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Herken uzelf op de woensdagmarkt

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

SALTOOO

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Op de koffie bij Gasim

Er zijn haast evenveel koffie- en theegewoonten als er landen zijn op deze
planeet. Van een snelle espresso tot
een geraffineerd oosters theeritueel,
elke cultuur heeft zijn eigen versie,
met als rode draad een mooie, vaak
eeuwenoude traditie van gastvrijheid.
De volgende maanden brengen we in de

Infokrant de koffie- en thee cultuur in
beeld bij mensen die vanuit heel verschillende achtergronden in onze stad zijn
terechtgekomen.
Deze maand zijn we te gast bij Salaheddin
Abulqassem. ‘Gasim’ is afkomstig van
Soedan en woont sinds 3 jaar in Lokeren.
Als we hem vragen of hij graag in Lokeren

woont, antwoordt hij enthousiast ja.
Lokeren was 3 jaar geleden zijn eerste
woonplaats in België en hij is hier gebleven.
Gasim toont ons hoe hij zijn heerlijke koffie
maakt. “Eerst rooster ik de verse koffiebonen en dan maal ik ze in de koffiemolen. De
gemalen bonen meng ik dan met een kan
kokend water.” Zo krijg je een romige koffie
vol aroma waar je niet genoeg van krijgt.
Gasim weet hoe hij zijn gasten moet
verwennen. Naast zelfgemaakte koffie
krijgen we zelfgemaakt gebak en popcorn.
Gastvrijheid zit in zijn bloed. In Soedan
drinken ze koffie en thee met heel de
familie. Iedereen is welkom.
“Ik ben de kok in huis”, weet Gasim ons te
zeggen. Koken is zijn passie en dat merk je,
alles wat we eten en drinken is heerlijk. Hij
wil van koken zijn beroep maken.
Bij de koffie hoort ook echte Soedanese
wierook. Hij legt ons uit hoe ze die maken.
“Je snijdt een stukje van de boom en wacht
drie dagen, na drie dagen gebruik je de
hars die uit de boom is gekomen en daar
maak je wierook van.”

Coverfoto: v.l.n.r. Renaat Verschelden, Rony Van Beneden, Elza Everaert (Stedelijke Raad voor Feestelijkheden, organisator van de Klokjesworp);
Frank Van Beneden (technische dienst stad Lokeren)
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Christof Snoeck, Bettina Nijs en Natacha Iliano

GAS-boetes
zijn stok achter de deur
GAS-boetes, iedereen kent ze, iedereen heeft er een mening over, maar weinigen weten
hoe de vork precies aan de steel zit. Niemand beter dan de mensen van dienst Integrale
Veiligheid kunnen vertellen waar GAS-boetes voor dienen. Een principe dat elke ouder,
opvoeder of leerkracht kent en dagelijks toepast: vriendelijk vragen heeft zijn grenzen.
Er moet ook een stok achter de deur staan. Jammer misschien, maar niet te vermijden.

GAS staat voor ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’.
Het zijn straffen die bij overtreding van het gemeentelijke
politiereglement kunnen worden opgelegd. Er gaat een
hele strikte procedure aan vooraf, die heel veel aandacht
heeft voor het recht van verdediging. ‘GAS-boetes’, zoals
de meeste mensen zeggen, zijn niet zomaar uit de lucht
komen vallen. Vele jaren lang moesten bestuurders, burgers en politiemensen van Vlaamse steden en gemeenten
knarsetandend vaststellen dat sommige overtreders door
het gerecht niet werden bestraft omdat de parketten de
enorme vloed aan pv’s van de lokale politie niet konden
verwerken. ‘Lichte’ overtredingen werden niet meer
vervolgd, en dus ook niet meer bestraft. Toch zorgden
die feiten vaak voor veel overlast in buurten en straten,
en hadden ze een hele slechte invloed op het gevoel van

veiligheid en rust bij de mensen. Denk aan (nacht)lawaai,
sluikstorten, sluikverbranden, wildplassen. En dus kregen
de gemeenten van de nationale overheid de mogelijkheid
om die ‘lichte’ feiten zelf aan te pakken, en te bestraffen.
Lokeren is daar in meegegaan.

Meer dan alleen overlast
Christof Snoeck van de dienst Integrale Veiligheid is sanctionerend GAS-ambtenaar, eindverantwoordelijke voor het
vervolgen en bestraffen van hardnekkige overlastplegers.
Bettina Nijs en Natacha Iliano zijn ondersteunende GASdeskundigen. “De gemeentelijke administratieve sancties
passen in een integraal veiligheidsbeleid van de stad, dat
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steunt op sensibiliseren, informeren en bemiddelen, via
diverse kanalen. Als dat niet helpt, wordt GAS toegepast.
Sinds vorig jaar hebben de gemeenten ook de mogelijkheid
om zwaardere feiten uit het strafrecht en parkeerinbreuken
uit de verkeerswet via GAS aan te pakken. De gemeenten
moeten met het parket overeenkomen welke feiten dat
precies zijn. Zo werd in Lokeren met de procureur in
Dendermonde afgesproken dat ook bijvoorbeeld parkeerovertredingen, kleine winkeldiefstallen, lichte geweldpleging en
vernielingen via GAS kunnen worden bestraft.”

Het verhaal van de dader
“Het is een hardnekkig misverstand dat GAS willekeurig zou
worden toegepast, zonder dat de burger daar verhaal tegen
heeft”, zeggen Christof, Bettina en Natacha met nadruk.
“Het tegendeel is waar: GAS respecteert nauwgezet de rechten van de overtreder. Hij krijgt uitgebreid de kans om zijn
standpunt en zijn tegenargumenten mee te delen, schriftelijk

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

maar ook mondeling. We onderzoeken alle aspecten in de
zaak. Is de vaststelling correct gedaan? Wat zegt de wet?
Is het in alle redelijkheid verantwoord om een boete op te
leggen? In de beslissing waarmee een boete wordt opgelegd,
geven we ook altijd uitgebreid de motivering daarvoor mee,
leggen we uit waarom de feiten een boete verantwoorden.
En wie niet akkoord is, kan nog in beroep gaan bij de
politierechtbank. Dat leggen we allemaal duidelijk uit.
Een GAS-boete is een ernstige zaak; de procedure is
onderworpen aan een strenge reglementering.”

i

Info: dienst Integrale Veiligheid, Markt 8;
Christof Snoeck (GAS-ambtenaar), 09 340 95 00,
christof.snoeck@lokeren.be;
Bettina Nijs (GAS-deskundige), 09 340 95 07,
bettina.nijs@lokeren.be;
Natacha Iliano (GAS-deskundige), 09 340 95 05,
natacha.iliano@lokeren.be

De GAS-procedure, stap voor stap

Belangrijk om weten

1. De vaststelling gebeurt door de politie (stelt een
proces-verbaal op) of door de gemeenschapswachten,
de natuurwachter, de verantwoordelijke van het recyclagepark en de verantwoordelijke van de groendienst (die
stellen een bestuurlijk verslag op).
2. GAS-ambtenaar Christof Snoeck van de dienst Integrale
Veiligheid, geassisteerd door Bettina Nijs en Natacha
Iliano, stelt een onderzoek in. Is de vaststelling correct
gebeurd? Erkent de overtreder dat hij over de schreef is
gegaan? Hoe legt hij de zaak uit? Zijn er verzachtende
of verzwarende omstandigheden? Is dezelfde dader al
vroeger in de fout gegaan? Werd de schade vergoed?
3. Op basis van dit onderzoek wordt een van volgende
3 beslissingen genomen:
- niet vervolgen
- waarschuwen: dan krijgt de overtreder een brief die
geldt als waarschuwing
- vervolgen: dan krijgt de overtreder een brief waarin hij
wordt gewezen op de GAS-procedure die lastens hem
werd opgestart. Tevens wordt informatie gegeven
over zijn verweermogelijkheden.
4. Als de termijn voorbij is waarbinnen de overtreder zijn
mening en zijn argumenten mag laten weten (de ‘verweertermijn’), neemt de GAS-ambtenaar een definitieve
beslissing over de GAS-boete en zet die op papier met
een uitgebreide motivering erbij. De overtreder heeft 2
maand de tijd om de boete te betalen. Hij kan ook binnen de maand beroep aantekenen bij de politierechter.

−− In Lokeren is er geen GAS voor minderjarigen.
Dat betekent niet dat die een vrijgeleide krijgen
om voor problemen te zorgen. Minderjarigen die
overlast veroorzaken,worden bijgestuurd via het
NERO-project, dat ook hun ouders meeneemt in het
verbetertraject.
−− De meeste boetes worden gegeven voor loslopende
honden, wildplassen, sluikstorten of sluikverbranden, en overtredingen tegen het huisvuilreglement.
−− Wie kan officieel de feiten vaststellen die kunnen
leiden tot een GAS-boete? Dat zijn de politiemensen,
de gemeenschapswachten, de natuurwachter, de
verantwoordelijke van het recyclagepark en de verantwoordelijke van de groendienst. In tegenstelling
tot wat veel mensen denken, is het nooit degene die
de vaststelling doet, en het verslag opstelt, die de
boete oplegt.
−− De maximumboete is 350 euro, maar die wordt
alleen aan hardleerse overtreders opgelegd. Iemand
die een eerste overtreding begaat, krijgt nooit de
maximumboete.
−− Eens een boete opgelegd, wordt ze ook geïnd. De
overtreder moet betalen binnen de twee maanden.
Doet hij dat niet, dan krijgt hij de deurwaarder op
bezoek, die de boete met dwangmiddelen zal innen
en die de daarbijhorende (vaak hoog oplopende)
onkosten zal aanrekenen.
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Mariette Maes en haar schoondochter
Brunhilde Van Boven

Nadenken over later
doe je nooit te vroeg
Je kunt tot op late leeftijd mooie momenten beleven. Toch is het verstandig om al even na te
denken over tijden dat het minder goed zal gaan in je leven, want die komen er ook.
Je kunt al eens nadenken over wat je wilt dat er gebeurt als je ziek wordt en zorg of medicatie
nodig hebt. Want er kan een moment komen waarop je niet meer in staat bent om je eigen
wil duidelijk te maken. Mariette Maes (84) heeft haar beslissingen hierover al genomen.

Mariette woont al vijf jaar in het woonzorgcentrum Ter
Durme. Door de hersenbloeding van haar moeder en de
ziekte van haar man heeft ze beslist om haar eigen zorg en
behandelingen te kiezen. “Mijn moeder heeft, toen ik nog
jong was, een hersenbloeding gehad waardoor ze alleen
nog maar kon liggen. Ze kon niets meer doen. Ik heb altijd
gezegd – daar blijven liggen als een plant, dat doe ik niet.
Jaren later is mijn man Aloïs D’haese heel ziek geworden. We
zijn samen in WZC Ter Durme komen wonen want het was te
zwaar om zelf nog langer voor hem te zorgen. Hij had kanker
en was dement. Voor hem was het te laat om zelf iets te
beslissen. Zo’n lijdensweg wil ik mijn kinderen niet aandoen.
Daarom heb ik alles nu al vastgelegd, en op papier gezet.”
Mariette heeft twee verklaringen ondertekend. Een negatieve wilsverklaring en een wilsverklaring tot euthanasie. In

een negatieve wilsverklaring leg je jouw wensen vast op vlak
van zorg en medische behandelingen. Een voorbeeld hiervan
is een patiënt die terminaal is en die geen antibiotica meer
wil of een behandeling afwijst of niet meer wil gereanimeerd
of kunstmatig beademd worden.
Mariette: “Als ik ziek ben gaan ze mij natuurlijk nog helpen
en medicatie geven. Ik heb dit document ondertekend voor
als er geen hoop meer is, het allemaal te zwaar wordt en ik
niet meer bewust kan beslissen.”
Als je een wilsverklaring tot euthanasie ondertekent dan
beslis je dat een arts euthanasie mag toebrengen als je in
een medisch uitzichtloze situatie zit, als het lichamelijke en/
of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet
kan worden verzacht, en als de toestand van de patiënt te
wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening.
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De wilsverklaring tot euthanasie moet ook ondertekend
worden door 2 meerderjarige getuigen. Eén van de getuigen mag een familielid zijn, de andere mag geen materieel
voordeel hebben bij het overlijden. Mariette: “Ik heb één
van mijn twee zonen gekozen, dat was heel moeilijk want
ik hou evenveel van beiden. Het formulier is ook ondertekend door iemand die hier in Ter Durme verblijft. Om de
vijf jaar geven ze mij het formulier terug om na te kijken.”

Edda Saeys

Het formulier is omkeerbaar. Wat je op papier zet kan altijd
veranderd worden.
Mariette: “Je moet bij volle bewustzijn de beslissing over het
einde van je leven kunnen nemen. Als je te lang wacht, is het
te laat. De ervaring met mijn moeder en mijn man heeft mij
doen nadenken.”

“ We vragen zo
lang mogelijk
aan de bewoner
zelf wat hij/zij
wenst”

Edda Saeys is hoofdverpleegkundige van de afdeling Ensor waar Mariette Maes woont.
“We zorgen er zoveel mogelijk voor dat onze bewoners in hun eigen vertrouwde omgeving
tussen hun geliefden afscheid van het leven kunnen nemen. De meeste bewoners kiezen
ervoor om in het woonzorgcentrum zelf te blijven, liever dan hun laatste uren in het
ziekenhuis te moeten doorbrengen. Met pijntherapie en palliatieve zorg kunnen we het voor
hen zo comfortabel mogelijk maken.”

In wzc Ter Durme krijgen de bewoners alle hulp om de
belangrijke beslissingen over het einde van hun leven te
nemen.

•
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Drie à vier maand na opname krijgen de bewoners een
brochure met alle informatie. Als mensen geïnteresseerd zijn, volgt er 2 weken later een gesprek. In het
begin van het gesprek worden er een aantal open
vragen gesteld om zo tot een open en eerlijk gesprek
over het levenseinde te komen. De begrafenis en de
ziekenzalving komt ook aan bod.
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Het vastleggen van je wensen op vlak van toekomstige
zorg en medische behandelingen heet een negatieve
wilsverklaring.
Wanneer je de negatieve wilsverklaring opstelt, gebeurt
dat best in de aanwezigheid van een arts zodat alle
aspecten over wilsbekwaamheid duidelijk zijn. Op dit formulier kan je een vertegenwoordiger aanduiden die voor
jouw rechten opkomt indien je dit zelf niet meer kan.
In de verklaring kan de bewoner kiezen om een code
aan te duiden.

VERS VAN DE PERS

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

Code 0 = geen beperking therapie
Code 1 = geen beademingsapparatuur en geen
invasieve onderzoeken
Code 2 = therapie niet uitbreiden
Code 3 = afbouwen van de huidige therapie en
uitsluitend nog comforttherapie.
De bewoner kan altijd deze beslissing herroepen.

•

De vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger
kunnen dezelfde persoon zijn.

De wilsverklaring tot euthanasie moet 5 jaar opgesteld
worden voordat de patiënt wilsonbekwaam is. Edda:
“Wie vraagt naar een wilsverklaring tot euthanasie
kunnen wij meer informatie geven en formulieren
bezorgen. Het is niet zo dat we dit willen promoten,
maar het is ook niet onbespreekbaar.”
De wilsverklaring moet opgemaakt worden volgens
een wettelijk voorgeschreven modelformulier dat op de
website van Lokeren te vinden is. Er moeten ook 2 meerderjarige getuigen bij zijn. Zij ondertekenen het formulier.
Op het formulier kan je twee vertrouwenspersonen
aanwijzen. Zij worden op de hoogte gebracht als de
patiënt zich in een toestand bevind waarin de wilsverklaring van toepassing kan zijn.
De wilsverklaring is 5 jaar geldig. Om de 5 jaar moet je
het formulier opnieuw invullen.

•

Vertrouwenspersoon: een vertrouwenspersoon kan
volgende rechten uitoefenen:
– Zich informeren over de gezondheidstoestand en
de vermoedelijke evolutie van de patiënt
– Patiëntendossier inzien
– Afschrift vragen van het patiëntendossier.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en
een vertegenwoordiger?

Edda: “Het komt er op neer dat we zo lang mogelijk
aan de bewoner zelf vragen wat hij/zij wenst, meestal
bijgestaan door de vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger. Pas wanneer de bewoner niet meer zelf in
staat is om zijn/haar rechten uit te voeren, doen we
beroep op de vertegenwoordiger.”

•

Als de bewoner geen familie meer heeft en dus geen
vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, neemt
het multidisciplinair team van de zorg samen met
de behandelende huisarts de beslissing over wat het
beste zou zijn voor de bewoner.

i

Je kunt het formulier voor een wilsverklaring
downloaden op www.lokeren.be of afhalen
bij de burgerlijke stand van Stad Lokeren,
Groentemarkt 1, 09 340 94 45,
burgerlijkestand@lokeren.be

Vertegenwoordiger: vertegenwoordigt de patiënt op
het ogenblik dat hij/zij zelf niet meer in staat is om
beslissingen te nemen over de gezondheidszorgen.

De hazen aan de Durme
in een jasje van fairtradechocolade
Weer een leuke verkleedpartij voor de Lokerse hazen.
Dit keer roepen ze met hun bruine jassen op om (h)eerlijke
chocolade te kopen.
Lokeren geeft het goede voorbeeld: de kip Charlotte en
de Sint zijn al voor fairtrade gewonnen (zie verder in dit
nummer). Zij zien de meerwaarde ervan in voor de boeren
in het Zuiden, die een betere prijs krijgen voor hun cacaobonen, en zo hun kinderen naar school kunnen sturen.
Ook de verrukkelijke haasjes van de Lokerse patissierchocolatier Lanssens tonen dat Lokeren op de goede weg
is. Ze zijn gemaakt met chocolade die niet alleen fairtrade
maar ook biologisch is. Ook in sommige warenhuizen vind
je eitjes met het fairtradelogo.
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROS) en de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden
wensen jullie een fijne en faire paasvakantie.
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Denk aan je inschrijving bij Tuinwijk
Vergeten kan zware gevolgen hebben
Ben je kandidaat-huurder bij Tuinwijk? Wist je dat
kandidaat-huurders hun inschrijving elk oneven jaar
moeten bevestigen? Waarmee ze zeggen dat ze nog
altijd een sociale woning of een sociaal appartement
willen huren. Dit jaar is het weer zo ver. Annelies
Oosterlinck, dossierbeheerder bij Tuinwijk legt het uit.
Annelies: “Iedereen die op de lijst staat om een huis of
een appartement bij Tuinwijk te huren, moet ons laten
weten dat hij of zij op die lijst wil blijven staan. Wie dat niet
doet, wordt onverbiddellijk van de lijst geschrapt, en moet
helemaal onderaan beginnen.”

Hoe doe je dat?

Iedereen krijgt rond 15 april een brief. Met deze brief kan je
jouw inschrijving bevestigen. Je kunt ook je keuze wijzigen
en/of uitbreiden. Je kunt wijken toevoegen, schrappen en het
aantal slaapkamers veranderen.
Het is heel belangrijk dat iedereen de brief terugstuurt of
terugbrengt naar vzw Tuinwijk. Annelies: “Als de brief niet
wordt terug gestuurd, verliest de kandidaat-huurder zijn
plaats.” Dit wil zeggen dat je je opnieuw moet inschrijven en
dat je volledig onderaan de wachtlijst komt te staan.
De kandidaten hebben één maand om op de eerste brief te
antwoorden. Lees de brief volledig en goed.
Heb je niet geantwoord op de eerste brief? Het is nog niet te
laat, je kan nog antwoorden op de tweede brief. De tweede
brief zit rond 15 mei in je brievenbus. Deze moet je binnen de
twee weken terugsturen anders word je definitief geschrapt.
De brief opsturen of terugbrengen naar vzw Tuinwijk is dus
de boodschap. Als je verhuisd bent, vergeet dan zeker niet
om je nieuw adres door te geven aan Annelies.

Annelies Oosterlinck

Even samenvatten

1. Je krijgt een brief midden april
2. Je moet hier binnen de maand op antwoorden
3. Antwoord je niet op de eerste brief dan krijg je een
tweede brief midden mei
4. Antwoord je niet op de tweede brief dan word je
geschrapt en begin je van nul.

i

Info: Annelies Oosterlinck, 09 326 90 01,
annelies@tuinwijk.woonnet.be
Openingsuren: maandag 13 tot 17 uur,
woensdag 9 tot 12 uur, vrijdag 9 tot 12 uur
(eventueel ook op afspraak)

Wereldgezinnen gezocht voor een interculturele ervaring
Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie
die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren
vanaf 15 jaar.
YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse
gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen
door vanaf midden augustus voor een schooljaar of een
semester een buitenlandse jongere in huis te nemen.
Die jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de middelbare school om zo onze cultuur van binnenuit te leren kennen.
Veel van die internationale jongeren en hun gastfamilies
hebben culturele verschillen en taalbarrières overbrugd en
vriendschappen gesmeed die tijd en afstand overleven.
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Info: YFU vzw, 01 569 00 85, Frans Halsvest 92 2800 Mechelen, www.yfu.be, info@yfu.be

Handel

Neem opnieuw deel aan ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’
Van 25 april tot 30 mei organiseert Lokeren i.s.m. Bond Beter
Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken
in Lokeren aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet
boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners
bovendien om meer bij afzonderlijk detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de
leefbaarheid van onze gemeente.
Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door de
handelaar beloond met een Belgerinkelsticker met unieke
code. Na registratie van deze code via www.belgerinkel.be
maakt men binnen de 24 uur kans op een Belgerinkelprijs.
Deelnemers die het moeilijk hebben om via het internet te
registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven
en deze deponeren in de spaardoos aan de balie van het
stadhuis. Deze inwoners maken dan kans op de prijzenpot.
Exclusief voorbehouden voor de inwoners van Lokeren
Info: Marleen Van Hecke, 09 340 94 32,
economie@lokeren.be

Paasactie op de Lokerse woensdagmarkt
Doe mee aan de fantastische paasactie van de Lokerse
marktkramers. De hoofdprijs is een weekendje weg voor
twee en er zijn talrijke waardebonnen te winnen. Hoe doet
u mee?
1. Kom op 1, 8 en 15 april naar de Lokerse
woensdagmarkt.
2. Bij iedere aankoop ontvangt u van de deelnemende
marktkramers een bonnetje.
3. Vul uw naam, adres en telefoon in op de achterzijde.
4. Stop alle ingevulde bonnetjes ten laatste op 22 april in
de wedstrijdurne aan de balie van het stadhuis.

Kleuren is in
Niet alleen creatieve kinderen, maar ook volwassenen met
kleurkriebels maken kans op een mooie prijs.
Vraag op 1, 8 en 15 april bij de deelnemende marktkramers
een prent om in te kleuren. Maak er jouw persoonlijk
kunstwerkje van en breng het ten laatste op 22 april
binnen aan de balie van het stadhuis.
Deze actie is een initiatief van de Stedelijke
Marktcommissie en de deelnemende marktkramers.
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Cultuur en toerisme

Erfgoeddag 26 april
Lezing: ‘Boeken erven, en dan…?’
Ludo Simons, emeritus-hoogleraar boekgeschiedenis en
voormalig bibliothecaris, erfde de bibliotheek van zijn
vader, romanschrijver Jozef Simons en een deel van de
boekencollectie van de grootvader van zijn vrouw, auteur
Stijn Streuvels. In zijn lezing legt Ludo Simons uit hoe hij,
onder meer op basis van deze dubbele boekenerfenis, zelf
een bibliotheek uitbouwde.
Niet toegankelijk voor mindervaliden.
Organisator: Stadsarchief Lokeren i.s.m. Stedelijke
Openbare Bibliotheek Lokeren
Kerkplein 3, 10.30 tot 12 uur, 09 340 50 61

Tentoonstelling:
‘Erfenisstukken van mijn vader en zijn vader’
Peter Raemdonck uit Daknam (Lokeren) erfde heel wat
documenten en objecten van zijn vader Marcel Raemdonck
en zijn grootvader Abel Raemdonck: onder andere voorwerpen uit Congo, foto’s van Lokeren uit de jaren 1930-1960,
een dagboek en brieven uit de Tweede Wereldoorlog,
ontwerptekeningen van toneelaffiches. In deze tentoonstelling presenteert hij deze rijke en gevarieerde erfenis aan het
publiek.
13.30 tot 17.30 uur, geheel toegankelijk, 09 340 50 61
Organisatie en info: Stadsarchief Lokeren, Torenstraat 1A

Marcel Raemdonck was jarenlang illustrator van het Guldenboek
van de Stad Lokeren.

Rechtzetting datum Bergendrieskermis
In de evenementenkalender 2015 is jammer genoeg een fout geslopen. Bergendrieskermis zal niet plaatshebben van 21 tot
en met 23 augustus maar wel in het laatste weekend van diezelfde maand, namelijk 28 tot en met 30 augustus.
U kunt trouwens uw exemplaar van de evenementenkalender nog steeds afhalen op het Infopunt Toerisme, Markt 2.

Jeugd en onderwijs

JAC-Flash:

Heb jij tijd voor jezelf?
De tijd vliegt en er moet nog zoveel gebeuren: je huiswerk
maken, vrienden bezoeken, uitgaan, de afwas doen, een
bezoekje brengen aan je familie, opruimen. En natuurlijk
mogen we niet vergeten om onze Facebook te checken.
Voor je het weet is je dag voorbij en morgen belooft even
druk te worden. Dat kan voor spanning zorgen. Spanning
houdt je leven boeiend, maar te veel spanning is niet
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Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

gezond. Dan is het tijd voor ontspanning. De volgende
tips die je kan terugvinden op de site www.noknok.be
kunnen daarbij zeker helpen:

Jeugd en onderwijs

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

JJ
Verwen jezelf: op tijd een pauze nemen is de boodschap. Als je een pauze neemt, doe dan iets wat je
graag doet. Je kan een lijstje maken met dingen die je
blij maken en dit gebruiken voor je pauzes. Dat geeft je
nieuwe energie.
JJ
Denk even niet aan je zorgen: als je een pauze neemt is
het niet de bedoeling dat je al zit te plannen wat je na
je pauze gaat doen. Geniet met volle teugen van je vrij
moment.
JJ
Neem tijd om te bewegen: de ideale pauze is er één met
veel beweging. Beweging geeft je energie en je lichaam
wordt er sterker van. Wanneer je in beweging bent,
heb je ook geen tijd om te piekeren en ben je dus meer
ontspannen.
JJ
Gezond eten helpt: wie gezond eet, versterkt de
weerstand van zijn lichaam. Met meer weerstand kan je
beter tegen stress.
JJ
Wees niet te hard voor jezelf: herinner je je de JAC-Flash
van vorige maand? Die over complimentendag? Wel,
geef jezelf ook gerust eens een compliment wanneer je
een taak afgerond hebt.
JJ
Evenwicht in wat moet en wat je graag doet: probeer je
tijd te plannen. Sommige dingen moet je nu eenmaal

Speloke
De Lokerse Speelpleinwerking voorziet weer in een zomer
vol plezier.
Volg het laatste nieuws over inschrijvingen thema’s en
dergelijke op www.speloke.be en blijf up-to-date. Alle

doen, maar probeer die taken te verdelen. Zorg ervoor
dat je voor of na een taak ook wat tijd hebt om iets te
doen wat je graag doet. Of om gewoon niets te doen en
lekker lui in de zetel te ploffen.
JJ
Laat de moed niet zakken: soms beleef je een moeilijke
periode. Laat je op zo’n moment gerust eens gaan.
Neem een lang warm bad of huil de stress eruit op je
kamer.
Bron: www.noknok.be
Meer info nodig? Lukt het je niet om je planning rond
te krijgen? Is je energiepeil wel heel laag? Neem gerust
contact met ons op.
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

gedetailleerde informatie komt ook uitgebreid aan bod in
de Infokrant van mei. We hebben heel wat nieuws in petto
deze zomer.
Meer info: www.speloke.be, speloke@lokeren.be,
09 340 95 35

Stad Lokeren heeft meer aandacht
voor tieners
De Lokerse tieners zijn niet genoeg op de hoogte van het
vrijetijdsaanbod dat de stadsdiensten organiseren. Er
moet een betere communicatie komen, met een prominente rol voor Facebook. En het vrijetijdsaanbod moet
beter op maat van de tieners worden gesneden. Dat zijn
de belangrijkste conclusies van een grote enquête die de
jeugddienst hield onder de 12 tot 15-jarigen van onze stad.
De enquête past in een grootschalig project van de dienst
Jeugd, dat de bedoeling had om meer te weten te komen
over wat de Lokerse tieners boeit, waar ze mee bezig zijn,
wat ze doen in hun vrije tijd. De bevraging verliep online, en
werd georganiseerd in alle secundaire scholen van Lokeren
bij de leerlingen tussen 12 en 15 jaar. Volgende scholen
werkten mee: Sint-Theresiacollege, Onze-Lieve-Vrouw
Presentatie, Sint-Lodewijkscollege, Atheneum, Koninklijk

Hanne Daeninck, Lauranne De Caluwe, Lieze De Coen, Gust De Smet,
Astrid De Tender, Yssa Van Damme en Hannes Van Laere
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Jeugd en onderwijs

Technisch Atheneum, Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius,
De Karwij en de Broederschool. Dit gaande van het 1ste tot
het 3de middelbaar.

Enorme respons
In Lokeren wonen 1831 tieners tussen 12 en 15 jaar. Met de
bevraging werden 1192 tieners bereikt, een enorme respons.
De resultaten van deze bevraging zijn dus zeker representatief te noemen, zowel door het grote bereik als door de
diversiteit van de bereikte tieners in zowel ASO, TSO en BSO.
Een succesvolle tienerfuif in de fuifzaal, op vrijdag 13 februari
sloot het project af. Bedoeling was om zoveel mogelijk tieners te laten kennismaken met het Sport- en Jeugdcomplex
en het vrijetijdsaanbod van de stad. Niet minder dan 890 tieners kwamen naar de fuif, een bewijs dat er bij hen een grote
interesse bestaat voor dergelijk aanbod op maat.

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Conclusies
De uitgebreide vragenlijst bevatte 43 vragen. Algemene conclusie is dat de tieners die in Lokeren schoollopen niet genoeg
op de hoogte zijn van het vrijetijdsaanbod dat de stadsdiensten organiseren. Er moet met de tieners dus beter worden
gecommuniceerd. Facebook is voor tieners met voorsprong
het communicatiekanaal nummer één, zo blijkt ook.
En voorts moet het aanbod meer op maat van tieners
worden gesneden. Sportieve/avontuurlijke activiteiten, evenementen/ontmoetingsplaatsen om samen met vrienden
dingen te beleven, creatieve workshops die beperkt zijn
in tijd: het zijn alvast dingen die de Lokerse tieners sterk
aanspreken.
De volgende weken en maanden werkt de stad aan acties om
de communicatie met tieners te verbeteren, en het vrijetijdsaanbod wat beter op hun maat te snijden.

Lokerse scholen werken samen in
het ‘Netwerk Onderwijs’
Directies van basis-, secundair-, volwassen- en buitengewoon
onderwijs waren al langer vragende partij voor een betere
samenwerking en uitwisseling met elkaar. Vanuit de Stad
werden daarom vertegenwoordigers uit alle netten uitgenodigd, voor de oprichting van een ‘netwerk onderwijs’.
Eén van de acties in het beleidsplan is het ontwikkelen van
een overlegorgaan waarin alle netten en alle onderwijsvormen vertegenwoordigd zijn: het Netwerk Onderwijs.
Het doel van dit Netwerk Onderwijs is overleg en samenwerking in de brede zin van het woord. Ook wil de stad de vinger
aan de pols houden omtrent de noden op vlak van onderwijs,
en werken aan de beeldvorming. Lokeren is immers een
échte onderwijsstad en dat mag meer in beeld komen. Eén
van de thema’s die meteen uit de eerste vergadering voortvloeiden, was het volwassenonderwijs beter leren kennen.

Op een scholenbeurs stelden de Lokerse secundaire scholen zichzelf voor.

In Lokeren zijn er drie scholen voor volwassenonderwijs
actief: het CVO, het PCVO en Leerpunt. Het aanbod van deze
scholen zal duidelijker worden en zo kunnen scholen meer
gaan samenwerken.
Info: dienst Samenleving, liesbet.vergauwen@lokeren.be,
09 340 96 02

Sport

Paassportkampen

van 7 t.e.m. 10 april en van 13 t.e.m. 17 april
Het volledige programma is terug te vinden op
www.lokeren.be/sport en in de Jeukkrant.
Online inschrijven via www.lokeren.be

Paasstage
Tijdens de tweede week van de paasvakantie organiseert
de stedelijke sportdienst in samenwerking met voetbal-
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clubs FC Daknam en SKL Doorslaar de 17de paasstage.
Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april kunnen jongens
en meisjes van 6 (geboortejaar 2009) tot en met 13 jaar
(geboortejaar 2002) terecht op de voetbalterreinen in
Daknam en Doorslaar voor sport en spel.
Elke namiddag kan je kiezen tussen de activiteiten voetbal
of omnisport, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. De kostprijs
bedraagt 15 euro per week of 4 euro per namiddag. In dit
bedrag zijn verzekering en één drankje inbegrepen.
Online inschrijven kan via de website: www.lokeren.
be. Inschrijvingsfolders zijn ook te vinden in de voetbalkantines van FC Daknam en SKL Doorslaar en op de
sportdienst, Sportlaan 2.

Sport

De plaatsen zijn beperkt. Vlug inschrijven is de boodschap.
Inschrijven kan tot en met woensdag 8 april.
Meer info: Eva Matthys, sportdienst, Sportlaan 2,
eva.matthys@lokeren.be, 09 340 50 82

Online inschrijven voor de
zomersportkampen

Er worden verschillende workshops georganiseerd in het
Sport-en Jeugdcomplex.
Voor meer info kan u terecht bij elke.de.meester@lokeren.be

Start nieuwe lessenreeksen zwemmen
in het Durmebad

Online inschrijven via www.lokeren.be vanaf:
−− maandag 4 mei om 19 uur voor de zomersportkampen
van 1 juli tot en met 17 juli.
−− woensdag 6 mei om 19 uur voor de zomersportkampen
van 20 juli tot 31 juli.
−− zaterdag 9 mei om 14 uur voor de zomersportkampen
van 17 t.e.m. 28 augustus.
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard.
Een voorsmaakje uit ons aanbod: voetbalkampen op de
site van Sporting Lokeren (juli).

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?
Wat wordt verwacht?
- 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 in staat alleen voor een groep te staan.
- Je bent graag sportief bezig met kinderen.
- Je bent bereid (indien je nog geen diploma hebt) om een
interne opleiding te volgen algemeen/sport.

Kleuters van 4 tot 6 jaar (start 27 april)
−− 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).
−− 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:
Beginners of vervolmaking (12 lessen).
Prijs: 60 euro – te betalen bij inschrijving.
Beginners: brevet watergewenning vereist en kunnen voorleggen bij de inschrijving. De proefjes watergewenning worden
afgelegd in het Durmebad en dit tijdens de openingsuren.
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Sport

Volwassenen:
Beginners of vervolmaking (12 lessen).
Prijs: 60 euro – te betalen bij inschrijving.

Sportelactiviteit: Sportdag 50+
op donderdag 30 april in Lebbeke

Voor de juiste data en uren kan u terecht aan de balie van
het Sport- en Jeugdcomplex, 09 340 50 80,
administratiesjc@lokeren.be
Vooraf inschrijven is noodzakelijk (betalen bij inschrijving)

Volwassenen – dames: Ladies move
Wil je graag je fitheid, figuur en conditie verbeteren? Ben je
op zoek naar een ontspannende activiteit overdag? Wil je dit
graag doen samen met andere vrouwen? Hou je van bewegen
op muziek? Wil je regelmatig en vrijblijvend aan sport doen?
Kom dan zeker eens proeven van Ladies move: een
sportuurtje voor vrouwen (18+) waarin we samen ontspannen bewegen op muziek.
Elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur (uitgezonderd tijdens schoolvakanties of feestdagen). Je kan elk
moment starten met 2 gratis proeflessen. Geen voorinschrijving nodig, kom gewoon langs. Gevechtssportzaal,
Kazernestraat 95, 20 euro voor een 10‑beurtenkaart of
maak gebruik van de vrijetijdspas.
Neem gerust contact op met de sportdienst: Eva Matthys,
09 340 50 82, eva.matthys@lokeren.be

Gezocht: zaalvoetbalploegjes voor
de Lokerse zaalvoetbalcompetitie
seizoen 2015 – 2016
Wil je graag ’s avonds na school of na het werk een balletje
trappen samen met een groepje vrienden? Schrijf je dan in
in de Lokerse zaalvoetbalcompetitie en speel wekelijks je
wedstrijd tegen andere ploegjes, telkens in het Sport- en
Jeugdcomplex van Lokeren.
Inschrijven kan van zodra je 16 jaar bent.
De Lokerse Liga is een erkende kerncompetitie bij de
Vlaamse Zaalvoetbalbond bestaande uit 16 ploegen.
Jaarlijks speel je ongeveer 30 wedstrijden, van telkens 2x 25
minuten. De wedstrijden hebben telkens plaats op maandag (tussen 20.30 en 23.30 uur) en op woensdag (tussen
18.30 en 23.30 uur) vanaf september 2015 tot juni 2016.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro (+ 50 euro waarborg).
Indien je nog meer informatie wenst, neem dan contact op
met de stedelijke sportdienst. Contactpersoon: Eva Matthys,
09 340 50 82, zaalvoetbal@lokeren.be
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Op donderdag 30 april kunnen we weer allemaal samen
gezellig gaan sporten op de sporteldag 50+ van de ILV
Schelde-Durme. Dit jaar is Lebbeke de gastheer van dit
jaarlijks sportief hoogtepunt voor alle 50-plussers die
houden van beweging en plezier. Ook dit jaar kan er weer
gekozen worden uit een ruim aanbod van sporten.
De volgende sporten zullen zeker aan bod komen: aerobics, badminton, rugschool, fitbal, tennis, mountainbike,
wandelen en nog veel meer.
Deelnemen kost 4 euro voor een halve dag en 8 euro voor
een hele dag. Wie wil kan op voorhand broodjes of koude
schotel bestellen.
Dit jaar legt de sportdienst ook busvervoer in naar Lebbeke.
Let op. Wie met de bus mee gaat moet wel de hele dag
blijven. Het busvervoer is gratis maar wel beperkt. Snel
inschrijven is de boodschap.
Inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op 10 april
op de sportdienst van Lokeren.
Meer info kan je vinden in de folder die op de sportdienst te
verkrijgen is.

SENIORENACTIVITEITEN
Bowlingnamiddagen voor senioren

De volgende bowlingnamiddagen vinden plaats op 3 en
24 april 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 niet over eigen vervoer beschikken.
Vertrek om 13.30 uur op de parking van het Durmebad,
Sportlaan 2.

Curvebowls voor senioren op maandag in het
Sport‑ en Jeugdcomplex

Nog tot en met 27 april kunnen senioren (al of niet aangesloten bij een seniorenbond), wekelijks op maandag van
14 tot 17 uur komen curvebowlen in het Sport- en Jeugdcomplex. 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.

Sport

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Week van de valpreventie

Vrijdag 24 april organiseert de sportdienst in het kader
van de week van de valpreventie een speciale les rond dit
thema. Tijdens de les seniorengym zal er extra aandacht
besteed worden aan evenwichtsoefeningen. Na de les
wordt er, tijdens het drinken van een kopje koffie en het
eten van een lekker gebakje, ook nog een extra woordje
uitleg gegeven met tips om vallen te voorkomen. Deze speciale les valt onder de vaste wekelijkse lessen seniorengym
van de sportdienst maar iedereen is van harte welkom, ook
wie niet tot de vaste groep behoort. Misschien een ideaal
moment om je sportkledij aan te trekken.
De les is van 9.45-10.45 uur met aansluitend uitleg en
gezellig samenzijn en vindt plaats in het Sport –en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Deelnemen kost 2 euro of kan met de 10-beurtenkaart.
Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk want de plaatsen zijn
beperkt. Inschrijven kan tot 20 april.

Tennisclub Reinaert

leeftijd of niveau ook is.
De eerste lessenreeks start op maandag 20 april. De tweede
lessenreeks start op maandag 18 mei. De lessen hebben
steeds plaats op maandagavond van 19 tot 20.30 uur.
De prijs bedraagt 60 euro per persoon voor een lessenreeks
van 4 weken.
Als tennis je bevalt, dan kan je je na de lessenreeks lid
maken van Tennisclub Reinaert en de hele zomer onbeperkt verder tennis spelen door eenmalig een bijdrage van
75 euro te betalen. Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Zorg dat je er snel bij bent.
Meer info op www.tennisreinaert.be of mail naar
reinaert@js-t.be

Tenniskampen voor kinderen en jongeren

Gratis tennislessen voor de jeugd

ANDERE SPORTBERICHTEN:

In de paasvakantie organiseert Tennisclub Reinaert een
tennisstage voor jongeren geboren tussen 1997 en 2011,
van maandag 13 april tot en met vrijdag 17 april.
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).
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

Start to tennis
Tennisclub Reinaert organiseert opnieuw Start to Tennis.
Start to Tennis is een voordelig en compact lessenpakket
voor volwassenen (18+) die nog nooit lid waren van een
tennisclub, met een lessenreeks, aangepast materiaal en
plezierige speelmomenten. Met de vernieuwde tennisaanpak heb ook jij binnen 4 weken het spel onder de knie, wat je

Tennisclub Reinaert opent het lente- en zomerseizoen op
maandag 13 april.
Om het hele seizoen onbeperkt te spelen (zowel binnen als
buiten) betaal je volgende bijdragen.
Geboortejaar

Leeftijd

Bijdrage

2010 (of jonger)

tot 5 jaar

20 euro (incl. 8 lentelessen voor een
waarde van 40 euro)  

2006 – 2009

6 tem 9 jaar

60 euro (incl. 8 lentelessen voor een
waarde van 40 euro)

1999 – 2005

10 tem 16 jaar

80 euro (incl. 8 lentelessen voor een
waarde van 40 euro)

1990 – 1998

17 tem 25 jaar

80 euro

1946 – 1989

26 tem 69 jaar

130 euro

1945 (of vroeger)

70 jaar en ouder 20 euro

(op 31.12.2015)

Gezinsabonnement (ouders en inwonende studerende
kinderen): 320 euro.
Voor de jongeren worden er in de lente 8 gratis lessen
gegeven. Uiteraard moet men zich eerst lid maken van
de club om van deze gratis lessen te kunnen genieten. De
indeling van de groepen gebeurt op basis van leeftijd en
tennisniveau. Deze gratis lessen vinden plaats op woensdag vanaf 14 uur en voor de interclubspelers op vrijdag
vanaf 16.30 uur. De eerste gratis lessen worden georganiseerd op woensdag 22 april.
Meer info op www.tennisreinaert.be of mail naar
reinaert@js-t.be
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Veiligheid en verkeer

Fietsengravering

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

Gevonden fietsen
De politie Lokeren zet de gevonden fietsen met foto online
op de website www.gevondenfietsen.be.
U kunt nagaan of uw gestolen fiets daarbij staat.
Herkent u uw fiets? 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.

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
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Preventie woninginbraak

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
Bij de beveiliging van de woning moet rekening gehouden
worden met het gegeven dat inbrekers steeds vaker via
de eerste verdieping van de woning binnendringen. Ze
hopen zo het alarm en andere veiligheidsmaatregelen op
het gelijkvloers te omzeilen. Ze geraken zo ook snel bij hun
buit, juwelen bijvoorbeeld, die mensen nog altijd in hun
slaapkamer of badkamer verbergen.
Vergeet dus niet de verdiepingen op te nemen in het
beveiligingsplan.

Milieu

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 21 april. Er zijn
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.
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

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. Er zijn nog
enkele perceeltjes vrij.
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’.

Tweedelige sessie ‘Composteren
in de Kringlooptuin’
De biologische kringloop in praktijk zetten? Ook jij kan hier
op eenvoudige wijze aan meehelpen: door je organische
resten thuis te composteren, door je tuinresten in je eigen
tuin te gebruiken of door het toepassen van andere kringlooptechnieken.
Door je organische keuken- en tuinresten thuis te

composteren verklein je niet alleen de afvalberg en maak
je de biologische kringloop rond, je houdt er bovendien
nog een uitstekende bodemverbeteraar aan over, met
sterke en gezonde planten als gevolg. Snoeihout kan je
op verschillende manieren verwerken in je tuin: mulchen,
creatief vlechtwerk. En zo zijn er nog vele toepassingen te
bedenken om je tuinresten te beperken of te verwerken.
Euro’s besparen? Je hebt geen tweewekelijkse ophalingen
van je GFT-container meer: kijk eens op je DIFTAR-factuur
wat je zo jaarlijks uitspaart. En denk eens aan de vele lange
ritten naar het recyclagepark met je gazonmaaisel, snoeihout, e.d. die je bespaard blijven. En de vele kilo’s bemesting die overbodig worden. Je besparing kan zo oplopen tot
ver boven de 100 euro. Toch mooi meegenomen?
Ook voor wie al composteert en met enkele vragen zit of
voor wie zich wil verdiepen in de kringlooptechnieken is
deze sessie zeker het volgen waard.
Theorie
- woensdag 22 april 2015 in Lokeren. IDM (5° verdieping),
Zelebaan 42; van 19 tot 22 uur.
Praktijk en rondleiding in het kringloopcentrum
Vindt telkens plaats bij IDM, Zelebaan 42 in Lokeren
- zaterdag 25 april; van 9.30 tot 12.30 uur.
- woensdag 29 april; van 19 tot 22 uur.
We sluiten deze sessie af met de uitreiking van de attesten
en een drankje.
De cursus is gratis.
Schrijf tijdig in want het aantal deelnemers is beperkt.
Meer info en inschrijven: IDM, Tjen Hillaert, Zelebaan 42,
09 340 60 37, tjen.hillaert@idm.be
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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.

Voor de Vlaamse energielening
kan je bij Interwaas terecht
Met de Vlaamse energielening kan je maximaal 10.000 euro
ontlenen op 5 jaar, tegen een rentevoet van 2%, om een
woning waarin je woont of die je verhuurt energiezuiniger
te maken. Inwoners uit Lokeren kunnen voor de Vlaamse
energielening bij Interwaas terecht, vanaf 1 maart.

Renteloze energielening voor kwetsbare doelgroepen
Kandidaat-kredietnemers die tot een sociale kansengroep
behoren en particulieren die hun woning via een sociaal
verhuurkantoor (SVK) aan mensen uit de sociale kansengroep verhuren, kunnen zelfs een renteloze energielening
krijgen. Tot die groep behoren:
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• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
• personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager
dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per
gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op
1 september 2013);
• personen die in schuldbemiddeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt, omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.

Welke investeringen komen in aanmerking?
• Zowel nieuwbouw als renovatie:
−− uitgevoerd door een erkend aannemer:
· plaatsen van dakisolatie, buitenmuur- of spouwmuurisolatie en vloerisolatie;
· plaatsen van een condensatieketel;
· plaatsen van een warmteregeling op centrale
verwarming d.m.v. thermostatische kranen of
kamerthermostaat met tijdinschakeling;
· plaatsen van ramen met
hoogrendementsbeglazing;
· plaatsen van een zonneboiler (installatie
van een systeem voor waterverwarming op
zonne-energie).
−− voor doe-het-zelvers:
· plaatsen van dakisolatie;
· plaatsen van een warmteregeling op centrale
verwarming d.m.v. thermostatische kranen.
• Enkel renovatie (woning > 5 jaar):
−− installatie van een HR+ gaskachel / gasconvector
ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en
elektriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de
aankoop van een gasconvector;
−− vervanging van een oud decentraal verwarmingstoestel
door een pelletkachel of verwarmingstoestel type C;
−− uitvoeren van een energieaudit.
Meer info over de Vlaamse energielening vind je op
www.interwaas.be/projecten/energieleningen. Of neem
contact op met Interwaas: Lamstraat 113, 9100 SintNiklaas, 03 780 52 00, energieleningen@interwaas.be.

SOCIAAL

Ontdek ons via @stadlokeren

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

Vacatures vrijwilligerswerk
Wil je wat tijd vrijmaken om jonge kinderen en hun gezin
de nodige steun te geven door samen leuke dingen te
doen ?
Vzw Domo zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten als
‘vriend(in) aan huis’.
De vrijwilliger ondersteunt een kwetsbaar gezin met
jonge kinderen gedurende een langere periode. Eenmaal
per week brengt de vrijwilliger een viertal uren, in of met
het gezin door om (gezamenlijk) leuke en/of nuttige dingen te doen in verband met sport, vrije tijd, school, spel,
cultuur, uitstappen, lezen. De activiteiten zijn steeds in
samenspraak met de ouders.

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 of 08.
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: donderdag 2 april tussen 9 en
11 uur en donderdag 23 april tussen 13.30 en 15.30 uur;
• regeling zelfstandigen: donderdag 2 april tussen 9 en
10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde, Eksaardedorp 88: iedere tweede en vierde donderdag van de maand,
van 13u30 tot 15u00. De eerstvolgende zitdag heeft plaats
op donderdag 23 april. Wegens de paasvakantie is er uitzonderlijk op donderdag 9 april geen zitdag voorzien.

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 kunt er terecht voor vragen in verband met
Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT
en IT) en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
De eerstvolgende zitdag heeft plaats op dinsdag 28 april.

Vrijwilligers worden begeleid door vzw Domo.
Regelmatig zijn er gezamenlijke activiteiten.
Diploma of voorkennis zijn geen vereisten.
Vrijwilligers zijn minstens 18 jaar oud.
Meer info: domosintniklaasvzw@mail.be,
www.domovlaanderen.be, 0471 31 49 72
Het Sociaal Huis is
dringend op zoek
naar vrijwillige chauffeurs voor de Minder
Mobielen Centrale
(MMC). Als chauffeur
van de MMC voert u
mensen met verplaatsingsproblemen naar
de dokter, de winkel,
enz. Meestal gaat
het om mensen die
vanwege hun leeftijd of
ziekte minder mobiel
zijn geworden en ook
moeilijker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Wij zijn op zoek naar personen die sociaal voelend
zijn, tijd kunnen vrijmaken, over een auto beschikken en
zich graag inzetten voor anderen. Uiteraard bepaalt u
zelf welke dagen en uren u wenst te rijden. Elke chauffeur van de MMC is verzekerd en ontvangt per kilometer
een vergoeding van 0,30 euro.
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het
Sociaal Huis over een eigen aangepast voertuig.
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68
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Wijziging mantelzorgpremie
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, personen met
een beperking en hulpbehoevenden door naasten. Het
Sociaal Huis Lokeren kent onder bepaalde voorwaarden
een mantelzorgpremie toe.
Het Sociaal Huis wil daarmee zijn appreciatie uitdrukken
voor de thuis- en mantelzorg.
Wijziging leeftijdsvoorwaarde
De leeftijdsgrens van de zorgbehoevende werd verlaagd
naar 65 jaar. Zorgbehoevenden die in 2014 deze leeftijd
hebben bereikt, kunnen in 2015 een aanvraag indienen voor
het verzorgingsjaar 2014.
De premie bedraagt jaarlijks 125 euro. Elke meerderjarige
persoon die met de zorgbehoevende samenwoont kan de

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

premie aanvragen. De alleenstaande zorgbehoevende kan
de premie zelf aanvragen.
Enkele voorwaarden:
-	 de zorgbehoevende moet in Lokeren wonen;
-	 de zorgbehoevende moet minstens 65 jaar oud zijn;
-	 de persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende
inwoont dient te voldoen aan inkomensvoorwaarden;
-	 de zorgbehoevende moet een BEL-score hebben tussen 30 en 34 punten of een score op de schaal van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12
tot en met 14 punten;
-	 de zorgbehoevende mag nog geen premie ontvangen
vanuit de Vlaamse zorgverzekering.
Meer info: Sociaal Huis, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

Jubilea
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Jan Saey – Mariette Van Acker				
Gehuwd op 9 april 1955
Marcel Pieters – Simonne Baeyens			
Gehuwd op 16 april 1955			
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Paul Baeyens – Emilienne Smet				
Gehuwd op 10 april 1965

Leon Vervaet – Simone D’heer				
Gehuwd op 22 april 1965
Ronald Michiels – Marie Sterckx				
Gehuwd op 24 april 1965
Cyriel Versele – Anna Roosens				
Gehuwd op 24 april 1965
André Meert – Simonne Vanhauwe			
Gehuwd op 24 april 1965
Roger Peyleman – Lisette Notenbaert		
Gehuwd op 30 april 1965

PRAKTISCH
Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
−− elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
−− dinsdag tot 19 uur
−− gesloten op vrijdagnamiddag
−− De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking
en Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW
Woon- en Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 27 april om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de
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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 091-000296180 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: 21 april.
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

PRAKTISCH

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 23 april
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

Noodnummers
AA – Anonieme Alcoholisten
0478 91 75 76
Antigifcentrum
070 245 245
Brandweer en Medische Spoeddienst
100 of 112
Defecte straatlampen
www.straatlampen.be, 0800 635 35
Gasreuk
0800 65 0 65
OCMW - Sociaal Huis
09 340 86 01,
fax 09 340 86 78, www.ocmw-lokeren.be
Politie
101
Stadhuis
09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be, www.lokeren.be
Ziekenhuis AZ Lokeren
09 340 81 11, fax 09 340 81 91

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

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN
3 april – 8 april - Dr. A. Beke
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

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

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.

Wachtdiensten
Lokerse apothekers
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.
Sinds 5 januari is er een nieuw oproepnummer: 0903 99 000
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Colofon
Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26,
Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, Fien Boone, dienst
communicatie en stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03,
infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Aziza Ben Allouch,
Fien Boone, Stiene Laureys
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
[

Vrijdag 3 april

Karsu – Van New York tot Istanbul - muziek
De jonge Nederlands-Turkse zangeres en multi-talent
Karsu Dönmez, wordt vaak met Norah Jones vergeleken.
Ze startte op haar veertiende met een mix van TurksOriëntaalse 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 euro – 13 euro – 11 euro
Organisatie en info: CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

Zaterdag 4 april

[

GELICHT

Klokjesworp met
fairtradechocolade
Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar worden verwacht op
zaterdagnamiddag 4 april. Ze kunnen één paasklokje
vangen. In ruil voor hun klokje krijgen ze overheerlijke
paaseitjes gemaakt van fairtradechocolade. De kindjes
worden ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:
De Klokjesworp met paaseitjes van fairtradechocolade
wordt gratis aangeboden door de Stedelijke raad
voor Feestelijkheden en Gemeentelijke raad voor
Ontwikkelingssamenwerking. Verplicht aan te melden
voor de start.
14.30 uur (inschrijvingen), Markt
Organisatie en info: Stedelijke Raad voor
Feestelijkheden, Elza Everaert, 09 349 32 16
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[

Woensdag 8 april

Van alle markten thuis

GELICHT

]

Nieuwe proevertjeswandeling
Midden in de week heerst er op het marktplein in Lokeren
een gezellige bedrijvigheid en dat al meer dan 550 jaar.
Van ver buiten Lokeren komen de mensen afgezakt om op
woensdagochtend hun ‘marktjen te doen’.
Op 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. Maximum 20 deelnemers.
9.30 tot 11.30 uur, Sint‑Laurentiuskerk, Kerkplein;
8 euro (met extra paasgeschenk)
Info en inschrijvingen: Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be

Paasuitstappen voor jong en oud
Woensdag 8 april

[

GELICHT

]

Woensdag 15 april

Chocoladewandeling

Huifkartocht

Pasen is de periode bij uitstek om een themawandeling
rond chocolade mee te maken. Onze gids neemt jullie
mee op een ontdekkingstocht die alle zintuigen zal prikkelen en na afloop mag je jezelf een ware chocolade-expert
noemen. Een tocht om duimen en vingers bij af te likken.
Inschrijven noodzakelijk, van 1 tot en met 5 april.

Vanuit het Hof Ter Hagen vertrekken we op een tocht die je
langs de mooiste plekjes van landelijk Lokeren en Daknam
brengt. Laat je verrassen door de levendige natuur en aangename, groene omgeving terwijl je meewiegt op de cadans
van de trekpaarden. Verschillende paasspelletjes zorgen voor
een leuke en entertainende tocht die afgesloten wordt met
een drankje in de zaal van beleefboerderij Hof Ter Hagen.
Inschrijven noodzakelijk, van 1 tot en met 12 april.

14 tot 16 uur, Infopunt Toerisme, Markt 2;
3 euro per volwassene en 2 euro per kind met een
maximum van 8 euro per gezin met gratis drankje
Info en inschrijvingen: Infopunt Toerisme,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be

14 tot 16.30 uur, Hof Ter Hagen, Sinaaistraat 81;
3 euro per volwassene en 2 euro per kind met een
maximum van 8 euro per gezin met gratis drankje
Info en inschrijvingen: Infopunt Toerisme,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be

in Lokeren
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AGENDA
Woensdag 1 april


HOBBY/TOERISME

Buitenspeeldag

Donderdag 2 april


FILM

Birdman

dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte
en gezondheid. Ook op 23 en 30 april.
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

Vrijdag 3 april


PODIUM

Karsu – Van New York tot
Istanbul - muziek
We voorzien springkastelen, gocarts,
een rodeostier en tal van andere, onvergetelijke attracties. Als je wilt weten wat
we nog meer voor jullie in petto hebben,
moet je zeker afkomen. Bovendien zijn
alle attracties gratis. Omwille van de
veiligheid worden alle attracties voorzien
van begeleiding. Wij voorzien echter geen
kinderopvang. Kinderen dienen altijd
begeleid te worden door hun ouders.
Vanaf kleuterleeftijd (3+).
13 tot 17 uur, Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: jeugddienst,
09 340 95 34,
michiel.van.nieuwenhuyse@lokeren.be
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 22
en 29 april.
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
Naald en (d)raad. Altijd al zelf je creaties
willen maken? Of is 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.
20 tot 22 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 8 euro – 4 euro (leden)
Organisatie en info: Femma Heirbrug
Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
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Alejandro González Iñárritu – Verenigde
Staten 2014 – duur: 120’
Birdman vertelt het verhaal van acteur
Riggan Thomson (Michael Keaton). Ooit
wereldberoemd door zijn rol als een
iconische superheld, nu worstelt hij met een
toneelstuk op Broadway. In de aanloop naar
de première gaat hij de strijd aan met zijn
ego en probeert hij zijn familie, zijn carrière
en zichzelf weer op de rails te krijgen.
“Geen acteurscliché blijft ons bespaard, het
hele wereldje wordt doorgelicht en Riggan
Thomson zelf verliest meer en meer contact
met de werkelijkheid. Waardoor deze
veelgelaagde en hoogst unieke tragikomedie
een vlucht neemt naar de meeste duizelingwekkende uithoeken van de menselijke
verbeelding. Met superlatieven als ‘briljant’
moet voorzichtig omgesprongen worden,
maar er zijn dan ook weinig films die negen
nominaties binnenhalen voor de Oscars. Ze
zijn allemaal terecht.” (De Morgen)
Winnaar Oscar 2015 – beste film / beste
regisseur / beste scenario
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
HOBBY/TOERISME

Juwelen van Nespressocups
Heb jij een unieke halsketting met materiaal dat anders wordt weggegooid? Dat
zou toch super zijn. We maken een halsketting van Nespressocups en proberen
verschillende technieken uit.
19.30 tot 22.30 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12;
10 euro – 5 euro (leden)
Organisatie en info: Femma Heirbrug
Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

Zie UiTgelicht.
20.15 uur, CC Lokeren, Theaterzaal,
Kerkplein 5;
14 euro – 13 euro – 11 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Feestvergadering

Een feestvergadering met kaasbuffet of
koude vleesschotel. Aansluitend is er een
voordracht door Jan Van den Berghe.
Thema: glorieuze wijven en duivelinnen.
Over ongelijkheid van vrouwen en mannen
in het verleden en de emancipatie van de
vrouw vandaag. Inschrijven tot 25 maart.
19 tot 22 uur, Parochiehuis Ter
Oude Kerke, Spoele 31
Organisatie en info:
KVLV Lokeren Centrum, 09 348 56 67,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com

Zaterdag 4 april


FEEST

Klokjesworp

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

Zie UiTgelicht.
14.30 uur (inschrijvingen), Markt
Organisatie en info: Stedelijke Raad
voor Feestelijkheden, Elza Everaert,
09 349 32 16

Maandag 6 april

HOBBY/TOERISME



Boekenruilrek
Elke zaterdag vind je in de bib op de
eerste verdieping boeken die je niet hoeft
terug te brengen. Breng een eigen boek
mee dat je graag wilt doorgeven zodat
iemand anders het ook kan lezen en ruil
het in voor een boek dat je mag houden,
wegschenken, of opnieuw binnenbrengen.
Of ruil het voor een bon waarmee je een
volgende keer een boek kan ruilen. Kom
gerust eens kijken hoe het werkt. Ook op
11, 18 en 25 april.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het leukste kwartier‑
tje van de zaterdag

HOBBY/TOERISME

Dauwtrip
kennis te maken met dit project.
9.30 tot 11.30 uur, terrein ‘samen tui‑
nieren De Lochtink’, Van Duysestraat
Organisatie en info: IDM,
Tjen Hillaert, 09 340 60 37,
tjen.hillaert@idm.be
VORMING/INFO

Rondleiding in de bib
Rondleiding door de bibliotheek, met uitleg
over de computercatalogus. Groepen
alleen op afspraak. Ook op 9 en 14 april.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Zondag 5 april


HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren
Elke eerste en derde zaterdag van de
maand wordt er in de vertelstoel tussen
de kinderboeken een leuk verhaaltje
voorgelezen. Alle kinderen zijn welkom.
Ook op 18 april.
10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek Loke‑
ren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
PODIUM

Hans Mortelmans & Groep
De Lokerse Jazzklub inviteert een
fenomeen dat Django Reinhardt in één
vloeiende beweging weet te koppelen aan
Georges Brassens en Wannes Van de
Velde. Franse chansons ‘en néerlandais’,
met de nodige humor op smaak gebracht,
maar te gevarieerd om in een hokje te
duwen.
21 uur, Lokerse Jazzklub, Gasstraat
27; 10 euro
Organisatie en info: Lokerse Jazz‑
klub, www.lokersejazzklub.be
VORMING/INFO

Demo composteren en
kringlooptuinieren
Kom naar de infostand van de Lokerse
kringloopkrachten-compostmeesters en
laat je overtuigen van de voordelen van
het thuis composteren en kringlooptuinieren. Maak van de gelegenheid gebruik om

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

We maken ‘s morgens vroeg een mooie
wandeling. Koffie, koeken en verzekering
inbegrepen in de prijs.
7 uur, Parochiecentrum ’t Lavertje,
Oude Heerweg 178; 5 euro
Organisatie en info: KWB-KOPKAPEL,
andre.cleys@telenet.be

Dinsdag 7 april


VORMING/INFO

Creakamp voor jongeren tussen
9 en 14 jaar.
Paaskamp: drie dagen knutselen met
verschillende materialen. Tien jongeren van
9 tot 14 jaar (jongeren die dit jaar negen
worden mogen zich ook inschrijven).
Inschrijven verplicht. Ook op 8 en 9 april.
10 tot 15 uur, Creadroom, Lanchals‑
straat 11; 50 euro
Organisatie en info: Creadroom,
0485 53 30 40, creadroom@hotmail.com,
www.creadroom.eu

Woensdag 8 april


FILM

Wiplala

Hengelwedstrijd Bospark
Vrije koppel‑hengelwedstrijd.
Van 14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtgaallaan 1		
Organisatie en info: Visclub De
Witvis, 0473 31 01 41
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 als je
met een groep aanwezig zal zijn.
14.30 uur, Bezoekerscentrum Mols‑
broek, molsbergenstraat 1
Organisatie en info: vzw Durme,
09 348 30 20, www.vzwdurme.be

Tim Oliehoek – Nederland 2014 – duur:
100’
‘Wiplala’ is een vrolijke avonturenfilm voor
het hele gezin gebaseerd op het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt.
Het verhaal gaat over een 10 cm groot
mannetje genaamd Wiplala, dat bij toeval
in het keukenkastje gevonden wordt door
het negenjarige zoontje van de familie
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Blom. Wanneer hij per ongeluk het hele
gezin net zo klein tinkelt als hijzelf, begint
een spannend avontuur over hele kleine
mensen in een hele grote wereld. Van de
makers van o.a. Abeltje, Minoes en Het
Paard van Sinterklaas.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (kinderen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Nieuwe proevertjeswandeling
Zie UiTgelicht.
9.30 tot 11.30 uur, Sint‑Laurentius‑
kerk, Kerkplein; 8 euro (met extra
paasgeschenk)
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Chocoladewandeling
Zie UiTgelicht.
14 tot 16 uur, Infopunt Toerisme,
Markt 2; 3 euro per volwassene en
2 euro per kind met een maximum
van 8 euro per gezin met gratis
drankje
Organisatie en info:
Infopunt Toerisme, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Hobbyclub
De hobbyclub van de Liberale Vrouwen
Lokeren.
19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
(lokaal D)
Organisatie en info: Liberale Vrouwen
Lokeren, Liliane Ten Eede, 09 348 47
44, verdurme.teneede@skynet.be
VORMING/INFO

Creakamp voor jongeren tus‑
sen 9 en 14 jaar.
Zie 7 april. Ook op 9 april.
10 uur tot 15 uur, Creadroom,
Lanchalsstraat 11; 50 euro
Organisatie en info: Creadroom,
0485 53 30 40,
creadroom@hotmail.com,
www.creadroom.eu

Donderdag 9 april


FILM

Foxcatcher
Bennett Miller – Verenigde Staten 2014
– duur: 134’
Foxcatcher vertelt het aangrijpende,
waargebeurde verhaal van twee Olympische worstelkampioenen, de broers
Mark Schultz (Channing Tatum) en Dave
Schultz (Mark Ruffalo). John Du Pont
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VORMING/INFO

Rondleiding in de bib
Zie 4 april. Ook op 14 april.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
heeft zijn zinnen gezet op het trainen van
de broers, maar als Dave niet naar zijn
landgoed wil verhuizen, is het de naïeve
Mark die hij volledig onder zijn hoede
neemt. Samen hebben ze het doel om van
Mark de grootste worstelaar ter wereld
te maken. Mark krijgt een intense band
met de excentrieke John Du Pont (Steve
Carell). Echter hoe langer Mark bij deze
steenrijke man op zijn landgoed woont,
hoe meer hij verstrikt raakt in een web van
paranoia en verraad.
“‘Foxcatcher is een waar acteerfestijn.
Komiek Steve Carell, onherkenbaar
met dode ogen en een neusprothese,
is even dreigend als pathetisch als
meester-manipulator du Pont. Tieneridool
Channing Tatum vat perfect de droefheid
van de beïnvloedbare Mark Schultz,en
de Oscargenomineerde Mark Ruffalo
is onvergetelijk als het geweten van dit
finaal dodelijke drama.” (Cobra.be)
20.15 uur, CCL Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
PODIUM

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
een Adam verliefd wordt op de verkeerde
Eva en langzaam het besef ontstaat dat ze
niet allemaal hetzelfde zijn. Maar wat zijn
ze dan wel? Ook op 10 en 11 april.
20 tot 22.30 uur, parochiezaal Daknam,
Daknamdorp 8; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be
VORMING/INFO

Creakamp voor jongeren
tussen 9 en 14 jaar.
Zie 7 en 8 april.
10 tot 15 uur, Creadroom, Lanchals‑
straat 11; 50 euro
Organisatie en info: Creadroom,
0485 53 30 40, creadroom@hotmail.com,
www.creadroom.eu

Vrijdag 10 april


HOBBY/TOERISME

Floralia Brussels

Bezoek aan de bloementuin van het
kasteel van Groot-Bijgaarden.
Opstapplaats aan de uitrit Liberale
Mutualiteit, Oud‑Strijderslaan
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Myriam Philips,
0497 29 18 05
PODIUM

Orde van de dag
Zie 9 april. Ook op 11 april.
20 tot 22.30 uur, parochiezaal Dak‑
nam, Daknamdorp 8; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be

Zaterdag 11 april


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 4 april. Ook op 18 en 25 april.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Orde van de dag
Zie 9 en 10 april.
20 tot 22.30 uur, parochiezaal Dak‑
nam, Daknamdorp 8; 8 euro
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be

PODIUM

LEEJO in concert: ‘The Beatles,
Back In Town’

Marisa Allen.
13.30 tot 15 uur (show),
Azalealaan 2; 15 euro
Organisatie en info:
The Fancy Sisters, 0470 52 05 80

Maandag 13 april


VORMING/INFO

Een tweeledig lenteconcert. Het eerste
deel nog vrij traditioneel: leuke intro, toffe
stukken van Belgische en buitenlandse
componisten en een ensemble. Het
tweede deel wordt een hommage aan The
Beatles. Bijna 50 jaar na creatie worden
bekende en minder bekende Beatlesnummers live op scène gebracht door ‘The
Fathers of Intention’ met de ondersteuning
van het jeugdorkest. Ontdek - voor de jongeren - of herontdek - voor de iets minder
jongeren - de ‘late’ Beatlesnummers die
door de ‘Fab 4’ alleen maar in de studio’s
gebracht werden. Het worden unieke
pareltjes, bewerkt voor het orkest onder
leiding van Alain Van de Velde met oog en
oor voor de originele Beatles-sound.
20.15 uur, CCL Lokeren, Kerkplein 5;
11 euro – 9 euro (studenten)
Organisatie en info: LEEJO,
www.leejo.be

vzw Durme kindercursus:
Blotevoetenkamp

Deze paasvakantie trekken we onze
schoenen uit en laten we het gras tussen
onze tenen kriebelen, genieten we van
een stenenvoetmassage en maken we
ons eigen moddervoetbad. Als kers op de
taart leggen we een écht blotevoetenpad
aan. Voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Ook
op 14 april.
13.30 tot 16.30 uur, Bezoekerscen‑
trum Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
20 euro (niet‑leden) – 14 euro (leden)
Organisatie en info: vzw Durme,
09 348 30 20, sarah.geers@vzwdurme.be,
www.vzwdurme.be

Zondag 12 april


Dinsdag 14 april

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

Natuurwandeling Daknamse
Meersen
Lentewandeling door het natuurgebied
onder leiding van Inge Smolders.
14 tot 17 uur, Daknam Kerkplein,
Daknamdorp 1
Organisatie en info:
Natuurpunt Zuid-Waasland,
www.natuurpunt‑zuid‑waasland.be



VORMING/INFO

vzw Durme kindercursus:
Blotevoetenkamp
zie 13 april.
13.30 tot 16.30 uur, Bezoekerscen‑
trum Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
20 euro – 14 euro (leden)
Organisatie en info: vzw Durme,
09 348 30 20, sarah.geers@vzwdurme.be,
www.vzwdurme.be
VORMING/INFO

Rondleiding in de bib
Zie 4 en 9 april.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

PODIUM

The Fancy Sisters present ‘Here
We Are’
Lana Summer & Lolita Lo presenteren
‘Here we Are’ samen met ‘The Fancy
Dancers’. De speciale gasten zijn: The
Sweet Devotions, Vanessa Dupond en

Prenatale les – Borstvoeding
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 tussen de vermelde data en

zich telefonisch inschrijven 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 16, 21 en 23 april.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Loke‑
ren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woensdag 15 april


HOBBY/TOERISME

Huifkartocht
Zie UiTgelicht.
14 tot 16.30 uur, Hof Ter Hagen,
Sinaaistraat 81; 3 euro per volwas‑
sene en 2 euro per kind met een
maximum van 8 euro per gezin met
gratis drankje
Organisatie en info:
Infopunt Toerisme, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
VORMING/INFO

Voorlezen op de zolder van de bib
Voorleesmoment op de zolder van de bib.
Vrijwilligers lezen elke 3de woensdag voor
aan kleuters en jonge kinderen tot ongeveer 7 jaar. Ook ouders en grootouders
zijn welkom. Samen met hun oogappels
kunnen ze kennismaken met leuke verhalen en prachtige prentenboeken. Na het
voorlezen kunnen de kinderen een plaat
inkleuren.
14 tot 15.30 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Donderdag 16 april


VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling
Zie 14 april. Ook op 21 en 23 april.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren,
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

in Lokeren
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Vrijdag 17 april


PODIUM

Gili - CTRL (Alles onder
Controle?) – comedy

Wat is controle? Wat is keuzevrijheid?
Waarom stelt het ons gerust om de
touwtjes stevig in handen te houden? En
zijn onze keuzes wel zo vrij als we soms
denken?
Voor politici, veiligheidsdiensten,
werkgevers, maar ook in de relatie ouderskinderen vormt controle een sterk houvast.
Zo ook voor een mentalist. In ‘CTRL’ krijgt
het publiek een avond vol manipulatie, suggestie en zelfs hypnose, waarbij Gili voor
het eerst experimenteert met de vrije keuze
van het publiek. Is Gili dan nog steeds in
staat om verbluffende stunts uit te halen?
20.15 uur, CC Lokeren,
Theaterzaal, Kerkplein 5;
14 euro – 13 euro – 11 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

Zaterdag 18 april


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 4 april.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: www.facebook.
com/Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

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

Lies Pauwels - White Lies –
theater 		
Ze wil over zichzelf praten en eerlijk zijn.
Ze lijkt onverschrokken in haar openhartigheid… Maar krijgen we wel de waarheid te
horen? Of confronteert ze ons met steeds
weer andere maskers?
In ‘White Lies’ blikt een actrice terug op
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haar ambities, dromen en desillusies. De
tekst die Rob de Graaf schreef voor Lies
Pauwels is doorspekt met autobiografische
elementen. Pauwels speelt een tragikomische versie van zichzelf, met een flinke
dosis ironie en een oprechte ondertoon.
Lies Pauwels kennen we als regisseur van
o.a. ‘Venizke’ en ‘Laisse Tomber’, maar is
ook theater- en filmactrice.
www.sontag.be
Met de steun van de Vlaamse minister van
Cultuur en van Wacco.
Gratis nagesprek met de maker na de
voorstelling.
20.15 uur, CC Lokeren, Theaterzaal,
Kerkplein 5;
13 euro – 12 euro – 10 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
PODIUM

Linus Kwartet
Het jonge Belgische duo Linus bracht
begin vorig jaar een goed ontvangen
cd uit. Onlangs maakten ze in kwartet
met de Noorse drummer Oyvind Skarbo
een nieuwe cd die ze voorstellen in een
tournee die hen in Duitsland, Nederland
en België brengt, dus ook in de Lokerse
Jazzklub. Een beloftevolle groep die
langzaam maar zeker een reputatie aan het
opbouwen is.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 10 euro
Organisatie en info: Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be

Zondag 19 april

roofvogels, zodat we ze in de toekomst
feilloos kunnen spotten en herkennen. De
reeks bestaat uit drie theorielessen en
twee (eventueel drie) excursies.
19.30 tot 21.30 uur, Bezoekerscen‑
trum Molsbroek, Molsbergenstraat 1;
50 euro – 40 euro (leden)
Organisatie en info: vzw Durme,
09 348 30 20, sarah.geers@vzwdurme.
be, www.vzwdurme.be

Dinsdag 21 april


VORMING/INFO

Prenatale les – Borstvoeding
Zie 14 en 16 april. Ook op 23 april.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren,
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woensdag 22 april


VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 1 april. Ook op 29 april.
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



HOBBY/TOERISME

Tu es Petrus
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
VORMING/INFO

vzw Durme roofvogelcursus
Haal jij onze Vlaamse roofvogels ook altijd
door elkaar? Dan is deze basiscursus
roofvogels echt iets voor jou. Vogelkenners
Eddy Gadeyne en Joris Everaert loodsen
ons door de belangrijkste weetjes over

Donderdag 23 april


FILM

Still Alice
Richard Glatzer & Wash Westemoreland
– Verenigde Staten 2014 – duur: 99’
Alice Howland (Julianne Moor), 50 jaar,
gelukkig getrouwd en moeder van drie
volwassen kinderen, is een gerenommeerd
hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze
krijgt een enorme schok te verwerken
als de ziekte van Alzheimer bij haar
wordt vastgesteld en ze beseft dat haar
zorgvuldig opgebouwde leven drastisch
zal veranderen. Langzaam maar zeker
begint ze de regie over haar eigen wereld
te verliezen, terwijl de onderlinge banden

Vrijdag 24 april


PODIUM

Doorlopend piano-optreden
Beltane - Puur Muziek

binnen de familie steeds meer onder druk
komen te staan.
Een beangstigend, hartverscheurend en
inspirerend portret over een onafhankelijke,
sterke vrouw die worstelt om verbonden
te blijven met de persoon die ze ooit was.
Naar de roman van Lisa Genova, in het
Nederlands vertaald als ‘Ik mis mezelf’.
Oscarwinnaar 2015 – beste actrice
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 2 april. Ook op 30 april.
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

Yogalessen voor iedereen
Deze yogaoefeningen ’s morgens vroeg zijn
heel gunstig om het lichaam te versterken
en op te bouwen. De vele verschillende
bewegingen versterken de wervelkolom,
stimuleren de bloedsomloop, zorgen voor
een betere ademhaling en ook de organen
worden in hun werking goed gestimuleerd.
Elke donderdag gedurende 10 weken.
10 tot 11.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 120 euro
Organisatie en info:
Gezondheidspromotie CM Waas en
Dender, 03 760 38 11,
gpro.waasendender@cm.be,
www.cm.be/agenda
VORMING/INFO

Wereldleider in recyclage bedrijfsbezoek
Umicore is een materiaaltechnologiegroep
die zich specialiseert in recyclage. De
allesoverheersende doelstelling van
Umicore is om duurzame waarde te
creëren waarbij recycleren centraal staat.
Kledingvoorschriften: lange broek, lange
mouwen en makkelijke gesloten schoenen.
Inschrijven tot 13 april.
14 tot 16.30 uur, Umicore, Adolf
Greinerstraat 14, Hoboken;
3 euro - 1,5 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas-en-Dender i.s.m. IDM, dienst

Milieu en Landbouw Lokeren en CC
Lokeren, 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender.
VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling
Zie 14, 16 en 21 april.
19.30 uur, kraamafdeling AZ Lokeren,
Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Leesclub
Bespreking van het boek ‘Wij en ik’
van Saskia De Coster. Dit boek kan bij
Femma ontleend worden mits telefonische
afspraak en betaling van het inschrijvingsgeld voor de avond.
20 tot 22 uur, Parochiehuis Ter oude
Kerke, Spoele 31; 7 euro
Organisatie en info: Femma Lokeren
Spoele, 09 348 83 33,
femma.lokeren.spoele@gmail.com
VORMING/INFO

Groene energie op zee: blauwe
energie?		
Groene energie? Blauwe energie? Hernieuwbare energie is vandaag de dag zeer
actueel. Er zijn vragen over de voorraden
fossiele brandstoffen, over de opwarming
van de aarde (CO-uitstoot), over de veiligheid van de kerncentrales. Hernieuwbare
energie duikt steeds op als een deel van de
oplossing voor het probleem. Hierbij denkt
men breed: hydro-elektrische centrales,
biomassa, zonne-energie. Ook de zee biedt
energie. Er is de (gekende) windenergie op
zee, maar ook de minder gekende golf- en
getijdenenergie. Vlaanderen speelt in
Europa een vooraanstaande rol. Zo startte
de Universiteit Gent in samenwerking met
een aantal Vlaamse technologiebedrijven
een paar jaar geleden het project FlanSea
of Flanders Electricity from the sea. Volgens
onze gastspreker, prof. Julien De Rouck,
kan deze golfenergie een rendabele
aanvulling vormen op traditionele vormen
van groene energie. Wil je meer weten over
dit innovatief project en andere alternatieve
energiebronnen op zee? Kom dan naar
een boeiende uiteenzetting over een zeer
actueel onderwerp.
20 uur, zaal Het Volk, Poststraat 4
Organisatie en info: Davids‑
fonds Lokeren, Frans De Smedt,
09 348 02 78

Concert in Sunday-Rose, dichtbij de kerk
van Lokeren. Ontspan en geniet, luister en
voel, ervaar en besef. Zowel ongeboren als
pasgeboren en herboren publiek, dus jong
en oud kan hier terecht. In de hoed kan je
jouw vrije gift leggen.
11.30 tot 14.30 uur, SundayRose,
Kerkstraat 51
Organisatie en info: SundayRose,
09 348 80 84, www.sunday‑rose.be
PODIUM

‘De koning sterft…’ en is niet
meer (dan een zandkorrel in de
woestijn)
Koning Bérenger de eerste is een machtige vorst die regeert over een machtig
land. Dat was 500 jaar geleden zo, vorig
jaar, afgelopen maand, gisteren én zelfs vijf
minuten geleden. Maar nu is zijn koninkrijk
in verval, is de koning zélf in verval. Over
iets meer dan een uur is de Koning dood,
aan het eind van de voorstelling is alles en
iedereen weg. De koning sterft. Iedereen
weet het, iedereen accepteert het, behalve
de koning, want hij heeft ‘nog zoveel te
doen’. ‘De koning sterft’ van Ionesco is
een absurd, tragisch, komisch en burlesk
verhaal over een koning die zijn sterfelijkheid niet wil aanvaarden.
20.15 uur, CCL Lokeren – Torenzaal,
Torenstraat 1;
9 euro – 8 euro (+65 en ‘OpenDoek’)
Organisatie en info: Lust naar Kunst,
09 340 50 56,
reservaties@lustnaarkunst.be,
www.lustnaarkunst.be

Zaterdag 25 april


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 4 april.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Bezoek met gidsen aan de stad
Arras

9 tot 11 uur, dagcentrum,
Gentse Steenweg 54
Organisatie en info: dienst Wonen
van de Sperwer, info@sperwer.be
HOBBY/TOERISME

De wereld van de motorfiets

en geoefende rijders kunnen kiezen voor
een extra lus van 5km. Onderweg is er een
stopplaats met animatie, een hapje en een
drankje en aangepast sanitair. Iedereen
kan deelnemen. Inschrijven vooraf is
verplicht en kan tot 20 april.
Tussen 13.30 en 14.30 uur, Sport‑ en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2;
2 euro – 1 euro (tot en met 12 jaar)
Organisatie en info: CM Waasen-Dender Lokeren , 03 760 38 11,
lokeren.waasendender@cm.be,
www.cm.be/agenda
HOBBY/TOERISME

Open VLD Voorwacht Lokeren organiseert
een bezoek met gidsen aan de stad Arras
(Noord-Frankrijk).
65 euro (niet‑leden) – 55 euro (leden)
Organisatie en info: Open VLD Voor‑
wacht Lokeren, Freddy Verdurme,
09 348 47 44
HOBBY/TOERISME

Chocoladewandeling
De geschiedenis van chocolade met
5 proevertjes. De wandeling duur
ongeveer 2 uur en de afstand bedraagt
ongeveer 1,5 km, ook geschikt voor
rolstoelgebruikers.
15 tot 17 uur, Stadsmuseum Lokeren,
Markt 15A; 12 euro
Organisatie en info: VFG, Carina,
0496 53 25 92, vfg.lokeren@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Sfeerbeurs
Creativiteit & originaliteit gebundeld in
unieke creaties: zilveren juwelen, beschilderd glas, beelden in textielverharder,
schilderijen op zijde, acryl, kalligrafie op
wenskaarten, canvas, decoratieobjecten,
aquarellen, poëzie, lederen creaties,
keramiek, hoeden en modeaccessoires
11 tot 19 uur, Het Molenhuis aan de
Heirbrugmolen, Heirbrugstraat 160162; gratis
Organisatie en info: Blanche Banken,
0479 41 62 70,
blanche.banken@telenet.be

Gastronomische wandeling
Den Bascuul i.s.m. vzw Durme
Postzegeltentoonstelling ‘de wereld van de
motorfiets.’
10 tot 12 uur, Lokerse Postzegelkring,
Den Abazjoer, Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Sfeerbeurs
Zie 25 april.
11 tot 19 uur, Het Molenhuis aan de
Heirbrugmolen, Heirbrugstraat 160162; gratis
Organisatie en info:
cevedeve@hotmail.com
HOBBY/TOERISME

Mijn scooter, mijn vrijheid
CM organiseert tocht voor
scootergebruikers

Wandelen langs de pareltjes van het
Eksaardse landschap en ondertussen
genieten van heerlijke gerechten gemaakt
door de koks van Den Bascuul, wat wil een
mens nog meer? We vertrekken aan Den
Bascuul met een heerlijk aperitiefje, worden onderweg verwend met een stevige
soep en eindigen terug aan het restaurant
waar ons een heerlijk hoofgerecht wacht.
Schrijf tijdig in want de plaatsen zijn
beperkt.
16 uur, Den Bascuul, Vosstraat 9
Organisatie en info: Den Bascuul,
info@bistrodenbascuul.be, vzw
Durme, sarah.geers@vzwdurme.be

Dinsdag 28 april


VORMING/INFO

Waait er een paradijs uit de
storm? Thomas Decreus zoekt
een uitweg.

Zondag 26 april


HOBBY/TOERISME

De dienst Wonen van de
Sperwer vzw organiseert een
ontbijtbuffet.
Je kunt kiezen uit verschillende formules:
een standaard ontbijt, een standaard
ontbijt voor kinderen (3-12 jaar) en een
luxeontbijt (een standaard ontbijt en een
glaasje cava).
Kinderen tussen 0 en 3 jaar mogen zich
gratis inschrijven. Het aantal inschrijvingen is beperkt. Gelieve voor 17 april in te
schrijven.

30

Met een scooter of rolwagen is het niet
altijd eenvoudig om deel te nemen aan
georganiseerde tochten in het reguliere
vrije tijdsaanbod. CM Lokeren organiseert
daarom, in nauwe samenwerking met
ASSIST Thuiszorgwinkel en de plaatselijke
kernen van Ziekenzorg CM, een volledig
toegankelijke tocht voor scootergebruikers.
Ook (elektrische) rolstoelgebruikers,
duofietsers en handbikers zijn welkom. De
tocht is ongeveer 10km. Sportievelingen

De voorbije jaren trokken wereldwijd
honderdduizenden jongeren de straten
op om meer democratie en sociale rechtvaardigheid op te eisen. Voor Decreus
symboliseren deze bewegingen het
eigenlijke beginsel van iedere democratie:
het verzet van de machtelozen tegen
de machthebbers of van de 99% tegen
de 1%. Het betoog van deze politieke
filosoof is echter ook een poging om uit
de stormen van vandaag een nieuwe
politiek van de hoop te schetsen die een
antwoord biedt op het heersende pessimisme. Ga mee op verkenning.
Inschrijven tot 16 april.

20 tot 22.30 uur, Bibliotheek (zolder),
Kerkplein 3; 5,5 euro - 3 euro
(korting)
Organisatie en info: CC Lokeren
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender,
GROS en Masereelfonds Lokeren,
03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas‑en-dender

Woensdag 29 april


VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 1 en 22 april.
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 30 april


VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 2 en 23 april.
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

Yogalessen voor iedereen
Zie 23 april.
10 tot 11.30 uur, zaal Het Volk, Post‑
straat 4; 120 euro
Organisatie en info: Gezondheids‑
promotie CM Waas en Dender,
03 760 38 11,
gpro.waasendender@cm.be,
www.cm.be/agenda
VORMING/INFO

Les bloemschikken

TENTOONSTELLING
Loopt nog tot 25 april
Expo Hedendaagse Fotografie
Een selectie uit de hedendaagse
fotografie. Van V.S.‑kunstenaars PhilipLorca diCorcia, Peter Linbdbergh,
David LaChapelle, Canadese artiest
Jeff Wall, New Wave artist Zhao Bandi
uit China, tot Luc Tuymans uit België.
Een wandeling doorheen hun verschil
in visie, uitdaging en techniek in de
kunstfotografie.
Altijd open, Kunstgalerij De Vuyst,
Kerkstraat 22-54
Organisatie en info:
Kunstgalerij De Vuyst,
www.de-vuyst.com

WORDT VERWACHT

Zondag 5 juli


PODIUM

FESTIVELó - Muzikale Fiets‑
tocht (Lokeren / Moerbeke):
reservaties vanaf april, afhalen
tickets vanaf 18 juni

woensdag 6 mei


VORMING/INFO

Hoe voorkom je een financiële
kater?
Onze dochter gaat samenwonen. Hoe
kan ik haar financieel steunen zonder dat
dit verwikkelingen met zich meebrengt als
haar relatie toch spaak loopt? Waar sta
ik als mijn man me zou verlaten? Ik heb
alleen voor de kinderen gezorgd. Ben jij er
helemaal gerust in dat je geldzaken goed
geregeld zijn? Effectenmakelaar en auteur
Ingrid Stevens geeft antwoord op vaak
voorkomende vragen op juridisch, financieel en fiscaal vlak waarmee iedereen
geconfronteerd wordt. Tegelijk besteedt
ze ook aandacht aan gevoeligheden die
hiermee gepaard gaan en reikt ze oplossingen aan om conflicten te voorkomen.
Inschrijven tot 24 april.
20 tot 22 uur, CC Lokeren,
Torenstraat 1;
20 euro – 10 euro (korting) - inclu‑
sief boek
Organisatie en info: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

donderdag 7 mei

We maken een stukje rond moederdag.
19.30 tot 22.30 uur,
Everslaarstraat 146
Organisatie en info:
KVLV Lokeren Centrum, 09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com

massage om te leren geven en zalig
ontspannend om te ontvangen. Massagetherapeute Hildegarde De Meulenaere
geeft je de kans om dit te leren en te ontvangen. Loszittende kledij aangeraden.
Inschrijven tot 27 april.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren, Kerk‑
plein 5; 10 euro – 5 euro (korting)
Organisatie en info: Vorminglus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

VORMING/INFO

Stoelmassage
Bij deze moderne massage zit je gekleed
op een stoel. De massage beperkt zich
tot het hoofd, de armen, de schouders
en de rug. Het is een relatief eenvoudige

Spring op zondag 5 juli op je fiets
voor de nieuwe editie van FESTIVELó,
en beleef met je familie en vrienden
een onvergetelijke zomerdag overvol
muziek en cultuur. Starten kan vanaf
10.30 uur op de Lokerse Markt. Na
een rit (max 30 km) over Daknam,
Moerbeke en Eksaarde, kom je terug
op de Markt, waar Koen de Graeve en
De (Kleine) Post om 17 uur hun gloednieuwe repertoire presenteren.
10.30 uur, Markt, Lokeren;
12 euro – 3 euro (4-12 jaar) –
gratis (-3 jaar), inclusief alle
optredens, programmakrant,
fietsplan & verrassing
Organisatie en info: Cultuur en
Toerisme Lokeren & Moerbeke,
CC Lokeren, 09 340 50 56,
Infopunt Toerisme 09 340 94 74,
www.lokeren.be/festivelo www.moerbeke.be/festivelo

in Lokeren
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Feestelijke
inloop
van
drie loopparcours
Zondag 26 april om 10 uur

Beginnende en geoefende lopers kunnen vanaf 26 april genieten van 3 lussen
startend aan het Sport- en Jeugdcomplex door het groene Lokeren.
-	 Een groene lus van 4.2 km
-	 Een blauwe lus van 5 km met een intervalzone van 1.9 km
-	 Een rode lus van 6.9 km
Iedereen welkom op de feestelijke opening om de loopparcours mee in te lopen
Info: Elke De Meester, 09 340 50 80, elke.de.meester@lokeren.be
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Een realisatie van volgende partners: Stad Lokeren, AVLO, BLOSO en provincie Oost-Vlaanderen

INFOKRANT LOKEREN | april 2015

