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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:

Doe jij ook je ding
zonder cannabis?
De zomer is bijna in het land. Je hangt met je vrienden wat rond in
het park of aan het water en festivals schieten als paddenstoelen
uit de grond. Maar we willen het in deze JAC‑flash niet verder
over paddenstoelen hebben, wel over een andere drug: cannabis.
De bekendste producten van de cannabisplant of hennepplant
zijn hasj en marihuana (wiet). Cannabis wordt gegeten of gerookt
(blowen, een joint smoren). En het zou zomaar kunnen dat je er
op een dag mee in contact komt. Dan heb je een keuze: doe ik
mee of niet?
Kies jij om niet mee te doen? Je bent niet de enige: 82% van de
12-18-jarigen gebruikt geen cannabis. Dat is 4 op 5 jongeren. Zij
gaven als populairste redenen om niet te blowen: ‘Omdat ik geen
cannabis nodig heb’, ‘omdat het gevaarlijk en ongezond is’ en
‘omdat de effecten me niet interesseren.’
Als je met vrienden over cannabis praat, vertel hen dan hoe jij
over blowen denkt. Maak duidelijk dat je geen cannabis nodig
hebt om je te amuseren en je goed te voelen. Ook wanneer je
vrienden je een joint zouden aanbieden, is het belangrijk om
sterk in je schoenen te blijven staan en je bij je eigen mening te
houden. Niet gemakkelijk, denk je? Je vindt tips op www.druglijn.
be. Ga naar ‘drugs-ABC’ en klik door op ‘cannabis’. Of spring eens
binnen in JAC Lokeren.
Je keuze om niet te blowen, bewijst dat je je niet zomaar laat
meeslepen. Je maakt gezonde en veilige keuzes en daar dwing
je respect mee af. Hier alvast enkele redenen om je keuze te
ondersteunen:

JJCannabisgebruik is riskanter dan de meesten denken.

Cannabis is een natuurlijk product, maar geen ‘onschuldig
plantje’. Het is een drug en elk druggebruik houdt risico’s in.
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Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

JJHasj- of wietgebruik is slecht voor de concentratie en het
geheugen. Je kunt er schoolproblemen door krijgen.

JJBij regelmatig gebruik is er veel kans op geestelijke verslaving

of gewenning. Maar ook bij experimenteren met wiet kan het
al fout gaan en kan je je heel slecht beginnen te voelen.
JJWie op jonge leeftijd cannabis gebruikt, loopt een grotere
kans op verslaving en op een psychose. Steeds meer
onderzoek toont aan dat regelmatig cannabisgebruik voor
blijvende veranderingen in de hersenen zorgt, zeker bij jonge
gebruikers.
JJCannabis is verboden, voor iedereen, minder- én meerderjarigen. Je kunt problemen krijgen met de politie en het gerecht.
Of je gebruikt of niet, is jouw eigen keuze. Die keuze respecteren
we op het JAC. We staan zonder oordeel klaar voor elke jongere,
voor elke vraag. We vinden het vooral belangrijk om jou zo
goed mogelijk verder te helpen als je met een vraag zit of
extra informatie zoekt. Dus ook als je cannabis of andere drugs
gebruikt, kun je steeds bij ons terecht.
Bron: www.druglijn.be
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 uur tot 16 uur,
of op afspraak.

VERS VAN DE PERS

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Frans Van Kerckhove

Rik Annerel

Kunstmysterie
in het Museum”
‘Landschap en Geometrie’,
unieke dubbeltentoonstelling van twee Lokerse kunstenaars

De Lokerse kunstenaars Frans Van Kerckhove en Rik Annerel lijken elkaars tegenpolen.
Frans schildert landschappen waar de kleuren van 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? Een dubbeltentoonstelling in het Stadsmuseum geeft u de
uitzonderlijke kans om dat mysterie zelf te ontrafelen.

“Het idee voor een dubbententoonstelling met werk van
Rik en Frans leeft al jaren”, legt museumconservator Leen
Heyvaert uit. “Ik ben heel blij dat de tentoonstelling er
eindelijk is, in de feestzaal van het museum dan nog, waar
het licht prachtig binnenvalt, en de werken perfect tot hun
recht komen.”

in mijn kleurgebruik. Voor het jaar 2000 waren mijn kleuren
vaak somber, met veel groen en bruin. Daarna zijn ze
geleidelijk aan heviger en intenser geworden.”

Van Kerckhoves alfabet

Frans Van Kerckhove (°1945 Lokeren) laat zijn landschappen groeien vanuit schetsen, die hij buiten in de open
ruimte maakt. “Die schetsen zijn heel eenvoudig, later in
het atelier werk ik ze uit in kleur. Of ik maak miniaturen, die
ik later op groot formaat uitvoer. Ik werk graag op groot
formaat, liefst zo groot mogelijk. Daar kun je je als artiest
volledig in uitleven. En kleur is essentieel in mijn werk. Ik
gebruik zoveel mogelijk kleur. Er zit een duidelijke evolutie

Opmerkelijk: Frans Van Kerckhove heeft een eigen
kleuralfabet ontwikkeld. Met 25 basiskleuren ‘schrijft’ hij al
zijn schilderijen. Gecombineerd en gemengd, leveren die
25 kleuren eindeloze mogelijkheden. Voor landschappen
bijvoorbeeld, waarin de mens opvallend afwezig is. “Het
landschap op zich interesseert mij vooral. Die landschappen hoeven voor de kijker niet herkenbaar te zijn. Al zitten
er voor mijzelf altijd wel herkenningspunten in. Knotwilgen
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bijvoorbeeld, komen vaak terug. Maar ik schilder ook wel
graag portretten. In de tentoonstelling zit een prentenkabinet, met 58 kleine werken die een mooi overzicht geven
van de evolutie in mijn werk.”

Annerels schatkamer
Rik Annerel (°1944 Baasrode) werkt vanuit lijnen, vormen,
geometrie. Uitgepuurd, tot hun essentie teruggebrachte
materialen, die toch – misschien net daarom – een wereld
oproepen. “Ik heb lang gewerkt als grafisch vormgever, misschien heeft mijn stijl daarmee te maken. Mijn inspiratie komt
vooral uit het materiaal zelf. In het begin van mijn carrière
werkte ik vooral in blauwe hardsteen. Dat is daarna staal
geworden, en nu hout. Ik volg daar nu een cursus machinale
houtbewerking voor. Ik heb een grote voorraad staal en hout
liggen, waar ik voor mijn werken graag uit put. Ik ben een
echte hamsteraar. Zo ben ik bijvoorbeeld met hout beginnen
werken, omdat ik toevallig aan een grote partij hout kon
geraken. Ik begin vaak met een schets of een tekening, maar
het is toch vooral het materiaal zelf dat mijn werk stuurt.”

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

In Annerels werk zijn vooral lijn, vorm en ritme dominant.
“De schaal van mijn werk varieert. Om praktische redenen
is in deze tentoonstelling geen echt monumentaal werk te
zien. Al heb ik dat wel, in mijn eigen tuin bijvoorbeeld staat
20 monumentale werken. Een tentoonstelling als deze is
belangrijk, die geeft mij focus, en zorgt voor deadlines die
mij stimuleren.”
Beide kunstenaars zien in de dubbeltentoonstelling een
duidelijke waardering voor hun werk. “Het is een prima
manier om ons werk te tonen aan een nieuw publiek.
Dat we in dit mooie Stadsmuseum mogen tentoonstellen,
in deze prachtige zaal, is fantastisch. Alsof onze stad ons
een exceptioneel kwaliteitslabel heeft gegeven.”

i

‘Landschap en Geometrie’ loopt tot en met
13 september in het Stadsmuseum, Markt 15A
(09 345 44 58, museum@lokeren.be,
open woe-za 14-17 uur, zo 10-12 en 14-17 uur.
Gratis toegang.)

Huren kost geld.
Maar je kunt een
premie krijgen
Een huis huren kost veel geld. Daarom kunnen mensen met een laag inkomen een premie
krijgen. Dat is de Vlaamse huurpremie. Die huurpremie kan ten hoogste 120 euro per
maand zijn. Per persoon die je ten laste hebt, komt daar nog 20 euro bij.
Je moet die premie wel aanvragen. De Vlaamse overheid stuurt je daarvoor een brief.

Je kunt een huurpremie krijgen
• als je een huis huurt met een huurcontract op papier
• als je al vier jaar of langer ingeschreven bent bij Tuinwijk.
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Je mag ook in andere gemeenten op de wachtlijst staan
• als je huidige huurhuis in voldoende goede staat is
• als je een laag inkomen hebt.
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Wat moet je daarvoor doen?

Open dit om
de huurpremie
te kunnen
krijgen!

• Je brievenbus in de gaten houden. Als je in
aanmerking komt voor een huurpremie,
krijg je een brief. Daar staat deze sticker
op.
• Bij de brief zit een formulier. Dat moet je invullen. Maar
breek er je hoofd niet over. Ga langs bij Ans Quintelier
op het stadhuis of Davy D’hont in het Sociaal Huis. Zij
vullen het in voor jou.
• Heb je geen brief gekregen? Ga dan langs bij Tuinwijk
om te controleren of je al 4 jaar of langer bent ingeschreven. En neem daarna contact met Ans of Davy.

Wat mag je niet vergeten?
Om de twee jaar je inschrijving op de wachtlijst van
Tuinwijk vernieuwen. Doe je dat niet, dan schrapt Tuinwijk
je van de lijst. En kun je ook geen huurpremie krijgen.

Tuinwijk stuurt je een brief. Doe zeker wat daarin gevraagd
wordt.

Wat mag je niet doen?
Als Tuinwijk je een sociale woning aanbiedt, dan mag je die
niet weigeren. Als je weigert, dan verlies je je premie.

Heb je nog vragen?
Neem contact op met:
Ans Quintelier (dienst Huisvesting Stad Lokeren):
09 342 30 28, ans.quintelier@lokeren.be
Davy D’hont (Sociaal Huis): 09 340 86 69,
Davy.D’Hont@ocmw.lokeren.be
CVBA Tuinwijk: 09 348 27 38, info@tuinwijk.woonnet.be,
Meersstraat 8

Realityreeks Offline

toont het echte leven
in de Lokerse jeugdhuizen
Tieners vinden moeilijker dan vroeger de weg naar de Lokerse jeugdhuizen. Dat is jammer,
want jeugdhuizen blijven voor hen veilige plekken waar ze dingen kunnen leren en
uitproberen, en veel vrienden kunnen maken. Om tieners daarvan te overtuigen, en T-Klub
en Okapi te steunen bij hun ledenwerving, heeft de stad Lokeren bij TvOost een reeks van
acht uitzendingen besteld, die een unieke kijk geven op alle facetten van T-Klub en Okapi.
De realityreeks heet Offline - Het echte leven in de Lokerse jeugdhuizen, en wordt op
TvOost wekelijks uitgezonden van zaterdag 16 mei tot en met 4 juli.

De bezoekers van de jeugdhuizen worden ‘ouder’. Het zijn
overwegend twintigers, terwijl de ‘natuurlijke’ aangroei van
het jeugdhuispubliek met tieners, enigszins stokt. Een ‘instroom’ van nieuwe, jonge leden is nochtans belangrijk voor
de jeugdhuizen om hun werking op peil te houden. De tiener
van nu leeft digitaal, vindt leeftijdsgenoten op Facebook en
andere sociale media. Daardoor is voor tieners het belang
van het jeugdhuis als ontmoetingsplek wat teruggelopen.
Vanuit die vaststelling hebben dienst communicatie en

dienst jeugd van de stad Lokeren een ondersteuningscampagne voor de Lokerse jeugdhuizen opgestart, in overleg
met T-Klub en Okapi. De realityreeks ‘Offline’ is daar het
belangrijkste element van. De reeks van 8 uitzendingen
moet een kijk geven op alle facetten van leven en werking in
T-Klub en Okapi, en zo de jeugdhuizen promoten bij tieners.
De titel van de reeks is niet toevallig gekozen. Offline
zegt tegen alle tieners: leef niet alleen online, ga ook eens
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Van links naar rechts: Wouter De Geest, Anthony
Caluwé, Sam Haeghens, Pieter-Jan Van der Bracht,
Els De Pauw, Rudi Van Hecke

offline, en proef van het echte, zinderende leven in een
jeugdhuis.

Acht uitzendingen, evenveel facetten
Iedere uitzending van Offline heeft een ander thema. De
thema’s zijn heel divers en zorgen ervoor dat je op het einde
van de serie een volledig beeld krijgt van Okapi en T-Klub.
Het eerste thema gaat over de instuif van de jeugdhuizen.
Zowel T-Klub als Okapi organiseren elke week een instuif.
T-Klub doet dat elke middag (behalve woensdag en in het
weekend) van 12 uur tot 13 uur. Okapi’s instuif heeft elke
vrijdag plaats en begint om 16 uur.
Het tweede thema brengt de 61-uren van T-Klub in beeld.
De 60-uren van Okapi worden aangekondigd. Een andere
aflevering zal gaan over het gezamenlijk project van de twee
jeugdhuizen ‘Lokale Helden’.
Een jeugdhuis kan niet zonder muziek en optredens. Beiden
jeugdhuizen hebben de afgelopen maanden verschillende
muziekgroepen over de vloer gehad, een perfect thema om
een aflevering te vullen.
Nog belangrijker dan de muziek zijn de vrijwilligers. Zij houden
het jeugdhuis draaiend. De vrijwilligers worden voorgesteld in
een aflevering die volledig aan hen is gewijd. T-Klub heeft ook
een kunstproject ‘Lucifer’ waar ze trots op mogen zijn. Het
project wordt voorgesteld in één van de 8 uitzendingen.

6

INFOKRANT LOKEREN | juni 2015

Er wordt ook een aflevering gewijd aan het thema welzijn.
Okapi staat niet alleen klaar voor jongeren, ze openen elke donderdag de deuren voor mensen met een mentale beperking.
T-Klub heeft dan weer het project Vindplaatsgericht Jeugdwerk.
In de laatste aflevering van Offline komen beiden jeugdhuizen
samen in beeld tijdens een spannende voetbalmatch.

Samcam
Bij Offline hoort een aparte reeks filmpjes die over Okapi
en T-Klub zijn gemaakt door Sam Haeghens uit Lokeren,
filmstudente aan het RITCS in Brussel. Voor de duidelijkheid:
haar filmpjes zijn alleen online te vinden (op sociale media
stad Lokeren en een apart Vimeokanaal), en worden niet uitgezonden door TvOost. Haar grappige en spontane filmpjes,
onder de noemer Samcam, geven een eigenzinnig commentaar op het thema, vanuit haar eigen, creatieve invalshoek.
Offline en Samcam zijn realisaties van dienst communicatie
samen met dienst jeugd, in overleg met T-Klub en Okapi.
Offline wordt wekelijks uitgezonden op zaterdag (nog tot en
met 4 juli), doorlopend in een lus vanaf 8.30 uur tot zondag
12 uur, en wordt daarna gedeeld op sociale media en Vimeo
(kanaal Offline – Stad Lokeren).

i

Info: Rudi Van Hecke, communicatieambtenaar,
rudi.van.hecke@lokeren.be, 09 340 94 08
Els De Pauw, jeugdconsulent,
els.de.pauw@lokeren.be, 09 340 95 32
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

De politie staat tussen de mensen (inspecteurs
Liesbeth Van Peteghem en Mathieu Denis)

Politie Lokeren werkt aan meer

veiligheid én rechtvaardigheid
15 jaar geleden scoorde Lokeren slecht op het vlak van criminaliteit. Binnen het gerechtelijk
arrondissement Dendermonde nam Lokeren samen met Sint-Niklaas de koppositie in van
het peloton. Dat was af te leiden uit de ‘criminaliteitsgraad’ die de verhouding weergeeft
van het aantal strafbare feiten ten opzichte van het aantal inwoners.

Bij het begin van de éénmaking van de politie was het de
ambitie om te verschuiven naar de buik van het peloton.
En dát is gelukt. Sinds enkele jaren verschoof Lokeren
immers naar de zesde plaats en in 2014 zelfs naar de
achtste plaats, zie bijgevoegde tabel.

Criminaliteitsgraad per 1000 inwoners
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Jaar

Effectief

Poging

2013
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2014

149

100

Verschil:

-38
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In 2014 heeft de politie een extra inspanning geleverd op het
vlak van drugs. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de
drugproductie (cannabisplantages). Deze extra aandacht resulteerde in een stijging van het aantal processen-verbaal met 50%.
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Aantal inbraken in gebouwen

In een grafiek ziet dat er zo uit:
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Aantal processen-verbaal drugs

Om deze middenpositie te (proberen) behouden, legt de Lokale Politie een extra
Jaarklemtoon
Om deze middenpositie te (proberen) behouden, legt de
op volgende fenomenen:

Lokale Politie een extra klemtoon op volgende fenomenen:
 verkeersveiligheid
 inbraken in gebouwen
verkeersveiligheid
 drugs
in gebouwen
inbraken
economischeen financiële misdrijven
drugs
domiciliëringsfraude

•
•
•
• economische en financiële misdrijven
• domiciliëringsfraude
• leefbaarheid
In april stelde korpschef Patrick Trienpont het jaarverslag
2014 voor op de gemeenteraad.
Uit dit verslag blijkt dat het aantal verkeersongevallen met
gewonden nagenoeg gelijk is gebleven t.o.v. 2013.
Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel
Jaar

Aantal ongevallen
Lichamelijk Letsel

Aantal doden

2013

199

2

2014

197

2

Verschil:

-2

0

Het aantal inbraken in gebouwen is exact gelijk gebleven.
Opvallend is wel dat er minder gelukte inbraken zijn, maar
wel meer pogingen.

Werk mee met Akabe,
een unieke scoutsgroep
Akabe is meer dan een jeugdvereniging: het is hechte
vriendengroep waar iedereen zijn plaatsje heeft. Wat
Akabe zo bijzonder maakt is dat het een scoutsgroep is
voor kinderen en jongeren met een beperking. De leiding
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Aantal PV’s

2013

142

2014

216

Minder vanzelfsprekend is de aandacht van de Lokale Politie
voor de economische en financiële misdrijven. Een aantal
medewerkers van de recherche hebben bijzondere aandacht
voor bedrieglijke faillissementen en het witwassen van geld. Hun
onderzoek leidde onder meer tot de in beslag name van 20 voertuigen, van geld en ook de inboedel van een woning, samen goed
voor een gezamenlijke geschatte waarde van 730.000 euro.
Nieuw in 2014 was de aandacht voor domiciliefraude en andere
vormen van sociale fraude. Door hierop te controleren, wil
Politie Lokeren er mee voor zorgen dat de sociale voorzieningen
en uitkeringen terecht komen bij hen die er de meeste nood aan
hebben.
Tot slot is er nog de aandacht voor de algemene leefbaarheid.
Nieuw is dat de contacten met enkele middelbare scholen werden aangehaald. Eventuele problemen van overlast in en rond
bepaalde scholen, worden sneller besproken met de directies.

i

Politie Lokeren is ook te volgen/contacteren via:
Facebook ‘Lokale Politie Lokeren’
Twitter @PolitieLokeren
www.politielokeren.be

organiseert om de twee weken op zondag van 14 tot
17 uur activiteiten achter de kerk van Sint-Anna Heirbrug.
Sport, spel of je eens lekker vuil maken: bij Akabe kan het
allemaal. Ieder individu, ongeacht zijn beperkingen, krijgt
er de kans zichzelf te ontplooien. Wil jij je graag engageren
voor deze unieke jeugdbeweging? Aarzel dan niet, en kom
erbij. Niet twijfelen. Gewoon doen.
Meer info via Facebookpagina Akabe Scouts Heirbrug of
via akabe@scoutsheirbrug.be

Handel

Recycleer mee… voor een
mooiere wereld

(als ze stuk zijn), naar De Kringwinkel (als ze nog werken
en/of niet beschadigd zijn) of naar je winkelier (als je daar
een nieuw toestel koopt).
Zaterdag 27 juni, tussen 14 en 18 uur.

Lokoda

Wedden dat je thuis nog oude elektroapparaten hebt die
je niet meer gebruikt? Breng ze dan naar Recupel, op de
grote inzamelactie tijdens Lokoda.
Recupel on Tour is een samenwerking tussen Recupel, IDM,
De Kringwinkel en de elektrohandelaars. Toestellen die
stuk zijn, worden door Recupel op een correcte, milieuvriendelijke manier gerecycleerd. Toestellen die nog werken en niet beschadigd zijn, worden naar De Kringwinkel
gebracht. Daar krijgt je toestel een tweede leven.
Kijk alvast even rond in je woonkamer, kelder, garage of
tuinhuis. Je vindt zeker en vast nog afgedankte elektroapparaten. Wie een oud toestel binnenbrengt op zaterdag
27 juni, in het Recupelhuisje, krijgt ook een klein geschenk.
Geen tijd om langs te komen op de inzamelacties? Breng
dan je elektroapparaten zelf gratis naar het recyclagepark

De traditionele Lokerse koopjesdag Lokoda (braderij) heeft
dit jaar plaats op zaterdag 27 juni van 14 tot 20 uur. De
centrumstraten worden verkeersvrij gemaakt zodat u
gezellig kan winkelen aan braderijprijzen. Wie wil, kan
gratis een ballon oplaten en voor de sportieve bezoekers
is er een taekwondodemonstratie.

Cultuur en toerisme

Molenaars gezocht.

Molenaarscursus 2015-2016

De Lokerse molenaar Maria De Rooze

Omdat de vraag weer erg groot is, organiseert Levende
Molens vzw voor de 19de keer een molenaarscursus.
De lessenreeks vindt dit jaar plaats in het bezoekerscentrum Webbekoms Broek van het provinciedomein Halve
Maan in Diest (Omer Vanaudenhovenlaan). Cursisten
volgen les op 10 zaterdagen. Van 9.30 tot 12.30 uur is er
een theoretische uiteenzetting, in de namiddag bezoeken
ze verschillende molentypes waarbij ervaren molenaars de
theorie in de praktijk brengen. Om een diploma te halen
moeten de cursisten ook 120 uur stage lopen.
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Ook op de Lokerse Heirbrugmolen kun je stage lopen: de
Lokerse molenaars leren je elke tweede zondag van de
maand de knepen van het vak.
Lesprogramma:
24 oktober – inleiding/standaardmolens
14 november – bovenkruiers
28 november – weerkunde
12 december – gaande werk en onderhoud
19 december – watermolens
9 januari 2016 – geschiedenis/hout
23 januari 2016 – olieslagmolens
20 februari 2016 – wetgeving restauratie/wieksystemen
5 maart 2016 – granen/mechanische maalderijen
19 maart 2016 – veiligheid/herhaling/vragen.

Brugbediening op Durme en Moervaart
(contact bruggenwachter: 0476 20 95 82)
1. Overledebrug
(eerste brug)

V 08.15
uur

A 12.45
uur

V 13.15
uur

A 17.45
uur

2. Kalvebrug - 3. Terwestbrug - 4. Dambrug - 5. Koudenbormbrug 6. Sinaaibrug
7. Daknambrug
(laatste brug)

A 10.30
uur

V 10.30
uur

A 15.30
uur

V 15.30
uur

8. Lokeren
(aanlegsteiger)

A 11.00
uur

V 10.00
uur

A 16.00
uur

V 15.00
uur

Zon- & feestdagen vanaf 1ste zondag mei tot laatste zondag september:
(buiten deze periode geen doorvaart op zon- en feestdagen)
1. Overledebrug

V 10.00
uur

A 15.00
uur

A 18.00
uur

7. Daknambrug

A 12.30
uur

V 12.30
uur

V 15.30
uur

8. Lokeren
(aanlegsteiger)

A. 13 uur

V. 12.00

V 15.00
uur

Kostprijs: 130 euro, inclusief lesmateriaal, jaarabonnement
Levende Molens, koffie, verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en eigen schade.

Info: Infopunt Toerisme, Markt 2, toerisme@lokeren.be,
09 340 94 74

Info en inschrijvingen: secretariaat vzw Levende Molens,
Maria De Rooze, 09 348 41 38,
www.levendemolens.be

Week van de begraafplaatsen

Vaarseizoen 2015

op Durme en Moervaart

Tussen zaterdag 30 mei en zondag 7 juni wordt de Europese
week van de begraafplaatsen voor de 13de maal georganiseerd, dan heeft in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de Week
van de Begraafplaatsen, verder WBP genoemd, plaats. Deze
WBP is gegroeid uit het initiatief van Asce, Association of
Significant Cemeteries in Europe, waar momenteel zo’n
130 Europese begraafplaatsen uit meer dan 20 Europese
landen bij zijn aangesloten plus nog een aantal andere verenigingen die funerair actief zijn.
Nu er gebaggerd is op Durme en Moervaart door de dienst
Bovenschelde kunnen boten met diepgang tot 1,50 meter
met gemak van en naar Lokeren varen. Op deze mooie
natuurtocht liggen enkele bruggen die enkele keren per
dag worden opengemaakt. De tabel hieronder geeft u een
overzicht van de bedieningsuren in 2015.
Wie enkele dagen aan de Lokerse steiger op de Markt
wil aanleggen, krijgt tijdens het vaarseizoen de eerste
2 nachten gratis.
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In 2010 sloegen twee funeraire verenigingen (Epitaaf vzw en
vzw Grafzerkje) de handen in elkaar in een poging om andere
Vlaamse steden en gemeenten aan te sporen om deel te
nemen aan de WBP. De stad Lokeren neemt voor het vierde
jaar deel aan de Europese Week van de Begraafplaatsen.
Het programma vindt u terug in UitinLokeren, verderop in
deze Infokrant.

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Sport

Zomersportkampen:

van 1 t.e.m. 31 juli
en van 17 t.e.m. 28 augustus

Het volledige programma vindt u op
www.lokeren.be/vrijetijd - sport
Inschrijven: online via www.lokeren.be/vrijetijd - sport
Het volledige programma en meer informatie vind je in de
Jeukkatern van Infokrant mei, en op de website
www.lokeren.be/vrijetijd - sport
Fiscale attesten
Vanaf februari 2016 kunnen de fiscale attesten van de
sportkampen via de webshop aangevraagd worden.

Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen bijna
individueel kan begeleid worden. Prijs: 50 euro voor
10 zwemlessen te betalen bij inschrijving.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en een brevet watergewenning is vereist voor het volgen van de zwemlessen.
Dit brevet watergewenning wordt gratis afgegeven
wanneer het kind slaagt in de proefjes en dit kan behaald
worden tijdens de openingsuren van het Durmebad.
Info en inschrijvingen: balie Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2, 09 340 50 80, sportdienst@lokeren.be

De sportdienst zoekt lesgevers
voor de zomersportkampen

Opgelet! De fiscale attesten kunnen enkel bekomen
worden voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt
hebben op het moment van deelname aan het sportkamp.

Laatste lessen zwemreeksen
De laatste lessen van onze wekelijkse lessenreeksen vinden
plaats in de week van 22 tot en met 26 juni. De lessen
starten opnieuw vanaf 31 augustus.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de sportdienst,
Sportlaan 2, 09 340 50 80. U kunt ook terecht op de
website van de stad: www.lokeren.be/sport of via mail
sportdienst@lokeren.be

Zwemlessen

van 6 juli tot en met 17 juli
Jongeren tussen 6 en 12 jaar kunnen van 6 juli tot en met
17 juli op maan-, dins-, woens-, donder- en vrijdag leren
zwemmen van 8.30 tot 9.15 uur.

Sportdienst Lokeren zoekt enthousiaste sportmonitoren
m/v voor de zomer van 2015. De sportdienst organiseert
jaarlijks een 120 sportkampen voor deelnemers van 3 tot
15 jaar.
We geven de voorkeur aan studenten of afgestudeerden
lichamelijke opvoeding of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken. Heb je een diploma
behaald bij de Vlaamse Trainerschool? Ben je trainer A of
B, aspirant of initiator?
INFOKRANT LOKEREN | juni 2015
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Wat wordt verwacht?
- Je bent minstens 17 jaar.
- Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige
begeleidende en sportieve competenties en hebt ervaring
in 1 of meerdere sporten.
- Je bent in staat alleen voor een groep te staan.
- Je bent graag sportief bezig met kinderen.
- Je bent bereid (indien je nog geen diploma hebt) om een
interne opleiding te volgen algemeen/sport.

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

Gezocht: zaalvoetbalploegjes

voor de Lokerse zaalvoetbalcompetitie
seizoen 2015 – 2016
Wil je graag ’s avonds na school of na het werk een balletje
trappen samen met een groepje vrienden? Schrijf je dan in
in de Lokerse zaalvoetbalcompetitie en speel wekelijks je
wedstrijd tegen andere ploegjes, telkens in het Sport- en
Jeugdcomplex van Lokeren.
Inschrijven kan van zodra je 16 jaar bent.
De Lokerse Liga is een erkende kerncompetitie bij de
Vlaamse Zaalvoetbalbond bestaande uit 16 ploegen.
Jaarlijks speel je ongeveer 30 wedstrijden, van telkens
2x 25 minuten. De wedstrijden hebben telkens plaats op
maandag (tussen 20.30 en 23.30 uur) en op woensdag (tussen 18.30 en 23.30 uur) vanaf september 2015 tot juni 2016.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 400 euro (+ 50 euro waarborg).
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Als je nog meer informatie wenst, neem dan contact
op met de stedelijke sportdienst. Contactpersoon: Eva
Matthys, 09 340 50 82, zaalvoetbal@lokeren.be

Start to Mountainbike
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.
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.
Inschrijven kan aan de balie van het Sport‑ en
Jeugdcomplex.
Meer info bij de sportdienst, telefonisch op het nummer
09 340 50 82 of mailen naar tom.duquet@lokeren.be

Jong Lokeren Sport
Donderdag 4 juni organiseert de sportdienst een ‘Jong
Lokeren Sport’-dag waarbij een 250-tal leerlingen van het

Sport

derde leerjaar van de Lokerse basisscholen kennismaken
met een variëteit aan sporten zoals atletiek, basket,
duiken, judo, handbal, hockey, petanque, ropeskipping,
tennis, voetbal en volleybal. Deze sportdag wordt door de
sportdienst georganiseerd maar is enkel mogelijk dank zij
de inzet van de deelnemende Lokerse sportverenigingen.
De sportbeurs vindt plaats op donderdag 4 juni, van 9 tot
15 uur, in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.

Andere sportactiviteiten
Tenniskampen

Tennisclub Reinaert en 120 euro per week voor niet-leden).
Gereduceerde prijs voor zomerstage 1 omdat het slechts om
3 dagen gaat.

In de zomervakantie organiseert Tennisclub Reinaert
(Groenstraat 29) een tennisstage voor jongeren geboren
tussen 1997 en 2011.

Programma:
09:00 – 09:30 uur: opvang
09:30 – 10:45 uur: opwarming / tennis
10:45 – 11:00 uur: pauze
11:00 – 12:00 uur: tennis
12:00 – 13:00 uur: einde halve dag voor kleuters/lunchpauze
13:00 – 14:15 uur: tennis
14:15 – 14:30 uur: pauze
14:30 – 15:30 uur: balsport /o.mnisport
15:30 – 16:30 uur: naopvang.

voor kinderen en jongeren

Wanneer:
- Zomerstage 1:
van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli
- Zomerstage 2:
van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli
- Zomerstage 3:
van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus
- Zomerstage 4:
van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus.
Voor kleuters (geboortejaren 2009 tem 2011) is er keuzemogelijkheid tussen halve dagen (50 euro per week) en
hele dagen (90 euro per week). Niet-leden van Tennisclub
Reinaert betalen 5 euro extra. Voor de anderen gaat het
steeds om hele dagen (105 euro per week voor leden van

Bij regenweer kan het programma aangepast worden.
Voor de middagpauze kun je je eigen lunchpakket
meebrengen of genieten van een warme maaltijd van de
club (25 euro per week – drankjes niet inbegrepen).
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Snel zijn is de
boodschap.
Meer info op www.tennisreinaert.be of mail naar
reinaert@js-t.be

Onderwijs

Opendeurdag
PCVO Waas en Durme Lokeren
Op zaterdag 20 juni van 13 tot 18 uur zet het volwassenenonderwijs PCVO Waas en Durme, Durmelaan 34A,
zijn deuren open. Het perfecte moment om kennis

te maken met de school en het ruime aanbod aan
opleidingen.
Doorlopende open klassen en infomomenten
Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? Kom
dan je licht opsteken tijdens de opendeurdag. De leerkrachten geven je graag meer uitleg.
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Voor de infosessie tweedekansonderwijs is het nodig op
voorhand in te schrijven via de site.
Workshops en demonstraties
Zie en ondervind de opleidingen.

Infosessies tweedekansonderwijs
PCVO Waas en Durme
In juni, eind augustus en begin september worden wekelijks
infosessies over het tweedekansonderwijs georganiseerd.
Iedereen die informatie wil over het behalen van een
diploma secundair onderwijs via het tweedekansonderwijs is
daarop van harte welkom. Aanmelden is verplicht en kan via
de website (ga naar cursusaanbod/tweedekansonderwijs) of
telefonisch. Het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

Ook nog:
• heerlijke hapjes in het talencafé
• muzikale intermezzo’s
• een graffiti-artiest live aan het werk
• en nog veel meer.

Info: PCVO Waas en Durme, Lokeren, Durmelaan 34A,
www.waasendurme.be, 09 340 51 10

Info: www.waasendurme.be

Veiligheid en verkeer

Bemande snelheidscontroles:
April
PLAATS

Toegelaten
snelheid

Gecontroleerde voertuigen

Overtredingen

PIEKSNELHEID

Antwerpse Steenweg

70 km/u

418

7

94 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

97

1

87 km/u

Groenstraat

50 km/u

74

3

74 km/u

Heiendestraat

70 km/u

364

4

93 km/u

Hillarestraat

70 km/u

198

0

-

Kon. Boudewijnlaan

70 km/u

204

0

-

Rozenstraat

50 km/u

493

25

84 km/u

Scherpeputstraat

50 km/u

67

0

-

Sportlaan

50 km/u

498

13

74 km/u

Tweebruggenstraat

50 km/u

96

4

76 km/u

Fietsengravering

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.

Preventie woninginbraak

Om uw fiets gratis te laten graveren, kunt u terecht bij
het Fietspunt van de NMBS op het Stationsplein. Fietsen
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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

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

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

Veiligheid en verkeer

Preventietip van de maand
Sluit de garagepoort altijd als je met de wagen wegrijdt.
Heb je een gemotoriseerd exemplaar? Vertrek pas als je
ziet dat de poort volledig dicht is.

Milieu

Recyclagepark in cijfers

Na een jaar vernieuwde werking werd een analyse gemaakt
van de bezoeken en de inzamelresultaten op het recyclagepark, in vergelijking met voorgaande jaren. Dit gaf een
aantal opmerkelijke resultaten.
Uit de analyse blijkt dat bijna 99% van de bezoekers het
recyclagepark via hun identiteitskaart bezoekt. Slechts
1,3 % betreft badgehouders. 65% van de Lokerse gezinnen
bezoekt het recyclagepark. Per gezin wordt gemiddeld
één persoon geregistreerd, wat wil zeggen dat meestal
dezelfde persoon van het gezin het recyclagepark bezoekt.
De meeste gezinnen bezoeken het recyclagepark 1 tot
2 keer per jaar.
Het aantal bezoeken is sinds de invoering van de weegbruggen en de samenwerking met Lochristi sterk gedaald
met ca. 23% t.o.v. 2009. Het totaal betaalde bedrag per jaar
is daarentegen sterk gestegen, met ca. 42% t.o.v. 2009.

Sinds 1 april 2014 is de werking van het Lokerse recyclagepark grondig gewijzigd. Het afval wordt nu gewogen én
aangerekend via de Diftarfactuur. De registratie gebeurt
via je identiteitskaart.
Zolang je als inwoner van Lokeren niet meer dan 500 kg
afval per jaar brengt, betaal je niets (met uitzondering
van grofvuil dat steeds betalend is). Elektrische of
elektronische apparaten (AEEA) en klein gevaarlijk afval
(KGA) zijn voor een Lokers gezin steeds gratis.
Bovendien krijgen nu ook bedrijven, instellingen,
verenigingen, mensen met een tweede verblijf en
(ver)nieuwbouwers die nog niet in Lokeren wonen,
toegang tot het recyclagepark. Zij krijgen toegang via
een aan te kopen badge en betalen voor alle afvalfracties,
vanaf de eerste kilo.
Sinds 1 april 2014 kunnen ca. 7000 inwoners (of 2600 gezinnen) die dichter bij het recyclagepark van Lochristi wonen
ook daar terecht. Badgehouders worden echter niet
toegelaten.

Maar wat kost het de burger? Ongeveer de helft van de
gezinnen betaalt niets, m.a.w. zij brengen niet meer dan
500 kg afval per jaar. Omgekeerd kan het wel zijn dat wie
minder dan 500 kg aanbrengt, maar waaronder grofvuil,
wel betaalt. Circa 70% van de aanvoerders brengen minder
dan 500 kg per jaar. Slechts 7,5% van de gezinnen betaalt
meer dan 50 euro per jaar. Wie een normale hoeveelheid
huishoudelijk afval aanbrengt, zal meestal niets betalen.
Wie grotere hoeveelheden aanbrengt (bijvoorbeeld bij
verbouwing of bedrijfsafval) zal meer betalen dan vroeger,
omdat het afval nu gewogen wordt.
De totale hoeveelheid afgevoerd afval per jaar is in
2014 met de helft gedaald t.o.v. 2013. Nochtans is de
hoeveelheid sluikstorten niet toegenomen. Mogelijks
doen meer gezinnen beroep op de ophalingen aan huis
of op privéophalers als het bedrijfsafval betreft. Of is er
sprake van afvaltoerisme naar recyclageparken waar nog
niet gewogen wordt? Of deze daling zich doorzet, zullen
volgende analyses moeten uitwijzen.
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Ontdek ons via @stadlokeren

Als we het aandeel van bezoeken van Lokeraars in het
recyclagepark van Lochristi bekijken, dan blijkt dat
gemiddeld 10% te zijn, zowel wat aantal bezoeken,
aangeleverde kilo’s als betalingen betreft. Sinds de
samenwerking met Lochristi is het aantal bezoeken in
Lokeren ook per dag gedaald van gemiddeld 208 in 2012
tot 144 in 2014. Hierdoor is de kans op file in het Lokerse
recyclagepark sterk gedaald en dit is dus een positieve
zaak voor de Lokerse burger.
Recent werd ook beslist om samen te werken met het
recyclagepark van Moerbeke. Er zal een zone afgebakend
worden in de regio Eksaarde die zich dichter bij de
Moerbeekse site bevindt. Meer bepaald zullen ongeveer
3.500 inwoners de toelating bekomen om dit recyclagepark te bezoeken.

Bezoekers – Bezoeken per dag

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

ALLEEN RECYCLAGEPARK LOKEREN 2014 - 2012
100

2012 = 48 % kans file
2014 = 18 % kans file
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Volkstuintjes te huur

Minimum 27 / 35 bezoeken per dag
Maximum 362 / 463 bezoeken per dag
Gemiddeld 144 / 208 bezoeken per dag
89 dagen met bezoekersaantal tussen 100-150 bezoekers

Duurzaam bouwadvies
Wie duurzaam bouwt of verbouwt, wint altijd. Niet alleen
verbeter je het wooncomfort en de woonkwaliteit van je
huis, je spaart ook op je energie- en waterfactuur. Heb je
vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van
materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
In een persoonlijk gesprek overloopt een professioneel
adviseur de duurzame mogelijkheden voor jouw bouw- of
verbouwplannen. Stad Lokeren organiseert maandelijks
een gratis bouwadvies (enkel op afspraak). De volgende
sessie heeft plaats in het stadhuis, lokaal 3.03 op de derde
verdieping, Groentemarkt 1, op dinsdag 16 juni. Er zijn
twee sessies, van 16 tot 17.30 uur of van 17.30 tot 19 uur.
Past deze datum niet, dan kun je ook altijd terecht in de
MilieuAdviesWinkel in Gent (www.milieuadvieswinkel.be).
Inschrijvingen via www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies.
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Heeft u groene vingers en zoekt u een stukje grond om
te tuinieren voor uw eigen groentjes, dan moet u bij de
volkstuintjes te Lokeren zijn. Lekker en gezond.
Mail naar fam.desmet@telenet.be of bel naar 0477 98 31 75,
Oude-Bruglaan 8.
De naam van de vereniging is ‘Koninklijke Vereniging Werk
Van De Akker’.

SOCIAAL

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
OCMW - Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en
Senioren), Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur of op
afspraak: 09 340 86 07
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: donderdag 4 juni tussen 9 en
11 uur en donderdag 25 juni tussen 13.30 en 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 4 juni tussen 9 en
10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde, Eksaardedorp 88: iedere tweede en vierde donderdag van de
maand, van 13.30 tot 15 uur. De zitdagen hebben plaats
op donderdag 11 juni en donderdag 25 juni.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT)
en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden
(THAB)

Inkomensvervangende en Integratie Tegemoetkoming
(IVT en IT) en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
De zitdag heeft plaats op dinsdag 23 juni.

Vacatures vrijwilligerswerk
Het woonzorgcentrum Ter Durme is op zoek naar een
enthousiaste vrijwilliger voor de cafetaria. Onder begeleiding
van een personeelslid staat u in voor de bediening aan de
tafels en helpt u bij het afwassen van de glazen.
Natuurvereniging vzw Durme is op zoek naar vrijwillige
natuurgidsen om af en toe in het weekend families en
verenigingen rond te leiden in het natuurgebied het
Molsbroek. Info: 09 348 30 20, vrijwilliger@vzwdurme.be.
Honingraat schakelt vrijwilligers in voor de crisispermanentie waarbij de vrijwilliger om de 8 à 10 weken
gedurende 1 week telefonische (gsm-)permanentie (ook
na de kantooruren) doet voor oproepen tot opname in het
opvangtehuis.
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

Foto vindt muur in het Sociaal Huis

Elke vierde dinsdagnamiddag van de maand is er in het
OCMW - Sociaal Huis, Lepelstraat 4 een zitdag van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken van 13.30 tot
15 uur. U kunt er terecht voor vragen in verband met

CVO Leerstad organiseert een heuse fototentoonstelling
op een heel eigentijdse en originele manier.
Van begin juni tot eind oktober tonen de cursisten
digitale fotografie hun foto’s via een wandelroute langs
diverse locaties in Lokeren: in het stadhuis, cultureel
centrum, dienst Toerisme en vele handelszaken in
het centrum. Ook het AZ Lokeren en het Sociaal
Huis van Lokeren stellen met plezier een muur ter
beschikking voor deze creatievellingen. Ontdek alle
foto’s, al fietsend of wandelend door de stad. Je vindt
de volledige wandelroute en een overzicht van alle
medewerkende partners op www.leerstad.be
In het Sociaal Huis, Lepelstraat 4, kan je de foto
terugvinden in de wachtruimte op het gelijkvloers.
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SOCIAAL

Jubilea
Briljanten jubileum - 65 jaar huwelijk
André Duflou – Simonne Heze				
Gehuwd op 9 juni 1950
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
Julien De Nul – Augusta De Bock				
Gehuwd op 4 juni 1955

Oscar Claeys – Irma Sey					
Gehuwd op 16 juni 1955
Georges Ronsse – Simone Van Cotthem			
Gehuwd op 19 juni 1955
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
Kamiel Van Peteghem – Maria Blauwaert			
Gehuwd op 12 juni 1965
Roger Rogiers – Maria T’Kint				
Gehuwd op 26 juni 1965

PRAKTISCH

PWA Lokeren

Belastingen: waarvoor u kunt waar terecht?

Het PWA-kantoor is van woensdag 3 juni tot en dinsdag 23 juni
gesloten. Vanaf woensdag 24 juni kan u terug in het PWAkantoor terecht.

Enkel voor de gemeentebelastingen kunt u op de financiële
dienst in het stadhuis terecht. Voor de verkeersbelasting, en de
onroerende voorheffing kunt u terecht op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Invuldagen personenbelasting
Belastingen controle Lokeren
Invullen van, en vragen over uw belastingsaangifte
In mei alle werkdagen van 9 tot 12 uur. In juni alle werkdagen
van 9 tot 15 uur. Op de zaterdagen 13 juni en 20 juni van 9 uur
tot 11.45 uur. De zaterdagen zijn strikt voorbehouden voor
loontrekkenden die tijdens de week zijn verhinderd.
Vergeet uw loonfiches, aanslagbiljet, betalingsattesten van
de leningen(plus basisattest indien nieuwe lening in 2014), attesten gehandicapt, attesten kinderopvang enz. van vorig jaar
niet. Gelieve pas langs te komen wanneer u alle bewijsstukken
in uw bezit heeft.
Geen tijd om langs te komen? Dien uw belastingaangifte
in via het internet. Surf naar www.taxonweb.be en maak
het u gemakkelijk (zo vermijdt u de lange wachtrijen in het
taxatiekantoor).
Termijn voor het indienen van de aangifte:
- Papieren aangifte
• ten laatste 30 juni
• per post naar het scanningcentrum van Gent
- Elektronische aangifte Tax-on-Web
• ten laatste 15 juli
• ten laatste 29 oktober (mandataris)
Algemene info over hoe u bepaalde codes moet invullen op
uw aangifte kunt u bekomen via het contactcenter van de FOD
Financiën:
- op het telefoonnummer 0257 257 57, alle werkdagen van 8
tot 17 uur
- of via e-mail info.tax@minfin.fed.be
Verdere info: Controle Lokeren, Grote Kaai 20
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Volgende diensten zijn gevestigd op de Grote Kaai 20:
·
·
·
·

Controle btw: 0257 40 860
Controle personenbelasting: 0257 40 840
Controle Zele vennootschappen: 0257 40 850
Ontvangkantoor Lokeren: 0257 40 830

Opgelet: de controles kadaster en registratie zijn niet meer in
Lokeren gevestigd.
Volgende kantoren zijn bevoegd voor de inwoners van Lokeren:
Kadaster Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 4 bus 3, 9100 Sint-Niklaas,
0257 535 60 en 0257 408 20; meow.antenne.406@minfin.fed.be
Registratie: opgesplitst volgens activiteit:
1) Kantoor bevoegd voor fiscale aangifte van nalatenschap:
Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst, 1700 (gratis
nummer) (openingsuren: 8 tot 12 uur)
2) Kantoor bevoegd voor registratie van huurcontracten,
afleveren van attesten van erfopvolging, registratie van
verkoop-en pachtovereenkomsten, registratie van schenkingen: FOD Financiën, Registratiekantoor Dendermonde II,
Begijnhoflaan 49, 9200 Dendermonde, 0257 537 10 (openingsuren: 8 tot 12 uur) (sedert 1 april2015)

Info over gemeentebelastingen: Lutgarde Verdonck,
financieel-economische dienst, Stad Lokeren, 09 340 94 21

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
·
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
·
dinsdag tot 19 uur
·
gesloten op vrijdagnamiddag

PRAKTISCH

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

·

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 29 juni
om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek
of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.
Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen
per post, is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis,
Groentemarkt 1, of door het bedrag te storten op 091-0002961-80
met vermelding ‘dagorde- gemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde gaan door in het
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende datum: 16 juni. Op dinsdag 30 juni is er geen zitdag in
Eksaarde.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde:
Eksaardedorp 88.
Openingsuren: 14 tot 19 uur
U kan er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en
kid’s ID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister
en een adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kan u enkel terecht op
de dienst bevolking (Groentemarkt 1).

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

APOTHEEK VAN WACHT
Bel 0900 10 500 of raadpleeg www.apotheek.be, daar kan u ook
een gratis app installeren voor uw smartphone.
Tussen 22 en 9 uur: bel de politie van Lokeren, 09 340 94 99, of bel
0900 10 500 en men zal u doorverwijzen.
Sinds 5 januari is er een nieuw oproepnummer: 0903 99 000



www.lokeren.be

Lokerse huisartsen
Centraal oproepnummer: 09 348 78 78
Bel altijd eerst uw huisarts op. Is die niet bereikbaar, neem dan
contact op met de huisarts van wacht via het centrale oproepnummer.
De wachtdienst van de Lokerse huisartsen wordt aangekondigd
via www.huisartsenlokeren.be, die van de Eksaardse huisartsen op
www.huisartseneksaarde.be.



www.lokeren.be

Huisartsen Eksaarde, Moerbeke

OCMW - diensten
Sociaal Huis – OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 09 340 86 04,
secretariaat@ocmw.lokeren.be
Openingsuren van het Sociaal Huis:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Sociale
dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 25 juni
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

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, Fien Boone, dienst communicatie
en stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Aziza Ben Allouch, Fien Boone
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

INFOKRANT LOKEREN | juni 2015

19

in Lokeren
[

Zaterdag 6 juni

GELICHT

]

Groot ‘Ontbijt met een Verhaal’
Kom genieten van een heerlijk ontbijt en luister mee naar
spannende griezelverhalen uit Lokeren en het buitenland.
Ontbijt met een verhaal gaat over interculturele ontmoetingen en erfgoed, met volksverhalen als kapstok. Met
kinderanimatie voor de kleintjes. Een initiatief van het
Agentschap Integratie Inburgering, Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen, Stad Lokeren, praatgroep Babbelonië
en seniorenwerking ABVV. Met steun van de Vlaamse
overheid en de Erfgoedcel.
Van 9 tot 11.30 uur, tuin van Emiliani,
Krekelstraat 17; 2 euro - gratis (kinderen-12 jaar)
Organisatie en info: Odicé, 09 267 68 15,
joan.leeflang@odice.be

CULTUREEL CENTRUM LOKEREN Seizoen 2015-2016
Het nieuwe podiumaanbod 2015-16 van CC Lokeren komt eraan. Boek tijdig uw abonnement of tickets.

Worden verwacht

Comedy, cabaret en circus
Met: Bert Gabriëls, Mich Walschaerts, Rob Spence, De Frivole
Framboos, Thomas Smith, Ali B (NL), Fills Monkey (F), Bert &
Fred, Wim Claeys, Nele Bauwens, Quattrocelli (D)

Onze tips:
Thomas Smith - Ruis –
15 januari 2016
De schattigste onder de foute vrienden, de enige comedian die nog echt
‘stand-up’ durft te gaan.
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Bert & Fred (8+) – 22 november 2015
Een gevaarlijk circuskoppel…. Liefde tussen versgeslepen keukenmessen, muizenvallen en vogelpikpijltjes.

Theater en dans
Theater: Theater Antigone & Lazarus, Abattoir Fermé,
Compagnie De Koe, Martha!tentatief & Zuidpool & Toneelhuis,
Jessa Wildemeersch & Braakland, SINCOLLECTIEF, t,arsenaal,
Bart Van Avermaet & Annick Segal, Theater Malpertuis, Echt
Antwaarps Theater, De Tijd/Freek Vielen, Sachli Gholamalizad
Dans: Claire Croizé, Dag van de Dans

Onze tips:

Onze tips:
Cie De Koe – De Wederopbouw van

Volosi (Polen) – 23 oktober 2015

het Westen – 19 december 2015

Beleef het strafste concert van

Klaar voor een licht ‘filosofische’

het seizoen met dit onvoorstelbaar

theatermarathon? Acteurs Natali

energiek kwintet van strijkers die

Broods, Willem de Wolf en Peter

elkaar non-stop uitdagen. Voor een

Van den Eede op de wip tussen

paardans of een gevecht, met niets

wereldbeschouwing en humor.

dan klanken.

SINCOLLECTIEF & t,arsenaal –

Radio Guga – 5 februari 2016

Reizen Jihad – 23 januari 2016

De grappigste imitator zet zijn 1001

Het brandend actuele thema van

stemmen nu ook muzikaal in. Begeleid

Syriëstrijders verwerkt in een aan-

door een echte festivalband, brengt hij

grijpende en moderne familiekroniek.

je op een concert van tegelijk Ozark

Theater in al zijn veelstemmigheid,

Henry, Stromae, Mumford & sons, en

zonder kant-en-klare antwoorden…

vele anderen.

Naast de buren & t,arsenaal –

Boubacar Traoré (Mali) –

Kreutzersonate – 12 maart 2016

26 februari 2016

Beklijvend muziektheater over

Na Ali Farka Touré blijft ‘KarKar’ over

menselijke jaloezie. Het acteurskoppel

als de enige nog levende legende van

Angela Schijf en Tom Van Bauwel, in

de West-Afrikaanse blues. Je ervaart

een uitgebalanceerde ‘live’ dialoog

pure emoties als liefde, verdriet of

met het duo Nikolaas Kende (piano)

vreugde, dankzij zijn fijne gitaarspel en

en Jolente De Maeyer (viool).

zonnig-melancholische zang.

Claire Croizé – Primitive –

Radio Modern – 25 maart 2016

10 juni 2016

‘Lokeren goes retro’ op dit

Drie dansers gebruiken zetten hun

dansevent, dankzij The Boppin’

hele lichaam en vitaliteit in om deze

Benvis Brothers DJ’s, een

openluchtdansvoorstelling (in Park

dansinitiatie en het fabuleuze Beauty

Verloren Bos) om te toveren tot een

Boudoir van Radio Modern. Swingen

onvergetelijke kijkervaring.

geblazen!

Theateruitstappen naar Gent en		
St-Niklaas

Klassieke muziek

NTGent, Collegium Vocale &

Het Kamerorkest & Liebrecht Vanbeckevoort, Mosa Trio

Ruhrtriënale – Accattone (Johan

(SUPERNOVA), Quattrocelli (D), Nieuwjaarsconcert 2016.

Simons & Philip Herreweghe, naar
Pasolini) – 18 september 2015

Onze tips:

Cie Cecilia & Circus Ronaldo –

Het Kamerorkest – Mozart,

Ensor – 20 januari 2016

Mendelssohn & Tchaikovsky –
13 november 2015
Eén van Vlaanderens meest

Muziek en wereldmuziek
Daan, Isolde & les Bens, Jan Leyers, Boubacar Traore (Mali),
Het Zesde Metaal (Wannes Cappelle), Volosi (Polen), Bandits,
Melike, Radio Guga, Wim Claeys, Myrddin & José Ligero, Radio
Modern, NTG/Wim Opbrouck, Eriksson-Delcroix, Yevgueni

dynamische klassieke ensembles
nodigt pianist Liebrecht
Vanbeckevoort uit voor een
onvergetelijke concertavond met de
nodige grandeur.

in Lokeren
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Quattrocelli (D) – 23 maart 2016
Vier klassiek geschoolde cellisten
verenigd in een kwartet: met
virtuositeit en humor brengen zij de

Evenementen & projecten
Vrijetijdsmarkt 2015, Vlieg-in-’t Park (Familiefestival), Kunstbende
Waasland (CC Beveren), Loka.Tierra & Parktheaterfestival
Lokeren, Jongerenhappening

meest uiteenlopende filmmuziek tot

Onze tip:

leven.

Vlieg-in-’t Park - Familiefestival –
20 september 2015
Familiefestival in het zalige Verloren Bos
(met circus, theater, magie, muziek en
parkcafé…)

Familievoorstellingen
Kapitein Winokio, Vlieg-in-’t Park, Het Woud, Theater Tieret,
Antigone & Artemis, Sprookjes enzo, hetPaleis, Bert & Fred

Onze tips:

START TICKET- en ABONNEMENTENVERKOOP
Theater Antigone & Theater
Artemis – Bekdichtzitstil –
21 februari 2016
Een verhaal over de ‘overleverkes’
van klas 3F die de op hen gekleefde
labels (ADHD en andere) met
trots dragen. Een ode aan het wild
spelende kind.

hetPaleis – De vervelende bus – 24 april 2016
Welkom in deze bijzondere bus omgebouwd tot theater-opwielen. In De Vervelende Bus lijkt de tijd stil te staan.

Surf vanaf 5 juni naar www.lokeren.be/cultuur voor het volledige
overzicht. Of haal vanaf 9 juni de seizoensbrochure Acc’enten
op in het Cultureel Centrum.
Vanaf dit jaar start de verkoop van abonnementen en losse tickets
op hetzelfde moment, namelijk zaterdag 13 juni (10 uur). Het
Cultureel Centrum start met een nieuw online ticketingsysteem.
Online reserveren en betalen van abonnementen/tickets
(via www.lokeren.be/cultuur) wordt aanbevolen.

Abonnement seizoen 2015-2016
Van zodra je per persoon 5 tickets koopt voor verschillende
voorstellingen, ben je abonnee van CC Lokeren en krijg je de
grootst mogelijke korting. Je krijgt er ook nog een bonusticket
bij voor een voorstelling uit een keuzelijst.

CC Lokeren, Kerkplein 5, 09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be, www.lokeren.be/cultuur
Openingsuren ticketbalie: van dinsdag tot donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
en vrijdag 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur (zomersluiting van 10 juli tot en met 24 augustus 2015).

AGENDA
Zaterdag 30 mei

Dinsdag 2 juni





HOBBY/TOERISME

HOBBY/TOERISME

Week van de Begraafplaatsen begraafplaats Oude Brug
De stedelijke begraafplaats van Lokeren
illustreert de algemene evolutie in het
begraven vanaf het einde van het Ancien
Régime tot heden. Haar historiek, de kwaliteitsvolle graftekens, de vakkennis van
de ontwerpers-uitvoerders, de symboliek
alsook de immateriële componenten
tonen de funeraire verscheidenheid in al
zijn rijkdom. Tegelijk is deze begraafplaats
uniek te noemen in plattegrond, inrichting,
ontwikkeling en invulling en dit van bij
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‘Blokfluit – mijn passie’

haar ontstaan. Tijdens de rondleiding zullen al deze aspecten toegelicht worden.
Gids: Maria De Rooze.
10 uur, ingang begraafplaats
Oude Brug; gratis
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

Vriend of vijand, iedereen kent dit leuke
instrument of heeft er ooit al een paar
noten op leren spelen. Maar achter
dit alom bekend instrument schuilt
een boeiende - vaak onbekende geschiedenis en een zeer gevarieerde
klankwereld. Hebt u zin om nog eens
te spelen of om dit instrument te
ontdekken? Aline Hopchet en haar
Lokerse blokfluitklas nemen u mee op
ontdekkingsreis.

19 tot 20.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Woensdag 3 juni


SPORT

Cyclotochten
Cyclotochten van 35 en 55 km lang
rustige wegen.
13 tot 16.30 uur, café Pompierken,
Lepelstraat 11; 2 euro
Organisatie en info: wtc
Raepespurters vzw Lokeren,
willy.dhont@skynet.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Babbelonië gaat op wereldreis in je eigen
gemeente. Nederlandstaligen en anderstaligen komen er samen en praten in groepjes.
De gesprekken gaan over alledaagse
dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte
en gezondheid. Ook op 10, 17 en 24 juni.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

jongetje. Samen met zijn moeder en zijn
twee zusjes is hij naar Oostenrijk gevlucht.
Hij probeert zo goed mogelijk zijn vader te
vervangen die omgekomen is in Tsjetsjenië.
De komst van Issa, een vroegere vriend
van zijn vader, zet zijn dagelijks leven op
zijn kop.
‘Een fraaie en levendige coming-ofagefilm.’ (Focus Knack)
‘Delicaat en subtiel portret van een
jonge vluchteling. Deze vluchtelingen
zijn geen nummer, maar mensen met
verhalen.’ (De Morgen)
‘Wat hoofdacteur Ramasan Minkailov uit
zijn jonge lijf schudt, verdient zelfs niets
minder dan een staande ovatie. Het regiedebuut van Subadeh Mortezai staat met
beide voeten in de realiteit.’ (Cobra.be)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Babbelonië gaat op wereldreis in je
eigen gemeente. Nederlandstaligen en
anderstaligen komen er samen en praten
in groepjes. De gesprekken gaan over
alledaagse dingen: kinderen en ouderen,
feesten, ziekte en gezondheid. Ook op
11, 18 en 25 juni.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

‘Haal meer uit je dag’

Sudabeh Mortezai – Oostenrijk 2015 –
duur: 98’
Op 11-jarige leeftijd is Ramasan reeds
een man maar in het lichaam van een



FEEST

Stedelijke basisschool Staakte
– ‘Woodstaukte’
Tiende buurtquiz. Ook op 6 juni.
20 uur, Stedelijke basisschool
Staakte, Hoogstraat 195
Organisatie en info: Stedelijke
basisschool Staakte, 09 348 53 64

Zaterdag 6 juni


FEEST

Stedelijke basisschool Staakte
– ‘Woodstaukte’
Zie 5 juni. Eetstanden en springkasteel,
kapsalon Roodvonk, spelenmarkt, blotevoetenpad, kampioenschap luchtgitaar,
peace and music.
Vanaf 12 uur, Stedelijke basisschool
Staakte, Hoogstraat 195
Organisatie en info: Stedelijke
basisschool Staakte, 09 348 53 64
FEEST

Schoolfeest in de Tovertuin
Opening van het toverpad, nadien dansen
de leerlingen. Beestige workshops
voor groot en klein. Barbecue met
voorinschrijving.
13.30 uur, De Tovertuin,
Hoogstraat 51
Organisatie en info: De Tovertuin,
martinegoeminne@hotmail.com

Boekenruilrek



Macondo

Vrijdag 5 juni

HOBBY/TOERISME

Donderdag 4 juni
FILM

workshop op 18 juni is de prijs dan
50 euro)
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be

We hebben het allemaal druk, druk, druk.
Een dag heeft altijd uren te kort. Hoe
krijg je terug controle over jouw tijd? In
deze workshop krijg je de geheimen van
timemanagement mee zodat je voortaan
meer tijd hebt voor wat jij belangrijk
vindt. Daarvoor ga je actief aan de slag,
want als je blijft doen wat je altijd deed,
zal je altijd even weinig tijd hebben.
(Wim Annerel is lifecoach en business
coach en auteur van het boek ‘Meer
tijd in 12 stappen’, bekend van het
programma ‘Perfect’ met Karen Damen).
Ook op 18 juni.
19.30 uur, Zenthee, Kerkstraat 45;
30 euro (indien samen met de

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
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waarmee je een volgende keer een boek
kunt ruilen. Kom gerust eens kijken hoe
het werkt. Ook op 13, 20 en 27 juni.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

10.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Zondag 7 juni


VORMING/INFO

Groot ‘Ontbijt met een Verhaal’
Zie UiTgelicht.
Van 9 tot 11.30 uur, tuin van Emiliani,
Krekelstraat 17; 2 euro - gratis
(kinderen-12 jaar)
Organisatie en info: Odicé,
09 267 68 15, joan.leeflang@odice.be

FEEST

Samentuin De Lochtink

Open Kerkendag

Kom genieten van de wondere wereld van
deze sympathieke Lokerse buurtmoestuin.
Je wordt verwend met een rondleiding,
hapjes en proevertjes, een bijenhotel en
heel wat info om zelf met een moestuin
aan de slag te gaan. Het nieuwe
composttoilet wordt ingehuldigd. VELT
Reinaert is er uiteraard ook bij.
10 tot 18 uur, Samentuin
De Lochtink, Van Duysestraat 4
Organisatie en info: Samentuin
De Lochtink, Stijn Overloop,
09 348 34 25, stijn@veltreinaert.be,
www.facebook.com/samentuinlokeren
FEEST

Vierde Waterwijkfeesten
Heb jij ook geregeld van die etensrestjes
in je koelkast staan? Restjes waar je geen
blijf mee weet. Kom naar de infostand van
de Lokerse kringloopkrachten en ontdek
hoe je zulke restjes kunt verwerken
tot heerlijke maaltijden. Er verdwijnen
ook heel wat voedselresten bij het
restafval, resten die je gemakkelijk kunt
composteren of aan de kippen voederen.
Laat je informeren over de vele voordelen
van het composteren en houden van
dieren.
Elke bezoeker ontvangt een geschenkje
om de laatste restjes uit de potten te
redden.
9.30 en 11.30 uur, recyclagepark
Lokeren, Bobijnerslaan
Organisatie en info: IDM,
Tjen Hillaert, 09 340 60 37,
tjen.hillaert@idm.be
VORMING/INFO

Voorleesmoment
Voorlezen op de zolder van de bib.
Ook op 20 juni.
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‘WOI in 1915-100 jaar later’. Gids: Rudi
De Clercq.
10 uur, ingang begraafplaats
Bleekmeers (Bleekmeersstraat)
Organisatie en info: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be

HOBBY/TOERISME

VORMING/INFO

Red de restjes

HOBBY/TOERISME

Week van de Begraafplaatsen begraafplaats Centrum-Lokeren
(Bleekmeers – Oude-Brug)

Op het voetbalplein tussen de Kanaalstraat
en de Beekstraat. Iedereen welkom, gratis
buurtfeest voor jong en ouder. Programma:
volksdans, optredens, kinderanimatie,
voetbalmatch, pannenkoeken, gebak door
en voor de buurt, buurtquiz, springkasteel.
13.30 tot 18 uur, tussen Kanaalstraat
en Beekstraat
Organisatie en info: Stefaan Segaert,
09 348 12 14,
stefaan.segaert@skynet.be

De OLV Kerk van Daknam wordt
opengesteld ter gelegenheid van Open
Kerkendag op zondag 7 juni van 14 tot
17 uur. Ook tijdens de zomermaanden
zal de kerk iedere zondag toegankelijk
zijn van 5 juli tot en met 13 september
telkens van 14 tot 17 uur. Er zal telkens
een gids aanwezig zijn. Iedereen
welkom.
14 tot 17 uur, O.L.V.-Kerk van
Daknam
HOBBY/TOERISME

Week van de Begraafplaatsen rondleiding op de begraafplaats
Eksaarde.
‘De geschiedenis van een dorp in steen’.
Gids: Norbert Wauters.
14.30 uur, ingang begraafplaats
O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk
Info en inschrijvingen: Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74,
toerisme@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek

HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren postzegeltentoonstelling

10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;
gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

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

Dinsdag 9 juni


FILM

Ciné Chantant – ‘Bon Dieu’

Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be,
www.lokeren.be/bibliotheek
VORMING/INFO

Kraambeurs AZ Lokeren

Franse filmtopper aangeraden door Nic
Balthazar. Een fantastische, humorvolle
film met veel herkenbare momenten. De
familie Verneuil moet even slikken als
hun 1ste dochter trouwt met een moslim,
hun 2de met een jood en de 3de met een
Chinees. Al hun hoop is nu gericht op
hun laatste dochter. Hilarisch. Afsluiter is
een café chantant van Franstalige pop en
chanson met Jozefien De Feyter.
19 tot 21.30 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 5 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be
VORMING/INFO

Infosessie ‘Goed geslapen’
Vergadering voor 55+. Wat doet slapen
met je lichaam? Hoeveel slaap heb je
nodig? Hoe ontstaan slaapproblemen?
Helpt een slaapmiddel? Ontdek het
antwoord op deze en andere slaapvragen
tijdens deze infosessie en vind de weg
naar een gezonde nachtrust.
14 tot 16.30 uur, parochiehuis Ter
Oude Kerke, Spoele
Organisatie en info: KVLV Lokeren
Centrum, 09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com
VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

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

Woensdag 10 juni


INFO

La famille Bélier + verwen-avond
Abonnee-Verwen-Avond CC Lokeren +
La famille Bélier (film)
Tijdens de Abonnee-Verwen-Avond
trakteren we onze trouwe klanten op
een toelichting (met klank en beeld) bij
het nieuwe podiumaanbod, een drankje,
een hapje, en een film. Iedereen die het
CC Lokeren een warm hart toedraagt, is
welkom. Om 21 uur draaien we de ‘feelgood’ film ‘La Famille Bélier’ (F 2014,
100’). Zie Info hieronder.
Het startschot van de verkoop van abonnementen én losse tickets (online of aan
de balie) wordt gegeven op zaterdag 13
juni 2015, vanaf 10 uur. Info over deze
verkoop vindt men op
www.lokeren.be/cultuur of in de
nieuwe seizoensbrochure Accenten.
19.30 uur, CC Lokeren, Theaterzaal,
Kerkplein 5; Gratis, maar inschrijven
verplicht (beperkte plaatsen)

onmisbare tolk in het dagelijkse leven van
haar ouders, zeker als het de boerderij
van de familie betreft. Wanneer haar
muziekleraar ontdekt dat ze een gouden
stem heeft, overtuigt hij haar om deel
te nemen aan een wedstrijd van Radio
France. Een levensbepalende keuze die
haar ver weg voert van haar gezin en het
begin van haar volwassen leven inluidt.
De populairste Franse film van 2015.
21 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
gratis (inschrijven vooraf verplicht)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Liberale vrouwen Lokeren
Hobbyclub.
19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5
(lokaal D)
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Liliane Ten Eede,
09 348 47 44,
verdurme.teneede@skynet.be
SPORT

Molenbergloop voor jong én oud
Kidsloop, 5km‑loop. Medaille voor alle
kinderen en duikinitiatie voor 5km‑loop.
Gezellig sfeer en drankje in de feesttent.
Van 19 tot 20.30 uur, Molenbergwijk,
Pierre-Jacques Vranckenstraat 2;
1 euro (kind) – 2 euro (volwassene)
Organisatie en info:
krispodevyn@skynet.be
VORMING/INFO

Lezing – ‘De zijderoute door de
lens van fotograaf Chris Terryn’

FILM

La famille Bélier

Rondleiding door de bibliotheek, met uitleg over de computercatalogus. Groepen
enkel op afspraak. Ook op 11 juni.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3

Eric Lartigau – Frankrijk 2015 – duur: 100’
In het gezin Bélier is iedereen doof
behalve de 16-jarige Paula. Ze is de

Fotograaf en ervaren reisbegeleider komt
zijn ervaringen in Kirgizië, Tadzjikistan,
Oezbekistan en Turkmenistan met u
delen. Het wordt een boeiende avond
waarbij de aanwezigen aan de hand van
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schitterende beelden veel gaan opsteken
over de cultuur, natuur en geografie van
deze boeiende regio.
19 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 6 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 3 juni. Ook op 17 en 24 juni.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 8 euro
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Workshop infusies ‘hot & cold’
Verdieping in de wereld van infusies,
kruiden en fruit samenstelling, afkomst,
werking en het maken van je eigen icetea
(natuurlijk om mee te nemen).
19.30 uur, Zenthee, Kerkstraat 45;
30 euro
Organisatie en info: Zenthee,
Kerkstraat 45, 0492 04 40 01,
info@zenthee.be
VORMING/INFO

Donderdag 11 juni


Demonstratie en gratis proefles
creatief bloemschikken

VORMING/INFO

Zie 4 juni. Ook op 18 en 25 juni.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

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

Workshop – ‘Olijfolie proeven’

PODIUM

Bart Van Loo, Eddy et Les
Vedettes – ‘Chanson. Une Belle
Histoire’ - muziek
UiTverkocht.
20.15 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/cultuur

zaterdag 13 juni


FEEST

Eetfestijn
Met Vlaamse klassiekers. Ten voordele
van Villa Vief.
18 uur, Kollerzaal Sporting Lokeren,
Daknamstraat 91
Info en inschrijvingen: www.villavief.be,
villa.vief2@telenet.be

BABBELonië

VORMING/INFO

11.30-14.30 uur, SundayRose,
Kerkstraat 51
Organisatie en info: SundayRose,
09 348 80 84, www.sunday‑rose.be

HOBBY/TOERISME

Heb je groene vingers en ben je creatief?
Denk je eraan om een cursus bloemsierkunst te volgen? Dan is de proef‑ en
demonstratieles iets voor jou. De cursisten
demonstreren verschillende technieken
zoals klemmen, vlechten en wikkelen met
natuurlijke materialen. De vakleerkracht
geeft uitleg bij het programma. En als je zin
hebt, kun je ook zelf aan de slag gaan en
een eigen bloemstuk maken.
19 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5
Organisatie en info: 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be

Boekenruilrek
Zie 6 juni. Ook op 20 en 27 juni.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Garageverkoop

Vrijdag 12 juni


PODIUM

Doorlopend piano‑optreden Litha
– puur muziek

In deze proefsessie ontdek je de
Siciliaanse sfeer in de olijfgaard. Dirk
De Muynck vertelt over de geschiedenis
van de magische boom, de olijfpluk en
–persing, de gezondheidsaspecten. Hij
geeft ook tips voor aankoop en gebruik.
Tijdens de blinde degustatie leer je ook
de smaken en kwaliteiten van verschillende olijfolies onderscheiden.
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Een mooie uitstap naar deze eerste
garageverkoop.
10 uur, Durmelaan
Info: Anne‑Marie Slabbaert,
0474 50 51 20, annemarieslabbaert@gmail.com

Zondag 14 juni

Vredig wegdromen tijdens dit doorlopend
concert in SundayRose. Ontspan en
geniet, luister en voel, ervaar en besef. In
de hoed kun je jouw vrije gift leggen.

HOBBY/TOERISME

50 jaar Lokerse Postzegelkring
Tentoonstelling van het archief van de
Lokerse Postzegelkring ter gelegenheid

van het 50‑jarig bestaan, deel 10.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2; gratis
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
VORMING/INFO

Aperitiefwandeling door de
tentoonstelling ‘Landschap en
Geometrie’
Aperitiefwandeling door de tentoonstelling ‘Landschap en Geometrie’
met Freddy Huylenbroeck, Frans
Van Kerckhove en Rik Annerel. Ze lijken
elkaars tegenpolen: de schilder van de
bomen en de nauwgezette assemblagekunstenaar. In het stadsmuseum Lokeren
gaan de werken van Frans Van Kerckhove
en Rik Annerel met elkaar in dialoog.
Openingsuren van stadsmuseum
Lokeren, Markt 15 A; gratis
Organisatie en info: Stadsmuseum,
09 345 44 58, museum@lokeren.be
VORMING/INFO

Wandeling in het
mozaïeklandschap van
Natuurreservaat De Linie

Vandaag verkennen we met onze gids
Geert Braem de prachtige natuur van
Eksaarde gelegen tussen het spoorwegpas en de Moervaart. Breng bij regenweer
laarzen of waterdicht schoeisel mee.
14 uur, Natuurreservaat De Linie,
Liniewegel
Organisatie en info: vzw Durme,
Geert Braem, 09 348 47 78,
g.braem@telenet.be,
www.vzwdurme.be
VORMING/INFO

Afternoon tea (high tea)
Kom ontspannen en genieten van een
uitgebreide ‘English-styled’ high tea.
Wij verwelkomen jullie met een glaasje
bubbels waarna jullie zullen verwend
worden met een heerlijke waaier aan thee
vergezeld met fijn afgestemde hapjes,
hartig, zoet, zuur, bitter. Kom de smaken
ontdekken. Reservatie tijdig doorgeven.
15 uur, Zenthee, Kerkstraat 45;
35 euro
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be

Dinsdag 16 juni


VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
De prenatale lessen geven aanstaande
ouders de kans zich voor te bereiden op
de bevalling, waarbij ze een kijkje kunnen
nemen op de kraam‑ en verlosafdeling.
Aanstaande ouders kunnen een keuze
maken tussen de vermelde data en
zich 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 18, 23 en 25 juni.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woendag 17 juni


VORMING/INFO

Demonstratie en gratis workshop
creatieve technieken

Op zoek naar de juiste decoratie voor
je huis of tuin? Maak kennis met de
decoratieve technieken van de afdeling
Creatief Atelier: glasetsen, keramiek,
Tiffanytechniek (glas), juwelen in vilt en
andere materialen, tekenen, schilderen,
wire‑art, kirigami, mozaïek. Als je zin hebt,
kun je in de workshops enkele technieken
zelf uitproberen.
19 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5
Organisatie en info: 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

‘Hoe word ik
schoonheidsspecialiste?’
Schoonheidsverzorging is je passie?
Werken in een wereld van beauty en
wellness is je droom? Dan zit je met
de professionele opleidingen van
CVO Leerstad Volwassenenonderwijs op
de juiste golflengte. De vakleerkrachten
geven uitleg bij het programma, je kunt
rondkijken in de lokalen, de cursisten
zijn aan het werk en vertellen hoe zo’n

opleiding is opgebouwd.
19 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be
VORMING/INFO

‘Sous le ciel de Paris’. Frans
chanson zingen

In de 16de eeuw was het chanson in de
volkstaal het enige belangrijke type lied in
Parijs. In de 2de helft van de 19de eeuw
ontstond er een vernieuwde interesse.
Wat ook de veranderingen en stijlen
geweest zijn, het Franse chanson blijft
altijd een reflectie van het dagelijkse leven
in de Franse hoofdstad. Tot de grootste
vertolkers van het chanson behoren Edith
Piaf, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour
en Georges Brassens. We duiken in hun
repertoire, na een opwarming van onze
zangstem. Iedereen welkom. Kennis van
zang en notenleer is niet nodig.
Workshops naar aanleiding van de
concert “Chanson” met auteur-verteller
Bart van Loo & Eddy et les Vedettes op
12/6 in CC Lokeren. Ook op 24 juni en
op 1 juli.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5:
30 euro – 15 euro (met kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 3 en 10 juni. Ook op 24 juni.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Voordracht door Christiane
Beerlandt: ‘Ziek of gezond?
Ongelukkig of gelukkig?
Waarom? Je kan er zelf veel
meer aan doen dan je denkt.’
Christiane Beerlandt is een internationaal
bekend schrijfster. Zij zal het onder
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meer hebben over de grote invloed van
je emoties en je psychische toestand
op je lichaam. Over wat fundamentele
genezing betekent. Over relaties, liefde,
het ‘waarom’ van gebeurtenissen in ons
leven, de oorzaak van onze voorkeur voor
bepaalde voeding, enz. Met gelegenheid
tot vragen stellen.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 15 euro
Organisatie en info: Global Wellness
Christiane Beerlandt , 054 41 41 42,
info@christianebeerlandt.com

Donderdag 18 juni


VORMING/INFO

BABBELonië

de oncologe van het AZ Lokeren.
14 uur, AZ Lokeren, vergaderzaal
(5de verdieping)
Organisatie en info: AZ Lokeren,
Heidi Bruyneel, 09 340 83 94, heidi.
bruyneel@azlokeren.be,
www.azlokeren.be

FEEST
VORMING/INFO

Infoavond – diploma secundair
onderwijs via volwassenenonderwijs in Lokeren
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 wijs idee. Een diploma opent
immers vele deuren. In deze infosessie
krijg je uitleg over de mogelijke opleidingen (boekhoudkundig bediende, lassen,
computeroperator…), vakken, leertrajecten, vrijstellingen, cursusgeld, etc. De
cursussen starten begin september.
19 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5
Organisatie en info: 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Zie 4 en 11 juni. Ook op 25 juni.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Prenatale les – arbeid en
bevalling

Al voor de 15-de keer organiseert vzw
Koveken een visfestijn t.v.v. de jaarlijkse
Reuzenstoet. Er is keuze uit noordzeetongetjes, scampi’s of gerookte zalm. OZMA
Music School zorgt voor de muzikale
omkadering.
19 uur, parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12
Organisatie en info: vzw Koveken,
info@koveken.be, www.koveken.be
HOBBY/TOERISME

Zie 6 en 13 juni. Ook op 27 juni.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren

VORMING/INFO

Zie 16 juni. Ook op 23 en 25 juni.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

‘Haal meer uit je dag’

28

Visfestijn ten voordele van de
jaarlijkse Reuzenstoet

Boekenruilrek

Praatcafé – ‘De oncologische
zorg tijdens en na
kankerbehandeling door dr. Ûnal’

Zowel tijdens als na de kankerbehandeling hebben heel wat patiënten last van
allerlei bijwerkingen en klachten zoals
verlaagde weerstand, misselijkheid,
koorts, haaruitval, verandering aan
nagels, problemen met handen en
voeten enz. Hoe gaat men hier het
best mee om? Kunnen we hier iets
aan doen? Dr. Ünal, oncologe in het
AZ Lokeren, belicht binnen dit thema de
mogelijke klachten tijdens en na chemotherapie bij borstkanker, darmkanker,
eierstok- en baarmoederkanker en prostaatkanker en de mogelijke bijwerkingen
van hormonale therapie bij borst- en
prostaatkanker. Daarna bestaat de
mogelijkheid om je vragen te stellen aan

Verschillende versnaperingen en dranken
te verkrijgen. Op voorhand inschrijven.
15 uur, café ’t Nieuw Bijlken,
Eyermanstraat 38A
Info en inschrijvingen: ’t Nieuw
Bijlken, 0495 74 82 93

Zie 4 juni.
19.30 uur, Zenthee, Kerkstraat 45;
30 euro (indien samen met de workshop op 4 juni is de prijs dan 50 euro)
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be

Zaterdag 20 juni


FEEST

2 Vlaamse kermis
e

Schieting liggende wip (privé max 45 personen), kaarting, golfbiljart, gaaibolling en
tritsen (teerlingen gooien). Springkasteel
voor de kinderen. Een gezellig dagje
voor jong en oud met voor elk wat wils.

Zaterdag 20 juni


VORMING/INFO

Voorleesmoment
Zie 6 juni.
10.30 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Bibliotheek
Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Midzomerfietstocht
De landelijke gilde Heiende organiseert
haar 6de midzomeractiviteit - een fietstocht
van ongeveer 15 km met 3 tussenstops
met versnapering. Nadien mogelijkheid
tot het nuttigen van een hapje of drankje.
Ook niet‑fietsers zijn welkom.
19 tot 20.30 uur, KLJ‑lokaal,
Heiendestraat 2; 3 euro
Organisatie en info: Landelijke gilde
Heiende, 09 348 86 38

PODIUM

50 jaar Lokerse Jazzklub met The
N.O. Train Jazzband + guest
Zoals de traditie het wil, sluit The N.O.
Train Jazzband het seizoen af. En omdat
het dit keer een jubileumseizoen was, zal
dit met extra stijl gebeuren. Naast het
huisorkest wordt het publiek getrakteerd
op een special guest en op warme en
koude hapjes.
20 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27; 10 euro
Organisatie en info: Lokerse
Jazzklub, www.lokersejazzklub.be
VORMING/INFO

Opendeurdag PCVO Waas en
Durme Lokeren
PCVO Waas en Durme zet zijn deuren
open. Het perfecte moment om kennis
te maken met de school en het ruime
aanbod aan opleidingen.
13 tot 18 uur, PCVO Waas en Durme,
Durmelaan 34A; gratis
Organisatie en info: PCVO Waas en
Durme, www.waasendurme.be

19 tot 20 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Brouwerijstraat 5
Organisatie en info: 09 348 38 45,
info@leerstad.be, www.leerstad.be
VORMING/INFO

Prenatale les – Borstvoeding
Zie 16 en 18 juni. Ook op 25 juni.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woendag 24 juni


PODIUM

Midzomernachtconcert met
stiltemuziek in de natuur

Donderdag 25 juni


VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 4, 11 en 18 juni.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
Zie 16, 18 en 23 juni.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Maghrebijnse avond

Zondag 21 juni


HOBBY/TOERISME

Tu es Petrus
- postzegeltentoonstelling

10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;
gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com

Dinsdag 23 juni


VORMING/INFO

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, de inhoud, waarde van
het diploma, modeltrajecten, mogelijke
vrijstellingen. Voor jong en oud, voor
werkenden en werkzoekenden.

We maken een sfeervolle avondwandeling
in natuurreservaat het Molsbroek en luisteren er tijdens deze langste dag naar de
zelfgemaakte taal en fantasierijke ritmes
van de ‘stiltemuziek’ van violist Edwin
Vanvinckenroye.
20 uur, Natuurreservaat Molsbroek,
Molsbergenstraat 1; 5 euro
(leden-volwassenen) – 3 euro
(leden-kinderen) – 7 euro (niet‑leden
volwassenen) – 5 euro (niet‑leden
kinderen)
Organisatie en info: vzw Durme,
Marieke De Vos, 09 348 30 20,
marieke.devos@vzwdurme.be,
www.vzwdurme.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 3, 10 en 17 juni.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

‘Sous le ciel de Paris’
Zie 17 juni. Ook op 1 juli.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5: 30 euro- 15 euro (met
kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Laat je onderdompelen in de sfeer van
‘1001 Nachten’ en geniet van de traditionele muntthee vergezeld van een pallet
aan heerlijke zoetigheden. Een ontspannen en sfeervolle avond. Maximum aantal
van 35 personen.
Zenthee, Kerkstraat 45; 20 euro (per
persoon)
Organisatie en info: Zenthee,
0492 04 40 01, info@zenthee.be

Vrijdag 26 juni


FEEST

66ste Parochie- en Schoolfeesten
Gedurende drie dagen valt er weer
heel wat te beleven tijdens deze
feesten. Centraal staat een ludieke en
muzikale show door schoolkinderen
van Veertjesplein en met medewerking
van vendeliers van KLJ‑Heirbrug. Als
randanimatie is er voor de kinderen doorlopend een springkasteel, tentoonstelling,
schminkstand en viskraam. Voor eten en
drinken kun je doorlopend terecht. Tot en
met 28 juni.
Organisatie en info: Veertjesplein,
www.veertjesplein.be

in Lokeren
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HOBBY/TOERISME

Quiz
Quiz met vragen in verband met algemene kennis. Ploegen van maximaal
4 personen.
20 uur, parochiaal domein,
Veerstraat 10; 16 euro (per ploeg)
Organisatie en info: Werkgroep
Parochie‑ en Schoolfeesten,
09 348 77 61,
fernandrogiers@telenet.be

Zaterdag 27 juni


FEEST

Basisschool Veertjesplein –
‘Boris in boekenland’
Zowel de kleuters als de kinderen van
de lagere school brengen een totaalspektakel rond een fantasieverhaal:
Boris heeft het moeilijk met lezen. Toch
krijgt hij van tante Eleonor een hele
bibliotheek. Er komen vreemde figuren
uit de boeken die voor Boris een heel
speciale opdracht hebben. Zal hij er
in slagen die opdracht op tijd uit te
voeren? Naast het schoolfeest is er
ook een gezellig café en een verzorgde
bodega. In de taverne, het restaurant
of aan de talrijke kraampjes kan je de
honger stillen. Doorlopend is er een
springkasteel en een viskraam. Je kan
je ook laten schminken en op zaterdagavond is er een kinderfuif. Op zondag
komt een ballonnenclown iedereen
vermaken. Ook op 28 juni.
15 uur, Basisschool Veertjesplein,
Veerstraat 10
Organisatie en info:
directie@veertjesplein.net,
09 348 46 92

Zondag 28 juni


FEEST

Bazar Gezoârde 2015
De eerste twee edities van de Bazar
Gezoârde waren een enorm succes.
130 standhouders op de rommelmarkt,
45 standhouders op de homemademarkt
en tal van leuke randevenementen maakten er een waar volksfeest van. Kom en
geniet mee van het gezelligste pleintje of
doe gewoon mee.
10 tot 18 uur, pleintje
Weehaagstraat 69
Organisatie en info: De Weehaege,
www.deweehaege.be
FEEST

Barbecue

HOBBY/TOERISME

Natuurwandeling Daknamse
Meersen
Natuurwandeling onder leiding van
Gunther Van Ruyckegem met aandacht
voor beheer, planten- en diersoorten.
14 tot 17 uur, Daknam kerkplein,
Daknamdorp 1
Organisatie en info:
Natuurpunt Zuid-Waasland,
www.natuurpunt-zuid-waasland.be

Barbecue in samenwerking met Landelijke
Gilde. Met verse groenten, warme en
koude sausen en diverse vleessoorten.
12 tot 15.30 uur, Parochiehuis
Ter Oude Kerke, Spoele 31
Organisatie en info:
KVLV Lokeren Centrum, 09 348 72 48,
KVLV.lokerencentrum@gmail.com

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 6, 13 en 20 juni.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Bezoek aan het ‘Red Star Line
Museum’ (met gids)
12.30 uur, inrit Liberale Mutualiteit
(opstapplaats), Oudstrijderslaan
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Myriam Philips,
0497 29 18 05

30

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

FEEST

Basisschool Veertjesplein –
‘Boris in boekenland’
Zie 27 juni.
15 uur, Basisschool Veertjesplein,
Veerstraat 10
Organisatie en info:
directie@veertjesplein.net,
09 348 46 92

PODIUM

Verre Kapel
De Vrienden van de Verre Kapel
organiseren opnieuw 2 concertjes in
de Kruiskapel .Met het Astor Gitaar
Ensemble wordt de luisteraar zowel
instrumentaal als vocaal meegenomen
op een reis door onder meer de Engelse
renaissance, de Italiaanse barok, het
Argentinië van de tango en zoveel
meer. Een concert dat garantie biedt
op ontroering, muzikaliteit, genot en
verrassing.
11.15 uur (aperitiefconcert) - 15 uur
(namiddagconcert), Kruiskapel
Eksaarde, Kapeldreef 2; 11 euro
Organisatie en info: 16e statie,
Kruisgilde, Gezinsbond, vzw
Gezôarse feesten, 09 346 83 29,
clappaert‑rudi@skynet.be

HOBBY/TOERISME

Schilderijen van de
Vlaamse Primitieven
- postzegeltentoonstelling
10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;
gratis

SPORT

VTT Kruiskapel
Een organisatie uit de zomerkalender
van WBV over afstanden van 28, 35 en
55 km.

Tussen 7.30 en 10.30 uur (inschrijvingen), voetbalplein FC Eksaarde,
Canondreef
Organisatie en info: Geert
Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.com
SPORT

Fietstocht Memorial Hilde
Een organisatie uit de zomerkalender van
WBV over afstanden van 35 en 50 km.
Tussen 7.30 en 10.30 uur (inschrijvingen), voetbalplein FC Eksaarde,
Canondreef
Organisatie en info: Geert
Van Gucht, 0499 96 52 52,
geertvangucht@hotmail.com

TENTOONSTELLING
Van 6 mei tot 20 juni


Fototentoonstelling – ‘La
Commune de Paris 1871’

Tijdelijke tentoonstelling
vzw Durme april-juli


‘Vier Seizoenen in één dag’
Een fotoreeks, of samenvoeging van
beelden, genomen in reservaat het
Molsbroek en bijeengebracht door
leden van Fotoclub Lokeren. De
fotografen brengen een overzicht van
wat de natuur binnen een periode van
de vier seizoenen in het reservaat aan
diversiteit te bieden heeft. Er werd
getracht om gekende- en minder
gekende aspecten van het reservaat in
beeld te brengen. Afhankelijk van de
fotograaf ligt de focus op details van de
plantenweelde, watervogels, insecten
of het panorama zoals de bezoeker
het ziet vanop de wandeldijk. Auteurs
fotomateriaal: Els Dierick, Lydia Elegeert,
Freddy Meert, Danny Collewaert,
Jozef Verhaeghe, Hans Baeté, Kamiel
Van Den Broeck,Etienne Ysewyn.
Vanaf 29 maart tot eind juli
tijdens de openingsuren in
bezoekerscentrum Molsbroek
(Molsbergenstraat 1).
Meer info: vzw Durme,
Marieke De Vos, 09 348 30 20,
marieke.devos@vzwdurme.be

Van 1 juni tot en met
31 oktober


museum@lokeren.be,
www.lokeren.be
Woe-za 14-17 uur, zo 10-12 uur en
14-17 uur; toegang gratis

WORDT VERWACHT
Woensdag 1 juli


VORMING/INFO

‘Sous le ciel de Paris’
Zie 17 en 24 juni.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5: 30 euro – 15 euro (met
kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

‘Foto zoekt muur’

De eerste revolutie die uitgebreid gefotografeerd is: ruïnes veroorzaakt door de
bombardementen van Duitse en Franse
legers, ingrepen van de revolutionairen
(neerhalen van de ‘Colonne Vendôme’,
met bovenop het beeld van Napoleon),
portretten van o.a. schilder Gustave
Courbet (leidde toen de culturele raad
van Parijs) en ook groepsportretten van
de communards aan het stadhuis en op
de barricades.
Kunstgalerij De Vuyst,
Kerkstraat 22‑54; gratis
Info: www.de‑vuyst.com

Van begin juni tot eind oktober tonen de
cursisten digitale fotografie van CVO
Leerstad hun foto’s op diverse locaties
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.
CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; gratis
Organisatie en info: CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs, 09 348 38 45,
info@leerstad.be

26 april tot 13 september


‘Landschap en Geometrie’
Zie Vers van de Pers, vooraan in deze
Infokrant.
Markt 15A, 09 345 44 58,

Zaterdag 17 oktober


75 jaar scouts in Lokeren
Op 17 oktober viert Scouts SintLaurentius zijn 75ste verjaardag. Dat vieren
ze met een boek, uitgegeven door de
Heemkundige Kring de Soevereinen, een
jubileumfeest voor de oud-scouts en een
tentoonstelling in het Stadsmuseum.
Wie nog foto’s, filmpjes of straffe verhalen heeft, kan die voor 15 juli aan het
Stadsmuseum bezorgen:
museum@lokeren.be, 09 345 44 58,
Markt 15a.
Wie het boek, dat in september verschijnt,
nu al wil bestellen, mailt naar
koen.deleenheer@gmail.com.
Het kost 12 euro.
Wie op het jubileumfeest voor oud-scouts
aanwezig wil zijn , maar nog geen uitnodiging kreeg, mailt naar
koen.deleenheer@gmail.com.

in Lokeren
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