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Herken uzelf op de woensdagmarkt

SALTOOO

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

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

JAC-Flash:

Geef niet teveel bloot
We kunnen er niet omheen. Sociale media beheersen steeds
meer ons leven. Dat brengt een heleboel fenomenen met zich
mee die vroeger niet bestonden. Denk maar aan Facebook,
Skype, Tinder, Snapchat. Allemaal heel leuk om met je vrienden/kennissen in contact te blijven en om nieuwe mensen te
leren kennen. Toch brengt het ook risico’s met zich mee. In de
JAC-flash van deze week gaan we dieper in op ‘sexting’.
Sexting is een samentrekking van de woorden ‘seks’ en ‘texting’. Het woord sexting staat dus voor het versturen van
seksueel getinte beelden of berichten. Op zich is daar niets
mis mee, als het binnen een betrouwbare relatie gebeurt. Het
gevaar van sexting is echter dat de beelden of berichtjes bij
verkeerde mensen kunnen terechtkomen. Het doorsturen van
een sextingbericht kan dan gebeuren als grap, wraak, afpersing of het kan per ongeluk gebeuren. De gevolgen zijn echter
min of meer dezelfde. De maker van het sextingbericht lijdt
gezichtsverlies en voelt zich ongemakkelijk.
Vind je sexting spannend en wil je het toch eens proberen?
Dan weet je best dat er ook een regelgeving rond sexting is.
Volgens de wet mag je niet aan sexting doen als je jonger dan
18 jaar bent. Je mag ook zelf geen naaktfoto’s (of filmpjes)
bezitten van iemand onder de 18, dat is kinderpornografie
volgens de letter van de wet. Als je aan sexting doet, probeer
dan het risico op vervelende gevolgen te beperken door de
volgende tips toe te passen:
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Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

JJMaak jezelf onherkenbaar. Toon je gezicht niet of maak het
wazig.
JJDoe enkel vrijwillig aan sexting. Niet onder druk of tegen
het krijgen van een beloning.
JJVerstuur enkel sextingberichten wanneer de andere partner het prettig vindt om ze te ontvangen.
JJVerstuur nooit een sextingbericht wanneer je twijfelt. Wees
honderd procent zeker dat je je er goed bij voelt.
JJDoe alleen aan sexting met mensen die je uit het echte leven kent en die je kunt vertrouwen.
JJDoe enkel aan sexting als de ontvanger ook meedoet.
JJSpreek met de ontvanger af dat jullie de berichten achteraf
allebei verwijderen.
Meer info over sexting en andere virtuele liefde kun je vinden op
de site mediawijs.be. Ga naar de dossiers en klik op het dossier
‘Liefde op het internet’.
JAC is het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Tussen 12 en 25 jaar? Wij zoeken mee naar een antwoord op al je vragen (gratis, anoniem en vertrouwelijk).

i

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

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

VERS VAN DE PERS

Evenementen organiseren,
iedereen kan het leren
Nu de lente volop in het land is, kondigt het evenementenseizoen zich weer aan.
Feesten, fuiven, openluchtactiviteiten – we zien ze graag komen. Hoe meer volk hoe
liever, hoe meer ambiance hoe leuker. Op voorwaarde dat het allemaal veilig en vlot
verloopt. Een geslaagd evenement begint altijd met een grondige voorbereiding.
De stadsdiensten helpen u daar graag bij.

Laten weten is genoeg voor deze evenementen:
Activiteiten die plaatshebben op de openbare weg of een andere openbare plaats, moet je melden bij de stad Lokeren.

Dagobert De Smet en Els De Pauw

Een politiereglement is – op zijn zachtst gezegd – niet echt
hip. Maar toch staan er dingen in waar je als organisator
beter even over nadenkt. Een overzicht.

Dat zijn bijvoorbeeld volgende activiteiten:
−− het organiseren van een feest of een ander evenement
−− het organiseren van een wandeltocht of fietstocht
−− het plaatsen van een kleine tent (minder dan 100m²
oppervlakte)
−− musiceren, spelen of zingen
−− het verkopen of gratis verspreiden van dranken, voedingswaren of promomaterialen
−− het organiseren van een rommelmarkt of een kerstdrink.
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Die melding doe je:
−− op de dienst Secretariaat van de stad (contactgegevens
hieronder)
−− minstens drie maanden vooraf
−− met het formulier dat je vindt op de website van de
stad (vrije tijd>zelf iets organiseren>fuifloket), of kunt
aanvragen bij het fuifloket/evenementenloket (zie
hieronder).
Fuiven moet je melden
−− op het fuifloket van de jeugddienst
−− minstens twee maanden vooraf
−− door middel van een formulier dat je vindt op de website van de stad (vrije tijd>zelf iets organiseren>fuifloket),
of kunt aanvragen bij het fuifloket (zie hieronder).
Na de melding krijg je een ontvangstbewijs, dat geldt als
toelating, tenzij de activiteit uitdrukkelijk door de burgemeester wordt geweigerd. Dan moet hij dat doen binnen
de maand na de melding.

Voor deze evenementen heb je een vergunning
nodig:
Voor evenementen waarbij een elektronisch versterkte
geluidsinstallatie wordt gebruikt die hoorbaar is op
de openbare weg moet je een vergunning aanvragen,
daarvoor is een melding niet genoeg. Dat geldt zowel voor
evenementen die binnen als buiten plaatshebben.
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Dat zijn voorts evenementen
−− in een tent die meer dan 100 m² groot is
−− waarbij een straat of plein wordt ingenomen, en een
wegomlegging nodig is
−− waarbij vuurwerk wordt afgestoken
−− waarbij mensen zich vermommen of onherkenbaar
verschijnen in het openbaar
−− waarbij mensen aanwezig zijn in openbare parken buiten de openingsuren
−− waarbij vuurkorven worden gebruikt, of een kampvuur
of kerstboomverbranding wordt georganiseerd.
Een vergunning kan worden aangevraagd
−− bij de dienst Secretariaat (contactgegevens hieronder), met een formulier dat je vindt op de website van
de stad (vrije tijd>zelf iets organiseren>fuifloket), of
kunt aanvragen bij het fuifloket of evenementenloket
(zie hieronder).
−− minstens 3 maanden vooraf.
De vergunning wordt afgeleverd door de burgemeester,
en bevat de voorwaarden waaraan je moet voldoen om het
evenement veilig te kunnen organiseren. De burgemeester
laat zich adviseren door de veiligheidsdiensten vooraleer
hij een beslissing neemt.
Zonder die vergunning mag je je activiteit of evenement
niet organiseren.

VERS VAN DE PERS

Stap voor stap naar een
succesvol evenement
Stap 1
Een evenement staat of valt met de datum. Het is heel belangrijk dat je activiteit niet samenvalt met een ander gebeuren.
Check daarom zeker eerst of jouw datum beschikbaar is op
de evenementenkalender van Stad Lokeren. Die vind je op
de website www.lokeren.be onder de rubriek vrije tijd.

Stap 2
Begin niet direct reclame te maken voor je evenement,
informeer voor alle zekerheid eerst bij de evenementencoördinator Dagobert De Smet of je evenement mogelijk
is. Leg uit wat jouw plan is en Dagobert kijkt dan of het
evenement haalbaar is of niet.

Stap 3
Na de eerste contacten met het evenementenloket en het
fuifloket, kan je het formulier voor het aanvragen van een vergunning of het melden van een activiteit invullen. Dit formulier
vind je op www.lokeren.be onder vrije tijd > zelf iets organiseren > fuifloket. Het formulier bevat heel veel elementen. Je
moet het evenement beschrijven, de contactgegevens van de
verantwoordelijke opgeven en nog veel meer. De volgende
elementen komen uitgebreid aan bod:

1. Een melding of een vergunning
Het verschil hangt af van het soort activiteit (zie hierboven). De verschillende soorten staan op het formulier
opgesomd.

2. Sterke dranken
Wie sterke dranken wil serveren op zijn evenement
heeft een machtiging nodig. Die machtiging wordt
gegeven door het stadsbestuur (college van burgemeester en schepenen). Sterke dranken zijn dranken
die gedistilleerde alcohol bevatten, al of niet in
combinatie met frisdrank of een andere drank. Wodka,
gin en whisky zijn sterke dranken, ook in combinatie
met bijvoorbeeld cola, limonade of fruitsap. Wie alleen
bier en wijn wil serveren op zijn evenement heeft geen
toelating nodig. Dat zijn immers geen gedistilleerde,
maar gegiste dranken.
Op het evenement moet een affiche/spandoek worden
opgehangen waar opstaat: “Geen sterke dranken aan
-18 jarigen, geen alcoholische dranken aan -16 jarigen,
geen alcoholische dranken aan dronken personen.” De
affiche moet op 5 meter afstand duidelijk leesbaar zijn.
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3. Security
Je kan op drie manieren security organiseren
Mogelijkheid 1: je doet enkel beroep op een erkende
bewakingsfirma
Als je als organisator een beroep wilt doen op een
erkende bewakingsfirma, dan moet je vooraf een vergunning aanvragen en krijgen van de burgemeester.
Jouw voorstel kan geweigerd worden, bijvoorbeeld
omwille van de slechte reputatie van de gekozen firma.
Mogelijkheid 2: je werkt enkel met vrijwilligers
De wetgever heeft een speciaal regime willen
voorbehouden voor personen die slechts sporadisch
bewakingsactiviteiten voor de eigen organiserende
vereniging uitoefenen. Men noemt dit het ‘vrijwilligersregime’.
Bewakingsactiviteiten kunnen slechts door vrijwilligers worden uitgevoerd wanneer voldaan is aan een
aantal voorwaarden, bijvoorbeeld:
I. Het vrijwilligersteam is samengesteld uit eigen
leden van de organiserende vereniging en niet uit
derden. Ook personen die een aanwijsbare band
hebben met de organisatoren mogen worden
ingezet . Dit zijn bijvoorbeeld de leden van een
oudervereniging van een school of een vereniging
van gewezen leiding van een jeugdbeweging.
II. Je moet toestemming hebben van de burgemeester. De organisator moet vooraf een lijst
overmaken van de vrijwilligers die hij voorstelt om
in te zetten voor securityopdrachten.
Mogelijkheid 3: je werkt met vrijwilligers en professionele bewakingsagenten
Dit is een combinatie van mogelijkheid 1 en 2.

4. Wil je materiaal ontlenen voor je evenement?
Dan kan je terecht bij het stadsmagazijn of de
jeugddienst.
De jeugddienst
Wat? Audiovisueel materiaal zoals lichten, een
microfoon, een discobar, een rookmachine en nog veel
meer.
Wie? De jeugddienst leent uit aan:
• Verenigingen erkend door de stedelijke jeugdraad en stedelijke scholen en diensten
• Alle andere Lokerse verenigingen aangesloten bij erkende adviesraden en stedelijke
commissies.
De evenementen moeten sociaal-culturele, jeugd- of
sportactiviteiten zijn. Je kan het materiaal niet gebruiken
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voor privédoeleinden en/of buiten het grondgebied van
de stad Lokeren.
Hoe? Je vult het formulier ‘Uitleendienst jeugd’ in dat
je vindt op www.lokeren.be onder vrije tijd > zelf iets
organiseren > materiaal ontlenen.
Je bezorgt het formulier terug aan dienst Secretariaat of
aan de jeugddienst zelf.
Het stadsmagazijn
Wat? Een podium, kapstokken, vlaggen, verkeersborden,
nadarafsluiting en nog veel meer.
Wie? Het stadsmagazijn leent uit aan:
• Verenigingen erkend door de stedelijke jeugdraad en stedelijke scholen en diensten
• Alle andere Lokerse verenigingen aangesloten bij erkende adviesraden en stedelijke
commissies.
Je kan het materiaal niet gebruiken voor privédoeleinden
en/of buiten het grondgebied van de stad Lokeren.
Hoe? Je vult het formulier ‘Aanvraagformulier materiaal
stadsmagazijn’ in dat je vindt op www.lokeren.be onder
vrije tijd > zelf iets organiseren > materiaal ontlenen.
Je bezorgt het formulier terug aan dienst Secretariaat of
aan het stadsmagazijn zelf.

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

5. Wil je elektronisch versterkte muziek spelen?
Muziek is vaak onmisbaar tijdens een evenement maar
wat onmisbaar is voor de ene kan een last zijn voor de
andere.
De buurtbewoners kunnen uren wakker liggen van de
muziek.
Vanaf 1 januari 2013 gelden overal in Vlaanderen nieuwe
geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziekactiviteiten (Vlarem). De gehele regelgeving is er niet alleen
om overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te
voorkomen.
In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd:
hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer
maatregelen moeten worden genomen om het geluid
te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Er wordt
gewerkt met drie geluidsniveaus. Ieder geluidsniveau
heeft zijn eigen verplichtingen.
Volgende inrichtingen zijn ingedeeld (volgens rubriek
32.1. van bijlage 1 van Vlarem I: inrichtingen met muziekactiviteiten):
1° feestzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximaal
geluidsniveau in de inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min
en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min is (klasse 3);
2° feestzalen, schouwspelzalen en andere voor publiek
toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd
wordt en het geluidsniveau in de inrichting > 95 dB(A)
LAeq,15min is (klasse 2).

VERS VAN DE PERS

Volgende inrichtingen zijn niet ingedeeld:
1. openbare inrichtingen waar het geluidsniveau van
muziek < 85 dB(A)
LAeq, 15min is (tenzij toelating: zie verder);
2. activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en
die plaatsvinden in een tent of in de openlucht en private
inrichtingen.’
85 dB(A) LAeq,15min zegt natuurlijk niet veel. Wat wil
dat zeggen? Muziek die stiller is dan een gemiddelde van
85 decibel, gemeten over 15 minuten, vind je bijvoorbeeld
in een praatcafé of restaurant, waar de muziek alleen als
achtergrond dient.
Het maximaal geluidsniveau van resp. 85 dB(A) LAeq,15min
of 95 dB(A) LAeq,15min mag onder bepaalde voorwaarden
worden overschreden. Het college van burgemeester en
schepenen kan geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen bijvoorbeeld beperkende
maatregelen voor het maximaal toegelaten geluidsniveau
of voor de duur van de muziekactiviteit.
Muziek die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min maar gemiddeld over een kwartier niet boven de 95 decibel gaat, vind
je bv. in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat
dan in een ‘gewoon’ praatcafé, bij kleine fuiven, bij dansoptredens en bij liveconcerten van stillere genres of concerten
in akoestisch zeer gedempte ruimtes zoals theaterzalen.
Muziek die luider is dan 95 dB(A) LAeq,15min, met een
maximaal niveau van 100 dB(A) LAeq,60min, vind je bv. bij
rockconcerten, grote fuiven en discotheken. Ook pop - of
rockconcerten in kleine zalen kunnen hier onder vallen.
Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf,
zijn er meestal ook normen voor de omgeving rond de
muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken.
KORTOM: als je muziek draait die luider is dan 85 dB(A)
LAeq,15min, dan neem je best contact op met de dienst
Milieu en Landbouw (contactgegevens hieronder).
Meldingen klasse 3, aanvragen klasse 2 en aanvragen voor
toelating tot afwijking op de voorziene norm moeten ook
op deze dienst worden ingediend.
Let op: muziekactiviteiten met een geluidsniveau dat
hoger is dan 100 dB(A) LAeq,60min zijn verboden.
De volledige regelgeving over muziekactiviteiten is
opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) (meer info op
www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving).
Meer info over de regelgeving met ondermeer een technische
handleiding, vind je terug op de website van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid:
www.lne.be/geluidsnormen. Meer info over het voorkomen
van gehoorschade vind je terug op volgende website:
www.helpzenietnaardetuut.be

INFOKRANT LOKEREN | mei 2015

7

VERS VAN DE PERS

Ook goed om weten: de bepalingen van het strafwetboek over nachtlawaai blijven van toepassing.
Maak het jezelf gemakkelijk
Ga de eerste keer best naar Els De Pauw, Dagobert De Smet
of An Vandermoere (milieu) om het formulier samen in
te vullen.
Niet vergeten
Er zijn ook vergunningen die je los van de stad moet aanvragen. Vergeet zeker niet Sabam en de Billijke Vergoeding
in orde te brengen.
Doe het goed
Wil je een succesvol evenement organiseren?
Sla dan geen stap over. Het formulier en de bijlages goed
en op tijd invullen, heeft alleen maar voordelen voor de
stad en voor de organisatoren.

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

i

Info:
- Fuifloket, Els De Pauw, 09 340 95 32,
Els.De.Pauw@lokeren.be
- Evenementenloket, Dagobert De Smet,
09 340 94 03, Dagobert.De.Smet@lokeren.be
- Dienst Secretariaat, 09 340 94 07,
Secretariaat@lokeren.be
- Ontlenen materiaal:
- Stadsmagazijn, 09 340 95 12,
td.weverslaan@lokeren.be
- Jeugddienst, Lander Merckpoel, 09 340 95
33, reservatieSJC@lokeren.be
- Dienst Milieu en Landbouw, An Vandermoere,
09 340 94 36, an.vandermoere@lokeren.be

Pinksterstorm van 9 juni 2014
erkend als ramp
De federale ministerraad heeft op vrijdag 3 april de hagelstorm van maandag 9 juni 2014 erkend als ramp.
Inwoners die schade leden kunnen een aanvraag indienen
tot financiële tussenkomst bij het rampenfonds vanaf de
publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad.
Deze publicatie zal nog enkele weken op zich laten
wachten.
Zodra deze beslissing van de ministerraad is gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad zal het stadsbestuur een mail
of brief sturen naar iedereen die zijn contactgegevens
reeds doorgegeven heeft.
Er zal dan ook een praktische handleiding bezorgd worden voor het indienen van uw schadedossier inclusief de
officiële aangifteformulieren.
Op de website www.rampen.be vindt u ondertussen al
enige praktische informatie over het indienen van uw
dossier.
De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de
laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand
waarin het koninklijk besluit dat de ramp officieel erkent,
in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Vermoedelijk
wordt dat 31 juli 2015.
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Gelieve pas contact op te nemen met onze stadsdiensten
wanneer je alle informatie over het indienen van het
schadedossier hebt ontvangen.
Het stadsbestuur zal in de aangifteperiode ook een
aantal contactmomenten voorzien om de burgers te
informeren wanneer er aanvullende vragen of onduidelijkheden zijn.

VERS VAN DE PERS

Denk aan je inschrijving bij Tuinwijk
Vergeten kan zware gevolgen hebben
Ben je kandidaat-huurder en heb je eind april 2015 nog
geen brief van Tuinwijk ontvangen om te vragen of je op
de wachtlijst wilt blijven staan, ga dan zeker eens langs
of neem telefonisch contact op met Annelies Oosterlinck,
09 326 90 01, annelies@tuinwijk.woonnet.be
Openingsuren: maandag 13 tot 17 uur, woensdag 9 tot
12 uur (eventueel ook op afspraak).

Handelaars met een hart organiseren
Outletbeurs voor het goede doel

De organisatoren met de directeur van De Vinderij

Een groep Lokerse handelaars organiseert opnieuw de Outletbeurs, die plaatsheeft in een school voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij, Bleekmeerstraat 17A. De beurs, waarvan
de toegangsprijs integraal naar een goed doel gaat, heeft
plaats op vrijdag 1 mei van 10 uur tot 18 uur, zaterdag 2 mei van
10 uur tot 18 uur en zondag 3 mei van 10 uur tot 17 uur.

Deelnemers: Dominique, Agua Con Gas, De Lingerie, Tik
Tak, Huis Feys, De Kabaalstraat, Beau10. Het goede doel is
deze keer de aanleg van een groot stuk buitenspeelruimte
met een speelzone, speelbos en voetbalplein. Met de steun
van de outletverkoop kan De Vinderij het voetbalplein
voorzien van kunstgras in plaats van asfaltbedekking, een
grote meerwaarde voor de verschillende doelgroepen op
De Vinderij: veiliger voor de minst mobiele kinderen, ‘echter’ voor de stoerdere en actiefste jongeren in de school,
een plek om energie kwijt te kunnen voor alle kinderen,
een extra kans om een vrijetijdsaanbod uit te bouwen voor
de kinderen en jongeren van het multifunctioneel centrum.

Project Vlaamse Cultuurkring Lokeren
voor Gedichtendag 2016,
waarin woord en beeld samengaan
Voor alle creatieve inwoners van Lokeren zonder onderscheid. We zoeken een origineel werk waarin woord/poëzie
of een combinatie van poëzie en beeld centraal staan.
(‘Beeld’ kan een tekening zijn, een foto of een ander medium.) Dichter en beeldend kunstenaar kunnen eenzelfde
persoon zijn, een verschillende persoon of samen werk
indienen vanuit een gezamenlijk concept.
Geïnteresseerden kunnen zich nu bekend maken. Zij worden uitgenodigd om het project conceptueel en inhoudelijk
mee vorm te geven.
Het ingezonden werk wordt tentoongesteld in de hall van
het CC Lokeren van donderdag 28 januari 2016 tot en met
zondag 7 februari 2016.
Organisatie en info: Vlaamse Cultuurkring Lokeren,
vlaamsecultuurkringlokeren@gmail.com, 0495 24 57 48

TOERISME

Samen met Urbanus op de fiets
Fietstocht met volksspelen voor het hele gezin
in Lokeren, Daknam en Eksaarde
Bent u nog op zoek naar een leuke gezinsactiviteit? Dan is de Ronde van Urbanus iets voor
u. Deze speelse fietstocht leidt u langs prachtige groene paden in Lokeren, Daknam
en Eksaarde. Bovendien maakt u kennis
met de geboortestreek van tekenaar Willy

Linthout. Tijdens een tussenstop kan u genieten
van een Lokers Cesarbiertje in een plaatselijk café
of kan u één van de volksspelen op de route uitproberen. Zelfs de vlieg Amedé is aanwezig en wie
goed luistert hoort soms zijn gebrom. Amusement
gegarandeerd voor elk gezinslid! Haal vooraf uw
volksspelenboekje af op het Infopunt Toerisme
en ontvang op het einde van de uitstap een
cadeautje van Lekker Lokeren.
Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be of 09 340 94 74
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Jeugd en Onderwijs

Sloeber: spelnamiddag

Kom en speel mee met Speel-o-theek Sloeber, bordspellenclub Winning Movez en De Kabaalstraat op woensdag 13 mei.
De laatste jaren worden gezelschapspelen populairder dan
ooit. Massa’s gezelschapspelen zijn reeds ontwikkeld en
bijna dagelijks komen er nieuwe bij. Om het zeer uitgebreide
gamma te leren kennen, de spelregels onder de knie te krijgen
en te ontdekken welke spelen jouw voorkeur hebben organiseert speel-o-theek Sloeber i.s.m. de Lokerse bordspellenclub
Winning Movez en De Kabaalstraat een spelletjesnamiddag.
Laat even je tv, laptop of ipad uit en kom samen met je
ouders, grootouders, broer, zus of vrienden meespelen.
Deze gratis spelnamiddag is gericht op kinderen en tieners
tussen 4 en 18 jaar en heeft plaats in de polyvalente zaal
van het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2. Tussen 14
en 17 uur worden een 20-tal gezelschapspelen in de kijker
gezet. Naast een fijne namiddag maak je bovendien kans
op mooie prijzen. Er wordt één gezelschapsspel verloot per
leeftijdsgroep. Wie speel-o-theek Sloeber nog niet kent,
kan ook tussen 14u en 17u kennis maken met de werking en
een kijkje nemen in het uitgebreid aanbod van speelgoed.
Info: Els De Pauw, dienst Sport en Jeugd, 09 340 95 32 of
via els.de.pauw@lokeren.be

Speel-o-theek Sloeber:
In de speel-o-theek is een zeer grote en gevarieerde collectie speelgoed aanwezig die ontleend kan worden. Het
uitleenreglement is te verkrijgen op eenvoudig verzoek
via telefoon, e-mail of via de website van de stad. De
speel-o-theek is gelegen op de benedenverdieping van het
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Info: 09 340 95 39, sloeber@lokeren.be
Openingsuren: woensdag van 14 tot 17 uur en vrijdag
van 16 tot 19 uur
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Opvoeden in je buurt

‘Opvoeden in je buurt’ is het centrale thema tijdens de
Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei. Het betekent
dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen.
Je doet het samen met de hele buurt: met andere volwassenen, kinderen, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. Iedereen bouwt mee aan een omgeving waar het goed
is om op te voeden en op te groeien.
Vanaf 1 mei zullen er in allerlei organisaties kleurplaten te
verkrijgen zijn waar je een wens in het thema ‘Opvoeden
in je buurt’ op kan schrijven. Deze kleurplaten vormen
tijdens de week van de opvoeding een grote wensmuur in
het Sport- en Jeugdcomplex. Deelnemers maken kans op
een filmticket.
Op woensdag 20 mei spelen we in de buurt. De bib
organiseert het maandelijks voorleesuurtje van 14.30 tot
15.30 uur, daarna zal het Kerkplein van 15 tot 17.30 uur
veranderen in een gezellig speelterrein. De ouders kunnen er allerlei informatie krijgen en een gezellige babbel
met de medewerkers van dienst Samenleving zal er zeker
niet aan ontbreken.
Kom gerust een kijkje nemen.
Info: Evelyne Dierickx, dienst Samenleving,
evelyne.dierickx@lokeren.be, 09 340 96 03

Spreekuur voor ouders met
opvoedingsvragen
Elke ouder heeft wel eens vragen en twijfels over opvoeding. Erover spreken helpt. Een ervaren opvoedingsdeskundige gaat samen met jou op zoek naar de betekenis
van het gedrag van je kind, een concrete aanpak voor het

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Jeugd en Onderwijs

gedrag van je kind, een manier om de relatie met je kind
te verbeteren en ondersteuning voor jezelf in je rol als
ouder.
Het spreekuur voor ouders van kinderen vanaf 2,5 jaar is
gratis op afspraak via het nummer 0471 85 49 22 ,
info@keerkring.be, Krekelstraat 9.
Voor aanstaande grootouders en ouders van jongere
kindjes is er het spreekuur van Kind en Gezin via de Kind
en Gezinlijn 078 150 100 elke werkdag van 8 tot 20 uur.
Alle aanstaande (groot)ouders/opvoeders kunnen ook
terecht bij opvoedingslijn.be en groeimee.be.
Meer info: dienst Samenleving,
Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2, 09 340 96 01,
samenleving@lokeren.be

SPORT

Dauwfietstocht 9 mei
Op zaterdag 9 mei verwachten we alle vroege sportieve
vogels om 7 uur op de markt. Daar starten we voor een rit
van 25 km langs prachtige landelijke wegen om en rond
Lokeren. Dankzij het vroege uur hebben we geen last
van verkeer en kunnen we rustig genieten voor dag en
dauw van de mooie natuur in eigen buurt. Na de rit wordt
iedereen verwacht in het Sport- en Jeugdcomplex voor
een lekker ontbijt van boterkoeken met koffie. We rijden
een rustig tempo dus alle recreatieve fietsers zijn van
harte welkom.
Deelnemen is niet duur. Voor de democratische prijs van
2 euro kan je al meedoen.
Twijfel dus niet te lang en kom snel inschrijven in
het Sport‑ en Jeugdcomplex. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk en moet gebeuren voor woensdag 6 mei.

Start to tennis
Tennisclub Reinaert (Groenstraat 29) 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 leeftijd of niveau ook is.

Deze 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: www.tennisreinaert.be of reinaert@js-t.be
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ZOMERvakantie

In Jeuk! krijgt u per schoolvakantie een overzicht van de activiteiten die de stad Lokeren organiseert
voor kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar.
Kijk ook op www.lokeren.be/jeuk

Creatieve zomerateliers
WEEK 1 = 6 juli t.e.m. 10 juli
1 - - - Space is the place - - - (met Barbara De Geeter)
Voor creatieve knutselcosmonauten en fonkelende sterrenschilders
van 6 tot 10 jaar.
Zit jij soms naar de hemel te tureluren en verzin je dan graag je eigen
ruimtereis naar je zelfverzonnen planeet?
We laten ons inspireren door ‘de ruimte’ en het werk van verschillende kunstenaars.
We drukken, schilderen, spatten, vijlen, bouwen, plakken, roeren, kneden, knippen en fantaseren voluit. Onontdekte planeten met bedwelmend vreemde bloemen en lichtgevende diertjes, vies astronauteneten, robots en machines, je eigenste mini-mini ruimteschip en een mysterieuze ruimtesteen en wie weet neem je wel een alien mee naar huis (als je papa
daar tenminste niet te bang van is). Begin maar alvast met je gewichtloosheidstraining!
2 - - - Reisjeblij - - - (met Sylvie Duhamel)
Voor dromende kunstenaars van 8 tot 12 jaar die graag eens het noorden kwijtraken.
(Geen nood, we hebben een kompas!)
Oost-west: overal best, noord-zuid: we trekken erop uit!
Voor deze reis heb je geen stapschoenen of rugzak nodig.
Dankzij wonderlijke of denkbeeldige reizen van kunstenaars prikkelen we onze verbeelding en reizen we in ons hoofd
door de tijd, en door de aarde. We tekenen, schilderen, maken een sculptuur en zoveel meer. Wedden dat je hierna geen
vliegtuig meer op moet om de meest buitengewone plaatsen te ontdekken?
3 - - - Expeditie - - - (met Bob Van de Putte)
Voor avontuurlijke kunstenaars van 11 tot 14 jaar.
Nieuwsgierigheid is een begin. Hoe zit een boom feitelijk in elkaar? Hoe functioneert een stad? Welke werelden zijn er
nog niet ontdekt en van welke werelden kunnen wij samen dromen? Wees niet bang voor het onbekende, de gids is ervaren.
We laten ons inspireren door het ei dat rond is, wijs de weg-neuzen en vriendelijke veroveraars. We fantaseren een eigen beschaving, tekenen een strak plan, knutselen ons eigen vervoer, schilderen de mooiste horizonnen, bouwen onze
nieuwe wereld en gaan vooral spelend te werk.
Kunst als avontuur! ‘Mr Livingstone I presume?’
4 - - - Urban Art Farming - - - (met Michael Filez)
Voor uit de kleikluiten gewassen kunstenaars van 13 tot 16 jaar.
Deze week balanceren we op de grens van kunst en natuur.
Door de kennismaking met het werk van verschillende kunstenaars,
(her)ontdekken we de schoonheid en het fantastische van de natuur.
We bestuderen, experimenteren en geven nieuwe betekenissen. We
gaan in dialoog met de natuur, we brengen de natuur naar binnen en
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ons werk naar buiten. We werken vooral met natuurlijke materialen, we bouwen vogelverschrikkers, mini-serres en maxi-insecten (is dat wel een goede
combinatie?), en zoveel meer. Niet bang zijn om je handen vuil te maken is
een must!

WEEK 2 = 24 augustus t.e.m 28 augustus
1 - - - Appelblauwzeegroen - - - (met Sylvie Duhamel)
Voor zon aanbiddende kunstenaars van 6 tot 9 jaar.
Deze week laten we ons inspireren door het middellandse zeegebied. De zon, zee, natuur en de stad. We verkennen ook de
wereld van de mythologie en verzinnen nieuwe verhalen. We knutselen en bouwen een ruïne, we tekenen, schilderen, en
verbeelden. Met veel fantasie creëren we onze eigen wereld. Vanaf nu ziet de zee er nooit meer twee keer hetzelfde uit!
2 - - - Eruit ! - - - (met Bob Van de Putte)
Voor buitenkunstenaars van 8 tot 12 jaar.
Daar is de deur! We trekken weg van achter ons bureautje en klimmen door het openstaande raam (dat zich gelukkig op het
gelijkvloers bevindt).
De academie ligt in het prachtige park ‘Ter Beuken’. Een omgeving die uitnodigt om er op uit te trekken. We spelen buiten
van kunstenaar. Dit is een serieus spel! Een spel waarin zotte plannen en dromen noodzakelijk zijn en vuile handen niet te
vermijden zijn. Kunst is ook altijd een dialoog. Wij gaan, net buiten het park, het gesprek aan met de stad. In onze rugzak zit:
een penseel, naald en draad, klei, veel kartonnen dozen, ballonnen met lichte gedachten, een doosje hemelsblauw en een
bekertje eigeel.
Misschien moeten we wel eerst een kar maken, om dit alles mee te kunnen nemen.
3 - - - Urban art squad - - - (met Michael Filez)
Voor stadsmuskunstenaars van 11 tot 14 jaar.
Gedurende één week tekenen, schilderen en experimenteren we in het atelier, het park én in de stad. Kunst is overal!
We gieten onze lichaamsdelen af om te integreren in de stad of in het park. We duelleren met verf en maken action-paintings,
de kleuren spatten er van af! Hoe zou het zijn om te wonen in een straat met jouw naam? Hoe zou jouw logo er uitzien? En
ben je een graffiti-fan? Dan is dit atelier zeker iets voor jou!

Let’s Act! - toneelkamp (met Benjamin Van Tourhout)
de Kunstacademie Ter Beuken zit niet stil, zelfs niet tijdens de zomer.
Ben je 15 jaar en wil je proeven van wat theater kan doen met jou?
Heb je altijd al eens op het toneel willen staan? Lijkt samen met anderen een voorstelling maken je een goed plan? Wil je
samen met andere leeftijdsgenoten proeven van improviseren, voor elkaar spelen en personages opbouwen?
Kom dan van 24 tot 28 augustus naar de Kunstacademie en we gaan er vijf dagen tegenaan en presenteren op het einde
van de week meteen wat we hebben gemaakt, hopelijk ben ook jij dan gebeten door de theatermicrobe.
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Zomersportkampen

van 1 juli tot 31 juli en van 17 augustus tot 28 augustus
Een organisatie van Sportdienst Lokeren i.s.m. Kunstacademie Ter Beuken, gevechtsportenclubs Lokeren, Lokerse
Badmintonclub, Schaakclub Lokeren, Diopp vzw, Siluskip, vzw Molsbroek en V- formation, Redfed, VVW Lokeren, Stal de
Vogelzang,…

1e week van 1 juli tot 3 juli
1

Multimove

4-5 jaar

9-12 uur

€ 21

Sportcomplex Lokeren

2

Bewegingsweek Onderwaterwereld

5-6 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 39

Sportcomplex Lokeren

3

Omnimix

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 39

Sportcomplex Lokeren

2e week van 6 tot 10 juli
Sportkampen die doorgaan in de Kunstacademie Ter Beuken, voorzien voor opvang in het Sport- en
Jeugdcomplex, verplaatsing onder begeleiding.
4

Multimove

4-5 jaar

9-12 uur

€ 35

Sportcomplex Lokeren

5

5-6 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

6

Bewegingsweek piraten en
meerminnen
Space is the place (atelier)

Nieuw

6-10 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

7

Reisjeblij (atelier)

Nieuw

8-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

8

Expeditie (atelier)

Nieuw

11-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

9

Urban Art Farming (atelier)

Nieuw

13-16 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Kunstacademie
Ter Beuken
Kunstacademie
Ter Beuken
Kunstacademie
Ter Beuken
Kunstacademie
Ter Beuken
Sportcomplex Lokeren

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

10 Zwemmen-omnisport
(brevet 50m behaald hebben)
11 Recreatiezwemmen-omnisport
12 Voetbal
(opvang vanaf 8.30 en tot 17 uur)
13 Circustechnieken

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

8-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 85

Sporting Lokeren,
Daknamstraat 91
Sportcomplex Lokeren

14 Street/hip hop dance- omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

15 Gevechtsporten

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

16 Badminton

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

17

Slagsporten (badminton, squash,
9-14 jaar
ping pong, baseball, tennis)
18 Avonturenkamp met overnachting
12-15 jaar
ism burensportdienst Schelde Durme

14

INFOKRANT LOKEREN | mei 2015

(5-10 juli) Internaat

Sportcomplex Lokeren/
De Dam
€ 250 Kraaiennest, Nieuwpoort

3e week van 13 tot 17 juli
19

Multimove

4-5 jaar

9-12 uur

€ 35

Sportcomplex Lokeren

20 Bewegingsweek safariweek

5-6 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

21

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

22 Recreatiezwemmen-Omnisport
(Niet-zwemmers en beginners)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

23 Voetbal
(opvang vanaf 8.30 uur en tot 17 uur)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sporting Lokeren,
Daknamstraat 91

24 Sportexplo en omnisport
(fiets meebrengen)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Bezoekerscentrum
Molsbroek

25 Ponyrijden
(opvang vanaf 8.30 tot 17 uur)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 130

Stal de Vogelzang

26 Gevechtsporten-omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

9-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

Zwemmen-Omnisport
(50 m kunnen zwemmen)

27 Tour de region

Nieuw

28 Schaken-omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

29 Circustechnieken

8-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 85

Sportcomplex Lokeren

30 Kajak avontuur
(brevet 100m behaald hebben) Fiets
meebrengen (opvang 8.30 tot 17 uur)

10-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 100

Vvw Zeilmeer,
H. Geestmolenstraat

4e week van 20 tot 24 juli (geen sportkamp op 21 juli)
31 Multimove

4-5 jaar

9-12 uur

€ 28

Sportcomplex Lokeren

32 Bewegingsweek Kleuters cowboys &
indianen

5-6 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

33 Zwemmen-Omnisport
(50 m kunnen zwemmen)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

34 Recreatiezwemmen-Omnisport (Nietzwemmers en beginners)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

35 Voetbal
(opvang vanaf 8.30 uur en tot 17 uur)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sporting Lokeren,
Daknamstraat 91

36 Atletiek

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

37 Ropeskipping

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

11-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 80

Sportcomplex Lokeren

39 Tennis-omnisport

7-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 68

TC Reinaert (fiets
meebrengen)

40 Badminton-omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 52

Sportcomplex Lokeren

10-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 80

Vvw Zeilmeer,
H.Geestmolenstraat

38 Kicks en tricks

41 Hip/hop street

Nieuw

Nieuw

42 Rescue watersportkamp
Nieuw
(100m kunnen zwemmen
en fiets meebrengen)
(opvang vanaf 8.30 en tot 17 uur)
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5e week van 27 juli tot 31 juli
43 Multimove

4-5 jaar

9-12 uur

€ 35

Sportcomplex Lokeren

44 Bewegingsweek sprookjes

5-6 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

45 Zwemmen-Omnisport
(50 m kunnen zwemmen)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

46 Recreatiezwemmen-Omnisport
(Niet-zwemmers en beginners)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

47 Voetbal
(8.30-9 uur en 16-17 uur opvang)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sporting Lokeren,
Daknamstraat 91

48 Circustechnieken-omnisport

8-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

49 Slagsporten (squash-baseballtafeltennis-tennis-badminton) en
omnisport

9-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 85

De Dam /
Sportcomplex Lokeren

50 Atletiek-omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

51 Badminton-omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

52 Turnen-ropeskipping

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

53 Multimove

4-5 jaar

9-12 uur

€ 35

Sportcomplex Lokeren

54 Bewegingsweek superhelden

5-6 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

55 Zwemmen-Omnisport
(50 m kunnen zwemmen)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

56 Ponyrijden
(opvang vanaf 8.30 en tot 17 uur)

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 130

Stal de Vogelzang,
Vogelzangstraat 12

57 Ropeskipping

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

58 Slagsporten (squash-baseballtafeltennis-tennis-badminton ) en
omnisport

9-14 jaar

9-12 uur en 13u-16uur

€ 85

De Dam /
Sportcomplex Lokeren

59 Atletiek-omnisport

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

60 Hockey-omnisport
Nieuw
(opvang vanaf 8.30 en tot 17 uur)

7-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Voetbalterrein H.Geestmolenstraat

61 Inlineskaten-omnisport

10-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

62 Klimmen-badminton

10-14 jaar

9-12uur en 13-16uur

€ 85

Sportcomplex Lokeren

63 adventure mix
(fiets meebrengen)

11-15 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 85

Sportcomplex Lokeren

6e week van 17 tot 21 augustus
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7e week van 24 tot 28 augustus
Sportkampen die doorgaan in het Kunstacademie Ter Beuken, voorzien voor opvang in het Sport- en Jeugdcomplex,
verplaatsing onder begeleiding.
64 Multimove
65 Bewegingsweek onderwaterwereld
66 Appelblauwzeegroen
Nieuw
(atelier)
67 Eruit!
Nieuw

4-5 jaar
5-6 jaar
6-9 jaar

9-12 uur
9-12 uur en 13-16 uur
9-12 uur en 13-16 uur

€ 35
€ 65
€ 65

8-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

68 Urban art squad

Nieuw

11-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

69 Let’s act

Nieuw

15-23 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

70 Zwemmen-omnisport
(50 m kunnen zwemmen)
71 Recreatiezwemmen-omnisport
72 Balsporten-omnisport
73 Slagsporten (squash, baseball,
tafeltennis, tennis, badminton) en
omnisport
74 Klimmen/badminton/squash

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

7-12 jaar
7-12 jaar
9-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur
9-12 uur en 13-16 uur
9-12 uur en 13-16 uur

€ 65
€ 65
€ 85

Sportcomplex Lokeren
Sportcomplex Lokeren
De Dam /
Sportcomplex Lokeren

11-15 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 85

75 Adventure mix
76 Atletiek-omnisport
77 Yoga-omnisport

11-15 jaar
7-12 jaar
9-14 jaar

9-12 uur en 13-16 uur
9-12 uur en 13-16 uur
9-12 uur en 13-16 uur

€ 85
€ 65
€ 85

De Dam /
Sportcomplex Lokeren
Sportcomplex Lokeren
Sportcomplex Lokeren
Sportcomplex Lokeren

7-12 jaar

9-12 uur en 13-16 uur

€ 65

Sportcomplex Lokeren

78 Badminton-omnisport

Nieuw

Sportcomplex Lokeren
Sportcomplex Lokeren
Kunstacademie
Ter Beuken
Kunstacademie
Ter Beuken
Kunstacademie
Ter Beuken
Kunstacademie
Ter Beuken
Sportcomplex Lokeren

Tussen 8 en 9 uur is er vooropvang voorzien en tussen 16 en 17.30 uur is er naopvang voorzien in de sporthal.
Begeleide middaganimatie van 12 tot 13 uur.
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 en met 31 juli.
− Zaterdag 9 mei om 14 uur voor de zomersportkampen van 17 tot en met 28 augustus.
Er worden geen telefonische inschrijvingen aanvaard.
Betaling dient te gebeuren binnen de 10 dagen.
- Bij annulatie met doktersbriefje: terugbetaling -10% administratiekost.
- Bij annulatie minder dan 8 dagen voor aanvang van het kamp: terugbetaling -50% annuleringskost.
- Bij annulatie tussen 10 dagen na inschrijving en 8 dagen voor aanvang van het kamp: terugbetaling -20%
annuleringskost.
Opgelet! Annulatie is enkel mogelijk indien het kamp nog niet gestart is. Enkel schriftelijke annulatie mogelijk!
De fiscale attesten voor de sportkampen van 2015 kunnen afgeprint worden via de webshop vanaf februari 2016.
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Speloke 2015
Zoals de traditie het voorschrijft kunnen jonge Lokeraars
elke zomer terecht bij de Lokerse Speelpleinwerking,
beter bekend als SPELOKE. Ook dit jaar steekt
een enthousiast team van vrijwillige animatoren en
beroepskrachten van de dienst Sport en Jeugd,
opnieuw de handen uit de mouwen om de kinderen
een onvergetelijke zomer te bezorgen.

Waar kan je onze speelpleinen terugvinden?
� SPEELPLEIN KLIMOP
Karrestraat 88, Lokeren
GO! School Klimop is dit jaar het decor voor 2 werkingen. In de groene rand van Lokeren, grenzend aan de
Daknamse bossen kan je je kind(eren) laten ravotten bij ons.
Wanneer?
Van 8 juli tot en met 21 augustus. Het speelplein sluit zijn deuren tijdens de weekends, feestdagen, de Lokerse
kermisweek, maandag 20 juli, vrijdag 31 juli en maandag 10 augustus.
Voor wie?
Alle kinderen van het geboortejaar 2003 tot en met geboortejaar 2011 zijn welkom. Opgelet, zindelijkheid
bij de jongsten is vereist. Op het speelplein delen we de kinderen op in 2 leeftijdscategorieën: kleuters en
lagereschoolkinderen.
Capaciteit
Op één namiddag kunnen we, beide werkingen samengeteld, maximum 90 kinderen toelaten. Dat maximum kan
opgetrokken worden indien er meer vrijwilligers beschikbaar zijn.
Weekthema’s
Elke week werken we spelletjes uit rond een bepaald thema. Dit zijn de thema’s van de komende zomer:
Week 1 (8-9-10 juli):
Kleuterwerking: ‘Showbizz’
		
Lagere schoolkinderen: ‘Wereldreis’
Week 2 (13 t/m 17 juli)
Kleuterwerking: ‘Wereldreis’
			Lagere schoolkinderen: ‘Showbizz’
Week 3 (22-23-24 juli)
Kleuterwerking: ‘Piraten’
			Lagere schoolkinderen: ‘Superhelden’
Week 4 (27 t/m 30 juli)		
Kleuters: ‘Superhelden’
				Lagere schoolkinderen: ‘Piraten’
Week 5 (11 t/m 14 augustus)		
Kleuter: ‘Een jaar in een week’
				
Lagere schoolkinderen: ‘Vikingen, hoe tem je een draak?’
Week 6 (17 t/m 21 augustus)
Kleuters: ‘Vikingen, hoe tem je een draak?’
				
Lagere schoolkinderen: ‘Een jaar in een week’

� SPEELPLEIN EKSAARDE
Dam 67, Lokeren
Dit speelplein is de evergreen onder de speelpleinen in Lokeren. Het is een prachtige locatie, omringd door veel
groen, die ons toelaat de deelgemeenten te bedienen inzake speelpleinwerking.
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Wanneer?
Van 8 juli tot en met 30 juli. Het speelplein sluit zijn deuren tijdens de weekends, feestdagen, maandag 20 juli en vrijdag
31 juli.
Voor wie?
Alle kinderen van het geboortejaar 2003 tot en met geboortejaar 2011 zijn welkom. Opgelet, zindelijkheid bij de jongsten is vereist. Op het speelplein delen we de kinderen op in 2 leeftijdscategorieën: kleuters en lagereschoolkinderen.
Capaciteit
Op één namiddag kunnen we maximum 50 kinderen toelaten. Dit maximum kan opgetrokken worden indien er meer
vrijwilligers beschikbaar zijn.
Weekthema’s
Elke week werken we spelletjes uit rond een bepaald thema. Dit zijn de thema’s van de komende zomer:
Week 1 (8-9-10 juli): ‘Piraten’
Week 2 (13 t/m 17 juli): ‘Vikingen, hoe tem je een draak?’
Week 3 (22-23-24 juli): ‘Een jaar in een week’
Week 4 (27-28-29-30 juli): ‘Wereldreis’

Hoe gaan we praktisch te werk?
Zoals elk jaar bieden we onze halvedagwerking aan. Deze gaat telkens door van
13 tot 17 uur en kost 2,5 euro per kind, per speelmiddag. Deze prijs omvat:
− De verzekering
− Tal van knotsgekke activiteiten, begeleid door onze animatoren
− Water naar believen
− Een koekje en drankje
Vooraf inschrijven is voor de halvedagwerking niet nodig. Je beslist elke dag zelf of je zoon/dochter naar het speelplein
komt of niet. Je hoeft ook geen geld mee te brengen naar de speelpleinen. Op het einde van de zomer sturen we je een
factuur op.
Nieuw!!! Volledagwerking enkel voor kleuters!
Naast de halvedagwerking kan je dit jaar ook kiezen voor een volledagwerking. Deze volledagwerking is uitsluitend
voorzien voor kleuters (geboortejaar 2009-2011, zindelijkheid vereist) en gaat door op beide speelpleinen. In tegenstelling tot de halve dagwerking dien je hiervoor wel op voorhand in te schrijven en niet per dag, maar per week. We
hanteren een weektarief van 45 euro voor 5 dagen. Indien er in een week minder dan 5 speelpleindagen zijn, wordt
de prijs aangepast. De details kan u terugvinden op onze website www.speloke.be. Ook hier geldt de regel dat je geen
geld hoeft mee te brengen naar het speelplein. De factuur wordt op het einde van de zomer opgestuurd.
Opgelet. Vergeet niet je zoon/dochter een lunchpakket mee te geven.
Zowel het plein in Eksaarde als KlimOp kunnen in de voormiddag maximum 25 kleuters ontvangen. Na de middag sluiten de kinderen van de halvedagwerking aan bij deze groep. Inschrijven voor de volle dagwerking doe je vanaf 4 mei
via de webshop van de Stad Lokeren: https://webshoplokeren.recreatex.be/
Deelname met een vrijetijdspas kan ook bij ons.

Tot wie richt ik mijn vragen?
Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. De speelpleinwerking is een stedelijke werking waarvan de coördinatie in handen ligt van de dienst Sport en Jeugd. Je kan dan ook terecht met al je vragen bij dienst Sport en Jeugd:
Femke Ringoot en Michiel Van Nieuwenhuyse, Sportlaan 2, 09 340 95 35
Surf zeker ook eens naar onze website www.speloke.be, want daar staat ook alles nog eens uitvoerig uitgelegd.
Hopelijk zien we je deze zomer op een van onze zonnige pleinen.
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Buitenschoolse kinderopvang
Zomervakantie
Ons aanbod:
-

Locatie Hoogstraat: 110 kinderen.
Locatie Doorslaar: 28 kinderen.
Locatie Sport- en Jeugdcomplex: 40 kinderen.
Locatie Onze Lieve Vrouw College (Heilig Hartlaan 1A):
28 kinderen.
- Locatie Oudenbos: 25 kinderen.
- Locatie Heiende: 28 kinderen.
Opening en sluiting:
* Locatie Hoogstraat, Sport- en Jeugdcomplex en
Oudenbos zal geopend zijn vanaf woensdag 1 juli tot
en met vrijdag 24 juli en van maandag 10 augustus tot
en met maandag 31 augustus.
Bijkomende opvanglocaties:
* De bijkomende opvanglocatie Doorslaar zal geopend zijn vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 17 juli en
vanaf maandag 10 augustus tot en met woensdag 26 augustus.
* De bijkomende opvanglocatie Heiende zal geopend zijn vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 17 juli en
vanaf maandag 17 augustus tot en met maandag 31 augustus.
* De bijkomende opvanglocatie Onze Lieve Vrouw College is geopend vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag
17 juli en vanaf maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus.
* Sluitingsdagen voor alle locaties: maandag 20 juli (brugdag) en dinsdag 21 juli (nationale feestdag).
* Algemene sluiting: vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus.

De locaties Oudenbos, Heiende en Doorslaar kunnen elektronisch reserveren op maandag 4 mei.
De locaties Sport- en Jeugdcomplex en Onze Lieve Vrouw College kunnen elektronisch reserveren op
dinsdag 5 mei.
De locatie Hoogstraat kan elektronisch reserveren op woensdag 6 mei vanaf 18.30 uur via
http://kinderopvang.lokeren.be
(gebruikersnaam én wachtwoord = klantnummer)
Ouders die niet beschikken over een computer of die niet vertrouwd zijn met een computer, kunnen terecht op
het secretariaat in de Sportlaan 4 te Lokeren op bovenvermelde data tussen 18.30 en 19.30 uur.
U kan ter plaatse elektronisch reserveren waarbij wij u graag helpen.

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

Info: EVA-vzw Gezinswelzijn Kinderopvang Patjoepelke, Sportlaan 4, 09 340 95 90,
secretariaat.patjoepelke@lokeren.be
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Ontdek ons via @stadlokeren

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. De 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

Veiligheid en verkeer

afgesloten voor doorgaand verkeer. De school, de kerk en de
bewoners van de aanpalende wijk zijn bereikbaar via de Bokslaarstraat en de Pieter De Smetstraat.
Bouw appartementen Zand 13 – Zand vrij voor de passage
van het verkeer

Gevonden fietsen
De politie Lokeren zet de gevonden fietsen met foto online
op de website www.gevondenfietsen.be.
U kunt nagaan of uw gestolen fiets daarbij staat. Herkent u
uw fiets? Ga dan met het attest van aangifte van diefstal
van uw fiets naar het politiekantoor op de Oude Vismijn 34.
Uw fiets wordt dan onmiddellijk teruggegeven.

Preventie woninginbraak
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
De jongste tijd wordt meer en meer ingebroken in garages
en tuinhuisjes, waarbij waardevolle zaken gestolen worden
zoals fietsen, gereedschap of machines.
Doe daarom steeds je garage of tuinhuis op slot, ook al
omdat daar vaak gereedschap geborgen wordt zoals een
schroevendraaier of tuinmateriaal dat kan gebruikt worden
om in de woning in te breken.

In opdracht van CVBA Tuinwijk worden op het Zand appartementen gebouwd. Een deel van de rijbaan van het Zand
wordt ingenomen als werfzone. Het verkeer kan steeds door
over één versmalde rijstrook. Er kan hinder zijn voor het verkeer. De werken duren nog tot midden volgend jaar.
Werken nieuw pompgemaal op de Durme aan de achterzijde van IDM
Aan de achterzijde van IDM (vroegere verbrandingsoven)
wordt een nieuw pompgemaal gebouwd. Beide Durmedijken zijn afgesloten. Fietsers en wandelaars volgen ofwel
de omleiding rond het Molsbroek (noordzijde) ofwel de
omleiding via de Martelarenlaan en Zelebaan (zuidzijde).
De werken duren tot juli 2015.
Nieuwbouw hoek Durmelaan – Oude Vismijn
Op de hoek van de Durmelaan en de Oude Vismijn wordt een
nieuwe woning gebouwd. De Oude Vismijn is voor langere
tijd afgesloten voor alle verkeer omwille van de kraan die op
de rijbaan staat. Alle verkeer wordt omgeleid via Durmelaan,
Heirbrugstraat, Kleine Dam en Grote Dam. Alle werken samen duren tot en met juli 2015.
Werken Aquafin in de Rechtstraat tussen Brielmolenstraat
en Calaignestraat

Wegenwerken
Werken voetpad en parkeerstrook Brouwerijstraat
Midden juni zullen deze werken afgerond zijn.
Werken stedelijke basisschool Spoele
De werken voor de nieuwe stedelijke basisschool in Spoele
vorderen vlot. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken en alles
in veilige banen te leiden is een deel van de Jozef De Veusterstraat

Gedurende een jaar worden belangrijke riolerings- en wegeniswerken in een groot deel van de Rechtstraat uitgevoerd,
namelijk van voorbij de Schuermansstraat tot net voorbij de
Calaignestraat.
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Veiligheid en verkeer

Sinds 13 april situeren de werken zich in het deel van de
Rechtstraat van voorbij de Schuermansstraat tot net voorbij
de Brielmolenstraat. Het kruispunt met de Brielmolenstraat
is hierbij ook niet toegankelijk. De Brielmolenstraat is nu dus
een doodlopende straat (enkel bereikbaar komende vanaf
de Schuifelstraat). Tijdens deze fase van de werken blijft
de Calaignestraat open. Pas in een latere fase, wanneer de
werken rond de Brielmolenstraat afgerond zijn, wordt het
kruispunt met de Calaignestraat afgesloten.
De werken zullen in totaal 1 jaar duren.
Fietsers zullen tijdens de werkzaamheden steeds gebruik
kunnen maken van het fietspad in de Rechtstraat.
Dokter Vannestestraat
De aanleg van een parkeerstrook naast de rijbaan is lopend.
Eind mei zullen de werken afgerond zijn.

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen omgeving
Daknam
In samenwerking met Aquafin wordt het rioleringsstelsel
in een groot deel van Daknam opgewaardeerd. In enkele
straten wordt gebruik gemaakt van deze werken om ook
de rijbaan aan te passen.
Nutsmaatschappijen zullen nog voor de effectieve
werken hun leidingen al aanpassen. In volgende straten
zal men (hoofdzakelijk in de berm) werken: Middendam,
Pontweg tussen Middendam en Heirlandstraat,
Eikelstraat, Heirlandstraat, Braambessenstraat,
Pieter Heydensveer.
De exacte timing van deze voorbereidende werken is
nu nog niet gekend, bewoners van de betrokken straten
worden door de nutsmaatschappijen persoonlijk op de
hoogte gebracht.

Milieu

Duurzaam bouwadvies

Volkstuintjes te huur

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 19 mei. 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

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

SOCIAAL

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur of op afspraak:
09 340 86 07 of 08.
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
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• regeling werknemers: donderdag 7 mei tussen 9 en 11 uur en
donderdag 28 mei tussen 13.30 en 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 7 mei tussen 9 en 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde, Eksaardedorp 88:
iedere tweede en vierde donderdag van de maand, van 13.30 tot
15 uur.
De zitdag op 14 mei gaat NIET door (O.H. Hemelvaart).
De eerstvolgende zitdag heeft plaats op donderdag 28 mei.

SOCIAAL

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, Lepelstraat 4 – een zitdag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 13.30 tot 15 uur.
U kan er terecht voor vragen in verband met Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en Tegemoetkoming
Hulp aan Bejaarden (THAB).
De eerstvolgende zitdag heeft plaats op dinsdag 26 mei.

Vacatures vrijwilligerswerk
De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is op zoek naar nieuwe leden om de gemeentelijke
adviesraad te versterken en om binnen de lidorganisaties aparte
taken op te nemen.
Zo kan je binnen de GROS volgende taken uitvoeren: hulp bij de
fairtradebar, pers en communicatie, praktische klusjes uitvoeren,
mee initiatieven plannen.
Info: Els Van Waes, 09 348 46 62, els.van.waes@skynet.be,
www.lokeren.be/gros
Emiliani vzw zoekt geëngageerde vrijwilligers. Mogelijke vrijwilligerstaken zijn:
-	 op regelmatige basis samen met een persoon met een verstandelijke beperking wandelen in Lokeren en omgeving;
-	 een persoon met een verstandelijke beperking wegwijs
maken op het internet;
-	 bezoekmeter of bezoekpeter die maandelijks een bezoekje
brengt aan een persoon met een verstandelijke beperking.
U bent verzekerd en krijgt de nodige ondersteuning bij uw taak
als vrijwilliger.
Bond Moyson zoekt gemotiveerde vrijwilligers om minder mobiele mensen te vervoeren en te begeleiden naar hun afspraak. Je
ondersteunt mensen met een beperking bij het in- en uitstappen
en brengt hen naar bv. de dokter, het ziekenhuis, familie of hun
vrijetijdsactiviteit. Je begeleidt mensen, je signaleert opmerkingen, klachten en noden.
Als vrijwilliger krijg je een kilometervergoeding, ondersteuning
en begeleiding, vorming. Je bent tevens verzekerd tijdens je
opdrachten. Meer info: 09 333 57 57

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 sociaalvoelend 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 een
kilometervergoeding.

Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het Sociaal
Huis over een eigen aangepast voertuig.
Info: OCMW – Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt,
Lepelstraat 4, karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be,
09 340 86 68

Vroegtijdig opsporen van dikkedarmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker nam in
Lokeren een goede start. Sinds de opstart van het Vlaams
bevolkingsonderzoek ontvingen 3800 personen in Lokeren een
uitnodiging en 49,68% van hen nam deel.
Tot en met de leeftijd van 74 jaar herhaal je dit onderzoek het
best om de twee jaar. Vele mannen en vrouwen zullen daarom in
2015 opnieuw uitgenodigd worden om deel te nemen.
Andere inwoners zullen in 2015 voor het eerst een afnameset
ontvangen.
Daarom willen het Sociaal Huis Lokeren en het AZ Lokeren van
20 april tot en met 12 mei het bevolkingsonderzoek extra in de
verf zetten. Als we willen streven naar 60% deelname is er ook
binnen onze gemeente immers nog heel wat werk voor de boeg.
Met dit bevolkingsonderzoek kan men dikkedarmkanker en
voorstadia ervan, namelijk de aanwezigheid van poliepen,
opsporen met de stoelgangtest. Bij een te grote hoeveelheid
bloed in de stoelgang , is een kijkonderzoek van de dikke darm
(volledige coloscopie) nodig. Door poliepen te behandelen kan
men de kans verminderen om dikkedarmkanker te krijgen.
De behandeling van dikkedarmkanker in een vroeg stadium
verhoogt sterk de kans op genezing.
In 2015 worden de personen met pare leeftijden van 56 tot en
met 74 jaar (56-58-60-62-64-66-68-70-72-74 jarigen) uitgenodigd.
Zij krijgen met de post een gratis afnameset om thuis een staal
van de stoelgang te nemen en op te sturen naar het labo. Daar
wordt de hoeveelheid bloed in de stoelgang gemeten. Binnen
de twee weken ontvangt de deelnemer en diens (huis)arts het
resultaat. Als alles in orde is, ontvangt de deelnemer na twee jaar
een nieuwe afnameset. Dit loopt zo verder tot en met het jaar
waarin je 74 bent.
Heb je persoonlijke vragen, neem contact op met je huisarts.

Activiteiten in Lokeren
Van 20 april tot en met 12 mei staat in de inkomhal van het AZ
Lokeren een infostand in het kader van het bevolkingsonderzoek
naar dikkedarmkanker.
Infoavond voor het brede publiek op donderdag 7 mei
Spreekster: Sarah Hoeck, Universiteit Antwerpen
Locatie: AZ Lokeren, cafetaria
Inhoud: Het belang van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Hoe kan je deelnemen? Waarom is het belangrijk
om dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen? Hoe groot is de
kans dat je dikkedarmkanker krijgt? Kan je de ziekte vermijden?
Tijdstip: 19.30 uur Na de presentatie wordt tijd gemaakt voor
vragen uit het publiek.
Graag inschrijven via directiesecretariaat@azlokeren.be,
09 340 83 88
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– wetenschapper. Nog maar net in het Nederlands beschikbaar.
Vragen over het bevolkingsonderzoek?
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of stuur een e-mail naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum voor
Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.
De folder ‘Laat je testen op dikkedarmkanker’ kan je ook
downloaden via www.lokeren.be/dikkedarmonderzoek

Rookvrij op 31 mei
Op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak. Misschien de ideale
gelegenheid om de sigaret vaarwel te zeggen? Stoppen lijkt natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien slaag je erin op
je eentje, maar wie een duwtje in de rug nodig heeft, kan beroep
doen op professionele begeleiding of rookstophulpmiddelen.
En deze hulp, gericht op het veranderen van jouw rookgedrag,
verhoogt jouw slaagkansen.
Gratis telefonische informatie en advies:
bel Tabakstop (0800 111 00) of bezoek www.tabakstop.be.
Online rookstopbegeleiding: www.stopsmokingcoach.eu (in het
Nederlands beschikbaar). Ook beschikbaar als gratis app.
JJ Lees het boek ‘Zo stop je met roken – de gouden formule’
van Robert West, de bekende Engelse rookstopprofessor en

Ook in Lokeren worden er acties op touw gezet om de Werelddag
zonder Tabak niet zomaar onopgemerkt te laten voorbijgaan.
Zo kan je op vrijdag 29 mei het CO (koolstofmonoxide) in je uitgeademde lucht laten meten en is er, voor rokers, de mogelijkheid
om door een erkend tabakoloog je longcapaciteit en longleeftijd
te laten bepalen.
Daarnaast geven de tabakologen ook graag advies over stoppen
met roken en de methodiek en hulpmiddelen die kunnen gebruikt
worden bij rookstop. Verder wordt er informatie gegeven over
rookstopbegeleiding en de terugbetalingsmogelijkheden van
rookstopconsultaties bij erkende tabakologen.
Waar:
Wanneer:
Contact:

AZL - inkomhal
Vrijdag 29 mei tussen 10 en 15 uur
rookstopbegeleiding AZ Lokeren, 09 340 81
11 (telefooncentrale)
rookstop@azlokeren.be,
www.erkendetabakologen.be,
www.vlaanderenstoptmetroken.be

Meer info over drugs en druggebruik:
Drugpunt Berlare-Lokeren-Zele, Sociaal Huis,
Lepelstraat 4, Hanne Van Eeckhout,
hanne.vaneeckhout@drugpunt.be, 0485 91 00 11

Jubilea
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Bernard Mels – Juliette Van Droogenbroeck			
Gehuwd op 7 mei 1955
Theophiel Clapdorp – Simone De Witte			
Gehuwd op 7 mei 1955
Remi Daeyaert – Jeannine Blanckaert			
Gehuwd op 12 mei 1955
Jules Van Moer – Mariette D’heer				
Gehuwd op 18 mei 1955

Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Julien Rogiers – Helena Caethoven				
Gehuwd op 24 april 1965
Guido Van der Jeugt – Leonie Achten			
Gehuwd op 8 mei 1965
Paul Van de Velde-Van Rumst – Mariette Schepens		
Gehuwd op 15 mei 1965

PRAKTISCH
Ontheffing van de plan-MER-plicht voor
het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan)
Ontwikkeling Woonuitbreidingsgebieden

Ontheffing van de plan-MER-plicht voor het
RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) Dranken
Van Eetvelde

(dossiernummer SCRPL 14200)

(dossiernummer SCRPL 14178)

Het stadsbestuur heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ontwikkeling Woonuitbreidingsgebieden. Daarvoor werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het
leefmilieu onderzocht.

Het stadsbestuur heeft een verzoek tot raadpleging opgesteld voor
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Dranken Van Eetvelde.
Daarvoor werden de effecten van de geplande ontwikkeling op het
leefmilieu onderzocht.
De dienst Milieueffectrapportage oordeelde op 11 maart 2015 dat het
plan geen aanleiding geeft tot negatieve gevolgen voor het milieu en
dat het opstellen van ene plan-MER niet nodig is.
Als inwoner van de stad Lokeren kunt het verzoek tot raadpleging en de
beslissing van de dienst MER inkijken op het stadhuis en bij de dienst MER
in Brussel. U kunt het verzoek tot raadpleging ook downloaden via
www.mervlaanderen.be (dossierdatabank – invullen van dossiernummer).
Wenst u meer informatie, dan kunt u gratis bellen naar het nummer
1700.

De dienst Milieueffectrapportage oordeelde op 24 maart 2015 dat het plan
geen aanleiding geeft tot negatieve gevolgen voor het milieu en dat het
opstellen van een plan-MER niet nodig is.
Als inwoner van de stad Lokeren kunt het verzoek tot raadpleging en de
beslissing van de dienst MER inkijken op het stadhuis en bij de dienst MER
in Brussel. U kunt het verzoek tot raadpleging ook downloaden via www.
mervlaanderen.be (dossierdatabank – invullen van dossiernummer).
Wenst u meer informatie, dan kunt u gratis bellen naar het nummer 1700.
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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 dinsdag 26 mei
om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.
Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen
per post, is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis,
Groentemarkt 1, of door het bedrag te storten op 091-0002961-80
met vermelding ‘dagorde- gemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde gaan door in het
Woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende datum: 5 en 19 mei.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde: Eksaardedorp 88
Openingsuren: 14 tot 19 uur
U kan er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’s
ID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een
adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kan u enkel terecht op de
dienst bevolking (Groentemarkt 1).

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.
Vanaf 5 januari is er een nieuw oproepnummer: 0903 99 000



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.



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 28 mei
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

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

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



OCMW - diensten

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

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

Tandartsen Waasland
Wachtdienst tandartsen krijgt centraal oproepnummer
Via het centrale nummer 0903 39969 wordt u doorverbonden met de
dichtstbijzijnde tandarts van wacht.
De wachtdienst Algemeen Tandarts is in heel Vlaanderen bereikbaar
tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur.
De oproep kost 1,5 euro per minuut.



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

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

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, Inge Severi, Aziza Ben Allouch
Algemene coördinatie & copywriting: Rudi Van Hecke
Concept & realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
Zondag 17 mei

[

GELICHT

]

Inhuldiging gedenkplaat Henri Reyns

De heemkundige kring heeft daartoe, samen met het
Lokerse stadsbestuur en de Koninklijke Oud-Soldatenbond Daknam, het initiatief genomen als een vorm van
eerherstel aan een jonge man die door een opgelopen
oorlogstrauma niet meer ten strijde kon trekken.
We nodigen u dan ook allen uit in en aan het kerkje van
Daknam, om eer te brengen aan een jonge man van bij
ons die niet alleen de gruwel van de oorlog heeft moeten
doorstaan, maar ook de genadeloze houding van de eigen
legerleiding.

De heemkundige kring De Souvereinen nodigt u uit tot
de plechtige herdenking van de dood van Henri Reyns,
inwoner van Daknam, en negende en laatste Belgische
soldaat WOI die door de eigen troepen werd gefusilleerd.

zondag 31 mei - 14 uur

V-dag
Samen met de inhuldiging van de gedenkplaat voor Henri
Reyns wordt ook het einde van de Tweede Wereldoorlog
en de bevrijding van de kampen herdacht. De Stad
Lokeren nodigt alle inwoners uit om hulde te brengen aan
de slachtoffers van de oorlogen en vraagt om het huis te
bevlaggen uit respect voor allen die meegewerkt hebben
aan de vrijheid en vrede die wij nu kennen.
11 uur, kerk van Daknam, Daknamdorp
Info: De Souvereinen, Marcel Pieters, 09 348 28 39

[

GELICHT

19de PARKTHEATERFESTIVAL

Prinses Joséphine-Charlottepark (Markt-Stationsstraat) - gratis toegang
KAREL CASIER – ‘Red the cat’ (B)
slapstick en stuntwerk dat je naar adem doet happen en
soms een traantje doet wegvegen
NAOTO, Charming king of yoyo (Japan)
speelgoedjes in een tempo, sneller dan het geluid…
absolute wereldklasse – pure perfectie
STATUESALIVE – ‘Rol-e’ (NL)
een rolstoel met een hart van goud
die zelf zijn eigen weg vindt
LES TRIPLETTES – ‘(Un)breakable’ (B)
intrigerend, verbazingwekkend, nouveau cirque gemixt met
de glamoursfeer van de jaren ‘20
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CIRQUMSTANCIA – ‘Cirque Moustique’ (B)
langsprieten die niet prikken maar het publiek prikkelen
COMPAGNIE DE VLEESKLAK (B)
‘Les Poids Lourds’
krachtpatsers die van zwaargewichten lichtgewichten
maken en omgekeerd
TEATER DE SCHIZO’S (Lokeren)
Wie zit in wie? Schrijnende Schone Schijn... Schizo
EDWIN VANVINCKENROYE
‘Silent Music’ (Lokeren)
een muzikale speeltuin die aansluit bij de troubadours uit
de middelleeuwen

]

HENDRIK & CO – ‘Vacance 13’ (B)
een gevaarlijke caravan en een stoute omroepinstallatie,
een man droomt van een spannende vakantie

DE SINFRA KIDZ (Lokeren)
bewegingstheater met maskers
in de hemel of in de hel

MELANIE HAGEDORN (DL)
‘Hang Loose’, de belevenis van een dag op een slappe
koord, een dag als (g)een ander

COMPAGNIE LADY COCKTAIL (B)
‘Les filles du 2ième’
! SLOTACT !
drie charmante swingende trapeze-artiesten

SPIEGELTHEATER – ‘Freaks’ (B)
laat je niet op het ‘verkeerde been’ zetten
door het rariteitenkabinet
ANDRÉANNE THIBOUTOT (Canada)
‘Hoopelai’, wervelende hoola hoopshow van een
elegante en energieke ‘grande dame’ (ex-Cirque du Soleil)

THEATER ZONDER BLABLA (NL)
‘Padre Martinez’ wil de mensen in nauw contact brengen
met de hemel, soms wat al te letterlijk
voor de kinderen (en ouderen !) :

DANIQUE EN ROMY PETERS (B)
‘Holly Hobbie’ en ‘De wasvrouw’,
jonge levende beelden-talenten

THEATER HUTSEPOT (B)
‘Over hoedjes en kalfjes’
de hoedenmaker heeft voor elk wat wils

VERTELTHEATER ECHT GEBEURD (B)
‘Parapluvertelsels’, boeiend, leuk en gezellig

MEANDERTAAL (B)
‘Paper Cuts’, de Koning van Papier
vertelt de mooiste verhalen

TEATRO PAVANA – ‘Le Ballerine’ (NL)
wolken van tule golven en wervelen

Onze PARKTHEATERBELLENMAN zorgt met bel en stem voor de nodige verbale animatie
OPENLUCHTTERRAS met bieren, frisdranken, koffie, vlaaien, pannenkoeken, ijsjes en broodjes
FIETSENPARKING naast de ingang van het park in de Prosper Thuysbaertlaan
Een organisatie van Toneelvereniging De Sinfra’s vzw
i.s.m. Infopunt Toerisme, Raad voor Toerisme Lokeren, Stad Lokeren
INFO & SPEELUREN VAN DE ACTS VIND JE VANAF 1 MEI OP www.lokeren.be/parktheater

Vrijdag 1, zondag 17, zaterdag 23 en zondag 24 mei

Voskescup
De Sporting Lokeren Foot Academy organiseert binnenkort
wederom haar jaarlijks internationaal jeugdtornooi, beter bekend
als “Voskescup”.
Tijdens 4 tornooidagen kan u kennismaken met de voetbalsterren
van morgen met aanwezigheid van elitejeugd van onder andere
ploegen als: Anderlecht, Club Brugge, Zulte Waregem, Sporting
Lokeren, en vele andere 1e en 2e-klassers.
Er zijn ook ploegen uit Nederland, Engeland, Duitsland, Ierland
en Luxemburg aanwezig.
Maar liefst 84 jeugdploegen passeren de revue tijdens
4 tornooidagen.
Op 1 mei: elitejeugd U13
Op 17 mei: elitejeugd U9 en U10

Op 23 mei: elitejeugd U7, U8 en U11
Op 24 mei: elitejeugd U12
De inkom bedraagt 5 euro per persoon.
Wedstrijden starten om 10 uur op de jeugdterreinen van
Sporting Lokeren en finales zijn voorzien rond 16.30 uur.
Tevens zijn er ook oefenwedstrijden gepland tussen
jeugdploegen van omringende clubs uit Oost-Vlaanderen
tegen de Engelse teams.

in Lokeren
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AGENDA
Vrijdag 1 mei


FEEST

1 mei feest sp.a Lokeren
Optocht begeleid door de Socialistische
Harmonie Vooruit op het Kerkplein, met
barbecue (vooraf inschrijven), doorlopend
volksspelen.
10.30 uur (Kerkplein) – 12 uur,
zaal Trefpunt; 6 – 8 euro
Info en inschrijvingen:
marjon.thienpondt@skynet.be

Organisatie en info: Stad Lokeren,
Gerd Vermeir, gerd.vermeir@lokeren.be
PODIUM

Lionel Beuvens Quartet

Organisatie en info: Visclub
De Witvis, 0473 31 01 41
SPORT

SPORT

Voskescup

Aurora: Springtime

Zie UiTgelicht.

Springtime dansclub Aurora. Ook op
3 mei.
20 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5; 10
euro – 8 euro (-12 jaar)
Organisatie en info: dansclub Aurora,
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

Zaterdag 2 mei


FEEST

Break The Night

Lionel Beuvens, de laatste jaren een veel
en graag geziene drummer in Lokeren,
komt langs met zijn internationale,
Scandinavisch getinte groep.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 10 euro
Organisatie en info:
Lokerse Jazzklub,
www.lokersejazzklub.be
SPORT

De Aspi’s van Chiro Sint-Anna zijn klaar voor
hun topfuif. Kom dansen, frisse pintjes drinken
en nog veel meer op Break The Night. Een
fuif die je niet mag missen, zeker omdat het
op dé authentieke fuifplaats in Lokeren is.
Wie een VVK wenst, kan zich wenden tot
één van de Aspi’s van Chiro Sint-Anna.
21 tot 4.30 uur,
Parochiezaal Heirbrug, Veerstraat 12;
5 euro (voorverkoop) – 6 euro (aan de
kassa)
Organisatie en info: Lusien Van
Rumst, leiding@chirosintanna.be
HOBBY/TOERISME

Memorial Jos Schoeters
Semiklassieker voor wielertoeristen in samenwerking met de
Vlaamse Wielrijdersbond. Lichtgolvend
parcours langs Oost‑Vlaamse wegen.
Afstanden 70km, 95km, 130km en een
familietocht van 35km. Jongeren geboren
in 1999 en later mogen gratis deelnemen.
Bevoorrading en douches zijn voorzien.
Van 7 tot 14 uur, Parochiezaal
Trefpunt Heiende, Heiendestraat 16;
4 euro
Organisatie en info: WTC ’t Hemelrijk,
0475 57 17 17, info@wtchemelrijk.be,
www.wtchemelrijk.be

Paardenprijskamp
Paardenkeuring georganiseerd door Stad
Lokeren, Ruiterplein Doorslaar (einde
Schraagveld).
15 tot 18 uur, Ruiterplein Doorslaar,
Schraagveld 60
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SPORT

Hengelwedstrijd
Avondkoppel-hengelwedstrijd.
16.30 tot 20.30 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1

Zondag 3 mei


HOBBY/TOERISME

Meifeest Alderande
Jaarlijks meifeest ten voordele van
Alderande Leeft. BBQ op de terreinen
van SKL Doorslaar. Ondertussen kunt u
supporteren voor de deelnemers van het
minivoetbaltoernooi. In de namiddag koffie
en taart, bingo en obstakelbaan voor de
kinderen.
11 tot 17 uur, Voetbalkantine SKL
Doorslaar, Doorslaardorp 1;
14 euro (bbq)
Info: Alderande, 09 348 02 46,
info@alderande.be
HOBBY/TOERISME

Minivoetbaltoernooi
Alderande Leeft
Jaarlijks minivoetbaltoernooi ten voordele
van Alderande Leeft. Stel je eigen ploegje
samen en schrijf je in. Voor iedere leeftijd.
9 tot 17 uur, Voetbalkantine SKL
Doorslaar, Doorslaardorp 1;
40 euro per ploeg
Info: Alderande, 09 348 02 46,
info@alderande.be

HOBBY/TOERISME

Postzegeltentoonstelling

Organisatie en info: dansclub Aurora,
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be

Maandag 4 mei


VORMING/INFO

Landen en volkeren van Amerika, deel 2.
10 tot 12 uur, Lokerse Postzegelkring,
Den Abazjoer, Kerkstraat 2
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek

Thema‑avond verwarmingssystemen op gas
Gastspreker Geert De Plus van de
firma Viessmann start de avond met het
verduidelijken van mogelijke verwarmingssystemen op gas. Nadien gaat hij dieper in
op de praktische toepassingen ervan.
19 tot 21.30 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Zin of onzin van
voedingssupplementen

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

Fietstocht Gezoarde
Een organisatie uit de zomerkalender van
WBV.
8 en 10 uur, Voetbalplein
FC Eksaarde, Canondreef 2
Organisatie en info: WBV,
Geert Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.be
SPORT

Aurora: Springtime
Zie 2 mei.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
10 euro – 8 euro (-12 jaar)

In vele voedingsmiddelen wordt iets
extra toegevoegd: omega 3 in margarine,
vitamine D bij melk en actieve bifidus bij
yoghurt. Voedingssupplementen zouden
ons beschermen en gezonder maken.
Maar hebben we ze echt wel nodig om
gezond te zijn?
19.30 tot 22 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; 3 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Woensdag 6 mei


VORMING/INFO

BABBELonië
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 13, 20 en 27 mei.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Verjongen en vernieuwen van
je vereniging
Als vereniging, vzw, club of comité wil je
wel verjongen en vernieuwen, maar de
zoektocht naar nieuwe vrijwilligers is niet
eenvoudig. Hoe begin je eraan en hoe
maak je jouw vereniging aantrekkelijk?
We staan stil bij onze eigen identiteit als
vereniging. Wie zijn we? Hoe kunnen
we nieuwe vrijwilligers vinden? Wat zijn
mogelijke kanalen en methoden?
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 7 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Hoe voorkom je een
financiële kater

Ben jij er helemaal gerust op dat je geldzaken goed geregeld zijn? Ingrid Stevens geeft
antwoord op vaak voorkomende vragen op
juridisch, financieel en fiscaal gebied.
20 tot 22 uur, CC Lokeren (lokaal F),
Torenstraat 1; 2 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

in Lokeren
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Donderdag 7 mei

14.30 tot 17 uur, Trefpunt, Heiende 16;
7 euro (leden) – 10,50 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: VFG afdeling
Lokeren, 09 348 89 91,
vfg.lokeren@gmail.com



PODIUM

MidZomerNachtDroom

HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd
Poststraat 4
Organisatie en info:
Gezondheidspromotie CM Waas en
Dender, 03 760 38 11,
gezondheidspromotie.waasendender@cm.be

Koppelmarathon-viswedstrijd.
Van 9 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur,
Bospark, Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub
De Witvis, 0473 31 01 41
HOBBY/TOERISME

VORMING/INFO

Stoelmassage
Theater De Schizo’s krijgt maar niet genoeg
van de jammerlijke komedie van William
Shakespeare ‘MidZomerNachtDroom’. De
gelaagdheid, de kracht, de liefde voor dit
stuk blijft een constante uitdaging om het
nog eens te doen en nog eens. Het is een
klassieker, een steak tartaar, gewoonweg
onweerstaanbaar. Ook op 8, 9 en 10 mei.
20.15 tot 22.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro
Organisatie en info: De Schizo’s,
www.schizos.be
VORMING/INFO

Volzet.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5
VORMING/INFO

Workshop Emotionele Intelligentie deel 1
Word effectiever door meer zelfbewustzijn
door de personal coach Wim Annerel.
Inschrijvingen noodzakelijk. Indien je de 2
delen volgt dan betaal je 50 euro in plaats
van 60 euro. Ook op 21 mei.
19.30 uur, Kerkstraat 45; 30 euro
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be

BABBELonië
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 21
en 28 mei.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Babymassage – oefensessie
Aanleren van eenvoudige massagetechnieken voor dagelijkse toepassing. We
verwachten vader, moeder, grootouder of
onthaalouder samen met hun baby tussen
zes weken en zes maanden.
9.30 tot 11 uur, zaal Het Volk,
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Bezoek saffraan- en
escargotkwekerij

Vrijdag 8 mei


PODIUM

MidZomerNachtDroom
Zie 7 mei. Ook op 9 en 10 mei.
20.15 tot 22.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro
Organisatie en info: De Schizo’s,
www.schizos.be

We bezoeken de eeuwenoude meetjeshoeve in Moerbeke, hier worden escargots
gekweekt en saffraan geteeld. Elke
Huysman, zaakvoerster, geeft ons een
rondleiding in haar bedrijf.
We sluiten ons bezoek af met een degustatie. Inschrijven voor 1 mei. Vervoer met
eigen wagen.
9.20 uur, Grote Kaai, Meetjeshoeve,
Molenstraat 30, Moerbeke; 6 euro
(leden) – 10 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren‑Daknam, Carla Poppe,
09 348 83 18, carla.poppe@skynet.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Zaterdag 9 mei


FEEST

Meifeest
Yves Bianco brengt een gevarieerd
programma. Een aanrader voor een aangename shownamiddag.

Elke zaterdag vind je in de bib op de 1ste
verdieping boeken die je niet hoeft terug te
brengen. Breng een eigen boek mee dat je

graag wil doorgeven zodat iemand anders
het ook kan lezen en ruil het in voor een
boek dat je mag houden, wegschenken of
opnieuw binnenbrengen. Of ruil het voor
een bon waarmee je een volgende keer
een boek kan ruilen. Ook op 23 en 30 mei.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Boekenruilrek Lokeren,
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

19de recreatieve jogging van
Beweging.net (vroeger ACW)
Inschrijvingen ter plaatse op de dag zelf.
Start en aankomst (ook de inschrijvingen)
in het domein ‘Verloren Bos’ in de
Nijverheidstraat. Wij lopen op een voor
het verkeer afgesloten parcours.
3 afstanden: 1 km (voor kinderen tot 12 jaar),
5 km, 10 km.
13.30 uur, Verloren Bos,
Nijverheidstraat;
1,50 euro (kinderen) – 5 euro (5 tot
10km) – 4 euro (leden van KWB of CM)
Organisatie en info: Beweging.
net en KWB, Theo Van Bockxlaer,
0479 40 37 06,
theo.vanbockxlaer@skynet.be

van jullie groep en het geschatte aantal
deelnemers, gegevens van de contactpersoon, naam bongafighter en naam van
de badkuipenracer.
14 uur, Durme; 25 euro
Info en inschrijvingen:
badkuipenrace.lokeren@outlook.com

PODIUM

MidZomerNachtDroom
Zie 7 en 8 mei. Ook op 10 mei.
20.15 tot 22.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro
Organisatie en info: De Schizo’s,
www.schizos.be

HOBBY/TOERISME

1 Tg Horzel‑Quiz
e

In een leuke doch uitdagende quiz kunnen
jullie het beste van jullie grijze hersenmassa laten zien tijdens 10 toprondes.
Schrijf in met een ploegje. Mooie prijs voor
iedere deelnemer.
19.30 uur, CC Lokeren (Torenzaal),
Torenstraat 1; 20 euro
Organisatie en info: Tg Horzel,
tghorzel@hotmail.com
PODIUM

Four Aces Guitar Kwartet –
Supernova (jong klassiek)

Zondag 10 mei


HOBBY/TOERISME

Archief
Postzegeltentoonstelling van het archief ter
gelegenheid van het 50‑jarig bestaan van
de Lokerse Postzegelkring.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

MidZomerNachtDroom
Zie 7, 8 en 9 mei.
15 tot 17 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 9 euro
Organisatie en info: De Schizo’s,
www.schizos.be

HOBBY/TOERISME

Badkuipenrace

Er zal een heuse strijd plaatsvinden waar
de vonken van af zullen springen. Buzz
Lightyear neemt het op tegen Darth
Vader, de Thunderbirds halen hun vliegtuigen van stal om te strijden tegen Star
Trek en de NASA gaat in de clinch met
de marsmannetjes. Trek ten strijde op uw
zelfgemaakt tuig en verdedig uw planeet.
Voor deze Battle of Planets dienen jullie
zich in te schrijven voor 2 mei. Naam

Supernova is een wedstrijd en
een keurmerk voor jonge klassieke
muziekgroepen. Het Four Aces Guitar
Quartet (Supernova-laureaat 2013) laat
ons de wereld van de klassieke gitaar
ontdekken met vooreerst een mix van
grote componisten als Bach, Puccini en
Tsjaichovsky. Ook originele kwartetmuziek van componisten als Paulo Bellinati
en Andrew York komt aan bod, naast
eigen arrangementen van jazz, pop en
andere muziekgenres. Met een vleugje
humor erbij staat een concert van het
Four Aces Guitar Quartet garant voor
een onvergetelijke avond gevuld met
muzikale emotie en schoonheid.
Met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap (Nieuw Talent).
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
12 – 11 – 9 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/cultuur

Dinsdag 12 mei


FILM

Selma

Ava DuVernay – Verenigde Staten 2015 –
duur: 128’
In 1965, ruim een eeuw na de
Amerikaanse Burgeroorlog, barsten in de
staat Alabama diverse protesten los. De
Afro-Amerikaanse bevolking eist stemrecht
voor minderheden in Amerika. De spanningen lopen hoger op na de dood van een
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jonge Afro-Amerikaan en de arrestatie van
de Afro-Amerikaanse Annie Lee Cooper
(Oprah Winfrey) en explodeert wanneer
de protestmars van het stadje Selma naar
de hoofdstad Montgomery eindigt met
bruut geweld en de boeken ingaat als
Bloody Sunday. Ze laten het er echter niet
bij zitten. Onder leiding van Martin Luther
King Jr. (David Oyelowo) ontstaat één van
de grootste protestmarsen ooit. Een paar
maanden later introduceert de president
een nieuwe wet, waarin gelijkheid van
stemrecht wordt vastgelegd. Selma is
een indrukwekkend waargebeurd verhaal
over een strijd die leidde tot één van de
grootste historische overwinningen in de
Amerikaanse geschiedenis. In 2015 is het
precies 50 jaar geleden dat de wet werd
ingevoerd.
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 6 mei. Ook op 20 en 27 mei.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Vrijdag 15 mei


PODIUM

Jonas Winterland & Pigeon

Donderdag 14 mei


HOBBY/TOERISME

37e Tweedehandsbotenmarkt
Lokeren

VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

Rondleiding door de bibliotheek, met uitleg over de computercatalogus. Groepen
enkel op afspraak.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

19.30 uur, Kerkstraat 45; 30 euro
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be

(Ver)koop uw zeilboot, surfplank, kajak,
vaarsportmateriaal, watersportmateriaal
en vissportmateriaal. Aanbieders krijgen
automatisch een standplaats toegewezen
in volgorde van aankomst.
7 tot 13 uur,
Heilige‑Geestmolenstraat 93; 1 euro
(bezoekers) – 3 euro (aanbieders)
Organisatie en info: VVW‑Lokeren,
0491 61 77 71,
info@tweedehandsbotenmarkt.be,
info@vvw‑lokeren.be,
www.tweedehandsbotenmarkt.be
VORMING/INFO

Workshop ‘Wat is thee?’

Jonas Winterland werd in 2014 niet
toevallig bekroond met de MIA in de
categorie Nederlandstalig. Zijn breekbare
songs (‘Halverwege’ en ‘Ogen Dicht’)
zijn poëtische juweeltjes. Grote thema’s,
gevat in kleine observaties.
Vooraf hoort u Pigeon, de piano en de
muziek van Katrien Verfaillie. Het lijkt
alsof de muziek onder haar vingers groeit,
noot per noot. Melodieus, verhalend én
elegant. Pigeon neemt u mee naar een
wereld vol beelden. Denk aan Sakamoto,
Philip Glass, Michael Nyman. Met de
steun van de Vlaamse Gemeenschap
(Nieuw Talent).
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 – 12 – 10 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56 tickets.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/cultuur
PODIUM

Light, camera, music

Woensdag 13 mei


HOBBY/TOERISME

Hobbyclub Liberale Vrouwen
19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
(lokaal D)
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Liliane Ten Eede,
09 348 47 44
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Bespreking van thee in al zijn facetten,
ontstaan, landen, hoe te zetten, waar op
te letten.

Concert van de Koninklijke Harmonie
St.Ceciia uit Eksaarde i.s.m. meisjeskoor
Gynaika uit St.Niklaas. Thema van de
avond: filmmuziek. Ook op 16 mei.
20 uur, St.-Teresiacollege,
Eksaardedorp 1A; 15 euro
(basistarief)
Organisatie en info: Koninklijke
Harmonie St.-Cecilia Eksaarde,
www.harmonie‑eksaarde.be

Zaterdag 16 mei


HOBBY/TOERISME

De Buylaers totaal
- natuurwandeling

Zondag 17 mei


Hengelwedstrijd

HOBBY/TOERISME

Postzegeltentoonstelling

Geschiedenis, planten, dieren en beheer
van dit uitzonderlijk natuurgebied wordt
uit de doeken gedaan. De bloei staat op
zijn top. CVN‑gids en conservator Patrick
De Spiegeleir neemt je mee.
14 uur, De Buylaers (via De Vinderij),
Bleekmeersstraat 17
Organisatie en info: vzw Durme,
christophe.hillaert@telenet.be,
www.vzwdurme.be
PODIUM

Reynaert viert Meye

PODIUM

Henk Ryckaert – De Fun, de
Hits – comedy
Uitverkocht.
CC Lokeren, Kerkplein 5

Dag van het Park hengelwedstrijd.
14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info:
Visclub De Witvis, 0473 31 01 41

Dinsdag 19 mei


FILM

Foute Vrienden – De Film

Tu es Petrus.
10 tot 12 uur, Lokerse
Postzegelkring, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Zaterdag vindt de 42ste editie van
‘Reynaert viert Meye’ plaats in Daknam.
Naar jaarlijkse traditie wordt er die avond
met volksdans, zang en spektakel de lente
ingehuldigd en de winter verbrand. Een
greep uit het aanbod: een volks melodietje, een vleugje volksdans gebracht door
volksdansgroep Dophei, Schots doedelzakspel door Clan High Pipe Band, enz.
Rond 22 uur wordt de winter verbrand
met een kampvuur. Nadien folkgroep
Green Jacket. Avond gezelligheid van
‘Vos Reynaert’ en ‘Pater Trappist’.
20 tot 1 uur, dorpsplein Daknam,
Daknamdorp; gratis
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be

SPORT

Inhuldiging gedenkplaat
Henri Reyns
Zie UiTgelicht.
11 uur, kerk van Daknam,
Daknamdorp
Info: De Souvereinen,
Marcel Pieters, 09 348 28 39
PODIUM

Koffieconcert Socialistische
Harmonie Vooruit

15 uur, repetitielokaal
Oude Heerweg 180; gratis
Info: Ivan Bailliu 0478 97 69 94
SPORT

Voskescup
Zie UiTgelicht.

Jan Willems – België 2015 – duur: 79’
Foute Vrienden De Film is groter, harder,
exotischer en nòg genanter dan de reeks.
De vrienden gaan op dezelfde manier te
werk als op TV: alles is echt en wordt
vastgelegd met verborgen camera’s. Maar
deze keer trekken ze door heel Europa.
Ze spelen straatartiesten in Parijs, zijn
sommeliers in een kasteel, en halen hun
beste versiertrucs boven in Barcelona.
Radiopresentator Wim Oosterlinck nam,
zoals in de reeks, de voice-over voor zijn
rekening.
Verwacht je dus aan een stevige
dosis plaatsvervangende schaamte, een
shockerend beeld of twee, maar vooral
proesten, lachen en grinniken.
Met Jeron Dewulf, Thomas Smith,
Christophe Stienlet en Begijn Le Bleu.
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

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
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19.30 uur, LM-Zorgshop Lokeren,
Zand 20; gratis
Organisatie en info: LM
Oost‑Vlaanderen, 09 223 19 76,
infocomm@libmutov.be, www.lm.be
VORMING/INFO

BABBELonië
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 21, 26 en 28 mei.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Zie 6 en 13 mei. Ook op 27 mei.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 21 mei

VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling
Zie 19 mei. Ook op 26 en 28 mei.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Workshop Emotionele
Intelligentie deel 2
Zie 7 mei.
19.30 uur, Kerkstraat 45; 30 euro
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be



Vrijdag 22 mei
Woensdag 20 mei


HOBBY/TOERISME

Voorlezen in de bib

VORMING/INFO



BABBELonië
Zie 7 mei. Ook op 28 mei.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

FEEST

27ste Gezöars
Streekbierweekend

VORMING/INFO

Bloemschikken voor op de
tuintafel - workshop

Voorleesmoment op de zolder van de
bib, voor kleuters en jonge kinderen tot
ongeveer 7 jaar. Ook ouders en grootouders welkom. Na het voorlezen kunnen de
kinderen een plaat inkleuren.
14.30 tot 15.30 uur, zolder
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Borstvoeding: 			
de juiste keuze?
Je komt meer te weten over de voor‑ en
nadelen. Over hoe je jouw kindje kan
aanleggen, welke hulpmiddelen er zijn
enz. Deelnemen aan onze infosessies is
gratis, reserveren kan via je LM‑kantoor.
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Dartswedstrijd 501 en praatcafé. Vooraf
inschrijven verplicht.
20 uur, in en rond het Uilennestje,
Muylaertstraat 17; 3 euro
Info: 0473 25 24 97,
www.gezoarsefeesten.be
PODIUM

Bloemstuk maken op een taartenplateau
of platte schaal voor op de tuintafel. Het
is op basis van een isomobol, daar zorgen
de organisatoren voor. De rest van het
materiaal kan je zelf voor zorgen.
19 uur, CC Lokeren (lokaal 2),
Kerkplein 5;
10 euro (leden) – 12 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren‑Daknam, Nicole Baetens,
09 349 18 29,
nicolebaetens@hotmail.com

Doorlopend piano‑optreden
Sinksen – puur muziek

Vredig wegdromen tijdens dit doorlopend concert in ‘Sunday‑Rose’, voor

jong en oud. Vrije gift.
11.30 tot 14.30 uur, SundayRose,
Kerkstraat 51
Organisatie en info: SundayRose,
09 348 80 84, www.sunday‑rose.be
VORMING/INFO

Gintasting

12.30 uur, in en rond het Uilennestje,
Muylaertstraat 17;
3 euro (petanque) – 3 euro (vleesbolling)
Info: 0473 25 24 97,
www.gezoarsefeesten.be
HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 9 mei. Ook op 30 mei.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
PODIUM

Rony Verbiest Trio

Je wordt door een professionele bartender meegenomen op een reis door de
geschiedenis van gin, de verschillende
stijlen en smaakprofielen. Tijdens de
tasting worden er 6 gins in de kijker
gezet. Je kan deze puur proeven en in
combinatie met de aanbevolen tonic
water en garnituur. Als afsluiter kies je
een favoriete combinatie. In de prijs zijn
dus 3 gin‑tonics inbegrepen en wat kleine
hapjes.
20 uur, H.-Geestmolenstraat 27;
30 euro
Organisatie en info: Curieus,
An Lebeer, anlebeer@telenet.be

Rony Verbiest tovert het accordeon
om tot een perfect jazzinstrument. Jazz,
musette, tango en veel weemoed in het
refrein.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 10 euro
Organisatie en info: Lokerse
Jazzklub, www.lokersejazzklub.be



Pinksterzondag – concert en
maaltijd
De Koninklijke Fanfare ‘De Moedige
Vlamingen’ verzorgt het traditioneel geworden pinksterconcert. Daarna nodigen
het parochiaal ‘Sint-Gregoriuskoor’ en
de Koninklijke Fanfare iedereen uit tot
het middagmaal, verzorgd door het koor.
Vooraf inschrijven noodzakelijk.
10.30 uur Trefpunt, Heiende 16; gratis
Organisatie en info:
Marc Van Bocxlaer, Hillarestraat 203,
09 348 41 58
HOBBY/TOERISME

Postzegeltentoonstelling

Voskescup
Zie UiTgelicht.
VORMING/INFO

Bezoek aan ’t Groenselof en
’t Eikenhof

Zondag 24 mei


FEEST

27ste Gezöars
Streekbierweekend

FEEST

SPORT

Volzet

Zaterdag 23 mei

(voor kinderen). Vanaf 18 uur: friet met
stoofvlees. Vanaf 20 uur: afsluitfuif (gratis
inkom).
9 uur, in en rond het Uilennestje,
Muylaertstraat 17
Info: 0473 25 24 97,
www.gezoarsefeesten.be

Schilderijen van de Vlaamse Primitieven.
10 tot 12 uur, Lokerse
Postzegelkring, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

FEEST

27ste Gezöars
Streekbierweekend

SPORT

Voskescup
Zie UiTgelicht.

Maandag 25 mei

Petanque voor iedereen, inschrijven van
12.30 uur tot 13.30 uur. Praatcafé vanaf
12.30 uur en vleesbolling vanaf 20 uur.
Eerste prijs: hesp van 7 kg, talrijke droge
worsten en de linkse en rechtse vogel:
harsten van 2.5 kg.

FEEST

9 tot 14 uur: ontbijt met spek en eieren
(bestellen tot 13u) + springkasteel (voor
kinderen) + praatcafé. 14 tot 18 uur: volleybaltornooi + praatcafé + springkasteel

Kunst‑ en ambachtenmarkt
Daknam
Kunst- en ambachtenmarkt, beter bekend
als ‘De Trappistenfeesten’. Speciaal op
het programma: een schaapherder en een
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Dinsdag 26 mei


VORMING/INFO

EHBO in de thuiszorg

traditionele zwier- en draaimolen. Geniet
van een Westmalle van het vat en verschillende dweilorkesten en straatanimatie.
BBQ op de weide met muziek van The
New Orleans Train Jazz band en The
Wranglers.
10 tot 19 uur, Parochiezaal Daknam,
Daknamdorp 8
Organisatie en info:
Reynaertkring Daknam,
www.reynaertkringdaknam.be
SPORT

Grote Prijs Stad Lokeren
Zie achterpagina.
13.15 uur, Atletiekclub AVLO,
Oscar Van Rumststadion, Sportlaan
Info: www.gpstadlokeren.be
VORMING/INFO

De Laatste Dinsdag: ‘Lokale
economie: realistisch?’

Als senior loop je het risico om vaker in
situaties terecht te komen waarbij vlug
en juist handelen een wereld van verschil
kan maken.
14 tot 16 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5
Organisatie en info:
vzw Liever Thuis, LM en het RDC
van de Liberale Mutualiteit van
Oost‑Vlaanderen, 09 269 70 32,
rdc@libmutov.be
VORMING/INFO

Eerste Hulp Bij Ongevallen
Infonamiddag ‘Eerste hulp bij huis‑, tuin
en keukenongevallen’. In samenwerking
met Rode Kruis Vlaanderen. Gratis.
Reserveren via uw LM‑kantoor.
14 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
gratis
Organisatie en info:
LM Oost‑Vlaanderen, 09 223 19 76,
infocomm@libmutov.be,
www.lm.be

VORMING/INFO

De Laatste Dinsdag: ‘Lokale
economie: realistisch?’
Zie 25 mei.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 5,50 euro – 3 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas-en-Dender, Masereelfonds
Lokeren, GROS Lokeren, CC
Lokeren, www.waas‑en‑dender.be

Woensdag 27 mei


PODIUM

Sprookjes en zo –
De Tuin – familie 1+/theater
Volzet.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 6, 13 en 20 mei.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 28 mei


FILM

Suite Francaise

VORMING/INFO

Veronique Leuntjens trok naar Totnes met
14 andere ambassadeurs en maakte kennis met het idee van ‘reconomy’. Hoe ziet
die lokale economie eruit? Wat is daar
allemaal voor nodig? Hoe kan de overheid
dit ondersteunen? Welke winst kunnen
we daar als samenleving en planeet van
verwachten? Jan Boulogne van UNIZO
reageert. We gaan in debat met de zaal.
Ook op 26 mei.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 5,5 euro – 3 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
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Prenatale les – Borstvoeding
Zie 19 en 21 mei. Ook op 28 mei.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Kookles
Culturellen met het zuiden van Peru.
19.30 tot 22.30 uur, Alderande,
Molenbergplein 2
Organisatie en info: KVLV
Lokeren‑centrum, Katleen
Van Der Jeugt, 09 348 72 48

Saul Dibb – Verenigde Staten 2015 –
duur: 107’
In het door de Nazi’s bezette Frankrijk
wacht Lucile Angellier (Michelle
Williams) samen met haar dominante
schoonmoeder (Kristin Scott Thomas)
op nieuws van haar echtgenoot, die
een krijgsgevangene is. Wanneer
Duitse soldaten in het dorp arriveren,

worden Lucile en haar schoonmoeder
verplicht officier Bruno von Falk
(Matthias Schoenaerts) te huisvesten.
Hoewel Lucile aanvankelijk probeert de
aanwezigheid van de Duitse soldaat te
negeren, voelt ze zich al snel tot de man
aangetrokken.
De film is gebaseerd op de gelijknamige wereldwijde bestseller van Irène
Némirovsky. Irène schreef dit bijzonder
straffe verhaal in de eerste jaren van
de oorlog, ze stierf uiteindelijk in een
concentratiekamp.
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

Infosessie – behaal diploma
graduaat boekhouden op
2 jaar in Lokeren
De docenten geven uitleg bij het opleidingsprogramma, de inhoud, waarde van
het diploma, modeltrajecten, mogelijke
vrijstellingen. Voor jong en oud, voor
werkenden en werkzoekenden. Je kan
het diploma behalen op 2 jaar aan 3
lesdagen per week.
19 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be



HOBBY/TOERISME

Uitstap Liberale Vrouwen
We brengen een bezoekje aan stokerij
Rubbens in Wichelen die een volledig
vernieuwde vestiging heeft. We genieten
van een middagmaal, een rondleiding en
een proeverij.
11.15 uur, uitrit Liberale Mutualiteit
(opstapplaats), Oud-Strijderslaan
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Myriam Philips,
0497 29 18 05
VORMING/INFO

HOBBY/TOERISME

Daguitstap bezoek aspergeen wijnbedrijf

Zondag 29 mei

VORMING/INFO

Workshop – aperitiefhapjes

Prenatale les – Arbeid en
bevalling
Zie 19, 21 en 26 mei.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Chinese theeceremonie
Met aspergemenu in Etten-Leur, en
rondrit in het teken van 125 jaar Vincent
van Gogh. Alle deelnemers worden in
het centrum van hun afdeling opgehaald.
Het juiste uur van vertrek wordt later
bekendgemaakt. Daarna bezoek aan het
asperge- en wijnbedrijf in Etten-Leur, met
het proeven van likeur en wijn, en rondrit
met gids. Vervolgens vrije tijd in Breda.
Inschrijven voor 15 mei.
Tussen 9.15 en 10.30 uur; 50 euro
(leden) - 53 euro (niet‑leden)
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren‑Daknam, Marianne
De Visscher, 09 348 96 52

Zaterdag 30 mei


FEEST

De Bunkerfeesten

VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 7 en 21 mei.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis de
Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Tapenades en hapjes zijn zeer populair
om een diner mee te starten. Hierbij
geven we een aangepast aperitief.
18 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 20 euro
Organisatie en info:
CVO Leerstad Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be

Een ontspannen theeceremonie waarbij je
vooral bewust wordt van je ‘zijn’.
19.30 uur, Kerkstraat 45; 35 euro
Organisatie en info: Zenthee,
Kerkstraat 45, 0492 04 40 01,
info@zenthee.be

Om 10 uur rommelmarkt, om 14 uur kaarting
en om 15 uur livemuziek. Ponyritjes en
pannenkoeken voor de kinderen. Iedereen
welkom.
10 uur, aan de oude kerk van Spoele
Info: Benny Van Nieulande,
0491 51 05 04

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 9 en 23 mei.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

OHS Domestic Dog –
wandelzoektocht en eetfestijn

14 uur, De Buylaers (via De Vinderij),
Bleekmeersstraat 17
Organisatie en info: vzw Durme,
christophe.hillaert@telenet.be,
www.vzwdurme.be
SPORT

Hengelwedstrijd
Individuele marathon-hengelwedstrijd.
10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur,
Bospark, Nachtegaallaan 1
Organisatie en info:
Visclub De Witvis, 0473 31 01 41
SPORT

Flanders Tennis‑Foot Cup –
10de editie

Voor iedereen met of zonder hond(en) en
voor iedereen een aandenken.
2 verschillende routes 5-10 km.
Inschrijvingen tot en met 24 mei.
Tussen 13 en 16 uur,
Nieuwpoortstraat 11 (ingang via
oprit naast Doorgangstraat 8);
2,5 euro – 7,50 euro eetfestijn (vanaf
12 jaar + leden) – 5 euro – 10 euro
eetfestijn (vanaf 12 jaar niet‑leden)
Organisatie en info: Domestic Dog vzw,
0477 43 29 47, www.domesticdog.be,
info@domesticdog.be
HOBBY/TOERISME

De natuurwereld voor
kinderen

Voor kinderen van 6 tot … en ouders.
We ontdekken planten, vogels, vlinders
en veel andere coole dingen. We
bezoeken zelfs ‘de verborgen vijver’ waar
bijna niemand mag komen. Aagje zal
samen met de conservator jullie op een
tof avontuur in de natuur begeleiden.
Laarzen noodzakelijk. Niet buggyvriendelijk, honden niet toegelaten.
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dieren die echt natuur uitstralen. Alleen
natuurzuivere grondstoffen komen in de
voederbakken terecht.
10 tot 11.30 uur, De Vierklaver,
Hemelseschoot 19; 3 euro
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Zondag 31 mei


FEEST

19e Parktheaterfestival
De Flanders Tennis-Foot Cup staat bekend als het grootste tennisvoetbaltornooi
in Europa. Het principe van tennisvoetbal
is simpel: een bal, een tennisnet, een
afgebakende ruimte en zes spelers, drie
tegen drie. Je ziet het wel vaker op een
voetbaltraining, als ontspanning. En dat
is het: ontspanning, een dag chillen met
de vrienden en ondertussen enkele wedstrijdjes spelen in een gezellige sfeer. De
technische hoogstandjes vormen de kers
op de taart. Op zaterdag komen 72 gelegenheidsploegjes in actie met onder meer
een resem profspelers uit de hoogste
klasse, enkele buitenlandse teams ook.
Op zondag staan de jonge voetballertjes
(tot U14) centraal. Ook op 31 mei.
9 tot 18 uur, jeugdcomplex van
Sporting Lokeren (achter het stadion),
Daknamstraat 91
Info: www.tennisfootcup.com

Zie UiTgelicht.
14 uur, Josephine Charlottepark;
gratis
Organisatie en info: Werner Hillaert,
09 348 07 49,
werner.hillaert@fulladsl.be
HOBBY/TOERISME

Postzegeltentoonstelling

De wereld van de motorfiets.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

VORMING/INFO

De Vierklaver, vlees van de
eigen hoeve
In De Vierklaver wordt gekozen voor het
kweken van dieren op een ecologisch
verantwoorde manier. De Blondes
d’Aquitaine zijn prachtige blonde

HOBBY/TOERISME

ShareFair: Pimpen van
regenlaarsjes
De kinderen kunnen onze regenlaarsjes
verfraaien en meenemen. Eigen laarsjes
pimpen is ook mogelijk. Daarnaast zijn er

doorlopende workshops van armbreien
en sjaaltjes knopen, met versnaperingen.
Iedereen welkom.
14 tot 18 uur, (Het Meisje aan
de Waterkant) rechtover Prinses
Joséphine Charlottepark
Organisatie en info: KVLV Lokeren,
Nadine Van den Bossche,
nadinevdb@gmail.com
SPORT

Flanders Tennis‑Foot Cup –
10de editie

Els Dierick – Lydia Elegeert – Freddy
Meert – Danny Collewaert – Jozef
Verhaeghe – Hans Baeté – Kamiel Van
Den Broeck – Etienne Ysewyn.
Tot eind juli tijdens de openingsuren
in bezoekerscentrum Molsbroek
(Molsbergenstraat 1).
Meer info: vzw Durme,
Marieke De Vos, 09 348 30 20,
marieke.devos@vzwdurme.be

putten hun kracht uit een uitgekiend gebruik
van de materie: hout, metaal, olieverf of krijt.
Bedrieglijk eenvoudig lijken ze, maar ze zijn
het allerminst: alleen de hand van een echte
meester laat de overbodige zaken weg.
Markt 15a, 9160 Lokeren,
09 345 44 58, museum@lokeren.be,
www.lokeren.be
Woe-za 14-17 uur, zo 10-12 uur en
14-17 uur; Toegang gratis

WORDT VERWACHT
Zondag 5 juli


PODIUM

26 april tot 13 september


FESTIVELó - Muzikale Fietstocht (Lokeren / Moerbeke)

Landschap en geometrie

Zie 30 mei.
9 tot 18 uur, jeugdcomplex van
Sporting Lokeren (achter het stadion),
Daknamstraat 91
Info: www.tennisfootcup.com

TENTOONSTELLING
april-juli


Tijdelijke tentoonstelling vzw Durme

‘Vier Seizoenen in één dag’
Een fotoreeks, of samenvoeging van
beelden, genomen in reservaat het
Molsbroek en bijeen gebracht door leden
van Fotoclub Lokeren. De fotografen
brengen een overzicht van wat de
natuur binnen een periode van de vier
seizoenen in het reservaat aan diversiteit
te bieden heeft. Er werd getracht om
gekende- en minder gekende aspecten
van het reservaat in beeld te brengen.
Afhankelijk van de fotograaf ligt de
focus op details van de plantenweelde,
watervogels, insecten of het panorama
zoals de bezoeker het ziet vanop de
wandeldijk. Auteurs fotomateriaal:

Ze lijken elkaars tegenpolen: de schilder
van de bomen en de nauwgezette assemblagekunstenaar. Waar bij Frans Van
Kerckhove de kleuren intens en uitbundig
zijn en de vorm bepalen, houdt in het werk
van Rik Annerel de rechte lijn de strakke
hand. In het Stadsmuseum Lokeren gaan
de werken van Frans Van Kerckhove en Rik
Annerel met elkaar in dialoog. En blijkt een
grotere verwantschap dan verwacht. Ze

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.
Tickets: 12 – 3 (4-12 jaar) – gratis (-3 jaar),
inclusief alle optredens, programmakrant,
fietsplan & verrassing.
Organisatie: Cultuur en Toerisme
Lokeren & Moerbeke.
Info & ticketing:
Infopunt Toerisme 09 340 94 74 CC Lokeren 09 340 50 56 (vanaf 16 juni),
www.lokeren.be/festivelo www.moerbeke.be/festivelo

in Lokeren
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Maandag 25 mei

Grote Prijs

Stad Lokeren
Na de lovende commentaren en de schitterende prestaties op de vorige Grote Prijs Stad Lokeren,
zullen de organisatoren opnieuw alles uit de kast halen om een topwedstrijd in het Waasland
te organiseren. De atleet staat op één, hopelijk zien we dit jaar opnieuw enkele limieten voor de
nakende internationale zomerkampioenschappen en wie weet opnieuw een Belgisch record.
De prijzenpot blijft uiterst aanlokkelijk en in 2015 draagt deze prestigieuze meeting opnieuw het
label ‘Flanders Cup’. Kwaliteit verzekerd dus in Lokeren op pinkstermaandag 25 mei.

Info: Grote Prijs Stad Lokeren, www.gpstadlokeren.be
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