geduld op te bouwen.”
Meebrengen: matje en soepele kledij.
Elke dinsdagnamiddag vanaf 8 november tot einde
schooljaar, niet in de schoolvakanties
Kazernestraat 95; 7 euro per sessie, 55 euro voor
10-beurtenkaart
Meer info en inschrijven: Ginny Hillebrandt,
ginny@itam.be of via sms naar 0478 43 61 23

VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles september
PLAATS

TOEGELATEN GECON
OVERTRE PIEK
SNELHEID
TROLEERDE DINGEN SNELHEID
VOERTUIGEN

Antwerpse
Steenweg
Bokslaarstraat

70 km/u

148

4

82 km/u

50 km/u

21

3

72 km/u

Dam

50 km/u

382

17

81 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

843

124

79 km/u

Eksaarde-dorp

50 km/u

145

0

-

Groenstraat

50 km/u

40

5

74 km/u

Heiendestraat

50 km/u

951

133

84 km/u

Hillarestraat

70 km/u

271

2

90 km/u

Hoogstraat

50 km/u

157

0

-

Karrestraat

50 km/u

134

4

63 km/u

Kopkapelstraat

50 km/u

45

6

70 km/u

Naastveldstraat

50 km/u

405

41

75 km/u

Oude-Bruglaan

50 km/u

553

22

75 km/u

Papestraat

50 km/u

24

3

79 km/u

Rozenstraat

50 km/u

477

46

88 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

72

2

70 km/u

Sportlaan

50 km/u

246

9

69 km/u

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

Meer info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8 (tweede
verdieping), 09 340 95 00

Gevonden fietsen
De politie Lokeren zet de gevonden fietsen met foto online
op de website www.gevondenfietsen.be. U kunt nagaan of
uw gestolen fiets daarbij staat. Herkent u uw fiets? Duid dit
aan op de website. U zal dan automatisch gecontacteerd
worden door Politie Lokeren. Na het voorleggen van het
attest van fietsdiefstal of het aankoopbewijs van uw fiets,
zal de fiets aan u teruggegeven worden

Preventietip van de maand
Beveiliging van een schuifraam. Leg een houten of metalen
profiel in de bodemrail van het schuifraam om te vermijden
dat het kan worden opengeschoven.
Het plaatsen van een bijkomend slot blijft wel een aanrader.

MILIEU EN NATUUR

Volkstuintjes te huur
Heeft u groene vingers en zoekt u een stukje grond om
te tuinieren voor uw eigen groentjes, dan moet u bij de
volkstuintjes te Lokeren zijn. Lekker en gezond. Bel naar
0477 98 31 75 of mail naar fam.desmet@telenet.be, OudeBruglaan 8. De naam van de vereniging is ‘Koninklijke
Vereniging Werk Van De Akker’.
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Nieuwe tool
biedt oplossing
en voorkomt kosten
bij stroomuitval
Eandis stelt een nieuwe mobiele toepassing voor (‘Geen stroom!’) die klanten helpt om zelf de
elektriciteit weer in te schakelen als thuis de stroom uitvalt. Ook vermijdt Eandis de kosten voor
telefonische oproepen en nutteloze interventies.

“Het overkomt ons allemaal wel eens: plots valt thuis de
stroom uit. Met de nieuwe ‘Geen stroom!’-toepassing kan
de klant zichzelf snel voorthelpen. Het volstaat om – via de
smartphone, tablet of computer – enkele vragen te beantwoorden die automatisch naar een oplossing leiden.
- In een aantal stappen helpen we de klant om – indien
mogelijk – de stroom zelf weer in te schakelen.
- Als dat niet mogelijk is, vertelt de tool of het probleem
aan de eigen installatie ligt, of aan het distributienet
van Eandis. Eandis kan klanten namelijk alleen helpen
bij een storing op haar distributienet, tot aan de meter.
‘Geen stroom!’ verwijst hen naar de elektricien als het
probleem te wijten is aan de eigen installatie in huis.
In het andere geval kan je de klantendienst van Eandis
contacteren voor een interventie op het net.”

“Wie de klantendienst van Eandis opbelt wegens problemen met de elektriciteit, doorloopt vandaag al – samen
met een operator – de verschillende stappen die ook ‘Geen
stroom!’ aanbiedt. Maar de ervaring leert dat dat soms een
moeilijke oefening is. Vaak vragen klanten onnodig om de
interventie van een Eandis-technieker, terwijl het probleem
bij de binneninstallatie ligt. Onze medewerkers komen op
vraag van klanten jaarlijks ongeveer 3.000 keer nutteloos
ter plaatse. Onze technici kunnen de klant in dat geval
enkel doorverwijzen naar een elektricien. Eandis moet dan,
conform de regels van de VREG (de Vlaamse energieregulator), een verplaatsingsvergoeding aanrekenen. Dankzij
een doorverwijzing naar de elektricien zal ‘Geen stroom!’
dus ook het aantal nutteloze verplaatsingen en de bijbehorende kosten voor onze klanten terugdringen.”

Doel: gemak vergroten, kosten vermijden

Totaalpakket voor snelle hulp

Dankzij ‘Geen stroom!’ hoeven klanten als eerste stap
niet langer de klantendienst van Eandis op te bellen bij
stroomproblemen. De tool is erg visueel en neemt de
gebruiker bij de hand, zonder dat die technische kennis van
de elektrische installatie nodig heeft. Als dat kan, komt de
klant snel zelf tot een oplossing, zonder interventie van een
operator en de kosten van een telefoongesprek.

‘Geen Stroom!’ vult het pakket mobiele toepassingen aan
dat Eandis de afgelopen jaren al ontwikkelde. Alle tools
zijn uiteraard raadpleegbaar via een desktopcomputer met
internetverbinding. Maar ze werden bewust geoptimaliseerd voor tablet en vooral smartphone. Zo heeft de klant
ze snel bij de hand op het moment dat er een probleem
ontstaat (en er thuis bijvoorbeeld geen draadloos internet
beschikbaar is wegens een stroomonderbreking).

18
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

- www.eandis.be/geenstroom vertelt klanten wat te doen
als thuis de stroom uitvalt.
- www.eandis.be/stroomonderbrekingen geeft een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen
op het distributienet van Eandis.
- www.eandis.be/werkenvaneandis geeft een overzicht
van alle werken die Eandis uitvoert, en van de impact
die ze hebben.
“Met toepassingen als deze probeert Eandis klanten goed
te ondersteunen als het even fout gaat. Duidelijke, snelle
en open communicatie is dan cruciaal. We zien het als een

speerpunt in onze strategie om maatschappelijke hinder
om te buigen naar comfort.”

Een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk
“Eandis-klanten kunnen sowieso op beide oren slapen.
Een Eandis-klant had in 2015 gemiddeld 21 minuten geen
stroom. Deze zogenaamde CML (Customer Minutes Lost)
is een record waarmee Eandis in de kopgroep zit van de
meest betrouwbare Europese distributienetbeheerders.”

i

Meer info: www.eandis.be/geenstroom

Lichthinder en lichtvervuiling:
wat doet de stad en wat kan je zelf doen?
Vlaanderen is een van de meest verlichte regio’s ter wereld. Er wordt vaak ondoordacht verlicht: te
fel en verkeerd gericht. Soms schijnt het licht gewoon naar boven, de sterrenhemel in of rechtstreeks
de woningen in. De oplossingen liggen nochtans voor de hand. Verlichting moet zo weinig mogelijk
opwaarts worden gericht, mag niet te fel zijn en mag enkel waar en op tijdstippen dat het zinvol is. Ze
moet afgesteld kunnen worden in functie van de verkeersdichtheid en weersomstandigheden. Wanneer
de maximale capaciteit van de lampen niet nodig is, moet er gedimd kunnen worden, zonder dat de
verkeersveiligheid of de veiligheid in het algemeen in het gedrang komt.

Te veel verlichting is niet zonder gevolgen. Overmatig
licht verstoort de natuurlijke dag-en-nachtcyclus van
planten en dieren. Het veroorzaakt ook energieverspilling.

Vele gemeenten kunnen geld besparen door minder te
verlichten en dragen op die manier ook bij aan de strijd
tegen de klimaatverandering. Ook in Lokeren heeft het
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burgemeestersconvenant ondertekend, waarmee 6.500
steden van overal in Europa beloven om 20 procent
minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Lokeren werkt nu
samen met de andere Wase gemeenten aan het project
‘Waasland Klimaatland’ (www.waaslandklimaatland.be)

Wat doet de stad om lichtvervuiling te
beperken?
Om de aandacht te vestigen op het probleem
van lichtvervuiling, doofde de stad i.s.m.
Eandis als symbolische actie op 8 oktober jl. de
monumentverlichting tijdens de Nacht van de Duisternis
(www.bondbeterleefmilieu.be).
Maar er worden ook structurele maatregelen genomen
om de openbare verlichting het hele jaar door
energiezuiniger te maken. In de infokrant van december
2015 verscheen reeds een uitgebreid artikel over de
vernieuwingsoperatie aan de openbare verlichting in
Lokeren. Door een combinatie van het plaatsen van
ultrazuinige LED-verlichting, alsook het maximaal
inzetten op dimbare lampen, wordt er gezorgd voor grote
besparingen op energie en CO2-uitstoot.

Wat kan je zelf doen?
- Voorkom overbodige verlichting door gebruik te maken
van bewegingsmelders. Zo brandt het licht alleen wanneer
het nodig is. Ongewenste bezoekers worden beter
afgeschrikt als de verlichting plotseling aangeschakeld
wordt. Indien de buitenverlichting permanent brandt,
vergemakkelijkt u het werk van inbrekers.
- Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk. Er
is nu een uitgebreid gamma van tuinverlichting op de
markt dat op zonne-energie werkt. Deze oplossing
is decoratief, energiebesparend, duurzaam en
gemakkelijk te installeren. De verlichting van de oprit
kan ook perfect vervangen worden door reflectoren.
- Zorg er steeds voor dat het licht op de grond
terechtkomt en niet in de hemel of op het
slaapkamerraam van de buren. Dit kan door een goede
armatuur zonder veel zorgen gerealiseerd worden. Zo
kan u uw tuin voldoende verlichten zonder buren of
weggebruikers overbodig te hinderen.
- Bij de verlichting van gebouwen, reclame of
etalages wordt het verlichtingstoestel best
bovenaan gemonteerd. Zo voorkomt u dat het licht
in de atmosfeer terechtkomt. Zorg ook voor een
tijdschakelaar, zodat het licht ’s nachts niet brandt.

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Babbelonië
Wil je graag je dorpsgenoten beter leren kennen? En
samen met anderstaligen Nederlands praten? Heb
je zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten?
Babbelonië gaat op wereldreis in je stad/gemeente.
“Nederlandstaligen en anderstaligen praten in groepjes
over alledaagse dingen: kinderen en ouderen, feesten,
ziekte en gezondheid, werk … We doen ook allerlei
activiteiten: we koken samen, nemen deel aan een
buurtfeest of bezoeken een organisatie, tentoonstelling
… De donderdagochtendgroep in Lokeren richt zich tot
vrouwen. Wil je als man deelnemen, dan kan je terecht
in de woensdagavondgroep in Lokeren. Of in een van
de andere 14 Babbeloniëgroepen in de provincie. De
Babbeloniëgroepen komen elke week samen. Je kiest zelf
wanneer je instapt, en of je elke week komt of niet. Spring
eens binnen om te zien of het je ligt. Wedden van wel?”
Georganiseerd door Agentschap Integratie en
Inburgering, Dienst Samenleving stad Lokeren,
Ontmoetingshuis De Moazoart. Begeleiding Bea Alen.
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Telkens van 9 tot 11 uur of van 13.15 tot 15.15 uur op 10,
17 en 24 november; gratis
Plaats: Ontmoetingshuis De Moazoart, Kazernestraat 80
Organisatie en reservatie: Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

Spelnamiddag – thema circus
Samenwerking tussen Speel-o-theek en Huis van
het Kind
Terwijl de kinderen zich uitleven op tijdelijk ingerichte
circuspistes en worden ondergedompeld in verschillende
circustechnieken via workshops (per leeftijdscategorie
3-5 jaar en 6-12jaar), kunnen hun ouders en grootouders
elkaar ontmoeten en kennismaken met het aanbod van
opvoedingsondersteuning.

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Waar, voor wie en wanneer?
Er is speelgelegenheid voor de allerkleinsten (baby’s en
peuters) in de ontmoetingsruimte voor ouders.
Allen welkom van 13.30 tot 17 uur in het Sport –en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2. Inschrijven voor een workshop
hoeft niet op voorhand, maar kan van 13.30 tot 14.15 uur.
U bent als (groot)ouders zelf verantwoordelijk voor de
begeleiding van je kind. Alle activiteiten zijn gratis.
Meer info: dienst Sport- en Jeugd, Els De Pauw,
09 340 95 32 of via els.de.pauw@lokeren.be,
en Huis van het kind, Nele Bulens, 09 340 95 31
of via nele.bulens@lokeren.be.

Test jezelf:

weet jij wat meeroken met kinderen doet?
Iedereen weet ondertussen dat tabaksrook niet gezond
is én zeker niet voor kinderen. Veel rokende ouders doen
dan ook al erg hun best om hun kinderen zo min mogelijk
in de rook te laten zitten. Uit onderzoek blijkt echter dat
kinderen niet voldoende beschermd worden door tijdens
het roken onder de dampkap, bij het open raam of in een
andere kamer te gaan staan. Binnen roken is namelijk
nooit oké. Zelfs niet met het raam open. Het is altijd erg
gevaarlijk, zeker voor kinderen, die extra kwetsbaar zijn.
Op nooitbinnenroken.be zie je hoe de giftige rookdeeltjes
zich over het hele huis verspreiden. Zonder dat je er iets
van merkt. En hoe de kinderen ze binnenkrijgen en wat
de gevolgen zijn. Je leert hoe je je huis rookvrij houdt en
waarom je beter nooit in de auto rookt. Met een korte quiz
kun je je eigen kennis testen.

Waarom zijn kinderen extra kwetsbaar?
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de giftige deeltjes in
tabaksrook. Omdat hun longen en afweersysteem pas
volledig ontwikkeld zijn als ze tiener zijn. Kinderen hebben
kleinere luchtwegen en ademen sneller dan volwassenen,
waardoor ze meer giftige stoffen opnemen.

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Zelfs de kleinste hoeveelheid tabaksrook is erg schadelijk.
De cijfers op nooitbinnenroken.be liegen er niet om. Er
zitten meer dan 4.000 giftige chemische stoffen in. En
minstens 70 van die stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Kinderen worden er ziek van
Ook als de rook weg is, zijn die giftige stoffen nog altijd
in huis. Ze hangen lang in de lucht, en daarna zetten
ze zich overal op vast. Je ziet ze niet en je ruikt ze niet.
Maar 68.000 kinderen krijgen ze nog elke dag binnen. En
ze worden er ziek van. Ze hebben meer kans op astma,
longontstekingen, oorontstekingen, bronchitis, hoesten
en piepende ademhaling. En ze zijn sneller buiten adem.
Baby's hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.
De boodschap is duidelijk: rook nooit in huis, nooit in je
auto. Doe het voor de kinderen.
Voor informatie, tips en advies: nooitbinnenroken.be.

Spreekuur voor ouders met
opvoedingsvragen
Een opvoedingsdeskundige gaat samen met jou op zoek naar:
- de betekenis van het gedrag van je kind
- een concrete aanpak voor dat gedrag
- een manier om de relatie met je kind te verbeteren
- ondersteuning voor jezelf in je rol als ouder
Het spreekuur voor ouders met kinderen vanaf 2,5 jaar is
gratis op afspraak via het nummer 0471 85 49 22 of
info@keerkring.be, wekelijks op donderdagvoormiddag.
2 locaties in Lokeren mogelijk:
- Sport– en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, ingang via
blauwe trap naast het zwembad
- De Moazoart, Kazernestraat 80
Voor aanstaande ouders en ouders van jongere kindjes is
er het spreekuur van Kind en Gezin via de Kind en Gezinlijn: 078 15 01 00 elke werkdag van 8 tot 20 uur.
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SOCIAAL EN GEZONDHEID

Hoe ga ik om met een driftbui?
“Onze dochter (5 jaar) heeft nog altijd driftbuien, al van
toen ze een peutertje was. Ze ligt voortdurend dwars en
wil nooit iets zomaar aannemen. Als ze bijvoorbeeld naar
bed moet, gaat dat nooit zonder geschreeuw. We hebben
al met een beloningssysteem gewerkt maar dat lijkt niet te
helpen. Hoe kunnen we het anders aanpakken?”
Sonja Peeters van De Keerkring: “In de eerste plaats
willen we je gerust stellen: je bent niet de enige ouder die
met de handen in het haar zit. Dwarsliggen is een heel
gewoon deel van de ontwikkeling van een kind. Uw kind
voelt frustratie omdat het iets niet mag, en ze heeft nog
niet de juiste manier gevonden om met deze gevoelens

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

om te gaan. Best een lastige periode voor de ouders. Knap
van jullie om het beloningssysteem uit te proberen. Bij
sommige kinderen lukt dit op een bepaald moment heel
goed, bij andere kinderen niet.”
Wil je graag handvaten waarmee je met jouw dochtertje
aan de slag kan gaan?
In het Huis van het Kind kan je erover praten tijdens het
spreekuur voor ouders, georganiseerd door De Keerkring
vzw. Vragen, twijfels en onzekerheden mogen hier
aanbod komen en kunnen er aangepakt worden.
Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden waardoor
je weer verder kunt. Een afspraak kan je maken op
0471 85 49 22 bij Sonja Peeters.

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of op afspraak: 09
340 86 07 of 08.
Zitdagen Federale Pensioendienst en Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen :
• regeling loontrekkenden : woensdag 16 november van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen : woensdag 16 november van 9 tot 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaarde-dorp 88:
iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 13.30 tot 15
uur. De zitdagen vinden plaats op donderdag 10 november en donderdag 24 november.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT/IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het OCMW
- Sociaal Huis Lepelstraat 4 een zitdag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Brussel van 13.30 tot 15 uur. U kan er
terecht voor vragen in verband met Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT/IT) en Tegemoetkoming Hulp aan
Bejaarden (THAB).
De zitdag vindt plaats op dinsdag 22 november.

Vacatures vrijwilligerswerk
De Sperwer vzw is een organisatie die werkt voor volwassenen met
een beperking. De Sperwer vzw zoekt
- een vrijwilliger die iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur een
wandeling helpt begeleiden
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- een vrijwilliger die elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur
de activiteit op de Hippofarm (Waasmunster) mee wil ondersteunen (o.a. samen met de medewerkers de paarden verzorgen)
Meer info: els@sperwer.be of 09 348 53 34
Het Waas Revalidatiecentrum vzw begeleidt kinderen die kampen met problemen zoals: autismespectrumstoornis, ADHD,
gedrags- en emotionele moeilijkheden, …
Het Waas Revalidatiecentrum zoekt vrijwillige busbegeleiders
die de buschauffeur ondersteunen tijdens het vervoer van de kinderen van en naar het revalidatiecentrum (leeftijdscategorie van
2,5 jaar tot 12 jaar).
Meer info? info@waasrevalidatiecentrum.be
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 over rolstoelvervoer.
Hiervoor beschikt het Sociaal Huis over een eigen aangepast
voertuig.
Heb je een beperkt sociaal netwerk en je wil dit graag uitbreiden,
dan kan je terecht bij LUS vzw. Deze vereniging doet beroep op
vrijwilligers die samen met jou je sociaal netwerk uitbreiden en/
of versterken.
Meer info: neem vrijblijvend contact op via 0494 44 53 06,
info@lusvzw.be, www.lusvzw.be
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
09 340 86 68, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be

PRAKTISCH

Bibliotheek
De bibliotheek is gesloten op:
Dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 11 en zaterdag 12 november.

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en
Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag 28
november om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal van de
bibliotheek of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.
Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen
per post, is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis,
Groentemarkt 1, of door het bedrag te storten op 091‑0002961-80 met
vermelding ‘dagorde- gemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde hebben plaats in het
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende data: 8 en 22 november. Het adres van het Woonzorgcentrum
Hof van Eksaarde: Eksaardedorp 88. Openingsuren: 14 tot 19 uur.
U kunt er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’sID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een
adreswijziging. Voor de aanvraag van een reispaspoort kunt u enkel
terecht op de dienst bevolking (Groentemarkt 1).

OCMW – diensten
Sociaal Huis – OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 09 340 86 04,
secretariaat@ocmw.lokeren.be
Openingsuren van het Sociaal Huis:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Sociale
dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak. Voor een
inschrijving in de woonzorgcentra maakt u best vooraf een afspraak.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 24 november 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, lies.verledensdrugpunt.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

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

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

ZOEKT U DE APOTHEEK VAN WACHT?

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

28 oktober tot 1 november 2016 - Dr. J. Lievens
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 (inkomhal)
- in het Politiekantoor (inkomhal)
- in het Stadhuis ingang Groentemarkt (inkomhal)
- in de sporthal De Muylaert te Eksaarde (naast toezichterslokaal)
- in het Sport- en Jeugdcomplex aan de Sportlaan: inkomhal en zwembad
- in het Stedelijk Gevechtsportcentrum Kazernestraat: hoofdgang
- in seniorenresidentie Hof ter Clipsen, Uitbreidingslaan 10: lobby-ruimte
- in het Stedelijk Sportstadion Daknam: hoofdgebouw

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 (o.a. coverfoto), Stiene Laureys
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
[

5 EN 6 NOVEMBER

GELICHT

]

Bospark Winter Weekend
In het Bospark vindt een absolute jubileumeditie van het
Bospark Winter Weekend plaats. De organiserende
fietsclub Bosparkspurters mag immers 2 kaarsjes uit
blazen. Dat doet ze in stijl met de mountainbiketourtocht
‘Bospark Classic’ en het Provinciaal Kampioenschap
Cyclocross voor aspiranten.
Op zaterdag 5 november staat de vijfde editie van de
‘Bospark Classic’ op de kalender. Wielrenners in alle
maten en kleuren gaan dan Reynaert de Vos achterna
op hun mountainbike. Zij haspelen 32 of 50 schitterende
kilometers dwars doorheen het Waasland.
Op zondag 6 november wordt er al voor de tiende
keer gekoerst rond de Bosparkvijver. Voor de gelegen
heid mogen de Bosparkspurters het Provinciaal
Kampioenschap voor aspiranten verwelkomen. Deze
organisatie zet, naast de Rapencross en de start van de
Omloop van het Waasland, Lokeren op de kaart als wieler
stad. Kijklustigen kunnen zich vanaf 11.30 uur vergapen
aan de veldritkampioenen van de toekomst. En vanaf 16 uur
kunnen ze op hetzelfde parcours zelf deelnemen aan de
GP Bosparkspurters ook bekend als het officieuze MTBKampioenschap Waas & Dender voor wielertoeristen.
Meer informatie op www.bosparkspurters.be

5, 6, 11, 12 EN 13 NOVEMBER

‘Dackenam… waar is de tijd gebleven’
Drie Daknamenaren (Hugo Van Rostenberghe, Guido
Caeldries en Walter Anthuenis) organiseren een tentoon
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stelling met oude foto’s en filmfragmenten uit Daknam van
begin 1900 tot kort na de fusie met Lokeren in 1977.

Klasfoto van 1936 uit de bewaarklas
van de nonnetjesschool in Daknam
met kleuterleidster zuster Salomé

Deze unieke verzameling is te bekijken in de zaal
Dacknamdak, Daknamdorp 89.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk op zaterdag
en zondag 5 en 6 november en op vrijdag, zaterdag
en zondag 11, 12 en 13 november van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 18 uur.

[

12 EN 13 NOVEMBER

GELICHT

Het Sint-Annakoor jubileert
In het weekend van 12 en 13 november is het groot feest
op de Sint-Annaparochie. Dan viert het Koninklijk SintAnnakoor zijn 75-jarige jubileum.
Op zaterdag 12 november wordt het koor op het
stadhuis ontvangen, waarbij het Gulden Boek getekend
zal worden. Op zondag 13 november is er dan de
jubelmis als dank voor zo vele jaren samen zingen, in de
eerste plaats in de Sint-Annakerk maar ook daarbuiten.
Het Sint-Annakoor heeft immers niet alleen een religieus
repertoire, geregeld komt ook de profane muziek aan
bod. In de viering in de Sint-Annakerk, die voorgegaan
wordt door bisschop Luc Van Looy, wordt o.a. de PreisMesse Salve Regina van Johann Gustav Eduard Stehle
uitgevoerd. In deze jubelmis wordt ook het dirigeerstokje

in Lokeren
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doorgegeven: het koor neemt afscheid van de huidige
dirigente Christine Vaerendonck en verwelkomt de nieuwe
dirigente Tin Campo. Na de mis volgen een receptie
en een feestmaal. Een concert in het teken van het
diamanten jubileum is voor volgend jaar.

Vanzelfsprekend zijn alle oud-koorleden en sympathisanten
van harte welkom op de viering en de receptie.
Meer info: voorzitter François De Bock,
09 349 27 57, françois.debock@scarlet.be

ZATERDAG 19 NOVEMBER

Sinterklaasfeest

met fairtradechocolade
14.15 uur: Sinterklaas en de pieten komen aan met de
boot aan de boorden van de Durme in het Josephine
Charlottepark. Kindjes die de Sint vergezellen in de stoet
naar het Sport- en Jeugdcomplex worden met snoep
bedacht. Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar dienen zich
verplicht aan te melden in de fuifzaal voor de indeling in
leeftijdsgroepen.
15 uur: Sinterklaasshow met clown Piko, Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan. Na het optreden, omstreeks
16 uur, delen de Sint en zijn pieten zakjes fairtradecho
colade uit.

Gratis aangeboden door de Stedelijke Raad voor
Feestelijkheden en de Gemeentelijke Raad voor Ontwik
kelingssamenwerking.
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2,
15 uur (stoet vanaf 14.15 uur)
Meer info: Elza Everaert, 09 349 32 16

AGENDA
Donderdag 3 november

Vrijdag 4 november





PODIUM

HOBBY/TOERISME

Kinderworkshop: 		
bibberen geblazen

Sunjata, de leeuwenkoning
van Mali

Het Molsbroek wordt een griezelplek.
Alle enge beestjes komen op bezoek.
Kom griezelig verkleed naar het Mols
broek. Inschrijven voor 25 oktober.
Vanaf 1e leerjaar tot en met 6e leerjaar.
13.30 tot 16 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; 10 euro

Lelijk, stom en verlamd komt Sunjata
de wereld in. Wat niemand weet,
is dat hij voorbestemd is om de
allergrootste koning van West-Afrika
te worden. Enkel de bloedmooie,
maar uiterst gemene koningin kent de
waarheid en wil Sunjata koste wat het
kost de dood injagen. Hij voert een
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Meer info en inschrijven: vzw
Durme, Martine Van Audenhove,
09 348 30 20,
martine.vanaudenhove@vzwdurme.be,

www.vzwdurme.be

Zaterdag 5 november


FEEST

The Big Bang

lange en avontuurlijke strijd... maar zal
hij erin slagen om uit te groeien tot de
Leeuwenkoning van Mali?
‘Sunjata, de leeuwenkoning van Mali’
is geschreven door Pieter Embrechts
en Dimitri Leue. Het is een kleurrijke
familievoorstelling met dans en zang,
die zowel de allerkleinsten als de
allergrootsten zal bekoren. Door
Pieter Klinck, Mira Delbaen. Ook op
5, 6, 11, 12 en 13 november.
20.15 tot 22 uur,
Cultureel Centrum Lokeren,
Kerkplein 5; 10 euro
Organisatie en reservaties:
Lust naar kunst,
www.lustnaarkunst.be

Chiro Sint-Anna presenteert
Jake Switch (winnaar dj-contest
Fonnefeesten), Kingcat & Catzilla,
dj Eightbar, Skimmel & Stift, Masaï
& The Roots (DFR): Les Ardentes
- Couleur Café - Gentse Feesten MNM - ... Better call Saul Club JP
Chuki, Daddycate ollround.
Happy hour van 21 tot 22 uur.
21 uur, Heirbrug Lokeren;
5 euro (VVK) – 6 euro (ADK)
Meer info: Chiro Sint-Anna
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag
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 19 november.
10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Rozelintjesactie –
stadionactie
Tijdens de thuiswedstrijd Sporting
Lokeren – KV Mechelen wordt het
stadion roze gekleurd. De peters
van de actie Davino Verhulst en
Bart Van Avermaet roepen zoveel
mogelijk mannen, vrouwen en
kinderen op om in het roze naar het
stadion te komen. 5 euro per ticket
voor vrouwen met roze lintje en
ontvangst in de Pink Corner.
Meer info: Sporting Lokeren,
Tim Vlaeminck, 09 349 56 35 of
kathleen.beirnaert@ocmw.lokeren.be

Rozelintjesactie

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

“Dackenam….waar is de tijd
gebleven”.
Zie UiTgelicht. Ook op 6, 11, 12 en
13 november.
10 uur, zaal Dacknamdak,
Daknamdorp 89; gratis
PODIUM

Sunjata, de leeuwenkoning
van Mali
Zie 4 november. Ook op 6, 11, 12
en 13 november.
20.15 tot 22 uur,Cultureel
Centrum Lokeren, Kerkplein 5;
10 euro
Organisatie en reservaties:
Lust naar kunst,
www.lustnaarkunst.be
SPORT

Bospark Classic

iets nieuws te ontdekken. Graag een
seintje vooraf indien je met een grote
groep aanwezig zal zijn. Door Patrick
De Spiegeleir.
14.30 tot 16.30 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Meer info: Michaël Crapoen,
09 348 30 20 of
André Verstraeten, 09 348 18 59,
www.vzwdurme.be
HOBBY/TOERISME

“Dackenam….waar is de tijd
gebleven”.
Zie UiTgelicht. Zie 5 november. Ook
op 11, 12 en 13 november.
10 uur, zaal Dacknamdak,
Daknamdorp 89; gratis
HOBBY/TOERISME

Tweedehandsbeurs

Zie UiTgelicht.
8.30 tot 13.30 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 12; 5 euro
Organisatie: Bosparkspurters,
www.bosparkspurters.be

Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

Sunjata, de leeuwenkoning
van Mali
Zie 4 en 5 november. Ook op 11, 12
en 13 november.
15 tot 17 uur,Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 10 euro
Organisatie en reservaties:
Lust naar Kunst,
www.lustnaarkunst.be
SPORT

Provinciaal Kampioenschap
cyclocross miniemen en
aspiranten
Zie UiTgelicht
11.30 tot 16 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 12; gratis
Organisatie: Bosparkspurters,
www.bosparkspurters.be

Zondag 6 november


HOBBY/TOERISME

Natuurwandeling in het
Molsbroek

Gezinsbond Eksaarde organiseert
een tweedehandsbeurs voor
baby- en kinderkleding, babyuitzet,
speelgoed, fietsen,...
9.30 tot 12 uur,
Sint-Teresiacollege,
Eksaardedorp 1 A; gratis
Meer info: Anja Waelput,
09 346 99 90,
anja.waelput@telenet.be

SPORT

Officieus Kampioenschap
MTB Waas & Dender
Zie UiTgelicht.
15.30 tot 17 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 12
Organisatie: Bosparkspurters,
www.bosparkspurters.be

Dinsdag 8 november
HOBBY/TOERISME

Een ervaren gids neemt je mee op
een boeiende wandeling rondom het
Molsbroek. Elke maand valt er wel

28



Indianen van Noord-Amerika,
deel 2 – postzegeltentoonstelling

Rondleiding in de bibliotheek

Door Luc Wulteputte
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,

Rondleiding in de bibliotheek, met
uitleg over de computercatalogus.

HOBBY/TOERISME

20 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5
Organisatie: Markant Lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren

Donderdag 10 november


FILM

Tony Erdmann

Woensdag 9 november

Groepen enkel op afspraak.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Wandelen met Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren
Wandeling in Buggenhoutbos te
Buggenhout. Vertrek stipt om 13.30
uur. Voor degenen die aan carpoolen
doen : vertrek om 13 uur aan de
parking Durme zwembad, Sportlaan
2. Vertrek: Parking van eetcafé ‘De
Groene wandeling’ Kasteelstraat
189 in Buggenhout (afstand
+/- 7km) moeilijkheidsgraad: langs
vlakke boswegen.
13.30 tot 17.30 uur, Parking
Durmebad, Sportlaan 2; gratis
Organisatie en reservaties:
Vlaamse actieve senioren afdeling Lokeren, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

PODIUM

Stijn Van de Voorde –
Prachtig in zijn genre –
theater / humorvolle lezing
Benefiet ten voordele van Music For
Life (vzw De Steiger, Lokeren) –
bijna uitverkocht.
Stijn Van de Voorde probeert actu
ele, conceptuele kunst te begrijpen.
Hij gaat op zoek naar werken van
artiesten die té ver gingen in naam
van de kunst. Een voorstelling met
veel humor, beelden en onwaar
schijnlijke verhalen, over kunstenaars
die onzichtbare schilderijen ophan
gen, Wikipedia afprinten of een gat
in hun schedel laten boren.
20.15 uur, CC Lokeren,
Torenzaal, Torenstraat 1;
12 – 10 euro.
Meer info en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Maden Aren – Duitsland, Oostenrijk
2016 – duur: 162’
Ines is een zakenvrouw van een
groot Duits bedrijf, gevestigd in
Boekarest. Als haar vader onver
wachts voor de deur staat, verbergt
ze haar ergernis niet. In Ines' perfect
geordende leven heerst niet de
minste wanorde, maar als haar vader
vraagt of ze gelukkig is, blijft ze het
antwoord schuldig en wordt dat het
begin van een grote omwenteling.
Deze hinderlijke vader waar ze zich
voor schaamt, zal er alles aan doen
om haar leven opnieuw zin te geven
door een personage te verzinnen: de
grappige Toni Erdmann.
‘Met Toni Erdmann had de Duitse

VORMING/INFO

Basic lifesupport

Het hoe en waarom van de defibrilla
tor. Demonstratie en leren gebruiken.
Door Tom Troubleyn.

Stijn Van de Voorde – Prachtig in zijn genre

in Lokeren
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regisseur Maren Ade een Gouden
Palm verdiend, alleen kreeg ze die
niet. Maar de film over het trieste
leven van een carrièrevrouw en haar
vader kan de wereld ook inpalmen
zonder prijzen.’ (De Morgen)
‘Toni Erdmann: het eerste echt
volwaardige meesterwerk van het
bioscoopjaar 2016. Een unieke film.
Heel goede volwassen cinema over
een netelige kwestie: vervreemding tussen ouders en kinderen.
Onwaarschijnlijk vertolkt, heel af
en toe ook bijzonder wrang grappig
(maar wel degelijk echt grappig).’
(Ward Verrijcken – Radio 1)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

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

PODIUM

LEEJO on Broadway

uiterlijk 10 dagen voor de start van
de activiteit. Door Stefaan Segaert.
Georganiseerd door Bibliotheek
Lokeren. Ook op 28 november.
19.30 tot 22 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 18 euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

Het LEEJO trekt o.l.v. Alain van
de Velde richting Broadway en
brengt een programma gevuld met
musical-klassiekers. De muziek
uit Cats, Daens, Phantom of the
Opera, West Side Story, The Sound
of Music, Tintin... zal u ongetwijfeld
niet onbekend in de oren klinken.
Ook op 12 november.
20.15 uur, CC Lokeren –
Torenzaal, Torenstraat 1;
8 euro – 6 euro (student)
Meer info en tickets:
www.leejo.be, tickets via
tickets@leejo.be of via de
muzikanten
SPORT

Mountainbike toertocht van
de Gezôarse Feesten

Vrijdag 11 november


VORMING/INFO

Papa, wat is een
vreemdeling?
De Marokkaanse auteur Tahar Ben
Jelloun heeft een indrukwekkend
aantal boeken geschreven. Veel van
zijn boeken hebben Fez en Tanger
als fascinerend decor. In deze
leesgroep presenteren we op de
eerste bijeenkomst een vijftal 'grote'
boeken van de schrijver: Weggaan,
Een verblindende afwezigheid van
licht, Een gebroken man, Gewijde
nacht en Stilte over Tanger. Tegen
de tweede bijeenkomst heeft ieder
een Papa, wat is een vreemdeling?
gelezen en gaan we dieper in op
de inhoud. Dit boek is inbegrepen
in de prijs. We werken in een kleine
groep. Snel inschrijven is de bood
schap. Inschrijven is noodzakelijk
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HOBBY/TOERISME

“Dackenam….waar is de tijd
gebleven”.
Zie UiTgelicht. Zie 5 en 6 november.
Ook op 12 en 13 november.
10 uur, zaal Dacknamdak,
Daknamdorp 89; gratis
PODIUM

Sunjata, de leeuwenkoning
van Mali
Zie 4, 5 en 6 november. Ook op 12
en 13 november.
20.15 tot 22 uur, Cultureel
Centrum Lokeren, Kerkplein 5;
10 euro
Organisatie en reservaties:
Lust naar kunst,
www.lustnaarkunst.be

30 km – 50 km – 60 km – begeleide
kidstocht 18 km (start om 10 uur)
Inbegrepen: aparte douches,
verzekering, ruime bevoorrading,
pannenkoek na de rit, bikewash en
pechdienst, bewaakte fietsparking
en EHBO-bijstand. "Heb je geen
mountainbike dan kan je er eentje
huren bij Rudyco voor 15 euro
(vooraf te reserveren op het telefon
nummer 052 47 71 27)."
10 uur, Muylaertstraat 17;
3,5 – 4 euro (volwassenen) en

2 euro (tot 16 jaar)
Meer info en inschrijven:
vzw Gezôarse feesten,
Muylaertstraat 17, 0474 38 40 31,
www.gezoarsefeesten.be,
tussen 8.30 en 10.30 uur in het
lokaal van de Gezôarse Feesten
‘Uilennestje’ Muylaertstraat 17
(naast de sporthal)

Zaterdag 12 november


FEEST

Het Sint-Annakoor jubileert

178; 2 euro (leden), 3,50 euro
(niet-leden)
Organisatie: KWB Kopkapel,
André Cleys,
andre.cleys@telenet.be
HOBBY/TOERISME

“Dackenam….waar is de tijd
gebleven”.

Wolf in the Wood – jazz

Showavond

Herfstkaarting

Opleidingsnamiddag starten
met een webshop

PODIUM

FEEST

HOBBY/TOERISME

VORMING/INFO

Zie UiTgelicht. Zie 5, 6 en 11
november. Ook op 13 november.
10 uur, zaal Dacknamdak,
Daknamdorp 89; gratis

Zie UiTgelicht.
Meer info: voorzitter François
De Bock, 09 349 27 57,
françois.debock@scarlet.be

‘Steek zu nou nie’ presenteren
hun jaarlijkse showavond met Les
Folles de Gand. Deuren openen
om 19 uur.
20 uur, Zaal Sint-Anna
Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12;
13 euro (VVK) – 12 euro (ADK)
Meer info en tickets: Sven van
de Voorde, 0472 67 93 38 of
Katja Naudts, 0496 63 56 66

8 euro – 6 euro (student)
Meer info en tickets:
www.leejo.be, tickets via
tickets@leejo.be of via de
muzikanten

Bezetting: Anne Wolf (piano), Stefan
Bracaval (fluit), Sal Larocca (bas) en
Chris Joris (percussie)
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 12 euro
Organisatie: Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be
PODIUM

Sunjata, de leeuwenkoning
van Mali
Zie 4, 5, 6 en 11 november. Ook op
13 november.
15 tot 17 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 10 euro
Organisatie en reservaties:
Lust naar kunst,
www.lustnaarkunst.be

De webshopcursus is toegankelijk
voor iedereen die een webshop wil
starten of er al een heeft. Er is geen
voorkennis vereist.
Verschillende onderwerpen zoals
zoekmachine optimalisatie, social
media, betaaloplossingen, logistiek,
beveiliging en nog veel meer komen
aan bod. Tijdens de pauze voorzien
we een hapje en een drankje. Na
afloop is er een netwerkmoment
waarbij u in contact kan komen met
andere webwinkeliers.
Wilt u er graag bij zijn op deze
gezellige namiddag? Schrijf u dan
snel in want de plaatsen zijn beperkt.
Neem a.u.b uw laptop of tablet mee.
13 tot 16.30 uur, Biznis Hotel
Lokeren, Zelebaan 100; 65 euro
Organisatie en inschrijven:
EasyWebshop,
https://www.webshopcursus.be

Zondag 13 november


FEEST
PODIUM

‘Bieden’ met vier. Gratis inleg door
KWB: 40 euro.
20 uur, Parochiecentrum ‘t
Lavertje aan de Oude Heerweg

LEEJO on Broadway
Zie 11 november.
20.15 uur, CC Lokeren –
Torenzaal, Torenstraat 1;

Het Sint-Annakoor jubileert
Zie UiTgelicht.
Meer info: voorzitter François
De Bock, 09 349 27 57,
françois.debock@scarlet.be
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activiteit. Door Karel Vanrietvelde.”
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

HOBBY/TOERISME

“Dackenam….waar is de tijd
gebleven”.
Zie UiTgelicht. Zie 5, 6, 11 en 12
november.
10 uur, zaal Dacknamdak,
Daknamdorp 89; gratis

VORMING/INFO

HOBBY/TOERISME

Prenatale les – borstvoeding

Munten en bankbiljetten
uit de regeerperiode
van koning Albert I –
postzegeltentoonstelling

Door Geert Hoste
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
www.lokersepostzegelkring.com

zorgtrajecten@lokerenlochristi.be
met vermelding van naam en locatie
(voorkeur).
19.30 uur, Torenzaal,
Torenstraat 1; gratis
Organisatie:
LMN Lokeren-Lochristi,
0474 61 05 23,
www.lokerenlochristi.be
VORMING/INFO

PODIUM

Sunjata, de leeuwenkoning
van Mali

Verhoog je aanwezigheid op
Facebook en Twitter

Zie 4, 5, 6, 11 en 12 november.
15 tot 17 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 10 euro
Organisatie en reservaties:
Lust naar kunst,
www.lustnaarkunst.be

Dinsdag 15 november


VORMING/INFO

‘Diabetes? Niet zo simpel.’
Diabetes of suikerziekte is een
chronische ziekte waarbij het
suikergehalte in het bloed te hoog
is. Dr. Jan Van Assche geeft op een
boeiende manier toelichting over
deze aandoening die de nodige
aandacht en opvolging vereist.
Reservatie via de ticketbalie van het
CCL. Inschrijven is verplicht op
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“In deze vorming willen we de
zichtbaarheid van je organisatie
op Facebook en Twitter verhogen.
Hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld
nodig om een Facebookpagina
en/of Twitteraccount te beheren?
We geven de nodige tips en
tricks om je Facebookpagina en/
of Twitteraccount naar een hoger
niveau te tillen. Verder krijg je inzicht
in actuele trends op sociale media.
Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk
10 dagen voor de start van de

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 kan
tooruren of tijdens de kraambeurs.
De lessen kunnen ook apart worden
gevolgd. De lessen starten stipt, en
vinden plaats op de kraamafdeling
van het AZ Lokeren. Ook op 22
november.
19.30 uur, kraamafdeling AZ
Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woensdag 16 november


HOBBY/TOERISME

Voorlezen op de zolder van
de bib
Voorleesmoment op de zolder van de
bib. Vrijwilligers lezen elke 3e woens
dag 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, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Donderdag 17 november


FILM

La fille inconnue

VORMING/INFO

Swingdansen - dansinitiatie

“Tijdens deze drie intitatieles
sen leert Sep Vermeersch
(professioneel lindy hopper) ons de
danspassen. Hij besteedt ook aan
dacht aan de muziek, geschiedenis
en dansfilosofie. Toch staat vooral
het dansplezier centraal. Ervaring
is niet vereist. Ambiance verzekerd.
Draag schoenen met een leren
zool. Enkel inschrijven per duo.
Reeks van 3 lessen. Ook op 23 en
30 november.”
19.30 tot 22 uur, in Dansschool
Aurora, Kazernestraat 5;
33 (red. 16,5) euro.
Meer info en inschrijven tot
6 november: Vormingplus Waasen-Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/
waas-en-dender

Jean-Pierre en Luc Dardenne –
België 2016 – duur: 106’
Jenny, een jonge huisdokter, voelt
zich schuldig omdat ze haar praktijk
niet meer open had gedaan voor
een jong meisje dat een beetje
later dood teruggevonden wordt.
Wanneer Jenny van de politie
verneemt dat ze het meisje niet
kunnen identificeren, heeft ze
slechts één doel: de naam van het
meisje achterhalen zodat ze niet
anoniem begraven moet worden en
ze niet verdwijnt alsof ze nooit heeft
bestaan.
‘Een goed gemaakte, intens
humanistische en intelligente film.
Ook nu getuigen de gebroeders
Dardenne van een coherente en
consistente visie op mens, cinema
en maatschappij, ook nu weten ze
personages op te voeren die bij
blijven en ook nu weten ze hoe ze
je de ether in Jenny's kabinet en of
de modder aan de oevers van de
Maas moeten doen proeven.’ (Dave
Mestdach – Knack)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Bowling met Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren
Samen onder vrienden 2 partijtjes
bowling en koffie. Afspraak aan

parking Durmebad om 13.30 uur.
Mogelijkheid tot carpoolen
14 tot 17 uur,
Parking Durmebad, Sportlaan 2;
6 euro
Organisatie en reservaties:
Vlaamse actieve senioren afdeling Lokeren, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be
PODIUM

Kijk op klassiek
Muziek beluisteren op de zolder
van de bibliotheek, met muziekpe
dagoog Jules De Beule. Op het
programma: Adagio's.
14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3;
4 euro
Organisatie: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Vrijdag 18 november


VORMING/INFO

Infoavond verkeer
“Met een ludieke en laagdrempelige
verkeersquiz bekijken we op een
ontspannen manier onze huidige
kennis van het verkeersreglement.
De heer Luc Van Den Durpel,
instructeur bij VAB Rijschool, zal

in Lokeren
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PODIUM

Le Vent du Nord (Québec) –
Têtu – concert/wereldmuziek

ons op een plezante wijze terug
WEGwijs maken in de huidige
nieuwe verkeersreglementering.”
20 uur, Trefpunt, Heiende; 2 euro
(niet-leden) – gratis (leden)
Organisatie en info:
KWB Heiende

Zaterdag 19 november


FEEST

Sinterklaasfeest met
fairtradechocolade

De muzikale talenten en de sterke
podiumprésence van Le Vent du
Nord zijn intussen wereldwijd
een evidentie geworden. De
800.000 verkochte cd's liegen er
niet om. Dankzij zijn uitmuntende
muzikaliteit is de groep erin geslaagd
om voor de traditionele muziek uit
Québec een breder muzikaal draag
vlak te creëren. Verloren gewaande
tradities worden op die manier
omgetoverd tot nieuwe intense en
dynamische optredens. Na de meer
dan 1.500 concerten in Amerika
en Europa de afgelopen 10 jaren,
staat de band opnieuw klaar met
hun nieuwste album 'Têtu'. Niet te
missen.
Met: Nicolas Boulerice (zang, draai
lier), Simon Beaudry (zang, gitaar,
bouzouki), Réjean Brunet (zang, bas,
accordeon), Olivier Demers (zang,
gitaar, viool)
(Gratis) babbel met de muzikanten
na het concert.

Zie UiTgelicht.
15 uur (stoet vanaf 14.15 uur),
Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2
Meer Info: Elza Everaert,
09 349 32 16
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Zie 5 november.
10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
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Le Vent du Nord – Têtu

20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 14 - 13 - 11 euro
Meer info en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Dag van de Natuur in de
Daknamse Meersen

Over geheel Vlaanderen worden
er tijdens de Dag van de Natuur
beheerwerken uitgevoerd in de
natuurgebieden, zo ook in de
Daknamse Meersen. Er zullen
vooral knotwilgen worden geknot.
Samenkomst aan de kerk van

Daknam. Werkhandschoenen
en goed schoeisel noodzakelijk.
Eventueel kapmes meebrengen
indien je hierover beschikt. Gedaan
om 17 uur.
9 en 13.30 uur, kerk van
Daknam, Daknamdorp 1; gratis
Organisatie: Natuurpunt ZuidWaasland, 0478 27 93 05,
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

Zondag 20 november

Markt 15 A; gratis
Organisatie en info:
Stadsmuseum Lokeren,
09 345 44 58,
museum@lokeren.be,
http://www.lokeren.be/
vrije-tijd/stadsmuseum-lokeren
HOBBY/TOERISME

Postzegelontwerpster
Marijke Meersman –
postzegeltentoonstelling



HOBBY/TOERISME

Boerenbabbel 'onder boeren'
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 aan
sluitend koffie en Lokers lekkers.
Inschrijving is wenselijk.
14 uur, Stadsmuseum,

HOBBY/TOERISME

Tweedehandsbeurs Jonge
Gezinnen en Huis van het Kind
Baby- en kinderkleding, speelgoed,
kinderfietsen en baby- en kinderuitzet.
Opgelet: buggy’s niet toegelaten van
11 tot 12 uur omdat het dan te druk
is in de zaal. Wil je iets verkopen?
Inlichtingen en inschrijving bij Lut
Van Overloop. Standplaats: 10 euro
(leden) en 20 euro (niet-leden).
Max. 1 standplaats per verkoper.
11 tot 13 uur, stedelijke fuifzaal,
Sportlaan 2;
gratis toegang met cafetaria
Meer info: Lut Van Overloop,
09 349 17 91
PODIUM

Door Willy Van Den Branden, Marc
Wulteputte en Geert Callebaut
10 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
www.lokersepostzegelkring.com

De Piepkes - Manifeest 		
familie 4+
Eigenzinnige kinderliedjes van Sioen,
Pieter-Jan De Smet en Roland Van
Campenhout. Muziek die niet alleen
kinderen, maar ook hun ouders
luidkeels doet meezingen.

De Piepkes - Manifeest
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Een 'Manifeest' is een feestelijke
betoging. Betogen is een recht
en goed feesten is een kunst. In
Afrika dansen de mensen tijdens
de betoging. Een betoging is soms
een optocht, feestelijk en luid, maar
ook een soort van carnaval voor het
goede doel. Er zijn heel veel redenen
om te betogen, zoals bijvoorbeeld
het recht om raar te zijn. En toevallig
zijn de Piepkes fervente betogers.
Feest mee met de Piepkes, maak
spandoeken, breng megafoons mee,
en zet natuurlijk een rare hoed op.
Manifeest!
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
12 – 7 (-12jaar) euro.
Meer info en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Dinsdag 22 november


VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
Zie 15 november.
19.30 uur, kraamafdeling AZ
Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woensdag 23 november


VORMING/INFO

Swingdansen -dansinitiatie
Zie 16 november.
Ook op 30 november.
19.30 tot 22 uur, in Dansschool
Aurora, Kazernestraat 5;
33 (red. 16,5) euro.
Meer info en inschrijven tot 6
november: Vormingplus Waasen-Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

36

VORMING/INFO

Opvoedingsvragen: 		
eten, slapen en spelen

We bekijken de dagelijkse opvoe
dingssituaties in het licht van positief
opvoeden. Hoe kan ik een kind
steeds positief blijven aanmoedigen?
Welke regels en afspraken maak ik?
Hoe kan ik meer structuur voorzien?
Wat kan en wat niet? Waar en hoe
trek ik grenzen? Wat kan een kind
op welke leeftijd? En wat kan de
betekenis zijn van moeilijk gedrag
in een welbepaalde situatie? We
zoeken samen naar praktische
handvatten en naar hoe we kinderen
dagelijks kunnen stimuleren op
een positieve manier. Inschrijven
is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen
voor de start van de activiteit. Door
Karolien Van der Linden.
14 tot 16.30 uur, Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2;
8,5 euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

natuurlijke alternatieven zonder aan
smaak, structuur of gebruiksgemak
te moeten inboeten.
19.30 tot 22.30 uur, leskeuken;
8 euro (Velt-leden), 12 euro
(niet-leden)
Organisatie: Leskeuken,
0487 67 74 99,
ann@veltreinaert.be,
velt.be/activiteiten/ecozoet
HOBBY/TOERISME

Kookles KVLV
Lokeren-Centrum
Workshop ‘Feestmenu’. Door Denise
Borms.
19.30 tot 22.30 uur, Alderande,
Molenbergplein 2;
Meer info: 09 3487248,
KVLV.lokerencentrum@gmail.com,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com

Vrijdag 25 november


Donderdag 24 november


HOBBY/TOERISME

Start to quiz 4de editie
HOBBY/TOERISME

Ecozoet
Velt-lesgeefster An Dietvorst geeft
achtergrond, duiding, tips en
recepten voor zoet dat blijft duren. Je
verneemt wat ‘suiker’ nu eigenlijk is
en hoe wij het als brandstof verwer
ken. Je komt te weten hoe je suiker
kan vervangen door ecologische en

Toegankelijk voor iedereen die graag
quizt, ook voor mensen zonder quiz
ervaring. Gevarieerde prijzentafel. 4
spelers per ploeg.
20 uur, Parochiezaal Sint-Anna,
Veerstraat 12;
16 euro per ploeg (niet-leden),
12 euro per ploeg (KWB-leden)
Organisatie en inschrijven:

PODIUM

VORMING/INFO

Ervaringen van een onderzoeksrechter en procureur

KWB St-Anna Heirbrug,
0486 305 902,
patrick.defre@telenet.be,
www.kwbheirbrug.be
PODIUM

De Sinfra’s – De vrek
(komedie van Molière)

Een komisch meesterwerk.
Herkenbaar, los van alle tijden en
culturen. Een voorstelling waarin heel
wat zal afgelachen worden. Met:
Luc Van den Durpel, Eddy Geerts,
Femke Ingels, Cindy De Coninck,
Kwinten Van Campenhout, Els
Verwilgen, Ruben Bouillon, Nikias De
Bruyn, Kristel Seels, Lynn Buyl, Klaas
De Baere, Caroline Swens, Keith
Cardon, Valerie De Greyt, Lieven Van
Hooste, Ronny Van de Vyver, Sandra
Van Laerebeke en Clement Van Laere.
Regie : Ronny Waterschoot. Ook op
26 november, 2, 3 en 4 december.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5;
10 euro, 9 euro (+60, studenten
en leden opendoek)
Organisatie en reservaties:
De Sinfra’s, Gilbert De Coninck,
09 349 09 17, 0496 79 16 98,
de.coninck.gilbert@telenet.be,
www.sinfras.be,
www.lokeren.be/cultuur

Jean-Marie Berkvens was gedurende
10 jaar onderzoeksrechter in Brugge
en daarna, in datzelfde Brugge,
gedurende 25 jaar procureur. Hij kan
bijgevolg putten uit zijn rijke ervaring
om de werking van het gerecht uit te
leggen. Hij gaat ook de pijnpunten
niet uit de weg.
14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info: Okra-academie ( seniorenacademie ) Lokeren,
www.okra.be/waasendender,
ron.dv@skynet.be

De Sinfra’s – De vrek
(komedie van Molière)
Zie 25 november. Ook op 2, 3 en 4
december.
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 10 euro,
9 euro (+60, studenten en leden
opendoek)
Organisatie en reservaties:
De Sinfra’s, Gilbert De Coninck,
09 349 09 17, 0496 79 16 98,
de.coninck.gilbert@telenet.be,
www.sinfras.be,
www.lokeren.be/cultuur

Zondag 27 november

HOBBY/TOERISME

Archief – 			
postzegeltentoonstelling

Zaterdag 26 november


HOBBY/TOERISME

Megadropping editie 3 – 		
De Gilles
Een avontuurlijke avondwandeling
met verschillende opdrachten en
raadsels, een mooie en leuke tocht in
en rondom Lokeren. “Ons vervoer zal
uw team op een voor u onbekende
plek afzetten. Dan is het aan u. Ga
de uitdaging aan en stel een team
samen.”
17 uur, Lokers grondgebied,
Bautschoot 25; 15 euro
Organisatie en reservaties:
www.degilles.be,
werner.willaert@telenet.be

Door Odilon Vandewattyne
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
www.lokersepostzegelkring.com

Maandag 28 november


VORMING/INFO

Papa, wat is een vreemdeling?
Zie 10 november.
19.30 tot 22 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 18 euro
Organisatie en reservaties:
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

in Lokeren

37

Dinsdag 29 november


HOBBY/TOERISME

Porselein pimpen

“We vertrekken van wit porselein en
aan de hand van sjablonen brengen
we creatieve versieringen aan, die
daarna gebakken worden.” Door
Leen Henderickx.
20 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1
Organisatie: Markant Lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren

In het tweede deel van de avond
maken we kennis met couchsurfing.
Je gaat slapen bij anderen zonder
dat het geld kost. Stefaan deed het
in Albanië, Oekraïne en Polen. Hoe
werkt het? Wat zijn de ervaringen? Is
het veilig? Waarop moet je letten?"
Ook de stichting ‘Vrienden op de
Fiets’ komt aan bod. Begeleiding:
Stefaan Segaert (Vormingplus) en
Lieven Dhondt (WijDelen).
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,5 (red. 3) euro
Meer info en inschrijven tot
19 november: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

9 euro (+60, studenten en leden
opendoek)
Organisatie en reservaties:
De Sinfra’s, Gilbert De Coninck,
09 349 09 17, 0496 79 16 98,
de.coninck.gilbert@telenet.be,
www.sinfras.be,
www.lokeren.be/cultuur

13 december 2016


Kraambeurs

Woensdag 30 november


VORMING/INFO

Swingdansen - dansinitiatie
VORMING/INFO

De nieuwe deeleconomie?
Voorstelling WijDelen en
couchsurfing (De Laatste
Dinsdag van november)

Zie 16 november.
Ook op 30 november.
19.30 tot 22 uur, in Dansschool
Aurora, Kazernestraat 5;
33 (red. 16,5) euro.
Meer info en inschrijven tot
6 november: Vormingplus Waasen-Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

WORDT VERWACHT
2, 3 en 4 december 2016
"In deze dubbele presentatie focus
sen we op meerdere voorbeelden
van de nieuwe deeleconomie. Via
www.wijdelen.be leen je spullen van
mensen uit je buurt. De filosofie is
dat we er economisch, ecologisch
en sociaal voordeel bij hebben.

38



De Sinfra’s – De vrek
(komedie van Molière)
(zie 25 november)
20.15 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; 10 euro,

Tijdens de kraambeurs valt er heel
wat te ontdekken. Aanstaande
ouders kunnen zich op deze
avond over diverse onderwerpen
informeren. De beurs wordt immers
georganiseerd in samenwerking
met een aantal partners zoals Kind
& Gezin, de burgerlijke stand van
de stad Lokeren en het UZ Gent.
Verder zullen ook onze vroedvrou
wen, sociaal verpleegkundigen,
tabakologen en kinesisten je van
heel wat nuttige informatie en tips
voorzien.
De beurs is vrij en doorlopend
toegankelijk van 19.30 tot
21.30 uur in de cafetaria van
het AZ Lokeren.

Foto Expo

16 december 2016


Kerstkoor Stedelijke
Basisschool Spoele
Om 19.30 uur brengt het kinderkoor
van de Bulgaarse Nationale Radio
i.s.m. de leerlingen van de Stedelijke
basisschool Spoele een kerstconcert
in de St.-Jozefkerk van Spoele.
Samen zingen ze prachtige kerst
liederen uit veel Europese landen.
Ook Vlaamse kerstliederen staan
op het programma. Je kan ook nog
de avond zelf kaarten kopen aan de
kassa als er nog plaatsen zijn.
19.30 uur, Sint-Jozefkerk, Spoele;
10 euro in VVK (5 euro voor -12
jaar), 12 euro aan de kassa (7
euro voor -12 jaar)

De kaarten zijn te verkrijgen
tijdens de schooluren op het
secretariaat van SBS Spoele of
telefonisch via 09 348 26 51

TENTOONSTELLING
Nog tot 27 november


Foto Expo
Fotoclub Lokeren nodigt uit voor
de jaarlijkse fototentoonstelling,
vanaf 29 oktober, gratis te zien in
Woonzorgcentrum Ter Durme.

Parking: Woonzorgcentrum
‘Ter Durme’ en ‘Ter Engelen’,
toegang via Polderstraat en
Woonzorgcentrum ‘Ter Engelen’,
toegang via Lepelstraat of
Martelarenlaan.
Zaterdag en zondag
van 9 tot 12 uur
en van 14 tot 18 uur,
weekdagen van 9 tot 18 uur
(met mogelijke beperking van
sommige tentoonstellings
ruimtes),
Woonzorgcentrum Ter Durme,
Polderstraat 2; gratis
Meer info:
Fotoclub Lokeren vzw

in Lokeren
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11.11.11 2016 : SANTÉ!
BASISGEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN

11.11.11 strijdt tegen armoede en onrechtvaardigheid.
Dit jaar voeren we campagne voor een goede gezondheidszorg in het Zuiden.
Zo vanzelfsprekend ‘Santé’ voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze wereld.
Zij hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen.
Dat is onrechtvaardig, want gezondheidszorg is een mensenrecht.
xx
xx
xx
xx

Voorschrift voor onze politici:
Maak van basisgezondheidszorg de prioriteit in het mondiaal gezondheidsbeleid
Hou gezondheidszorg uit vrijhandelsakkoorden
Geef iedereen toegang tot betaalbare medicijnen
Ondersteun andere landen in de uitbouw van hun sociale bescherming
Onderteken de petitie op www.santé.11.be

Ook dit jaar gaan meer dan 150 Lokerse vrijwilligers de straat op.
Zij bellen aan om een bijdrage te vragen voor de 11.11.11- projecten in het Zuiden zoals bovenstaand project in de Filipijnen.
Vorig jaar schonken de Lokeraars 37 804 euro.
Bedankt hiervoor.

11.11.11 is de koepel en de spreekbuis van de Vlaamse ontwikkelingsorganisaties zoals Broederlijk Delen, FOS, Trias, Oxfam, Vredeseilanden,
— www.11.be

Het opgehaalde
geld
INFOKRANT LOKEREN
| november
2016wordt verdeeld onder de organisaties. Meer info : www.lokeren.be/workrooms/gros
40Wereldsolidariteit.

