MAART 2015

De kunstenaars
van De Sperwer
doen mee aan Artheek.
INFOKRANT LOKEREN | maart 2015

1

Herken uzelf op de woensdagmarkt

SALTOOO

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

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

JAC-Flash:

Jij verdient een pluim
‘Veel pluimen geven sterke vleugels’, volgens de Bond
Zonder Naam. En daar zijn we het op het JAC helemaal
mee eens. Een oprecht compliment krijgen is leuk. Het
bezorgt je een goed gevoel. Je zelfvertrouwen groeit en
je gelooft elke keer wat meer in jezelf. Een welgemeend
complimentje kan lekker lang nagalmen in je hoofd.
Maar vaak zien mensen vooral wat er niet goed gaat.
Terwijl heel veel dingen net wel vlot lopen. Hoog tijd
om daar wat extra waardering aan te geven. Op 1 maart
mag je je bovendien helemaal laten gaan, want dan is
het weer zo ver: complimentendag.
Haal je mooiste glimlach boven en start.
JJPik er 1 persoon uit die je een pluim wilt geven. Want
een algemeen compliment aan een groep, dat werkt
veel minder goed.
JJProbeer te vertellen waarom je iets zo goed vindt.
Bijvoorbeeld: ‘ik vind het super dat je er voor me
bent als ik je nodig heb, je bent een echte vriend’.
JJGeef je compliment op een aangepaste manier: zet
verlegen mensen niet plots in de spotlights. Hen kan
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Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

je net zo goed even onder vier ogen ‘pluimen’. Een
complimentje voor een uitbundige aandachtstrekker, geef je dan weer wel voor een groot publiek.
JJBen je niet zo’n prater? Geen probleem, het hoeft
niet altijd luidop gezegd worden. Je kan het net zo
goed schrijven, whatsappen, sms-en, op Facebook
posten.
JJEn als het lastig is om de juiste woorden te vinden,
zeggen gebaren ook al veel. Een knipoog, een opgestoken duim, een schouderklopje.
Wie weet krijg je zelfs een complimentje terug?
JAC is het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen
Welzijnswerk. Tussen 12 en 25 jaar? Wij zoeken mee
naar een antwoord op al je vragen (gratis, anoniem en
vertrouwelijk).

i

JAC Lokeren, Sportlaan 2 (de buitentrap links van
het zwembad), 09 340 95 36, www.jac.be
Openingsuren: woensdag 12.30 tot 16 uur,
of op afspraak

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

VERS VAN DE PERS

Een jeugdhuis, je vindt er

veel meer dan je zoekt

T-Klub en Okapi - twee magische plekken in Lokeren van waaruit vele generaties jongeren
de wereld hebben verkend en er hun eigen weg gezocht. Hoewel ze ondertussen op
een eerbiedwaardige geschiedenis kunnen terugblikken, zijn de twee jeugdhuizen nog
springlevend, en zitten ze vol plannen. Alleen vinden tieners de laatste tijd wat minder
vlot de weg naar de Koophandel- en Kerkstraat. Daarom krijgen T-Klub en Okapi de kans
om zichzelf in deze Infokrant even voor te stellen. Want om een bekende reclameslogan te
plagiëren: in T-Klub en Okapi vind je veel meer dan je zoekt.

William Gouwij, Pieter-Jan Van der Bracht, Laura Cnudde

T-Klub wil er zijn voor alle jongeren
In T-Klub praten we met Pieter-Jan Van der Bracht, professioneel begeleider in het jeugdhuis,
en met Laura Cnudde en William Gouwij, T-Klubbers in hart en nieren.
“T-Klub bestaat van in de jaren ’60 van vorige eeuw”, zegt Pieter-Jan.
“Gesticht onder het motto: wij willen er zijn voor alle jongeren in Lokeren.”
“Dit is veel meer dan een plek om iets te drinken”, steken
Laura en William van wal. “Je leert hier ideeën uitwerken,
optredens en workshops organiseren, fuifjes bouwen,
vergaderen, discussiëren met anderen. Jongeren vinden

hier een veilige ruimte om te groeien, en dingen uit te
proberen, ondersteund door beroepskrachten.”
In T-Klub is altijd iets te beleven: een fuif, een film, een
optreden. Elke eerste woensdag van de maand wordt er
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gegamed op groot scherm, telkens weer een topevenement voor tieners. Maar er lopen ook langdurige projecten.
Een kunstproject bijvoorbeeld, of de dj-academy, een gratis
cursus op de laatste zaterdag van elke maand, waarin jongeren alle aspecten van het dj’en kunnen leren, van mixen
tot producen. “We hebben hier al dj’s gevormd die intussen
zelf cursus geven”, zegt Pieter-Jan.
William (21, studeert kunstwetenschappen) speelt in
een bandje van toen hij 15 was. In T-Klub vond hij een
voedingsbodem voor zijn muziek. “Hier heb ik mijn eerste
podiumkansen gekregen. Groepjes die willen optreden of
repeteren, krijgen van T-Klub veel ondersteuning. Iedereen
doet wat hij graag doet. Is dat een pintje drinken en naar
een optreden komen, prima. Wil je na verloop van tijd
verantwoordelijkheid opnemen in de werking, dan kan dat
ook. Ik heb hier geleerd om open en eerlijk mijn mening te
zeggen, ook aan mensen die ik niet ken. Zoiets draag je je
hele leven mee.”
Laura (20, studeert schoonheidszorgen): “Toen ik 15 werd,
begon ik uit te gaan, en ben ik in T-Klub terechtgekomen. Ik
ben altijd wat de alternatieve toer opgegaan, en hier vond
ik het heel plezant. De drempel ligt laag, iedereen voelt
zich hier meteen welkom. We helpen elkaar. Je krijgt hier
steun op momenten dat je ’t moeilijk hebt. De jongeren
in T-Klub zijn heel verschillend in leeftijd, in muziekstijl,
in achtergrond. Sommigen studeren, anderen werken. Je
hoort hier veel verhalen. En je leert openstaan voor mensen met een andere achtergrond, of met een andere visie
dan jezelf. Ik heb hier veel geleerd, bijvoorbeeld dat mijn

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

eigen mening niet noodzakelijk de meest correcte is.”
‘Klopt”, bevestigt Pieter-Jan. “Jongeren worden hier
direct in een vriendengroep opgenomen. Je kunt hier
binnenkomen zonder dat je iemand kent, en meteen een
babbeltje doen. We krijgen hier ook jongeren die door
hun ouders gestuurd zijn. (Lacht). Die zeggen: ge zit veel
te veel achter uw computer, ga maar eens iets doen in de
reële wereld. Ouders weten dat hun kinderen hier veilig
en gelukkig zijn.”
Een jeugdhuis is een tweede thuis, dat stellen zowel Laura
als William met een overtuiging die van diep komt.
“Op een bepaald moment, als je ouder wordt, ga je vanzelf
minder tijd in het jeugdhuis doorbrengen. Maar je knipt
de draad nooit helemaal door. Het blijft een bijzondere
periode in je leven, met bijzondere herinnneringen.”
Of, zoals The Eagles zongen: You can check out any time
you like, but you can never leave.

Praktisch
T-Klub is elke schooldag (behalve woensdag) over de
middag open, voor jongeren die er hun lunch willen
komen opeten. De middaginstuif, heet dat. En verder is
het jeugdhuis ook open op woensdag van 14 tot 23 uur,
vrijdag van 16 tot 2 uur, en zaterdag van 20 tot 02 uur.
T-Klub heeft zo’n 150 leden tussen 14 en 25 jaar oud,
bijna allemaal uit Lokeren.

Warm sociaal contact in Okapi
In Okapi praten we met Ward Dieleman, Felien Mbuyu, Niels Van Hoye en Bram Dieleman.
Vrijwilligers allemaal, want Okapi heeft geen beroepskrachten.
Bram is projectverantwoordelijke. Okapi viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag.
“Wij zijn meer mainstream, in T-Klub vind je meer subculturen.”

Ward (23) komt al van zijn vijftiende naar Okapi. “De eerste
keer samen met een maat van KSA. Het was liefde op het
eerste gezicht. De max, ik voelde mij meteen thuis.”
Felien (21) was een jaar ouder toen ze Okapi ontdekte. “De
eerste keer ging ik ook met iemand mee. Ik zat in Gent op
school, via Okapi heb ik veel mensen in Lokeren leren kennen. Nu kan ik gewoon binnenvallen zonder met iemand af
te spreken, ik weet dat ik altijd wel één van mijn vrienden
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vind hier. Ook de muziekstijlen zijn heel divers. En ze
komen allemaal wel een keer aan bod. Okapi is een veilige
thuishaven, met vrienden onder elkaar.”
Ook Niels (23) was pas vijftien. “Ik zat op school in het
Sint-Lodewijkscollege, en op een keer ben ik na de les
hier binnengestapt. Ging vlot. Ik heb in Okapi mijn beste
maten gevonden. We spreken af in Okapi, en dan beslissen we of we ergens naartoe gaan, of in Okapi blijven.

VERS VAN DE PERS

Felien Mbuyu, Ward Dieleman, Tibo De Vleeschauwer,
Bram Dieleman, Niels Van Hoye

Verantwoordelijkheid nemen in het jeugdhuis is geen must,
maar behoort wel tot de normale gang van zaken. Je leert
volk kennen, je krijgt zin om eens te tappen, en geleidelijk
aan rol je erin. Als je in de kern geraakt, mag je organiseren
en meebeslissen.”
T-Klub en Okapi hebben een verschillend publiek. Dat heeft
voor een deel te maken met de nabijheid van sommige
scholen. O.L.V.-Presentatie en het Sint-Lodewijkscollege bij
Okapi. Het VT.I. en het (Technisch) Atheneum voor T-Klub.
Okapi is een beetje meer mainstream, T-Klub heeft wat
meer subcullturen. “Maar het onderscheid vervaagt snel”,
horen we. Okapi heeft het voordeel dat de Chiro en de KSA
in hetzelfde gebouw zitten, dat zorgt voor doorstroming.
Okapi heeft een mix van jongeren die werken en studeren.
Toch merken ze in Okapi ook de algemene trend: dat jongeren minder makkelijk buitenkomen. Samen naar muziek
luisteren en een pintje drinken, meer moet dat voor sommigen niet zijn. En dat kan ook bij iemand thuis, daarvoor
hoef je niet op café of naar het jeugdhuis. Bij Okapi geloven

ze dat het een tijdelijk dipje is. “Sociaal contact is en blijft
nodig. Hier zit niemand de hele avond op zijn smartphone
te tokkelen.”
Is Lokeren een goeie plek om je jeugd te beleven? “Nu
wel”, klinkt het prompt. “Vroeger was hier weinig te beleven. Maar dat is veel verbeterd met de stedelijke fuifzaal.”

Praktisch
Okapi is open op donderdag voor Lokerse initiatieven voor
personen met een beperking. De gewone openingsuren
zijn: vrijdag van 16 tot 2 uur, zaterdag van 20 tot 2 uur
en zondag van 20 tot 24 uur. Je hebt geen lidkaart nodig,
maar een lidkaart biedt veel kortingen en andere voordelen
(verzekering). De belangrijkste activiteit is de 60 uren van
de Okapi, in oktober. Voorts diverse tornooien, kubb, darts
en paintballen.

Tieners warm maken voor het jeugdhuis
De jeugddienst van de stad Lokeren helpt de jeugdhuizen om promotie te maken bij tieners.
Want jeugdhuizen hebben een constante aanvoer van jongeren nodig om gezond te blijven.

“Dit jaar gaan we extra aandacht besteden aan de
jeugdhuizen”, legt Els De Pauw uit. “We gaan jongeren
informeren over de werking en de methodiek van de
jeugdhuizen, en mogelijkheden onderzoeken om samen

dingen te realiseren. We gaan met verschillende acties
jongeren warm maken en prikkelen om een eerste bezoek
aan een Lokers jeugdhuis te brengen. De komende
maanden zullen de jeugdhuizen gezamenlijk inzetten op
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een campagne om met de secundaire scholen een forum
te vinden om de Lokerse jongeren (4,5,6e secundair) te
informeren en enthousiasmeren.”
Tieners die intussen al eens willen proeven van het coole
en spannende jeugdhuisleven, zijn zeer welkom op volgende activiteiten.

JH T-Klub
Woensdag 4 maart: gamen op groot scherm (14 -18 uur)
(elke eerste woensdag van de maand)
Woensdag 4 maart: film op groot scherm (om 20 uur)
(elke eerste woensdag van de maand)
Vrijdag 6 maart: optredens Nevermind Nessie en Koala
Commission (start 19 uur)

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Zaterdag 28 maart: dj-Academy (gratis dj-cursus 14 -18 uur)
(laatste zaterdag van de maand).

JH Okapi
Activiteiten steeds terug te vinden op de Facebookpagina
van jeugdhuis Okapi. Jaarlijkse organisatie van 60 uur van
de Okapi tijdens het eerste weekend van de herfstvakantie.

Beide jeugdhuizen organiseren samen de activiteit
Lokale Helden op 30 april in het Sport- en Jeugdcomplex. Een evenement waar jeugdcultuur en meer
bepaald het aspect muziek centraal staat.
Meer info volgt later.

Toerisme

Haal kunst in huis
De Artheek is aan zijn 11de editie toe en kan ondertussen
als een vaste waarde beschouwd worden binnen het
Lokerse culturele leven. Het biedt amateurkunstenaars
uit Lokeren en omgeving de kans hun werk tentoon te
stellen én het voor een jaar te verhuren aan een geïnteresseerd publiek. Ook de mensen van vzw De Sperwer
en BUSO Emiliani kunnen met hun creaties naar buiten
komen binnen het ‘normale’ lokale culturele circuit.
Van zaterdag 14 maart t.e.m. zondag 29 maart kan u
de schilderijen en beeldhouwwerken bezichtigen in het
Stadsmuseum Lokeren, Markt 15a en de gebouwen van
vzw De Sperwer, Gentse Steenweg 54. Voor de luttele
som van 30 euro kan je jouw favoriete werk een jaar lang
in huis halen. Op deze manier word je als huurder ook een
ambassadeur van de kunstenaar en zijn of haar werk.
Openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van
14 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 12 uur en
van 14 tot 17 uur. Toegang gratis.

Zet uw (kunst)ambacht in de kijker
tijdens het ambachtelijk weekend
Zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2015
Reeds meer dan 20 jaar organiseert Toerisme Waasland
het Ambachtelijk Weekend. Wase en Zeeuwse
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ambachtsmensen tonen aan de bezoekers hun kunnen en
creaties in hun eigen atelier of op een verzamelplaats.
Het Ambachtelijk Weekend beperkt zich al lang niet meer
tot het ambachtelijke alleen maar richt zich ook op ‘lokale
producten’ in het algemeen. In 2015 vormt ‘water’ de
rode draad doorheen het weekend en deelnemers mogen
dit thema zo breed uitwerken als ze zelf willen. Via de site
www.ambachtelijkweekend.be kunnen organisaties en
personen die hun creaties of streekproducten in de kijker
willen zetten zich inschrijven. De inschrijvingen worden
op 31 maart afgesloten, na die datum wordt de promotionele campagne op gang geschoten.
Info (o.a. over de Lokerse verzamelplaatsen): Infopunt
Toerisme, Markt 2, toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74

JEUGD

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

Organiseer een speelstraat
tijdens de zomervakantie
Zin om in alle rust de BMX van je zoon uit te proberen? Of je buren te overhalen tot een
spelletje petanque terwijl de kinderen samen een gocartrace houden?
Een speelstraat biedt hiervoor de oplossing.

Wat is een speelstraat?
Een speelstraat is een straat die tijdelijk en tijdens
bepaalde uren verkeersvrij wordt gemaakt. Concreet
betekent dit dat je een speelstraat gedurende maximum 2 achtereenvolgende weken kunt organiseren,
telkens van 13 tot 20 uur. Op die manier willen we meer
ruimte creëren voor kinderen om buiten te spelen. Dit
is een leuk alternatief op plaatsen waar weinig groene
ruimten zijn.

Kan mijn straat een speelstraat worden?
Je moet aan enkele voorwaarden voldoen vooraleer je
straat tot speelstraat omgetoverd kan worden:
1. Een speelstraat kan enkel aangevraagd worden voor
de paas-en zomervakantie.
2. Er moet een snelheidsbeperking van maximum
50km/uur van kracht zijn in je straat.

3. De straat moet overheersend een woonfunctie
hebben. Dit wil zeggen zonder doorgaand verkeer
of openbaar vervoer.
4. De meerderheid van de bewoners (66%) moet akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

Wat zijn de voordelen van een speelstraat?
−− Een speelstraat biedt extra ruimte voor kinderen
en volwassenen om buiten te spelen of elkaar te
ontmoeten.
−− Buiten spelen is positief voor de ontwikkeling
van kinderen: ze maken nieuwe vriendjes, spelen
anders en creatiever. De straat biedt een heel nieuw
‘speelperspectief’.
−− Een autoloze straat creëert vriendschappen tussen de
bewoners en bevordert het buurtleven. Voor die buurtbarbecue die je wou organiseren, is er nu wel plaats.
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Welke stappen dient men te ondernemen?
Stap 1: de aanvraag
Deze moet je minstens 3 maand voor instellen van de
speelstraat aanvragen op de dienst Sport en Jeugd.
Stap 2: het onderzoek
De politie onderzoekt of jouw straat in aanmerking komt.
Stap 3: aanduiden peters en meters
Als je bericht krijgt dat je aanvraag is goedgekeurd, kan je op
zoek gaan naar ten minste 2 à 3 peters of meters die je aanvraag steunen en als verantwoordelijken willen optreden.
Stap 4: de buurtvraag
Licht alle bewoners van de straat in en overtuig hen om van
de straat een speelstraat te maken. 66% van de bewoners

moet akkoord gaan. Elk huisnummer heeft 1 stem. Alle
handelaars en winkels, die gevestigd zijn in de (speel)
straat, moeten hun goedkeuring geven.
Stap 5: afspraken
De peters en meters ondertekenen de afsprakennota op de
dienst Sport en Jeugd.
De aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 april 2015.

i

Meer info: Michiel Van Nieuwenhuyse,
dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 95 34,
michiel.van.nieuwenhuyse@lokeren.be.

Gezocht (m/v) - monitor speelplein

Buitenspeeldag

Nu alle nieuwjaarrecepties,
familiebezoeken,
nieuwjaarsbrieven
en ‘Beste Wensen’
achter de rug zijn,
wordt het stilaan
weer tijd om ons
voor te bereiden op
een nieuwe speelpleinzomer boordevol activiteiten.
Ben je 16 of word je dit jaar 16? Ben je het meer dan beu
om stil te zitten tijdens de zomervakantie? Heb je nog
geen zin om een vakantiejob te doen? Ben je liever een
hele dag buiten, dan achter je computer te kamperen?
Leer je graag nieuwe mensen kennen? Entertain je
graag kinderen en wil je hen een onvergetelijke zomer
bezorgen?
Dan is het speelplein thé place to be voor jou. Aarzel niet
en kom zeker naar onze infoavond. Hier zullen we, op een
ontspannende manier, antwoorden proberen te geven op
al je vragen.
Tijdens deze infoavond kan je al eens kennis maken het
speelpleinleven en onze monitorenploeg. We hopen alvast
dat we jou binnenkort mogen verwelkomen.

Op woensdag
1 april organiseert
de dienst Sport en
Jeugd in samenwerking met het
VVJ (Vereniging
voor Vlaamse
Jeugddiensten), het
ISB (Vlaams Instituut
voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw), de CM (Christelijke
Mutualiteit) en tal van andere partners een nieuwe editie
van de buitenspeeldag in Lokeren. Dit is een initiatief van de
Vlaamse Overheid en Nickelodeon dat buiten spelen en sporten in de kijker zet.

Dus kort samengevat:
Wat? Infoavond Speelplein Lokeren.
Wanneer? Vrijdag 20 maart om 19 uur.
Waar? In het Sport & Jeugdcomplex (volg de pijlen in het
gebouw).
Wie? Om monitor te kunnen worden moet je 16 jaar zijn of
16 worden in 2015.
Info: Femke Ringoot, femke.ringoot@lokeren.be,
09 340 95 35
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Wat houdt de buitenspeeldag in?
De buitenspeeldag is een dag waarop we de straten en pleinen in een bepaalde buurt voor een hele middag inpalmen
voor een enorme dosis sport en spel. Net als de voorbije
jaren richten we onze pijlen op het Nachtegaalplein in de
Nachtegaallaan. Van 13 tot 17 uur zijn alle kinderen van 5 tot 13
jaar welkom om zich ten volle uit te leven. We voorzien springkastelen, gocarts, een rodeostier en tal van andere attracties.
Als je wil weten wat we nog meer voor jullie in petto hebben,
moet je zeker afkomen. Bovendien zijn alle attracties gratis.
Opgelet
Omwille van de veiligheid worden alle attracties voorzien
van begeleiding. Wij voorzien echter geen kinderopvang.
Kinderen dienen steeds begeleid te worden door hun ouders.
Meer info: Michiel Van Nieuwenhuyse, dienst Sport en
Jeugd, 09 340 95 34,
michiel.van.nieuwenhuyse@lokeren.be

SPORT

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

Paassportkampen
Vanaf maandag 2 maart om 19 uur starten de inschrijvingen voor de paassportkampen. U kan zich inschrijven via de
webshop https://webshoplokeren.recreatex.be

Paasstage
Voetbal – omnisport

Online inschrijven is mogelijk vanaf maandag 2 maart om
19 uur, tot en met woensdag 8 april.
De kostprijs bedraagt 4 euro per namiddag of 15 euro voor
de ganse week.
In dit bedrag zijn verzekering en één drankje inbegrepen.
Betalen doe je telkens ter plaatse op de dag zelf, niet bij de
inschrijving.
Gelieve steeds om 13.15 uur aanwezig te zijn en gepast
geld mee te brengen.
Meer info: Eva Matthys, Stedelijke Sportdienst,
Sportlaan 2, eva.matthys@lokeren.be, 09 340 50 82

Fiscale attesten 2015
Vanaf 1 maart kan u als gezinshoofd aanmelden en de fiscale attesten opvragen van 2014. Deze zijn ter beschikking
via de webshop https://webshoplokeren.recreatex.be. Bij
‘mijn Profiel’ en onder ‘Historiek en overzichten’ kan u de
fiscale attesten van de deelnemers downloaden.
Tijdens de 2e week van de paasvakantie organiseert de
stedelijke sportdienst in samenwerking met voetbalclubs
FC Daknam en SKL Doorslaar de 17e paasstage.
Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april van 13.30 tot
16.30 uur kunnen jongens en meisjes van 6 tot en met
13 jaar terecht op de voetbalterreinen in Daknam en
Doorslaar voor sport en spel.

Start nieuwe lessenreeksen
zwemmen in het Durmebad

Elke namiddag kan je kiezen tussen de activiteiten voetbal
of omnisport, telkens van 13.30 tot 16.30 uur.
Tijdens de voetbalstage worden de voetbaltechnieken van
de spelers (geboren tussen 2002 en 2009) bijgeschaafd
dankzij de professionele begeleiding van ervaren trainers.
Je dribbel, lob, schot, tackle, enz. zullen verfijnd worden
tot in de puntjes van je voetbalschoenen. Wie weet, word jij
wel de nieuwe Lionel Messi, Christiano Ronaldo of Femke
Maes.
Voor wie liever eens iets anders doet dan voetballen, is er
ook nog de omnisportstage. Deskundige begeleiders zullen
de kinderen elke dag laten kennismaken met één of meerdere sporten (hockey, baseball, rugby, new games, enz.)

Inschrijven
Schrijf online in via http://www.lokeren.be> vrije tijd>sport
>sportkampen>inschrijven (Recreatex)>activiteiten of geef
de inschrijvingsfolder af in de kantines van FC Daknam of
SKL Doorslaar of op de stedelijke sportdienst (Sportlaan 2
- Lokeren). De plaatsen zijn beperkt. Vlug inschrijven is de
boodschap.

Kleuters van 4 tot 6 jaar
−− Watergewenning op zaterdagvoormiddag van 10.15 tot
11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Samen met papa of mama
en andere kindjes de schrik van het water overwinnen
en de eerste stap zetten op weg naar het echte zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (verplicht begeleider mee
in het water).
−− Voorbereidend zwemmen op zaterdagvoormiddag van
10.15 tot 11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Na het behalen
van het brevet watergewenning leer je hier, samen met
mama of papa, drijven en de beginselen van het zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (verplicht begeleider mee
in het water).
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SPORT

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

−− Kleuterzwemmen op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot
10.15 uur. 50 euro voor 10 lessen.
Voor kleuters die hun brevet voorbereidend zwemmen
met succes behaald hebben.

Kinderen vanaf 6 jaar

12 volksspelen afgewerkt. Deelnemen kost 3 euro per
persoon (koffie en gebak inbegrepen). De spelen starten
om 13.30 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur.
U kunt zowel individueel als met een voltallige ploeg
inschrijven bij de sportverantwoordelijke van uw plaatselijke seniorenbond of aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 09 340 50 80 of
sportdienst@lokeren.be. Inschrijven voor dinsdag 17 maart.

Bowlingnamiddagen voor senioren in
het najaar

Beginners of vervolmaking (12 lessen).
Prijs: 60 euro – te betalen bij inschrijving.
Beginners: brevet watergewenning vereist (meebrengen bij
inschrijving). Kinderen moeten de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt om aan de lessenreeks te starten. De proefjes
watergewenning worden afgelegd in het Durmebad en dit
tijdens de openingsuren van het zwembad.

Volwassenen
Beginners of vervolmaking (12 lessen).
Prijs: 60 euro – te betalen bij inschrijving.
Voor de juiste data en uren kan u terecht aan de balie van
het Sport- en Jeugdcomplex, 09 340 50 80 of administratiesjc@lokeren.be
Vooraf inschrijven is noodzakelijk (betalen bij inschrijving)

Sportelactiviteiten
Volksspelen voor senioren op vrijdag
20 maart

Onze bowlingcompetitie van het afgelopen najaar kent
een vervolg. De volgende bowlingnamiddagen vinden
plaats op 13 en 27 maart in bowlingzaal Anglo – Kleinhulst
in Hamme. Vooraf inschrijven bij Eddy Nelis, 0476 97 57 61.
Meespelen kost 8 euro (2 spelen, koffie en taart inbegrepen). Iedereen kan mee, ook senioren die over geen eigen
vervoer beschikken. Vertrek om 13.30 uur op de parking van
het Durmebad, Sportlaan.

Curvebowls voor senioren op maandag
in het Sport- en Jeugdcomplex
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. 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: 2, 9, 16, 23 en 30 maart.

Andere activiteiten
Bijscholing sportverenigingen
‘Fondsenwerving en sponsoring’
Een hele namiddag spelplezier in het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
In ploegverband (5 spelers/ploeg) wordt een parcours van
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Dinsdag 31 maart organiseren de Sportdienst en de
Sportraad in samenwerking met het Dynamoproject een
bijscholing voor de sportverenigingen. Deze maal komt het

Sport

aspect van fondsenwerving en sponsoring uitgebreid aan
bod en krijg je meer grip op de technieken en trucs van de
professionele fondsenwerving. De training werkt vooral
met voorbeelden uit de praktijk en concrete voorstellen
tot rendabele acties. Daarbij hoort ook dat je instapt in de
nieuwe omgeving van de sociale media. Zo krijg je voet
aan de grond bij het werven van particuliere giften én van
sponsoring door bedrijven. De bijscholing gaat door in de
vergaderzaal van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan
2 en start om 19.30 uur. De bijscholing is gratis voor de
sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad
en kan ingebracht worden voor de subsidiedossiers.
Inschrijven kan enkel via de Dynamowebsite
(http://www.dynamoproject.be/bijscholingen)

Fietsenwijding op zaterdag 7 maart
Fietsliefhebbers, recreanten en wielertoeristen, haal uw
fiets van stal want wij starten een spetterend fietsseizoen.
Op zaterdag 7 maart worden de fietsen gezegend door
E.H. Deken. Na de zegening starten twee fietstochten: een
gezinsfietstocht van +/- 20 km en een tocht van +/- 50 km
voor wielertoeristen. Bij aankomst krijgt elke deelnemer
een gratis consumptie.
De fietsenwijding is een organisatie van de Stedelijke
Sportdienst en Sportraad. De rit voor wielertoeristen is
onder leiding van de sportdienst. Deelname is gratis.
Vertrek: zaterdag 7 maart om 13.45 uur op het evenementenplein (Markt, voor de Post).
Info: Sportdienst Lokeren, Sportlaan 2, 09 340 50 80 of
sportdienst@lokeren.be

Tennisclub Reinaert
Tenniskampen voor kinderen en
jongeren

In de paasvakantie organiseert Tennisclub Reinaert,
Groenstraat 29 een tennisstage voor jongeren geboren
tussen 1997 en 2011.
Wanneer: van maandag 13 april 2015 tot en met vrijdag
17 april 2015
Voor kleuters (geboortejaren 2009 tem 2011) is er keuzemogelijkheid tussen halve dagen (50 euro per week) en
hele dagen (90 euro per week). Niet-leden van Tennisclub
Reinaert betalen 5 euro extra. Voor de anderen gaat het
steeds om hele dagen (105 euro per week voor leden van
Tennisclub Reinaert en 120 euro per week voor niet-leden).
Programma:
09:00 – 09:30 Opvang
09:30 – 10:45 Opwarming / tennis
10:45 – 11:00 Pauze
11:00 – 12:00 Tennis
12:00 – 13:00 Einde halve dag voor kleuters / Lunchpauze
13:00 – 14:15 Tennis
14:15 – 14:30 Pauze
14:30 – 15:30 Balsport / Omnisport
15:30 – 16:30 Na-opvang
Bij regenweer kan het programma aangepast worden.
Voor de middagpauze kan je je eigen lunchpakket meebrengen of genieten van een warme maaltijd van de club
(25 euro per week – drankjes niet inbegrepen).
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Snel zijn is de
boodschap.
Ook tijdens de zomervakantie organiseert Tennisclub
Reinaert tenniskampen voor kinderen en jongeren.
Meer info op www.tennisreinaert.be of mail naar
reinaert@js-t.be

De Sportdienst zoekt lesgevers voor
de zomersportkampen
Sportdienst Lokeren zoekt enthousiaste sportmonitoren
M/V voor 2015. De sportdienst organiseert jaarlijks een 120
sportkampen voor deelnemers van 3 tot 15 jaar.
We geven de voorkeur aan studenten of afgestudeerden
lichamelijke opvoeding of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken. Heb je een diploma
behaald bij de Vlaamse Trainerschool? Ben je trainer A of B,
aspirant of initiator?
- Je bent minstens 17 jaar
- Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige begeleidende en sportieve competenties en hebt ervaring in
1 of meerdere sporten
- Je bent bereid om een interne opleiding te volgen
algemeen/sport

- Je bent in staat alleen voor een groep te staan
- Je bent graag sportief bezig met kinderen
Monitoren krijgen een monitorencontract voor tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector en worden vergoed
volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.
Voor meer info kan u terecht bij
elke.de.meester@lokeren.be
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Veiligheid en verkeer

Fietsengravering

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? Ga dan met het attest van aangifte van
diefstal van uw fiets naar het politiekantoor op de Oude
Vismijn 34. Uw fiets wordt dan onmiddellijk teruggegeven.

Preventie woninginbraak

Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.
Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt toegekend op basis van uw rijksregisternummer.
Als dit nummer niet vermeld staat op uw identiteitskaart,
dient u dit zelf vooraf aan te vragen op de
bevolkingsdienst, Groentemarkt 1.
Info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8 (tweede
verdieping), 09 340 95 00

Vaak is een inbraak met een
paar kleine maatregelen te
vermijden. Aarzel overigens
niet om bij de minste
verdachte situatie te reageren
en de politie te verwittigen. U
reageert beter te vroeg of nodeloos, dan helemaal niet.
Wanneer u persoonlijk advies wilt over het beveiligen
van uw woning, dan kunt u terecht bij Christof Snoeck,
diefstalpreventieadviseur, Markt 8 (tweede verdieping),
09 340 95 00, christof.snoeck@lokeren.be

Preventietip van de maand
Doe je deuren altijd op slot, ook als je maar even weg bent.
Draai een deur volledig in het slot en haal de sleutel eraf.

Milieu

Duurzaam bouwadvies
Wie duurzaam bouwt of verbouwt, wint altijd. Niet alleen
verbeter je het wooncomfort en de woonkwaliteit van je
huis, je spaart ook op je energie- en waterfactuur. Heb je
vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van
materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
In een persoonlijk gesprek overloopt een professioneel
adviseur de duurzame mogelijkheden voor jouw bouw- of
verbouwplannen. Stad Lokeren organiseert maandelijks
een gratis bouwadvies (enkel op afspraak). De volgende
sessie heeft plaats in het stadhuis, lokaal 3.03 op de derde
verdieping, Groentemarkt 1, op dinsdag 17 maart. Er zijn
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twee sessies, van 16 tot 17.30 uur of van 17.30 tot 19 uur.
Past deze datum niet, dan kan je ook altijd terecht in de
MilieuAdviesWinkel te Gent (www.milieuadvieswinkel.be).
Inschrijvingen via www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies.

Milieu

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Neem je plannen of ideeën mee naar het advies. Ook je
architect is welkom. Gratis.
Info: Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen,
09 267 78 07, dubo@oost‑vlaanderen.be

‘Premies en leningen voor energiebesparing
in Vlaanderen’ - infobrochure 2015
In Vlaanderen worden in 2015 nog energiepremies gegeven
voor energiebesparende maatregelen in zowel bestaande woningen als in nieuwbouwwoningen. De energiepremies worden toegekend en uitbetaald door de netbeheerder Eandis.
Daarnaast bestaat ook een lening om uw energiebesparende investeringen te financieren. De Vlaamse energielening
vraagt u aan bij Interwaas. Wil u meer weten, dan neemt u
best contact op met Interwaas op het nummer 03 780 52 32
of per mail energieleningen@interwaas.be.
Voor 2016 wordt een afbouw van een aantal energiepremies verwacht.
De nieuwe infobrochure over premies en leningen voor
energiebesparingen in Vlaanderen is beschikbaar bij de
dienst huisvesting, 1ste verdiep van het stadhuis.
Los van bovengenoemde premies kan u bij de Vlaamse
overheid nog steeds terecht voor de verbeteringspremie.
De renovatiepremie daarentegen kan niet meer aangevraagd worden. Deze wordt momenteel omgevormd naar
een systeem van belastingvermindering. Wie op de hoogte
wil blijven, kan zijn mailadres opgeven via de website van
Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be).

Kies voor tuinieren
zonder pesticiden
Neem eens een kijkje in je tuinhuis. Zonder het te beseffen,
bewaar je vaak nog halfvolle flesjes met giftig product.
De etiketten vervagen of vallen af en na enkele jaren
weet je niet meer waarvoor het flesje diende. IDM raadt
je aan deze flesjes giftig product zo snel mogelijk binnen
te brengen bij het KGA-afval. Ook de lege verpakkingen
horen thuis bij het KGA. Zo staan we in voor een veilige en
milieuvriendelijke vernietiging van deze producten.
Wie in Lokeren tussen begin februari en eind mei
z’n oude bestrijdingsmiddelen binnenbrengt op
het recyclagepark, ontvangt in ruil een gratis zakje
zonnebloemzaad om extra van te genieten in de tuin.

Wist je dat…?
pesticiden een invloed hebben op het drinkwater?
De pesticiden die je gebruikt tegen onkruid of om
bladluizen te bestrijden, vervuilen onze leefomgeving.
Ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan.
Of vloeien mee met regenwater naar de riolen en in
waterlopen. In waterwingebieden voor drinkwater zijn
specifieke zuiveringstechnieken nodig om de pesticiden te
verwijderen uit het water dat bestemd is als drinkwater.
Dit brengt mogelijke risico’s mee voor onze gezondheid.
Ook voor de fauna en flora is dit schadelijk.

Tip
Wil je ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Doe dit niet met pesticiden, maar gebruik een andere
bestrijdingsmethode, zonder chemische producten.
Vermijd ook het gebruik van pesticiden op je terras of oprit.
Vele steden, gemeenten en provincies gebruiken nu al geen
pesticiden meer. Volg hun voorbeeld en help mee aan een
beter milieu én een gezonder leefmilieu voor de mens!
Meer tips over tuinieren zonder pesticiden vind je op
www.zonderisgezonder.be. Je vindt er praktische tips over
het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes
en plagen zonder pesticiden.

Doe jij het al zonder pesticiden?
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden?
Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor
alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik
ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden
buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen
pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de
openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun
terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet
voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.
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Milieu

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

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je
tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.
Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om
open bodem te vermijden.
Must met meerwaarde
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen
een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het
behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook
onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren
van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen,
jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke
gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het
gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om
ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van
goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en
branden.

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs
oppervlaktewater?
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het
grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er
beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan
een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een
verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit
verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een
verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het
water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen
vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product
zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde
pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het
oppervlaktewater.

Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig
onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt,
pesticidenvrij beheer mogelijk.

14

INFOKRANT LOKEREN | maart 2015

Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van
organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.
Meer info? Surf eens naar www.vmm.be/zonderisgezonder.
Je vindt er praktische tips over het bestrijden van
ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder
pesticiden.

We maken opnieuw jacht op

zwerfvuil

Doe je handschoenen aan en ga mee op pad.
Vorig jaar werd voor de zevende maal op rij een grote
opruimactie georganiseerd in Lokeren. Zowat 3500 paar
handen gaven Lokeren opnieuw de propere uitstraling die
het verdient. Scholen, jeugdbewegingen, volwassenverenigingen en andere vrijwilligers maakten onvermoeibaar
jacht op het zo gehate zwerfvuil. Het ideaal van een
afvalvrije wereld kwam weer een klein stukje dichterbij.
Door de vele positieve reacties is het niet meer dan logisch
dat ook dit jaar een grootse opruimactie wordt georganiseerd door stad Lokeren en IDM. Dit jaar gaat de actie door
op zaterdag 14 maart. Alle Lokerse jeugd- en volwassenverenigingen én iedereen die zich geroepen voelt om aan alle
vervuilers te tonen dat het zo niet verder kan, zijn welkom.
Scholen zijn op vrijdag 8 mei paraat.
Blijf niet achter en maak je stad schoon. Schrijf jezelf, je
familie, je vrienden, je vereniging alvast in op www.idm.
be/zwerfvuil. Wij zorgen voor fluojasjes, handschoenen,
vuilniszakken, enz.
Op deze dag wordt Lokeren ingedeeld in 9 opruimzones:
Centrum, Spoele, Daknam (telkens samenkomst op
de Markt), Eksaarde (oud stationsplein), Oudenbos

Milieu

(Sint-Pauluskerk), Kopkapel (domein Hoogland), Heirbrug
(Sint-Annakerk), Heiende (H. Hartkerk) en Doorslaar (plein
naast oud tramspoor). Op deze verzamelplaatsen starten de
opruimploegen om 13.30 uur.
Het verzamelde zwerfvuil wordt op een centrale plaats in
elk stadsdeel verzameld en wordt vervolgens tegen 16 uur
vervoerd naar het Lokerse marktplein, waar het als duidelijk
signaal voor de vervuilers wordt tentoongesteld. Vanaf
16 uur vindt daar een groot slotevenement plaats waar alle
deelnemers worden getrakteerd op een hapje, een drankje
en de modeshow ‘Walk Of Waste’, met creaties uit verzameld zwerfvuil. Mogen we ook op jou rekenen op 14 maart?
Info: IDM, Tjen Hillaert, 09 340 60 37, zwerfvuil@idm.be

Walk Of Waste Contest
Wedstrijd in het kader van de jaarlijkse zwerfvuilactie
Elk jaar trekken we ten strijde tegen zwerfvuil. 14 maart
zal dit niet anders zijn. Dit jaar willen we nog wat extra
ruchtbaarheid aan onze actie geven en dat doen we door
de ‘Walk Of Waste Contest’.
Dagelijks worden perfect (her-)bruikbare materialen
weggegooid, gewoon op straat, thuis, op school, op het
werk en bij de jeugdbeweging. Een tweede leven aan deze
materialen is niet alleen ecologisch, maar ook een leuke en
zinvolle vrijetijdsbesteding.
Doe mee aan de ‘Walk Of Waste Contest’.
De opdracht bestaat erin om aan de hand van wegwerpmateriaal of materiaal dat niet langer in gebruik is door een
defect, of de verpakking van iets te gaan gebruiken om er
iets nieuws van te maken.
Je mag zelf kiezen wat je maakt, al dient het wel een
gebruiksvoorwerp of een mode-item te zijn.
Je creativiteit kan beloond worden.
Alle ontwerpen worden tijdens het slotmoment van de

zwerfvuilactie op de markt gepresenteerd, en een onafhankelijke jury zal drie winnaars kiezen.
De tweede en derde plaats krijgen een cadeaubon van Stad
Lokeren ter waarde van 25 euro.
De eerste plaats krijg een bon van Stad Lokeren ter waarde
van 200 euro.
Deelnemen doe je zo:
Laat weten voor 07 maart 2015 wat je inzending zal zijn via
mail: jeugddienst@lokeren.be
In je mailtje staat:
1/ Naam van het ontwerp
2/ Wat het juist is
3/ Naam van de groep of vereniging
4/ Contactpersoon
Opgelet: max. één inzending per leeftijdsgroep, vb. de
welpen van scouts ‘Laagteen’ kunnen één inzending
doen, al mag elk lid wel het voorwerp gemaakt hebben,
en meebrengen naar het slotmoment om 16 uur om op de
catwalk te tonen.
Je object dien je mee te brengen naar het slotmoment en
er dient ook minstens één persoon, de hele groep is ook
welkom, te zijn die het object op de catwalk; ‘The Walk Of
Waste’, wil tonen.

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.
Mail naar fam.desmet@telenet.be
of bel naar 0477 98 31 75,
Oude-Bruglaan 8.
De naam van de vereniging is ‘Koninklijke Vereniging
Werk Van De Akker’.
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SOCIAAL

Een uniek project in Lokeren:

VLOT! ontmoet Rebecca

Gezocht:
Familieverhalen van geëmigreerde
Lokeraars (1850-1950)
We zijn op zoek naar verhalen van Lokeraars die tussen
1850 en 1950 uit Lokeren zijn vertrokken om elders
hun geluk te zoeken. Kent u iemand in uw familie, een
grootouder, overgrootouder of nonkel/tante die in deze
periode naar andere oorden is getrokken zoals Wallonië,
Frankrijk, Nederland of Amerika? Of heeft u ergens op
zolder misschien nog brieven of andere documenten
van deze personen liggen? Neem dan contact op met
Lisa Droesbeke, lisa.droesbeke@hotmail.com. En wie
weet, misschien komt u zo nog wat meer te weten over
uw eigen familiegeschiedenis.

Lokeren telt vier secundaire vrije scholen die enkele
jaren geleden werden opgenomen in één schoolbestuur
VLOT! wat staat voor Vrij Lokers Onderwijs voor jouw
Toekomst!
In het kader van het komende project van Broederlijk
Delen ontvangen de VLOT!-scholen gedurende één
week, van dinsdag 10 maart tot dinsdag 17 maart, een
Peruviaanse gaste, Rebecca Azurin Caceres.
Verantwoordelijke Bob Van Lancker van het SintLodewijkscollege: ‘Onze scholengroep bevat een
rijkdom aan verschillende ideeën, gebruiken, gewoontes
en meningen. Dit jaar krijgen we van Broederlijk Delen
de unieke kans om onze blik te verruimen ver buiten de
eigen landsgrenzen. We leren onze jongeren met een
open geest kijken en luisteren naar mensen en ideeën
dichtbij en veraf. Het bezoek van Rebecca is voor ons
een mooie aanzet om over de schoolgrenzen heen onze
leerlingen met elkaar te leren samenwerken, gezamenlijke activiteiten op te zetten en ideeën uit te wisselen.
We laten Rebecca kennis maken met o.a. lokale sociale
projecten, een landbouwbedrijf, IDM. We voorzien ook
culturele, sport- en kookactiviteiten, debatten en zelfs
een quiz op vrijdag 13 maart. We willen Rebecca uit Peru
laten zien wat Vlaanderen en in het bijzonder Lokeren
te bieden heeft. Dit project brengt ons ongetwijfeld
allemaal wat dichter bij elkaar.’
Met dit initiatief willen de VLOT!-scholen ook hun
steentje bijdragen in het proces naar verdraagzaamheid
en begrip over de culturen heen.
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Afspraak maken via de website van
het AZ Lokeren

Vanaf nu is het mogelijk om voor jezelf of een familielid
via de website van het AZ Lokeren een afspraak te
maken. Ga naar www.azlokeren.be en klik op ‘Afspraak
maken’ of zoek rechtstreeks in de zoekbalk bij ‘Zoek
arts’. Indien de arts in het ziekenhuis consulteert en verbonden is aan het afsprakenprogramma dan kan je op de
link klikken voor het maken van een online afspraak.
Een telefonische afspraak is ook nog steeds mogelijk op
het nummer 09 340 83 85 (bereikbaar op weekdagen van
8 – 11.45 en van 13 – 16.45 uur).
Volgende artsen maken gebruik van het online afsprakenprogramma: dr. Blanken, dr. De Keukelaere, dr.
Deschuttere, dr. Dhondt, dr. Fedora, dr. Gheorghiu,
dr. Lagasse, dr. Luyssaert, dr. Michielsen, dr. Moens,
dr. Pype, dr. Spijker, dr. Ünal, dr. Van Damme, dr. Van
Winckel, dr. Verbert en dr. Vassileva.

SOCIAAL

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

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

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële hulp voor ouderen die niet over voldoende middelen
beschikken. De inkomensgarantie kan worden toegekend
vanaf de leeftijd van 65 jaar. Om in aanmerking te komen, moet u daadwerkelijk in België wonen. Dit kan door
de Rijksdienst voor Pensioenen worden gecontroleerd
door een verblijfsbewijs op te vragen.
Indien de Rijksdienst voor Pensioenen een verblijfsbewijs
vraagt, dan kan u zich hiervoor wenden tot de dienst
Bevolking van het Stadsbestuur van Lokeren.

OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden
en Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur of op
afspraak: 09 340 86 07
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: donderdag 5 maart 2015 tussen
9 en 11 uur en donderdag 26 maart tussen 13.30 en
15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 5 maart tussen 9 en
10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde, Eksaardedorp 88: iedere tweede en vierde donderdag van de
maand, van 13.30 tot 15 uur. De eerstvolgende zitdagen
gaan door op donderdag 12 maart en donderdag 26
maart.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT)
en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
(THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in
het OCMW - Sociaal Huis een zitdag van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zaken van 13.30 tot 15 uur in de
Lepelstraat 4.
U kan er terecht voor vragen in verband met Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT)
en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB). De
eerstvolgende zitdag gaat door op dinsdag 24 maart.

Vacatures vrijwilligerswerk

Het OCMW - 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
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 van 0,30 euro.
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het
Sociaal Huis over een eigen aangepast voertuig.
Emiliani vzw zoekt een geëngageerde vrijwilliger. Op
regelmatige basis bezoekt u, tezamen met een persoon
met een verstandelijke beperking, de markt van Lokeren
op woensdagvoormiddag. U bent verzekerd en krijgt de
nodige ondersteuning bij uw taak als vrijwilliger.
Meer info: OCMW – Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt,
Lepelstraat 4, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be,
09 340 86 68
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SOCIAAL

Week van de vrijwilliger
Vorming ‘Goed luisteren’
Dit jaar gaat de week van de vrijwilliger door van 28 februari tot en met 8 maart.
Jaarlijks organiseert het OCMW - Sociaal Huis een vorming
voor (kandidaat-)vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Dit jaar komt het thema ‘goed luisteren’ aan bod.
Datum: dinsdag 31 maart
Tijdstip: 19 tot 21 uur
Locatie: OCMW – Sociaal Huis, Lepelstraat 4,
2de verdieping, raadzaal
Kostprijs: gratis

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Inhoud:
−− Hoe is luisteren zinvol voor je gesprekspartner en voor
jou binnen het vrijwilligerswerk?
−− Hoe ga je om met emoties als boosheid of verdriet in een
gesprek?
−− Wat doe je met informatie die in vertrouwen wordt
meegedeeld?
Er wordt ruimte voorzien voor vraagstelling vanuit de eigen
ervaring in het vrijwilligerswerk.
Spreker: Vormingsplus Waas en Dender
Info en inschrijven:
Inschrijven kan tot uiterlijk 20 maart bij het Sociaal Huis,
Vrijwilligerspunt, Karolien Ringoot, 09 340 86 68, karolien.
ringoot@ocmw.lokeren.
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20 personen.

Vacatures

Het stadsbestuur Lokeren legt een
wervingsreserve aan voor:
Helpdeskverantwoordelijke
B-niveau | m/v | contractueel | voltijds - deeltijds
De functie: • Als helpdeskverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor de goede werking van de helpdesk en dit in
samenwerking met uw collega helpdeskmedewerker • U beantwoordt en lost problemen op die medewerkers ervaren:
per mail, via de telefoon of via andere beschikbare tools, en dit
volgens de ITIL procedure • U volgt de tickets op en escaleert
de incidenten indien nodig naar tweede of derde lijn • U analyseert mogelijke incidenten ter escalatie en houdt accuraat de
inventaris en het incidentbeheersysteem bij • Als support van
de ‘tweede technische lijn’ staat u in voor het implementeren
van oplossingen van technische problemen en het organiseren
van de verbeteringen, samen met de andere teamleden van
het technische team • Daarnaast behoren ook installaties van
hard- en softwaresystemen, het monitoren van de verschillende
productieomgevingen en het optimaliseren daarvan tot uw
takenpakket.
Uw profiel: • U bent een initiatiefnemer met verantwoordelijkheidszin en hebt een grondige kennis inzake computerhard- en
software, netwerken en besturingssystemen • U beschikt over
de nodige organisatorische en communicatieve vaardigheden
en werkt steeds oplossingsgericht • Discretie en vertrouwelijkheid vindt u belangrijke eigenschappen. • U heeft een
bachelordiploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van

18

INFOKRANT LOKEREN | maart 2015

één cyclus of daarmee gelijkgesteld of een hoger diploma • U
bent in het bezit van een rijbewijs B • U slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.
Ons aanbod: • Minimum bruto aanvangswedde 2342,90 euro/
maand • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto wedde
van 3907,07 euro/maand • Tewerkstellingen in overheidsdiensten
worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke
anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring (maximum 12 jaar)
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering
en gratis openbaar vervoer voor woon‑werkverkeer • Minstens
30 vakantiedagen en 14 feestdagen • Extralegaal pensioen • Er
wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van één jaar
(verlengbaar) • De eerstvolgende vacature betreft 1 voltijdse
betrekking.
Interesse? Stuur uw kandidatuur, vergezeld van een cv, een kopie
van het vereiste diploma, een uittreksel uit het strafregister, model 1 - art. 595 Sv (niet ouder dan 3 maanden op 20 maart 2015) en
een kopie van het rijbewijs B, aangetekend naar het College van
Burgemeester en Schepenen, Lepelstraat 4. Deze dient uiterlijk
op 20 maart 2015 afgestempeld te zijn door de post. Uw kandidatuur mag ook tegen ontvangstbewijs of per mail uiterlijk op 20
maart 2015 bezorgd worden aan de personeelsdienst. De kopie
van het vereiste diploma, het uittreksel uit het strafregister en de
kopie van het rijbewijs B moeten ten laatste op 30 maart 2015 in
ons bezit zijn om te worden toegelaten tot de selectieprocedure.

Meer informatie? vacatures@lokeren.be of
09 342 30 11.

PRAKTISCH
Stad Lokeren.
Vrijwillige openbare verkoop per opbod van brandhout
op woensdag 4 maart 2015 (14 uur) in het Bospark, Antwerpse Steenweg.
(omgeving ex‑Parkhotel): meerdere loten brandhout in verschillende maten
en gewicht.
Belangrijk: De koper moet zichzelf organiseren om het hout na aankoop, zo
vlug mogelijk weg te halen. Enkel cash betaling ter plaatse.

Politie
Stadhuis
Ziekenhuis AZ Lokeren

101
09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be, www.lokeren.be
09 340 81 11, fax 09 340 81 91

Wachtdiensten
Lokerse apothekers

Vrijwillige openbare verkoop van gevonden en achtergelaten (brom)fietsen en gebruikte bureaustoelen
Op verzoek van het Stadsbestuur Lokeren, worden er op woensdag
11 maart 2015 (14 uur) in het Stadsmagazijn afdeling Weverslaan 24
(ex-Garage De Vos): 130 fietsen, 3 bromfietsen en een 40-tal afgedankte
bureaustoelen verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. Er worden
geen bezichtigingen toegelaten voorafgaandelijk aan de verkoop. De
(brom)fietsen worden op de dag van de verkoop getoond en direct
verkocht. Enkel cash betaling ter plaatse.

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren (TAS) van
het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand
in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en Zorgcentrum Hof van
Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag 30 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 gaan door in het
Woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op volgende
datum: 10 en 24 maart.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde: Eksaardedorp 88
Openingsuren: 14 tot 19 uur
U kan er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’s ID, een
uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kan 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.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 26 maart om 20 uur.
U kan de agenda digitaal raadplegen op www.lokeren.be rubriek bestuur en
beleid – OCMW - raadsleden
Drugpunt, Lepelstraat 4, 0485 91 00 11, hanne.vaneeckhout@drugpunt.be

Wachtbeurt Lokerse apothekers
Vanaf 2013 wordt de wachtdienst per dag in plaats van per week
georganiseerd. Elke dag zou er dus een andere apotheker van wacht kunnen
zijn. Omdat het niet zo eenvoudig is om elke dag afzonderlijk aan te kondigen
werd de tekst hieronder voorzien.

APOTHEEK VAN WACHT

Bel 0900 10 500 of raadpleeg www.apotheek.be, daar kan 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
0900 10 500 en men zal u doorverwijzen.
(onderstaand zinnetje laten opvallen)
Vanaf 5 januari is er een nieuw oproepnummer: 0903 99 000



www.lokeren.be: Klik Stedelijke infokanalen > Wachtdiensten >
Apothekers

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: Klik Stedelijke infokanalen > Wachtdiensten >
Huisartsen

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN

16 maart – 25 maart - Dr. P. De Meyer
21 maart – 28 maart - Dr. J. Lievens
21 maart – 29 maart - Dr. B. Thierens

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: Klik Stedelijke infokanalen > Wachtdiensten >
Huisartsen

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: Klik Stedelijke infokanalen > Wachtdiensten >
Huisartsen

Op volgende plaatsen zijn AED‑toestellen (defibrillatoren) geplaatst, die
levens kunnen redden bij een hartstilstand:
- in het Cultureel Centrum
- binnen in het politiekantoor
- aan de Sport- en Jeugdterreinen in Eksaarde
- in het Sport- en Jeugdcomplex aan de Sportlaan.

Noodnummers

Colofon

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

Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26, Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, dienst communicatie en stadspromotie,
Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Aziza Ben Allouch
Algemene coördinatie & copywritng: Rudi Van Hecke
Concept & realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
[

Van zaterdag 14 tot zondag 29 maart

GELICHT

]

Jeugdboekenweek
Jeugdboekenweek 2015 trekt de kaart van de humor.
Want lezen is lachen.
Glimlachen en grimlachen.
Giechelen en grinniken.
Gieren en brullen.
Schuddebuiken en schateren.
Want lezen is lol hebben.
Om grappen, grollen, dwaze moppen.
Om een geestige plot, een gevatte gedachte, verrassende verzen.
Om een hilarische tekening of een gekke cartoon.
Om stiekeme windjes, ondeugende kindjes.
Om meisjes die kattenkwaad uithalen en jongens die
zich niet aan de regels houden.
Om zotte woorden, vreemde situaties, personages
met een hoekje af.
Om uitglijden, struikelen, vallen, molenwieken, rechtstaan en opnieuw je evenwicht verliezen.
Ja, lezen, da’s lachen.
Maar nu even serieus. Van 14 tot 29 maart 2015
brengen we je met de leukste boeken aan het
lachen. Want een dag niet gelachen (of gelezen),
is een dag niet geleefd.
In de bibliotheek zijn er allerlei activiteiten.

Vrijdag 20 maart

[

GELICHT

]

Wereldwaterdag@Lokeren
In 1992 riepen de Verenigde Naties 22 maart uit tot Wereldwaterdag en stimuleerden de lidstaten om op die dag de
waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken.
Water heeft een impact op alles en iedereen. Het moet
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voldoende voorradig zijn, bereikbaar en proper. Drinkbaar
water wordt vandaag wereldwijd verspild en vervuild door
mijnbouw, landbouw, industrie enz. Ook de klimaatsverandering heeft invloed op de beschikbaarheid van zoet water.

Walk for Water
Lokerse scholen laten zich horen op vrijdag 20 maart
tijdens de Walk for Water door het centrum van Lokeren. Kinderen in het Zuiden lopen elke dag gemiddeld
6 km per dag om water. Daarom deze solidaire wandeling waarbij elke klas een 20 l water meedraagt.
In de maanden vooraf krijgen vele kinderen/jongeren
een educatief traject met workshops en bezoeken
als voorbereiding op de waterwandeling. Zijn hierbij
actief: vzw Durme (wateranalyse), de dienst Toerisme
(wereldwaterwandeling in Lokeren), Wereldwinkel, en
ngo’s zoals GoodPlanet, Protos en Solidagro werken
mee aan de voorbereiding van de WWD.
Leerlingen en leerkrachten van 16 Lokerse scholen
vragen aandacht voor proper drinkwater voor altijd en
voor iedereen. Ze brengen eigen oplossingen mee
naar het evenementenplein op de markt, globaal of
concreet toepasbaar in het leven van elke dag. De kinderen van de basisscholen formuleren ook hun wensen

voor hun leeftijdsgenoten in het Zuiden. Ook de
burgemeester en de schepenen van onderwijs, milieu
en ontwikkelingssamenwerking komen meedenken,
-stappen en -luisteren naar wat de jongeren voorstellen en vragen.
Kom de jongeren aanmoedigen en ondersteunen op
de Markt. De wandeling voor het basisonderwijs start
omstreeks 9.45 uur. Je bent ook welkom in de namiddag bij de scholieren uit het secundair onderwijs, die
wandeling start rond 13.45 uur op de Markt.
Er is muzikale animatie voorzien voor, tijdens en na de
tocht. De presentatie is in handen van Vic Van Avermaet.
Organisatie: GROS (Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking)
9 tot 15 uur, Evenementenplein Markt
Info: Els Van Waes, 09 348 46 62,
www.lokeren.be/gros, els.van.waes@skynet.be,
Facebookpagina: wereldwaterdag lokeren

in Lokeren
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[

GELICHT

Nieuwe proevertjeswandeling

]

van start op 1 april

Van ver buiten Lokeren komen de mensen afgezakt om op
woensdagochtend hun ‘marktjen te doen’.
Op woensdag 1 april en woensdag 8 april staat de gids
klaar om u op sleeptouw te nemen langs de rijke en
kleurrijke geschiedenis van het Lokerse marktgebeuren
en zijn koopwaar. Na deze tocht bent u van alle markten
thuis, hebt u kunnen genieten van de pittige uitleg over de
geschiedenis van het Lokerse marktgebeuren en hebt u
geproefd van heel wat typische markthapjes.

Van alle markten thuis
Midden in de week heerst er op het marktplein in Lokeren
een gezellige bedrijvigheid en dat al meer dan 550 jaar.

Woensdag 1 april en woensdag 8 april, 9.30 tot
11.30 uur, prijs: 8 euro (met extra paasgeschenk),
maximum 20 deelnemers.
Start: Sint-Laurentiuskerk, Kerkplein.
Info en reservatie vanaf maandag 2 maart (noodzakelijk): Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74.

AGENDA
Zondag 1 maart


HOBBY/TOERISME

Ruilbeurs voor modeltreinen

9 tot 13 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 10;
2 euro – gratis (-12 jaar)
Organisatie en info:
De Zwiterse treinclub,

HOBBY/TOERISME

Chocoladewandeling

dezwitsersetreinclub@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Ronde van Frankrijk

De Zwiterse treinclub organiseert
een ruilbeurs voor modeltreinen en
toebehoren.
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Postzegeltentoonstelling door
Geert Callebaut.
10 tot 12 uur, Lokerse
Postzegelkring, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

De Maya’s en Azteken noemden
het een godendrank. In onze
westerse wereld is men het er al
lang over eens: chocolade is goed
voor lichaam en geest... Zin in een
wandeling om duimen en vingers af
te likken? We starten de chocoladewandeling in het bakkerijmuseum

van het Stadsmuseum Lokeren en
aansluitend maken we een rustige
wandeling langs mooie plaatsjes
met tal van wel héél bijzondere
proevertjes. Je komt meer te weten
over de geschiedenis van de
chocolade, waarom de Belgische
chocolade de beste is, waar
Chocolate Valley in Lokeren ligt,
waarom chocolade gezond is en
last but not least, wat jouw keuze
van die ene praline over jouw persoonlijkheid zegt. Eindigen doen
we bij A-Piece-of-Cake met een
‘specialleken’ + tas koffie of thee.
Voor wie: Iedereen die een boon
heeft voor chocolade en meer wil
weten over deze lekkernij.
14 uur, Infopunt Toerisme,
Markt 2; 15 euro (leden) –
17 euro (niet‑leden)
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren,
Leen Meyskens, 0486 92 02 63,
ronyleen@hotmail.com
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek

Een ervaren natuurgids neemt je mee
op een boeiende wandeling rondom
het natuurreservaat Molsbroek (in
beheer van vzw Durme). Gratis
wandeling met natuurgids. Graag
een seintje vooraf indien je met een
groep aanwezig zal zijn.
14.30 uur, bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
Michaël Crapoen, 09 348 30 20,
www.vzwdurme.be

PODIUM

Hubert Damen - Ik zou wel
eens willen weten - muziek /
matinee

op zondagochtend 1 maart een
infomoment met een specialist
terzake. Vragen, nuttige tips, alles
is bespreekbaar om je op weg
te zetten naar een prachtoogst.
Iedereen is welkom.
10 tot 12 uur, Steven De Schepper,
Hillarestraat 196;
2 euro
Info en inschrijvingen:
anlebeer@telenet.be

Woensdag 4 maart

Waarom blijft de mens wanhopig
zoeken naar geluk, de onmogelijke
liefde, absolute macht, het eeuwig
leven? Slachtoffer van zijn eigen
dromen? Ja, en met één zekerheid
de dood. Het enige wat ons dan
rest, is relativeren en een flinke
dosis humor.
Met een vrank bakkes maar een
warm hart brengt Hubert Damen
teksten en liedjes van onder
andere Herman de Coninck,
Wannes Van de Velde, Hugo Claus,
Bram Vermeulen, Paul van Vliet,
Ramses Shaffey, en soms ook
iets van hemzelf, maar dat hangt
van het moment af. Dit alles wordt
overgoten door prachtige jazzmuziek, gespeeld door 5 schitterende
muzikanten.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 euro – 14 euro - 12 euro
(kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

S.O.S. Moestuin
Maart is het ideale tijdstip om met
een moestuin te starten. Denk je er
al lang aan maar weet je niet hoe er
aan te beginnen? Heb je al moestuin maar heb je soms wel eens een
mislukking? Curieus organiseert

VORMING/INFO

BABBELonië

Wil je graag je dorpsgenoten beter
leren kennen? Wil je graag samen
met anderstaligen Nederlands
praten? Heb je zin in boeiende
gesprekken en leuke activiteiten?
Babbelonië gaat op wereldreis in je
eigen gemeente. Nederlandstaligen
en anderstaligen komen er samen
en praten in groepjes. De gesprekken gaan over alledaagse dingen:
kinderen en ouderen, feesten,
ziekte en gezondheid. Ook op 11,
18 en 25 maart.
19.30 tot 21.30 uur,
ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

in Lokeren
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VORMING/INFO

Inleiding op
barefooteconomie - winkelen
op blote voeten
Waarom is verder consumeren
zoals we bezig zijn geen optie?
Veronique, bevlogen transitieambassadrice en economiste toont
ons de werkelijkheid vanuit een
bijzonder verrassend perspectief.
Op haar geheel eigen wijze
laat ze je kennismaken met het
behoeftemodel van de Chileense
econoom Manfred Max Neef. Duik
mee in het inspirerende verhaal
van de barefooteconomie. Bekijk
de enorme uitdagingen en verken
nieuwe mogelijkheden. Raar dat
andere studies en analyses over
behoeften de link niet leggen
tussen het ongebreideld creëren
van behoeften en de daarbij
behorende vervuiling. Sta stil bij
het feit dat afval nooit verdwijnt
van onze planeet en ontdek
dat economische groei niet de
enige manier is om welvaart te
creëren. Vormingplus Waas-enDender in samenwerking met IDM,
dienst milieu en landbouw stad
Lokeren.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
3 euro – 1,50 euro (kortingen)
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑ en Dender,
03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas‑en‑dender
VORMING/INFO

Naaicafé
Naald en (d)raad. Altijd al zelf je
creaties willen maken? Of je broek
te kort voor je lange benen ? Een
naaitechniek die je onder de knie
wil krijgen? Voortaan kan je terecht
bij Naaicafé Naald en (d)raad. Voor
naaiadvies, een naaimachine of
voor een gezellige babbel. Ook op
18 maart.
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20 tot 22 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

Donderdag 5 maart


FILM

Trouw met mij!

wordt een trouwfeest om nooit
meer te vergeten! “Met zijn tweede
film, na Turquaze, brengt Kadir
Balci eens te meer een inkijk in
het leven van Turken in Gent.
Balci bouwt TROUW MET MIJ!
op zonder tegemoet te komen aan
verwachtingen. De verrassing zit
‘m ook in de muziek en montage
op het feest, terwijl de camera
bijvoorbeeld tussen de vingerknippende dansers manoeuvreert en
in plaats van de uptempo Turkse
liederen net trage strijkinstrumenten weerklinken. Nergens is de film
te generaliserend of moraliserend,
want meer dan een clash tussen
culturen is TROUW MET MIJ! een
clash tussen personen en situaties.
En die situaties zijn herkenbaar.”
(Filmmagie)
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

BABBELonië

Kadir Balci – België 2015 – duur:
102’
Jurgen heeft zijn knappe collega
Sibel na een korte affaire ten
huwelijk gevraagd. Voor de ouders
van beide twintigers komt de trouw
als een complete verrassing. Maar
Sibel en Jurgen zijn smoorverliefd
en kijken dan ook enorm uit naar
een prachtig trouwfeest. Echter, dat
is buiten de druk, de verwachtingen
en de twijfels van hun families
gerekend. Één ding is zeker. Het

Wil je graag je dorpsgenoten beter
leren kennen? Wil je graag samen
met anderstaligen Nederlands
praten? Heb je zin in boeiende
gesprekken en leuke activiteiten?
Babbelonië gaat op wereldreis in je
eigen gemeente. Nederlandstaligen
en anderstaligen komen er samen
en praten in groepjes. De gesprekken gaan over alledaagse dingen:
kinderen en ouderen, feesten,
ziekte en gezondheid. Ook op 12,
19 en 26 maart.
9 tot 11 uur, ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9;
gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

gratis (-3 jaar) – 4 euro (4‑6 jaar) –
8 euro (6-12 jaar) – 14 euro (volwassenen)
Organisatie en info:
Oudercomité Coester,
oudercomitecoester@gmail.com

VORMING/INFO

Crea – theepot met powertex
19 uur, Parochiezaal Oudenbos,
Nieuwe Dreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Claudine
Van Doorsselaere, 09 356 92 37,
paul.claudine@skynet.be
VORMING/INFO

Je eigen moestuin

VORMING/INFO

wegschenken of opnieuw binnenbrengen. Of ruil het voor een bon
waarmee je een volgende keer een
boek kan ruilen. Kom gerust eens
kijken hoe het werkt. Ook op 14, 21
en 28 maart.
10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
SPORT

Turngala 2015
Met deze cursus leer je op een leuke
manier hoe je zelf een moestuin
aanlegt. Wij proberen een antwoord
te geven op: hoe ontwerp je een
moestuin? Hoe verbeter je de bodem? Hoe combineer je groenten?
Deze reeks loopt tot 10 september.
19.30 tot 22.30 uur, parochiezaal Heirbrug, Veerstraat 12;
40 euro – 25 euro (Femmapas)
Info en inschrijvingen:
Hilde De Backer, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

Turnkring voor Geest en Lichaam
organiseert Turngala 2015 in
samenwerking met de Lokerse
sportraad. Ook op zondag 8 maart.
19 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
10 euro (volwassenen) – 6 euro
(‑12jaar)
Organisatie en info: Turnkring
voor Geest en Lichaam vzw,
info@voorgeestenlichaam.be,
www.voorgeestenlichaam.be

Elke 1ste en 3de zaterdag van de
maand wordt er in de vertelstoel
tussen de kinderboeken een leuk
verhaaltje voorgelezen. Alle kinderen
zijn welkom. Ook op 21 maart.
10.30 tot 10.45,
Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

VORMING/INFO

Kaas‑ en wijnavond

Uitstap naar Brussel –
‘Museum Night Fever 2015’

Inschrijvingen verplicht.
Vanaf 18 uur, school De Vinderij,
Bleekmeersstraat 17;

De Brusselse musea openen voor
de 8ste keer hun deuren tijdens
Museum Night Fever, de jaarlijkse
museumhoogmis.
Een 20-tal musea tonen het allerbeste van zichzelf. Verwacht je aan
een eigenzinnig en grensverleggend
programma dat expo, muziek, dans,
performance, mode, workshops mixt
tot een uiterst aanstekelijk goedje.
Feest in het museum! En voor wie
nog energie over heeft is er een
exclusieve afterparty. Het volledige
programma is nog niet gekend

Zaterdag 7 maart


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Elke zaterdag vind je in de bib op
de 1ste verdieping boeken die je
niet hoeft terug te brengen. Breng
een eigen boek mee dat je graag
wil doorgeven zodat iemand anders
het ook kan lezen en ruil het in
voor een boek dat je mag houden,

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de zaterdag

in Lokeren

25

kinderfietsen, babyartikelen.
14 tot 16 uur, parochiezaal Heirbrug, Veerstraat;
10 euro (leden) – 20 euro
(niet‑leden)
Info en inschrijvingen:
Gezinsbond Lokeren‑Daknam,
Lut Van Overloop, 09 349 17 91
PODIUM

Jongerenkoor Malaika in
concert

maar je kan het opvolgen op de site
‘Museum Night Fever Brussel’.
Wie dit eens wil meemaken,
schrijf vlug in want het loont de
moeite. Daar het moeilijk is met het
openbaar vervoer terug te komen,
spreken we af om met auto’s te
rijden en het verbruik te delen.
18.15 uur, parking Grote Kaai
(samenkomst)
Info en inschrijvingen:
Gezinsbond
Lokeren-Daknam‑Daknam,
Nicole Baetens, 09 349 18 29,
nicolebaetens@hotmail.com

Zondag 8 maart


HOBBY/TOERISME

Archief
Postzegeltentoonstelling van
een gedeelte uit het archief ter
gelegenheid van 50 jaar Lokerse
Postzegelkring.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Tweedehandsbeurs
Wat kan je zoal kopen of verkopen?
Baby- en kinderkleding, speelgoed,
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Het bekende Lokerse jongerenkoor
Malaika brengt een concert in
de sfeervolle kerk van Oudenbos
(Lokeren). Filmische filmmuziek
en populaire popmuziek, bekende
en minder bekende nummers,
wisselen elkaar af. Malaika staat
onder leiding van Kristien Heirman,
Simon Neyt begeleidt aan de piano.
Gegarandeerd een hartverwarmende zondagochtend.
10.30 tot 12 uur, St‑Pauluskerk,
F.Hanusdreef 35;
10 euro (kassa) – 8 euro (voorverkoop) – 5 euro (‑12 jaar)
Organisatie en info: Malaika,
kaartenverkoop@malaika.be,
09 355 83 72
SPORT

Start to Run – voor conditie
en fun
12 weken lang, twee begeleide sessies per week door gediplomeerde
trainers en begeleiders.
9 uur, Atletiekpiste AVLO,
Sportlaan (naast het zwembad);
55 euro
Organisatie en info: AVLO,
andy.vertonghen@avlo.be,
www.avlo.be
SPORT

Turngala 2015
Zie 7 maart.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
10 euro (volwassenen) – 6 euro
(‑12jaar)

Organisatie en info: Turnkring
voor geest en lichaam vzw,
info@voorgeestenlichaam.be,
www.voorgeestenlichaam.be

Dinsdag 10 maart


VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

Rondleiding door de bibliotheek,
met uitleg over de computercatalogus. Groepen enkel op afspraak.
Ook op 12 maart.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Infosessie – Ontdek het
graduaat informatica
Wil je aan de slag in de wereld
van snel evoluerende technologie
en ICT? De sector biedt ook aan
leergierige IT’ers uitdagende doorgroeikansen. Op deze infoavond
geven de docenten uitleg bij het
programma, de inhoud, waarde
van het diploma, modeltrajecten,
mogelijke vrijstellingen… Voor

jong en oud, voor werkenden en
werkzoekenden.
19 tot 20 uur, CVO Leerstad,
Brouwerijstraat 5; gratis
Organisatie en
info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be

19.30 uur,
Parochiezaal Oudenbos,
Nieuwe Dreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos,
Vivian Van Driessche,
09 348 97 49, patrick.
de.schaepmeester1@telenet.be

VORMING/INFO

Kraambeurs

Woensdag 11 maart


Regie en tekst: Benjamin Van
Tourhout, concept, compositie en
muziektheatrale regie: Bo Spaenc,
spel en zang: Leen De Veirman en
Dimitri Duquennoy, accordeon en
samples: Roel Van Camp.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
10 euro – 7 euro (‑12 jaar)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 4 maart. Ook op 18 en 25 maart.
19.30 tot 21.30 uur, ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 12 maart


FILM

The disappearance of
Eleanor Rigby him /her
Ned Benson – Verenigde Staten
2014 – duur: 191’

PODIUM

Er valt heel wat te ontdekken op de
kraambeurs in het AZ Lokeren. De
beurs wordt immers georganiseerd
in samenwerking met een aantal
partners zoals Kind&Gezin, het UZ
Gent en de burgerlijke stand van de
stad Lokeren. Verder zullen ook onze
vroedvrouwen, sociaal verpleegkundigen, tabacologen en kinesisten je
van heel wat nuttige informatie en
tips voorzien.
19.30 tot 21.30 uur, AZ Lokeren,
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (tijdens kantooruren), www.azlokeren.be
VORMING/INFO

Bak taarten zonder oven
Je hoeft geen oven te hebben
om toch betoverende taarten te
maken. Een fruitige cheesecake uit
de koelkast of een creatieve pannenkoekentaart, deze zoete zondes
tover je zonder oven op tafel.

De kolonieMT – Hertehart –
familie 4+/muziek

Kapitein Hert woont op een prachtig
kasteel in het bos aan de rand van
een meer. In dat kasteel zit ook Hart,
een werkloze gouvernante, stilletjes
te smachten. Zo gulzig is ze naar
zijn liefde. En zou ze met hem kleine,
koddige hertehartjes willen maken...
‘Hertehart’ brengt de operette
terug tot leven, met hevige emoties,
groteske gestes en protserige
kostuums, maar met veel gevoel
voor stijl.

Eleanor (Jessica Chastain) houdt
van Conor (James McAvoy)
en Conor houdt van Eleanor.
Maar wat gebeurt er als een
harmonieus koppel geconfronteerd
wordt met een tragische
gebeurtenis? In de twee films
die samen The Disappearance of
Eleanor Rigby vormen, vertellen
beide protagonisten dezelfde
liefdesgeschiedenis maar dan in
spiegelbeeld, Conors standpunt in
Him en Eleanors in Her.
“De liefde, al dan niet tussen man
en vrouw. Talloze films zijn er al
over gemaakt. En toch weet de
als regisseur debuterende Ned
Benson dat vanuit een originele
invalshoek te benaderen. Hij

in Lokeren
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maakte er een hartveroverend
tweeluik van: het uit elkaar groeien
van een koppel, schrander bekeken,
ervaren door de ogen van de
man (HIM) én intens beleefd en
gezien vanuit de vrouw (HER).
Ieder zijn waarheid. Subliem. Als
meerdimensionale zedenschets én
als aan de ziel klevende love story.”
19.30 uur (him) – pauze –
21.20 uur (her),
CC Lokeren, Kerkplein 5;
8 euro – 7,50 euro (kortingen)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Kijk op klassiek

VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

een fotografeer‑ en filmverbod
in de productiehallen. Er wordt
aangeraden om comfortabele en
gesloten schoenen te dragen.
Er dient op voorhand een lijst te
worden doorgegeven aan Audi met
de deelnemers.
17.45 uur (samenkomst parking
Grote Kaai);
9 euro (leden)– 5 euro (leden)
(+65/studenten/kinderen tot
18) – niet‑leden telkens +2 euro
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren Daknam,
Georgette D’hondt,
0485 79 67 69,
georgette.dhondt@ugent.be
VORMING/INFO

Muziek beluisteren op de zolder van
de bibliotheek, met muziekpedagoog
Jules De Beule. Op het programma:
C. Orff – Carmina Burana.
14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3;
4 euro
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Achter de schermen van de
Audi A1‑productie
GOSA nodigt uit voor een bedrijfsbezoek aan Audi. We krijgen
een exclusieve rondleiding door
de afdeling carrosseriebouw en
montage. Gedurende 2 uur krijgen
we de kans om eens een kijkje te
nemen achter de schermen van
de Audi A1- productie. Er geldt
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BABBELonië

Zie 5 maart. Ook op 19 en 26 maart.
9 tot 11 uur, ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9;
gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Zie 10 maart.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Vrijdag 13 maart


PODIUM

Door het venster van
den tram (Eerbetoon aan
Wannes Van de Velde) –
muziek

Lucas Van den Eynde en
Tiny Bertels, beiden leerlingen van
Wannes Van de Velde in Studio
Herman Teirlinck, verdiepen zich

verder in het repertoire van hun
muzikale grootmeester. Zij halen er
Stefaan Wellens bij, orkestleider
bij Wannes’ laatste tour, om een
nieuwe wind te laten waaien door
het werk van Wannes. Wannes’
fantastische repertoire confronteert
ons, doet ons huilen, lachen en
nadenken, maar vooral voelen.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
17 euro – 16 euro (kortingen) –
14 euro (abo/waccobon)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
PODIUM

Strafstudie
11 totaal verschillende jongeren geraken opgesloten in de strafstudie.
Wanneer dan ook nog eens blijkt
dat ze hier de nacht zullen moeten
doorbrengen is het hek helemaal
van de dam. Strafstudie is een stuk
waarin nieuwe vriendschappen ontstaan (en misschien wel wat meer)
en dromen tot leven komen. Een
stuk gebracht door jongeren voor
jongeren. Ook op 14 en 15 maart.
20.15 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1;
7 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Roofvogelcursus vzw Durme
Haal jij onze Vlaamse roofvogels
ook steeds door elkaar? Dan is
deze basiscursus roofvogels echt
iets voor jou! Vogelkenners loodsen
ons door de belangrijkste weetjes
over roofvogels, zodat we ze in de
toekomst feilloos kunnen spotten
en herkennen. De reeks bestaat
uit 3 theorielessen en 2 excursies
en gaan door in bezoekerscentrum
Molsbroek van natuurvereniging

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 7 maart. Ook op 21 en 28 maart.
10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

vzw Durme. Ook op 27 maart. Deze
reeks loopt verder tot 10 mei.
19.30 tot 21.30 uur, Molsbroek,
Molsbergenstraat 1;
40 euro (leden) – 50 euro (niet‑
leden)
Organisatie en info: vzw Durme,
Sarah Geers, 09 348 30 20,
sarah.geers@vzwdurme.be

Zaterdag 14 maart


HOBBY/TOERISME

Verwendag voor kids

Quiz
De ouderraad van kleuterschool
Duizendvoet en lagere school
OLVC organiseert haar vijfde
quiz ten voordele van de school.
Het is een gevarieerde quiz voor
vriendenploegen, bedrijfs- of
sportploegen, ouders en niet-ouders
van de school. Iedereen is welkom.
Inschrijven voor 7 maart via quiz.
ouderraad@gmail.com. Ploegen van
maximum 4 personen
19.30 uur, Lagere school OLVC,
Heilig Hartlaan 1B (ingang via
de poort); 10 euro per ploeg
(maximum 4 personen)
Organisatie en info:
de ouderraad, Hendrik Huyghe,
quiz.ouderraad@gmail.com
PODIUM

KUNSTBENDE, wedstrijd
in kunst voor jongeren
van 13 tot 19 jaar.
Voorronde Waasland 2015
- jeugdevenement
We organiseren een verwendag voor
kinderen. Weer een groot kinderfeest
in de bib. Kom genieten van een
drankje en lekkernij, er is kindergrime
en er wordt een verhaaltje voorgelezen. Op uitnodiging ontvangen alle
2‑jarigen een leuk boekje.
9 tot 12 uur,
Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Wase jongeren tussen 13 en 19 jaar
die graag creatief bezig zijn in de
genres dans, muziek, performance,
TXT, fotografie, video, ontwerp,
mode tonen het best van zichzelf.
Kom kijken naar al dit jong talent, en
genieten van een supertoffe dag.
Een organisatie van Wacco, Wase
Cultuur- en Gemeenschapscentra.
14 uur, CC St-Niklaas (Schouwburg), R. Van Britsomstraat 21,
St-Niklaas. 3,5 euro
organisatie en info:
CC St-Niklaas, 03 778 33 66,
stadsschouwburg@sint-niklaas.be

in Lokeren
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PODIUM

Raf Walschaerts –
Jongen toch – cabaret
Uitverkocht.
PODIUM

Strafstudie

Vanaf 8 uur,
Parochiezaal Oudenbos,
F.Hanusdreef 39a;
2 euro (vergunninghouders) –
4 euro (anderen)
Info en inschrijvingen:
WTC De Ledecrossers,
Walter De Coeyer,
wdecoeyer@scarlet.be

Zondag 15 maart

SPORT

Fietstocht
Cyclotochten van 75 en 50 km langs
rustige en goed berijdbare wegen.
Ook tweede vertrekplaats te Zelzate
café Sportvrienden.
8 tot 9.30 uur, café Pompierken,
Lepelstraat 11; 2 euro
Organisatie en info:
wtc Raepespurters vzw Lokeren,
willy.dhondt@skynet.be



HOBBY/TOERISME

Dinsdag 17 maart


Tu es Petrus
VORMING/INFO

Zie 13 maart. Ook op 15 maart.
20.15 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1;
7 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

Prenatale les – Borstvoeding

PODIUM

Samuel Blaser Trio
Trombonist Samuel Blaser brengt
in een Europese topformatie drie
virtuozen bij elkaar om in dialoog te
gaan. Marc Ducret en Peter Bruun
zijn net als Blaser zelf avontuurlijke
geesten en samen weten ze een
eigen geluid neer te zetten waarin
een spanningsboog schuilt tussen
bedachtzame melodieën en ruwe
improvisaties. Het resultaat neigt
naar eigenzinnige muzikale poëzie.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27;
14 euro (niet‑leden) – 12 euro
(leden) -5 euro (‑25 jaar)
Organisatie en info: Lokerse
Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be
SPORT

WTC De Ledecrossers-WBV
Fietstocht toprit 75 km en FT Dirk &
Hubert 50km.

30

Postzegeltentoonstelling ‘Tu es
Petrus – geschiedenis van de
pausen’.
10 tot 12 uur, Lokerse
Postzegelkring, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

Strafstudie
Zie 13 en 14 maart.
20.15 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1;
7 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

De prenatale lessen geven aanstaande ouders de kans zich voor
te bereiden op de bevalling waarbij
ze een kijkje kunnen nemen op de
kraam‑ en verlosafdeling.
Aanstaande ouders kunnen een
keuze maken op vermelde data en
zich inschrijven telefonisch tijdens
de kantooruren of tijdens de kraambeurs. De lessen kunnen ook apart
worden gevolgd. De lessen starten
stipt, en hebben plaats op de
kraamafdeling van het AZ Lokeren.
Ook op 19, 24 en 26 maart.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Pizza de Luxe
We maken in deze workshop de
pizza volledig zelf. We vertrekken

van een basisdeeg, maken verschillende basislaagjes en zorgen voor
een kleurrijke variatie aan toppings.
Er is voor ieder wat wils: vlees, vis,
veggie en zelfs zoet.
19.30 tot 22.30 uur, Parochiehuis
Ter Oude Kerke, Spoele 31;
9 euro (niet‑leden) 7 euro
(Femmapas)
Organisatie en info: Femma
Lokeren Spoele, 09 348 44 31,
femma.lokeren.spoele@gmail.com

Woensdag 18 maart


FILM

Rio 2 (het swingende vervolg
op Rio)

In dit swingende vervolg op het
succesvolle Rio ontdekken Blu en
Jewel dat ze niet de enige blauwe
ara’s ter wereld zijn. Samen met
hun kinderen beginnen ze aan een
lange reis naar de Amazone om
hun soortgenoten te ontmoeten.
Hier krijgen ze te maken met een
wraakzuchtige Nigel en ontmoeten
ze de lang verloren familie van Jewel.
En terwijl Blu probeert te wennen

aan zijn nieuwe omgeving komt hij
oog in oog te staan met zijn meest
gevreesde vijand: zijn schoonvader
Eduardo. Vlieg mee in deze kleurrijke, komische en muzikale reis van
Blu en Jewel door het oerwoud van
plezier.
14.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Inge Misschaert
(schoollezing)
De bibliotheek heeft voor de
leerlingen van het vierde leerjaar,
Inge Misschaert uitgenodigd.
Op een sappige manier vertelt
Inge over de vele hordes op de
weg van een beginnend auteur,
maar ook over de gloriemomenten
waarin haar debuut Bioboy, en de
John Flandersprijs die ze ondertussen al twee keer mocht winnen
uitschieters zijn. Hoe schrijft ze?
Wie of wat inspireert haar? Hoe
zag haar allereerste boekje er uit?
Op dit en nog veel meer vragen
geeft Inge Misschaert graag
antwoord in haar sololezing. Ze
illustreert haar verhaal met originele
documenten en voorwerpen. En
dompelt je onder in het verhaal van
haar laatste boek. Bovendien heeft
ze de hulp nodig van de leerlingen
als ze het heeft over het auteursrecht en de weg van het verhaal
naar de winkel. Na de lezing is er
ruimte voor vragen aan de auteur.
Lokerse scholen kunnen hiervoor
inschrijven.
9 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 4 en 11 maart. Ook op 25 maart.
19.30 tot 21.30 uur, ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Naaicafé
Zie 4 maart.
20 tot 22 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12; 8 euro
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

Donderdag 19 maart


FILM

The Imitation Game

Morton Tyldon – Verenigde Staten
2014 – duur: 113’
The Imitation Game is een indrukwekkend drama over het leven en
werk van Alan Turing (Benedict
Cumberbatch), de briljante maar
emotioneel gecompliceerde
Britse wetenschapper die met zijn
werk de Tweede Wereldoorlog
hielp te verkorten en daarmee de
levens van tienduizenden mensen
heeft gered. In de winter van
1952 werd Alan Turing door de
autoriteiten opgepakt voor het toen
strafbare feit homoseksualiteit, met
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een verschrikkelijke veroordeling
tot gevolg. Wat echter bij niemand
bekend was, was dat Turing enkele
jaren daarvoor tijdens de oorlog in
het diepste geheim leiding gaf aan
een groep van knappe koppen. Hun
opdracht was het kraken van de
Enigmacode die de Duitsers voor al
hun communicatie gebruikten. De
machine die Turing uitvond was niet
alleen essentieel voor de beëindiging van de oorlog, ook was dit het
prototype voor onze hedendaagse
computer.
“Met deze film krijgt één van de
meest onbekende, maar immens
belangrijke figuren uit de wereldgeschiedenis eindelijk de erkenning
die hij verdiende. The Imitation
Game, met Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Mark Strong en
Matthew Goode in de hoofdrol,
werd zeer positief ontvangen door
pers en publiek op diverse prestigieuze filmfestivals, en won daar ook
meerdere malen de publieksprijs.”
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 5 en 12 maart. Ook op 26 maart.
9 tot 11 uur, ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9;
gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Kathleen Vereecken
(schoollezing)
Zoals elk jaar nodigt de bibliotheek
tijdens de jeugdboekenweek een
aantal auteurs uit. Via voorlezen
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uit eigen werk en het vertellen
van persoonlijke verhalen willen
de auteurs de kinderen zin laten
krijgen in het lezen van een boek.
De bibliotheek heeft voor de
leerlingen van het vijfde en zede
leerjaar, Kathleen Vereecken
uitgenodigd. Ze besteedt aandacht
aan haar non‑fictieboeken en vertelt
over hekserij, over gevoelens en
zintuigen en over de twee nieuwe
fictieboeken die in de herfst van
2014 verschijnen. Zij polst naar
wat bij de kinderen leeft rond de
thema’s die zij behandelt. Ze vertelt
ook hoe je in erg serieuze boeken
bepaalde dingen verteerbaar kunt
maken door er af en toe humor in
te laten doorschemeren. Lokerse
scholen kunnen zich hiervoor
inschrijven.
9.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Praatcafé – thema
mindfulness
Mindfulnesstraining is een wetenschappelijk gefundeerde methode
om stress te verminderen en op een
andere manier te leren omgaan met
de klachten die we gedurende ons
leven kunnen ervaren (pijn, angst,
onzekerheid,enz.). Mindfulness
neemt deze klachten op zich niet

weg, maar helpt je om een zekere
ontspanning en rust te vinden in
de stress die vaak door deze
klachten ontstaat. Hierdoor wordt
de negatieve cirkel van gedachten,
emoties en lichamelijke klachten
doorbroken. Michel Schynkel,
die al verschillende jaren als
mindfulnesstrainer werkzaam is
met kankerpatiënten, geeft in het
AZ Lokeren een beknopte lezing
over mindfulness en laat je ook
even proeven van wat zo’n training
inhoudt. Misschien is dit ook wel
iets voor jou?
14 uur, AZ Lokeren vergaderzaal
5de verdieping, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
Heidi Bruyneel, 09 340 83 94,
heidi.bruyneel@azlokeren.be,
www.azlokeren.be
VORMING/INFO

Avond persoonlijk advies
Op onze startavond hadden
we al een algemene workshop
stijladvies. Nu gaan we een meer
persoonlijker stijladvies verzorgen.
Heb je al gemerkt dat een jasje
zeer goed staat bij je vriendin maar
niet bij jezelf of net andersom?
Dit heeft alles te maken met je
lichaamsvorm. Stijladvies helpt
je om je lichaam te ontdekken en
die kledingsnit te kiezen die je
persoonlijkheid en lichaamstype
het beste ondersteunt.
19 uur, Parochiezaal Oudenbos,
Nieuwe Dreef 37

Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Maria Naudts,
09 349 31 30,
marie_naudts@hotmail.com
VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling
Zie 17 maart. Ook op 24 en
26 maart.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Vrijdag 20 maart


PODIUM

Clara Cleymans & Bert
Verbeke – Costa Blanca
– theater

gedrag van zijn eigen vriendin lijkt
allesbehalve normaal.
Tekst: Jo Van Damme,
regie: Bob De Moor
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
14 euro – 13 euro (kortingen) –
11 euro (‑26/ab/waccobon)
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Organisatie en info:
SBS Eksaarde, 09 346 82 96,
directie.basisschooleksaarde@
lokeren.be, www.stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Lokeren en WO1
100 jaar geleden brak de Eerste
Wereldoorlog uit. Tijdens de eerste
oorlogsweken had onze stad heel
wat troepenbewegingen te maken
(o.a. voor de verdediging van de
Schelde‑ en Durmebruggen).
Daarna volgden 4 lange en harde
bezettingsjaren. Hoe hebben de
Lokeraars die oorlogsjaren toen
doorgemaakt? Commissaris
De Clercq bestudeert reeds lang
deze oorlogsjaren.
14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4;
6 euro (niet‑leden) – 4 euro
(Okra leden)
Organisatie en info: Okra,
raf.van.de.putte@telenet.be,
www.okra.be/waasendender

Zaterdag 21 maart


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 7 en 14 maart. Ook op 28 maart.
10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Paaskaarting
Bieden met vier. Gratis inleg KWB:
40 euro.
19.30 uur, Parochiecentrum
’t Lavertje, Oude Heerweg 178;
2 euro (leden) – 3,50 euro (niet‑
leden)
Organisatie en info:
KWB‑O.L.Vrouw Kopkapel,
andre.cleys@telenet.be
PODIUM

Laïs – 20 jaar Laïs – muziek

FEEST

Het luxeappartement met gemeenschappelijk zwembad mogen ze
gratis van haar ouders gebruiken.
De najaarszon krijgen ze er voor
niks bij. Prima, ware het niet dat hij
uitgerekend nu wordt geplaagd door
een zonneallergie die hem binnenshuis houdt. Verveling slaat om in
voyeurisme: hij ontwaart verdachte
bewegingen bij de buren en ook het

Schoolfeest Stedelijke
Basisschool Eksaarde
Eetfestijn gevolgd door optreden
van de leerlingen met als thema
‘Sprookjes’.
Er is kinderanimatie voorzien, ijsjes
en pannenkoeken, niet te vergeten
spelletjes en tombola.
12 uur (start), Stedelijke
Basisschool Eksaarde, Dam 67,
Eksaarde

www.lais.be
20u15, CC, Theaterzaal,
Kerkplein 5; Uitverkocht.
Info: CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
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VORMING/INFO

Voorlezen: het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Zie 7 maart.
10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Zondag 22 maart


HOBBY/TOERISME

Schilderijen van de Vlaamse
Primitieven

voor jou niet meer nuttig is, is voor
anderen misschien een enorme
hulp of een verborgen schat. Alle
bruikbare spulletjes zijn welkom.
Op deze zondag geef en neem
je, en de gezellige babbel met
buurtbewoners krijg je er gratis bij.
Koffie en verse soep wordt door
de vrienden van de Weehaege
voorzien. Wil jij graag je culinaire
steentje bijdragen? Breng dan je
lekkerste bakcreaties mee en deel
ze met de bezoekers.
13 tot 17 uur, Plein,
Weehaagstraat, Eksaarde
Organisatie en info:
nicole_dhont@yahoo.com,
www.deweehaege.be

Dinsdag 24 maart


VORMING/INFO

Moniek Vermeulen
(schoollezing)

kind was? Samen met de hoofdpersonages uit die boeken leven
de kinderen zich in de verhalen
in. Ze zijn boos, of verdrietig of
een tikkeltje stout. Af en toe zingt
Moniek met de kinderen liedjes
die speciaal bij de verhalen zijn
gemaakt. Lokerse scholen kunnen
hiervoor inschrijven.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Prenatale les – Borstvoeding
Zie 17 en 19 maart. Ook op
26 maart.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info:
AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Hoe vanzelfsprekend is
‘opvoeden’ vandaag?

Postzegeltentoonstelling.
10 tot 12 uur, Lokerse
Postzegelkring, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Geefplein de Weehage
Geven is het mooiste gebaar
tussen mensen en het helpt tevens
de afvalberg te verkleinen. Wat
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De bibliotheek heeft voor de
leerlingen van het tweede leerjaar,
Moniek Vermeulen uitgenodigd. Wil
je graag weten wat ‘lettertjessoep’
teweegbracht bij Moniek toen zij

Oudercomité Atheneum Lokeren
organiseert een gespreksavond .
Een verkenning van mogelijkheden
en grenzen vanuit het gedachtegoed van de ‘Nieuwe Autoriteit’ en
het ‘Geweldloos Verzet’.
Hilaire Dolfeyn laat ons kennis
maken met een andere kijk van
opvoeden .Hij zal het hebben
over gezag in deze hedendaagse
complexe tijden en welke kracht er
in schuilt.
Het vermijden van escalaties,
zelfcontrole, waakzame zorg, zijn
thema’s die aan bod zullen komen.
19.30 uur, Atheneum Lokeren,
Azalealaan 2
Info en inschrijvingen:
09 348 18 18,
info@atheneumlokeren.be

VORMING/INFO

Rik Coolsaet over
wereldpolitiek - De Laatste
Dinsdag van maart

Woensdag 25 maart


VORMING/INFO

Workshop ‘Tekenen’
met Frank Daenen
(schoolworkshop)
Via de illustratie uit eigen werk en
het vertellen van persoonlijke verhalen willen de auteurs de kinderen
zin laten krijgen in het lezen van een
boek. De bibliotheek heeft voor de
leerlingen van het derde leerjaar,
Frank Daenen uitgenodigd. Lokerse
scholen kunnen hiervoor inschrijven.
9.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3

De wereldpolitiek van vandaag
is wat zij altijd al is geweest: een
spel om macht en invloed, waar
staten met elkaar wedijveren,
oorlog voeren of samenwerken.
Grote mogendheden rijzen op en
kalven vervolgens af. Maar gaat
het enkel om macht en toegang tot
grondstoffen? Spelen ideologische
of religieuze verschillen ook een rol
in het ontstaan van conflicten? Is de
wereld nu een veiligere plaats om
in te leven dan 100 jaar geleden of
hangt de dreiging van een mondiaal
conflict opnieuw boven ons hoofd?
Hoe zit het met de vele regionale
conflicten in Afrika en Azië? En met
het terrorisme? Wat zijn daarvan de
belangrijke oorzaken? Heel wat vragen waarop Rik Coolsaet, professor
internationale politiek UGent, ons
een verhelderend antwoord biedt.
Inschrijvingen tot 12 maart.
20 tot 22.30 uur,
Sport‑ en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2;
5,50 euro – 3 euro (kortingen)
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender
i.s.m. CC Lokeren, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 4, 11 en 18 maart.
19.30 tot 21.30 uur, ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 26 maart


VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 5, 12 en 19 maart.
9 tot 11 uur, ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9;
gratis
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Pizza de Luxe

Workshop ‘Tekenen’ met
Frank Daenen (vrije inschrijving)
Een fijne workshop waarin Frank de
kinderen gekke gezichten en een
figuur uit één van zijn boeken leert
tekenen. Ze gaan aan de slag met
enkele handige tekentrucs én een
magisch trucje waarmee je lijnen kan
laten verdwijnen zonder te gommen.
Iedereen gaat met een geslaagde
tekening naar huis. Voor kinderen
tussen 6 en 10 jaar. Inschrijven verplicht want de plaatsen zijn beperkt.
14.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren,
09 340 50 70,

Wij maken in deze workshop de
pizza volledig zelf. We vertrekken
van een basisdeeg en maken
verschillende basislaagjes.
13.30 tot 16 uur en 19.30 tot
22 uur, parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12
Info en inschrijvingen:
Femma Heirbrug Lokeren,
0472 59 69 42,
cecile.carnoy@telenet.be
VORMING/INFO

Kookles
Feestmenu voor Pasen door
Denise Borms.
19.30 tot 22.30 uur, Alderande,
Molenbergplein 2
Organisatie en info:
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19.30 uur,
Parochiezaal Oudenbos,
Nieuwe Dreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos,
Nadine Van den Bossche,
09 349 11 74,
nadinevdb@gmail.com

Vrijdag 27 maart


FEEST

KVLV Lokeren Centrum,
09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com
VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling
Zie 17, 19 en 24 maart.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Createlier – armbreien voor
geïnteresseerden of eigen
werk

Schoolfeest SBS Spoele –
thema: ‘Humor’

Kindermusical op
basisschool Bengel
Live gezongen. Ook op 28 maart.
19.30 uur, Basisschool Bengel,
Zelebaan 9
Organisatie en info:
Basisschool Bengel,
klas6@basisschoolbengel.be,
www.basisschoolbengel.be
HOBBY/TOERISME
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PODIUM

Doorlopend piano‑optreden
Ostara – Puur muziek

De kinderen verwelkomen alle
ouders en belangstellenden met een
tentoonstelling en een voorstelling
in de klas. Uiteraard ontbreekt onze
rode draad ‘humor’ niet.
De voorstellingen worden hernomen
op zaterdagvoormiddag 28 maart.
Op beide dagen wordt ook een eetfestijn georganiseerd. Doorlopend
animatie met springkasteel, suikerspin, clown, schmink, tombola, enz.
14 uur, Stedelijk Basisschool
Spoele, Spoele 40
Organisatie en info: SBS
Spoele, 09 348 26 51
FEEST

Superleuk en supersnel klaar.
Perfect geschikt als je niet veel tijd
hebt of het geduld niet hebt om
weken bezig te zijn met één sjaal.
Geen breinaalden nodig, een leuk
tussendoortje.

en hun telescopen maken we er een
gezellige sterrenkijkavond van. In het
bezoekerscentrum kan je tussendoor even opwarmen bij een drankje
of wegdromen bij een Powerpoint
over het heelal. Ook op 28 maart.
19 uur, Bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
Marieke De Vos, 09 348 30 20,
marieke.devos@vzwdurme.be

Vredig wegdromen tijdens dit doorlopend concert in ‘SundayRose’.
Ontspan en geniet, luister en voel,
ervaar en besef. Zowel ongeboren
als pasgeboren en herboren publiek,
dus jong en oud, kan hier ook
terecht. In de hoed kan je jouw vrije
gift leggen.
11.30 tot 14.30 uur, SundayRose,
Kerkstraat 51; gratis
Organisatie en info:
SundayRose,
www.sunday‑rose.be

Sterrenkijkdagen
Zag je al eens de kraters op
de maan? De mensen van de
Vereniging voor Sterrenkunde
Scheldeland Waasland komen op
bezoek bij vzw Durme, met hun hulp

PODIUM

Hades
Kinderen in hun onderwereld.
20.15 uur, CC Lokeren
(Torenzaal), Torenstraat 1

Organisatie en info: Theater De
Schizos, www.schizo.be
PODIUM

De Sinfra’s – ‘Martha en
Mathilda’ – komedie van
Pol Anrys
Martha en Mathilda zijn twee zussen
op leeftijd die samen een oubollig
hotelletje runnen. Wat niemand weet
is dat beide kranige zussen op de
grote zolder een cannabisplantage
uitbaten. Wetende dat de zussen met
hun ‘wiet’ experimenteren in de bar
van het hotel, mag je je met Martha
en Mathilda verwachten aan een
sprankelende cocktail van komische,
vaak spannende, soms hilarische
situaties. Ook op 28 en 29 maart.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro – 8 euro
(+55, leden Opendoek, kinderen
en studenten)
Organisatie en info: De Sinfra’s,
www.sinfras.be, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Roofvogelcursus vzw Durme
Zie 13 maart. Deze loopt verder tot
10 mei.
19.30 tot 21.30 uur, Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; 40 euro
(leden) – 50 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: vzw Durme,
Sarah Geers, 09 348 30 20,
sarah.geers@vzwdurme.be

Zaterdag 28 maart

FEEST

Kindermusical op
Basisschool Bengel
Zie 27 maart.
19.30 uur, Basisschool Bengel,
Zelebaan 9
Organisatie en info:
Basisschool Bengel,
klas6@basisschoolbengel.be,
www.basisschoolbengel.be
HOBBY/TOERISME

Sterrenkijkdagen

Zie 27 maart.
9.30 uur, Stedelijk Basisschool
Spoele, Spoele 40
Organisatie en info: SBS
Spoele, 09 348 26 51

Cuberdonnekes
Theatergroep De Schizos presenteert ‘Cuberdonnekes’, lieve mensen
met een neus.
Ook op 29 maart. In samenwerking
met De Moazoart.
20.15 uur, CC Lokeren
(Torenzaal) Torenstraat 1
Info en tickets: De Schizos,
www.schizos.be

Knuffelturnen met je peuter/
kleuter

Zie 27 maart.
19 uur, Bezoekerscentrum
Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
gratis
Organisatie en info: vzw Durme,
Marieke De Vos, 09 348 30 20,
marieke.devos@vzwdurme.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 7, 14 en 21 maart.
10 tot 12 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
PODIUM

Schoolfeest SBS Spoele –
thema: ‘humor’

PODIUM

SPORT



FEEST

Organisatie en info: De Sinfra’s,
www.sinfras.be, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

De Sinfra’s – ‘Martha en
Mathilda’ – komedie van
Pol Anrys
Zie 27 maart. Ook op 29 maart.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro – 8 euro
(+55, leden Opendoek, kinderen
en studenten)

Knuffelturnen voor jonge moeders
met peuters of kleuters, ook oma’s
zijn welkom. Al spelend bewegen,
onder deskundige leiding van
N. Deprez. Een fijne ervaring voor
moeder en kind.
10 tot 11 uur, Alderande,
Molenbergplein 2
Organisatie en info:
KVLV Lokeren Centrum,
09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com
VORMING/INFO

Talenten ontdekken
tijdens het info‑ontbijt van
Atheneum Lokeren
Ouders en kinderen die op het punt
staan de grote stap te zetten van het
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37

Info: KWB-O.L.Vrouw Kopkapel,
Gust, 09 348 62 51,
André, 09 348 46 74
HOBBY/TOERISME

F.Hanusdreef; 12 euro – 10 euro
(voorverkoop)
Organisatie en info: Gemengd
koor Allegria, 09 348 29 33,
www.koorallegria.be

België gestript
Postzegeltentoonstelling.
10 tot 12 uur, Lokerse
Postzegelkring, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
lager naar het secundair onderwijs,
staan voor een heel belangrijke
keuze. Heel wat vragen verdienen
dan ook een duidelijk antwoord.
Daarom nodigt Atheneum Lokeren u
graag uit op hun gezellig info‑ontbijt,
waar 12‑jarigen en hun ouders uitleg
krijgen over de visie van de school
en de structuur van hun aanbod.
10 tot 12 uur,
Atheneum Lokeren,
Azalealaan 2; gratis
Organisatie en info:
Atheneum Lokeren,
09 348 18 18,
info@atheneumlokeren.be,
www.atheneumlokeren.be

PODIUM

PODIUM

Cuberdonnekes
Zie 28 maart.
20.15 uur, CC Lokeren
(Torenzaal) Torenstraat 1
Info en tickets: De Schizos,
www.schizos.be

Maandag 30 maart

De Sinfra’s – ‘Martha en
Mathilda’ – komedie van
Pol Anrys



Zie 27 maart. Ook op 29 maart.
15 uur en 18.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro – 8 euro
(+55, leden Opendoek, kinderen
en studenten)
Organisatie en info: De Sinfra’s,
www.sinfras.be, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

Engels toneel: Connemara
Burning

PODIUM

Daar is de lente

Zondag 29 maart


HOBBY/TOERISME

Ontbijt op zondag

PODIUM

Een internationiale onderneming
wil het natuurpark Connemara
vernietigen, maar dat is buiten de
Ierse geheime dienst gerekend.
Deze dienst is zo geheim dat
niemand hem kent, maar ze worden
gelukkig geholpen door superagent
Mike O’Neill. Prepare yourself
for laughter and tears, blood and
ketchup, pints of Guinness and
out‑of‑date sandwiches.
19 tot 20 uur, CVO Leerstad,
Groendreef 31: 7 euro
Organisatie en info: CVO
Leerstad, 09 348 38 45,
info@leerstad.be,
www.leerstad.be
VORMING/INFO

In therapie? Wegwijs in de
geestelijke gezondheidszorg

Ontbijt wordt aan huis gebracht
op ten voordele van een plaatselijk
goed doel.
Tussen 7 en 10 uur,
KWB‑O.L.Vrouw Kopkapel;
6 euro per persoon
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Twee koren brengen een gevarieerd
programma van lente‑ en andere
liederen uit de rijke koorliteratuur.
Warme koorklanken afgewisseld
met intermezzi op piano: is er meer
nodig om u een zalig lentegevoel te
bezorgen?
16 uur,
Sint‑Pauluskerk Oudenbos,

Met de vele problemen, depressie,
stress, enzovoort die zo typisch zijn
voor onze samenleving, kent iedereen wel iemand die het al dan niet
tijdelijk psychisch moeilijk heeft.
Soms weet je niet waar ze terecht
kunnen voor hulp. De wereld van
de geestelijke gezondheidszorg
is niet altijd even doorzichtig.

TENTOONSTELLING
Zaterdag 14 maart tot
en met zondag 29 maart


Artheek
Wat is het verschil tussen een
psycholoog, een psychiater en een
psychotherapeut.
19.30 tot 22 uur,
ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9;
3 euro – 1,50 euro (kortingen)
Organisatie en info:
Vormingplus Waas‑en‑Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Dinsdag 31 maart


VORMING/INFO

De tentoonstelling van de Artheek
start dit jaar op zaterdag 14 maart
en loopt tot zondag 29 maart. Ze
vindt plaats in het Stadsmuseum
Lokeren, Markt 15a en in de
gebouwen van vzw De Sperwer,
Gentse Steenweg 54.
Openingsuren Stadsmuseum:
woensdag, donderdag en vrijdag
van 14 tot 17 uur, zaterdag en
zondag van 10 tot 12 uur en van
14 tot 17 uur. Toegang gratis.
Info: Dagobert De Smet,
09 340 94 03,
dagobert.de.smet@lokeren.be
of Dirk Martens, 09 348 53 34,
Dirk@sperwer.be

WORDT VERWACHT
Bloemschikken – paasstuk
19 uur, Parochiezaal Oudenbos,
Nieuwe Dreef 37
Organisatie en info:
KVLV Oudenbos, Marie‑Josée
Lintacker, 09 348 44 71,
lintacker_mariejose@skynet.be

vrijdag 3 april


PODIUM

Karsu (NL-Turkije) – muziek
De jonge Nederlands-Turkse zangeres en multitalent Karsu Dönmez,
wordt vaak met Norah Jones vergeleken. Ze startte op haar veertiende

met een mix van Turks-Oriëntaalse
muziek, Westerse pop en klassieke
pianostukken. Al snel ontwikkelt
ze haar eigen stijl en nummers,
en wordt haar talent opgemerkt.
Ondertussen concerteert ze met veel
succes op internationale festivals,
van Nederland tot Turkije. Karsu’s
stem klinkt volwassen, geïnspireerd
en krachtig. Een concert van Karsu
bijwonen is een waar genot.
20.15 uur, CC Lokeren,
Theaterzaal, Kerkplein 5;
14 – 13 - 11 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be
PODIUM

Toneelgroep Hermelien 16+
stelt voor: Orde van de dag
Het is maar nauwelijks de toekomst.
De wereld is uitgebrand en de mensheid opgebruikt. De laatste negen
mensen: vijf vrouwen genaamd Eva,
vier mannen genaamd Adam. Negen
mensen, veilig verstopt onder de
grond. Wachtend op een toekomst
die maar niet komt. Totdat Adam verliefd wordt op de verkeerde Eva en
langzaam het besef ontstaat dat ze
niet allemaal hetzelfde zijn. Maar wat
zijn ze dan wel? En waar beginnen ze
eigenlijk aan?
Een stuk van Alexander Peterhans
geregisseerd door Stijn De Wolf.
Ook op 10 en 11 april.
Het zaaltje achter Dacknamdak,
Dacknam‑dorp 89;
8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring,
www.reynaertkringdaknam.be

in Lokeren
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Zondag 15 maart 2015

Omloop het waasland
De 51° editie van deze wielerklassieker start voor de achtste maal op de Markt van Lokeren en komt aan in
Stekene. De wedstrijd is voor eliterenners met contract EuropeTour, UCI‑categorie 1.2. De wielerwedstrijd
start op de Markt te Lokeren om 13 uur (officieus). De wedstrijd vangt officieel aan ter hoogte van de
Karrestraat om 13.05 uur. De aankomst is voorzien tussen 16.50 en 17.30 uur te Stekene.
Wie zoveel mogelijk de renners van dichtbij wil zien neemt best plaats aan de parking van de Grote Kaai of
aan het Sport-en Jeugdcomplex, waar de renners zich aankleden en waar de mecaniciens alles in het werk
stellen om de fietsen zo goed mogelijk af te stellen op maat van hun poulains.
De volledige afstand die door de renners moet worden afgelegd bedraagt ± 200 km
(1 groot gedeelte van ± 102 km en 9 plaatselijke ronden van 13,2 km).
Het verloop van de wedstrijd op Lokers grondgEbied:
Markt – Pros. Thuysbaertlaan – Koophandelstraat – Stationsplein – Uebergdreef – Oude Heerweg;
officiële start – Karrestraat t.h.v. huisnummer 127 – Hulstbaan – Dries, zo verder over Sinaai om via
Oosteindeken terug te keren naar Eksaardedorp – Bautschoot – Ganzendries – Eksaardebaan – Papestraat –
Hoogstraat – Eyermanstraat – Touwstraat – Zeeldraaiersstraat – Heirbrugstraat – Durmelaan – Markt.
Deze ronde wordt tweemaal gereden zodat de renners telkens verwacht worden op de Markt in Lokeren
om 13.40 en 14.20 uur. Naast de start moeten er dus nog heel wat kilometers in Lokeren gereden worden,
waardoor menig supporter de renners kan bewonderen. Wie de opvolger van Danilo Napolitano wenst over de
aankomstlijn te zien rijden wordt rond 17 uur verwacht in het centrum van Stekene.
Wie echter de renners meermaals wil aan het werk zien kan vanaf 15 uur afzakken naar Stekene
waar 9 plaatselijke ronden worden gereden.
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