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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:

Ik ga op kotenjacht
Ben je zelf student of ken je studenten in je omgeving? Dan is
het waarschijnlijk tijd voor één van onderstaande uitroepen:
1) ‘Aaah, eindelijk een welverdiende zomervakantie’ of
2) ‘Aaaaaaaaah, ik moet nog het kot van mijn dromen vinden
tegen het volgende academiejaar’.
Voor de eerste uitspraak volstaat de reactie: ‘Fijn, geniet
ervan’, voor het tweede geval hebben we wat tips bij elkaar
gesprokkeld:
· Spring op je fiets of trek comfortabele schoenen aan. Ga op
onderzoek in je studentenstad. Verdwalen is een aanrader.
· Heb je fijne plekjes en buurten ontdekt op je verkenningsronde? Zoek daar naar raamadvertenties die koten te huur
aanbieden en maak een afspraak. Bezoek meerdere koten,
zodat je een idee krijgt van de prijs-kwaliteitverhouding.
Ga ook na of je campus van daaruit bereikbaar is te voet,
met de fiets of met het openbaar vervoer.
Voor hulp bij de kotenjacht kan je terecht bij de huisvestingsdienst of de sociale dienst van je onderwijsinstelling.
Zij kunnen je tips geven, overzichtslijsten met koten, voorbeeldcontracten, nuttige websites. Ook in de Woonwinkel
van je studentenstad kan je terecht voor extra informatie.
Je vindt hen via www.wonenvlaanderen.be.
Het ideale kot gevonden? Bezint eer ge begint. Informeer
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Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

eens naar het kotreglement en bedenk of je je in die afspraken kan vinden. Vraag ook naar het totale kostenplaatje:
zijn water, gas en elektriciteit inbegrepen in de huurprijs?
Hoeveel moesten de vorige huurders opleggen op het einde
van het jaar? Is er internet?
De huurwaarborg is een garantie voor de verhuurder om
gemaakte schade terugbetaald te krijgen. Dit geld stort je
voor de veiligheid steeds op een geblokkeerde rekening
op jouw naam. Het geld wordt dan enkel vrijgegeven nadat
zowel jij als de verhuurder hiervoor toestemming geven.
Kan je bij je zoektocht nog extra tips gebruiken of heb je
vragen over op kot gaan? Spring gerust eens binnen op het
JAC, bel, chat of stuur een mailtje.
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

Annelies, Larissa, Dirk en Pieter (vlnr):
boeren en hulpboeren zorgen samen voor de dieren

Annelies, Larissa, Dirk en Pieter,
het viertal van De Vierklaver
Lokerse zorgboeren geven jongeren die het moeilijk hebben
een tweede thuis
Boeren zijn zorgers, gewend om zorg te dragen voor hun dieren, hun gewassen, de natuur.
Maar het gaat verder dan dat. In het project ‘zorgboeren’ zetten Lokerse landbouwers hun
hart en hun bedrijf open voor jongeren die het om één of andere reden moeilijk hebben. Die
met een beperking geboren zijn, of moeilijk aarden op school, of problemen ervaren in hun
gezin. Hoe verschillend hun achtergronden ook zijn, één ding hebben ze gemeen: in het werk
op de boerderij, tussen de dieren en gewassen, leven ze weer helemaal op.

We zijn op bezoek bij Pieter en Annelies Van Poucke, die
met De Vierklaver een vleesveebedrijf uitbaten dat heel
dicht bij de natuur aanleunt, en waar ook een winkel aan
verbonden is. Tegelijk zijn ze als zorgboer een tweede thuis
voor Larissa en Dirk. Annelies legt het uit.

De Vierklaver is een biologisch bedrijf, dus?
Annelies: “We leunen heel dicht bij bio aan, we produceren zo
duurzaam mogelijk. Onze zestig runderen, allemaal van het

oude ras Blonde d’Aquitaine, leven in kudde, dichtbij de natuur.
Ze kunnen binnen in de stallen als ze dat zelf willen, maar dat
doen ze alleen als ze ziek zijn of moeten kalveren. In onze
winkel verkopen we vlees van onze eigen dieren, maar ook van
varkens en kippen die op een natuurlijke manier zijn gekweekt,
en vrij buiten hebben kunnen lopen. We hebben plannen om
binnenkort ook konijnen te gaan kweken, met vrije uitloop. En
we verkopen kaas van biologische producenten, bijvoorbeeld
van het Eikenhof, ook een Lokerse zorgboer. Duurzaam
betekent voor ons ook: kiezen voor lokale producten.”

INFOKRANT LOKEREN | juli/augustus 2015

3

VERS VAN DE PERS

En jullie krijgen daarbij de enthousiaste hulp
van Dirk en Larissa.
“We zijn al 10 jaar zorgboer, ja. En dat is een heel verrijkende ervaring, voor hen en zeker ook voor ons.
Landbouwbedrijven hebben een sociale functie, vinden wij.
Dat betekent niet alleen goede producten verkopen die voor
iedereen betaalbaar zijn. Maar dat wil ook zeggen: mensen
helpen die minder kansen krijgen, of het moeilijk hebben.
Wij bieden jongeren de kans op een nuttige dagbesteding,
en zij vinden het fantastisch om op de boerderij te werken.
En, niet te vergeten: we maken samen heel veel plezier.
Want werken is één ding, maar als het werk klaar is drinken
we ook graag een pintje samen, of we steken de barbecue
aan. Andere keren doen we een uitstap, of gaan we zwemmen. Voor die jonge mensen zijn we hun tweede thuis, ze
hebben een hechte band gekregen met ons, onze familie,
en de vrienden. Dirk is bijvoorbeeld een verdienstelijke dj,
hij is onlangs nog gaan draaien op een babyborrel bij onze
vrienden. En de ouders van onze jongeren komen geregeld
langs. Deadlines leggen we onze hulpboeren niet op. Alles
kan, niets is verplicht. Het moet leuk blijven voor iedereen,
dat is opdracht nummer één.”

Larissa en Chagall zijn onafscheidelijk
Dirk houdt er vooral van om de runderen te verzorgen: eten
geven, vers stro strooien in de stal, de afsluiting rond de wei
herstellen, het erf opkuisen. Elke vrijdag helpt hij Pieters
vader om bestellingen rond te brengen naar de klanten.
Larissa heeft een speciale band met paarden, en die zijn er
ook in De Vierklaver. Ze verzorgt de dieren, maakt de stallen
schoon, geeft ze eten. En ze helpt ook in de beenhouwerij
die aan de winkel verbonden is.

Larissa: “Ik ken alle paarden hier, en zij kennen mij. Ik heb
met elk paard een goeie band. Mijn lievelingspaard? Dat is
Chagall, zeker weten. Het klikt perfect tussen ons. We zijn
onafscheidelijk.”
Dirk: “Ik verzorg liever de koeien, ik werk niet graag met
paarden. En op tijd een pintje drinken met Pieter, dat vind ik
ook heel leuk.”

Lokeren koploper in Vlaanderen voor
zorgboerderijen
Al eeuwenlang vinden kwetsbare mensen een onderkomen
bij landbouwers. De ‘zorgboerderij’ – een concept dat door
de wet geregeld is, met o.a. een onkostenvergoeding voor
zorgboeren – zet die diepgewortelde landelijke traditie
verder. Lokeren is met 20 zorgboerderijen de koploper in
Vlaanderen. In heel Oost-Vlaanderen zijn er ongeveer 200.
De groep mensen die op een zorgboerderij opgevangen
wordt, is heel verschillend: jongeren, volwassen en ouderen,
mensen met een beperking of met psychische of sociale
problemen. Naar de zorgboerderij gaan moet altijd wel deel
uitmaken van een breder begeleidingstraject. Zo moet de
zorgboer zich alleen focussen op wat de ‘hulpboer’ allemaal
wél kan, en niet op zijn problemen of beperkingen.

i

Steunpunt Groene Zorg ondersteunt zorgboeren
én zorgvoorzieningen om op een kwaliteitsvolle
manier samen te werken. Meer informatie:
Mieke Braet, Steunpunt Groene Zorg OostVlaanderen, Denen 157, Lochristi, 09 243 88 37,
mbraet@groenezorg.be, www.groenezorg.be

Laat de zomer niet verzuipen
in lawaai
Heel Lokeren hoopt op een lange, zonnige zomer. Tijd voor gezellige avonden in de tuin of op
een terrasje, een leuke barbecue, een uitbundig feestje. Of om uitgebreid te klussen, huis en
tuin te verbouwen, eindelijk die garage te metselen. Maar denk ook aan de buren, en zorg dat
hun zomer niet verdrinkt in het lawaai van uw activiteiten.

Al valt het in Lokeren heel erg mee, zegt GAS-ambtenaar
Christof Snoeck. “De meeste mensen doen hun best om
hun buren niet onnodig te storen. En voor wie dat zou
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vergeten, is er een stok achter de deur. Nachtlawaai
en daglawaai kunnen worden bestraft, via het eigen
politiereglement. Altijd met de bedoeling: de mensen
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Gras maaien op zondag is niet verboden,
maar denk aan de buren.

zo harmonieus mogelijk te laten samenleven, en te
zorgen dat iedereen van een ongestoorde nachtrust kan
genieten.”

“Mensen lopen meer dan vroeger op de toppen van hun tenen”,
merkt Christof in de dagelijkse praktijk. “Ze ergeren zich aan
alles wat hen stoort, geluid is daar één element van. Een haan
die kraait, kan mensen al enorm storen. Maar je ziet ook een
Goed dus om de afspraken nog even
evolutie. Door volgehouden op te treduidelijk te maken. Grote principe is,
tegen de zogenaamde boomcars
“Lawaai dat niet nodig is, den
zowel ’s nachts als overdag: lawaai dat
bijvoorbeeld, is het fenomeen sterk
niet nodig is, en kan worden vermeden, en kan worden vermeden,
verminderd. Dat zijn auto’s waarvan
is verboden. Daarbij overheerst het
het volume van de geluidsinstallatie
is verboden”
principe van de redelijkheid. Een hond
veel te luid staat. We hebben daar
die blaft als er iemand aan de deur staat, is geen probleem.
jarenlang hard op gewerkt, en geregeld GAS-boetes uitgeschreEen ander verhaal wordt het als het beest een hele dag
ven, met het resultaat dat er nu nog nauwelijks proces-verbaal
of nacht onophoudelijk zit te blaffen. Ook voor lawaai
voor wordt opgesteld. GAS werkt dus, laat dat duidelijk zijn.”
van de horeca, feestzalen, muziekinstallaties, televisies,
tuinfeestjes, zelfs computers geldt hetzelfde principe:
geluidsoverlast die onnodig is, en met een beetje zorg’s Nachts, als het donker is
zaamheid kan worden vermeden, is verboden.
Nuttig om weten over lawaai is nog:
Nog een voorbeeld. Dat bouwwerven lawaai maken, is
onvermijdelijk, daar zal iedereen het over eens zijn. Dus
- Een zomers fenomeen waar mensen zich aan storen,
wordt iedereen geacht om tussen 7 uur ’s ochtends en 9 uur
hoe onschuldig het ook lijkt, is ijswagens die met een
’s avonds wat verdraagzaam te zijn daarvoor. Maar een
geluidsinstallatie rondrijden. Daarom is dat in het politiereglement van de stad Lokeren uitgebreid geregeld.
werfradio die loeihard staat, en boven de geluiden van de
IJsverkopers mogen hun deuntje niet onophoudelijk
werf uitkomt, dat is een heel andere zaak. Dat wordt wél
spelen, na 15 seconden muziek moet er 15 seconden
bestraft, met een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie). GAS-ambtenaar Christof Snoeck beoordeelt
stilte volgen, en als de wagen stilstaat moet het
geval per geval op noodzakelijkheid en redelijkheid. Is het
muziekje af. Ze mogen niet meer dan twee keer per dag
lawaai absoluut noodzakelijk en niet te vermijden, dat is de
dezelfde route doen, en na 8 uur ’s avonds alleen een
kernvraag.
belsignaal gebruiken, geen muziek meer.
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- Nachtlawaai wordt strenger bestraft dan daglawaai,
omdat bij nachtlawaai de nachtrust van mensen wordt
verstoord. Veel mensen denken dat je pas vanaf tien
uur ’s avonds kunt spreken van nachtlawaai, maar dat
is niet zo. De nacht begint als de zon ondergaat. In de
winter kun je dus om zes uur ’s avonds al nachtlawaai
maken, in de zomer pas vanaf 11 uur ’s avonds.
- Veel mensen denken dat je je gras niet mag maaien
’s zondags, toch is er in Lokeren geen verbod op het
maaien van je gazon de zondag, zoals dat in andere
gemeenten wel bestaat. “Maar we krijgen zelden
klachten over lawaai van grasmachines de zondag”,

zegt Christof Snoeck. “Wat bewijst dat Lokeraars met
een tuin spontaan rekening houden met hun buren, en
respect hebben voor ieders zondagsrust. Dat is prima,
een echt formeel verbod is dus niet nodig.”

i

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

Gezellig koffiemoment in Dagcentrum Laurens rechtstaand: Marieke Willems

Senioren moeten eens
naar buiten kunnen
Ook oudere mensen moeten geregeld eens de deur uit. Omdat dat ze dat leuk vinden, of om
de mensen die voor hen zorgen een dagje ademruimte te geven. Dagcentrum Laurens maakt
dat mogelijk. Lokerens eerste dagcentrum voor senioren kan vijf tot zes personen per dag
opvangen, in een huiselijke, gezellige sfeer.

Dagcentrum Laurens is een samenwerking tussen Familiezorg Oost-Vlaanderen en woonzorgcentrum (WZC)
Hof Ter Engelen. “We zijn ermee begonnen omdat er
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duidelijk nood aan is”, stelt Marieke Willems van Familiezorg. “Meer en meer ouderen blijven langer thuiswonen,
en met de nodige hulp lukt dat meestal prima. Maar af en
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

toe moeten ze toch eens naar buiten, om te zorgen dat ze
niet te eenzaam worden, of om de mensen die voor hen
zorgen ook wat tijd voor zichzelf te geven. Daarom hanteren we heel flexibele uren. Mensen kunnen bij ons terecht
voor een uurtje, of een paar uurtjes, voor een hele dag of
voor meerdere dagen. We hebben van Hof Ter Engelen
een zorgflatje ter beschikking gekregen. Daar kunnen
senioren vanaf 65 jaar een gezellige dag doorbrengen
met leeftijdsgenoten. In een huiselijke omgeving. Wij
zorgen voor leuke activiteiten, en we geven hen de zorg
die ze nodig hebben. Als het nodig is zorgen we zelfs voor
vervoer, om hen thuis op te halen en terug te brengen.”
Dagcentrum Laurens is een open huis. De familie mag
altijd op bezoek komen, de koffie staat klaar. En geregeld
doen de mensen uitstapjes. Via een heen- en weerschriftje
weten de senioren en hun familie welke activiteiten er
gepland zijn, en kunnen ze kiezen. “Maar we spelen ook in
op de interesses van de senioren zelf”, verzekert Marieke.

“We koken samen bijvoorbeeld, of we gaan shoppen. We
vragen wel om één week vooraf te reserveren. De eerste
keer ga ik de mensen bezoeken thuis, om kennis te maken
en een dossier op te stellen. Waarin bijvoorbeeld staat
welke medicatie ze moeten krijgen. Iedereen is welkom,
we weigeren niemand. Als er iemand is die graag eerst
eens wil komen kijken in Dagcentrum Laurens, dan is die
zeer welkom.”
Betalen gebeurt via een maandelijkse factuur. Opvang
kost 3,5 euro per uur, een warme maaltijd kost 5,5 euro.
Dagcentrum Laurens is doorlopend open van 8.30 uur
tot 16.30 uur, van maandag tot en met vrijdag (niet op
feestdagen).

i

Info: Marieke Willems, 09 225 78 83,
dagcentrumlaurens@familiezorg.be

Hagelstorm van 2014 erkend als ramp
Schadedossier in te dienen tot 30 september
De erkenning van de hagelstorm van 9 juni 2014 is
verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat
vanaf nu alle mensen die schade hebben geleden, hun
dossier voor het bekomen van een financiële tussenkomst
bij de dienst Rampenfonds van de Provincie kunnen indienen tot uiterlijk 30 september 2015.
Iedereen die al bij de dienst Noodplanning van de stad
Lokeren is geregistreerd, kreeg ondertussen al een brief
of e-mail met alle noodzakelijke aangiftedocumenten en
een volledige praktische handleiding. Burgers die zich nog
niet hebben geregistreerd, kunnen nog altijd de nodige
aangiftedocumenten en een handleiding aanvragen via
noodplanning@lokeren.be of die afhalen aan de balie van
het stadhuis.
Wie nog vragen heeft, kan bij de dienst Noodplanning
terecht :
• via e-mail : noodplanning@lokeren.be
• telefonisch op het nummer 09 342 30 00, enkel en alleen
op volgende tijdstippen:
dinsdag 23 juni tussen 9 en 12 uur, dinsdag 30 juni
tussen 9 en 12 uur, donderdag 02 juli tussen 9 en 12 uur,

dinsdag 07 juli tussen 9 en 12 uur, donderdag 09 juli
tussen 9 en 12 uur, dinsdag 14 juli tussen 9 en 12 uur,
donderdag 16 juli tussen 9 en 12 uur, dinsdag 25 augustus tussen 9 en 12 uur, donderdag 27 augustus tussen 9
en 12 uur, donderdag 03 september tussen 9 en 12 uur,
dinsdag 08 september tussen 9 en 12 uur, donderdag
10 september tussen 9 en 12 uur, dinsdag 22 september
tussen 9 en 12 uur, donderdag 24 september tussen 9
en 12 uur, dinsdag 29 september tussen 9 en 12 uur.
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Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Spelnamiddag Sloeber: de gelukkige winnaars
Speel-o-theek Sloeber, bordspellenclub Winning Movez
en De Kabaalstraat organiseerden samen een spelletjesnamiddag in het Sport- en Jeugdcomplex. Bedoeling:
het enorme gamma gezelschapsspelletjes spelenderwijs
leren kennen om bewuster te kunnen kiezen welk spel
je voorkeur krijgt. Achteraf werden onder de spelers
een paar superleuke gezelschapsspellen verloot. Op de
foto de gelukkige winnaars (vlnr): Sirine El Haj uit de
Kazernestraat, Simon Marchand uit het Schraagveld en
Sirin Faraji uit de Vijgenstraat, samen met Els De Pauw van
de dienst Sport en Jeugd (links) en Katrien Van Bastelaere
van De Kabaalstraat. Niet op de foto, maar wel winnaar:
Kacper Rynkowski uit de Veldstraat.

30.000ste Last Post op 9 juli, Markt Lokeren
Op 9 juli wordt de 30.000ste Last Post geblazen onder
de Menenpoort in Ieper.
GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma WOI
van de Provincie West-Vlaanderen, organiseert ter ere
van deze unieke gebeurtenis, in samenwerking met
de Last Post Association en artistiek intendant van dit
evenement Wim Opbrouck, een Ode aan de Ode. Op
9 juli wordt een groots opgezet participatief evenement
georganiseerd, dat plaats zal vinden in brandweerkazernes en op andere verzamelplaatsen overal ter wereld.
De Last Post is in oorsprong het klaroengeschal dat in
het Britse en andere legers het einde van de werkdag
aankondigde. Sinds 1928 organiseert The Last Post
Association in Ieper elke avond een plechtigheid onder
de Menenpoort waarbij dit klaroengeschal weerklinkt
(met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1944). Elke
dag weer is de Last Post het definitieve eerbetoon aan
de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
The Last Post Association stelt zich tot doel deze
traditie eeuwig in stand te houden. Door weer en wind,
sneeuw en zon, blazen klaroeners van de Last Post
Association uit Ieper elke dag opnieuw hun vaarwel aan
de gesneuvelden.
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The Last Post aan de Menenpoort

Brandweer Lokeren zal ook zijn medewerking verlenen
en zal op deze dag zelf de Last Post (Johan Van de
Voorde) spelen op een oude klaroen gevolgd door een
tune op doedelzak (Alain Staelens, Luk Devillé).
De Lokerse bevolking wordt uitgenodigd om in alle
sereniteit het gebeuren mee op te luisteren, op donderdag 9 juli stipt om 20 uur.

Cultuur en toerisme

Hop naar het museum - Haasje Kwispel en C°
Haasje Kwispel wil kinderen tussen 2,5 en 5 jaar op een
speelse manier kennis leren maken met de Lokerse
haarsnijderijgeschiedenis. Tijdens de zomervakantie
zijn alle kinderen samen met hun ouders of grootouders
welkom in het Lokerse Stadsmuseum om voor Haasje
Kwispel een outfit uit te zoeken. Vind je Kwispel mooi met
een herenhoed? Doe je Haasje Kwispel een trui en een

broek aan? Of eerder een kleedje? Kinderen van de lagere
school kunnen kiezen voor de spelletjesbundel of het
gezinspakket .
Organisatie: Stadsmuseum, Markt 15A, 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

Jeugd

Zomerpraatjes
Binnen dit kamp spitsen we ons toe op de
basisvoorwaarden die nodig zijn om de overstap te maken
van het derde kleuterklasje naar het eerste leerjaar:
−−Woordenschat
−−Opdrachtbegrip
−−Voorbereidend lezen
−−Voorbereidend rekenen
−−Werkhouding
−−En nog veel meer…

Voor wie, door wie, wanneer,…
Dit kamp is voor kinderen die starten in het eerste leerjaar
en wordt georganiseerd door logopedisten. Het kamp
heeft plaats van 10 tot en met 14 augustus, van 9 tot
16 uur (opvang van 8 tot 17 uur) en dit in de kantine van
voetbalclub FC Daknam, Heilige Geestmolenstraat 40.
De prijs is 150 euro, inclusief verzekering, activiteiten,
tussendoortjes en drankjes. Inschrijven?
Inschrijven kan via mail naar zomerpraatjes@hotmail.com
of telefonisch op het nummer 0476 39 29 68
Organisatie: Hogeschool Gent.

Uitvinders van basisschool Eksaarde testen hun droommachine
Op de stedelijke basisschool van Eksaarde zitten echte uitvinders. Het vierde leerjaar deed mee aan MyMachine, een wedstrijd waarbij kinderen uit het lager onderwijs een machine
moesten bedenken. Jonge uitvinder Tiebe Celie kwam op de
proppen met een machine die ziektekiemen vernietigt, een
stoere tank met een kanon dat witte bloedcellen afvuurt op
de bacteriën. De tikker bedient het kanon, de bacteriën zijn de
andere spelers. Als je geraakt wordt door een witte bloedcel
lig je eruit, en moet je je bacterie in de tank steken. Wie het
meeste bacteriën doodt, wint.
Tiebes iedee werd verder uitgewerkt door hogeschoolstudenten, en leerlingen van het vijfde jaar houttechnieken van VTI
Sint-Laurentius bouwden de tank in hout, en monteerden er

een vervaarlijk kanon op. Daar gingen de leerlingen van het
vierde leerjaar de machine testen, en ze maakten even tijd
voor een foto.
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Sport

Lessenreeks zwemmen
Tijdens juli en augustus hebben geen zwemlessen plaats.
De lessen starten opnieuw vanaf 2 september.
Er is geen lunchzwemmen in juli en augustus

Start nieuwe lessenreeksen zwemmen
in het Durmebad
Kleuters van 4 tot 6 jaar (start zaterdag 4 september):
• Watergewenning op zaterdagvoormiddag van 10.15
tot 11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Samen met papa
of mama en andere kindjes de schrik van het water
overwinnen en de eerste stap zetten op weg naar het
echte zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (begeleider
inbegrepen).
• Voorbereidend zwemmen op zaterdagvoormiddag
van 10.15 tot 11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Na het
behalen van het brevet watergewenning leer je hier,
samen met mama of papa, drijven en de beginselen
van het zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (begeleider
inbegrepen).
• Kleuterzwemmen op zaterdagvoormiddag van 9.30
tot 10.15 uur. 50 euro voor 10 lessen.
Voor kleuters die hun brevet voorbereidend zwemmen
met succes behaald hebben.
Kinderen vanaf 6 jaar, beginners of vervolmaking
(12 lessen)
Op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 18 uur of
van 18 tot 19 uur (3 lessen per week, om de 14 dagen).
OF op woensdag van 16 tot 17 uur of van 17 tot 18 uur
(wekelijks, behalve tijdens vakantieperiodes en op
feestdagen) • Eerste les: woensdag 9 september

De cursus bevat 12 lessen en kost 60 euro, te betalen bij
inschrijving.
Beginners: brevet watergewenning vereist.
Proefjes watergewenning kunnen afgelegd worden
tijdens de openingsuren
(zie www.lokeren.be/sport/accommodatie).
Volwassenen:

Op dinsdag en donderdag van 18.45 tot 19.45 uur en
zondagvoormiddag van 9 tot 10 uur (om de 14 dagen).
Prijs: 60 euro (12 lessen), te betalen bij inschrijving.
Senioren
Tijdens deze lessen leren de deelnemers systematisch hun
schrik voor water overwinnen en de basistechnieken van
schoolslag worden aangeleerd. De lessen zijn uitsluitend
voor senioren (50+) en aangepast aan hun tempo en
mogelijkheden.
Elke maandag van 16 tot 17 uur. Deze cursus bevat
12 lessen en kost 60 euro. De cursus start als er voldoende
inschrijvingen zijn.
Wie graag wil leren zwemmen, kan terecht aan de
balie van het Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2,
09 340 50 80, sportdienst@lokeren.be.
Vooraf inschrijven en betalen bij inschrijving.

Jeugdzaalvoetbal

(voor jongeren van 10 tot 15 jaar)
Kom na school een uurtje meetrainen en verbeter je
dribbel- & traptechniek. Elke maandag van 16.30 tot
17.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex. Niet tijdens
schoolvakanties en op feestdagen.
Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst.
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Sport

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Kostprijs: 2,5 euro/beurt, 20 euro voor een 10-beurtenkaart
of via SNS-pas of vrijetijdspas.
Eerste les: 5 oktober.

van bewegen op muziek? Wil je regelmatig en vrijblijvend
aan sport doen? Kom dan zeker eens proeven van Ladies
Move: een sportuurtje voor vrouwen.
Iedereen is welkom (18+) om samen ontspannen te bewegen (laagdrempelig niveau).
Elke dinsdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur: dans (eerste les 22 september) en elke vrijdagvoormiddag van 10
tot 11 uur: fitness (eerste les 25 september). Niet tijdens
schoolvakanties en op feestdagen.
Locatie: gevechtssportzaal, Kazernestraat 95
Je kan elk moment starten met 2 gratis proeflessen.
Daarna: 20 euro voor een 10‑beurtenkaart of vrijetijdspas.
Geen voorinschrijving nodig, kom gewoon eens langs.

Start to Mountainbike
Sportmix – girls only

(voor meisjes van 10 tot 15 jaar)

Een sportuurtje voor meisjes waarin vele sporten aan bod
komen (dans, conditiecircuit, lopen, zwemmen, kickboksen,
basketbal, badminton…).
Elke maandag van 16.30 tot 17.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex. Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen.
Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst.
Kostprijs: 2,5 euro/beurt, 20 euro voor een 10-beurtenkaart of via SNS-pas of vrijetijdspas.
Eerste les: 5 oktober

In het najaar organiseert de sportdienst Start to Mountainbike. Start to MTB is een project in samenwerking met Bloso
en de Vlaamse Wielerfederatie waarbij mensen kunnen
proeven van de mountainbikesport.
De lessen zijn zeer laagdrempelig en staan open voor
beginners en mensen met een beetje ervaring die hun kennis
willen verruimen. Iedereen vanaf 12 jaar mag deelnemen.
Een ideale lessenreeks dus om samen met zoon of dochter
te doen.
De lessenreeks duurt 5 weken en is telkens van 9 tot 12 uur.
In het bezit zijn van een MTB is niet noodzakelijk. Wie wil kan
een MTB huren. Gelieve dit wel op voorhand aan te vragen.

Ladies Move -

een sportuurtje voor vrouwen

Deelnemen kost 20 euro voor jongeren tussen 12 en 18,
volwassenen vanaf 18 betalen 30 euro. Huren van een fiets
kost 75 euro voor de hele lessenreeks.
De eerste les is op zondag 20 september.

Wil je graag je fitheid, figuur & conditie verbeteren?
Ben je op zoek naar een ontspannende activiteit overdag?
Wil je dit graag doen samen met andere vrouwen? Hou je

Inschrijven kan aan de balie van het Sport‑ en Jeugdcomplex.
Meer info bij de sportdienst, 09 340 50 82
of tom.duquet@lokeren.be
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Sportelactiviteit
Sportdag 50+ aan zee

Spletterenstraat te Eksaarde (tussen het Spoorwegpad en
het basketbalveld). Begin juli zal de firma OFS 4 toestellen
(een feet bicycle, een crosstrainer, een moonwalker en een
roeier) installeren tussen de twee rijen bomen (zie foto)
zodanig dat die kunnen ingehuldigd worden tijdens de
Statiefeesten op 18 juli.
De sportraad hoopt met dat project de vele passanten de
mogelijkheid te geven om op een aangename en originele
manier in de buitenlucht te sporten.
Op woensdag 7 oktober trekken we met onze sportieve
senioren naar zee. Sportdienst Lokeren en Zele organiseren
samen een sportdag 50+ in Blankenberge. Ter plaatse
bieden we een ruim gamma van sporten aan. Deelnemers
hebben de keuze uit wandelen, fietsen, aquagym, yoga,
badminton en meer van dat.
Deelnemen kost 15 euro voor de hele dag, vervoer en verse
soep over de middag inbegrepen. Vertrekken doen we om
7.15 uur op de parking van het zwembad.
Inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op woensdag
16 september. Het aantal deelnemers is beperkt. Van zodra
het maximum aantal deelnemers bereikt is sluiten we de
inschrijvingen af. Twijfel dus niet te lang, en schrijf snel in
aan de balie van het Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.
Meer info bij de sportdienst, 09 340 50 82 of
tom.duquet@lokeren.be

Sportraad plaatst outdoorfitnesstoestellen in Eksaarde
Sportraad Lokeren heeft, naar analogie met een
eerder gerealiseerd project aan de Sportlaan, beslist
om 4 outdoor-fitnesstoestellen te plaatsen in de
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Andere sportactiviteiten
Hockey komt naar Lokeren een nieuwe sportclub

Hockey, de sympathieke sport met bal en stick, kent de
laatste jaren in België een enorme groei in populariteit,
mede dankzij de successen van het nationale heren
- en dameselftal, waarbij vooral de heren zich met
de absolute wereldtop kunnen meten. Hockey is een
sport waar fair play en het sociale karakter hoog in het

Veiligheid en verkeer

Ontdek ons via @stadlokeren

vaandel staan. De sport biedt een sterke ontwikkeling van
motorische vaardigheden, en een hogere resistentie van de
sportbeoefenaar door het buitenspelen. Dat zijn belangrijke
aspecten in opvoeding en opgroeien van de jeugd.

Kidstornooi

Ook in Lokeren hebben een aantal enthousiastelingen
met sterke ondersteuning van de Vlaamse Hockey Liga het
initiatief genomen om een club te starten. De komende
weken en maanden zal de nieuwgeboren club actief aan
bekendheid en reclame werken. Gedurende de week
van 17 tem 21 augustus, wordt een stage gehouden in
navolging van het succes van de paasstage (inschrijving
kan gebeuren via de website van de stad: www.lokeren.be).
Na de zomermaanden wordt er gestart met een aantal
initiatietrainingen, die daarna voortgezet worden als
reguliere trainingen. Op 5 september houdt de nieuwe
club open deur. Je kan de club ook aantreffen op de
Vrijetijdsmarkt (12 september). De ambitie is om volgend
jaar te starten met deelname aan de hockeycompetitie.
Zin om mee te doen? Of wil je meer informatie? Kijk dan
op de website www.hockeylokeren.be en meld je aan
(doorklikken op ‘interesse’).
Voor vragen of contact: hockeylokeren@gmail.com

Tennisclub Reinaert organiseert

Jongeren tussen 4 en 12 jaar die lid zijn van een erkende
tennisclub kunnen zich inschrijven voor dit recreatief
tornooi. Deelname in de kosten bedraagt 2 euro per
persoon. Iedereen krijgt een mooi aandenken aan deze
sportieve namiddag. Gratis pannenkoeken na het tornooi.
Terreinen Groenstraat 29.
Meer info op www.tennisreinaert.be of op
www.tennisvlaanderen.be

Zomersportkampen
Sportcentrum De Dam

Enkeltornooi voor volwassenen: 9 juli-19 juli
Het is het meest prestigieuze tennisgebeuren van OostVlaanderen, met meer dan 400 deelnemers gespreid over
twintig categorieën en met tal van spelers uit de top 100 van
Vlaanderen. Het tornooi vangt aan op donderdag 9 juli. De
toegang is gratis. Na de finales op zondag 19 juli wordt er
een gratis receptie aangeboden. Iedereen van harte welkom.
Terreinen Groenstraat 29.
Meer info op www.tennisreinaert.be of
www.tennisvlaanderen.be

VTV-dubbeltornooi volwassenen en
jeugdtornooi: 8 augustus-18 augustus
Met meer dan 400 spelers uit heel Vlaanderen. De tornooien
vangen allebei aan op donderdag 8 augustus. De toegang
is gratis. Na de finales op zondag 18 augustus wordt er een
gratis receptie aangeboden. Iedereen van harte welkom.
Terreinen Groenstraat 29.
Meer info op www.tennisreinaert.be of op
www.tennisvlaanderen.be

Sportcentrum De Dam op de Oude Vismijn in Lokeren
organiseert deze zomer sportkampen. Deelnemertjes
kunnen kiezen uit een aanbod van balsporten, avonturenen danskampen.
Meer informatie en inschrijvingen: www.sportdedam.be
of sportdedam@skynet.be
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Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Vakantiekampen dansclub Aurora
Vakantiekampen op 27, 28, 29, 30 en 31 juli 2015
Dans-theaterkamp (geboortejaar: vanaf 2008, 2007,
2006, ...)
Voor de eerste keer slaan Aurora Dans en Gym en
theatergezelschap Lust naar Kunst de handen in elkaar
om een uniek dans – en theaterkamp te organiseren.

Gym-omnisportkamp (geboortejaar: 2002-2008)
Aurora Dans en Gym biedt gym met omnisport als
dagvullende activiteit aan.
Kleutergymkamp (geboortejaar: 2009-2011)
Aurora Dans en Gym biedt gym aan voor kleuters in vijf
voormiddagen.
Meer info: www.auroralokeren.be

Veiligheid en verkeer

Wegenwerken
Werken Aquafin in de Rechtstraat tussen Brielmolenstraat en Calaignestraat
De riolerings- en wegeniswerken in de Rechtstraat liggen op schema.
Als de werken vlot blijven lopen, zal men al tegen het
bouwverlof (half juli) op het eerste deel van de Rechtstraat op de onderlaag van het asfalt kunnen rijden.
Ook het kruispunt Brielmolenstraat zal dan opengesteld
zijn. Komende van Eksaarde zal men m.a.w. de Brielmolenstraat kunnen inrijden.
Vanaf juli begint men ook in het deel van de Rechtstraat
voorbij de Brielmolenstraat tot de Kruisdam te werken.
De Rechtstraat tussen de Calaignestraat en de Kruisdam
wordt nu doodlopend. Tijdens deze fase van de werken
blijft de Calaignestraat open. Pas in een latere fase
wordt het kruispunt met de Calaignestraat afgesloten.
Fietsers zullen tijdens de werkzaamheden steeds gebruik kunnen maken van het fietspad in de Rechtstraat.
Voor de veiligheid van de fietsers willen we nogmaals
melden dat voertuigen niet thuis horen op een fietspad.
Asfaltering Sportlaan (deel Grote Kaai – Oude Durme)
De beide zijden van het deel van de Sportlaan tussen de
toegang tot de parking Grote Kaai en de Oude Durme
(parking zwembad) krijgen een nieuwe asfaltlaag. Eerst
wordt de rijbaan aan de ene zijde van de middenberm
gefreesd en geherasfalteerd, daarna komt de andere
zijde aan de beurt. Afschrapen en gieten van asfalt
duurt twee dagen. De werken zullen dus in totaal een
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viertal dagen duren. De werken zullen – bij goede omstandigheden - uitgevoerd worden in de 2de en 3de week
van juli.
Verkeer van de Markt naar de Martelarenlaan zal
steeds doorkunnen. Verkeer in de andere rijrichting
wordt omgeleid via Oude-Bruglaan, Bleekmeersstraat,
Snepstraat, Verloren Boslaan, Nijverheidsstraat, Stationsplein, Stationsstraat naar de Grote Kaai.
Opgelet: de parking Grote Kaai en de zijstraat Oude
Durme (parking zwembad) zullen – wanneer men aan
deze kant van de straat werkt - twee opeenvolgende
dagen beperkt toegankelijk zijn.
Papestraat – herstel riolering
In het deel van de Papestraat tussen de Hoogstraat en
de Pastorijstraat wordt gewerkt aan de riolering. De
straat wordt voor deze werken na het bouwverlof volledig afgesloten voor verkeer. De omleiding loopt voor
beide rijrichtingen via de Hoogstraat – K. Fabiolalaan en
Pastorijstraat.
Betonherstelling Heyerstraat
In augustus, na het bouwverlof, worden stukken van
de betonverharding in de Heyerstraat hersteld. Vorig
jaar kwam de kant van de pare huisnummers aan bod,
dit jaar zijn de herstellingen gelegen aan de oneven
huisnummers.
Werken stedelijke basisschool Spoele
De werken voor de nieuwe stedelijke basisschool in
Spoele vorderen vlot. Om de hinder zo veel mogelijk te

SOCIAAL

beperken en alles in veilige banen te leiden is een deel
van de Jozef De Veusterstraat 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.
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 blijven afgesloten. Vanaf midden juli
(bouwverlof) kunnen fietsers en wandelaars al gebruik
maken van het ringpad rond het Molsbroek. De Durmedijk aan de kant van de Zelebaan blijft nog tot enkele
weken na het bouwverlof afgesloten.
Nieuwbouw hoek Durmelaan – Oude Vismijn
Op de hoek van de Durmelaan en de Oude Vismijn wordt
de nieuwe woning afgewerkt. De doorsteek tussen de
Oude Vismijn en de Durmelaan blijft tot begin augustus
afgesloten voor alle verkeer. Verkeer wordt in beide
rijrichtingen omgeleid via de Grote Dam. Begin augustus
wordt de doorsteek weer opengesteld voor verkeer.
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.
Bewoners van de betrokken straten worden door de
nutsmaatschappijen persoonlijk op de hoogte gebracht.

Fietsengravering
Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
kunnen elke werkdag gegraveerd worden van 7 tot 19 uur.
Het fietspas wordt ter plaatse afgeleverd. Het nummer
wordt toegekend op basis van uw rijksregisternummer.

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

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

Bemande snelheidscontroles mei
PLAATS

Toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Overtredingen

PIEKSNELHEID

Antwerpse
Steenweg

70 km/u

158

0

-

Beerveldestraat

70 km/u

113

3

Doorslaarstraat

50 km/u

54

8

89 km/u

Eekstraat

50 km/u

40

3

-

Groenstraat

50 km/u

42

5

79 km/u

Heiendestraat

50 km/u

363

20

88 km/u

Hillarestraat

70 km/u

275

1

110 km/u

Naastveldstraat

50 km/u

93

9

83 km/u

Papestraat

50 km/u

42

2

82 km/u

Rechtstraat

70 km/u

39

1

89 km/u

Rozenstraat

50 km/u

171

13

82 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

133

11

79 km/u

Vierschaarstraat

50 km/u

89

7

77 km/u

Zelestraat

50 km/u

84

1

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

Preventietip van de maand
Breng buren en familie op de hoogte bij een langere
afwezigheid zoals een reis. Vraag een vertrouwenspersoon om je post op te halen, je rolluiken op en neer
te laten en het gras te maaien, zo valt je afwezigheid
minder op.

Milieu

Waterkwaliteit Durme
leidt tot grotere biodiversiteit

Big Jump in de Durme

Op zondag 12 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen
in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big
Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij
de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Lokeren organiseert Natuurpunt een springplaats in de Durme
aan het Josephine Charlottepark (zie UiTgelicht verder in
deze Infokrant). De zuivering van het afvalwater draagt bij
tot een verbeterde waterkwaliteit van de Durme.
Er wordt de laatste tijd stevig geïnvesteerd in de waterkwaliteit van de Durme in de streek rond Lokeren. Zo
nam Aquafin in 2012 de rioolwaterzuiveringsinstallatie
van Lokeren-Doorslaar in gebruik, waar nu dagelijks zo’n
230.000 liter afvalwater gezuiverd wordt. Momenteel is de
zuiveringsinstallatie van Lokeren-Daknam aan de beurt,
die een capaciteit zal hebben van 84.000 liter afvalwater.
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Aquafin leverde de voorbije jaren ook inspanningen om
extra afvalwater uit Lochristi aan te sluiten op de bestaande
installatie van Lokeren. Om dit mogelijk te maken werd het
rioolstelsel aangepast en vernieuwd.
Al deze werkzaamheden zijn zeker niet voor niets geweest.
De fysisch-chemische waterkwaliteit van de Durme verbeterde de laatste decennia reeds aanzienlijk en die tendens
zal zich de komende jaren voortzetten. De Beneden-Durme
had in de jaren ’90 een zwaar verontreinigde kwaliteit,
terwijl hij momenteel als aanvaardbaar wordt geklasseerd.
Op enkele opwaartse plaatsen is de Durme zelfs niet meer
verontreinigd. Wat het aantal vissoorten betreft blijft de
Durme de laatste vijf jaren stabiel met een vangst van 10 tot
12 algemene soorten.

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

SOCIAAL

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of op
afspraak: 09 340 86 07
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers :
Donderdag 2 juli tussen 9 en 11 uur en donderdag 23 juli
tussen 13.30 en 15.30 uur.
Donderdag 6 augustus tussen 9 en 11 uur en donderdag
27 augustus tussen 13.30 en 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 2 juli tussen 9 en
10 uur. In augustus is er geen zitdag voorzien.
Eerstvolgende zitdag op donderdag 3 september tussen
9 en 10 uur.

Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde,
Eksaarde-dorp 88.
In juli en augustus zijn er geen zitdagen voorzien.
De eerstvolgende zitdagen gaan door op donderdag
10 september en donderdag 24 september telkens van
13.30 tot 15 uur.

Jubilea
Briljanten jubileum - 65 jaar huwelijk
De Rycke Marcel – Cardon Elza				
Gehuwd op 29 juli 1950
Pieters Marcel – Bocklandt Simona				
Gehuwd op 5 augustus 1950
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Van Eetvelde Maurice – Raes Andrea			
Gehuwd op 2 juli 1955
Dhaese Lionel – De Visscher Cecile				
Gehuwd op 23 juli 1955
De Baere Petrus – Van Hecke Mariette			
Gehuwd op 20 juli 1955

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het OCMW
- Sociaal Huis een zitdag van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zaken Brussel van 13.30 tot 15 uur in de Lepelstraat 4.
U kan er terecht voor vragen in verband met
Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming (IVT en
IT) en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
In juli is er GEEN zitdag voorzien. De eerstvolgende zitdag heeft
plaats op dinsdag 25 augustus.

Vacature vrijwilligerswerk
Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers.
Auxilia staat klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen
die extra hulp zoeken om iets bij te leren en die te maken
hebben met kansarmoede. Het speciale aan Auxilia is dat
de vrijwilligers meestal les aan huis geven, maar ook in
scholen. Door deze persoonlijke benadering probeert de
vereniging mensen te bereiken die anders nooit hulp zouden krijgen. Niet elke bijles leidt per se naar een diploma of
getuigschrift. De lessen kunnen ook iemand uit een sociaal
isolement halen, zelfverzekerder en assertiever maken, of
een hoger gevoel van eigenwaarde geven. Auxilia is op
zoek naar meerdere vrijwilligers-lesgevers, en naar vrijwillige assistent-coördinatoren voor de regio Waasland. U
hoeft geen pedagogisch diploma te hebben om bij Auxilia
aan de slag te kunnen. Een gezonde dosis enthousiasme
volstaat. Bent u Auxilia’s nieuwe enthousiaste medewerker,
mail dan naar auxilia.waasland@gmail.com

De Sweemer Ferdinand – Verneirt Irena			
Gehuwd op 28 juli 1955
De Langhe Emiel – Hulstaert Mariette 			
Gehuwd op 30 juli 1955
Audenaert Marcel – De Paepe Elisabeth 			
Gehuwd op 30 juli 1955
Walgraeve Roger – De Winne Jenny			
Gehuwd op 6 augustus 1955
Van Laethem Richard – Van Imschoot Odette		
Gehuwd op 30 augustus 1955
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Naudts André – Steendam Juliette				
Gehuwd op 3 juli 1965
Aelterman Norbert – Maes Justine				
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Gehuwd op 3 juli 1965
Rogiers Albert – Heyninck Michelle				
Gehuwd op 9 juli 1965
Van Goethem Paul – De Mets Monique			
Gehuwd op 12 juli 1965
Neirynck Prosper – De Vogelaere Jenny			
Gehuwd op 15 juli 1965
Leclercq Alois – Laureys Jenny				
Gehuwd op 17 juli 1965

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

D’heer Paul – Wittoeck Marguerite				
Gehuwd op 17 juli 1965
Robbe Ediste – Van Driessche Irène			
Gehuwd op 31 juli 1965
Blancquaert François – De Brandt Annie			
Gehuwd op 31 juli 1965
De Fré Georges – Smet Lutgarde				
Gehuwd op 6 augustus 1965
Libert Marc – Thysbaert Nadine				
Gehuwd op 12 augustus 1965

PRAKTISCH

Zomerregeling
Stadhuis
Tijdens de vakantieperiode van 31 juni tot en met 27 augustus
is er geen zitdag van de dienst bevolking te Eksaarde. Voor
dringende gevallen kunt u steeds terecht op het stadhuis,
Groentemarkt 1 gelijkvloers.
Info: 09 340 94 35
Tijdens de Lokerse Feestweek zijn de diensten op het stadhuis
open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Vrijdagnamiddag is
het stadhuis gesloten. De tweede maandag van de kermis zijn de
normale openingsuren van toepassing

Bibliotheek
De bibliotheek is gesloten op:
zaterdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
dinsdag 21 juli (nationale feestdag)
zaterdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart)
Openingsuren Lokerse feestweek: van maandag tot vrijdag: van 9
tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Zaterdag van 9 tot 12 uur.
De uitleenpost Eksaarde is gesloten van 1 tot 16 augustus.

Cultureel Centrum
Zomersluiting van 10 juli tot 24 augustus.

Toerisme
Openingsuren van zaterdag 1 augustus tot zaterdag 8 augustus:
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zondag gesloten.

Sport- en Jeugdcomplex
De diensten in het Sport- en Jeugdcomplex zijn gesloten op:
zaterdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
dinsdag 21 juli (nationale feestdag)
Collectieve sluiting van vrijdag 31 juli t.e.m. zondag 16 augustus
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Zwembad
Zie uurrooster schoolvakantieregeling, www.lokeren.be
Sporthal
Alle dagen open in juli en augustus (uitgezonderd sluiting)
t.e.m. 17.30 uur, op vrijdag gesloten om 23 uur. Start werking: 17
augustus.
Sporthal Eksaarde
Gesloten van woensdag 1 juli t.e.m. zondag 16 augustus.

Speel-o-theek
Wegens collectieve sluiting van het Sport‑ en Jeugdcomplex is de
speel-o-theek gesloten op woensdag 5 en 12 augustus.
Tijdens de zomervakantie is de Speel-o-theek enkel geopend
op woensdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur (in de
maanden juli en augustus worden feestpakketten enkel
ontleend en teruggebracht op woensdagvoormiddag).

Buitenschoolse kinderopvang
Gesloten op vrijdag 11 en maandag 21 juli. Ook op vrijdag
15 augustus (feestdagen).
Sluitingsdagen voor alle locaties: maandag 20 en dinsdag 21 juli.
Van maandag 27 juli tot vrijdag 7 augustus (zomersluiting).

Werkwinkel
Tijdens de zomervakantie is er geen VDAB-dienstverlening van
maandag 6 juli tot en met maandag 17 augustus.
U kan voor inschrijvingen en vragen terecht in de Werkwinkel van
Dendermonde of Sint – Niklaas of via het gratis nummer 0800 30 700.
Voor het PWA en GTB dient u aan te bellen tijdens deze periode.
Wilt u zeker zijn dat de PWA beambte aanwezig is, neem dan
eerst telefonisch contact op.
Info: Ingrid Temmerman, 09 340 51 26 of 0478 95 39 88
(pwa.lokeren@skynet.be), zie ook www.werkwinkel.be/lokeren

OCMW
Openingsuren tijdens de Lokerse feestweek: van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16 uur. Sociale dienstverlening is in de namiddag enkel
op afspraak.

PRAKTISCH

Openbare verkoop per opbod van brandhout
Op woensdag 8 juli om 14 uur in het Bospark, Antwerpse Steenweg
(omgeving ex‑Parkhotel) verkoopt de stad Lokeren meerdere loten
brandhout in verschillende maten, soorten en gewichten.
Opgelet: De koper moet zichzelf organiseren om het hout na aankoop zo
vlug mogelijk weg te halen. Enkel cashbetaling ter plaatse.

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.

Stadsdiensten
Zomerregeling: zie pagina 18
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren (TAS)
van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en Burgerlijke
Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en Zorgcentrum
Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag 7
september 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 ‘dagordegemeenteraad’.
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 data: 8 en 22 september.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde: Eksaardedorp 88.
Openingsuren: 14 tot 19 uur
U kan er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’s ID, een
uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kan u enkel terecht op de dienst
bevolking (Groentemarkt 1).

OCMW - diensten
Zomerregeling: zie pagina 18
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 27 augustus 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

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.

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN
6 juli - 21 juli - Dr. Lerno S.
24 juli – 8 augustus - Dr. Lievens J.
24 juli – 9 augustus - Dr. D’Hondt H.
27 juli – 31 juli - Dr. Vandermeulen E.

Huisartsen Eksaarde, Moerbeke

Centraal oproepnummer: 09 349 64 74
Tijdens het weekend en op feestdagen gebruikt u het centraal nummer
om te weten welke huisarts van wacht is. De wachtdienst van Eksaarde en
Moerbeke wordt ook aangekondigd via www.huisarts.be/eksaarde



www.lokeren.be

Tandartsen Waasland

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



www.lokeren.be

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

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, dienst communicatie en
stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, EtienneYsewyn, Sophie Baudewijns (coverfoto),
Aziza Ben Allouch, Rudi Van Hecke, Filip Drieghe, Paul De Malsche
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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11-daagse

[

GELICHT

]

Zondag 5 juli

FESTIVELó:

Muzikale Fietstocht (Lokeren/Moerbeke)

Spring op je fiets en beleef met je familie en vrienden
een onvergetelijke zomerdag overvol muziek en cultuur.
Starten doe je op de Lokerse Markt. Na een rit langs
Daknam, Moerbeke en Eksaarde kom je terug op de
Markt voor het slotconcert: Koen de Graeve en zijn
groep De (Kleine) Post presenteren er hun gloednieuwe
repertoire.
Onderweg rijd je langs verrassende concertplekjes: een
sfeervolle kerk, een loods met zicht op de Durme, een
in het groen verscholen kapel, een saffraan- en escargotkwekerij, een bioboerderij, een school, de rustige
dorpskern van Moerbeke. Muzikaal reis je doorheen
ruimte en tijd, met oude en nieuwe muziek, klassiek,
folk of wereldmuziek. Je wordt op weg gezet door een
grappige Murgafanfare en onthaald door een gek dweilorkestje of een muzikale bakfiets. Je ontmoet artiesten als
Soetkin Baptist (ex-Ishtar), Frank Van Erum (Plan Be),
Soetkin Collier (Urban Trad), Eleonor, het Ghent Folk
Violin Project, Les Abbagliati en vele anderen.
Deze muzikale tocht is een ideaal uitstapje voor het
hele gezin, met kindvriendelijke optredens zoals
het concert en de workshop door Trashbeatz (met
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recyclagemateriaal), het verhaal van Alice in Wonderland
in een nieuw kleedje en het theaterstukje De Ladder door
Toneelgroep Horzel.
Je kan je eigen picknick meenemen, maar je kan op de
picknicklocatie ook drank en snacks verkrijgen.
Organisatie: Cultuur en Toerisme Lokeren & Moerbeke.
Met de steun van Vlaamse Gemeenschap (Vlaanderen
Feest), Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Lokeren,
CC Lokeren, Gemeente Moerbeke, Wacco. Met dank
aan Gemeente Hamme.
Start: tussen 10.30 en 12 uur - einde: circa 18 uur.
Afstand: circa 28 km (extra lus mogelijk + 6 km).
Plaats (start & aankomst): Markt Lokeren.
Prijs: 12 euro – 3 euro (4-12j) – gratis (-3j),
inclusief alle optredens, programmakrant,
fietsplan en verrassing.
Info en tickets: www.lokeren.be/festivelo,
Infopunt Toerisme: 09 340 94 74 – CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

Andere activiteiten in de 11-daagse Vlaanderen Feest!
Beiaardconcerten op 1 en 11 juli
(zie verder in deze UiTgelicht)

Zomeravondtochten op 2 en 9 juli
(zie verder in deze UiTgelicht)

Buurtfeest Kopkapel op 4 en 5 juli
Zaterdag 4 juli: rommelmarkt 9 uur tot 16 uur,
haantjeskaarting om 14 uur. Er wordt voor muziek
gezorgd.
Zondag 5 juli: eetfestijn om 12 uur, met kinderanimatie en
optredens.
Locatie: parking Kopkapelkerk, Kopkapelstraat.
Organisatie en info: Buurtcomité Kop,
09 348 94 57, erwin.vanrossem@skynet.be

Beiaardconcerten

[
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Ook dit jaar zijn er in de zomermaanden beiaardconcerten voorzien, die beginnen telkens om 20 uur
De concerten kunnen goed beluisterd worden in de
omgeving van de Sint‑Laurentiuskerk (foto) en de Markt.
Er is bij ieder concert ook een luisterplaats voorzien waar
men kan luisteren zonder gestoord te worden door het
verkeer en andere geluiden.

Programma
−− 1 juli: Elena Lopouchanskaya, luisterplaats:
Sint‑Lodewijkscollege, Markt 48
−− 11 juli: Tom Van Peer, luisterplaats: Café Bonaparte,
Schoolstraat 30
−− * 15 juli: Audrey Dye, luisterplaats: Sublim, Kerkstraat 27
−− 21 juli: Tom Van Peer, luisterplaats: tuin van de dekenij
−− * 29 juli: Dick van Dijk, luisterplaats: De Lingerie,
Kerkstraat 47
−− 12 augustus: Philippe Beullens, luisterplaats:
Kerkplein 4
−− 19 augustus: Florian Cosaert, luisterplaats:
Sint‑Lodewijkscollege, Markt 48
−− 26 augustus: Tom Van Peer, luisterplaats Huis Feys,
Schoolstraat 14/16
(*) Bij deze concerten wordt op de luisterplaats een drankje
en hapje voorzien voor en na het concert in het kader
van ‘Lekker Lokeren’. Reservatie hiervoor is wenselijk,
0472 29 38 37, august.lerno@skynet.be. Graag aanwezig
om 19.45 uur.

in Lokeren
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Zomertoerist in eigen stad
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Al eens gedacht aan vakantie in eigen stad? Geen files,
tijd gewonnen, geen verplaatsingskosten, lekker dichtbij,
direct in de volle natuur en wat meeviel kan je achteraf nog
eens overdoen. Infopunt Toerisme heeft alvast heel wat
tips klaar om deze zomer op een leuke manier uw stad te
(her)ontdekken.

Zomerse boottochtjes Lekker Lokeren

nemen we deel aan de feestelijke herdenking WOI ‘Ode
aan de Ode’ die de Lokerse Brandweer organiseert. Over
heel de wereld wordt om 20 uur de 30000ste Last Post
gespeeld.
18.30 uur, Infopunt Toerisme; gratis (+ drankje
Vlaanderen Feest!)

Een toeristische gids geeft een woordje uitleg over al
het moois dat je ziet en vaart je langs ongekende en
ongerepte natuur van Lokeren naar Daknam. Wie wil
kan zelf eens het stuur overnemen. Op het dorpspleintje
in Daknam krijg je een streekdrankje en –hapje ‘Lekker
Lokeren’ aangeboden. Daarna varen we terug naar de
Markt van Lokeren waar je nog kan nagenieten op één van
de vele terrasjes in de binnenstad.

16 juli - fietstocht ‘B(l)oeiend Lokeren’: richting
Lochristi wordt er in Lokeren ook heel wat aan sierteelt
gedaan. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes in de
Far West van Lokeren.
18.30 uur, Infopunt Toerisme; 4 euro (+ drankje)

Van juli tot half september op zondagvoormiddag
van 10 tot 12.30 uur en op de avonden van de
Lokerse Feestweek van 18.30 tot 20.30 uur.
Vertrek aan de aanlegsteiger van het
Joséphine Charlottepark; 13 euro (volwassenen) –
10 euro (kinderen) – gratis (3jaar)

Zomeravondtochten: op stap en op
de fiets met de Lokerse gidsen
Vijf donderdagavonden nemen de Lokerse stadsgidsen
je mee op pad doorheen groot‑Lokeren en haar
geschiedenis met telkens een uniek themabezoek aan:
2 juli - wandeling: ‘Kijk omhoog’: architecturaal
erfgoed boven de etalages met bijzondere aandacht voor
originele herbestemming van oude gebouwen.
18.30 uur, Infopunt Toerisme; 4 euro (+ drankje)
9 juli - wandeling ‘Herdenking WOI-Lokeren in 1915’:
Wat hebben het zomeruur, jouw identiteitskaart en boeteprocessies naar de Kop met die Groote Oorlog te maken?
Na onze rondwandeling in de binnenstad 1915-2015
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23 juli - fietstocht: ‘Eén kopje koffie’: over koffie en
de zeer uitzonderlijke geschiedenis van de koffiebranderij
Hereman in Eksaarde én Brazilië. Een barista toont ons de
kunst van het koffieschenken.
18.30 uur, bibliotheek, Kerkplein; 4 euro (+kopje
koffie)
30 juli: wandeling ‘Achter de schermen van de
Lokerse Feesten!’
(zie Lokerse Feestweek)
Voorinschrijving gewenst (maximum
100 deelnemers-3 gidsen per tocht).
Volwassenen: 1 euro (op 9 juli gratis),
kinderen gratis.
Vertrek en inschrijving: Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be

Driedaagse voor Elite ZC + U23 (beloften)
Grote Prijs Stad Lokeren – Ereprijs Roger De Neef
3 augustus (Spoele)
8e GP De Statie: 120 km (13r) –
prijzen 810 euro (30) – premies 12x50 euro
5 augustus (Bergendries)
12e GP Francorchamps: 114 km (13r) –
prijzen 810 euro (30) – premies 12x50 euro
7 augustus (Doorslaar)
8e GP ’t Kapelleken: 120 km (14r) –
prijzen 810 euro (30) – premies 8x50 euro
Inschrijvingen van 13.45 tot 14.45 uur – vertrek 15 uur
Eindklassement ‘Ereprijs Roger De Neef’
Prijzen: 600 euro (20) – 1e, 2e en 3e plaats: trofee

Met medewerking van: Stadsbestuur Lokeren,
Stedelijke Raad voor Feestelijkheden,
Stedelijke Sportraad, Rode Kruis afd. Lokeren,
Politie Lokeren, Stedelijke Sportdienst

Overzicht
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Lokerse Feestweek
Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus
haalt Lokeren weer zijn feestneus boven.
Naast de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten
zijn er tal van andere evenementen die de
Lokerse feestweek kleuren. De feestweek
wordt ingeluid op 31 juli om 19 uur op de
pui van het stadhuis door de belleman en de
blazuinblazers.

Tijdens de feestweek zijn er twee festivalterreinen:
Lokerse Feesten (2 podiums) en Fonnefeesten (1 podium)

Lokerse Feesten,
op de Grote Kaai, info en tickets:
www.lokersefeesten.be

Fonnefeesten,
in het Prinses Josephine Charlottepark, gratis toegang,
www.fonnefeesten.be

Programma
Vrijdag 31 juli
Lokerse Feesten
Mainstage
Nouveau Riche All Stars
Janez Detd

Milow
Mika
Martin Solveig
Red Bull Elektropedia Room
Rakka
Gangthelabel live

Murdock
Rockwell ft. MC Mantmast
Nadiem Shah
Fonnefeesten
De Préhistorie Live (Radio2)

in Lokeren
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Quincy
Dj Ghost
Yves Deruyter
Franky Jones

Kermis
19 uur: Opening van de Lokerse
kermisweek op de pui van het oud
stadhuis met bazuingeschal en
afkondiging door de belleman.

Zaterdag 1 augustus
Lokerse Feesten
Mainstage
Yevgueni
Clouseau
Marco Borsato
Dj Dirk Stoops
Red Bull Elektropedia Room
The Greatest Switch: Michael
Midnight
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Fonnefeesten
Barefoot and the shoes
Super Ska Ciney
The Barry White Experience
Sven Van Hees (dj)
32ste Optiek Sonck Streetrace
Op zaterdag 1 augustus, de eerste
zaterdag van de Lokerse Feesten,
organiseert AVLO dit jaar al voor
de 32ste keer de Optiek Sonck
Streetrace.
Het programma ziet eruit als volgt:

- 14:00 : mini-kidsrun (600 m) voor
kinderen van 5, 6, 7 en 8 jaar
- 14:15: kids-run (1000 m) voor
kinderen van 9, 10 en 11 jaar
- 14:30: 5 km jogging voor iedereen
- 15:15: 10 km wegwedstrijd.
Het parcours blijft hetzelfde als vorig
jaar, alsook de start –en vertrekplaats:
die bevinden zich immers op de AVLO
(Oscar Van Rumst)-atletiekpiste aan
de Sportlaan te Lokeren. Dit jaar is er
een grote ingang langs de Sportlaan,
en is er muzikale animatie langs de
verschillende parcours.
Voor alle kids en mini-kids is er een
mooie attentie voorzien bij aankomst.
De deelnemers van de 5 km-jogging

krijgen onderweg drankvoorziening en
een sportdrankje bij aankomst. Voorts
zijn er mooie prijzen voor de top 3.
Voor de wegwedstrijd van 10 km is een
prijzenpot van 1500 euro plus mooie
naturaprijzen voorzien voor een ruime
selectie deelnemers die vooraan in het
klassement eindigen, dit zowel voor
seniors als masters heren en dames.
Ook de eerste Lokeraar wordt in de
bloemetjes gezet. Bovendien krijgen de
deelnemers een gratis sporttechnisch
T-shirt zolang de voorraad strekt. Voorts
zijn er meerdere drankbevoorradingen
tijdens de wedstrijd.
Een aangename en kwalitatief hoogstaande loopwedstrijd met veel extra’s:
−− netto-tijdsopname met chip voor
iedere deelnemer van de 5 km en
10 km
−− verkeersvrij parcours voor maximum
veiligheid en loopplezier
−− animatie op en rond het parcours met
muziekgroepen van divers pluimage
−− gezellige, kindvriendelijke sfeer
met terrasjes, springkastelen,
pannenkoeken
−− eigen website streetraceavlo.be,
kijk ook op Facebook en LinkedIn
Start en aankomst op de Atletiekpiste Oscar Van Rumst, Sportlaan.
Online inschrijven op www.avlo.be
tot en met 26 juli of op de dag
zelf tot 30 minuten voor de start.
Een organisatie van AVLO in het
kader van de Lokerse Feestweek
samen met het stadsbestuur, de
sportraad en technische diensten.
NIEUW: Dagvaartocht ‘Van de
Lokerse naar de Gentse haven’
Dagvaartocht ‘Van de Lokerse naar de
Gentse haven’ met het passagiersschip
de Gentse Barge. Ga mee op reis van
Lokeren naar Gent met het historische
schip De Gentse Barge. We gaan
aan boord in Lokeren en doorheen de
ongerepte natuur van Moervaart- en
Durmevallei varen we naar Mendonk.
Over het kanaal Gent-Terneuzen komen

we in de haven van Gent, waar we
ontschepen aan het Koophandelsplein
rond 16 uur. Een gids geeft af en toe
uitleg aan boord. Dranken aan boord;
koude schotel op verzoek, te betalen
bij inschrijving. Ook op 4 augustus.
Start: aanlegsteiger Joséphine Charlottepark; 10 uur, 20 euro
Info en tickets: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

boot naar het domein gebracht waar
u de middag tot ± 15.30 uur vrij doorbrengt. Daarna maakt u de busrit en
boottocht terug of u keert met eigen
middelen terug. Dranken aan boord.
Start: aanlegsteiger, Joséphine Charlottepark, Markt, 10 uur; 26 euro heen
en terug, 20 euro enkel.
Info en tickets: Infopunt Toerisme,
Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

Zondag 2 augustus

Maandag 3 augustus

Lokerse Feesten
Mainstage
Skindred
Channel Zero
Black Label Society
Rob Zombie
Soulfly
Red Bull Elektropedia Room
Black Frank
Zwartwerk
Davidov
Killa Tactics
TLP

Lokerse Feesten
Mainstage
Het Zesde Metaal
The Kooks
Belle and Sebastian
dEUS
dj Gigolo’s In Retirement
Red Bull Elektropedia Room
(Tekno Monday)
Vi.be
Kr!z
PHASE
Raving George

Fonnefeesten
Boss Ross Quintet
DJ Contest Finale
Helsinki
The Cool Quest
Flip Kowlier
Di Tomassi ft. DJerom

Fonnefeesten
Can I Repeed
De Born (Doe Maar-tribute)
Radio Rommelmarkt

NIEUW: Dagvaartocht
Lokeren-domein Puyenbroeck
Wachtebeke met het passagiersschip de Gentse Barge
Daguitstap met boottocht op Durme
en Moervaart van Lokeren tot in Wachtebeke. Een gids geeft af en toe uitleg
aan boord. U wordt met de bus van de

Memorialschieting Koninklijke
Gilde Sint-Sebastiaan
Memorialschieting erevoorzitter Albert
Van Hecke.
Met 110 euro gratis per wip. Uil, speciale
prijs geschonken door familie Van Hecke.
Beschrijf op 54 schutters. Inleg:
3,5 euro per wip, jeugd: 2 euro per
wip (t.e.m. 14 jaar). Terug: 3 euro
14.30 uur, Schuttersterrein
Verloren Bos 1

in Lokeren
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Kermisfietstocht
De kermisfietstocht is een organisatie
van de Stedelijke Sportdienst. Deze
vindt plaats op maandag 3 augustus.
Vertrek op de parking van het
zwembad om 13.45 uur. De tocht is
een 30-tal km langs landelijke wegen.
Onderweg krijgen de deelnemers
een gewone consumptie (t.w.v. pils
of koffie) en na de fietstocht worden
er paardenworsten geserveerd.
Aankomst in het lokaal van AVLO
(naast parking Durmebad), Sportlaan
in Lokeren.
Prijs: 6 euro (te betalen bij
inschrijving). Inschrijven is
verplicht en kan t.e.m. donderdag
30 juli aan de balie van het Sport‑
en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Info: Tom Duquet, 09 340 50 82

Red Bull Elektropedia Room
(Playaz Presents)
Drumslave b2b La Junta ft. MC 3xB
Tito & Echo Virus
Annix
DJ Hype ft. MC Daddy Earl

Dagvaartocht Lokeren-Moerbeke
met het passagiersschip de
Gentse Barge
Ga mee op reis van Lokeren naar
Moerbeke met het historische schip
De Gentse Barge. Durmekenner
bij uitstek, André Verstraeten,
begeleidt de tocht. We ontdekken
Moerbeke te voet en komen heel
wat te weten over Moerbeke actueel
en over de rijke geschiedenis van
deze mooie voormalige suiker- en
scheepvaartgemeente. Dranken aan
boord; koude schotel op verzoek, te
betalen bij inschrijving.
Start: aanlegsteiger, Joséphine
Charlottepark, Markt, 10 uur; 20 euro.
Info en tickets: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

Woensdag 5 augustus

Dinsdag 4 augustus
Lokerse Feesten
Fuif voor personen met een beperking
(gratis)
Mainstage
The Bootleg Beatles
Tom Jones
Status Quo
Dj Willem Jongeneelen
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Fonnefeesten
The John Henry Orchestra
The Deaf
J&S (dj)
NIEUW: Dagvaartocht ‘Van de
Lokerse naar de Gentse haven’
Zie zaterdag 1 augustus.
Start: aanlegsteiger Joséphine
Charlottepark; 10 uur, 20 euro
Info en tickets: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

Lokerse Feesten
Mainstage
La Muerte
Mark Lanegan Band
The Jesus & Mary Chain
Kaiser Chiefs
Dj Eppo Janssen
Red Bull Elektropedia Room
(Broken Beats)
SupAfly Collective
Vuurwerk live
Woods live
STUFF live
Lefto
Fonnefeesten
Kindernamiddag
Lost Soul Carnival
Tigre Blanco
Zaki (dj)
Kermisschieting Koninklijke
Gilde Sint-Sebastiaan
Schieting ter gelegenheid van de
Lokerse Feesten met 21 porties
Lokerse paardenworsten gratis.
Beschrijf op 54 schutters. Inleg:
4,5 euro per wip, jeugd: 4,50 euro
per wip. Terug: 4 euro.
14.30 uur, Schuttersterrein
Verloren Bos 1

Kermisvlucht uit Quievrain
Duivenmaatschappij ‘Eerlijk moet niemand vrezen’ Eksaarde-Doorslaar
Prijsuitreiking op zaterdag 15 augustus
om 18 uur in het lokaal, Rechtstraat 326.
Info: Davy Fierens, 0478 91 09 57
NIEUW. Running guidetour
‘Neem een loopje met de Lokerse
feestweek’
Ontspannend joggen (max. 7 km) met
een running guide die je laat kennismaken met Lokeren feest. Er wordt
op een rustig tempo gejogd en op
verschillende merkwaardige plaatsjes
gestopt voor weetjes en verhalen over
de Lokerse feestweek en de stad zelf.
Maximum 15 deelnemers.
Ook op zaterdag 8 augustus.
Start: 15 uur, AVLO-terrein,
Sportlaan
Voorinschrijving noodzakelijk:
Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be;
5 euro

Donderdag 6 augustus
Lokerse Feesten
Mainstage
Tout Va Bien
Rae Morris
Tori Amos
Oscar and The Wolf
Raving George
Red Bull Elektropedia Room
(Brakfest)
Coldburn
Pay No Respect
Broken Teeth
Malevolence
Backfire
Wisdom in Chains
Nasty

Fonnefeesten
Bordspelmoment (Winning Movez)
Ganashake
Los Callejeros
New Wave Party met Peter Melis

1 juli), maximum 100 personen,
Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74 toerisme@lokeren.be

Vrijdag 7 augustus

Kermisdagfietstocht ‘In de
sporen van Reynaert’
Volg Reynaert, de fellen met den
roden baerde, doorheen zijn geliefkoosd landschap in het Waasland
en het land van Hulst. We fietsen
65 km op rustig tempo in kleine
groepen met 3 pitstops.
Start: 9 - 9.15 en 9.30 uur,
Infopunt Toerisme, 6 euro.
Inschrijving noodzakelijk (vanaf

Lokerse Feesten
Mainstage
Safi & Spreej
Étienne de Crécy presents Super
Discount 3
Leftfield
Goose
Trentemoller (dj-set)
Red Bull Elektropedia Room
(Peep)
Leesa
Spacid
Karotte
De Sluwe Vos
Red D
Fonnefeesten
Discovery Big Band
Schlagershowband
Was het nu 80, 90 of 2000? (StuBru)

Zaterdag 8 augustus
Lokerse Feesten
Winokio (gratis)
Mainstage
Tourist LeMC
The Van Jets
CHIC ft. Nile Rodgers
Giorgio Moroder
Red Bull Elektropedia Room
(Tom Tom Club Night)
Go March live
Hayden James live
Billie live
Kenji Minogue live
Hermanos Inglesos
Well Shaped Bushes + Tomas
De Soete
FonneFeesten
Slow Pilot
My Baby
The Levellers
Charles (dj)

in Lokeren
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NIEUW. Running guidetour
‘Neem een loopje met de Lokerse
feestweek’
Zie woensdag 5 augustus.
Start: 10 uur, AVLO-terrein,
Sportlaan
Voorinschrijving noodzakelijk:
Infopunt Toerisme, Markt 2,
09 340 94 74, toerisme@lokeren.be;
5 euro
Start: woensdag 5 augustus om
15 uur - zaterdag 8 augustus om
10 uur, AVLO-terrein, Sportlaan.

DJ SASH
FeestDjRuud
Fonnefeesten
Winnaar DJ Contest 2015
Billie Leyers
The Skadillacs
Rob De Nijs
Kermis:
22 uur: groots slotvuurwerk van de
Lokerse feestweek

seur op rust, Luc Segers (ex-VRT).
De Lokerse Feesten en Fonnefeesten
worden dagelijks doorgelicht en aan
de luisteraars voorgesteld.

Zondag 9 augustus

Lokerse en Zeelse vrije
radio’s in de feestweek

Lokerse Feesten
Mainstage
Songhoy Blues
Stephen ‘Ragga’ Marley
Robert Plant and The Sensational
Space Shifters
Arsenal
Dj Bryan Teddy
Red Bull Elektropedia Room
Radio Rommelmarkt
Frenz & Sisco

Na de reünie van de Lokerse en Zeelse
vrije radio’s in 2013 ontstond evenementenradio RBS. Dit jaar is RBS-radio
toe aan een derde editie Lokerse Feesten. Na twee jaar liveradio maken vanuit
een glazen huis gaan de uitzendingen
voortaan door vanuit een mobiele studio die zal opgesteld staan aan het
museum. Tijdens deze feestweek draait
RBS-radio niet alleen muziek, maar ook
interessante interviews komen aan bod.
Interviewer bij uitstek is televisieregis-

De live uitzendingen zijn te volgen op
FM 97.20 of 87.6 afhankelijk wat voor
Lokeren zal toegekend worden. RBSradio beluisteren, kan het hele jaar
door via de internetstreams:
streams.movemedia.eu/rbs,
streams.movemedia.eu/rbs-low
Alle activiteiten uit de streek komen
dagelijks aan bod. Heb je zelf een
activiteit te promoten, stuur dan een
e-mail naar: redactie@rbs-radio.be
Meer info en contact :
www.rbs-radio.be,
vzw@rbs-radio.be
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Feest in deelgemeente en wijk

In elk hoekje van Lokeren… volop ambiance
De Moazoartfeesten & Big Jump

Programma:

zondag 12 juli
11 tot 18 uur
VTI/Durme/Prinses Josephine Charlottepark

• 10.30 uur: aperitiefconcert verzorgd door Kunstacademie Ter Beuken
• 12.30 uur: spitfestijn door Spitburger (warme beenhesp, kalkoenfilet en veggie + garnituur en gebakken
aardappeltjes) (15 euro/volwassene – 10 euro/kind tot
12 jaar – 5 euro/kind tot 6 jaar)
• 14 uur: start inschrijvingen Big Jump
• 15 uur: Big Jump
• 15.15 uur: Hurry Kain, de sterkste man van de rommelmarkt, Radio Rommelmarkt

Ontmoetingshuis De Moazoart, JNM Durmeland en vzw
Klodde-Stationswijk slaan opnieuw de handen in elkaar
voor de organisatie van De Moazoartfeesten & Big Jump.
De opbrengst gaat integraal naar de inrichtingskosten van
vzw De Moazoart in de Kazernestraat 80 in Lokeren.
De Moazoart bereikt Lokeraars die problemen
ondervinden bij het laten gelden van hun rechten. We
halen hen uit hun isolement en bieden een veilige stek
waar men terecht kan in een ondersteunende en warme
omgeving. Tegelijk kan men in De Moazoart terecht voor
een laagdrempelig aanbod dat inspeelt op directe noden
en behoeften.
Op die manier bevordert De Moazoart de participatie
van maatschappelijk kwetsbare groepen en creërt de
vereniging meer kansen opdat meer Lokeraars een
leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid. Daarnaast biedt De Moazoart mogelijkheden
om doelgroepen te organiseren in functie van hun
belangenbehartiging.

Meer info:
• Moazoartfeesten: info@demoazoart.be, 09 279 65 40,
www.demoazoart.be
• Inschrijven Spitfestijn: Ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9, info@demoazoart.be, 0491 34 41 28
• Big Jump: estherdebbaut@gmail.com, 0476 85 35 51,
www.facebook.com/bigjumplokeren.
Alle opbrengsten van dit gedeelde initiatief gaan opnieuw
naar Ontmoetingshuis De Moazoart en de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting in onze stad.

Big Jump wil de ‘Europese kaderrichtlijn water’ meer
bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle
Europese waterlopen in een ecologisch ‘goede toestand’
zien. Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is
zonder steun van het brede publiek. Door elk jaar opnieuw
massaal in Europese waterlopen te springen worden de
politici blijvend herinnerd aan hun beloftes. In Lokeren
wordt in de Durme gesprongen ter hoogte van de aanlegsteiger in het Prinses Josephine Charlottepark.
Alvorens in de Durme te springen kan iedereen terecht op
het spitfestijn op de speelkoer van het VTI.

Kermis wijk Oudenbos
Vrijdag 21 augustus
Gaaibolling in de tent (30 euro gratis), inleg: 1 euro
Boogschieting in de tent, op 2 liggende wippen met
bogen zonder vizier (100 euro gratis), inleg: 4,50 euro –
terug: 4 euro.
Zaterdag 22 augustus
4de fietstocht van ongeveer 30km met een aantal tussenstops. Start tussen 14 en 15 uur en aankomst aan de
feesttent; volwassenen 6 euro – kinderen tot 12 jaar 4euro.
in Lokeren
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Barbecue met mixed grill, eten tot 20 uur;
volwassenen 15 euro – kinderen 7 euro.
Kaarten: Manuella De Mol, 0474 29 20 79.
Optreden van Rent to Rock: Rent to Rock is een
coverband uit het Waasland. Zij zorgen voor een
muzikaal avontuur op de kermis. Gratis
Zondag 23 augustus
10 uur: mogelijkheid tot kaarten, biljarten en teerlingen in
het zaaltje.
10 uur: 7de Firstfitrun
Kidsrun 600 m (9.30 uur) en 1.200 m (9.45 uur)
Wedstrijdloop 5 km (10 uur) – 10 km (11 uur)
Deelnameprijs : kinderen 5 euro, volwassenen 8 euro
(voorinschrijving), 10 euro bij inschrijving ter plaatse.
Elektronische tijdopname, geldprijzen bij de 10 km-loop, mooie
prijzen voor de eerste drie van de andere reeksen, aandenken
voor iedereen, drankbevoorrading en douches voorzien. Met
uw startnummer maakt u kans op één van de 5 Bongobonnen.
Inschrijvingen, start en aankomst F.-Hanusdreef 39A.
Info: www.firstfit.be of 0475 95 21 28
12 uur: BBQ met mixed grill tot 13.30 uur.
Volwassenen 15 euro, kinderen 7 euro
Inschrijven via kaartenverkoop bij: zie zaterdag.
14 uur: Start loting petanquetornooi tripletten
Inleg 3 euro per ploeg (gratis 30 euro). Inschrijven
gebeurt vooraf op woensdagavond of zondagvoormiddag
in ’t Zaaltje, uiterlijk tegen 15 augustus.
14.30 uur: Prachtige ‘Papa Chico Vernieuwde
Zomershow 2015’ voor groot en klein in de tent.
Toegang gratis + verloting publieksprijzen. Versgebakken
pannenkoeken te bekomen.
Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.
Kleurwerkjes ten laatste binnenbrengen voor 10 augustus
bij: Marina De Vos,
Nieuwe Stationsstraat 52, tel 09 355 29 68
19.30 uur: kaarting in ’t Zaaltje (gratis 50 euro) –
inleg 1,50 euro
Gelegenheid tot een gezellige babbel met drankje in het zaaltje.

Bijlkenskermis
Vrijdag 21 augustus
14 uur : namiddag voor de derde leeftijd en mindervaliden
met optreden van One Man Orchestra Cliff
19 uur : schieting en gaaibolling
Zaterdag 22 augustus
8.30 tot 13 uur : mountainbike 30-50 km
14 uur : seriekaarting, garageverkoop en rommelmarkt aan
de tent
20.30 uur : De Bijle Stunt en spectaculair optreden van
travestiegroep Les Femmes Uniques
Zondag 23 augustus
11 tot 14 uur: aperitiefhappening met optreden Goe Vals
en uit de Moate
13 uur: barbecue
14.30: verrassingsoptreden Dirk Bauters en Vanessa
Chinitor (Songfestival 1999)
Nadien: discobar
Opgelet : nieuwe locatie door aanleg nieuwe wijk:
Hoogstraat 180 (naast Staakteschool)

Maandag 24 augustus 2015
9.30 uur: plechtige dienst voor de overleden parochianen, daarna is ‘t Zaaltje open.

39ste Gezôarse Feesten

14.00 uur: seniorennamiddag met optredens van
Johan Veugelers, Mariska B, Chris Clark.
Een zeer gevarieerd repertoire met voor ieder wal wils.
Presentatie: Ron Van Tienen. VVK en inkom: 6 euro –
koffie en 2 pannenkoeken inbegrepen.
Kaarten: Irène Cogen, Nieuwe Stationsstraat 89,
0485 24 01 51

Vrijdag 28 augustus

15 uur: Boogschieting in ’t Zaaltje voor bogen
zonder vizier
Inleg: 4,50 euro (50 euro gratis) – terug 4 euro

Zaterdag 29 augustus: Holiday Out Party

Info: kermisoudenbos@gmail.com
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Coveravond met Nederlandstalige covergroep De Gies,
The Fallen Madonnas en dans en ambiance met dj Starlines tot in de late uurtjes. Deuren in de Muylaertstraat open
om 20 uur.

Grootse jeugdparty in de sporthal van Eksaarde met licht,
geluid en video-effecten, dj’s van dienst zijn plaatselijke
talenten + o.a. dj Pat Krimson om 21.30 uur.

Zondag 30 augustus
13.30 tot 22 uur: Truckers met een Hart, Yasmine, amusement en dans met ‘Music Events Attic 77’, vuurwerkparty
met DJ Guido
Maandag 31 augustus
14.30 tot 21 uur: Feest voor de derde leeftijd en gaaibolling, Cliff (accordeon en zang), trekking tombola in de tent
op het Grijze‑Bosplein.

Zondag 30 augustus
Rommel- en brocantemarkt
Een grote markt die aangevuld wordt met optredens van
talentvolle groepjes en een namiddag vol met straat‑ en
pleinanimatie. Later op de dag is er een live optreden van
Jo Vally, die gevolgd wordt door de coverband The Mix
Tape Gang. We sluiten deze mooie dag af met de fuif
‘La Vie en Roze’ met discobar Deejays.
Zaterdag 30 augustus
Van 10 tot 17.30 uur, in de Muylaertstraat en aanpalende straten: ‘Hemelse spektakels en dagverse
wonderen’ - gratis reuzedorpsfeest
Vanaf de ochtend grote brocante- en rommelmarkt.
Nieuw! Om 11 uur cava-aperitiefconcert met Sitting
Duck in de feesttent.
Vanaf 14 uur: animatiefestival met kinderdorp en straattheater ‘Hemelse spektakels en dagverse wonderen’. Later op
de dag liveoptreden van Garry Hagger (18.30 uur) en als
top-of-the-bill ‘Wendy goes Rock’ met Wendy van Wanten
live en haar rockgroep Out of Service (20 uur). We
sluiten deze mooie dag af met de fuif ‘La Vie en Roze’ met
discobar Deejays, vanaf 22 uur.
Vrijdag 27 tot en met zondag 29 augustus,
in en rond de sporthal Muylaert,
Muylaertstraat Eksaarde.
Info: info@gezoarsefeesten.be,
www.gezoarsefeesten.be
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Burgemeester Raemdonckkermis

Vrijdag 28 augustus
19.30 uur: schieting liggende wip (zonder vizier) en
gaaibolling in de tent op het Grijze‑Bosplein.
Zaterdag 29 augustus
14.30 uur: petanque, rommelmarkt, kinderanimatie met Mr
Creezy (+ballonplooiact),
20 uur: steakfestijn, schlageravond met Ronny Lee & Rudy
Clarck
22 uur: Kermis Party met DJ Guido

Buurtfeesten
• Zaterdag 4 juli: buurtfeest ‘Den beün hoek’ –
Ward De Bockstraat (doodlopend straatstuk)
- Van 8 tot 14 uur: rommelmarkt
- Van 14 tot 16 uur: gezelschapsspelen +
springkasteel
- Van 16 tot 2 uur: BBQ
• Zaterdag 4 juli: buurtfeest Charles De
Costerstraat
• Zaterdag 4 juli: buurtfeest ’t Composthoekje
Vrouwenwijk Lokeren – speelpleintje Leonie
Van Moerstraat
- Van 18 tot 24 uur: drank en versnaperingen
• Vrijdag 3 juli en zondag 5 juli: buurtfeest
Vogelwijk Lokeren – schuttersterrein Verloren
Boslaan/Snepstraat
- Vrijdag 3 juli 20 uur: quiz
- Zondag 5 juli 12 tot 22 uur: BBQ, spelnamiddag en
nieuw Vlaams talent
• Vrijdag 10 juli – zondag 12 juli: buurtfeest
Molenberg – P.J. Vranckenstraat 19
- Vrijdag 10 juli van 17 tot 21 uur: jogging
– Zaterdag 11 juli van 12 tot 24 uur: buurtfeest
• Zaterdag 22 augustus: buurtfeest Zwaluwstraat –
Zwaluwstraat
- Van 15 tot 22 uur
in Lokeren
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AGENDA
Woensdag 1 juli


Info en inschrijvingen: Dirk Van de
Vyver, vandevyver.dirk@gmail.com,
09 336 58 04

VORMING/INFO

Infosessie
tweedekansonderwijs
Heb je ooit de kans gemist om je middelbare school af te maken en wil je nog een
diploma secundair onderwijs behalen?
Dat is een goed idee. Een diploma opent
immers vele deuren. In onze infosessie
krijg je uitleg over de mogelijke opleidingen, vakken, leertrajecten, vrijstellingen,
cursusgeld, etc. De cursussen starten
begin september.
18.30 tot 19.30 uur, CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

FEEST

Buurtfeest Kopkapel
Zie UiTgelicht. Ook op 5 juli.
Info: Erwin, 09 348 94 57
HOBBY/TOERISME

Ward De Bock rommelmarkt
Den Beuen Hoek
Zie ook UiTgelicht – Buurtfeesten
hierboven.
9 tot 13 uur, Ward De Bockstraat
(doodlopend gedeelte straat)
Info en inschrijvingen: Herbert
Souffriau, 0474 38 96 92,
herbert.souffriau1@telenet.be

HOBBY/TOERISME

FESTIVELó – Muzikale
fietstocht
Zie UiTgelicht.
10.30 uur (start Markt), Markt 1;
12 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
www.lokeren.be/festivelo,
www.moerbeke.be/festivelo
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Infosessie ‘Ontdek het graduaat informatica in Lokeren’
Wil je aan de slag in de wereld van snel
evoluerende technologie en ICT? De
sector biedt ook aan leergierige IT-ers
uitdagende doorgroeikansen. Op deze
infoavond geven de docenten uitleg bij
het programma.
19 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Zaterdag 4 juli


FEEST

Zomerbarbecue KVG

Elke zaterdag van 10 tot 12 vind je in
de bib op de 1ste verdieping boeken
die je niet hoeft terug te brengen. Breng
een eigen boek mee dat je graag wil
doorgeven zodat iemand anders het ook
kan lezen en ruil het in voor een boek dat
je mag houden, wegschenken, of opnieuw
binnenbrengen. Of ruil het voor een bon
waarmee je een volgende keer een boek
kan ruilen. Kom gerust eens kijken hoe het
werkt. Ook op 18 en 25 juli.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

Zondag 5 juli

Zomerbarbecue Katholieke Vereniging
Gehandicapten Lokeren. Optreden
Stefan Edwards.
18 tot 20 uur – 21 uur (optreden),
Parochiezaal Doorslaar; 7 euro (kinderen) – 17 euro (volwassenen)
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FEEST

Buurtfeest Kopkapel
Zie UiTgelicht, ook op 4 juli.
Info: Erwin, 09 348 94 57

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,
www.vzwdurme.be
SPORT

2 Marobeltocht
e

7-11-17-23-30 km (vrije start tot 15 uur)
en 50 km (vrije start tussen 6 en 8 uur)
wandelen. Parcours langs Zuidlede,
Moervaart, Daknam en Eksaarde. Ieder
uur trekking van een inschrijfkaart met
als prijs een rugzak geschonken door
Marobel. Genieten van de natuur.
Verzorgde rustposten.
6.30 tot 18.30 uur, Buso Klimop,
Karrestraat 80;
1,50 euro – 1,10 euro (leden)
Organisatie en info:
Reynaertstappers vzw,
www.reynaertstappers.be

Vrijdag 10 juli


SPORT

HOBBY/TOERISME

Draaiorgelfestival in de
straten van de binnenstad

VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding

Molenberg‑loop voor jong en
oud
Kids‑loop (300m en 800m)/volwassenen‑
loop (5km). Prijs: medaille voor alle
kinderen en duikinitiatie voor 5km‑loop.
Gezellige sfeer en drankje in de feesttent.
Inschrijven tot 8 juli.
19 uur (start kinderen) – 19.30 uur
(start volwassenen), Molenberg‑wijk,
Pierre-Jacques Vranckenstraat 2;
1 euro (kind) – 2 euro (volwassenen)
Organisatie en info:
krispodevyn@skynet.be

Zondag 12 juli


HOBBY/TOERISME

Lokerse Winner

Zeventien verschillende orgelspelers
begeleiden je op een prachtige wandeltocht door het centrum van Lokeren en
laten je meegenieten van hun uiteenlopende muziekjes. De draaiorgels spelen
ten dans en voor de kleinsten onder ons
is er randanimatie voorzien.
13 tot 18 uur, vertrek (Markt)
Organisatie en info:
Draaiorgelfestival Lokeren,
0473 50 11 26,
draaiorgelfestival‑lokeren‑20151.webnode.be

De prenatale lessen geven aanstaande
ouders de kans zich voor te bereiden op
de bevalling, waarbij ze een kijkje kunnen
nemen op de kraam‑ en verlosafdeling.
Aanstaande ouders kunnen een keuze
maken tussen de vermelde data en
zich telefonisch inschrijven tijdens de
kantooruren of tijdens de kraambeurs.
De lessen kunnen ook apart worden
gevolgd. De lessen starten stipt, en hebben plaats op de kraamafdeling van het
AZ Lokeren. Ook op 16, 28 en 30 juli en
op 18, 20, 25 en 27 augustus.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woensdag 15 juli
HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd
De Lokerse hondenvereniging organiseert reeds voor de 23e keer haar
Internationale Rashondententoonstelling
‘Lokerse Winner’. Een 600‑tal honden
uit de rasgroepen 1 (herdershonden
en veedrijvers) en 2 (Schnauzers en
Pinschers, Molossers en Zwitserse
Sennenhonden) zullen die dag deelnemen aan dit kynologisch evenement en
beoordeeld worden door keurmeesters
uit binnen‑ en buitenland. Op dezelfde
dag en locatie gaat eveneens de
kampioensclubmatch door voor griffonnetjes, Brabandertjes en continentale
dwergspaniels. Een niet te missen dag
dus voor de hondenliefhebbers.
10 tot 18 uur, Sportterreinen
FC Daknam, H.-Geestmolenstraat
Organisatie en info: Myriam
Vermeire, 09 348 20 42

Koppelhengelwedstrijd.
14 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info:
Visclub De Witvis, 0473 31 01 41

Dinsdag 14 juli


SPORT

Fietstocht Eksaarde
35 en 50 km.
13 en 16 uur, voetbalplein
FC Eksaarde, Canondreef 2
Organisatie en info: WBV,
Geert Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.be



HOBBY/TOERISME

Proevertjeswandeling ‘Van
alle markten thuis’
De gids staat klaar om u op sleeptouw
te nemen lans de rijke en kleurrijke
geschiedenis van het Lokerse marktgebeuren en zijn koopwaar. Na deze
tocht bent u van alle markten thuis, hebt
u kunnen genieten van de pittige uitleg
over de geschiedenis van het Lokerse
marktgebeuren en hebt u geproefd van
heel wat typische markthapjes. Maximum
20 deelnemers, inschrijving is noodzakelijk.
Ook op 19 augustus.
Vertrek: Sint‑Laurentiuskerk,
Kerkplein; 8 euro
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, 09 340 95 74,
toerisme@lokeren.be

in Lokeren
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Donderdag 16 juli


VORMING/INFO

Prenatale les – arbeid en
bevalling

HOBBY/TOERISME

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

Dinsdag 21 juli

Dinsdag 28 juli


VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
Zie 14 en 16 juli. Ook op 30 juli en op 18,
20, 25 en 27 augustus.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)



FEEST

Donderdag 30 juli


Nationale Feestdag
HOBBY/TOERISME

Achter de schermen van
Lokeren Feest

Zie 14 juli. Ook op 28 en 30 juli en op 18,
20, 25 en 27 augustus.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Zaterdag 18 juli


Na de Vlaamse feestdag viert Lokeren
ook de Nationale Feestdag. Op dinsdag
21 juli wordt de lofzang ‘Te Deum’

HOBBY/TOERISME

gezongen in de Sint‑Laurentiuskerk.

Hengelwedstrijd

Aan de voet van het ‘Monument der
Gesneuvelden’ op het Vrijheidsplein
zullen om kwart voor 11 bloemen
en kransen worden neergelegd. Het

Wandeling ‘Achter de schermen van
Lokeren Feest’. Aan de vooravond
van het feestgedruis bezoeken we de
Lokerse feestterreinen met een exclusief
bezoek backstage-onstage. We sluiten
af met een festivalpint. Voorinschrijvingen
verplicht vanaf 1 juli (maximum
100 deelnemers).
18.30 uur, Infopunt Toerisme,
Markt 2; 8 euro
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, 09 340 95 74,
toerisme@lokeren.be

bestuur doet een warme oproep om de
huizen te bevlaggen met de Belgische
driekleur.
11 uur, Sint‑Laurentiuskerk
Info: Mathias Seels, 09 340 94 06,
secretariaat@lokeren.be

Zaterdag 25 juli


HOBBY/TOERISME

Marathonhengelwedstrijd

Boekenruilrek

Bosparkfeesten.

Zie 4 juli.

9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur,
Bospark, Nachtegaallaan 1
Organisatie en info:
Visclub De Witvis, 0473 31 01 41

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

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 14, 16 en 18 juli. Ook op 18, 20, 25
en 27 augustus.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Zaterdag 1 augustus


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Elke zaterdag van 10 tot 12 vind je in
de bib op de 1ste verdieping boeken
die je niet hoeft terug te brengen. Breng

een eigen boek mee dat je graag wil
doorgeven zodat iemand anders het ook
kan lezen en ruil het in voor een boek
dat je mag houden, wegschenken, of
opnieuw binnenbrengen. Of ruil het voor
een bon waarmee je een volgende keer
een boek kan ruilen. Kom gerust eens
kijken hoe het werkt. Ook op 8, 15, 22
en 29 augustus.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek

HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd

SPORT

14 tot 18 uur, Bospark,

Driedaagse voor Elite ZC +
U23 (beloften)
Grote Prijs Stad Lokeren –
Ereprijs Roger De Neef

Nachtegaallaan 1

Zie UiTgelicht. Ook op 5 en 7 augustus.

Organisatie en info: Visclub De

Vertrek 15 uur

Beker van de stad
Lokeren-hengelwedstrijd.

Witvis, 0473 31 01 41
SPORT
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek

Lokeren, www.facebook.com/

Schieting Koninklijke Gilde
Sint-Sebastiaan
Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

Boekenruilreklokeren

Feestweek. Ook op 5 augustus.

SPORT
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ste

SPORT

Optiek Sonck Streetrace

Kermisfietstocht

Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

Feestweek.

Feestweek.

Dinsdag 4 augustus

Zondag 2 augustus





HOBBY/TOERISME

HOBBY/TOERISME

Dagvaartocht Lokeren-domein
Puyenbroeck Wachtebeke
met het passagiersschip de
Gentse Barge

het natuurreservaat Molsbroek (in

Dagvaartocht ‘Van de
Lokerse naar de Gentse
haven’

beheer van vzw Durme). Gratis

Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

wandeling met natuurgids. Graag een

Feestweek.

seintje vooraf indien je met een groep

Info en inschrijvingen: Infopunt

aanwezig zal zijn.

Toerisme, Markt 2, 09 340 95 74,

14.30 uur, Bezoekerscentrum

toerisme@lokeren.be

Een ervaren natuurgids neemt je mee
op een boeiende wandeling rondom

Molsbroek, Molsbergenstraat 1
Organisatie en info: vzw Durme,
www.vzwdurme.be

Woensdag 5 augustus


Maandag 3 augustus


HOBBY/TOERISME

Dagvaartocht Lokeren-Moerbeke met het passagiersschip
de Gentse Barge

SPORT

Running guidetour ‘Neem
een loopje met de Lokerse
Feestweek’
zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse
Feestweek. Ook op 8 augustus
info en inschrijvingen: Infopunt

Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

Toerisme, Markt 2, 09 340 95 74,

Feestweek.

Feestweek.

toerisme@lokeren.be

Info en inschrijvingen: Infopunt

Info en inschrijvingen: Infopunt

Toerisme, Markt 2, 09 340 95 74,

Toerisme, Markt 2, 09 340 95 74,

toerisme@lokeren.be

toerisme@lokeren.be

in Lokeren
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SPORT

Driedaagse voor Elite ZC +
U23 (beloften)
Grote Prijs Stad Lokeren –
Ereprijs Roger De Neef

10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3

SPORT

Schieting Koninklijke Gilde
Sint-Sebastiaan

Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
SPORT

Running guidetour ‘Neem
een loopje met de Lokerse
Feestweek’
zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

HOBBY/TOERISME

Hengelwedstrijd
10de koppel-hengelwedstrijd
Snookerhal ‘De Roos’.
12.30 tot 18 uur, Bospark,
Nachtegaallaan 1
Organisatie en info: Visclub De
Witvis, 0473 31 01 41

Feestweek.

Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse

Info en inschrijvingen: Infopunt

Feestweek.

Toerisme, Markt 2, 09 340 95 74,
toerisme@lokeren.be

Donderdag 6 augustus




Organisatie en info: Boekenruilrek

Zie UiTgelicht. Ook op 3 en 7 augustus.
Vertrek 15 uur

Zaterdag 15 augustus

HOBBY/TOERISME

Duivenmaatschappij ‘Eerlijk
moet niemand vrezen’
Eksaarde-Doorslaar

Zondag 9 augustus


HOBBY/TOERISME

Kermisdagfietstocht ‘In de
sporen van Reynaert’

SPORT

Cyclotochten

Zie UiTgelicht, Overzicht Lokerse
Feestweek.
Start: 9 - 9.15 en 9.30 uur,
Infopunt Toerisme, 6 euro.
Inschrijving noodzakelijk (vanaf

Prijsuitreiking. Zie ook UiTgelicht,

1 juli), maximum 100 personen,

Overzicht Lokerse Feestweek.

Infopunt Toerisme, Markt 2,

18 uur, Rechtstraat 326 (lokaal)

09 340 94 74 toerisme@lokeren.be

Info: Davy Fierens, 0478 91 09 57

Vrijdag 7 augustus

Dinsdag 18 augustus




SPORT

VORMING/INFO

Driedaagse voor Elite ZC +
U23 (beloften)

Prenatale les – borstvoeding

Grote Prijs Stad Lokeren – Ereprijs
Roger De Neef
Zie UiTgelicht. Ook op 3 en 5 augustus.
Vertrek 15 uur

Cyclotochten van 40 en 60 km langs
rustige en goed uitgepijlde wegen. Er is
ook een tweede startplaats voorzien in
Heusden, café Zandhekken.

Zaterdag 8 augustus


8 tot 10.30 uur, café Pompierken,
Lepelstraat 11; 2 euro
Organisatie en info: wtc

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

Raepespurters vzw Lokeren,
willy.dhont@skynet.be

Zie 14, 16, 18 en 30 juli. Ook op 20, 25
en 27 augustus.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2

Zie 1 augustus. Ook op 15, 22 en

Organisatie en info: AZ Lokeren,

29 augustus.

09 340 83 85 (kantooruren)
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Woensdag 19 augustus


sierkippenkwekerij ‘Het Hoenderpark’
(Hillarestraat 121) en de Reynaert
Wijn– en Biergilde (Veldeken 2) zijn

HOBBY/TOERISME

Proevertjeswandeling ‘Van
alle markten thuis’
Zie 15 juli.
Vertrek: Sint‑Laurentiuskerk,
Kerkplein; 8 euro
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, 09 340 95 74,
toerisme@lokeren.be

Donderdag 20 augustus


de verzamelplaatsen in Lokeren waar
verschillende ambachten zichzelf voorstelllen. Infopunt Toerisme organiseert
themaboottochtjes ‘Ambachten op en
aan de Durme’. Ook op 23 augustus.

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 14, 16, 18 en 30 juli en 18 augustus.
Ook op 25 en 27 augustus.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

activiteiten.
Organisatie: FC Daknam,
Heilige-Geestmolenstraat 42A
Info: www.fcdaknam.be
SPORT

Infopunt Toerisme, 09 340 95 74,

Beat that Bus- een
loopwedstrijd vol uitdagingen

toerisme@lokeren.be,

Alweer een loopwedstrijd? Ja, maar dan

www.ambachtelijkweekend.be

niet zoals alle andere! Bij ‘Beat That

Organisatie en info:

Bus’ bepaalt de deelnemer zelf het doel:
HOBBY/TOERISME

Zie 1 augustus. Ook op 29 augustus.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/

ga je voor de 5 km, 10 km, of probeer
je toch zoals een echte held de bus in
te halen tijdens de endurance-run? Een
ideale manier om die feestenkater uit de
benen te schudden.
Info en inschrijvingen:
www.beatthatbus.be.

Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Maai- en graaswandeling
Geschiedenis, planten, dieren en



Fandag voor groot en klein met allerlei

tus op het Infopunt Toerisme.

Natuurwandeling voor iedereen.

Zaterdag 22 augustus

Daknamdag

Haal de brochure op vanaf begin augus-

Boekenruilrek

VORMING/INFO

SPORT

beheer van dit uitzonderlijk stedelijk
natuurgebied wordt uit de doeken

Maandag 24 augustus


VORMING/INFO

Kindercursus vzw Durme:
‘Het geluksvogeltjeskamp’

gedaan. De conservator vertelt wat,
FEEST

Ambachtelijk weekend in het
Waasland

hoe en waarom welk beheer wordt
uitgevoerd (buggyvriendelijk mits
wat modder, honden toegelaten).
Wandelschoenen zijn voldoende.
14 tot 15.30 uur, De Buylaers (via
De Vinderij), Bleekmeersstraat 17
Organisatie en info: vzw Durme,
christophe.hillaert@telenet.be,
www.vzwdurme.be

Zondag 23 augustus


We bouwen samen een warm nest,
FEEST

gaan op zoek naar vogels en worden zelf
allemaal geluksvogeltjes. Loopt door tot

Over het hele Waasland en in Zeeland

Ambachtelijk weekend in het
Waasland

stellen ambachtslui hun ateliers op

Zie 22 augustus.

Bezoekerscentrum Molsbroek,

en demonstreren hun kunnen en

Organisatie en info:

Molsbergenstraat 1;

kunst. Thema is dit jaar ‘Water’. De

Infopunt Toerisme, 09 340 95 74,

40 euro (leden van vzw Durme) –

en met 27 augustus.
13.30 tot 16.30 uur,

toerisme@lokeren.be
in Lokeren
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55 euro (niet‑leden)

pannenkoeken of iets fris. Vanaf 18 uur:

Organisatie en info: vzw Durme,

Lokerse paardenworsten met frietjes

Marieke De Vos, 09 348 30 20,

(zonder reservering). Vanaf 19.30 uur:

marieke.devos@vzwdurme

een optreden van The Bonfire Collection.
Vanaf 15 uur, Nijsstraat 67
Info: 09 349 31 00

Dinsdag 25 augustus


HOBBY/TOERISME

VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding

Zondag 30 augustus


HOBBY/TOERISME

Lokerse herdenking
WOI in de Westhoek slotherdenkingsplechtigheid

Boekenruilrek
Zie 1 augustus.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,

Zie 14, 16, 18 en 30 juli en 18 en

Kerkplein 3

20 augustus. Ook op 27 augustus.

Organisatie en info: Boekenruilrek

19.30 uur, kraamafdeling

Lokeren, www.facebook.com/

AZ Lokeren, Lepelstraat 2

Boekenruilreklokeren

Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Donderdag 27 augustus


HOBBY/TOERISME

Lokerse herdenking WOI in
de Westhoek – busdagtocht
met slotplechtigheid aan de
Menenpoort

Zie 29 augustus.
18 uur, Vrijheidsplein
Organisatie en info:

VORMING/INFO

Infopunt Toerisme, 09 340 95 74,
toerisme@lokeren.be

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 14, 16, 18 en 30 juli en 18, 20 en
25 augustus.

TENTOONSTELLING

19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

26 april tot 13 september


Zaterdag 29 augustus


De Lokerse wielertoeristen fietsen in
een tweedaagse naar de Westhoek.

‘Landschap en Geometrie’

’s Avonds legt een officiële delegatie
FEEST

Tuinfeest Honingraat vzw

van Lokeren een krans neer onder de
Menenpoort en zondag 30 augustus is
er om 18 uur een slotherdenkingsplechtigheid aan het Vredesmonument op het
Vrijheidsplein in Lokeren. Beperkt aantal
plaatsen, inschrijving vanaf 1 juli.
7.45 uur (vertrek), Infopunt
Toerisme, Markt 2; 55 euro

Vanaf 15 uur: gezellige opentuindag
met springkasteel en spelletjes voor de
kleinsten, vergezeld van koffie en taart,

38

(maaltijd, boottocht en bezoek

De Lokerse kunstenaars Frans

brouwerij)

Van Kerckhove en Rik Annerel lijken

Organisatie en info: Infopunt

elkaars tegenpolen. Frans schildert

Toerisme, 09 340 95 74,

landschappen waar de kleuren van

toerisme@lokeren.be

afspatten. Rik maakt strakke, geometrische werken, koel en beheerst. Of
is dat maar schijn, en hebben ze meer
met elkaar gemeen dan je zou denken?

Juli en augustus

Een dubbeltentoonstelling in het
Stadsmuseum geeft u de uitzonderlijke



kans om dat mysterie zelf te ontrafelen.

Tentoonstelling Fotoclub

Markt 15A, 09 345 44 58,

Met werk van Els Dierick, Lydia

museum@lokeren.be,

Elegeert, Danny Collewaert, Willy De

www.lokeren.be

Boevere, Kamiel Van den Broeck, Jozef

Woe-za 14-17 uur, zo 10-12 uur en

Verhaeghe, Geert De Baere, Griet De

14-17 uur; toegang gratis

Smet en Etienne Ysewyn
Jozef Verhaeghe, Hans Baeté, Kamiel

Van 1 juni tot en met
31 oktober


Van Den Broeck, Etienne Ysewyn.
Vanaf 29 maart tot eind juli

Hall CC Lokeren, Kerkplein 5
Open tijdens de openingsuren CC
Lokeren. Gratis.

tijdens de openingsuren in
bezoekerscentrum Molsbroek

‘Foto zoekt muur’

(Molsbergenstraat 1).

Van begin juni tot eind oktober tonen de

Meer info: vzw Durme,

cursisten digitale fotografie van CVO

Marieke De Vos, 09 348 30 20,

Leerstad hun foto’s op diverse locaties

marieke.devos@vzwdurme.be

in Lokeren: in het stadhuis, cultureel
centrum, Infopunt Toerisme, ziekenhuis,
Sociaal Huis, en vele handelszaken in
het centrum. Wordt gecombineerd met
de lancering van het 1e CVO-biertje.
Ontdek alle foto’s, al fietsend of wandelend door de stad.

WORDT VERWACHT
Lokeren Leeft

Juli tot 13 september


Mini-expo Anton Vlaskop
Stadsmuseum

CVO Leerstad Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be

Op zaterdag 12 en zondag 13 septem-

Tijdelijke fototentoonstelling
vzw Durme april-juli :

ber staat er heel wat op stapel in de
Lokerse binnenstad. De modewandeling



laat al voor de 10de keer de nieuwe
collectie showen door modellen-

‘Vier Seizoenen in één dag’

voor-één-dag, op de Vrijetijdsmarkt

Een fotoreeks, of samenvoeging van

kan je proeven van het aanbod van

beelden, genomen in reservaat het
Molsbroek en bijeengebracht door leden

De expositie over Anton Vlaskop in de

van Fotoclub Lokeren. De fotografen

museumwinkel van het Stadsmuseum

brengen een overzicht van wat de natuur

geeft de bezoeker een inkijk in het

binnen een periode van de vier seizoenen

artistieke leven van de dichter en taal-

in het reservaat aan diversiteit te bieden

kunstenaar. Zijn dichtbundels worden

heeft. Er werd getracht om gekende en

gelinkt aan documenten, tekeningen,

minder gekende aspecten van het reser-

brieven en beeldend werk. Ook zijn con-

vaat in beeld te brengen. Afhankelijk van

tacten met andere schrijvers, dichters en

de fotograaf ligt de focus op details van

beeldend kunstenaars komen aan bod.

de plantenweelde, watervogels, insecten

Organisatie en info: Stadsmuseum

of het panorama zoals de bezoeker

Lokeren, Markt 15A

het ziet vanop de wandeldijk. Auteurs

Openingsuren: woe-za 14-17 uur,

fotomateriaal: Els Dierick, Lydia Elegeert,

zo 10-12 uur en 14-17 uur,

Freddy Meert, Danny Collewaert,

toegang gratis

verschillende culturele, sport– en jeugdverenigingen en vanaf 20 uur mag je de
zanger/es in jezelf naar boven halen voor
‘Lokeren Zingt.’
Op zondag 13 september vindt de
27ste Open Monumentendag plaats:
de beeldenwandeling wordt in een
nieuw kleedje gestoken en de dienst
Monumentenwacht demonstreert haar
werking op verschillende locaties in
Lokeren en Daknam.
Meer informatie: Infopunt Toerisme,
Markt 2, toerisme@lokeren.be of
09 340 94 74

in Lokeren
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Kunstacademie

Ter Beuken
In de Kunstacademie Ter Beuken kunnen kinderen, jongeren en volwassenen genieten van een
opleiding in de podiumkunsten. Er worden ook lessen algemene beeldende vorming gegeven aan
kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Er wordt naschools, deeltijds kunstonderwijs geboden in muziek,
woord en beeldende kunst. Deze studierichtingen kunnen gecombineerd worden.
De Kunstacademie Ter Beuken is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Er worden lessen gegeven in Eksaarde, Lokeren, Waasmunster en Zele.
Inschrijven vanaf woensdag 26 augustus tot maandag 30 september, meebrengen: Kids-ID en
Bancontactkaart.

Info: Groendreef 8, 09 340 95 23, kunstacademie@lokeren.be,
www.lokeren.be/kunstacademie

40

INFOKRANT LOKEREN | juli/augustus 2015

