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LOKEREN VOOR DE LENS

Sportlaureaten 2016

Meervoudig kampioen kanaries kweken

Van links naar rechts: Sportman van het Jaar Rune Herregodts (wielrennen), Trofee voor Sportverdienste Dirk Vervaet (atletiek), Sportvrouw van het Jaar bij de paralympiërs Ciska Vermeulen (paardrijden), David Bauwens van Badminton LBC Lokeren – Sportclub van
het Jaar, Belofte van het Jaar Michiel Van Britsom (badminton).
Niet op de foto : Sportvrouw van het Jaar Lorca Van de Putte (voetbal).

Herken uzelf op de woensdagmarkt

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

Roland Van Aerde uit Eksaarde is een heel bijzondere kampioen.
Hij haalde 17 medailles op wereldkampioenschappen, en is meervoudig Belgisch en Nederlands kampioen als kweker van postuuren kleurkanaries, hybriden en exoten. Bovendien is hij regerend
Europees kampioen bij de exoten.

2017 feestelijk ingezet op de nieuwjaarsreceptie van de stad
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

VERS VAN DE PERS

5de humane wetenschappen,
met lerares Ellen uiterst rechts

Zouzou Ben Chikha in ‘Join the Revolution

Theater for Life
De prille democratie in Tunesië? Dat lijkt héél ver van ons bed. De onzekere situatie van
een hele generatie moeders, kinderen en jongeren na de Tunesische revolutie van 2010?
Daar liggen we niet wakker van. Nochtans zijn het maatschappelijke onderwerpen die
meer met onze eigen wereld te maken hebben dan we op het eerst zicht denken. Dat zal
duidelijk worden in het levendige, warme en soms ook grappige debat dat de acteurs
voeren in het stuk ‘Join the Revolution’ van de theatergroep Action Zoo Humain, dat op
3 februari naar CC Lokeren komt.

Oprichters van de groep zijn o.a. de broers Chokri en
Zouzou Ben Chikha, en actrice Marijke Pinoy. Hun theaterstukken zijn altijd sterk op de maatschappij betrokken - net
als zijzelf.

De theaterbroers zijn geboren en getogen Vlamingen
(afkomstig van Blankenberge, maar momenteel wonend
in Gent), maar gingen op zoek naar hun Tunesische roots.
Net voor kerst, in de warmste week van ‘Music for Life’
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

hadden we een gesprek met acteurs Chokri Ben Chikha en
Marijke Pinoy.

Hoe maakten jullie de voorstelling ‘Join the
Revolution’? En waarom?
Chokri Ben Chikha: “Vijf jaar nadat marktkramer
Mohammed Bouazizi zichzelf in brand stak - uit wanhoop
en protest - en daarmee de Tunesische revolutie ontlokte,
gingen we met de hele cast naar Tunesië. We waren te
gast op het internationaal theaterfestival van Tunis. We
onderzochten er ter plekke - maar ook in ons theaterstuk verschillende pistes om de revolutie een positieve wending te geven, als tegenhanger tegen het actuele klimaat.
We organiseerden in België een crowdfunding, met honderden donateurs, en zamelden 12.000 euro in. Op scène
spelen we het ontstaan van de discussie: hoe zullen we
dit geld best aanwenden? Hoe kan je een positieve impuls
geven aan de Tunesische samenleving? Je wil iets doen,
maar wat? Dit was onze ‘Theater” for Life’!”
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Marijke Pinoy

“

“

Chokri Ben Chikha

Join the Revolution is theater
tussen fictie en realiteit

Marijke Pinoy: “Zo neem ik het in het stuk op voor de
moeders die het moeilijk hebben om hun kinderen een
toekomst te geven. Ik heb zelf 5 kinderen, en slaag er
hier in België in om mijn opgroeiende kinderen hierbij
te helpen. Maar in Tunesië is er sprake van een verloren
generatie, zeker in het binnenland waar een gigantische
werkloosheid heerst, en dit ondanks de soms positieve
impact van de democratische beweging. Ik pleit ervoor
om het geld aan de moeders te geven. De verschillende
meningen over wat je concreet kan doen om te helpen,
komen op scène tot leven in de personages. Ook aan het
publiek wordt gevraagd om stelling in te nemen.
Een andere stem is die van de artiest. Kunstenaars
en kunst spelen een belangrijke rol in het maken van

VERS VAN DE PERS

verbindingen in de samenleving, in het levend houden van
de dialoog. Kunst, in ons geval theater, creëert ruimte en
een plek om tot een genuanceerde mening te komen, om
met angsten om te gaan. Dus moet je het werk van de
artiesten ondersteunen. Ons stuk ‘Join the Revolution’ is
een oproep om deuren te openen en te verbinden.”

Het is dus geen verhaal dat zich enkel in Tunesië
afspeelt?
Marijke: “Ook in België wordt de kloof tussen arm en
rijk groter, is er sociale afbouw en verbrokkeling van het
systeem. Ook hier komen solidariteit en verbinding onder
druk te staan. Dat zijn punten waar ik in België voor strijd,
binnen de burgerbeweging Hart boven Hard.”
Chokri: “De discussie tussen de personages is een
theatertruc om vragen te stellen: moeten wij hier ook
niet ónze revolutie doen, bijvoorbeeld opkomen voor
meer waardigheid en inspraak? De vraagstelling verglijdt
van dáár naar hier. Overal hebben mensen behoefte te
zien dat ze met hun vragen en zorgen niet alleen staan.
Dezelfde waarden zijn ginder en hier belangrijk.”

Welk gevoel geeft de voorstelling ons als publiek?
Chokri: “De mix van eerlijkheid, verontwaardiging,
warmte en humor, maar ook demagogie, sleuren het
publiek mee in de verhalen. Aan de basis ligt een gevoel
van machteloosheid, maar we proberen er iets mee te
doen. Het einde blijft dan ook open, want er is nooit een
pasklaar antwoord. Het doel is dat we op een andere
wijze naar de realiteit kijken. Er is hoop, zolang mensen
zoeken naar een ‘hoe’, naar een debat.”

i

In de rand van deze voorstelling organiseren
CC Lokeren, Vormingplus, Masereelfonds
en GROS Lokeren een gespreksavond over
democratie in Tunesië, met prof. Sami Zemni
(U Gent): ‘Als het regent in Tunis’. Op dinsdag
31 januari in CC Lokeren, Kerkplein 5.
Meer info:
https://ccl.lokeren.be/vorming/volwassenen

Houd je trottoir vrij van
sneeuw en ijs
Sneeuw en ijs horen bij de winter, maar zorgen soms voor gevaarlijke situaties. Met het
vriesweer van de laatste weken zijn op de spoeddienst van AZ Lokeren verschillende
mensen binnengebracht die waren uitgegleden op een spiegelglad trottoir. Daarom roept
de stad Lokeren zijn bewoners op om het trottoir voor hun deur vrij van sneeuw en ijs te
houden. Het politiereglement van de stad verplicht dat trouwens. Zo draagt iedereen bij
aan een veilige winter zonder vervelende valpartijen of ongevallen.

Zonder meteen met een bestraffende vinger te staan
zwaaien, is het toch wel interessant om de grote lijnen van
wat in het politiereglement staat, even uit te leggen. Al kom je
met wat gezond verstand en burgerzin ook al een heel eind.

• Je mag bij vriesweer of dreigende vorst geen water
gieten of laten lopen op de openbare weg. Je mag
evenmin sneeuw of ijs uit je tuin of van op je dak op
straat deponeren.
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• Als het ijzelt, is de eigenaar, bewoner of gebruiker van
een gebouw verplicht om het trottoir over een breedte
van minstens 1,5 meter ijzelvrij te maken. Natuurlijk
mag je de bestrating niet beschadigen, of schadelijke
producten gebruiken.
• Als het sneeuwt, is de eigenaar, bewoner of gebruiker
van een gebouw verplicht om het trottoir over een
breedte van minstens 1,5 meter sneeuwvrij te maken. Je
veegt de sneeuw samen langs de rand van het trottoir.
En je zorgt ervoor dat de straatgoot en de rioolkolken
vrij blijven. Aan opritten, oversteekplaatsen voor
voetgangers en haltes voor lijnbussen, moet je de rand
van het voetpad altijd vrijhouden. Daar mag je geen
sneeuw achterlaten, dus.
• Wat als het trottoir minder breed is dan 1,5 meter? Dan
moet je de sneeuw of het ijs samenvegen en ophogen
op de weg, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van
het trottoir, maar zodanig dat de straatgoot en de
straatkolken vrij blijven.
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En wat doet de stad?
Het stadsbestuur zorgt op zijn beurt voor het strooien van de
wegen en de fietspaden. Het strooien van de wegen is uitbesteed aan een externe firma. De fietspaden strooit de stad
zelf. De technische diensten hebben daarvoor verschillende
gespecialiseerde machines, die de fietspaden tegelijk vegen
en strooien. Bij sneeuw en ijzel rijden de machines dag en
nacht om het hele grondgebied te bestrijken. Het aantal
kilometers fietspad in Lokeren is groot, daarom duurt het
wel enige tijd vooraleer alle fietspaden zijn gestrooid.
Nuttig om weten is ook, dat voor een goede inwerking van
het strooizout, het noodzakelijk is dat er voldoende verkeer
op de weg zit. Als het zout niet voldoende wordt ingereden, is het minder effectief en werkt het niet zo goed.

i

Meer informatie: dienst Integrale Veiligheid,
09 340 95 00, www.lokeren.be/politiereglement
(art 55 en 56 van het politiereglement)

CULTUUR EN TOERISME

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Groepsuitstappen voor organisatoren van groepsbezoeken
Op zaterdag 18 maart organiseert Toerisme OostVlaanderen opnieuw een Infodag groepsuitstappen. Bent
u als groepsverantwoordelijke benieuwd naar wat OostVlaanderen te bieden heeft? Kom dan zeker een kijkje
nemen op de beurs. Meer dan 90 standhouders geven u
een blik op hun toeristisch aanbod en helpen u op weg
voor een volgende uitstap met uw familie, vrienden of
vereniging. Ook Infopunt Toerisme Lokeren is aanwezig
met een stand. Ontdek er het aanbod met zowel dag- als
overnachtingsmogelijkheden voor groepen.
Kan u er niet bij zijn, maar wil u toch op de hoogte blijven
van de nieuwe tentoonstellingen, bedrijven die u kan
bezoeken, nieuwe gidsbeurten die mogelijk zijn, abonneer
u dan gratis op de groepsnieuwsbrief. Een kort mailtje naar
groepsuitstappen@oost-vlaanderen.be volstaat.
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Zaterdag 18 maart, van 10 tot 16 uur,
't Bau-Huis, Slachthuisstraat 60, Sint-Niklaas
Meer info:
www.tov.be/infodag_groepsuitstappen,
Infopunt Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74

Boekenruilrek
Elke zaterdag vind je in de bib op de 1ste verdieping
boeken die je niet hoeft terug te brengen. Breng een boek
mee dat je graag wil doorgeven zodat iemand anders
het ook kan lezen en ruil het in voor een boek dat je mag
houden, wegschenken, of opnieuw binnenbrengen. Of
ruil het voor een bon waarmee je een volgende keer een
boek kan ruilen. Kom gerust eens kijken hoe het werkt. De
ruilmomenten vinden plaats op 4, 11, 18 en 25 februari.
10 tot 11.45 uur, Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie: Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren

Heemkring De Souvereinen
Het documentatiecentrum, ondergebracht in Daknamdorp 54, is elke zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur toegankelijk voor het publiek. Wie langs wil komen, geeft best
een seintje vooraf. Zo kan de heemkring een optimale
service garanderen.
Deel 1 van de 48ste jaargang van tijdschrift ‘De Souvereinen’
verschijnt binnenkort, en bevat boeiende en verscheiden
bijdrages. Rudy Henderickx vestigt de aandacht op het
leven van Aimé Van den Broecke. Marie-Madeleine Die-

rick staat garant voor twee zeer uiteenlopende bijdragen.
De eerste handelt over ons ‘dagelijks brood’, de tweede
betreft het oorlogsdagboek van Dr. Edgard De Meirsman.
Rudi De Clercq zet onze stadsreuzen in de schijnwerper.
Eind maart krijgen de leden het tijdschrift in de bus.
Lid worden van De Souvereinen kost 10 euro (gewoon
lid),15 euro (steunend lid), 25 euro (beschermend lid) of
30 euro (lid gevestigd in het buitenland).
Wie als vrijwilliger wil meewerken, is van harte welkom.
Voorzitter en contactadres: Marcel Pieters, Beukenlaan 31, 09 348 28 39, heemkring@desouvereinen.be
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Inschrijven in een kleuter- of lagere school
voor schooljaar 2017-2018
Eerst aanmelden, dan inschrijven.
Is jouw kindje geboren in 2015?
Of wil je een andere school kiezen voor jouw kind?
Dan is dit voor jou belangrijke informatie.

kunnen wel pas starten met school op 3 september 2018.
• In de week van 24 april krijg je een e-mail/brief met het
bericht in welke school je jouw kind kan inschrijven.
Inschrijven doe je op school tussen 26 april en 24 mei 2017.

In Lokeren werken alle kleuter- en lagere scholen voor de
inschrijvingen van volgend schooljaar met een aanmeldingssysteem. Aanmelden betekent dat je via een website
laat weten op welke scholen je liefst je kind zou inschrijven.
Zo moet je als ouder niet aanschuiven of kamperen aan de
schoolpoort. Het stimuleert naar school gaan in de buurt
en een sociale mix op school.

Waarom aanmelden?

Welke stappen moet je zetten?

Meer info of hulp nodig bij het aanmelden?

• Kies voor je kind verschillende mogelijke scholen. Welke
school wil je het liefst en als daar geen plaats meer zou
zijn: wat is dan je tweede, derde en volgende keuze? Je
geeft minimaal drie scholen op. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de hoogste keuze. Lokerse
ouders van kinderen die geboren zijn in 2015 kregen een
folder over aanmelden in de bus.
• Bekijk het overzicht van de vrije plaatsen op de aanmeldingswebsite (voor de start van de aanmeldingen). Als er
op voorhand geen vrije plaatsen zijn, betekent dat dat je
enkel kans maakt op een plaats op de wachtlijst.
• Meld je kindje aan tussen 15 maart (14 uur) en 17 april
(23.59 uur), via de website http://aanmelden.lokeren.be.
Je vindt er ook de nodige info. Het tijdstip van aanmelden
speelt geen rol, zolang je dat maar binnen de periode
doet. Wie de laatste dag van de periode aanmeldt, heeft
evenveel kans op een plaatsje dan wie dat op de eerste dag
doet. Let op: ook kinderen die pas op het eind van 2015 geboren zijn, moeten aangemeld en ingeschreven worden. Zij

Of heb je zelf geen pc? Je kan hulp krijgen bij de scholen,
de stad Lokeren (Liesbet Vergauwen/Aynur Tuncel: Sporten Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 09 340 96 02) of het Lokaal
Overleg Platform (LOP – ministerie van Onderwijs en
Vorming, Evy D’hollander 0492 15 90 54 of
evy.dhollander@ond.vlaanderen.be).
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Wie zijn of haar kind niet aanmeldt kan pas vanaf 6 juni
2017 op een school gaan inschrijven voor komend
schooljaar. De meeste kinderen in Lokeren zijn dan al
aangemeld en ingeschreven. Het risico bestaat dat je dan
geen plaats meer hebt in de school in de buurt of de school
van je voorkeur. Meld dus zeker aan.

Als je kind op de school blijft waar het nu zit, dan hoef je
niets te doen. Eens ingeschreven, blijft een kind gewoon
ingeschreven op school.

Inschrijven in het buitengewoon
basisonderwijs?
Het buitengewoon onderwijs werkt niet met aanmelden.
Je kan er enkel inschrijven met een verslag van het CLB.
Kinderen die een broer of zus hebben op de school kan je
inschrijven van 13 maart tot en met 31 maart 2017. Voor
andere kinderen kan dit vanaf 24 april 2017. Voor meer
informatie neem je contact op met het CLB of de school.

ONDERWIJS

Arne (3 Houttechnieken) en Emiel (4 Houttechnieken) –
We leren slim te zijn met onze handen en handig te zijn met
ons brein. We hebben bovendien allebei een hart van hout!

Lokeren, dé onderwijsstad
Lokeren is een fijne stad om school te lopen. 9 op 10 leerlingen kiest in het eerste jaar immers
voor een school in eigen stad. Bovendien mag deze bruisende onderwijsstad jaarlijks heel
wat leerlingen uit andere gemeenten verwelkomen. Lokeren toont zich dan ook ‘fel naturel’
met een jong imago. Het is een stad van veel scholen met veel talent.

De Lokerse secundaire scholen verwelkomen de 12-jarigen
met open armen en gaan samen met hen verder op
zoek naar hun talenten en mogelijkheden. Ze bieden, in
samenwerking met de Stad Lokeren, elke jongere de beste
onderwijskansen aan, zodat deze het onderwijs verlaat met
een diploma dat toegang biedt tot het hoger onderwijs of
de arbeidsmarkt. Door haar ruim onderwijsaanbod zowel
in het gewoon als in het buitengewoon secundair onderwijs
en haar centrale ligging is Lokeren een aantrekkelijke
onderwijsstad.



Starten in het gewoon secundair
onderwijs

STARTEN IN DE EERSTE GRAAD
De opdracht van de eerste graad is om een brede vorming
aan te bieden. Daarom maakt het Vlaamse onderwijs in
de eerste graad nog geen onderscheid tussen aso, tso en
bso. Leerlingen die het attest basisonderwijs behalen,
starten doorgaans in de A-stroom en hebben keuze uit
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

Ikram (6 Humane wetenschappen) – Binnen dit domein krijg je inzicht
in wat de mens bezighoudt en leer je over de meest uiteenlopende
onderwerpen, van politiek tot kunst. Enorm boeiend en zeer
gevarieerd!

In deze scholen kan je in het eerste jaar kiezen uit verschillende opties, zowel binnen de A‑stroom als de B-stroom.

Bouw- en houttechnieken



Grieks-Latijn
Handel








Moderne wetenschappen
Sociale en technische
vorming
Socio-economische
activiteiten
Technische activiteiten
Eerste leerjaar B-stroom
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VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege

Latijn



Mechanica-elektriciteit



Moderne wetenschappen







Sociale en technische
vorming














In het tweede jaar van de B-stroom, het beroepsvoorbereidend leerjaar, kies je uit volgende beroepenvelden:
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Decoratie-metaal




Hout-metaal
Kantoor en verkoop-verzorging-voeding

VTI SintLaurentius

Industriële wetenschappen/
taal en wiskunde
Klassieke studiën/Latijn






Atheneum

Hout-metaal

Sint-Lodewijkscollege

Atheneum

Industriële wetenschappen

Eerste leerjaar A-stroom
Handel

VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege

Sint-Lodewijkscollege

Wie start in de eerste graad heeft volgende mogelijkheden:
1 GO! atheneum Lokeren, Azalealaan 2
2 VLOT! campus Sint-Lodewijkscollege, Markt 48
3 VLOT! campus Sint-Teresiacollege, Eksaarde-dorp 1A
4 VLOT! campus VTI Sint-Laurentius,
Pr.Thuysbaertlaan 1

In het tweede jaar van de A-stroom spreken we over
basisopties. Je kiest dan uit:

Atheneum

verschillende opties. Leerlingen die het iets moeilijker
hadden in het basisonderwijs, starten in de B-stroom. Zij
proeven vanaf het tweede jaar, het beroepsvoorbereidend
leerjaar, van twee beroepenvelden.







ONDERWIJS

Tabita (5 Moderne talen-wetenschappen) – Chemie en fysica spreken
mij aan, maar vooral biologie draagt mijn voorkeur weg. Ik ben zeer
geïnteresseerd in de dierenwereld. Ook het welzijn van onze planeet
draag ik een warm hart toe!

Voor de tweede en derde graad gewoon secundair onderwijs kan je in Lokeren terecht op de volgende scholen:
1
2
3
4
5
6

GO! atheneum Lokeren, Azalealaan 2
GO! technisch atheneum Lokeren, Azalealaan 21
VLOT! campus Sint-Lodewijkscollege, Markt 48
VLOT! campus Sint-Teresiacollege, Eksaarde-dorp 1A
VLOT! campus Sterrenhof, Stommestraat 2
VLOT! campus VTI Sint-Laurentius,
Pr.Thuysbaertlaan 1

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden
binnen elk interessegebied. Naargelang de richting die je
kiest, krijg je een brede algemene vorming of eerder een
specialisatie. Na de derde graad vraagt de ene richting
om voortzetting in het hoger onderwijs, terwijl de andere
richting voorbereidt op het beroepsleven.



Basismechanica

VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege

Richtingen in de tweede graad (14-16 jaar):

Sint-Lodewijkscollege

Vanaf het derde jaar kies je een bepaalde studierichting op
basis van je interesses, talenten en mogelijkheden. Het is
belangrijk om een doordachte keuze te maken en je goed te
informeren bij je leerkrachten, de leerlingenbegeleiding en
het CLB. Nadien wordt het immers moeilijker of zelfs onmogelijk om nog over te stappen naar een andere studierichting.

Technisch
atheneum

A. Techniek, natuur en wetenschappen

Atheneum

STARTEN IN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD




Elektrische installaties



Elektromechanica




Elektrotechnieken



Hout
Houttechnieken



Industriële wetenschappen



Mechanische technieken



Techniek-wetenschappen



Wetenschappen
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Sibel (5 Boekhouden-informatica/Accountancy en IT) - Je kan met
deze richting alle kanten uit! Ik leer programmeren, maar krijg ook
inzicht in de boekhouding en de structuren van een bedrijf.

B. Welzijn en sociale wetenschappen

Houttechnieken








Industriële ICT
Industriële wetenschappen
Informaticabeheer/IT en netwerken
Lassen-constructie
Mechanische vormgevingstechnieken






Fotolassen (7e specialisatiejaar)



Stuur- en beveiligingstechnieken
(Se-n-Se)



Verwarmingsinstallaties (7e specialisatiejaar)
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VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege

Sterrenhof

Sint-Lodewijkscollege

Atheneum

Technisch
atheneum










Derde graad:

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen
Humane wetenschappen
Restaurant en keuken
Sociale en technische
wetenschappen
Verzorging
Banketaannemer-traiteur
(7e specialisatiejaar)
Kinderzorg (7e specialisatiejaar)
Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige (7e specialisatiejaar)

VTI SintLaurentius

Houtbewerking/schrijnwerkerij



Sterrenhof






Sint-Lodewijkscollege

Elektromechanica

Humane wetenschappen
Restaurant en keuken
Sociale en technische
wetenschappen
Verzorging-voeding

Technisch
atheneum





Elektrische installatietechnieken

Bijzondere schrijnwerkconstructies
(7e specialisatiejaar)

VTI SintLaurentius

Sint-Lodewijkscollege



Elektrische installaties

Wetenschappen-wiskunde

Tweede graad:

Atheneum

Centrale verwarming en sanitaire
installaties

Technisch
atheneum

Atheneum

Richtingen in de derde graad (16-18 jaar):



















Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

C. Handel en economische wetenschappen

Handel/Ondernemen en IT
Handel-talen/Ondernemen
en communicatie
Kantoor/Office and retail








VTI SintLaurentius

SintTeresiacollege



Sint-Lodewijkscollege

Economie

Technisch
atheneum

Atheneum

Tweede graad:

















Yahli (4 Latijn) – De richting Latijn is een uitdaging.
De leerstof gaat van gedichten van Vergilius tot de
eetgewoonten van de oude Romeinen.

D. Taal en letterkunde
Tweede graad:

VTI SintLaurentius

Creatie en kunst

Schilderwerk en decoratie



Decoratie en restauratie schilderwerk
(7e specialisatiejaar)



Sint-Teresiacollege



VTI SintLaurentius



Sint-Lodewijkscollege

Handel/Ondernemen en IT
Informaticabeheer/IT en netwerken
Kantoor/Office and retail
Kantooradministratie en
gegevensbeheer/Business support
(7e specialisatiejaar)



Atheneum

Economie-wiskunde

Sint-Lodewijkscollege

Boekhouden-informatica/
Accountancy en IT

Technisch
atheneum

Atheneum

Derde graad:








Grieks-Latijn
Latijn

SintLodewijkscollege

Atheneum

Derde graad:

Grieks-Latijn
Latijn-moderne talen






Latijn-wetenschappen
Latijn-wiskunde
Economie-moderne talen
Grieks-wiskunde
Emily (4 Schilderen-decoratie) –
Heel mijn leven draait om creativiteit.

Moderne talen-wetenschappen
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ONDERWIJS

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Heljame, Lizzy, Celine en Kelsey (Opleidingsvorm 3) - Haar
is onze passie, creativiteit is ons talent. Volg een opleiding
in de Karwij, waarbij je de mensen stijlvol verwent.

Ahmet (Opleidingsvorm 2) - In broederschool
Lokeren laat men elke jongere schitteren.

Broederschool Lokeren bereidt jongeren van 13 tot 21 jaar
met een matige tot ernstige mentale beperking (type 2)
of met een gedrags- of emotionele stoornis (type 3) zo
goed mogelijk voor om hun steentje bij te dragen aan de
maatschappij. De mate van de beperking bepaalt in welke
opleidingsvorm deze jongere terechtkomt.
 Opleidingsvorm 1:
In deze opleidingsvorm leert de jongere algemene sociale vaardigheden aan waarmee hij of zij zo zelfstandig
mogelijk in een beschermde omgeving, zoals bijvoorbeeld in een dagcentrum, kan functioneren.
 Opleidingsvorm 2:
In deze opleidingsvorm leert de jongere algemene
sociale vaardigheden aan waarmee hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan leven. Deze jongere verricht later
doorgaans betaalde arbeid in een daarop afgestemde
omgeving, zoals bijvoorbeeld in een beschutte
werkplaats.
In beide opleidingsvormen is er een specifieke werking voor
jongeren met autismespectrum. Zij worden door gespecialiseerde leerkrachten begeleid.
We staan borg voor zorg op maat, in samenspraak met
leerling, ouders of verantwoordelijken.

14
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BuSO De Karwij
BuSO De Karwij richt opleidingsvorm 3 in voor jongens en
meisjes tussen 13 en 21 jaar. Deze opleidingsvorm bereidt
voor op tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. De
school is gespecialiseerd in de types basisaanbod, type 3 en
type 9. Na minimum 5 jaar opleiding ontvangt de jongere
een kwalificatiegetuigschrift. Een bijkomend jaar alternerende beroepsopleiding (ABO) is een verdere specialisatie.
Er zijn vier opleidingen: kappersmedewerker, schilder‑decorateur, grootkeukenmedewerker, onderhoudsassistent
(schilderwerken, bouwwerken, installatietechnieken).

De Karwij

Het buitengewoon secundair
onderwijs?

Broederschool
Lokeren



Opleidingsvorm 1
Type 2



Opleidingsvorm 2
Type 2



Opleidingsvorm 3
Basisaanbod, type 3 en type 9



Kappersmedewerker



Schilder-decorateur



Grootkeukenmedewerker



Onderhoudsassistent



ONDERWIJS



En nu?

Go! Technisch Atheneum Lokeren

Ben je benieuwd geworden? Heb je vragen? Spring dan
even binnen op een openschooldag en snuif de sfeer op in
onze secundaire scholen:

Opendeurdagen scholen
Broederschool Lokeren
Daknamdorp 89
Molenstraat 38
www.broeders.be
09 348 37 96
Infodagen op afspraak
Individueel en leerlinggericht
Openschooldag: zondag 19 maart van 10 tot 12 uur in campus Daknam en van 14 tot 17 uur in campus Molenstraat

BuSo De Karwij
Durmelaan 118
www.de‑ karwij.be
09 348 67 86
Inschrijvingsdag op zaterdag 6 mei van 9 tot 13 uur
Openschoolweek op maandag 8 tot en met vrijdag 12
mei en inschrijvingen na afspraak via www.de‑ karwij.be

Go! Atheneum Lokeren
Azalealaan 2
www.atheneumlokeren.be
09 348 18 18
Opendeurdag op zondag 7 mei van 13.30 tot 17.30 uur

Azalealaan 21
www.ktalokeren.be
09 348 22 12

VLOT! Campus Sint‑ Lodewijkscollege

Markt 48
Luikstraat 69
www.vlot‑ slc.be
09 340 57 70
Opendeurdag op zaterdag 6 mei van 13.30 tot 17.30 uur

VLOT! Campus Sint‑ Teresiacollege

Eksaarde‑ dorp 1A
www.vlot‑ stc.be
09 346 81 50
Opendeurdag op zaterdag 6 mei van 10.30 tot 17.30 uur

VLOT! Campus Sterrenhof

Stommestraat 2
www.vlot‑ sho.be
09 348 61 39 (algemeen nummer)
09 349 07 06 (reserveringen)
Opendeurdag op zaterdag 6 mei van 13.30 tot 17.30 uur

VLOT! Campus VTI Sint‑ Laurentius

Prosper Thuysbaertlaan 1
www.vlot‑ vti.be
09 348 17 09
Opendeurdag op zondag 7 mei van 14 tot 18 uur
Infosessies op zaterdag 6 mei om 14.30 en om 16 uur

Inschrijven in een secundaire school
voor schooljaar 2017-2018
Wanneer inschrijven in 1A of 1B?
Tussen 20 maart en 31 maart schrijf je in als er al een broer
of zus op school zit of als een ouder op de school werkt.
Broers en zussen en kinderen van personeel in het secundair onderwijs krijgen voorrang in deze periode.
Tussen 18 april en 5 mei krijgen indicator of niet-indicatorleerlingen voorrang. Indicatorleerling is een leerling
die een schooltoelage krijgt en de moeder geen diploma

secundair onderwijs heeft. Een niet-indicatorleerling krijgt
geen schooltoelage en de moeder heeft wel een diploma
secundair onderwijs.
In deze periode schrijft de school in volgorde in zolang er
plaats is.
Vanaf 6 mei zijn het vrije inschrijvingen. De school schrijft
de leerlingen in volgorde in zolang er plaats is.

INFOKRANT LOKEREN | februari 2017
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ONDERWIJS

Wanneer inschrijven voor hogere jaren
secundair onderwijs?
Vanaf 18 april

Wanneer inschrijven in het buitengewoon
secundair onderwijs?
Tussen 20 maart en 31 maart wanneer een broer of zus
al op school zit of wanneer een ouder op de school werkt.
Vanaf 6 mei kan iedereen inschrijven.

Infoavond ‘Op stap naar het secundair
onderwijs’

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

ruimte van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Voor ouders van kinderen die naar het secundair onderwijs
overstappen.

i

Lees meer in de folder ‘Inschrijven in een
secundaire school in Lokeren’. Die vind je op
de website van het LOP www.lop.be, klik in
linkerkolom op LOP Dender-Durme, klik op
Lokeren SO, klik bovenaan op Actueel.
Je vindt op die website ook de vrije plaatsen per
school voor elke inschrijvingsperiode.

Dinsdag 21 februari, start: 19.30 uur, plaats: ontmoetings-

JEUGD
JAC Flash

Ge-hik-kig nieuwjaar!
Na de uitbundige eindejaarsfeesten helpt JAC Lokeren je
met veel plezier bij het ontnuchteren. Hierbij alvast enkele
voorspellingen voor degenen die de afgelopen weken te
diep in het glas gekeken hebben.
Er zal een reukje zitten aan 2017
Alcohol wordt via de spijsvertering opgenomen in het
bloed. Als dat bloed langs de longen passeert, komen er
alcoholmoleculen terecht in de longblaasjes. Die alcoholmoleculen adem je zelfs de dag nadien nog uit. Heerlijk!
We krijgen géén babyboom over 9 maanden
Hoewel alcohol weleens meer zin geeft in seks, worden je
bedprestaties er niet bepaald beter op. Alcoholgebruik kan
ook de eicellen of het sperma beschadigen, waardoor je
vruchtbaarheid vermindert.
In januari 2017 heb je misschien iets op je lever
Alcohol afbreken is een zware job. Je lever draait overuren
en heeft geen tijd meer om ook nog vet te verbranden.
Dus wordt dat vet opgeslagen, waardoor je leververvetting
krijgt. Bij overmatig en langdurig drankgebruik kan de lever
ontsteken of verharden (levercirrose).
Tegen februari beslis je om je leven over een andere
boeg te gooien
Onder het moto ‘Een maand zonder, een maand gezonder’
sloegen de DrugLijn en Stichting tegen Kanker de handen

in elkaar om een nieuwe uitdaging de wereld in te sturen.
Tijdens hun Tournée Minérale kan je heel de maand
februari ongegeneerd mee ontnuchteren. Durf jij het
experiment aan om een maand lang geen druppel alcohol
aan te raken en zo je lichaam wat rust te geven? Surf eens
naar www.tourneeminerale.be voor meer info over deze
campagne.
Benieuwd hoe het met jouw drankgebruik en kennis over
alcohol gesteld is? Doe de test op www.druglijn.be. Voor
extra informatie en advies kan je steeds bij het JAC terecht.
JAC Lokeren wenst iedereen een helder hoofd in 2017.

i

JAC is het jongerenaanbod van het Centrum
Algemeen Welzijnswerk. “Ben jij tussen 12 en
25 jaar? Wij zoeken mee naar een antwoord op al
je vragen (gratis, anoniem en vertrouwelijk).
Wij staan voor je klaar.”
JAC Lokeren, Sportlaan 2 (de buitentrap links
van het zwembad), 09 340 95 36,
jac.lokeren@cawoostvlaanderen.be.
Meer info op www.jac.be.
Opgelet: het JAC werkt enkel nog op afspraak.
Je kan dus niet meer vrij langsgaan op
woensdagnamiddag.

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

16
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Jeuk!

JEUGD EN ONDERWIJS

ie

iten tijdens de vakant

Sport- en jeugdactivite

Paasvakantie 2017

Tijdens de paasvakantie 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.
WEEK 1
Geboortejaar
2013-2011

SpAt!-kamp: Winnie De Poeh

Geboortejaar
2013-2011

SpAt!-kamp: De Leeuwenkoning

Geboortejaar
2010-2005

SpAt!-kamp: Star Wars

Geboortejaar
2013-2012

Multimove

Geboortejaar
2012-2011

Bewegingsweek

Geboortejaar
2010-2005

Zwemmen – omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Voorbereidend zwemmen – omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Badminton – omnisport

Geboortejaar
2007-2003

Slagsporten – omnisport

Geboortejaar
2008-2005

Volley/netbal – omnisport

Geboortejaar
2007-2003

Ravotkamp

Geboortejaar
2010-2005

Turnen - omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Dansen – omnisport

Ga samen met Winnie De Poeh en zijn vriendjes mee op ontdekkingstocht.
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Leer wat je allemaal moet kunnen om de koning van het dierenrijk te worden.
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Ga mee in de strijd met de andere Jedi om de Sith te verslaan.
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 12 uur | 35 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Jeugd- en sportcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 85 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 85 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 7 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

WEEK 2
Geboortejaar
2013-2011

SpAt!-kamp: Frozen

Geboortejaar
2013-2011

SpAt!-kamp: Op camping bij Samson en Gert

Kan jij prinsessen Elsa en Anna helpen om het koninkrijk te redden?
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Ga mee kamperen met Samson, Gert, de Burgemeester, meneer Spaghetti en al
hun andere vrienden.
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
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geboortejaar
2010-2005

SpAt!-kamp: Suske en Wiske

Geboortejaar
2013-2012

Multimove

Geboortejaar
2012-2011

Bewegingsweek

Geboortejaar
2010-2005

Zwemmen – omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Voorbereidend zwemmen – omnisport

Geboortejaar
2010-2005

Balsporten - omnisport

2009-2005

Circus - omnisport
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

2007-2003

Cyclocross Flandrien Week

Stap in de teletijdmachine van professor Barabas en ga zo mee op avontuur met
Suske en Wiske.
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 12 uur | 35 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: vertrek Sport- en
Jeugdcomplex

2008-2003

Kajak – avontuur
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 85 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: vertrek Sport- en
Jeugdcomplex

2010-2007

Ponykamp
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 140 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Stal De Vogelzang

2010-2005

Dans – omnisport
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 9 uur tot 16 uur | 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week | Plaats: Sport- en Jeugdcomplex

2011-2004

Paasstage voetbal of omnisport
Van maandag 10 april t.e.m. vrijdag 14 april van 13.30 tot 16.30 uur | 15 euro
volledige week | 4 euro (met voorinschrijving)/5 euro per dag
Plaats: FC Daknam en SKL Doorslaar

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op maandag 20 februari om 19 uur online.
Voor de online inschrijven, surf je naar: https://webshoplokeren.recreatex.be/. Inschrijvingen ter plaatse
gebeuren in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2. Er is vooropvang vanaf 8 uur en naopvang tot 17.30 uur.
Opgelet: op de buitenlocaties zijn er aangepaste opvanguren.
Wie vragen heeft over de vrijetijdspas om aanspraak te maken op verlaagde prijzen
kan hiervoor terecht bij het OCMW tijdens de kantooruren.
Meer informatie: dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 50 80, inschrijvingenSJC@lokeren.be

Theater- en creakamp Lust naar Kunst
Tijdens de paasvakantie werkt Lust naar Kunst gedurende vijf
dagen rond de verschillende aspecten van het acteren met als
uiteindelijk doel een optreden op het Parktheaterfestival. Op
deze manier komen de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes in aanraking met de verschillende toneelaspecten. Het
kamp is geschikt voor zowel jongens als meisjes. Creativiteit,
ontspanning en plezier staan centraal.
Onder leiding van een professionele docent (Lieve Vercauteren)
zal er gewerkt worden aan een écht theaterstuk. In de namiddag
knutselen de kinderen aan het decor en de attributen voor het stuk.

Het einddoel is een optreden op 28 mei tijdens het Parktheater
festival.
Deelnameprijs: 75 euro, leeftijd: geboortejaar 2007 tot en met 2004.
Data:
• 3, 4, 5, 6 en 7 april (volle dagen: 9.30 tot 16.30 uur; locatie: lokalen
van Aurora, Kazernestraat)
• 20 mei en 27 mei (halve dagen: voormiddag; locatie: Cultureel
Centrum)
• optreden op 28 mei (Josephine Charlottepark -Parktheaterfestival)
Meer info en inschrijvingen: bestuur@lustnaarkunst.be

Buitenschoolse opvang
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De reservaties voor Kinderclub Patjoepelke starten op dinsdag 21 februari vanaf 18.30 uur via https://lokeren.ticketgang.eu.
Ouders die niet vertrouwd zijn met een PC kunnen gaan reserveren in de Sportlaan 4 vanaf 18.30 uur. Hou er rekening
mee dat u eerst een gezinsaccount moet aanmaken (14‑tal dagen op voorhand op https://lokeren.tichtgang.eu) vooraleer
u reservaties kunt verwerken op deze site.
INFOKRANT LOKEREN | februari 2017

JEUGD

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Tienerfuif ‘Space edition’
Deze tienerfuif is al aan zijn derde editie toe. De voorbije
twee fuiven waren telkens een spetterend succes met
telkens meer dan 700 feestvierders. De tienerfuif zal dit
jaar plaatsvinden op vrijdag 3 maart, van 20 tot 24 uur in de
fuifzaal van het Sport- en Jeugdcomplex. Alle 12 – 15-jarigen
zijn welkom om in een veilige en gecontroleerde omgeving
hun beste dansmoves boven te halen. Het thema voor 2017
is ‘Space edition’.
De muziek zal verzorgd worden door KingCat&CatZilla,
DJ Ollround en Daddycate. Er wordt ook heel wat randanimatie voorzien, zoals een sms-wall, photobooth, kapsalon/
make‑upstand.
Alle Lokerse tieners krijgen een persoonlijke uitnodiging in
de bus met meer uitleg. Om zoon- of dochterlief veilig af
te zetten wordt er een kiss- en ridezone voorzien. Fuivers
die niet alleen naar huis mogen, worden begeleid tot bij de
ouders. Tabak en alcohol worden niet toegelaten.
De organisatie is dit jaar een samenwerking tussen KSAEksaarde en de dienst Sport- en Jeugd. De toegangsprijs is
2 euro. Je hoeft je kaart niet op voorhand te bestellen.

i

Info: Facebookpagina van de jeugddienst
Facebookpagina/tienerfuif of bij de dienst Sporten Jeugd, Michiel Van Nieuwenhuyse en Ignace
De Block, jeugddienst@lokeren.be, 09 340 95 35

SPORT

SPORTACTIVITEITEN SPORTDIENST
Candlelightswimming
Op donderdag 16 februari van 19 tot 20.30 uur organiseert
het Durmebad 'Candlelightswimming'. In de sfeer van Valentijn, met kaarsjes, romantische muziek en een drankje.

Naschools sportaanbod i.s.m. SNS
• Jeugdzaalvoetbal (voor jongeren van 10 tot 15 jaar)
Kom na school een uurtje meetrainen en verbeter je
dribbel- en traptechniek.
• Sportmix girls only (voor meisjes van 10 tot 15 jaar)
Kom samen met vriendinnen elke week proeven van een

Feestelijk zwemmen in het Durmebad
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Kickbox 'girls only'

andere sport (dans, conditiecircuit, lopen, zwemmen,
kickbox, basketbal, badminton). In samenwerking met Lokerse sportclubs (dansschool DIOP, Elite Gym Lokeren…).
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. 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

Sport overdag – Ladies move
Wil je graag je fitheid, figuur en conditie verbeteren? Ben
je op zoek naar een ontspannende activiteit overdag? Wil
je dit graag doen samen met andere vrouwen? Hou je van
bewegen op muziek? Wil je regelmatig en vrijblijvend aan
sport doen? Ga dan eens proeven van Ladies move, een
sportuurtje voor vrouwen. Iedereen is welkom (18+) om samen te ontspannen en te bewegen (laagdrempelig niveau).
Op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur: dans,
op donderdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur: fitness.
Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen.
Locatie: Stedelijke gevechtssportzaal, Kazernestraat 95.
Je kan elk moment starten met 2 gratis proeflessen.
Daarna: 20 euro voor een 10-beurtenkaart of vrijetijdspas.
Geen voorinschrijving nodig, ga gewoon langs.

20
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Sportdienst Lokeren zoekt enthousiaste
sportmonitoren m/v voor 2017
De sportdienst organiseert jaarlijks een 120 sportkampen
voor deelnemers van 4 tot 15 jaar. “We geven de voorkeur
aan studenten of afgestudeerden lichamelijke opvoeding
en kleuteronderwijs of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken.”
− Je bent minstens 17 jaar (°1999)
− Je beschikt over een sportdiploma van de Vlaamse Trainerschool en over de nodige begeleidende en sportieve
competenties en hebt ervaring in 1 of meerdere sporten.
− Je bent in staat alleen voor een groep te staan van
16 jongeren.
− Je bent graag sportief bezig met kinderen.
− Je bent enthousiast en werkt graag in teamverband.
Monitoren krijgen een monitorencontract voor tijdelijke
tewerkstelling in de sociaalculturele sector en worden
vergoed volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.
Info en inschrijving via de dienst Sport- en Jeugd:
elke.de.meester@lokeren.be. Je beschikt niet over een
sporttechnisch diploma maar hebt wel ervaring binnen
een sportclub? De sportdienst organiseert jaarlijks een
aantal workshops (EHBO, algemeen gedeelte en didactiek). Deelname is gratis mits aanmelding en na een
positieve evaluatie kom je misschien toch in aanmerking. Meer info bij elke.de.meester@lokeren.be

SPORT

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

SENIORENACTIVITEITEN

ANDERE SPORTACTIVITEITEN

Nieuwe start bowling

Gratis karate

De volgende bowlingnamiddagen vinden plaats in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in Hamme. Vooraf inschrijven bij de
sportdienst: 09 340 50 80. Meespelen kost 8 euro (2 spelen,
koffie en taart inbegrepen). Iedereen kan mee, ook
senioren die niet over eigen vervoer beschikken. Vertrek om
13.30 uur op de parking van het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2.
Data: 10 en 24 februari.

Curvebowls voor senioren
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. 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.
Data: 6, 13, 20 en 27 februari.

Karate Club Lokeren richt nieuwe cursussen in voor beginners, voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar. Elke zondag in
februari van 10.30 tot 11.30 uur en elke vrijdag van 18.30 tot
19.30 uur. De lessen worden gegeven door gediplomeerde
trainers. Iedereen welkom.
Gevechtsportcentrum Kazernestraat 95, info: Karate
Club Lokeren, 0498 51 51 72

VEILIGHEID EN VERKEER

Snelheidslimieten vanaf 1 januari 2017
Op 1 januari is de maximum snelheid op gewone wegen buiten de
bebouwde kom veranderd. Waar de maximum snelheid tot nu toe
90 km/u bedroeg, wordt dit vanaf dan 70 km/u. Als er dus geen
snelheidsborden (C43-verkeersbord met snelheidsbeperking tot
70 km/u) meer staan, is de snelheid beperkt tot 70 km/u en voor
voertuigen +7,5 ton zelf tot 60 km/u.
Die maatregel geldt in heel Vlaanderen. De C43-verkeersborden
70 km/u zullen geleidelijk worden verwijderd.

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
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van uw rijksregisternummer. Als dit nummer niet vermeld staat
op uw identiteitskaart, dient u dit zelf vooraf aan te vragen op de
bevolkingsdienst, Groentemarkt 1.
Meer info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8 (tweede verdieping), 09 340 95 00

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

Preventietip van de maand
Een cilinder die meer dan 2 mm uitsteekt kan worden geforceerd
met eenvoudig gereedschap. De installatie van een veiligheidsbeslag (langschild of rozet) vormt dan ook de noodzakelijke aanvulling op het inbraakwerend slot. Deze bescherming heeft maar één
doel: beletten dat de inbreker een aangrijpingspunt heeft en dat
de cilinder kan worden afgebroken.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Bemande snelheidscontroles december
PLAATS

TOEGELATEN
SNELHEID

GECONTROLEERDE VOERTUIGEN
141

OVERTREDINGEN

PIEKSNELHEID

4

87 km/u
68 km/u

Antwerpse Steenweg

70 km/u

Bakkerstraat

50 km/u

54

8

Bautschoot

50 km/u

241

30

76 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

151

18

111 km/u

Doorndonkeindeken

50 km/u

32

7

74 km/u

Eekstraat

50 km/u

34

4

70 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

512

81

75 km/u

Groenstraat

50 km/u

41

6

73 km/u

Heiendestraat

50 km/u

692

104

88 km/u

Hoekstraat

70 km/u

38

1

82 km/u

Naastveldstraat

50 km/u

106

8

77 km/u

Nieuwe Dreef

50 km/u

99

14

76 km/u

Oude-Bruglaan

50 km/u

955

21

82 km/u

Papestraat

50 km/u

41

4

71 km/u

Rechtstraat

50 km/u

209

60

85 km/u

Rozenstraat

50 km/u

154

17

85 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

89

8

70 km/u

Spoorweglaan

50 km/u

6

0

-

Sportlaan

50 km/u

463

23

75 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

167

17

77 km/u

Zelebaan

50 km/u

1339

99

97 km/u

MILIEU EN NATUUR

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

SOCIAAL EN GEZONDHEID
Ondersteuningsnet Lokeren viert eerste
verjaardag met een nieuwe website
Ondersteuningsnet Lokeren is een samenwerkingsverband
van vier Lokerse vzw’s die zich inzetten voor meerderjarigen
met een beperking: Alderande, MFC De Hagewinde/
meerderjarigen, De Sperwer en Emiliani.
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Sinds 1 april 2016 heeft het ondersteuningsnet Lokeren
een centraal aanmeldpunt in het Sociaal Huis van de stad
Lokeren. Straks viert het aanmeldpunt dus zijn eerste
verjaardag in het Sociaal Huis. In het aanmeldpunt zijn
volwassen mensen met een beperking welkom met alle
mogelijke vragen over ondersteuning of begeleiding. Om het
publiek nog beter te informeren is er nu ook een gloednieuwe

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

website: www.ondersteuningsnetlokeren.be, boordevol
informatie over de ondersteuningsmogelijkheden in
Lokeren en omgeving. En er is ook een facebookpagina
www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren. Wil je het
nieuws vanuit ondersteuningsnet Lokeren volgen, ‘like’
dan de pagina.
Je kan in het centraal aanmeldpunt terecht op afspraak,
maar het kan ook zonder afspraak op volgende
momenten: maandag, woensdag en vrijdag van 9
tot 12 uur, dinsdag en donderdag van 13 tot 16 uur.
Afspraken kunnen tijdens de kantooruren of op dinsdagavond tot 20 uur.
Contact: Lieve Peleman, Sociaal Huis, Lepelstraat 4,
09 340 86 35, aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be

Babbelonië

SOCIAAL EN GEZONDHEID

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
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 50 01 00 elke werkdag van 8 tot 20 uur

Hoe reageren op ruzie tussen de kinderen?

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 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 2,
9, 16 en 23 februari; gratis.
Plaats: Ontmoetingshuis De Moazoart,
Kazernestraat 80.
Organisatie en reservatie: Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84, waas‑en‑dender@vormingplus.be

Opvoedingsdeskundige Sonja Peeters

“Mijn twee dochters (12 en 13 jaar) maken constant ruzie.
Het komt er meestal op neer dat de oudste de jongste
uitlacht of plaagt, waarna ze elkaar in de haren vliegen. Ik
vind het jammer dat ze niet wat beter met elkaar kunnen
opschieten en heb al alles geprobeerd om een einde te
maken aan dat eeuwige bekvechten, want het drukt echt
op de sfeer in huis. Wat kunnen we doen?”
Conflicten horen bij het leven. En waar kan je er beter mee
leren omgaan dan in de veiligheid van je eigen gezin? De
ruzies tussen je twee dochters zijn dus eigenlijk een goede
leerschool voor hen. Door hun conflicten bereiden ze zich
voor op de wereld daarbuiten. Als ouder moet je soms op je
tanden bijten want prettig is het uiteraard niet.
Toch kan je best niet te veel tussen komen. Kinderen leren
zelf hun conflicten oplossen. Ze leren bovendien niet
alleen opkomen voor zichzelf maar ook de grenzen van de
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ander respecteren. Ruzie maken is dus zeker toegestaan.
Aan de manier waarop kan je wel grenzen stellen. Maak
duidelijke afspraken rond wat kan en wat niet. Elkaar fysiek
pijn doen bijvoorbeeld is niet toegestaan. Je dochters
mogen van mening verschillen maar ze hebben nog wel
jouw begeleiding nodig hoe ze dat best doen. Zo wordt
ruziemaken ook een les in verwoorden wat je voelt zonder
de ander aan te vallen.
Kies zeker geen partij als je toch moet tussenkomen. Om
ruzie te maken ben je minstens met twee en elk heeft dus
zijn aandeel. Wil je jouw kinderen helpen zodat ze zelf
conflicten leren oplossen, maar weet je niet goed hoe dit
aan te pakken?
In het Huis van het Kind kan je erover praten tijdens het
spreekuur voor ouders. Vragen, twijfels en onzekerheden
mogen daar aan bod komen en kunnen er aangepakt
worden. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden
waardoor je weer verder kunt. Een afspraak kan je maken
op 0471 85 49 22. De gesprekken zijn gratis.
Neem ook eens een kijkje op www.groeimee.be

Mindful peuter- en kleuteryoga
In deze lessen ervaren peuters en kleuters de helende
kracht van yoga. Het zijn losse lessen zodat peuters/
kleuters op elk moment kunnen aansluiten. Yoga in
combinatie met mindfulness stimuleert de ontwikkeling. In
de lessen wordt spelenderwijs gewerkt met thema’s uit de
natuur zoals bloemen en bijen, de zee, de boom.
Trek best soepele kledij aan en breng bij voorkeur je eigen
matje mee.
Waar, voor wie en wanneer?
Op maandagnamiddag 16.30 tot 17.15 uur voor peuters en
kleuters van 2.5 jaar tot 5 jaar. De sessies vinden wekelijks
plaats in het Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Info: via lesgeefster Ginny Hillebrandt,
ginnyhillebrandt@gmail.com, 0478 43 61 23, via Huis van het
Kind: Nele Bulens, 09 340 95 31, nele.bulens@lokeren.be,
of word lid van facebookgroep ‘dienst Samenleving
Lokeren’. In samenwerking met het Huis van het Kind en de
sportdienst

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.

Emiliani vzw zoekt sportieve vrijwilligers die enkele bewoners willen begeleiden bij het bewegen en sporten (o.a. netbal, fitness, lopen). Emiliani zoekt ook een voetbalfan om met een bewoner over
voetbal te praten of om samen naar het voetbal te gaan. U bent verzekerd en krijgt de nodige ondersteuning bij uw taak als vrijwilliger.
Contact: Marleen Fonteyn, marleen.fonteyn@emiliani.be,
09 348 17 39

Zitdagen Federale Pensioendienst en Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling loontrekkenden: woensdag 15 februari van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 15.30 uur
• regeling zelfstandigen: woensdag 15 februari van 9 tot 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof van Eksaarde, Eksaardedorp 88: iedere tweede en vierde donderdag van de maand van 13.30 tot 15 uur.
De zitdagen vinden plaats op donderdag 9 februari en donderdag
23 februari.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT/IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het OCMW-Sociaal
Huis, Lepelstraat 4 een zitdag van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid Brussel van 13.30 tot 15 uur. U kan er terecht voor vragen in
verband met Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming
(IVT/IT) en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
De zitdag heeft plaats op dinsdag 28 februari.
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WZC Hof Van Eksaarde zoekt vrijwilligers voor de maaltijdzorg. De
vrijwilliger staat samen met het verzorgend personeel in voor het
maaltijdgebeuren (’s ochtends, ‘s middags en ’s avonds).
Het Sociaal Huis is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor
de Minder Mobielen Centrale (MMC). Als chauffeur van de MMC
voert u mensen met verplaatsingsproblemen naar de dokter, de
winkel, enz. Meestal gaat het om mensen die vanwege hun leeftijd
of ziekte minder mobiel zijn geworden en ook moeilijker gebruik
kunnen maken van het openbaar vervoer. Wij zijn op zoek naar personen die sociaal voelend zijn, tijd kunnen vrijmaken, over een auto
beschikken en zich graag inzetten voor anderen. Uiteraard bepaalt
u zelf welke dagen en uren u wenst te rijden. Elke chauffeur van de
MMC is verzekerd en ontvangt per kilometer een vergoeding.
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het Sociaal Huis
over een eigen aangepast voertuig.
Meer info: OCMW – Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren
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Vacature

Stad en OCMW Lokeren leggen een gemeenschappelijke wervingsreserve aan voor:

Administratief medewerker
weddeschaal C1-C3 │ m/v │ contractueel │ voltijds/deeltijds

Functie
• Als administratief medewerker sta je in voor de administratieve ondersteuning en het loketwerk
eigen aan een bepaalde dienst.

Profiel
• Je beschikt over goede organisatorische, redactionele en communicatieve eigenschappen en kan vlot
en klantvriendelijk omgaan met publiek
• Je hebt een gedegen kennis van informatica
• Als organisatorische duizendpoot kan je zowel zelfstandig als in team werken
• Discretie en vertrouwelijkheid vind je belangrijke eigenschappen
• Je hebt een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of een hoger diploma
• Je slaagt voor een selectieprocedure die resulteert in een lijst van de geslaagde of geschikt bevonden
kandidaten.

Ons aanbod
• Minimum bruto aanvangswedde € 1852,51 (voltijdse tewerkstelling)
• Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een
maximum bruto eindwedde van €3390,57 (voltijdse tewerkstelling) • Tewerkstellingen in
overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals
relevante privé-ervaring (maximum 12 jaar)
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor
woon-werkverkeer
• Extra legaal pensioen
• Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen
• Opname in wervingsreserve van één jaar (verlengbaar)
• Bij een vacature worden de geïnteresseerden uit de wervingsreserve opgeroepen voor een interview
en eventueel bijkomende proef gericht op de specifieke dienst.

Interesse?
Tot en met 21.02.2017 kan je solliciteren via
www.lokeren.be/stad-en-bestuur/werken-bij-de-stad/vacatures
Bij je kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie van je diploma secundair onderwijs en een
uittreksel uit het strafregister, model 1 - art. 595 Sv (maximaal 3 maanden oud op 21.02.2017) toegevoegd te worden. Dit moet ten laatste op 03.03.2017 in ons bezit zijn om te worden toegelaten tot de
selectieprocedure.

Meer informatie?
vacatures@lokeren.be of telefonisch 09 342 30 11
INFOKRANT LOKEREN | februari 2017
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Briljanten jubileum

Diamanten jubileum

Raphael De Smedt– Olga Van Damme
9 februari 1952

Romain Van Eynde – Rachel Van de Voorde
9 februari 1957
Robert Hebberecht – Georgette De Beule
20 februari 1957
Emiel Van Streydonck – Justine Steveninck
23 februari 1957

PRAKTISCH

Project-MER bedrijventerrein E17/4 ligt ter inzage
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad
Lokeren maakt bekend dat de nota omtrent het projectmilieueffectrapport voor het bedrijventerrein E17/4, ter
inzage van het publiek is gelegd.
De nota ligt ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening
van 23 januari t.e.m. 21 februari 2017, alle werkdagen van
9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur (op dinsdag tot 19 uur),
behalve op vrijdagnamiddag.
Deze nota kan eveneens geraadpleegd worden op de
website van de dienst MER (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/

dossierdatabank dossier code PR2422), of op de website
van de stad Lokeren.
Opmerkingen en adviezen dienen uiterlijk 21 februari 2017
bezorgd te worden. U kan zich hiervoor richten naar:
- college van burgemeester en schepen van de stad Lokeren, dienst Ruimtelijke Ordening, Groentemarkt 1,
9160 Lokeren, of via ruimtelijkeordening@lokeren.be
(met vermelding van de nota waarop de opmerking betrekking heeft)
- afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst MER,
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, mer@
vlaanderen.be, of online uw opmerkingen toevoegen.

Stad Lokeren –
VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP per opbod
Op zaterdag 4 februari om 9 uur in het Bospark, Antwerpse
Steenweg (omgeving ex-Parkhotel): meerdere loten brandhout
in verschillende maten, soort en gewicht. Belangrijk: de koper
moet zichzelf organiseren om het hout na aankoop zo vlug
mogelijk weg te halen. Betaling ter plaatse kan zowel cash als
met Bancontact.

Aanpassingen openingsuren Werkwinkel
Nieuwe openingsuren VDAB

Na de kerstvakantie wijzigen de openingsdagen van VDAB. De
VDAB-consulenten zijn vanaf dan aanwezig op maandag: van
9 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 16 uur, donderdagvoormiddag:
enkel op afspraak.

Nieuwe openingsuren PWA

Sinds 1 januari is het PWA-kantoor enkel op vrijdag open en op
dinsdag (14-daags) op afspraak. Uren: vrijdag: van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16 uur. Telefonisch kan u de beambte op vrijdag
(09 340 51 26) bereiken of via e-mail: pwa.lokeren@skynet.be
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PRAKTISCH
Stadsdiensten

Vredegerecht

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

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.

Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
13 maart om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal van de
bibliotheek of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.
Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen
per post, is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis,
Groentemarkt 1, of door het bedrag te storten op 091‑0002961-80 met
vermelding ‘dagorde- gemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde hebben plaats in het
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende data: 7 en 21 februari. 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.

Ondersteuningsnet Lokeren in het Sociaal Huis:

In het centraal aanmeldpunt voor volwassen mensen met een
beperking, kan men terecht op afspraak tijdens de kantooruren of
op dinsdagavond tot 20 uur. Men is ook welkom zonder afspraak op:
maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, dinsdag en donderdag
van 13 tot 16 uur.
Contact: Lieve Peleman, Sociaal Huis, Lepelstraat 4, 09 340 86 35,
aanmelden@ondersteuningsnetlokeren.be,
www.ondersteuningsnetlokeren.be,
www.facebook.com/ondersteuningsnetlokeren
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 23 februari
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

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

24 februari tot 28 februari - Dr. K. Leysen

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.
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Oplage: 18.000 ex.
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Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, Giovanni Van Avermaet, Laura D’hossche
dienst communicatie en stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 14,
infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Danny Wagemans Photography (cover),
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in Lokeren

ZATERDAG 18 FEBRUARI

[

GELICHT

]

DKO-dag:
POP-UP-academie
“Naar jaarlijkse gewoonte haalt de Kunstacademie Ter
Beuken alles uit de kast voor de Dag van de Kunstacademie.
Op zaterdag 18 februari poppen we overal up in de stad
Lokeren. Doorlopend kan je genieten van het resultaat van
de leerlingen muziek, woord en beeldende kunsten. We
hopen dat we met onze kunsten uw hart en uw hoofd doen
poppen van plezier.”
Alle voorstellingen zijn gratis toegankelijk.
Voor uren en locaties:
www.lokeren.be/kunstacademie
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AGENDA
Donderdag 2 februari


actieve senioren afdeling
Lokeren, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

FILM

‘The handmaiden’

Vrijdag 3 februari


FEEST

Jaaropener KVLV Oudenbos
‘Vrouwen met Vaart’

verantwoordelijke – e-mailadres. Je
inschrijving is definitief na een e-mail
ter bevestiging.
20 tot 23.45 uur (deuren
om 19.15 uur), Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2;
20 euro/ploeg
Organisatie en reservaties:
VC Panda's Lokeren vzw,
quiz@vcpandas.be,
www.vcpandas.be
PODIUM

‘Hotel op stelten’ - toneel
Park Chan-Wook – Zuid-Korea 2016
– duur: 144’
Korea, de jaren 1930, tijdens de
Japanse kolonisatie. Een jonge vrouw
(Sookee) is aangenomen als dienstmeisje door een rijke Japanse erfgename (Hideko). Zij leeft op een groot
landgoed, afgesloten van de buitenwereld en in de macht van een tirannieke
oom. Maar Sookee heeft een geheim.
Met de hulp van een oplichter, die zich
uitgeeft voor een Japanse graaf, zijn er
andere plannen voor Hideko.
“The handmaiden – let op de talloze ingenieuze details ook –is een
even heerlijk als ironisch, een even
uitgekookt als elegant oplichtersverhaal, verpakt als een vermakelijke en
verleidelijke erotische thriller. Klasse.”
(Filmmagie)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (met kortingen)
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Met workshops (gelaatsverzorging,
aperitiefhapjes maken, breien voor iedereen) en een drink op het nieuwe jaar.
19 uur, parochiezaal Oudenbos,
F. Hanusdreef 37
Meer info: Nadine
Van den Bossche,
nadinevdb@gmail.com,
09 349 11 74
HOBBY/TOERISME

15e PandaQuiz
Leuke en pittige quiz samen met
vrienden, collega’s of familie. Max. 5
spelers. Inschrijving verplicht voor
29 januari met ploegnaam – naam

Toneelkring Bezeboot uit LokerenDoorslaar brengt een opvoering
van ‘Hotel op stelten’ van auteur
Ray Cooney, in regie van Anny
Schamphelaere.
20 uur, parochiezaal LokerenDoorslaar; kaarten te verkrijgen
aan de ingang van de zaal.
PODIUM

Action Zoo Humain – ‘Join the
Revolution’ - theater
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

SPORT

Pannenkoekenwandeling met
Vlaamse actieve senioren
afdeling Lokeren
Lichtmis met een pannenkoekenwandeling, door een mooi stukje natuur
en langs de Zuidlede.Wandeling van
6 km zonder tussenstop.
14 uur (start wandeling), parking
’t Veldcafé, Eksaardedam 11,
Moerbeke; 6 euro
Organisatie en info: Vlaamse

Action Zoo Humain – ‘Join the Revolution’
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Chikha 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).
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 13 – 12 - 10 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56
www.Lokeren.be/cultuur

Zaterdag 4 februari


PODIUM

‘Hotel op stelten’ - toneel
Zie 3 februari. Ook op 10, 11 en
17 februari.
20 uur, parochiezaal LokerenDoorslaar; kaarten te verkrijgen
aan de ingang van de zaal.
PODIUM

Bouke & live-orkest
Elvismatters – ‘Bouke rocks
Elvis’ - muziek

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 Elvis-entourage in de armen
werd gesloten. Op de dag dat 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
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

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

Kapitein Winokio – 		
‘ABC, zing maar mee!’ familie 4+/muziek vlieg

VORMING/INFO

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

Zondag 5 februari


HOBBY/TOERISME

‘WWF’, deel 4 –
postzegeltentoonstelling

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.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 euro – 9 euro (-12 jaar)
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Maandag 6 februari


SPORT

Fitness
Samen met zijn 8-koppige band en
een 11-koppig orkest, trekt Bouke
alle registers open in het repertoire
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Door Geert Callebaut.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,

Georganiseerd door KVLV Oudenbos.
Ook op 13 en 20 februari.
19.30 tot 20.30 uur,
Nieuwe Stationsstraat 14
Organisatie en info:

14 uur, PC Lokeren, Oude
Heerweg 180; gratis
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be

Marie-Josée Lintacker,
lintacker_mariejose@skynet.be,
09 348 44 71

Dinsdag 7 februari


VORMING/INFO

Handige apps voor
smartphones en tablets

Handige nieuwe apps, te gebruiken
op reis of voor fitness. Lore De Backer
leert je de bomen door het bos te zien.
20 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
7 euro
Organisatie en info:
Markant lokeren,
www.markantvzw.be/lokeren

zet een dramatische gebeurtenis
Eliza’s toekomst op de helling. Romeo
staat nu voor een fundamentele beslissing. Er zijn manieren om het probleem
op te lossen, maar die ondermijnen
alle principes waarmee hij zijn dochter
opgevoed heeft.
Internationaal gevierd Roemeens
regisseur Cristian Mungiu (Gouden
Palmwinnaar) keert terug naar Cannes
met een krachtige en universele
studie over de uitdagingen van het
ouderschap.
Winnaar Beste Regisseur – Cannes
2016
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (met korting)
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.Lokeren.be/cultuur

Vrijdag 10 februari


PODIUM

‘Hotel op stelten’
Zie 3 en 4 februari. Ook op 11 en 17
februari.
20 uur, zaal Gildenhuis Eksaarde;
kaarten te verkrijgen aan de
ingang van de zaal.
PODIUM

Nabil (NL) – ‘Tijdmachine’ comedy

HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek

Donderdag 9 februari


FILM

‘Bacalaureat’
Cristian Mingiu – Roemenië 2016 –
duur: 128’
Chirurg Romeo Aldea heeft zijn
dochter Eliza opgevoed met het idee
dat ze ooit in het buitenland zou gaan
studeren om elders een beter leven
te kunnen opbouwen. Op haar 18de
heeft Eliza een beurs op zak om psychologie te studeren in Engeland. Ze
moet enkel nog haar diploma middelbaar onderwijs halen – een formaliteit
voor een uitstekende studente als zij.
Maar de dag voor haar eindexamens

Rondleiding door de bibliotheek, met
uitleg over de computercatalogus.
Groepen enkel op afspraak.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70
SPORT

Petanque met Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren
Tijdens de wintermaanden op binnenvelden. Gratis voor iedereen.

‘Tijdmachine’ is het eerste avondvullende programma van comedian Nabil.
Als muzikaal talent duikt hij terug naar
de jaren 90, nostalgische tijd van
onbezorgdheid en veiligheid. De tijd
dat speelgoed nog speelgoed was, en
muziek nog muziek. De tijd dat zomervakanties eeuwen leken te duren. En
een tijd dat verkering vragen anders
ging dan nu. Wat zou jij doen als je
terug kon naar die tijd?
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 13 – 12 – 10 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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VORMING/INFO

Bewust duurzaam
consumeren
Karine Van Doorsselaer geeft reeds
meer dan 20 jaar les over duurzaam
ontwerpen en nodigt jullie uit tot een
boeiende gedachtenwissel over het
thema 'duurzame producten'.
19.30 tot 22 uur,
Bezoekerscentrum Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; gratis
Organisatie en info:
sarah.geers@vzwdurme.be,
09 348 30 20, Vzw Durme,
www.vzwdurme.be

Zaterdag 11 februari


PODIUM

‘Hotel op stelten’
Zie 3, 4 en 10 februari. Ook op
17 februari.
20 uur, zaal Gildenhuis Eksaarde;
kaarten te verkrijgen aan de
ingang van de zaal.

Tirol’. Inschrijven vóór 3 februari.
Vertrek tussen 11 en
14 uur, aan de schietstand,
Molsbergenstraat 6a;
14 (volw) – 7 euro (kind)
Organisatie en info:
Feestbestuur Molsbergenkermis,
molsbergenkermis@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Indianen van NoordAmerika, deel 5 postzegeltentoonstelling

PODIUM

Jimmy Halperin met Pål
Nyberg Trio - jazz
De Amerikaanse tenorsaxofonist Jimmy
Halperin doet tijdens een Europese
tournee met het Trio van Pål Nyberg
de Lokerse Jazzklub aan. Halperin
is een muzikant die de cool jazz van
Lennie Tristano voorziet van nieuwe
zuurstof. Jimmy Halperin (sax),Pål
Nyberg (gitaar), Robert Erlandsson
(bas), Andreas Fryland (drums).
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 15 euro
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be

Zondag 12 februari


HOBBY/TOERISME

Valentijnswandelsneukeltocht
Romantische wandeling waarbij u
onderweg verwend wordt met lekkernijen binnen het thema ‘Grüssen aus

32

én publiek, hopend op een plekje in
de nationale finale. Kom je hen ook
bewonderen en supporteren?
http://www.kunstbende.be;
https://www.facebook.com/
Kunstbende-Waasland
13.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
4 euro – gratis voor -26 jaar
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

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

Kunstbende Waasland
(evenement)
Kunstbende, dé legendarische expeditie in kunst voor iedereen van 13
tot 19 jaar, komt weer naar Lokeren.
Deelnemen kan in tien categorieën:
film, mode, circus, muziek, foto, dans,
beeldend, performance, TXT en DJ.
Alles mag en alles kan. Enthousiasme
en originaliteit zijn belangrijker dan
gelikte professionaliteit en technische
kunde.
Tijdens deze voorronde verrast al het
Wase jonge en creatieve talent jury

Wase Wolf Bigband o.l.v. Ben
Fleerakkers - jazz
Om hun repetitieweekend af te sluiten
geven de bigbandleden een concert in
de Lokerse Jazzklub.
15.30 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be
VORMING/INFO

Wat betekent Socrates
vandaag? ‘Zinzoekers op
zondag’
We staan stil bij de historische figuur
Socrates. Wat is de socratische
methode? Wat maakte de man zo
bijzonder? In welke politieke en
maatschappelijke context leefde de
filosoof? Wat betekent hij vandaag?
En waarom koos hij voor de gifbeker?

Dinsdag 14 februari


HOBBY/TOERISME

Kijk op klassiek
Muziek beluisteren op de zolder van
de bibliotheek, met muziekpedagoog
Jules De Beule. Op het programma:
‘Muziek voor strijkers, slagwerk en
celesta & Concerto voor orkest’ (B.
Bartok).
14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 4 euro
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, bibliotheek@lokeren.be,
09 340 50 70
Inschrijven tot 2 februari.
10 tot 12.30 uur, De Moazoart,
Kazernestraat 80;
11 (red. 5,5) euro.
Organisatie en info: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Maandag 13 februari


HOBBY/TOERISME

Rondleiding in de bibliotheek
Zie 9 februari.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie: Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70

ook dit Paterson behoort tot de
Verenigde Staten van vandaag. Het is
in ieder geval een noodzakelijke film
over een deel van het hedendaagse
Amerika als een oase van rust. Het
ontbreekt me aan superlatieven om de
verbijstering over de veelgelaagdheid
en de schoonheid van Paterson te
vatten. Een meesterwerk!” (Bram De
Sutter-Filmmagie)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME

Crea: papieren bloemen
maken

Donderdag 16 februari


SPORT

Fitness
Zie 6 februari. Ook op 20 februari.
19.30 tot 20.30 uur,
Nieuwe Stationsstraat 14
Organisatie en info:
Marie-Josée Lintacker,
lintacker_mariejose@skynet.be,
09 348 44 71

FILM

‘Paterson’

VORMING/INFO

Workshop bloemschikken
thema ‘Valentijn’ met Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren
Verras je partner met een mooi en
origineel bloemstukje. Voor heren en
dames. Opgelet: deze keer op een
andere locatie.
Van 14 tot 17 uur, Café De Zaal,
Hillarestraat 332; 25 euro
Organisatie en info:
Vlaamse actieve senioren afdeling Lokeren, 0473 20 76 08,
christiane1954@live.be

Jim Jarmusch - Verenigde Staten
2016 – duur: 118’
Paterson woont in... Paterson, New
Jersey, stad van dichters, van William
Carlos Williams tot Allan Ginsberg,
vandaag echter enigszins verloederd.
Hij is een dertiger en buschauffeur en
leidt een mooi georganiseerd leven
aan de zijde van Laura, enthousiaste
veelvraat van uiteenlopende projecten
en ervaringen, en de Engelse bulldog
Marvin. Elk vrij moment is voor zijn
geheime schriftje, waarin hij eigen
gedichten neerpent.
“Het is moeilijk voor te stellen dat

Rozen maken met koffiefilters. Ook op
23 februari.
19 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Organisatie en info:
Martha Sergeant,
martha_sergeant@hotmail.com
SPORT

Bowling met de Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren
Samen met vrienden 2 of 3 partijtjes
bowling koffie inbegrepen in Hamme,
Anglo Bowling.
13.30 uur (vertrek parking
Durmebad, Sportlaan 2) – van 14
tot 17.30 uur (start);
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7 euro (leden) – 8 euro
(niet‑leden)
Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren afdeling
Lokeren, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be
VORMING/INFO

Stress bij kinderen

Johan Petit & Adriaan Van Aken – ‘Het Einde is nabij’

Stress begrijpen helpt om oplossingen
te zoeken. In deze vorming wordt
dit thema verkend met de inbreng
van de deelnemers. Door Hendrik
Gaublomme.
20 tot 22 uur, Stedelijke
Basisschool Spoele, Spoele 40
Organisatie en info:
Vormingscentrum Opvoeding en
Kinderopvang – VCOK,
nele.arbyn@telenet.be

Petit (MartHa!Tentatief) en Adriaan
Van Aken (Het Nieuwstedelijk) geven
het woord hedendaagse betekenissen. Petit verbindt 'melancholie' en
'utopie' op onnavolgbare wijze met
elkaar: melancholie wordt ineens
een productieve kracht. De lezing
die daaruit voortvloeit, brengt heel
wat teweeg: (onbedoelde) ode aan
zanger Luc De Vos, maar ook luchtige,
persoonlijke lezing met verrassende
verwijzingen naar populaire cultuur
(Stromae, Jan Mulder, Freek De Jonge,
Morrissey, Theo Maassen).
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 13 – 12 – 10 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Vrijdag 17 februari

Zaterdag 18 februari



PODIUM



PODIUM

‘Hotel op stelten’

DKO-dag: POP-UP-academie

Zie 3, 4, 10 en 11 februari.
20 uur, zaal Gildenhuis Eksaarde;
kaarten te verkrijgen aan de
ingang van de zaal.

Zie UiTgelicht.
Voor uren en locaties:
www.lokeren.be/kunstacademie
HOBBY/TOERISME

PODIUM

Johan Petit & Adriaan Van
Aken – ‘Het Einde is nabij’ theater/lecture-performance
‘Het einde is nabij’ is een geanimeerde lezing over de productieve
kracht van melancholie. Acteurs Johan
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Carnavalsbus 2017
Bezoek aan de steunende herbergen
buiten het centrum van Lokeren.
13 uur, doorheen de stad
Organisatie: Orde van de Raepe,
secretaris@carnaval-lokeren.be,
0472 64 71 47

HOBBY/TOERISME

Krokuskaarting

Bieden met vier. Gratis inleg van
KWB: 40 euro.
20 uur, Parochiecentrum
’t Lavertje, Oude Heerweg 178;
2 euro (KWB-leden) - 3,50 euro
(niet-leden)
Organisatie: KWB Kopkapel
VORMING/INFO

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

Zondag 19 februari


HOBBY/TOERISME

Aperitiefdebat: 'Architecturale
waarde en restauratie van
oude hoeves'
Met mooie Lokerse voorbeelden en
praktijktips van architecten. Inleiding

Govaert lezen gedichten uit de nieuwe
bundel. Het ‘Bossa Duo’ met Guido
Ros (piano) en Jan Ghijselen (gitaar)
zorgt voor de muzikale intermezzo’s.
Naderhand wordt u een receptie
aangeboden.
10.30 uur, zolder van de
Stedelijke Bibliotheek,
Kerkplein 3; gratis
HOBBY/TOERISME

Snoeien van grootfruit workshop

van Dries Claeys, Centrum voor
Agrarische Geschiedenis en aansluitend Lokers aperitief. Inschrijven is
wenselijk.
10.30 tot 12 uur, Stadsmuseum
Lokeren, Markt 15 A; gratis
Organisatie en reservaties:
Stadsmuseum Lokeren,
09 345 44 58,
museum@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Voorstelling nieuwe
dichtbundel Herman Fierens

Maandag 20 februari


SPORT

Fitness
Zie 6 en 13 februari.
19.30 tot 20.30 uur, Nieuwe
Stationsstraat 14
Organisatie en info:
Marie-Josée Lintacker,
lintacker_mariejose@skynet.be,
09 348 44 71

Dinsdag 21 februari

SCW Gezinsbond Lokeren-Daknam &
Velt Reinaert nodigen uit op praktische
lessen: ‘Snoeien van grootfruit’. Rino
De Wilde leg uit welke takken wel en
niet mogen worden weggesnoeid.
Gelegenheid tot vraagstelling en
drankje achteraf. Inschrijven is niet
nodig.
9.30 tot 11.30 uur, bij Renaat
Van Ryckeghem, Beerveldse
Baan 14 te Lochristi;
2 euro (leden Gezinsbond en Velt)
en 4 euro (niet-leden)
Organisatie en info:
Kristof Van Stichelen
(vanstichelenfransen@skynet.be)
HOBBY/TOERISME

35e Postzegelbeurs

In november 2016 verscheen
‘Verglazende Tijd’, de vijfde dichtbundel van Herman Fierens. Hij stelt
de nieuwe publicatie voor. Dichteres
Lut de Block zal in haar inleiding
deze recente poëzie onder de loep
nemen en situeren in het oeuvre van
de auteur. Mieke Daelman en Hugo

Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

35e Postzegelbeurs voor postzegels,
postwaardestukken, postkaarten,
munten, ingericht door de Lokerse
Postzegelkring.
9 tot 16 uur, Parochiaal Centrum
Sint-Anna, Veerstraat 10; gratis

VORMING/INFO

Babymassage – oefensessie
Een moment van rust voor je baby
en jezelf. Aanleren van eenvoudige
massagetechnieken voor dagelijkse
toepassing. We verwachten vader,
moeder, grootouder of onthaalouder,
samen met zijn/haar baby tussen de
zes weken en zes maanden oud.
Van 9.30 tot 11 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; gratis
Organisatie en info:
CM, 03 760 38 11,
gezondheidspromotie.waasendender@cm.be
VORMING/INFO

‘Schone Kleren? Veel werk
aan de winkel’ - De Laatste
Dinsdag van februari

De Schone Kleren Campagne wil de
vuile was van de mondiale kledingindustrie buiten hangen en eist schone
kleren. De kledingketen zit ingewikkeld
in elkaar, met verschillende betrokken

in Lokeren
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partijen die allemaal proberen om
zoveel mogelijk winst te maken. Op die
manier is het niet evident om respect
voor de arbeidsrechten af te dwingen.
Die zijn nochtans wettelijk vastgelegd
in zowel nationale als internationale
wetgeving en regelgeving. Het grootste probleem is de toepassing en de
controle ervan. Wat kunnen we als
burger en als consument doen?
Inschrijven tot 11 februari.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 6,5 (red. 3,25) euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Woensdag 22 februari


Kiki Schippers (NL) – Wie kijkt?

VORMING/INFO

Fikry El Azzouzi over ‘Drarrie
in de nacht’
Schrijver Fikry el Azzouzi groeide
op in het Waasland en gooide hoge
ogen met ‘Drarrie in de nacht’. ‘Drarrie
in de nacht’ gaat over het leven in
Waasdorp, een generatiekloof en radicalisering. Daarnaast is Fikry el Azzouzi
columnist met een scherpe en interessante pen die het maatschappelijk
debat niet schuwt. Inschrijven is
noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor de
start van de activiteit.
Van 19.30 tot 22 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 6 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 23 februari


HOBBY/TOERISME

Crea: papieren bloemen
maken
Zie 16 februari.
19 uur, parochiezaal ’t Zaaltje,
F. Hanusdreef 37
Organisatie en info:
Martha Sergeant,
martha_sergeant@hotmail.com
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PODIUM

Veerle Malschaert –
‘Boegbeeld’ - Lady Comedy
Night
Voorprogramma: Kiki Schippers (NL)
– Wie kijkt?
Bij de nieuwe onewoman-comedyshow van Veerle Malschaert
‘Boegbeeld’, mag je lachen én huilen.
Want dat doet ze zelf ook. Als moeder
van 2 kinderen, pas gescheiden en
soms ontroostbaar, hapt ze naar
adem. Veerle sleurt je mee in haar
onweerstaanbare rollercoaster van
emoties, maar voegt tijdig de juiste
dosis humor toe, of een schaterlach.
Veerle Malschaert biedt je de herkenbaarheid die verlicht en troost als een
warm, zacht dekentje.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 14 – 13 – 11 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
SPORT

Biljarten, schaken, kaarten en
darts met de Vlaamse actieve
senioren afdeling Lokeren
Zonder competitie, gewoon onder
vrienden.
Van 14 tot 17.30 uur, zaal Quality
Snooker, Zele; 3 euro

Veerle Malschaert – Boegbeeld

Organisatie en info: Vlaamse
actieve senioren, 0479 35 19 62,
avanremoortere@telenet.be
VORMING/INFO

‘Kritisch en gezond’
Tijdens de infosessie ‘Kritisch en
gezond’ krijg je nuttige achtergrondinformatie en oefeningen om zelf kritisch
te leren omgaan met gezondheidsinformatie. Je leert de vele onderzoeken
in de pers over gezondheid beoordelen, een betrouwbare website
herkennen en je krijgt een antwoord
op de vraag of een forum een goede
plaats is om je zoektocht naar informatie te starten.
20 tot 22 uur, St-Jozefkerk Spoele
‘Onder de Klokke’, Jozef De
Veusterstraat 1; 8 euro
Organisatie en info:
Femma Lokeren, 09 348 50 08,
femma.lokeren.spoele@gmail.com

Vrijdag 24 februari


FEEST

Aanstelling Prins(es) carnaval
2017
Ontvangst en aanstelling van de
nieuwe prins(es) carnaval 2017 te
Lokeren.

samen in een voorstelling. Een feest
van verscheidenheid, op zoek naar
wat ons verbindt. Om de verschillen te
vieren.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 25 – 24 – 22 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
19.30 uur, Stadhuis Lokeren,
Groentemarkt 1
Organisatie en info:
Orde van de Raepe,
secretaris@carnaval-lokeren.be,
0472 64 71 47,
www.carnaval-lokeren.be
FEEST

Kinderstoet 2017 – Orde van
de Raepe

Georganiseerd door de Orde
van de Raepe in samenwerking met
alle kleuterscholen en basisscholen te
Lokeren.
14 uur, Centrum Lokeren, Markt 1;
gratis
Organisatie en info:
secretaris@carnaval-lokeren.be,
0472 64 71 47

VORMING/INFO

PODIUM

Eléonor & Malaika –
Odi et Amo - muziek

‘Blijft de ziekteverzekering en
gezondheidszorg betaalbaar?’
Sedert de laatste economische crisissen rijzen er heel wat vragen rond de
betaalbaarheid van de sociale zekerheid en is de mantra van besparingen
de boodschap. Spreker Ignace Leus
heeft een rijke staat van dienst in de
ziekteverzekering.
14 tot 16.30 uur, Zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro
Organisatie en info: Okraacademie (seniorenacademie)
Lokeren, ron.dv@skynet.be,
www.okra.be/waasendender

Zaterdag 25 februari


HOBBY/TOERISME

Koken voor mannen –
Gezinsbond Lokeren-Daknam

PODIUM

Stef Bos & groep –
Wereldwijd - muziek

Een avond als een wereldreis, in verhalen en muziek. Stef Bos reisde de
wereld rond en brengt zijn indrukken

50 euro (per koppel voor leden)
en 60 euro (per koppel voor
niet-leden).
Organisatie en info:
Georgette D’hondt,
georgette.dhondt@ugent.be,
0485 79 67 69

De mannen maken een volledig menu
klaar en met een aangepast wijntje
kunnen de dames proeven van de
heerlijke gerechten. Meebrengen:
aardappelmesje, dunschiller, snijplank
en handdoek.
18 uur (mannen) – 20 uur (partners) ’t Lavertje, Oude Heirweg;

Eléonor mixt folk, roots, jazz en fado,
en vermengt dit tot een fijngevoelig
geheel aangestuurd door de warme,
heldere stem van Elly Aerden (Olla
Vogala, Festivelo). De liedjes gaan
over het leven, de liefde en de keerzijde ervan. Hiervoor zocht Eléonor,
naast Latijnse teksten, ook inspiratie
in het Spaans en het Portugees, wat
zorgt voor een zuiderse en nostalgische sfeer.
Het Lokerse jongerenkoor Malaika
verzorgt het voorprogramma en brengt
als apotheose enkele nummers samen
met Eleonor.
Eléonor is: Elly Aerden (zang), Lara
Rosseel (bas, backing vocals), Luc
Vanden Bosch (drums), Stefan
Wellens (gitaar, altviool), Ewoud
Huygens (ud, percussie, zang, viool),
Anne Niepold (diatonisch accordeon),
Pieter Baert (piano). Jongerenkoor
Malaika o.l.v. Kristien Heirman en
Simon Neyt.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 13 – 12 – 10 euro
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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Zondag 26 februari


FEEST

46ste Grote Carnavalstoet
Lokeren

Dinsdag 28 februari


FILM

‘Home’

15 uur, Oude Bruglaan; gratis
Organisatie en info:
Orde van de Raepe,
secretaris@carnaval-lokeren.be,
0472 64 71 47

Maandag 27 februari


FEEST

Fakkelstoet en
Popverbranding 2017
Officieel einde van carnaval met fakkelstoet, popverbranding en rondgang
cafés. Vertrek aan Pompierken.
20 uur, Pompierken,
Lepelstraat 20; gratis
Organisatie en info:
Orde van de Raepe,
secretaris@carnaval-lokeren.be,
0472 64 71 47

RUBJO - Wannes Van Moeseke

38

Fien Troch – België 2016 – duur: 103’
Home vertelt het verhaal van een groep
tieners en de volwassenen die hen
omringen. Beiden hebben het moeilijk
om met elkaar te communiceren en
elkaars leefwereld te begrijpen. In
deze omgeving van twee worstelende
generaties arriveert de zeventienjarige
Kevin. Hij kan goed opschieten met zijn
neef Sammy en leert via diens vriendengroep ook John kennen. John zit in
een ondraaglijke thuissituatie en Kevin
voelt de drang om zijn nieuwe vriend te
helpen. Op een avond slaat het noodlot
toe en zet elke relatie onder druk.
Beste Regisseuse, Filmfestival van

Venetië - Beste Muziek, Film Fest Gent
“'Home', een levendig, maar naargeestig en benauwend portret van tieners
die maar moeilijk hun weg vinden in de
volwassen wereld, én volwassenen die
maar moeilijk hun weg vinden in de tienerwereld.” (Knack – Dave Mestdach)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,5 euro – 6 euro (met korting)
Organisatie en reservaties:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

TENTOONSTELLING
Van 15 tot 26 februari


RUBJO - Wannes Van
Moeseke
De meeste werken zijn schilderijen,
maar er is ook 3d-werk en foto’s
te zien. Wannes Van Moeseke
(°Lokeren, 1974) is oud-student van
het Stedelijk Secundair Kunstinstituut

‘De Rodelijvekens ‘ in Gent. Nog les
gekregen van Michael Borremans
en geselecteerd met het werk ‘Oxotassen’ in de Canvasconnectie.
CC Lokeren, Kerkplein 5 (hall)
tijdens de openingsuren; gratis
Info: www.lokeren.be/cultuur of
09 340 50 56

Van 28 februari tot 21 maart

WORDT VERWACHT
Zaterdag 4 maart


LSP-band, met special guests
John Terra & Udo & lokale
helden – ‘Van vroeger en nu’ muziek



‘Levend model & portret’ –
Jennifer Van Eetvelde
In de hall van het CC Lokeren loopt
van dinsdag 28 februari t.e.m. dinsdag
21 maart de tentoonstelling ‘Levend
model & portret’ van de Lokerse
kunstenares Jennifer Van Eetvelde.
Officiële opening met receptie op
zondag 5 maart om 11 uur in aanwezigheid van de kunstenares.
CC Lokeren, Kerkplein 5 (hall)
tijdens de openingsuren; gratis
Info: info@jennifervaneetvelde.be,
www.jennifervaneetvelde.be

‘Levend model & portret’ – Jennifer Van Eetvelde

zangers-acteurs en lokaal talent je
mee op sleeptouw voor een swingende namiddag.
Met o.a. Chris Peeters (gitaar &
zang), Dany Caen (zang & backing
vocals), Alain Verriest (bas), Firmin
Timmermans (drums & zang), John
Terra, Udo, en verrassingsoptredens
van lokaal talent (namen worden later
bekend gemaakt).
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 21 – 20 – 18 euro.
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur

Zondag 5 maart


De LSP-band is terug, de band die
in de jaren ‘80 en ’90 Vlaanderen
inpalmde met covers en muzikale
hoogstandjes gebracht door bekende
gasten. Met een aangepast concept
voor de theaterzalen, nemen bv’s,

Echt Antwaarps Theater –
‘Louis Nostalgie’ - theater/
komedie (matinee)

Het jachtige leven, de werkdruk, de
technologie. Louis wordt knettergek
van onze hectische maatschappij. Hij
wil terug naar de tijd toen er in een uur
nog zestig minuten waren. Hij wil het
drastisch aanpakken: terug naar een
leven zonder auto, zonder tv, zonder
gsm, zonder pc, maar ook zonder
mixer, koffiezet of koelkast. Voor zijn
vrouw Winnie gaat dat te ver.
Met: Nicole Laurent, Ruud De Ridder,
Ann Van Mechelen, Nick Delafontaine,
Ludo De Wit.
15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 22 – 21 – 19 euro.
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
www.lokeren.be/cultuur
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