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Herken uzelf op de woensdagmarkt

Het Ecoteam ruimt een berg rommel op

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

Sinterklaas houdt van sportieve kindjes

De goede Sint bracht een bezoekje aan de sportieve kleuters
(3-4 jaar) die bij de sportdienst ‘multimove’ volgen. “Sinterklaas
houdt van sportieve kinderen”, zei de heilige man tevreden. “Als
je even oud wilt worden als Sinterklaas, en je hele leven lang kerngezond wilt blijven, dan moet je sporten, van kleinsaf aan.”

De mensen van het Ecoteam leveren fantastisch werk. Ze zijn de
behoeders van straten, pleinen en parken, en ruimen sluikstorten
en zwerfvuil op. Je wordt triest van de enorme hoeveelheden rommel en afval die mensen illegaal dumpen. Zo ruimt het Ecoteam
per jaar ruim 2.000 blauwe en grijze zakken op, wat betekent dat
er gemiddeld bijna drie per dag ergens worden weggegooid. En je
kunt het zo gek niet bedenken, of het Ecoteam vindt het op zijn
ronde: van auto-onderdelen over televisietoestellen tot matrassen
en zelfs flessen met urine. Als de sluikstorter kan worden gevat,
krijgt hij een pittige boete, maar zelfs dat risico houdt sommigen
niet tegen.
Een dikke merci van alle Lokeraars aan de opruimers van het Ecoteam is dus aan de orde. Heel erg bedankt, Eric, Christel en René
(staand, van links naar rechts), en Rudi, Francine en Eddy (gehurkt,
van links naar rechts).
Wie een sluikstort of zwerfvuil wil melden, kan dat doen bij
dienst Integrale Veiligheid, 09 340 95 00,
integraleveiligheid@lokeren.be

De gelukkige winnaars van de ‘boerenmarktquiz’
De Stedelijke Raad voor Land- en Tuinbouw reikte een prijs uit aan
de winnaars van een quiz, die bij de tentoonstelling van landbouwmachines en de boerenmarkt was georganiseerd, deze zomer op
de Markt. Alleen Lokerse voedselproducenten mochten toen hun
lokaal gekweekte waren promoten. Met dat initiatief wou de stad
duurzame lokale voedselproductie ondersteunen. Er werd ook een
brochure voorgesteld met alle thuisverkoopbedrijven in Lokeren.
Of de foto: landbouwschepen Nina Van der Sypt, voorzitter van
de landbouwraad Dirk Martens, de thuisverkopers Van Eetvelde,
Stuyvenberg en De Brandt. En uiteraard de gelukkige winnaars
van de quiz (niet in volgorde): echtpaar Willems-Rogiers, Godelieve
Baele, Paule Lerno, Celine Van de Velde, Maria Lerno, Cyriel Versele,
Leen Van der Sypt, Maria De Rooze. De winnaars Ronny Claes en Carl
Van Daele waren niet aanwezig op de prijsuitreiking.
Ze kregen 10 vouchers van 5 euro, te spenderen bij die thuisverkoopbedrijven.
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

5de humane wetenschappen,
met lerares Ellen uiterst rechts

Het project legt een groene link
tussen Durme en Heirbrug

Het nieuwe wonen in de

Heirbrugwijk

Van fabrieken tot groene bouwzone
met prachtig zicht op de Durme
Het stadsbestuur geeft nieuw leven aan een vervallen deel van de Heirbrugwijk. Op de
vervuilde, totaal verwaarloosde fabrieksterreinen van Epouse Jacobs en Van den Broeck
komen straks mooie huizen, tuinen, speelterreinen, bomen, gras en groen. Een bouwproject
met een duidelijke link naar de nabijgelegen Durme, een verbazingwekkend stuk pure
natuur in een drukbevolkte wijk. De Heirbrugwijk popelt om te weten hoe het binnengebied
tussen Heirbrugstraat, Vijgenstraat, Ploegstraat en Durme er gaat uitzien. Er zal nog heel
wat water door de Durme moeten vloeien vooraleer het project klaar is. Maar een paar
vragen kunnen nu toch al worden beantwoord.
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De fietsersbrug maakt een markante link tussen
Park ter Beuken en het nieuwe Heirbrugpark

De vervuilde fabriekssites van de vellenfabriek Epouse
Jacobs en het textielbedrijf Van Den Broeck staan al
jaren te vervallen. Waarom is er nu pas een plan voor
renovatie?
De vroegere fabrieksterreinen zijn al jarenlang vervuild, en
moeten worden gesaneerd. Zonder sanering mag daar niets
worden gebouwd. Bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) loopt er al sinds 2007 een project om
de grond daar te reinigen en veilig te maken. In 2015 sloot
OVAM met de stad een overeenkomst om die sanering uit te
voeren. De aanvang daarvan is gepland voor midden 2017.
Het project bestrijkt het hele binnengebied tussen de
Heirbrugstraat, de Vijgenstraat, de Ploegstraat en de
Durme. Wie is de eigenaar, en wie zal het bouwproject
uitvoeren?
Er zijn drie verschillende eigenaars: de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk, de stad Lokeren en de private
bouwontwikkelaar Santerra nv. Het projectgebied is in
totaal 5,4 hectare groot. Elk van de drie eigenaars gaat
zijn eigen gebied ontwikkelen, maar uiteraard moeten die
drie projecten mooi op elkaar aansluiten. Daar zorgt een
algemeen plan voor, een 'masterplan', dat is uitgetekend
door BUUR (Bureau voor Urbanisme), in opdracht van de
drie eigenaars. De stad neemt wellicht een bouwpromotor
onder de arm, via een openbare verkoop.
De bouwwerken starten pas na sanering.
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Zitheuvels aan de Durmedijk,
als groene tribune om van het
landschap te genieten.

Gaan de bouwprojecten het nodige respect opbrengen
voor het prachtige groene lint van de Durme vlakbij?
De terreinen van de vroegere haarsnijderij Epouse Jacobs
en spinnerij Van De Broeck hebben, net omwille van hun
ligging aan de Durme, een grote landschappelijke waarde.
Er is een fietspad, er ligt een fietsbrug, de dijken zijn
groen, aan de overkant van de Durme ligt de uitgestrekte
groenmassa van het Park ter Beuken, en op het terrein
zelf staan enkele waardevolle bomen. Het spreekt voor
zich dat de stad dat prachtige natuurschoon niet zal laten
verloren gaan. Het is net omgekeerd: de bouwprojecten
zullen ervoor zorgen dat dat natuurschoon in ere wordt
hersteld, zodat veel mensen er kunnen van genieten.
Het is net de bedoeling om het contact van de wijk met
het water zoveel mogelijk te vergroten. Zo mag er in de
bocht die de Durme daar maakt, niet worden gebouwd.
Dat wordt een rustplek aan het water, vlakbij het fietspad.
Er komen enkele zitheuvels, met een paar speeltuigen,
die als groene tribune kunnen dienen om het landschap te
bewonderen.

VERS VAN DE PERS

Groene erfstraat

Het nieuwe park dat Heirbrug krijgt is een stevige
1,8 hectare groot. Dat is niet min, als je weet dat het
Prinses Joséphine Charlottepark maar 1,2 hectare is.
Er loopt een hoogspanningskabel boven het terrein.
Waarom wordt die niet ondergronds gebracht?
Elia, de Vlaamse overheid die het elektriciteitsnet
beheert, weigert om de hoogspanningskabel ondergronds
te brengen. Dat zou te duur zijn. Hoewel het niet
verboden is om onder hoogspanningskabels te bouwen,
plant de stad toch een bouwvrije zone in onder de kabel,
van twintig meter aan elke kant.
Hoe gaat het regenwater worden afgevoerd?
Uiteraard gaat het afvalwater strikt gescheiden worden
van het regenwater. Om het teveel aan regenwater op
te vangen, komt er een ‘wadi’, een droge greppel door
het landschap die zich bij grote regenval opvult. Een
aantal beken die dwars op de wadi worden gegraven,
regelen de waterhuishouding van het hele gebied, en
zorgen ervoor dat er geen wateroverlast kan zijn. Meer
nog: dat ook de huidige bewoners geen last meer hebben
van waterellende. De oorzaak van de wateroverlast in
de Heirbrug ligt net in het feit dat er nu geen enkele
waterhuishouding is op het te ontwikkelen terrein.
De oorzaak voor die problemen wordt dus helemaal
weggenomen.

“

Een oude Durmearm
staat op uit de dood.

Een fris idee van de ontwerpers: de wadi volgt de loop van
de Durme zoals die vroeger was, vooraleer de rivier daar
werd rechtgetrokken. Een symbolische handdruk van de
Heirbrug met haar eigen verleden.
Dwars op het weidelandschap komt er een speelbos.
Worden de waardevolle bomen behouden?
Het speelbos komt waar nu ook al een bosje groeit. De
meest waardevolle bomen blijven staan. Eenvoudige
speeltoestellen als balken, boomstammen en heuvels
kleden het speelbos aan. Het terrein wordt opgenomen in
het netwerk van beken en wadi’s.
Het plan spreekt voorts van ‘groene erfstraten’.
Wat zijn dat?
Op een aantal plekken komen er straten die extra
breed zijn, tot wel 8 meter. Die zijn maar voor een deel
verhard. De rest blijft half verhard of zelfs onverhard.
Ook daar kunnen kinderen spelen, vlakbij huis. Bomen
moeten voor de nodige schaduw zorgen, en de
speelplekken markeren.
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Woningen met tuin en voortuin

Het hele terrein wordt trouwens dooraderd met fiets- en
voetwegen, die ook verbinding maken met de Durmeoever.

Hoe gaat de parkeerdruk worden opgevangen?
Er zullen verschillende parkeerzones zijn in de nieuwe
woonwijk. En zijn bovendien verschillende ondergrondse
parkings, die allemaal vlot en makkelijk bereikbaar zijn via
de centrale toegangsweg. Bedoeling is dat mensen zo snel
mogelijk hun wagen parkeren, en daarna te voet verder
gaan. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn van de
Ploegstraat naar de Vijgenstraat.
Er komen verschillende bezoekersparkings aan de rand
van het woongebied, om het verkeer in de woonwijk
zoveel mogelijk te beperken. In de Vijgenstraat, die last
heeft van een hoge parkeerdruk, komen er twintig extra
parkeerplaatsen. De vijf parkeerplaatsen in het begin van
de straat worden verwijderd, om te zorgen dat auto’s
elkaar daar veilig kunnen kruisen.
Welke soort huizen komen er?
Er zijn vier grote types. Via een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’
heeft het stadsbestuur de maximale bouwhoogte beperkt
tot twee bouwlagen en een dak.
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• Woningen in het landschap langs de Durme. Die
komen hoofdzakelijk op stadsgrond. De woningen zijn
gegroepeerd in volumes die een V-vorm aannemen.
Op het gelijkvloers komt een crèche, onder de
gebouwen parkeerruimte met rechtstreekse toegang
tot de woningen.
• Woningen met tuin en voortuin. Die komen in een
brede zone midden op het terrein, parallel met de
Durme.
• Woningen bovenop de verhoogde parking. De
parking wordt niet volledig in de grond gestopt,
waardoor de woningen op ongeveer 1 meter hoogte
komen. Ze hebben zowel aan de voor- als aan de
achterkant een verhoogd privaat terras.
• Patiowoningen. Die staan op het terrein van Santerra.
Ze hebben een tuin die op het zuiden is gericht,
omsloten door een hoge muur.

i

Nog meer informatie? Elke Criel, diensthoofd
ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit,
09 340 94 55, elke.criel@lokeren.be

VERS VAN DE PERS

Overzicht van het projectterrein met
woongelegenheden (wit) en groenzones
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Doorslaar krijgt mooi

groen pleintje

Het plein aan de oude tramroute in Doorslaar krijgt een grondige make-over. De bewoners
hadden om meer groen gevraagd, en krijgen helemaal hun zin. Met een ruime graszone,
een petanqueterrein, een schuilhuisje en een speeltuig wordt het pleintje een echte
ontmoetingsplek. Parkeren blijft mogelijk.
Eind vorig jaar vroeg het stadsbestuur aan
de bevolking ideeën voor de nieuwe aanleg
van drie pleinen: het oud-stationsplein in
Eksaarde, het plein aan het begin van de
oude tramroute in Doorslaar en het kerkpleintje van Daknam. De meningen liepen
wat uiteen, maar het enthousiasme was algemeen. Over het Doorslaarse pleintje waren de bewoners duidelijk: het plein moet
groener worden aangekleed en voorzien
van rustbanken en fietsrekken. Veel mensen
vroegen om de glascontainers te verplaatsen (wespen veroorzaken immers overlast
voor de petanquespelers). Vervelend zijn
ook de glasscherven die aan de container
achterblijven.

Even als opfrissing:
hoe ziet het pleintje er nu uit?
• Het is een langgerekt plein aan de Doorslaarstraat, nogal vormeloos en onaantrekkelijk. Vroeger lag er een tramspoor
naar Zaffelare, dat nu een wandel- en
fietsverbinding geworden is.
• Er staat een picknickbank, er is een petanqueplein, en voor de rest wordt de ruimte
vooral ingenomen door geparkeerde
auto’s en glas- en kledingcontainers. Aan
de linkerkant wordt het plein afgeboord
door een muur, aan de rechterkant door
een gracht en een groenzone.
• Af en toe wordt het plein gebruikt voor
een lokaal evenement, zoals een nieuwjaarsreceptie.
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• De ruilverkavelingsweg tussen de Doorslaarstraat en de
Rechtstraat – eigenlijk een tractorspoor – is belangrijk
voor de landbouwers en moet uiteraard toegankelijk
blijven vanop het pleintje. Die verkavelingsweg is tegelijk een fietsroute, en moet dus ook voor fietsers vlot en
veilig bereikbaar zijn.
• Achteraan het plein staat een transformatorstation.
Ook dat moet vanop de oude tramroute bereikbaar
blijven.

baar via een toegangsweg, die voorbij de parkeerzone
verandert in een tractorspoor.
• De petanque blijft op het pleintje, en er komt ook een
speeltuig. De groenzone, waar de petanquevelden deel
van uitmaken, wordt aangelegd in gras. Ook zitbanken
en fietsrekken maken deel uit van de groenzone. Achteraan de zone komt er een schuilhuisje.
• Voor de stenen muur aan de linkerkant van het plein
komt er een haag, als groenscherm.
• Lokale evenementen op het plein blijven mogelijk.

En hoe gaat het worden?

De stadsdiensten gaan de heraanleg voor hun rekening
nemen, in de loop van 2017. Voor de opnieuw aan te leggen pleintjes in Daknam en Eksaarde stelt de stad een
ontwerper aan.

• De stad krimpt het aantal parkeerplaatsen in tot acht,
om ruimte te maken voor meer groen. Die zijn bereik-

Schadevergoeding overvloedige regenval
tussen 27 mei en 26 juni 2016

De overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni dit jaar is in heel Vlaanderen erkend als
algemene ramp. Mensen die schade hebben geleden kunnen hun dossier voor het krijgen van
een financiële tussenkomst bij het Vlaams Rampenfonds indienen tot en met 31 januari 2017.

Iedereen die zich al heeft geregistreerd bij de dienst noodplanning van de stad krijgt een brief met een gebruikers
handleiding. Maar ook wie zich nog niet heeft geregistreerd,
kan een aangifte doen.

Een goede raad: neem vooraf contact op met uw verzekeringsmaatschappij om te vragen of de schade die u
heeft geleden, terugbetaald wordt via de verzekering.
Als de verzekering daarin volledig tussenkomt, heeft
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het geen zin dat u nog een dossier indient bij het Vlaams
Rampenfonds.
Elke ‘geteisterde’, die een financiële tussenkomst van het
Rampenfonds wil, moet dat doen met de vastgestelde aangifteformulieren (https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds).
Aanvragen gebeuren via de dienst noodplanning van de stad
Lokeren via e-mail naar noodplanning@lokeren.be of af
halen aan de balie van het stadhuis. Ook een gebruikershandleiding vindt u daar terug.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Het volledige dossier moet opgesteld worden in twee
exemplaren, ook de documenten die moeten worden toegevoegd. Die moet u, bij voorkeur aangetekend, versturen
naar: Vlaams Rampenfonds, Boudewijngebouw,
Boudewijnlaan 30 bus 48, 1000 Brussel.

i

Meer info: noodplanning@lokeren.be,
voor een afspraak: 09 340 95 14 (Nancy De Block)
of 09 340 95 17 (Luc Claus).

Uitnodiging informatiewandeling in park Verloren Bos
De stad Lokeren nodigt buurtbewoners en geïnteresseerden uit op een informatieve wandeling in het park
Verloren Bos. U komt er meer te weten over de visie die
de stad de komende 20 jaar zal hebben op basis van het in
opmaak zijnde beheerplan voor het beschermd landschap
Verloren Bos en een deel van de Buylaers. De stad wil van
het park Verloren Bos een toonaangevend park maken.
Ze doet dit met respect voor het unieke karakter en de
bescherming als landschap. Om dit te realiseren werd er
een visie uitgewerkt in het kader van de opmaak van een
beheersplan voor het beschermd landschap Verloren Bos
en een deel van de Buylaers.

i

Meer info over die visie kunnen geïnteresseerden
krijgen tijdens een wandeling op zaterdag 21 januari.
Die start om 15 uur aan het kasteel van het Verloren
Bos. De wandeling duurt ongeveer twee uur en
wordt begeleid door een consulent van het adviesbureau Sweco. Het is aan te raden om degelijke
wandelschoenen te dragen.

CULTUUR EN TOERISME

Evenementenkalender
Er valt in Lokeren weer heel wat te beleven
in 2017. Opnieuw maakt de stad zijn
naam waar als Lokeren Fel Naturel. Het
Infopunt Toerisme heeft alles voor u op
een rijtje gezet in een mooie kalender met
ruimte om uw eigen feestelijkheden te
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noteren. Uw geschenkkalender wordt u
aangeboden op de nieuwjaarsreceptie
van de Stad Lokeren. Of haal nadien uw
exemplaar op in het Infopunt Toerisme.
Zie UiTgelicht.
Infopunt Toerisme, Markt 2,
maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur
en van 14 tot 17 uur

CULTUUR EN TOERISME

Oproep tot deelname Artheek 2017
In 2017 vindt de 13de editie van het kunstuitleen- en
tentoonstellingsproject Artheek plaats. Tussen 13 en
28 mei kan u in de gebouwen van De Sperwer en in het
Stadsmuseum een selectie bekijken van het recente werk
van kunstenaars uit Lokeren en omgeving. Maar er is meer.
Voor een zeer democratische prijs kan elke kunstliefhebber 10 maanden lang een kunstwerk van een plaatselijke
kunstenaar uit de tentoonstelling huren.
Met de Artheek creëert de stad Lokeren een presentatie- en ontmoetingsplatform voor lokale beeldende
kunstenaars uit Lokeren en omgeving. Het project biedt
hen een unieke kans om hun werk kenbaar te maken bij
een breed publiek.

i

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen vóór
21 januari inschrijven bij Sükran Kokur,
Stadsmuseum Lokeren, Markt 15a, 09 345 44 58,
sukran.kokur@lokeren.be

JEUGD EN ONDERWIJS

Nieuw online

inschrijvings- en reservatiesysteem
Kinderclub Patjoepelke

Kinderclub Patjoepelke start vanaf januari met een nieuw, sterk verbeterd online inschrijvings- en
reservatiesysteem. Alle ouders die gebruik willen maken van de voorschoolse of naschoolse opvang,
van de woensdagnamiddagopvang, de schoolvrije dagen of de vakantieopvang, moeten vooraf
éénmalig een gezinsaccount aanmaken via https://lokeren.ticketgang.eu.
Op maandag 9 januari is er een informatievergadering om de ouders wegwijs te maken. Die heeft
plaats in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, om 20 uur.
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Omdat het vroegere reservatiesysteem niet optimaal
werkte, en nogal wat klachten teweegbracht, heeft Kinderclub Patjoepelke een nieuw, verbeterd programma
besteld bij de firma Ticketgang. Dat wordt in januari al
opgestart. De ouders gaan wel éénmalig een nieuwe account moeten aanmaken (via https://lokeren.ticketgang.
eu), en een gebruikersovereenkomst plus het huishoudelijk reglement ondertekenen. Die zijn te vinden op
de website van de stad (www.lokeren.be). Daarna keurt
Kinderclub Patjoepelke de gezinsaccount goed. Ouders
die niet beschikken over een computer of die niet vertrouwd zijn met een computer, kunnen altijd terecht op
het secretariaat in de Sportlaan 4, Lokeren. De mensen
van de Kinderclub helpen graag met het aanmaken van
de gezinsaccount.
Voor elk kind is er een pasje met barcode voorzien. Dat
pasje wordt gebruikt voor de aanwezigheidsregistratie van
de opvang tijdens de vakantiewerking en tijdens de vooren naschoolse opvang. Op basis van deze scanning worden
de uren berekend dat het kind in de opvang verblijft.

Reserveren = betalen
Ouders kunnen via hun gezinsaccount reservaties maken
voor de vakantieperiodes en schoolvrije dagen.
Belangrijke nieuwigheid: de gereserveerde dagen moeten
onmiddellijk betaald worden met een kredietkaart of via

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

homebanking met een gewone bankkaart. De ouders
ontvangen maandelijks online een afrekeningsfactuur.
“Met die onmiddellijk betaling volgen we het inschrijvingssysteem dat we voor de sportkampen gebruiken”,
legt schepen Sabine Van Rysselberghe uit. “We hebben
in het verleden gemerkt dat ouders voor heel wat data en
locaties tegelijk inschreven, om zeker te zijn dat hun kind
plaats zou hebben, en achteraf een aantal plaatsen annuleerden. Daardoor bleven soms plaatsen onbezet, waar
andere ouders graag gebruik van hadden gemaakt, wat
heel jammer is. Nu gaan ouders beter moeten nadenken
over welke reservatie ze precies willen.”
Annuleren van de reservatie kan alleen nog in een zeer
beperkt aantal welbepaalde gevallen, en binnen de veertien dagen na inschrijving. Dan wordt het inschrijvingsgeld
teruggestort.

i

Informatieavond
Op maandag 9 januari wordt er een infomoment
georganiseerd in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2 om 20 uur. Inschrijven kan via e-mail
naar secretariaat.patjoepelke@lokeren.be
of persoonlijk op één van de locaties.

Een buurtschool
verandert je leven
Voor Sofie Waem en haar dochter Jade (4,5 jaar) staat buurtschool Duizendvoet met
voorsprong op nummer één. “Mijn echtgenoot Jens en ik kregen meteen een heel warm en
vertrouwd gevoel, toen we er op bezoek gingen met School in Zicht. Meedoen aan de schoolbezoeken die School in Zicht organiseert, is een prima manier om een school te kiezen voor
je kind. Je kunt met kennis van zaken de school kiezen die het beste aansluit bij wat voor jou
belangrijk is.” Ook voor dochter Stella (1,5 jaar) wordt het Duizendvoet, dat staat al vast.

Sofie woont met haar gezin op de Markt, school Duizendvoet in de Dwarsstraat ligt op wandelafstand. “Ik raad
het iedereen aan, kiezen voor een school in je buurt. Ik
breng Jade te voet of met de fiets, en onderweg komen
we andere kindjes tegen met hun mama of papa. Of we
babbelen wat bij aan de schoolpoort. We nemen geregeld
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elkaars kinderen mee naar school. De mensen die je aan
de schoolpoort ziet, kom je ook tegen bij de bakker en de
apotheker. Zo bouw je snel een vriendenkring uit. Toen
we hier een paar jaar geleden kwamen wonen, kenden
we niemand. En nu hebben we een heel netwerk uitgebouwd in de buurt. Plus: Jade heeft al haar vriendjes en

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Sofie met Jade en Stella op de binnenspeeltuin van kleuterschool Duizendvoet

vriendinnetjes vlakbij. We doen alles te voet, met de fiets
of met de step. Naar school stappen en een babbeltje
maken met wie we tegenkomen, dat is ontstressen voor
Jens en mij. En voor Jade.”
Sofie is zeer te spreken over de aanpak van School in
Zicht, een organisatie die door de stad wordt betaald om
ouders naar centrumscholen te begeleiden. “Ik raad iedereen aan om mee te doen met de openschooldagen en de
informatieavonden. Zo leer je de scholen kennen, en kun
je een bewuste keuze maken. Want niet elke school zal
even nauw aansluiten bij wat je als ouders vooropstelt.
Voor ons sloot de visie van Duizendvoet enorm aan bij
onze eigen ideeën. Er is opvang op de school, de kindjes
kunnen er warm eten. Ook dat is belangrijk. Maar toch
moet het vooral klikken, je moet een goed gevoel hebben
bij de school. En dat een buurtschool zo’n grote impact
kan hebben op je leven hebben we pas achteraf ontdekt.
Aan andere ouders die op zoek zijn naar een school voor

“

Sofie Waem: “Dat een buurtschool
zo’n grote impact kan hebben,
hadden we nooit vermoed.”

hun kind zeggen we dus één ding: kies voor een school in
je buurt. Dat is het allerbelangrijkste.”

Maatschappelijke mix
In het centrum van Lokeren wonen mensen uit zeer verschillende culturen, met diverse nationaliteiten en achtergronden. “Het is fijn dat je die sociale mix in de school ook
terugvindt”, stelt Sofie met nadruk. “Onze kinderen zullen
nu en later in een in een multiculturele omgeving leven,
dus lijkt het me logisch om ze dat van jongsaf aan mee te
geven. Je mag de wereld niet afsluiten voor je kinderen.
Een school met een maatschappelijke mix kan helpen om
die wereld wijd open te zetten, zodat ze op ontdekking
kunnen gaan en hun eigen weg zoeken.”
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Sarah Pirenne

De centrumscholen zijn
divers, net als Lokeren zelf
Sarah Pirenne werkt bij School in Zicht, waar ze ouders in contact brengt met de
centrumscholen, met de bedoeling buurtscholen te promoten, en de mix van kinderen uit
diverse culturen te versterken. Wat je verder nog moet weten: stipt Sarah hieronder aan.

• De voordelen van een buurtschool zijn groot: de schoolkameraadjes wonen om de hoek, er is minder verkeersstress ’s ochtends en ’s avonds en ouders leren andere
gezinnen in de buurt kennen.
• De centrumscholen zijn divers, net als Lokeren zelf.
Veel kansrijke ouders, zowel van autochtone als van
allochtone origine, twijfelen om hun kind er in te
schrijven, zelfs als ze na een bezoek overtuigd zijn van
de onderwijskwaliteit. Ze zijn bang dat hun kind een
uitzondering zal zijn in de klas. Daarom biedt School
in Zicht de mogelijkheid om met een groep ouders
samen voor een school te kiezen. Op onze infoavond,
schoolbezoeken en terugkomavond leren gezinnen
uit dezelfde buurt elkaar kennen. Ze wegen samen de
voor- en nadelen af van de buurtschool. Zo ontstaan
sterke buurtnetwerkjes. Nadien beslissen ze of ze
samen de stap zetten.
• Bijna alle ouders die via School in Zicht een school
vonden, zijn zeer tevreden. De ouders die hun kind na
verloop van tijd toch van school laten veranderen, doen
dat omdat ze verhuizen, of om een andere praktische
reden.

14
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• Iedereen die kinderen heeft die geboren zijn in 2015, en in
het centrum woont, wordt uitgenodigd op de activiteiten
van School in Zicht. Maar ook andere ouders zijn welkom.
Alle acht centrumscholen doen mee: Bengel (Zelebaan
9), De Rozen (Kerkhofstraat 29), De Springplank (Azalealaan 2), De Tovertuin (Hoogstraat 51), Duizendvoet
(kleuterafdeling O.L.V.-college) (Dwarsstraat 1a), Madelief (Schoolstraat 56), Onze-Lieve-Vrouwcollege (lager)
(Heilig-Hartlaan 1b), Veertjesplein (Veerstraat 10).
• School in Zicht werkt samen met de dienst Samenleving
van het stadsbestuur.

Praktisch
• Infoavond met scholenmarkt, dinsdag 31 januari om
20 uur, ontmoetingsruimte stadhuis: ouders krijgen uitleg over het elektronische aanmeldingssysteem. Ze ontmoeten er andere gezinnen uit de buurt en kunnen er
vragen stellen aan directies en ouders van deelnemende
scholen.
• Openschooldagen, maandag 6 februari en maandag
20 februari: ouders krijgen de dagelijkse werking van de

JEUGD EN ONDERWIJS

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

scholen te zien. Deelnemers krijgen een rondleiding en
uitleg van de directie. Scholen organiseren bezoeken om
8.45 uur, 10.30 uur en 13.30 uur. Ouders kunnen dus tot
één, twee of drie scholen bezoeken op één dag. Inschrijven is noodzakelijk, want School in Zicht groepeert de
bezoekers.
• Terugkomavond, dinsdag 7 maart om 20 uur, ontmoetingsruimte stadhuis: ouders leggen hun eigen indrukken naast die van andere ouders. Er zijn ook ouders van
de bezochte scholen aanwezig om desgewenst vragen
te beantwoorden.

School in Zicht vraagt om op voorhand in te
schrijven voor de activiteiten. Dat kan via de
website (www.schoolinzicht.be/lokeren,
onder ‘Infomomenten’),
via e-mail (sarah.pirenne@schoolinzicht.be)
of telefonisch (03 270 38 05).
Ook voor andere vragen kan je steeds contact
opnemen via bovenstaande kanalen.

Demolessen ICT – PCVO Scheldeland
De ICT- sector staat niet stil, en er valt nog veel te ontdekken. De leerkrachten ICT van PCVO Scheldeland laten op
14 januari met veel enthousiasme iedereen kennismaken
met wat ICT ons vandaag de dag te bieden heeft. Er zijn
zowel demo’s voor beginners als gevorderden. Meer info
over deze demo’s vind je op de website.

Demo’s
-

-

Projectplanning met Microsoft voor wie een overzicht
wenst te houden bij grote of complexe projecten.
iPad/iPhone of Mac voor wie geïnteresseerd is in de
topproducten van Apple.
Een websitetemplate maken met HTML&CSS voor
wie ervan droomt om de achterliggende code van zijn
website te begrijpen en deze volledig naar eigen hand
te zetten.
Tekenen en schilderen op de computer voor wie de
overstap wil maken van de klassieke tekentafel naar

-

-

-

de wereld van het digitale schilderen.
Jouw website doen scoren in zoekmachines voor wie
graag meer bezoekers naar zijn website wil trekken.
Drupal: van een simpele website tot een webshop voor
wie graag zijn website verder zou uitbouwen met een
gratis, stijlvol en gebruiksvriendelijk pakket.
Android tablet/smartphone Android voor wie meer wil
weten over alle fantastische toepassingen die Google
mogelijk maakte op het besturingssysteem Android.
Lightroom voor wie meer wil doen met zijn foto’s in
deze digitale doka.

i

Zaterdag 14 januari van 9 tot 12 uur (demo’s
duren 30 of 60 minuten. Je kan naar keuze 1 of
meerdere demo’s volgen), PCVO Scheldeland,
Durmelaan 34A; gratis
Meer info: www.scheldeland.net/binnenkort
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JEUGD EN ONDERWIJS

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Muziekkamp paasvakantie 2017 @studio midas
de sleutel tot de magische muziekschat. Voor iedereen
van 5 (derde kleuterklas) tot 12. Je hebt geen muzikale
voorkennis nodig.
Op het programma: heel veel muzikale spelletjes, zingen
en pianospelen (ook voor wie dit nog nooit eerder deed)
aan de hand van leuke popliedjes, improvisatie en veel
creativiteit. Uiteraard maak je ook nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes. De ervaren begeleidsters en warme sfeer
zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep.
Dus: muzikanten in spé, meld je aan.

2de week van de Paasvakantie:
van maandag 10 tot vrijdag 14 april.
Ervaar hoe ontspannend en leuk zingen en pianospelen is.
En zoek samen met je vriendjes elke dag een stukje van

i

Telkens van 9 tot 16 uur, Studio Midas,
Heilige-Geestmolenstraat 140
Meer info en inschrijvingen:
Tessa, poppiano@midasstudios.com
of via 0494 86 37 28

JAC-flash:

Wat te doen met examenstress
bij faalangst?
In december komt niet enkel de Sint langs: de school
geeft je een pakket examens cadeau. Hogeschool- en
uniefstudenten krijgen dit met uitstel voorgeschoteld
in de nieuwjaarsmaand.
Steeds meer jongeren en kinderen hebben last van faalangst. We geven daarom enkele tips mee om hiermee om
te gaan tijdens de examenperiode:
- Laat je vlak voor het examen niet opjutten door andere studenten. Praat over andere gespreksonderwerpen. Zo zul je meer ontspannen aan het examen
beginnen.
- Laad jezelf op met de gedachte dat je de afgelopen
dagen hard genoeg gestudeerd hebt.
- Concentreer je op jezelf en probeer de omgeving zo
veel mogelijk te negeren. Laat je tijdens het examen
niet afleiden door gezucht of geblaas van anderen.
- Maak je niet druk wanneer iemand al klaar is terwijl jij
nog bezig bent. Iedereen heeft een ander werktempo.
Sneller werken is geen garantie tot succes.
- Blader vooraf door je examenvragen. Zo kun je rustig

16
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je tijd indelen en systematisch tewerkgaan in het oplossen van de vragen. Laat vragen waar je niet meteen
het antwoord op kent open en kom er later op terug.
- Roep jezelf even een halt toe wanneer negatieve gedachten tijdens het examen opkomen. Adem rustig
en denk aan iets leuks. Zo kun je je hoofd leegmaken
en je geheugen de kans geven om opnieuw toegang
te krijgen tot de gestudeerde leerstof. Probeer tijdens
deze time-out weer rustig te worden.
- Hou je niet bezig met het uitrekenen van je resultaat.
Het heeft geen enkel nut. Denk eraan dat je fouten
mag maken.

JEUGD EN ONDERWIJS

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

Neem ook eens een kijkje op www.teleblok.be. Je vindt er
goede tips om te studeren en je te concentreren. Vanaf
9 januari kan je elke dag tussen 18 en 23 uur chatten
met een medewerker van Teleblok. Je kan zeker ook
mailen, bellen, chatten of langsgaan bij het JAC als je er
nood aan hebt.

JAC is het jongerenaanbod van het Centrum
Algemeen Welzijnswerk. “Ben je 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,
jac.lokeren@cawoostvlaanderen.be. Meer info
op www.jac.be. Wij staan voor je klaar.”
Opgelet: het JAC werkt enkel nog OP AFSPRAAK.
Je kan dus niet meer vrij langskomen op woensdag
namiddag.

SPORT

Zet het jaar 2017 sportief in
en neem deel aan de

lessenreeksen en sportactiviteiten

Voor de wekelijkse lessenreeksen van de Sportdienst (uitgezonderd sportief verjaardagsfeestje,
multimove, zwemlessen) hoeft u niet op voorhand in te schrijven.
Voor meer informatie kan u terecht bij de Sportdienst, Sportlaan 2, 09 340 50 80.
U kunt ook terecht op de website: www.lokeren.be/sport of via mail sportdienst@lokeren.be

JEUGD
- Sportief verjaardagsfeestje (6 tot 12 jaar), op woensdag van 14 tot 16.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex
(zwemmen + sporten). Er moet lang op voorhand
gereserveerd worden aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex. Het aanbod is beperkt en er is heel wat
interesse. 8 euro per kind, met minimum 10 kinderen.
Voorschot van 20 euro te betalen aan de balie van het
Sport- en Jeugdcomplex.
- Multimove (3 tot 7 jaar), de plaatsen zijn beperkt tot
30 deelnemers per groep. Op woensdag van 14 tot
15 uur voor 3- en 4-jarigen op zaterdag van 10 tot 11 uur
voor 3- en 4-jarigen en van 11 tot 12 uur voor 5- tot
7-jarigen. Lessenreeksen worden per kwartaal georganiseerd. Enkel wie ingeschreven is kan deelnemen.
Inschrijven via de webshop van de stad Lokeren.

Sportief verjaardagsfeestje

INFOKRANT LOKEREN | januari 2017
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SPORT

Jeugdzaalvoetbal

- Naschools sportaanbod i.s.m. SNS: jeugdzaalvoetbal
en ‘sportmix girls only’. Elke maandag van 16.30 tot
17.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex. Niet tijdens
schoolvakanties en op feestdagen. Inschrijven ter
plaatse of via de sportdienst. Eerste les: maandag
9 januari.
Kostprijs: 2,5 euro/beurt, 20 euro voor een 10-beurtenkaart of via SNS-pas of vrijetijdspas.
Meer info: Jappe Kesteleyn, 09 340 50 82,
jappe.kesteleyn@lokeren.be
- Jeugdzaalvoetbal (voor jongeren van 10 tot 15 jaar).
Heb je zin om je voetbalniveau bij te schaven en beter
te worden in het voetballen aan de hand van matches
en spelvormen? Kom dan na school een uurtje meetrainen en verbeter je dribbel- & traptechniek. Breng
gerust je vrienden mee.
- Sportmix girls only (voor meisjes van 10 tot 15 jaar).
Kom samen met vriendinnen elke week proeven
van een andere sport (dans, conditiecircuit, lopen,
zwemmen, kickbox, basketbal, badminton). In
samenwerking met Lokerse sportclubs.

Noteer nu reeds de data om in te schrijven voor de
kampen in 2017
- Krokusvakantie van 27 februari tot 3 maart: sport en
spat.
Maandag 16 januari om 19 uur.
- Paasvakantie van 3 tot 7 april en van 10 april tot
14 april: sport en spat.
Maandag 20 februari om 19 uur.
- Zomervakantie van 3 tot 7 juli en van 10 tot 14 juli:
sport- en speelplein.
Maandag 8 mei om 19 uur.
- Zomervakantie van 17 tot 20 juli, van 24 tot 28 juli en
van 31 juli tot 4 augustus: sport- en speelplein.
Woensdag 10 mei om 19 uur.

18
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Fit for Fun- conditietraining

- Zomervakantie van 21 tot 25 augustus en van 28 tot
31 augustus: sport- en speelplein.
Zaterdag 13 mei om 14 uur.
Inschrijvingen gebeuren via de webshop van de Stad
Lokeren https://webshoplokeren.recreatex.be/

VOLWASSENEN
- Aerobic – total body workout, vanaf maandag 9 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- Fit for Fun- conditietraining, vanaf dinsdag 10 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
Het is mogelijk om vanaf 9.15 uur eerst een half uur te
gaan joggen. 2,50 euro per les.
- Hydrobic, vanaf dinsdag 10 januari, van 19.45 tot
20.45 uur in het Durmebad. 3 euro per les.
- Aerobic – fysical control, vanaf donderdag 12 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- Lunchzwemmen, vanaf donderdag 12 januari en vrijdag
13 januari, van 12 tot 13.15 uur. 2 euro (+ 14 jaar) of
1,50 euro (-14 jaar).
- Aquafitness en revalidatie, vanaf vrijdag 13 januari, van
16 tot 17 uur in het Durmebad. 3 euro per les.
- Start to crawl vanaf donderdag 26 januari , van 20.30 tot
21.30 uur.
In de 'Start to Crawl'-reeks leren deelnemers alle basistechnieken van de crawlbeweging.
Data: 26 januari, 2-9-16-23 februari, 2-9-16-23-30 maart.
De lessen vinden plaats op donderdagavond in het
Durmebad van 20.30 tot 21.30 uur.
De prijs van het lessenpakket bedraagt 30 euro. Inschrijven kan aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex
(betalen bij inschrijving). Opgelet deze lessen zijn snel
volzet. Er wordt gewerkt met een reservelijst.
Meer info: sportdienst@lokeren.be

SPORT

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Start to crawl

Aquagym en zwemmen

SENIOREN

Enthousiaste sportmonitoren gezocht.

- Sport en bewegen voor senioren vanaf woensdag
11 januari in het Sport- en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.
- Aquagym en zwemmen, vanaf donderdag 12 januari in
het Durmebad. 2 euro per les.
- Sport en gymnastiek voor senioren, vanaf vrijdag
13 januari in het Sport- en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.

Sport- en jeugddienst Lokeren zoekt enthousiaste
sportmonitoren m/v voor 2017. De sportdienst organiseert
jaarlijks een 120 sportkampen voor deelnemers van 3
tot 15 jaar. Studenten of afgestudeerden lichamelijke
opvoeding/kleuteronderwijs of monitoren die over
een sporttechnische kwalificatie beschikken, krijgen de
voorkeur. Heb je een diploma behaald bij de Vlaamse
Trainerschool? Ben je Trainer A of B, aspirant of initiator?
- Je bent minstens 17 jaar (°1999).
- Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige
begeleidende en sportieve competenties en hebt
ervaring in 1 of meerdere sporten.
- Indien je niet over een diploma beschikt, ben je
bereid om een interne opleiding te volgen algemeen/
sportspecifiek/EHBO (data 2017 op aanvraag)?
- Je bent in staat alleen voor een groep te staan.
- Je bent graag sportief bezig met kinderen.
Monitoren krijgen een contract voor tijdelijke
tewerkstelling in de sociaalculturele sector en worden
vergoed volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.

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 of bij André
Janssens 0495 76 66 86. 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: 13 en 27 januari

Kandidaten kunnen zich vanaf januari 2017 melden
via het onlineformulier:
https://goo.gl/forms/dXfVsVsIvYlRvTZ32,
meer info: elke.de.meester@lokeren.be

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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Jeuk!
Krokusvakantie2017

Tijdens de krokusvakantie voorziet de dienst Sport en Jeugd weer in een leuk vrijetijds‑ en sportaanbod.
Opgelet! Inschrijvingen gebeuren in eerste instantie online (meer info verder in dit artikel).

Kijk ook op www.lokeren.be/jeuk

SpAt!: een vrijetijdsaanbod georganiseerd door de dienst Jeugd.
Geboortejaar
2013-2012

Multimove

Geboortejaar
2012-2011

Bewegingsweek kleuters

Geboortejaar
2010-2005

Voorbereidend zwemmen + omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Zwemmen + omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Badminton + omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Balsporten + omnisport

Geboortejaar
2010-2008

Tennis + omnisport

Geboortejaar
2007-2005

Ponyrijden + omnisport

Geboortejaar
2007-2003

Avonturenweek

Geboortejaar
2013-2011

SpAt!-kamp: Op safari
Je ontdekt welke dieren en andere wezens je allemaal kan tegenkomen op safari.

Geboortejaar
2013-2011

SpAt!-kamp: Kaatje, Victor en Kamiel
Wil je meespelen met Kaatje, Victor en Kamiel, dan is dit je kans.

Geboortejaar
2010-2005

SpAt!-kamp: Harry Potter
Je krijgt de kans om een even goede magiër of zwerkbalspeler te worden als Harry Potter.

van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 12 uur | Kostprijs: 35 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 85 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 140 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Stal De Vogelzang
Kostprijs: 100 euro | Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats : Sport – en Jeugdcomplex

Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

Van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart van 9 tot 16 uur | Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

De inschrijvingen voor de krokusvakantie starten op maandag 16 januari om 19 uur online. Om online in te schrijven, surf je naar:
https://webshoplokeren.recreatex.be/. Er is vooropvang vanaf 8 uur en na-opvang tot 17.30 uur. Op de buitenlocaties van 8.30 tot
9 uur en van 16 tot 17 uur. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de dienst doorverwijzen naar een andere kampweek of annuleren.
Wie vragen heeft over het vrijetijdspas om aanspraak te maken op verlaagde prijzen kan hiervoor terecht bij
het OCMW tijdens de kantooruren.

Meer informatie: dienst Sport en Jeugd,
Sportlaan 2, 09 340 50 80,
inschrijvingenSJC@lokeren.be
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iten tijdens de vakant

Sport- en jeugdactivite

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

ANDERE SPORTACTIVITEITEN
Wil je ook proeven van karate?

op blote voeten. U hoeft niet op voorhand in te schrijven.
De trainingen vinden plaats op vrijdag om 19.30 uur en
op zondag om 10 uur in sporthal Sterrenhof van Vlot!
Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, toegankelijk via de
Stommestraat 2.
Meer info: 0475 33 81 57, www.tenkai.be, info@tenkai.be

Badminton voor recreanten

Vanaf vrijdag 6 januari organiseert Karateclub Tenkai gratis
initiatielessen karate. Deze proeflessen zijn bedoeld om je te
laten kennismaken met karate. Karate is een oosterse vechtkunst waarbij het gebruik van vuist en hand een fundamentele
rol speelt, maar er zijn ook traptechnieken. Het is een zelfverdedigingsmethode zonder agressie die toegankelijk is
voor alle leeftijden. Iedereen vanaf het eerste leerjaar mag
gratis aan een initiatieles deelnemen in gewone sportkledij

- In het Sport- en Jeugdcomplex, voor alle sportievelingen
(zowel vrouwen als mannen) van 50 jaar en ouder, elke
maandagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. Om te proberen
of eens te testen kan je twee keer gratis komen spelen.
- Voor alle sportieve recreanten: op vrijdagavond (21 tot
23.30 uur) en zondagvoormiddag (10 tot 12 uur). Af en
toe worden ook initiatielessen georganiseerd.
Organisatie: Lokerse BadmintonClub
Locatie: Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Meer info: Guy De Paepe, guy.depaepe@scarlet.be,
0473 71 08 76

VEILIGHEID EN VERKEER

Bemande snelheidscontroles november
PLAATS
Antwerpse
Steenweg
Beerveldestraat
Bergendriesstraat
Bokslaarstraat
Dam
Doorslaarstraat
Eekstraat
Eksaardebaan
Eksaardebaan
Everslaarstraat
Groenstraat
Heiendestraat
Hillarestraat
Hoekstraat
Karrestraat
Kopkapelstraat
Kriktestraat
Naastveldstraat
Oude-Bruglaan

TOEGELATEN GECON
OVER
SNELHEID
TROLEERDE TREDIN
VOERTUIGEN GEN

PIEK
SNELHEID

70 km/u

422

6

89 km/u

70 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
70 km/u
50 km/u
50 km/u
70 km/u
70 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u

290
274
62
340
102
39
1105
287
19
46
432
232
169
164
125
19
148
560

27
2
9
25
24
3
130
27
0
7
64
9
7
24
4
0
14
26

106 km/u
62 km/u
75 km/u
73 km/u
87 km/u
68 km/u
80 km/u
80 km/u
68 km/u
75 km/u
102 km/u
97 km/u
78 km/u
74 km/u
76 km/u
87 km/u

Papestraat
Rechtstraat
Rechtstraat
Rozenstraat
Sint-Jozefstraat
Sportlaan
Vierschaarstraat
Zelestraat

50 km/u
70 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u
50 km/u

41
109
94
181
107
167
52
131

2
3
12
35
14
9
15
11

70 km/u
90 km/u
75 km/u
83 km/u
72 km/u
69 km/u
89 km/u
77 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
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Gevonden fietsen

Preventietip van de maand

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

Sluit een toegangspoortje (toegang tot tuin of zijingang)
steeds af met een hangslot of cilinderslot. Zo vormt het
een belemmering voor de inbreker als hij wil vluchten of
grote of zware voorwerpen wil meennemen. Bovendien
verhoogt dit de sociale controle: overklimmen valt immers
harder op.

MILIEU EN NATUUR

Ruimere openingsuren recyclagepark Lokeren
Vanaf 1 januari wordt het recyclagepark van Lokeren uitgebaat door de afvalintercommunale
IDM. Voor de werking van het park heeft dat weinig gevolgen: de huidige parkwachters blijven
dus ook in de toekomst jouw vertrouwde aanspreekpunt.

Ook voor jou als inwoner verandert er weinig. Integendeel,
door een uitbreiding van de openingsuren zal je vaker
terechtkunnen op het recyclagepark. Zo zal het park voortaan tijdens weekdagen ook open zijn in de voormiddag,
telkens tussen 10 en 12 uur. Naar gelang het seizoen zullen
de openingsuren worden aangepast. Net als in de andere
parken geldt nu een zomer- en winterregime. In de winter
zal het park gesloten zijn om 17 uur. Tijdens de zomer kan
je er weer terecht tot 17.30 uur.
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De winterregeling is van toepassing voor de maanden
januari, februari, maart, oktober, november en december.
De zomerregeling voor de overige maanden : april, mei,
juni, juli, augustus en september.
Opgelet:
bezoekers kunnen het park betreden tot 15 minuten voor
sluitingstijd.

MILIEU EN NATUUR

Winterregeling
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Zomerregeling
Openingsuren
gesloten
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingsuren
gesloten
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17.30 uur
van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Extra locaties glasbollen eindejaar
Om de toevloed aan glas tijdens de
eindejaarsperiode aan te kunnen, zullen ook
dit jaar op bepaalde locaties extra glasbollen
geplaatst worden. Uit de afvalcijfers van IDM
blijkt dat de glasbollen in deze periode
gemiddeld 100 ton glas meer te slikken krijgen.
Om deze stormloop op te vangen, zal IDM in de loop van
december 14 extra glasbollen plaatsen. Op die manier moet
er voldoende capaciteit zijn om al het aangeleverde glas in
te zamelen. De extra glasbollen zullen tot eind januari blijven
staan en vind je in Lokeren terug op volgende locaties:
- Eksaardedorp (Dr. Amand De Vosstraat)
- Nachtegaallaan (kant Bospark)
- Oud-Strijderslaan/Knokkestraat
- Touwstraat (brug Koningin Fabiolalaan)
- Hoek Hillaertstraat/Roggestraat
Denk eraan: kapotte wijn- of champagneglazen horen niet
in de glasbol thuis, maar wel in de restcontainer. Kurken
kan je dan weer kwijt in het recyclagepark.

Glasbol vol?
Kom je toch nog bij een glasbol die vol is, laat het weten
via info@idm.be of via 09 298 21 10. Via de ‘recycle app’
vind je ook de dichtstbijzijnde glasbol. Er zijn meer dan
80 glasbolsites in IDM-gebied, het is dus nooit ver rijden
om een nieuwe bol tegen te komen.

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,
Oude-Bruglaan 8. De naam van de vereniging is
‘Koninklijke Vereniging Werk Van De Akker’.
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Start basistraining mindfulness
in Cultuurcentrum
Wil je beter omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren,
verlies, pijn en andere uitdagingen van het leven? Neem deel
aan de aandachtstraining en ontdek de mogelijkheden van
mindfulness.
De training start op woensdag 18 januari gedurende 8 weken telkens van 19 tot 21.30 uur.
Meer info en inschrijven via www.itam.be,
ginny@itam.be of 0478 43 61 23

Huis van het Kind Lokeren is op zoek
naar 2dehands speelgoed

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.
Telkens van 9 tot 11 uur of van 13.15 tot 15.15 uur op 12,
19 en 26 januari; gratis.
Plaats: Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80.
Organisatie en reservatie: Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84, waas-en-dender@vormingplus.be

Op 21 mei 2016 werd de kinderafdeling geopend in Kringwinkel De Cirkel. Dat was een eerste concrete samenwerking
vanuit het Huis van het Kind Lokeren. Uit het contact met
de Kringwinkel is gebleken dat de vraag naar speelgoed veel
groter is dan het aanbod dat kan gegeven worden. In de
Speel-o-theek vragen mensen geregeld of ze speelgoed, waar
de kinderen zijn uitgegroeid, kunnen binnenbrengen. Tot nu
toe was dit niet mogelijk, maar nu slaan de Kringwinkel en de
Speel-o-theek de handen in elkaar en zorgen ervoor dat mensen hun speelgoed kunnen afgeven als ze speelgoed komen
ontlenen. Vanaf nu kan u dus terecht in de Speel-o-theek om
speelgoed te doneren tijdens de openingsuren op woensdag
van 14 tot 17 uur en op vrijdag van 16 tot 19 uur. De mensen
van de Speel-o-theek zorgen ervoor dat het in de Kringwinkel
terecht komt. Voor het Huis van het Kind is het belangrijk
dat elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt en de juiste
spelprikkels geven, is daarin onmisbaar. Elk kind heeft het
recht om te kunnen spelen.

Babbelonië
Wil je graag je stadsgenoten 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 of
tentoonstelling.De donderdagochtendgroep in Lokeren
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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.

SOCIAAL EN GEZONDHEID

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

“Hoe vertel ik mijn dochter van 5 jaar dat
haar opa niet lang meer zal leven?”
Mijn dochter van 5 jaar is dol op haar opa. Onlangs is hij opgenomen in het ziekenhuis en de dokters geven hem niet
veel tijd meer. Hoe moet ik dit uitleggen aan mijn kind?
Bij een overlijden van een dierbaar iemand heb je het gevoel dat je de grond onder je voeten dreigt te verliezen. Als
ouder worstel je met je eigen verdriet en wil je jouw kind
daar niet mee belasten. Maar hoe sterk je je ook probeert
te houden, je dochter zal al wel hebben aangevoeld dat er
iets aan de hand is.

komen. Op 5 jaar begrijpt het kind nog niet dat ‘doodgaan’
betekent ‘voor altijd weggaan’.

Vertel kort in begrijpelijke taal wat er aan de hand is. Niets
meer en niets minder. Hoe je kind zal reageren is moeilijk
te voorspellen. Zorg er in elk geval voor dat er ruimte is om
boos te zijn, of verdrietig, opstandig… Je kind mag ook weten dat ook jij verdrietig bent of boos.
Ook jonge kinderen hebben uitleg nodig van de ouders om
te begrijpen wat het overlijden inhoudt en die hen helpt
voorbereiden op het afscheid en de tijd die daarna gaat

In het Huis van het Kind kan je erover praten tijdens
het spreekuur voor ouders. Vragen, twijfels en onzekerheden mogen hier aan bod komen en kunnen er
aangepakt worden. Samen wordt er gekeken naar
mogelijkheden waardoor je weer verder kunt. Een
afspraak kan je maken via 0471 85 49 22. De gesprekken
zijn gratis. Neem een kijkje op www.groeimee.be

Wil je graag advies zodat je voorbereid bent om het gesprek aan te gaan?

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

Vacatures vrijwilligerswerk

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.

De Sperwer vzw is een organisatie die werkt voor volwassenen
met een beperking. De Sperwer zoekt vrijwilligers voor o.a.
volgende taken:
- een warme maaltijd bereiden voor een groepje van 5 tot 8
personen in een keukentje in het Bospark
- met de wandelclub wekelijks een wandeling begeleiden
- aan het fietsproject te Berlare een warme maaltijd bereiden
voor 8 personen.

Zitdagen Federale Pensioendienst en Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen :
• regeling loontrekkenden : woensdag 18 januari van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen : woensdag 18 januari 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 12 januari en
donderdag 26 januari.

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 24 januari.

Wil je meer informatie over één van deze vrijwilligersjobs?
Neem dan contact op met: Els Claeys, els@sperwer.be,
09 348 53 34.
Familiezorg Oost-Vlaanderen is op zoek naar enthousiaste en
geëngageerde vrijwilligers uit regio Lokeren voor dagverzorgingscentrum Laurens. Het dagverzorgingscentrum is gevestigd
aan woonzorgcentrum Hof Ter Engelen. DVC Laurens is ontstaan
uit een samenwerking tussen Familiezorg O-Vl. en WZC Ter
Engelen. Het biedt ouderen vanaf 65 jaar de mogelijkheid om
een gezellige dag samen met leeftijdsgenoten door te brengen.
Vrijwilligers kunnen helpen bij volgende taken:
- ondersteuning van de verzorgende in het DVC: meehelpen
bij activiteiten (koken, knutselen, gezelschapsspelen,…)
- vervoer en/of begeleiding bij uitstappen
- begeleiding bij wandelingen
- vervoer van gebruikers van en naar het DVC
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- fijne babbels en een luisterend oor bieden aan onze ouderen.
Er is kilometervergoeding voor alle verplaatsingen:
- woon-vrijwilligerswerk
- kilometers in opdracht.
Interesse of vragen? Joke Jacobs (verantwoordelijke DVC),
joke.jacobs@familiezorg.be, 0497 97 77 97
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

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

hun leeftijd of ziekte minder mobiel zijn geworden en ook
moeilijker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Wij
zijn op zoek naar personen die sociaal voelend zijn, tijd kunnen
vrijmaken, over een auto beschikken en zich graag inzetten voor
anderen. Uiteraard bepaalt u zelf welke dagen en uren u wenst
te rijden. Elke chauffeur van de MMC is verzekerd en ontvangt
per kilometer een vergoeding. Dit gaat niet om rolstoelvervoer.
Hiervoor beschikt het Sociaal Huis over een eigen aangepast
voertuig.
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

Gouden jubileum
Etienne Poppe en Rita Rogiers
21 januari 1967

PRAKTISCH

Vrijwillige openbare verkoop per opbod

Op zaterdag 28 januari ter hoogte van het Stadsmagazijn,
Weverslaan 24 (ex-VW-garage) te Lokeren:
- om 9 uur verkoop voertuigen: ex-stadsvoertuigen :
Renault Trafic (bouwjaar 2000), Peugeot 406 (bouwjaar
2001), Ford Transit pick-up (bouwjaar 2000), Ford Transit
pick-up (bouwjaar 2001), Ford Transit minibus (bouwjaar
1997), Volkswagen Golf CL break (bouwjaar 1997), landbouwtrekker TL Zetor (bouwjaar 1996), Opel Astra break
(bouwjaar 1999), Citroën Jumper bestelwagen (bouwjaar
2002), in beslag genomen voertuig (autowrak) bestelwagen
Toyota Hiace (bouwjaar onbekend), ex-politievoertuig Audi
A6 3.0 TDI Quatro automatiek (bouwjaar 2010).
- om 10.30 uur verkoop diverse materialen (verkoop als geheel) volgens beschrijving hierna: 1 x transformator ACEC
Gent, 1 x Glutton met Honda motor, 2 x Gravely professional
met maaidek, 4 x elektromotoren Broock Crompoton,
1 x kleine 2-takt motor met aandrijfstuk, 1 x Jumbo Smoke
Eater met elektromotor, 1 x draagconstructie met flexibele
buizen, 1 x Steel kettingzaag, 1 x Wacker aandammer 3-takt
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motor, 1 x Eureka Kobra met Honda 4.0 motor, 1 x Nemaco
aandammer diesel, 1 x Ammann trilplaat diesel, 1 x industriële ijzerzaag, 1 x transformator NBN223, 1 x transformator
Gand S.E.M. Belgique, 1 lijntrek toestel Honda motor,
1 x deur Renault Trafic blauw, 1 x bagagedrager met trap
viaducten, 1 x bagagedrager aluminium.
Aangeboden voertuigen en materialen (foto’s zie website
stad Lokeren: https://www.lokeren.be) worden verkocht
in de staat waarin ze zich bevinden. Er wordt door de stad
Lokeren geen enkele garantie gegeven op de goede werking
ervan. De voertuigen die nooit ingeschreven werden in het
DIV zullen ook nooit opnieuw in het verkeer kunnen gebracht
worden en zijn derhalve enkel geschikt voor onderdelen.
Belangrijk: de koper kan zich vooraf ter plaatse (parking Stads
magazijn) vergewissen van de staat van de aangeboden voertuigen
en materialen op woensdagnamiddag 25 januari tussen 13 en
17 uur. Voor alle ex-stadsvoertuigen zijn de nodige documenten en
sleutels aanwezig, voor het ex-politievoertuig zijn enkel sleutels
aanwezig, voor het autowrak geen van beide. De koper moet
zichzelf organiseren om voertuig en/of materialen na aankoop, zo
vlug mogelijk weg te halen. Betalen ter plaatse kan zowel cash
als met Bancontact.
- om 13 uur verkoop gevonden en achtergelaten (brom)
fietsen: circa 120 fietsen, 13 fietswrakken en 4 bromfietsen
in de staat waarin ze zich bevinden. Er worden geen bezichtigingen toegelaten voorafgaandelijk aan de verkoop. De
(brom)fietsen worden op de dag van de verkoop getoond en
direct verkocht. Betalen ter plaatse kan zowel cash als met
Bancontact.
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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
30 januari 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: 10 en 24 januari. 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 26 januari
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

12 januari tot 23 januari - 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, Athéna Everaert, Rudi Van Hecke,
BUUR (project Heirbrug), Danny Waegemans Photography (evenementenkalender).
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

INFOKRANT LOKEREN | januari 2017

27

in Lokeren
[

GELICHT

ZATERDAG 7 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie
voor alle inwoners van Lokeren
Start om 19 uur met een toespraak van burgemeester
Filip Anthuenis. Vervolgens heeft de eindtrekking plaats van
de eindejaarsactie bij de Lokerse middenstand, gevolgd
door een fantastisch vuurwerk. De prijzenpot van de eindejaarsactie bestaat uit tientallen cadeaucheques van de stad
met als hoofdprijs een pakket ter waarde van 2.000 euro.
Om 19.30 uur: receptie met drankjes en hapjes aangeboden door het stadsbestuur, samen met de stedelijke raad
voor feestelijkheden, middenstandsraad, jeugdraad, sportraad, brandweer, Koninklijke Bakkersbond en Koninklijke
Slagersbond. Met de medewerking van Lokerse Feesten
en Fonnefeesten. Tijdens de receptie kan de evenementenkalender 2017 afgehaald worden aan de togen, vanaf
maandag 9 januari is de kalender ook te verkrijgen in het
Infopunt Toerisme (geopend van 10 tot 12 uur en van 14
tot 17 uur).
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19 tot 22 uur, Markt; gratis
Meer info: stedelijke raad voor feestelijkheden,
09 349 32 16, www.lokeren.be

]

WOENSDAG 25 JANUARI

[

GELICHT

]

Start-Up

Kunstbende 2017
Ben je tussen 13 en 19 jaar oud? Heb je creatieve
talenten? Kom zeker een kijkje nemen op de start-up.
Werp een blik op de verschillende zalen, podia en
ontdek hoe een backstage eruitziet. Maak kennis
met professionele coaches, die je verder op weg
helpen met het uitwerken van jouw ontwerp/act. Laat
je inspireren door andere Kunstbendeleden en wie
weet kunnen jullie nog wel wat leren van elkaar. Kan
je niet wachten om deel te nemen aan het waanzinnige Kunstbendeavontuur? Schrijf je dan snel in op
www.kunstbende.be. Let op: na de start-up worden de
inschrijvingen afgesloten.
Vragen: 09 340 50 58, kunstbende@lokeren.be
14 tot 17 uur, Cultureel Centrum Lokeren,
Kerkplein 5; gratis
Organisatie: Kunstbende Waasland,
www.kunstbende.be

[

GELICHT

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 JANUARI

Rapencross
Zaterdag 14 januari
Start en aankomst: Park Ter Beuken - Lokeren
Programma:
- 11 uur: masters B en C
- 12 uur: amateurs en masters A
- 13 uur: nieuwelingen
- 14 uur: juniores
- 15 uur: elite en beloften
Zondag 15 januari
Programma:
- 9 uur: gratis jeugdinitiatie i.s.m. En Danseuse
- 10.30 uur: Rapencrossparcours voor lokale
bevolking.
Tickets in voorverkoop (5 euro) tot 13 januari
te verkrijgen bij Dranken Van Eetvelde &
Infopunt Toerisme.
Meer info: www.rapencross.be

in Lokeren

29

]

AGENDA
Dinsdag 3 januari


FILM

Trolls

Nieuwjaarskaarting

Jenever- en cavawandeling
met Vlaamse actieve senioren
afdeling Lokeren

Donderdag 5 januari


FILM

De Buurtpolitie



HOBBY/TOERISME

HOBBY/TOERISME

Vertrek stipt om 13.15 uur, voor het carpoolen. Wandeling start aan de parking
aan de Durmebrug in Waasmunster.
Moeilijkheid: langs gewone wandelwegen
(afstand: +/-7 km).
13.15 tot 17 uur, parking Durmebad,
Sportlaan 2;
5 euro (leden) – 8 euro (niet-leden)
Reservaties: Arthur Van Remoortere,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

Zaterdag 7 januari

Mike Mitchell – Verenigde Staten 2016 –
duur: 84’
Prinses Poppy is de optimistische leider
van de trollen. Samen met haar tegenpool
Branch moet het onwaarschijnlijke duo
hun vertrouwde wereld verlaten en belanden ze samen in een avontuur dat hun
krachten op de proef stelt. Hun vijanden
zijn de Bergens, pessimistische wezens
die enkel blij zijn als ze trollen in hun maag
hebben zitten.
15 uur, CC Lokeren, Torenzaal,
Torenstraat 1; 6 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, www.lokeren.be/cultuur

‘Bieden’ met vier. Gratis inleg KWB:
40 euro.
20 uur, Parochiecentrum ‘t Lavertje
aan de Oude Heerweg 178,
2 euro (KWB-leden),
3,50 euro (niet-leden)
Organisatie: KWB Kopkapel
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

HOBBY/TOERISME

GTW Vrouwencirkel
‘Afstemmen op 2017’

Het team van de Buurtpolitieserie –
België 2016 – duur: 80’
Bij een brutale inbraak wordt onder
andere een replica van een antiek beeld
gestolen. Rechercheurs Eric en Brigitte
zetten de achtervolging in. Wanneer
tijdens de vlucht de achterklep van de
bestelwagen van de dieven openvliegt,
valt het gestolen beeld stuk op straat. Tot
grote verbazing van de achtervolgende
agenten én van de inbrekers ligt de straat
plots bezaaid met honderden geldbriefjes die gretig opgeraapt worden door
tientallen omstaanders. Het is nu aan de
rechercheurs om niet enkel de dieven te
klissen, maar ook het gestolen geld terug
te verzamelen.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, www.lokeren.be/cultuur
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“In deze cirkel laten we het voorbijgaande jaar los en maken we verbinding
met het nieuwe jaar, via enkele oefeningen en een collage. We zien geen
gebeurtenissen op onze collage maar
eerder thema's die dit jaar zullen spelen.
In welke vorm ze zullen spelen kan je nog
niet weten. Door de verbinding kan je
de gebeurtenissen als ze zich voordoen
makkelijker plaatsen in het geheel van
je leven. Aan de hand van gesprekken
diepen we de collages uit zodat je weet
wat de essentiële thema's zijn voor het
komende jaar. Eten via potluck (iedereen
brengt iets mee voor een buffetje).
Inschrijven noodzakelijk. Er is plaats
voor max 10 vrouwen.”
15 tot 22 uur, Hillarestraat 68;
25 euro (incl. materialen)
Meer info en inschrijven:
0489 60 76 90,
tregenbooghartenhuis@gmail.com,
ook op Facebook.

Elke zaterdag vind je in de bib op de
1ste verdieping boeken die je niet hoeft
terug te brengen. Breng een eigen boek
mee dat je graag wil doorgeven zodat
iemand anders het ook kan lezen en ruil
het in voor een boek dat je mag houden,
wegschenken of opnieuw binnenbrengen.
Of ruil het voor een bon waarmee je een
volgende keer een boek kan ruilen. Kom
gerust eens kijken hoe het werkt. Ook op
14, 21 en 28 januari.
10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/boekenruilreklokeren
PODIUM

Stabat Mater, Pergolesi
ontmoet Vivaldi
Sopraan Irene Carpentier en mezzo Ineke
De Vylder brengen het Stabat Mater
van Pergolesi en Vivaldi. Een prachtig

Mezzo Ineke De Vylder Stabat Mater, Pergolesi ontmoet Vivaldi

programma waarin zij worden begeleid op
orgel door Johan Famaey en strijkkwartet.
20 tot 21 uur, Sint-Annakerk Heirbrug, Veerstraat 14;
12 euro (VVK) – 14 euro (ADK)
Reservaties: info@inekedevylder.be
FEEST

Nieuwjaarsreceptie voor alle
inwoners van Lokeren
Zie UiTgelicht
19 tot 22 uur, Markt; gratis

Zondag 8 januari

PODIUM

Nieuwjaarsconcert 2017 –
Kunstacademie Ter Beuken

en 50 flessen wijn te winnen.
Meer info: Gino De Borger,
Eksaardedorp 66
HOBBY/TOERISME

Indianen van NoordAmerika, deel 4 postzegeltentoonstelling



FEEST

Eindejaarsactie Middenstand
Eksaarde
Om 11 uur start de Middenstand van
Eksaarde met zijn jaarlijkse receptie op
het kerkplein, met drankje en versnaperingen. Rond 12 uur: trekking van de
winnaars die verwend worden met naast
de hoofprijzen, waardebonnen van de
deelnemende handelaars. Om te kunnen
winnen moeten de winnaars aanwezig zijn
op de trekking. Ook 5 flessen champagne

Door Luc Wulteputte.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2, gratis
Organisatie: Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

De Kunstacademie Ter Beuken van Lokeren huisvest enorm veel talent. Het kruim
van de leraren gaat met afgestudeerde
leerlingen het podium op voor een swingende mix, van klassiek over jazz en pop
tot bigbandmuziek.
11 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 – 10 euro (incl. nieuwjaarsdrankje)
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

in Lokeren
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Dinsdag 10 januari


HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek
Rondleiding in de bib, met uitleg over de
computercatalogus. Groepen enkel op
afspraak. Ook op 12 januari.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, www.lokeren.be/cultuur

VORMING/INFO

Prenatale lessen –
borstvoeding

HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek

arbeid en bevalling. De lessen kunnen ook
apart worden gevolgd. Ook op 19 januari.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren: Lepelstraat 2
Organisatie en inschrijven: AZ Lokeren, 09 340 83 85 (kantooruren) of
inschrijven tijdens de kraambeurs

Vrijdag 13 januari


PODIUM

De prenatale lessen geven aanstaande
ouders de kans zich voor te bereiden op
de bevalling waarbij ze een kijkje kunnen
nemen op de kraam- en verlosafdeling.
De eerste les behandelt borstvoeding,
terwijl de tweede les uitgebreid ingaat op
arbeid en bevalling. De lessen kunnen ook
apart worden gevolgd. Ook op 17 januari.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren: Lepelstraat 2
Organisatie en inschrijven: AZ Lokeren, 09 340 83 85 (kantooruren) of
inschrijven tijdens de kraambeurs

Donderdag 12 januari


FILM

The Salesman
Asghar Farhadi – Iran 2016 – duur: 124’
Gedwongen om hun appartement in het
centrum van Teheran te verlaten door
gevaarlijke werkzaamheden in een aanliggend gebouw, verhuizen Emad en Rana
naar een nieuwe flat. Een incident verbonden met vorige huurder zal het leven van
het jonge koppel dramatisch veranderen.
Beste Mannelijke Vertolking en Beste
Scenario, Filmfestival van Cannes.
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Zie 10 januari.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70

Bruno Vanden Broecke &
Stefaan Van Brabandt –
Socrates - theater

SPORT

Petanque met de Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren
Heropstart van de petanqueactiviteit, tijdens
de wintermaanden binnen, op de terreinen
van P.C. Lokeren. Gratis voor iedereen.
14 uur, P.C. Lokeren,
Oude Heerweg 180; gratis
Organisatie en reservaties: Vlaamse
actieve senioren afdeling Lokeren,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

Donderdag 12 januari


VORMING/INFO

Prenatale lessen – arbeid en
bevalling
De prenatale lessen geven aanstaande
ouders de kans zich voor te bereiden op
de bevalling waarbij ze een kijkje kunnen
nemen op de kraam- en verlosafdeling.
De eerste les behandelt borstvoeding,
terwijl de tweede les uitgebreid ingaat op

‘Een leven dat zichzelf niet onderzoekt, is
het leven niet waard’. Socrates, ‘vader van
de filosofie’, was de luis in de pels van
de Atheense bevolking. Hij zette hen aan
het denken door vragen te stellen bij al
hun vanzelfsprekendheden. Op zijn 70ste
werd hij dan ook aangeklaagd en veroordeeld tot de doodstraf met de gifbeker.
“Bruno Vanden Broecke transformeert tot
een vertederend eerlijke en twijfelende
Socrates.” (Knack).
(Gratis) inleidende theaterbabbel om
19.30 uur.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
14 – 13 – 11 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

VORMING/INFO

‘Waarom is vermageren zo
moeilijk en verdikken zo
gemakkelijk?’

Overgewicht en zwaarlijvigheid ( obesitas)
zijn een wereldepidemie geworden.
Nochtans beschikt ons lichaam over een
systeem dat ervoor kan zorgen dat we een
normaal vetgehalte en een gezond gewicht
behouden. Waarom loopt het dan nu in
vele gevallen mis? Professor Cokelaere
gaat na welk genetisch materiaal we van
onze verre voorouders hebben meegekregen en wat daardoor de gevolgen zijn van
onze moderne levenswijze op ons lichaam.
14 tot 1.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info: Okra-academie
(seniorenacademie) Lokeren,
ron.dv@skynet.be, 09 348 55 04,
www.okra.be/waasendender

Zaterdag 14 januari


HOBBY/TOERISME

Heemkring De Souvereinen

PODIUM

Little Hook - jazz
Little Hook laat het beste horen wat de
Belgische blues te bieden heeft. Twee
gitaren, een mondharmonica en drums zorgen voor een explosieve groove. Met Big
Dave en Renaud Lesire staan ook twee
sterke vocalisten op het podium. Rauw,
hypnotiserend en authentiek brengen ze
composities in het Mississippi Hill Country
Blues idioom, afgewisseld met verborgen
parels uit de rijke bluesgeschiedenis.
Met Dave Reniers (zang, harmonica), Bart
Mulders (gitaar), Renaud Lesire (gitaren,
zang), Steve Wouters (drums).
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 12 euro
Organisatie: Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be
VORMING/INFO

Demolessen ICT – PCVO
Scheldeland

Zie algemeen gedeelte van deze Infokrant.
Van 9 tot 12 uur (demo’s duren 30
of 60 minuten, je kan naar keuze 1
of meerdere demo’s volgen), PCVO
Scheldeland, Durmelaan 34A; gratis
Meer info:
www.scheldeland.net/binnenkort

Zondag 15 januari


HOBBY/TOERISME

WWF, deel 3 postzegeltentoonstelling

Door Geert Callebaut.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie: Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Kennismaking SoulCollage®
“SoulCollage® is een eenvoudige,
speelse maar zeer boeiende en krachtige
manier om in contact te komen met je
innerlijke wijsheid. Via kleine collages
maken we een kaartendeck met delen
van jezelf en nog andere zaken die jou
beïnvloeden of inspireren. Je leert deze
kaarten tot jou te laten spreken zodat je
ten allen tijde gebruik kan maken van hun
wijsheid, je eigen wijsheid dus.” Graag
inschrijven, aantal deelnemers
beperkt. Meebrengen: schaar(tje),

Het documentatiecentrum is elke zaterdag toegankelijk voor het publiek. Wie
langs wil komen, geeft een seintje vooraf,
voor een optimale service. Ook op 21 en
28 januari.
Documentatiecentrum gesloten op
7 januari.
9.30 tot 11.30 uur, Daknamstraat 54
Meer info: Marcel Pieters,
Beukenlaan 31, 09 348 28 39,
heemkring@desouvereinen.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 7 januari. Ook op 21 en 28 januari.
10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/boekenruilreklokeren
Kennismaking SoulCollage®
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lijmstift, snijmesje en snijmatje. Er zijn ook
voldoende materialen aanwezig.
13.30 tot 17.30 uur,
't Regenbooghartenhuis:
Oosteindeken 17;
25 euro (incl. materialen)
Meer info en inschrijven:
0489 60 76 90,
tregenbooghartehuis@gmail.com,
ook op Facebook.

20 uur, Bokmolenhoeve,
Bokslaarstraat 100; 20 euro
Organisatie: Markant-Lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren
HOBBY/TOERISME

Olijfoliedegustatie

PODIUM

Herman Van Hove & Lissa
Meyvis – ‘In de schaduw van
Toon’

In deze hommage aan Toon Hermans
vertelt Herman Van Hove - de laatste
manager maar ook vooral een goede
vriend van Toon – zorgvuldig geselecteerde anekdotes, begeleid door
zangeres Lissa Meyvis en een live band
o.l.v. Pol Vanfleteren.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
18 – 17 - 15 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Dinsdag 17 januari


Dirk De Muynck werd in 2004 eigenaar
van een kleine olijfgaard in de heuvels
midden Sicilië. Tijdens een lezing laat hij
je proeven van de Siciliaanse sfeer in de
olijfgaard. Door een blinde degustatie leer
je ook de kwaliteiten van verschillende
oliën onderscheiden. Er wordt ook brood
en een heerlijk Zuiders hapje voorzien.
Open voor vrijetijdspassers.
19.30 tot 21 uur, Parochiezaal Heirbrug, Veerstraat 12; 10 euro
Organisatie en info: Femma Lokeren,
Heirbrug en Spoele,
debackerh@hotmail.com,
femma.lokeren.spoele@gmail.com,
0486 40 83 07
VORMING/INFO

Prenatale lessen borstvoeding

PODIUM

Productie n°006 - 'PL-ATON-OV' - theater
Platonov is de opperopportunist. Hij lacht
de mensen uit waar ze bij staan, en komt
er mee weg. Rad van tong, en met een
je-m’en-foutisme dat zijn gelijke niet kent
baant hij zijn weg van minnares naar minnares. Allen leggen ze hun toekomst in
de handen van de richtingloze leegloper
die met zichzelf geen blijf weet. Platonov
sleurt iedereen mee in zijn nachtelijke
escapade, schoffeert iedereen die in
zijn buurt komt en drijft zijn vrouw tot
zelfmoord. Met Platonov schetst Horzel
het portret van de grootste rasopportunist
die de literaire geschiedenis ooit gekend
heeft. Het ‘kraakpandjasje’ krijgt u er
gratis bij.
Door: Ron Van Kersschaver, Bert Verwaeren, Mieke Imschoot, Dries Van Elslande,
Eline De Keyser, Lise Stremus, Frederik
Rogiers, Laura Rogiers, Marc Beuseling,
Kurt Bolsens, Kristof Alexander. Ook op
19, 20 en 21 januari.
20.15 uur, CC Lokeren – Torenzaal,
Torenstraat 1; 10 euro
Reservaties: 0486 05 38 86,
reservaties@tghorzel.be,
www.tghorzel.be

Donderdag 19 januari


FILM

Le Ciel Flamand

Zie 10 januari.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren:
Lepelstraat 2
Organisatie en inschrijven: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren) of
inschrijven tijdens de kraambeurs

HOBBY/TOERISME

Wijndegustatie

Woensdag 18 januari


HOBBY/TOERISME

Serreteelt, vroeg begonnen is
half gewonnen

Bob Goossens (sommelier) stelt een
wijnregio voor en aansluitend worden de
wijnen geproefd met de nodige uitleg.
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Leer alles over groenten kweken in je
serre met Velt-lesgever Jos Van Hoecke.
19.30 tot 22.30 uur, Daknamdak De Teerling, Daknamdorp 89; 3 euro
Organisatie:
Daknamdak - De Teerling

Peter Monsaert – België 2016 – duur: 112’
Monique baat samen met haar dochter
Sylvie een baanbordeel uit op de grens
van West-Vlaanderen en Frankrijk. Eline,
het zesjarige dochtertje van Sylvie is
gefascineerd door de mysterieuze werkplek van haar mama en oma, maar wordt
te allen tijde de toegang ertoe ontzegd.
Een dramatische gebeurtenis zet de
zekerheden in hun leven op een helling
en brengt de familiale banden onder druk.
Met Wim Willaert, Sara Vertongen en
Ingrid de Vos.

“Net als in Offline staan ook in Le ciel flamand gespannen familiebanden centraal,
maar Peter Monsaert volgt zijn debuut op
met een rijpere, donkerdere film die langer
onder je huid blijft zitten.” (De Morgen)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Productie n°006 'PL-ATO-N-OV'
Zie 18 januari. Ook op 20 en 21 januari.
20.15 uur, CC Lokeren – Torenzaal,
Torenstraat 1; 10 euro
Reservaties: 0486 05 38 86,
reservaties@tghorzel.be,
www.tghorzel.be
SPORT

Vrijdag 20 januari


PODIUM

Productie n°006:
'PL-ATO-N-OV'

VORMING/INFO

Marc Hauman, Wouter
Vandenabeele & orkest –
Oorlogsvensters (een
muzikaal eresaluut aan de
verloren generaties)

Zie 18 en 19 januari. Ook op 21 januari.
20.15 uur, CC Lokeren – Torenzaal,
Torenstraat 1; 10 euro
Reservaties: 0486 05 38 86,
reservaties@tghorzel.be,
www.tghorzel.be

Zaterdag 21 januari


HOBBY/TOERISME

Prins(es)verkiezing - Prins(es)
Carnaval Groot Lokeren

Bowling met de Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren

Samen met vrienden 3 partijtjes bowling en koffie in Hamme, Anglo Bowling.
Afspraak aan parking Durmebad om
13.30 uur. Mogelijkheid tot carpoolen.
14 tot 17.30 uur, parking Durmebad,
Sportlaan 2;
7 euro (leden) – 10 euro (niet-leden)
Organisatie en reservaties: Vlaamse
actieve senioren afdeling Lokeren,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

PODIUM

De Orde van de Raepe vzw nodigt
iedereen uit op de verkiezing. Glaasje
bubbels aangeboden door de Orde Van
De Raepe. Menu: koud buffet, soep,
warm buffet en dessertenbuffet. U kan
inschrijven tot 16 januari.
19 uur, Stedelijke Fuifzaal Lokeren,
Sportlaan; 33 euro per persoon
Meer info en inschrijven:
secretariaat Orde van de Raepe vzw,
Jorgen De Grande, Windhaarstraat 8,
0472 64 71 47,
secretaris@carnaval-lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Heemkring De Souvereinen
Zie 14 januari. Ook op 28 januari.
9.30 tot 11.30 uur, Daknamstraat 54
Meer info: Marcel Pieters,
Beukenlaan 31, 09 348 28 39,
heemkring@desouvereinen.be
HOBBY/TOERISME

Prenatale lessen – arbeid en
bevalling

Boekenruilrek

Zie 12 januari.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren:
Lepelstraat 2
Organisatie en inschrijven: AZ Lokeren, 09 340 83 85 (kantooruren) of
inschrijven tijdens de kraambeurs

Zie 7 en 14 januari. Ook op 28 januari.
10 tot 11.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/boekenruilreklokeren

Volkszanger Marc Hauman (o.a. Hauman
& De Moeite) schenkt ons een venster
op WO I in beklijvende verzen, beelden
en melodieën. In augustus 1914 walsten
de Pruisische punthelmen ons kleine,
dappere landje binnen… In de liedtraditie
van Wannes Van de Velde staat zanger
Hauman voor een prachtorkest dat de
aangrijpende arrangementen uitvoert van
Wouter Vandenabeele (o.a. Olla Vogala).
Oorlogsvensters is een emotionele
vertelling over en een bevraging van het
oorlogsgebeuren.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
14 – 13 – 11 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Productie n°006 'PL-ATO-N-OV'
Zie 18, 19 en 20 januari.
20.15 uur, CC Lokeren – Torenzaal,
Torenstraat 1; 10 euro
Reservaties: 0486 05 38 86,
reservaties@tghorzel.be,
www.tghorzel.be

Zondag 22 januari


HOBBY/TOERISME

Schilderijen van de
Renaissance, deel 16 postzegeltentoonstelling
Door Ghislain Delvaeye.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie: Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

in Lokeren
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Michael Van Peel

PODIUM

Michael Van Peel – 		
‘Van Peel overleeft 2016’ eindejaarsconference
De eindejaarsconference van Michael Van
Peel is intussen een vaste waarde.
"De streken van een stand-upper, de theatraliteit van een conferencier, de wereldbeschouwing van een columnist en de fluwelen durf van een rebel in kostuum." (Cobra)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
16 – 15 - 13 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Cursus vingerreflexologie

werkt. Waar staan de vingers voor en wat
kun je er zelf mee. Natuurlijk ga je ook zelf
ervaren wat het is”.
10 tot 17 uur, ‘Het ander inzicht’,
Drongenstraat 156;
75 euro (incl. koffie, thee en koekjes)
Organisatie en reservaties:
Heidi Middelburg, www.ena-forto.nl

Woensdag 25 januari


HOBBY/TOERISME
PODIUM

Start-up Kunstbende 2017



FILM
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‘Dichter in de Bibliotheek’

Zie UiTgelicht.
Vragen: 09 340 50 58,
kunstbende@lokeren.be
14 tot 17 uur, Cultureel Centrum
Lokeren, Kerkplein 5; gratis
Organisatie: Kunstbende Waasland,
www.kunstbende.be

Donderdag 26 januari

“Je verleden en heden zijn af te lezen in
je vingers maar ook je toekomst. Deze
dag gaan we de vingers analyseren, je
leert wat vingerreflexologie is en hoe het

stapt elke dag vanuit El Alto naar het
voormalige skiressort op de top van
de Chacaltaya (5.400 meter hoog) en
verwelkomt daar internationale toeristen
in een skihut. Van daaruit hebben ze
een adembenemend zicht op La Paz.
Gedurende dertig jaar bediende Samuel
de skilift; de laatste jaren smolt de gletsjer
helemaal weg. De man blijft echter hopen
op nieuwe sneeuw voor de hoogste
skipiste ter wereld. Honderd meter lager
ligt het hoogste klimaatlaboratorium ter
wereld, waar wetenschappers de veranderingen in het klimaat bestuderen.
Uitleiding door regisseur Pieter
Van Eecke. Pieter Van Eecke is een
Belgische filmmaker die woont en werkt
in Zuid-Amerika. Na een opleiding als
filosoof en als beeldhouwer genoten
te hebben, besloot hij te gaan werken
voor sociale ontwikkelingsorganisaties.
Via die weg kwam hij in 2006 terecht
in Haïti, waar hij begon aan wat hij zelf
omschrijft als ‘mijn regisseurscarrière als
autodidact’.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, www.lokeren.be/cultuur

Filmcyclus GROS - Samuel in
the Clouds
Pieter Van Eecke – België 2016 – duur: 80’
Samuel, een 50-jarige Aymaraman,

‘Dichter in de Bibliotheek’ is een informele
poëzieactiviteit op Gedichtendag. Poëzie
is de rode draad maar er is vooral ook
ruimte voor nieuw talent, voor vragen
aan en persoonlijk gesprek met de
woordkunstenaars. Je kan er ook hun
poëziebundel(-s) kopen. Bilal Azzaoui,
Sofie De Moor, Jan Frackiewicz, Bert

Roels, Georges van Damme en Christine
Van de Velde - dichters uit Lokeren zullen voordragen uit eigen werk. Inez
Smekens zorgt voor een streepje muziek.
15 tot 17 uur, Stedelijke Bibliotheek,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Cultuurraad
Lokeren i.s.m. de Stedelijke Bibliotheek en de Vlaamse Cultuurkring
Lokeren,
secretaris@cultuurraadlokeren.be

een vertelavond in het kader van de
Vertelweek Vlaanderen-Nederland. Eriek
Verbeke (Laureaat Gouden Stoel 2016),
Nadia Waumans en Sankie Koster bezorgen je een avond onbezorgd vertier.
20 uur, café Den Reynaert,
Daknamdorp 18; gratis
Meer info: De Vertelvalies en café
Den Reynaert,
info@devertelvalies.be, 0477 74 65 09
HOBBY/TOERISME

SPORT

Boekenruilrek

Biljarten, schaken, kaarten en
darts met de Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren

©Moon Saris, Theaterinbeeld.nl

CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 - 10 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Nieuwe activiteit voor senioren, voor wie
nog eens biljarten, schaken, kaarten of
darts wil spelen zonder competitie maar
gewoon onder vrienden. Spelen in Zele,
Quality Snooker.
14 tot 17.30 uur, Parking Durmebad,
Sportlaan 2;
3 euro (leden), 5 euro (niet-leden)
Organisatie en informatie: Vlaamse
actieve senioren afdeling Lokeren,
0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

Vrijdag 27 januari

Zaterdag 28 januari


HOBBY/TOERISME

Heemkring De Souvereinen
Zie 14 en 21 januari.
9.30 tot 11.30 uur, Daknamstraat 54
Meer info: Marcel Pieters, Beukenlaan 31, 09 348 28 39,
heemkring@desouvereinen.be

Zie 7, 14 en 21 januari.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/boekenruilreklokeren
PODIUM

Nieuwjaarsconcert ‘De
Moedige Vlamingen’
De Koninklijke fanfare ‘De Moedige
Vlamingen’ van Heiende houdt een nieuwjaarsconcert met als thema ‘Heiendse
Night of the Proms’. Wees er snel bij want
de plaatsen zijn beperkt. Ook op zondag
29 januari.
20 uur (deuren openen vanaf
19.30 uur), parochiaal centrum Trefpunt, Heiende 16; 8 euro
Kaarten via de website www.
demoedigevlamingen.be, bij Erik
Van Eetvelde, Heiendestraat 28,
09 348 06 61 of Jean Verdurme,
Sint-Jozefstraat 84, 09 348 04 09
PODIUM

HOBBY/TOERISME

‘Humoristische verhalen
tussen pot en pint’

Sarah Ferri – Displeasure muziek



PODIUM

Annelies van Hullebusch/
Feikes Huis– ‘Dorp. Verhaal
van een uitzicht’ theater/installatie
De toeschouwers zitten rondom een grote
maquette met huisjes van karton en miniatuurstraatlantaarns langs de wegen. Op het
speelvlak ontvouwt zich het verhaal van een
dorp met zijn roddels en intriges, z'n kerktoren en dorpscafé. ‘Dorp’ is een herkenbaar
en nostalgisch verhaal over veranderingen,
beslissingen en herinneringen.
Max. 30 personen per voorstelling.
19 uur (uitverkocht) en 21 uur,

Hou je van een sappig verhaal? De
Vertelvalies (vertelgenootschap uit
ons Waasland) en Den Reynaert
organiseren al enkele jaren organiseren

Gefascineerd door de unieke zangstijl van
nachtegalen zoals Ella Fitzgerald en Billie
Holiday, begon Sarah Ferri met het schrijven van eigenzinnige en sprookjesachtige
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liedjes, gaandeweg beïnvloed door de
frisheid van de seventiesfolk en zonnige gipsy-jazz-swing uit de fifties. De
singles ‘On my own’ en ‘Dancing at the
supermarket’ (uit haar debuut ‘Ferritales’)
deden het erg goed, en Sarah werd
genomineerd voor de MIA's 2012 (‘Solo
Vrouw’).
“Onmiskenbaar talent, Sarah Ferri. Wat
een stem!... Tijdloze klasse noemen wij
dat.” (Radio 1)
De inspiratie voor haar nieuwe album
‘Displeasure’ komt uit donkere, melancho
lische hoek. Verdwaal in Sarahs songs
als in een filmisch decor.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 14 - 12 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Enkel voor mensen die al weten wat SoulCollage is en dit reeds gedaan hebben.
Graag inschrijven, aantal deelnemers
beperkt. Meebrengen: schaar(tje),
lijmstift, snijmesje en snijmatje indien je
dit hebt. Er zijn ook voldoende materialen
aanwezig.
14 tot 16.30 uur, ’t Regenbooghartenhuis, Oosteindeken 17; 18 euro
(meerbeurtenkaart: 15 euro per keer)
Meer info en inschrijven:
0489 60 76 90,
tregenbooghartehuis@gmail.com,
ook op Facebook.

kantoor F. De Bondt,
Groentemarkt 18, 09 348 33 89,
frans@debondtlokeren.be

HOBBY/TOERISME

Archief van de Lokerse
Postzegelkring, deel 25 postzegeltentoonstelling

Maandag 30 januari


VORMING/INFO

Start nieuwe cursussen
volwassenenonderwijs PCVO
Scheldeland

Zondag 29 januari


www.scheldeland.net
HOBBY/TOERISME

‘Poëzie tussen Pot en Pint’
Door Odilon Vandewattyne.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie: Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

Nieuwjaarsconcert
In het kader van de poëzieweek 2017
vindt in Taverne Den Reynaert voor de
8ste maal ‘Poëzie tussen Pot en Pint’
plaats. Dichters Bert Boone, Jacques
De Maen, Flore Pensaert, Herman Fierens
en Cecile van Camp lezen voor uit eigen
werk. Muziek: Hannes Beauprez (klarinet)
en Helena Faes (cello). Presentatie: Saskia Van Kerckhove.
11 uur, Taverne Den Reynaert,
Daknam-dorp 18; gratis
Organisatie: Cultuurraad Lokeren
i.s.m. de Stedelijke Bibliotheek en
de Vlaamse Cultuurkring Lokeren.
HOBBY/TOERISME

SoulCollage® Cirkel
Met deze cirkel heb je de mogelijkheid
om elke maand samen met anderen
SoulCollagekaarten te maken en te lezen.
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Zie 28 januari.
20 uur (deuren openen vanaf
19.30 uur), parochiaal centrum
‘Trefpunt’, Heiende 16; 8 euro
Kaarten: via de website
www.demoedigevlamingen.be, bij
Erik Van Eetvelde, Heiendestraat 28,
09 348 06 61 of Jean Verdurme,
Sint-Jozefstraat 84, 09 348 04 09.
PODIUM

Pianoconcert Lions Club
Piano concert door Lukáš Vondráček,
1ste laureaat piano van de Koningin
Elisabethwedstrijd 2016 met receptie,
georganiseerd door Lions Club Lokeren,
ten voordele van de sociale werken.
11 uur, lokalen van restaurant ‘De
Loozen Boer’; 40 euro
Meer info: bij Lionsleden of in

Dinsdag 31 januari


PODIUM

‘Als het regent in Tunis’ - Sami
Zemni over democratie in
Tunesië. De Laatste Dinsdag
van januari.
In kader van ‘Focus op Tunesië’. Tunesië is
de geboorteplek van de Arabische revolutie.
Het kleine land stuurde de autocraat Ben
Ali wandelen. In 2015 ging de Nobelprijs
voor de Vrede naar vier Tunesische middenveldorganisaties. Politicoloog Sami
Zemni (UGent) is Belg én Tunesiër.
Specialist in democratisering en conflict in
Noord-Afrika en de Arabische wereld, is hij
goed geplaatst om een analyse te brengen.
Op welke manier worstelt Tunesië met
jihadisme en terreur? Wat zijn uitdagingen,
maar ook kansen? En wat met de Arabische Lente? Inschrijven tot 21 januari.
I.s.m. Gros en Masereelfonds.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,5 (red.: 3) euro
Organisatie en reservaties: Vormingplus Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender.

TENTOONSTELLING
vanaf 5 januari


Gerbrand van Uytvanck Humugara. (over)leven met
een beperking in Rwanda
©kurt van der elst | www.kvde.be

Hoe het leven daar is voor mensen met
een beperking, is voor de jonge fotograaf
een groot vraagteken. Met een open
blik ging hij op zoek. Dit is wat hij vond.
Gerbrand Van Uytvanck (°Lokeren, 1993),
was eerder laureaat van De Kunstbende.
Hij studeerde cum laude af aan de afdeling Fotografie van de Karel de Grote
Hogeschool (Antwerpen).
www.gerbrandvanuytvanck.com
Van donderdag 5 januari tot en met
zondag 5 februari, CC Lokeren,
Kerkplein 5 (Hall). Gratis.
Open van dinsdag tot vrijdag tijdens
de kantooruren en voor en tijdens
activiteiten.
Info www.lokeren.be/cultuur of
09 340 50 56.

WORDT VERWACHT
vrijdag 3 februari


en hun kompanen onderzoeken hoe we
de revolutie een positieve wending kunnen
geven. Schrijver Jeroen Olyslaegers en
dramaturg Erwin Jans zien ook een parallel
tussen de Jasmijnrevolutie en de onthutsende en tijdloze opera Dido & Aeneas van
Henry Purcell (die zich afspeelt in Carthago, nabij Tunis).
“Alles is aanwezig: het vuur, de passie, de
leugens en misleiding, de zelfmoord, de
hoop!”
Een spannend project tussen ernst en
spel, dat je vraagt keuzes te maken.
Van en met: Chokri Ben Chikha, Zouzou
Ben Chikha, Mourade Zeguendi, Marijke
Pinoy (spel), Tim Gistelynck (muziek),
Walid Ben Chikha (zang), Nora Khallouf
(zang), Rochdi Belgasmi (dans).
(Gratis) inleidende theaterbabbel om 19u30.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 – 10 euro.
Tickets: www.lokeren.be/cultuur,
CC Lokeren, 09 340 50 56
HOBBY/TOERISME

De PandaQuiz (15de editie)
De PandaQuiz staat bekend om zijn ideale verhouding van vragen voor gewone
en gespecialiseerde quizspelers. 20 euro
per ploeg van max. 5 spelers. Inschrijven is verplicht via quiz@vcpandas.
be voor 29 januari met ploegnaam,
naam verantwoordelijke, e-mailadres (of
via 0475 35 93 61). Je inschrijving is
definitief na een e-mail ter bevestiging.
Deuren 19.15 uur, 20 uur, Sport– en
jeugdcomplex, Sportlaan 2

PODIUM

Action Zoo Humain – ‘Join the
Revolution’ - theater
In kader van ‘Focus op Tunesië’
Vijf jaar nadat Mohammed Bouazizi zichzelf
in brand stak en daarmee de Tunesische
revolutie ontlokte, maken we een balans op
van de Arabische Lente: “Hoe kunnen we
vandaag als artiesten de prille democratie
en het cultureel erfgoed in Tunesië ondersteunen en vrijwaren van extremisme?”
De broers Chokri en Zouzou Ben Chikha

zaterdag 4 februari


PODIUM

Bouke & liveorkest
Elvismatters – 		
‘Bouke rocks Elvis’ - muziek
Samen met zijn 8-koppige band en een
11-koppig orkest, trekt Bouke alle registers open in het repertoire van Elvis. Van
naar de keel grijpende ballads tot stevige

rockers: Bouke brengt het publiek keer op
keer in extase.
Bouke is een Nederlands toptalent dat in
2014 door de voormalige Elvisentourage in
de armen werd gesloten. Uitgerekend op
de dag waarop Elvis 35 jaar eerder overleed, mocht hij de muziek van Elvis laten
herleven voor duizenden enthousiaste fans.
“De show draait niet om mij”, zegt
Bouke, “maar om de muzikale erfenis
van de grootste entertainer ooit. Daarom
ziet niemand een imitator in mij… Mijn
muziek is echt. Dàt is het verschil.”
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
33 – 32 – 30 euro.
Tickets: www.lokeren.be/cultuur,
CC Lokeren, 09 340 50 56.

zondag 5 februari


PODIUM

Kapitein Winokio –
‘ABC, zing maar mee’ familie 4+ - muziek

Zoals elke kampioen moesten ook Kapitein
Winokio en zijn muziekmatrozen op de
zeevaartschool het alfabet onder de knie
krijgen. Ze schreven logboeken vol met
woorden die echte zeebonken moeten
kennen: albatrosgooien, bakboordbrood,
chronischediami, dekdweilen, eksteroog,
fermewind, visfilet, weerhaken, yogamatroos en zeeziekzonderzorgen.
En nu jongleren Kapitein Winokio,
Mevrouw De Poes en de Muziekmatrozen
met 26 letters en 7 muzieknoten. ABC,
kom en zing mee.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 9 (-12jaar) euro.
Tickets en organisatie:
www.lokeren.be/cultuur,
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.busker.be
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13 januari te verkrijgen bij
Tickets in voorverkoop (5€) tot
t Toerisme Lokeren
Dranken Van Eetvelde & Infopun
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