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Veilig terug naar school,
met de fiets
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Herken uzelf op de woensdagmarkt

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

SALTOOO

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Coverfoto: Laure De Bruyne, Renée Naudts en Jana De Bruyne (van links naar rechts)

JAC-Flash:
In deze JAC-flash geven we je graag nog wat meer uitleg
over JAC Lokeren. Het JAC, bekend als het Jongeren
Advies Centrum, is het jongerenaanbod van het Centrum
Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Het JAC-team, van links naar rechts: Marieke, Nele, Sarah en Lotje

Elke vraag is welkom. Wij luisteren graag naar je verhaal en
zoeken samen met jou naar een antwoord, gratis, anoniem
en vertrouwelijk.
Wij zijn makkelijk te bereiken:

Ben jij tussen 12 en 25 jaar oud, dan is het JAC de plek in
jouw buurt waar je terecht kan met al je vragen. Er bestaan
voor ons geen domme vragen of taboes.
JJHet is uit met je lief?
JJJe wordt gepest?
JJJe wilt graag alleen gaan wonen?
JJJe bent ongepland zwanger?
JJJe hebt vragen over de eerste keer seks?
JJJe wilt een vakantiejob?
JJJe wilt studeren in het buitenland?
JJJe vraagt je af hoe je je studie kan betalen?
JJJe hebt vragen over drugs?
JJJe maakt je zorgen om een vriend?
JJJe wilt veilig chatten?
JJ…
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• Kom langs  Je vindt het JAC in Lokeren in de
Sportlaan 2, langs de buitentrap, links van de oude
ingang van het zwembad. Je kunt langskomen tijdens
de openingsuren op woensdag van 12.30 tot 16 uur, of
op afspraak.
• Bel 	09 340 95 36
• Mail  jac.lokeren@cawoostvlaanderen
• Chat  www.jac.be

We weten hoe moeilijk die eerste stap soms kan zijn.
Via deze weg hopen we het voor jou zo veilig mogelijk te
maken om met ons te praten over elk probleem.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

VERS VAN DE PERS

Fiets lenen en auto delen:
Lokeren zet resoluut in op
duurzaam vervoer

Lokeren wil tegen 2020 de uitstoot van CO² met één vijfde verminderen. Dat is een ambitieus
plan. De stad zet dus volop in op groene mobiliteit. Het bestuur investeert in Blue-bikefietsen,
die je aan het station kunt huren. En voorts wil de stad weten of de Lokeraars interesse
hebben in Cambio, een manier van autodelen. Twee initiatieven die het ‘naturel’ in Lokerens
logo nog wat meer in de verf zetten.

Het engagement om de CO²-uitstoot in Lokeren drastisch
te verminderen, staat in het ‘Burgemeestersconvenant’,
dat in de hele regio door de gemeenteraden werd goedgekeurd, ook in Lokeren. Die ambitieuze doelstelling kan
maar worden gehaald als iedereen zijn steentje bijdraagt,
en er op diverse domeinen tegelijk wordt gewerkt: bouwen

en wonen, energie, economie en landbouw, en mobiliteit. Het stadsbestuur wil alvast inzetten op duurzame
verplaatsingen. Daarom investeert de stad in de Bluebikefietsen die je aan het station kunt huren. Daarnaast wil
de stad bij de bewoners ook peilen of, en in welke mate, ze
interesse hebben in Cambio, een vorm van autodelen.
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1. Blue-bike, een fiets oppikken aan het station met de hulp van de stad
Blue-bike heeft mooie, helblauwe, zeer herkenbare uitleenfietsen staan aan het station. Abonnees van deze dienst
kunnen die ontlenen, in Lokeren en elders. Dat kost normaal
3 euro per gebruiksbeurt. Maar de stad legt één euro bij, en
ook de Vlaamse overheid komt met één euro over de brug,
zodat de gebruiker vanaf 1 oktober voor de luttele som van
één euro een hippe, handige fiets kan ontlenen.
Blue-bike wil het fietsgebruik stimuleren, vooral in voor- en
natransport met een ander vervoersmiddel. In Lokeren focust
de organisatie dus in de eerste plaats op de treingebruiker. Je
komt aan in het station en je kunt voor één euro overal heen
waar je wilt (shopping, recreatief fietsritje, vriendenbezoek,
zelfs zakenverplaatsing). Heel belangrijk: ook bedrijven kunnen een abonnement nemen, zodat de bereikbaarheid van
de bedrijventerreinen E 17/1, 2 en 3 via het openbaar vervoer
gecombineerd met uitleenfietsen, mogelijk wordt.
Vorig jaar werden al 633 Blue-bikeritten geteld in Lokeren. Met
het derdebetalerssyteem (stad en Vlaamse overheid betalen
mee) zal het gebruik naar alle verwachting nog aanzienlijk
stijgen. De stad plant met Blue-bike een promotiecampagne.

2. Autodelen met Cambio: wie heeft
interesse?
In 31 steden en gemeenten kun je 721 Cambiovoertuigen
gebruiken. Cambio volgt het principe van autodelen.

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Meerdere personen gebruiken hetzelfde voertuig, dat op
een vaste locatie staat. Wie aansluit bij Cambio kan met
een chipkaart zo’n Cambioauto meenemen, wanneer en
voor zo lang hij/zij dat wil. Cambio zorgt voor onderhoud
en administratie, en houdt de voertuigen netjes.
Je reserveert telefonisch of via internet de gepaste
wagen en je haalt de wagen op de gereserveerde plaatsen met de chipkaart af. Na de rit parkeer je de wagen
terug op de plaats waar je hem hebt opgepikt. Als
klant van Cambio kun je ook de voertuigen in andere
Cambiosteden gebruiken. Gebruikers betalen enkel voor
de eigenlijke rit; onderhoud, herstellingen en verzekeringen horen daar niet bij. Meer info op www.cambio.be.

Om te zien of er in Lokeren een draagvlak is voor
Cambio, peilt de stad naar de interesse bij de Lokerse
bevolking. Ten eerste om in te schatten hoeveel
gebruikers er zouden kunnen zijn, en ten tweede om
de meest geschikte locatie van de standplaats voor
de Cambiowagens te bepalen. Dus wie het beu is om
te betalen voor een auto die amper wordt gebruikt, of
een alternatief zoekt voor een tweede wagen, of die
slechts sporadisch een auto nodig heeft: laat weten
aan de dienst Mobiliteit van de stad Lokeren of Cambio
iets voor u is. Bel of mail mobiliteitsambtenaar Jeroen
Rottiers, 09 340 94 59, jeroen.rottiers@lokeren.be, en
vermeld uw naam en de straat waarin u woont.

Al zestig Lokeraars hebben hun belangstelling
laten blijken.

Veilig naar school fietsen:
routeplan met
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veilige fietsroutes
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Vier enthousiaste Babbeloniërs,
van links naar rechts: Lut, Paule, Anke en Mariette

Babbelonië, gezellig babbelen

met vriendinnen uit alle windstreken
Met Babbelonië kun je op wereldreis gaan in je eigen stad. Het opzet is eenvoudig:
Nederlandstaligen en anderstaligen komen samen, en praten in groepjes over alledaagse
dingen. Of doen een leuke uitstap. Lut Schelfaut, Paule Lerno, Anke Hornbuessel en Mariette
Van Walle zijn geestdriftige Babbeloniërs, die nog meer Nederlandstalige deelnemers zoeken.
“Babbelonië is verrijkend, leerzaam, ongedwongen. En vooral heel erg plezant.
Probeer het uit, en kom gewoon eens meedoen.”

Bij Babbelonië kunnen anderstaligen Nederlands leren
en oefenen in de praktijk, tijdens losse, ongedwongen
gesprekken met Nederlandstaligen. Geen schools gedoe,
maar een leuk gesprek over alledaagse dingen: kinderen
en ouders, feesten, ziekte en gezondheid, werk en
ontspanning. Geregeld doet de groep uitstapjes of activiteiten: wandelen, samen koken,
samen naar een buurtfeest gaan.

Moet je eerst taallessen hebben gevolgd voor je welkom
bent bij Babbelonië?

Lut, Paule, Anke, Mariette: ““Het is belangrijk om taalles
te volgen. Maar sommige mensen komen eerst naar
Babbelonië, en nemen dan de beslissing om Nederlands te gaan leren. Er zijn twee
“We vinden Babbelonië zo samenkomsten per week. Op donderdagvoormiddag komen er alleen
fantastisch, dat we elke keer vrouwen, ook veel Marokkaanse
Lut, Paule en Mariette zijn van
oorsprong Nederlandstalig. Anke
vrouwen die hier al lang wonen. De
van de partij zijn”
komt uit Duitsland, en heeft hier
tweede samenkomst is op woensdagNederlands geleerd. Babbelonië vindt ze heel interesavond, die is gemengd, met mannen en vrouwen samen.
sant. “Zowel voor mensen van vreemde herkomst, ook
Voor mensen die werk hebben, is het makkelijker om op
zij die hier al lang wonen, als voor Nederlandstaligen.
woensdagavond te komen. De Nederlandstaligen kunnen
Je leert veel over elkaars cultuur. Daardoor begrijp je
zowel mannen als vrouwen zijn. Iedereen is welkom,
zonder uitzondering. Ook kinderen.”
elkaar beter.”
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Ontdek ons via www.linkedin.com/company/stadlokeren

Hoe gaat dat dan, zo’n Babbeloniëontmoeting?
“We zitten eerst samen met de hele groep: zo’n twintig,
dertig anderstaligen met een achttal Nederlandstaligen. Dan
maken we afspraken over een thema van de dag, een thema
waarover we gaan praten. Als je vooraf afspreekt waarover
je ’t gaat hebben, helpt dat om de gesprekken op gang te
trekken. Zo’n thema is bijvoorbeeld opvoeding, gezondheid,
koken, reizen, geloof. Alledaagse onderwerpen.
Daarna gaan we in kleine groepjes zitten, dat is beter om
iedereen zoveel mogelijk te laten praten. Daar zit een
Nederlandstalige bij. Er wordt ook wel informatie uitgewisseld. En heel vaak worden er foto’s getoond. Soms bereidt
de Nederlandstalige iets voor. Maar dat hoeft niet per se.
Er zijn geen verplichtingen, niet voor de anderstaligen en
evenmin voor de Nederlandstaligen. Ja, op tijd komen, dat
stellen we wel op prijs. Je hoeft je trouwens niet verplicht
te voelen om elke keer te komen. Maar wij vinden Babbelonië zo fantastisch dat wel geen enkele keer overslaan.
En we lachen ontzettend veel. Uit Babbelonië zijn al hechte
vriendschappen gegroeid.“
Geen schools gedoe bij Babbelonië?
“Helemaal niet. We geven geen les, we zitten gewoon
gezellig samen in alle vriendschap, en babbelen honderduit
met elkaar. Als iemand niet op een woord kan komen,
zullen we natuurlijk wel helpen. Maar het is zeker niet
schools, en je hoeft geen diploma te hebben om mee
te doen. Al is het wel belangrijk dat we genoeg mensen
hebben die goed Nederlands praten. Daarom zoeken

we nieuwe Nederlandstaligen. Wie interesse heeft: kom
gewoon eens langs, test het even uit om te zien of het je
ligt. In alle vrijheid, niets is verplicht. Je kiest zelf wanneer
je instapt in de groep. Je kiest zelf of je elke week komt of
niet. Wedden dat je terugkomt?”

i

Praktisch
De Babbeloniëgroepen komen elke week samen.
18 woensdagen van 2 september tot 27 januari (niet
op 4/11, 11/11, 23/12 en 30/12) van 19.30 tot 21.30 uur
19 donderdagen van 3 september tot 28 januari (niet
op 5/11, 24/12 en 31/12) van 9 tot 11 uur.
De donderdagochtendgroep richt zich enkel tot
vrouwen.
GRATIS, inschrijven niet nodig.
Waar? In Ontmoetingshuis De Moazoart,
Krekelstraat 9.

In samenwerking met Vormingplus Waas-en-Dender,
dienst Samenleving stad Lokeren, Agentschap Integratie
en Inburgering, Ontmoetingshuis De Moazoart.
Begeleiding: Bea Alen, vormingswerkster.

Nieuwe vriendinnen
maken op de fiets
Als fietsvriendin spreek je af met een beginnende fietser
om samen fietstochten te maken in de buurt van Lokeren. Je bespreekt samen waar, wanneer en hoe vaak je
afspreekt met je onervaren fietsvriendin. Je beleeft samen
gezellige momenten en de onervaren fietser wint geleidelijk zelfvertrouwen op de weg door jouw hulp.
Wil je graag fietsvriendin worden? Kom naar het
startmoment op dinsdag 6 oktober om 13.30 uur in
Ontmoetingshuis De Moazoart.
Meer informatie over fietsvriendinnen:

Hadassah Rooze – dienst Samenleving, 0478 82 90 11,
hadassah.rooze@lokeren.be

Ellen Fierens – dienst Samenleving, 09 340 94 28 of
0478 82 90 09, ellen.fierens@lokeren.be

Bert Reniers – Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen,
0491 34 41 28, bert.reniers@samenlevingsopbouw.be
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Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Stad bestraft nu ook
onreglementair stilstaan en parkeren
Veilig verkeer is voor het stadsbestuur erg belangrijk. Toen bleek dat het gerecht geen tijd meer had
om ‘kleine’ verkeersinbreuken te vervolgen, sloot de stad Lokeren een protocolakkoord af met het
parket om deze inbreuken op te nemen in het lokaal reglement op de gemeentelijke administratieve
sancties (GAS). “Logisch”, zegt GAS-ambtenaar Christof Snoeck. “Overtredingen tegen de regels
voor stilstaan en parkeren zijn zeer storend en kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen”.

Sinds 1 januari zijn inbreuken tegen de verkeersregels op
stilstaan en parkeren in het GAS-reglement opgenomen.
“En die komen heel vaak voor”, geeft GAS-ambtenaar
Christof Snoeck aan. “We ontvangen gemiddeld 25 vaststellingen per week.”

De top 7 van die overtredingen ziet eruit als volgt.
1. Negeren van een parkeerverbod. Die overtreding
gebeurt vaak bij markten of evenementen. Of mensen
vergeten hun wagen aan de overkant van de straat te
zetten als het parkeerverbod wisselt. “Als de politie de
chauffeur van de verkeerd geparkeerde auto niet kan
vinden, wordt de wagen weggesleept”, waarschuwt
Christof Snoeck. “Maar ook al kan de chauffeur
worden gevonden, en rijdt die zijn auto weg, er volgt
altijd een proces-verbaal en een boete.”
2. Parkeren langs een gele onderbroken streep. Daar
heeft vooral het Zand last van. Daar mag je wel
stilstaan, maar dan alleen de tijd die strikt nodig is
om in- en uit te stappen, of te lossen en te laden.
“Let op: je boodschappen doen, dat wordt niet
beschouwd als laden en lossen”, beklemtoont
Christof Snoeck.
3. Parkeren op een parkeerplaats voor mindervaliden.
Zo’n parkeerplaatsen worden aangeduid met een
bord. Meestal is de plek van de parkeerplaats blauw
geschilderd, maar dat is louter om wat meer zichtbaarheid te geven, en is niet door de wet verplicht.
Het verkeersbord telt. Dat staat op een oranje
paal, en ook de achterkant van het bord is oranje.
Christof Snoeck: “Als je dus aan het parkeren bent,
en je kijkt in je achteruitkijkspiegel tegen de oranje
achterkant van een verkeersbord aan, dan moet er
een belletje gaan rinkelen.”
4. Hinderlijk parkeren, bijvoorbeeld buiten de parkeervakken die op de grond zijn geschilderd. Komt vaak
voor op de Grote Kaai en achter het station.
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Parkeren of stilstaan op een trottoir of
fietspad is altijd en overal verboden

5. Parkeren of stilstaan op een verdrijvingsvlak, dat is een
wit gearceerd vak dat onder meer bedoeld kan zijn om
doorgang voor de hulpdiensten mogelijk te maken.
Zoals op de parking achter het station, aan de ingang
van Kunstacademie Ter Beuken.
6. Parkeren op het trottoir of op het fietspad. Daar mag je
noch stilstaan, noch parkeren.
7. Parkeren voor een oprit of de inrijpoort van een gebouw.

Er zijn twee soorten boetes voor dit soort verkeersovertredingen.
Voor de overtredingen van categorie 1 (bijvoorbeeld
negeren van een parkeerverbod of parkeren aan een gele
onderbroken streep) krijg je altijd 55 euro boete.
Overtredingen van categorie 2 worden zwaarder beboet
(bijvoorbeeld parkeren op een parkeerplaats voor mindervaliden). Die kosten u 110 euro.

VERS VAN DE PERS

Weet ook dat:
deze bedragen zijn vastgelegd door de wet, ze zijn
niet vatbaar voor interpretatie of voor verzachtende
omstandigheden. Boetes die niet betaald zijn, worden
door de financieel beheerder van de stad met de
wettelijke dwangmiddelen ingevorderd. Via een
deurwaarder bijvoorbeeld;
er bij verkeersovertredingen altijd politie aan te pas
komt, alleen de politie kan die overtredingen vaststellen;

boete, die kan worden kwijtgescholden of bevestigd.
Daarna kan de overtreder nog alleen bij de politierechter
in beroep.

i

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

er verweer mogelijk is voor de overtreder tegen de

Cultuur en toerisme

Boek: ‘Wase en Vlaamse mezenvangers
in het veld en de folklore, in Europees
perspectief’
De mezenvangst heeft een rijke geschiedenis. André
Verstraeten ging in archieven op zoek en bundelde zijn
ontdekkingen in een geïllustreerd boekje (de aparte
druk van een artikel in de Annalen van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas), te
verkrijgen bij vzw Durme. Zo hangt er een uniek
schilderij over de mezenvangst in het salon van het SintLodewijkscollege in Lokeren, en in de collectie van het

Stadsmuseum zit de mooiste mezenvangersvlag. Het
boekje verschijnt in december, kost 10 euro, en kan worden
besteld bij vzw Durme, vóór 30 september.
Meer info: André Verstraeten, 09 348 18 59,
andre.verstraeten@scarlet.be

Nieuwe openingsuren ticketbalie
CC Lokeren:
dinsdag 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur, woensdag 10 tot
12.30 uur, donderdag 14 tot 17 uur, vrijdag 10 tot 12.30 uur.

Jeugd en Onderwijs

Gratis opleiding fuifcoach
Leid fuiven en evenementen in goede banen
“In onze stad trachten we te streven naar een positief
lokaal fuifbeleid”, zegt Els De Pauw van de jeugddienst.
“Een beleid dat organisatoren ondersteunt en het
voortbestaan van fuiven stimuleert, we trachten een
klimaat te creëren waar het organiseren van fuiven en
evenementen mogelijk is door verschillende vormen van
ondersteuning. Eén van deze vormen is het aanbieden van
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een vormingstraject om jonge en ervaren organisatoren
te versterken.”
“Met de opleiding fuifcoach willen we medewerkers en
organisatoren van fuiven handvaten bieden die in de eerste
plaats van pas komen op hun eigen fuiven. Specifieke
aandacht wordt ook besteed aan medewerkers die ingeschakeld worden als interne security en dus bijdragen tot
de veiligheid op jeugdevenementen, vaak ter ondersteuning van professionele securityagenten.
Deze opleiding wordt verzorgd door Steven Van Eersel van
Humanflow (Boomsesteenweg 690, Wilrijk, 0495 10 05 00,
info@humanflow.be). Humanflow gelooft er sterk in dat je
mensen meer bijbrengt als je ze ook daadwerkelijk dingen
zelf laat doen. Tijdens de opleiding staan training, humor
en interactie centraal en is bovendien inhoudelijk op maat
van de Lokerse fuiven uitgewerkt.”
6 modules:
Dag 1 wetgeving op maandag 28 september
Dag 2 veiligheid en preventie op woensdag 30 september
Dag 3 omgaan met verbale agressie op maandag 5 oktober
Dag 4 omgaan met fysieke agressie (met rollenspelen) op
woensdag 7 oktober
Dag 5 omgaan met drugs op maandag 12 oktober
Dag 6 EHBO in een uitgangsomgeving op woensdag
14 oktober
De cursussen vinden plaats in de fuifzaal van het Sport‑ en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2 telkens van 19.30 tot max.
22 uur.
Deelnemers ontvangen na het volgen van alle modules een
certificaat en je zal hen op de komende fuiven niet allen
herkennen aan hun kennis en kunde, maar eveneens aan
hun fuifcoachgadget.
Meer info en inschrijvingen: dienst Sport en Jeugd,
Sportlaan 2, els.de.pauw@lokeren.be, 09 348 95 32

Wie graag extra hulp krijgt bij het invullen van de studietoelage, kan op dinsdag 20 oktober terecht in het Sport- en
Jeugdcomplex, Sportlaan 2, eerste verdieping. U bent
welkom van 16 tot 19 uur.
Voor meer info: dienst Samenleving, Liesbet Vergauwen,
09 340 96 02

Extra klas in Vrije Basisschool Bengel
Voor geboortejaar 2011 wordt vanaf schooljaar 2015-2016
een bijkomende klas voorzien in de Vrije Basisschool
Bengel. Inschrijven voor vrije plaatsen kan op de school
zelf (Zelebaan 9, 09 348 67 18).

Kinderclub Patjoepelke,
herfstvakantie 2015
De drie locaties van Kinderclub Patjoepelke, Hoogstraat
(110 kinderen), Sport- en Jeugdcomplex (40 kinderen) en
Oudenbos (25 kinderen) zijn tijdens de herfstvakantie
open vanaf maandag 2 november tot en met vrijdag
6 november.

U kunt elektronisch reserveren op maandag 14 september vanaf 18.30 uur via kinderopvang.lokeren.be.
Hou uw klantnummer bij de hand.
De elektronische reservaties worden afgesloten op
vrijdag 2 oktober.
Ouders die niet beschikken over een computer of die niet
vertrouwd zijn met een computer, kunnen terecht op het
secretariaat in de Sportlaan 4 op maandag 14 september
tussen 18.30 en 19.30 uur. U kunt ter plaatse elektronisch reserveren, waarbij u met plezier wordt geholpen.

Studietoelage schooljaar 2015-2016
De Vlaamse overheid voorziet financiële steun om de
kosten voor de school of studie te helpen dragen: de
studietoelage. Deze toelage kan aangevraagd worden voor
kleuters, leerlingen in het lager of secundair onderwijs en
studenten aan een hogeschool of universiteit. Of u een toelage krijgt, hangt af van de samenstelling en het inkomen
van het gezin.
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Voor verdere info kunt u steeds terecht op het secretariaat, Sportlaan 4, iedere werkdag tussen 8 en 18 uur
doorlopend.
Organisatie en info: EVA-vzw Gezinswelzijn Kinderclub
Patjoepelke, Sportlaan 4, 09 340 95 90,
secretariaat.patjoepelke@lokeren.be

Sport

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Inschrijvingen herfstsportkampen & SpAt!kampen van 3 tot 6 november (5 dagen)

inschrijving hoeft men zich tijdens deze lessenreeks niet meer
aan te melden aan de balie. Verzamelen steeds in de kleedkamer voor de start van de les (kleedkamerindeling via infobord).
Gratis proeflesjes (vooraf aanmelden aan de balie) op 9 september en 12 september, ook hier zijn de plaatsen beperkt.
U dient afzonderlijk in te schrijven voor elke lessenreeks
(woensdag of zaterdag). Combineren lukt dus niet.
Voor de periode van september tot december is Multimove
gepland op volgende woensdagen: 16-23-30 september;
7-14-21-28 oktober; 18-25 november; 2-9-16 december
(geen les op feestdagen en tijdens schoolvakanties of
tornooidata).
U betaalt 25 euro (sportdienst voorziet een korting van
2 euro per openstaande beurt op de 10‑beurtenkaart).

Ook dit jaar organiseert de dienst Sport en Jeugd van
Lokeren kampen in de herfstvakantie. Online inschrijven
zal voor beide mogelijk zijn op maandag 5 oktober vanaf
19 uur. Voor mensen die problemen hebben bij het online
inschrijven zal er bijkomend een inschrijvingsmoment zijn op
woensdag 1 oktober aan de groene balie van 15 tot 18 uur.
Het programma en verdere info hierover zal gepubliceerd
worden in de volgende editie van de Infokrant. Ook op de
webshop zal de nodige info terug te vinden zijn.
De webshop kunt u hier terugvinden:
https://webshoplokeren.recreatex.be/

Voor de periode van september tot december is Multimove gepland op volgende zaterdagen: 19-26 september;
3-10-24-31 oktober; 14-21-28 november; 5-12-19 december
(geen les op feestdagen en tijdens schoolvakanties of
tornooidata).
U betaalt 25 euro (sportdienst voorziet een korting van
2 euro per openstaande beurt op de 10‑beurtenkaart ).
Praktisch: schoenen met witte zolen, loszittende kledij om
vlot te bewegen.
Op mooie dagen wordt er ook buiten gesport op het
atletiekterrein of grasveld in de buurt (buitenschoenen,
zonnepet/zonnehoed meebrengen).

NIEUW!

Multimove voor kinderen (nieuw systeem)
Vanaf het najaar 2015 voorzien wij een nieuwe deelnameprocedure voor Multimove. U schrijft in voor een
lessenreeks van september tot december en/of van
januari tot juni. Het aantal deelnemers per uur is beperkt.
Dit in functie van de beschikbare lesgevers en de beschikbaarheid in de sportzaal/polyvalente zaal.
De leeftijdsgroepen blijven ongewijzigd:
- Op woensdag voor 3-4-jarigen van 14-15 uur (3 jaar
geworden zijn)
- Op zaterdag voor 3-4-jarigen van 10-11 uur (3 jaar geworden zijn)
- Op zaterdag voor 5-7-jarigen van 11-12 uur (5 jaar geworden zijn).

Start lessenreeksen
op maandag 7 september
Vanaf maandag 7 september vliegen we er weer in met een
sportprogramma dat bruist van energie. Natuurlijk wil jij ook
de start niet missen.
Jeugd:
- Sportief verjaardagsfeestje (6 tot 12 jaar), op woensdag
van 14 tot 16.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex
(zwemmen + sporten). Er moet lang vooraf worden gereserveerd aan de balie van het Sport- en Jeugdcomplex.
Het aanbod is beperkt en er is heel wat interesse. 8 euro
per kind, met minimum 10 kinderen.

Op zaterdag zullen wij ook verder samenwerken met verschillende Lokerse sportclubs.
Inschrijven voor de lessenreeksen voor het najaar 2015 van
september tot december 2015 kan vanaf 20 augustus aan de
balie van het Sport- en Jeugdcomplex.
Voor het voorjaar 2016 kan dit vanaf 15 december (data
volgen).
Eens de lessen zijn gestart kan men niet meer inschrijven.
Betalen verplicht bij inschrijving: cash of met bancontact. Na de
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Sport

Ontdek ons via @stadlokeren

Voor onze wekelijkse lessenreeksen (uitgezonderd sportief
verjaardagsfeestje) hoeft u niet op voorhand in te schrijven.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sportdienst Lokeren,
Sportlaan 2, 09 340 50 80. U kunt ook terecht op
www.lokeren.be/sport of via sportdienst@lokeren.be.

Start nieuwe lessenreeksen zwemmen in
het Durmebad
- Jeugdzaalvoetbal (voor jongeren van 12 tot 15 jaar).
Elke maandag van 16.30 tot 17.30 uur in het Sport- en
Jeugdcomplex (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen). Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst.
Vergeet niet je sportkledij (korte broek, T-shirt en indoorschoenen) en identiteitskaart mee te brengen. Kostprijs:
gratis. Start 5 oktober.
Volwassenen:
- aerobic – total body workout, vanaf maandag
7 september, van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en
Jeugdcomplex. 2,50 euro per les.
- conditietraining – Fit for Fun, vanaf dinsdag 8 september,
van 9.15 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- hydrobic, vanaf dinsdag 8 september, van 19.45 tot
20.45 uur in het Durmebad. 3 euro per les.
- aerobic – fysical control, vanaf donderdag 10 september,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- lunchzwemmen, vanaf donderdag 10 en vrijdag 11 september, van 12 tot 13.15 uur. 2 euro (+14 jaar) of 1,50 euro
(-14 jaar).
- aquafitness en revalidatie, vanaf vrijdag 11 september,
van 16 tot 17 uur in het Durmebad. 3 euro per les.

Kleuters van 4 tot 6 jaar (start zaterdag 5 september):
- watergewenning op zaterdagvoormiddag van 10.15 tot
11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Samen met papa of mama
en andere kindjes de schrik van het water overwinnen en
de eerste stap zetten op weg naar het echte zwemmen.
60 euro voor 10 lessen (begeleider inbegrepen).
- voorbereidend zwemmen op zaterdagvoormiddag van
10.15 tot 11 uur of van 11 tot 11.45 uur. Na het behalen
van het brevet watergewenning leer je hier, samen met
mama of papa, drijven en de beginselen van het zwemmen. 60 euro voor 10 lessen (begeleider inbegrepen).
– kleuterzwemmen op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot
10.15 uur. 50 euro voor 10 lessen. Voor kleuters die hun
brevet voorbereidend zwemmen met succes behaald
hebben.
Jongeren vanaf 6 jaar, beginners of vervolmaking (12 lessen)

Senioren:

Op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 18 uur of van
18 tot 19 uur (3 lessen per week, om de 14 dagen).
Op woensdag van 16 tot 17 uur of van 17 tot 18 uur
(wekelijks).
De cursus bevat 12 lessen en kost 60 euro, te betalen bij
inschrijving.
Beginners: brevet watergewenning vereist. Proefjes
watergewenning kunnen afgelegd worden tijdens de openingsuren (zie www.lokeren.be/sport/accommodatie).
- sport en bewegen voor senioren vanaf woensdag
9 september in het Sport‑ en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.
- aquagym + zwemmen, vanaf donderdag 4 september in
het Durmebad. 2 euro per les.
- sport en gymnastiek voor senioren, vanaf vrijdag 11 september in het Sport‑ en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.
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Volwassenen:
Op dinsdag en donderdag van 18.45 tot 19.45 uur en
zondagvoormiddag van 9 tot 10 uur (om de 14 dagen). Prijs:
60 euro (12 lessen), te betalen bij inschrijving.
Senioren:
Tijdens deze lessen leren de deelnemers systematisch hun

Sport

schrik voor water overwinnen en de basistechnieken van
schoolslag worden aangeleerd. De lessen zijn uitsluitend
voor senioren (55+) en aangepast aan hun tempo en
mogelijkheden.
Elke maandag van 16 tot 17 uur. Deze cursus bevat
12 lessen en kost 60 euro. De cursus start als er voldoende
inschrijvingen zijn.
Wie graag wil leren zwemmen kan terecht aan de
balie van het Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2,
09 340 50 80 of sportdienst@lokeren.be.
Vooraf inschrijven aan de kassa van het zwembad,
betalen bij inschrijving.
Start to Crawl (beginners): start donderdag 24 september
In deze Start to Crawlreeks leren we in 10 weken alle basistechnieken aan van de crawlbeweging. Oefeningen op het
drijfvermogen, de arm– en beenbeweging en ademhaling
komen aan bod. Iedere deelnemer is na de lessenreeks in staat
crawl te zwemmen. Tevens zul je een pakket aan oefeningen
aangeleerd krijgen waarmee je later op eigen houtje verder
kunt werken aan je zwemtechniek. De lessen vinden plaats op
donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur op volgende dagen
24 september; 1-8-15-22-29 oktober; 5-12-19-26 november.
De prijs van het 10‑lessenpakket bedraagt 30 euro, te betalen
bij inschrijving. Opgelet: deze cursus is heel snel volzet.
Wie wenst deel te nemen aan een volgende cursus, kan
zijn gegevens laten noteren bij sportdienst@lokeren.be of
09 340 50 80, de sportdienst neemt dan contact met u op.

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

Start to Mountainbike

Sportmix – girls only
(voor meisjes van 10 tot 15 jaar)

In het najaar organiseert de sportdienst Start to Mountainbike. Start to Mountainbike 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 mountainbike is niet noodzakelijk.
Wie wil, kan een mountainbike huren. Gelieve dat wel op
voorhand aan te vragen.
Een sportuurtje voor meisjes waarin vele sporten aan bod
komen (dans, conditiecircuit, lopen, zwemmen, kickboksen,
basketbal, badminton). Elke maandag van 16.30 tot 17.30 uur
in het Sport- en Jeugdcomplex. Niet tijdens schoolvakanties
en op feestdagen.
Inschrijven ter plaatse of via de sportdienst.
Kostprijs: 2,5 euro/beurt, 20 euro voor een 10-beurtenkaart of via SNS-pas of vrijetijdspas. Eerste les: 5 oktober

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: sportdienst, 09 340 50 82 of
tom.duquet@lokeren.be
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Sport Overdagspecial
Ook dit jaar organiseert de ILV Burensportdienst ScheldeDurme een sportdag voor volwassenen en dit jaar is Lokeren
de gastheer van dit sportieve evenement. De sportdag heeft
plaats op vrijdag 16 oktober in het Sport –en Jeugdcomplex, Sportlaan 2. Deze sportdag is de ideale gelegenheid
om uw fysieke paraatheid te testen, om nieuwe sporten te
ontdekken, of gewoon om gezellig samen bezig te zijn. We
bieden een ruim gamma van sporten aan, voor elk wat wils
met o.a. aquacombi, badminton, pilates, schermen, muurklimmen, squash, fietsen, wandelen, yoga en nog veel meer.
Het volledige programma is te verkrijgen bij de sportdienst
van Lokeren.
Deelnemen kan een halve (4 euro) of een volledige (8 euro)
dag. Wie wil, kan eten bestellen (paardenworsten of belegde
broodjes), maar je eigen boterhammetjes meebrengen mag
natuurlijk ook.
Inschrijvingen moeten binnen zijn voor 2 oktober.
Meer info: sportdienst, Sportlaan 2, 09 340 50 82,
sportdienst@lokeren.be

Scholenveldloop
Op woensdag 23 september organiseren Atletiekvereniging
Lokeren (AVLO) en SVS in samenwerking met sportdienst
Lokeren de traditionele scholenveldloop voor het lager
onderwijs. Deze scholenveldloop heeft plaats op het atletiekterrein, Sportlaan te Lokeren. De eerste start, voor het
eerste leerjaar, wordt gegeven om 14 uur stipt. Een wedstrijd
voor meisjes wordt telkens gevolgd door een wedstrijd voor
jongens van dezelfde leeftijdsgroep. De wedstrijden worden
georganiseerd voor de 6 jaren van het basisonderwijs en de
twee eerste jaren van het secundair onderwijs. Er wordt in
elke categorie een scholenklassement opgemaakt volgens
de 5 best geklasseerde van iedere school. De afstanden zijn
600 m voor het eerste leerjaar en 1000 m voor de andere
groepen. Inschrijven is alleen mogelijk via de eigen school.

SportelactiviteitEN
Sportdag 50+ aan zee
Op woensdag 7 oktober trekt de sportdienst met alle
sportieve senioren naar zee. Sportdienst Lokeren en Zele
organiseren samen een sportdag 50+ in Blankenberge. Ter
plaatse bieden ze een ruim gamma van sporten aan. Deelnemers hebben de keuze uit wandelen, fietsen, aquagym,
yoga, badminton en nog meer.
Deelnemen kost 15 euro voor de hele dag, vervoer en verse
soep over de middag inbegrepen. Vertrek om 7.15 uur op
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de parking van het
zwembad.
Inschrijvingen moeten
ten laatste binnen
zijn op woensdag
16 september. Het
aantal deelnemers is
beperkt. Van zodra
het maximum aantal
deelnemers is bereikt,
worden de inschrijvingen afgesloten. Twijfel
dus niet te lang, en schrijf snel in aan de balie van het Sport‑
en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.
Meer info: sportdienst, 09 340 50 82,
tom.duquet@lokeren.be

Sneukelfietstocht op vrijdag 18 september
De sneukelfietstocht is een organisatie van de stedelijke
sportdienst, de sportraad en de werkgroep seniorensport.
Een must voor alle fietsende senioren die graag eens een
extra inspanning leveren en toch nog willen genieten van
gezelligheid en natuurschoon. Een tocht van ± 60 km langs
prachtige landelijke baantjes en een volledig vernieuwd
parcours. De regelmatig ingelaste pauzes geven vrijwel
elke senior (die regelmatig fietst) de kans om aan deze
activiteit deel te nemen. Voor bevoorrading wordt gezorgd:
ontvangst met koffie en cake in het Sport- en Jeugdcomplex, versnapering tijdens voormiddagstop, een lekker
stevig middagmaal, namiddagstop met koffie en gebak en
aan de eindmeet broodjes en drank. Dit alles voor de prijs
van 18 euro. Een ideale afsluiter van het fietsseizoen.
Inschrijven op voorhand is verplicht en kan tot en met
maandag 14 september aan de balie van het Sport- en
Jeugdcomplex.
Meer info: 09 340 50 82, sportdienst@lokeren.be

Bowling voor senioren
Vanaf september organiseert de sportdienst opnieuw
bowlingnamiddagen voor senioren. In de maand september is dat op vrijdag 11 en 25 september. De overige data
verschijnen in de volgende Infokrant en zullen ook worden
meegegeven op de eerste bowling van 11 september. De
formule blijft dezelfde als vorige jaren. Ongeveer 2 keer per
maand vinden er bowlingnamiddagen plaats in bowlingzaal
Anglo, Kleinhulst in Hamme. Vooraf inschrijven bij Eddy
Nelis, 0476 97 57 61. Meespelen kost 8 euro (2 spelen, koffie
en gebak inbegrepen). Iedereen kan mee, ook senioren die
niet over eigen vervoer beschikken. Vertrek om 13 uur aan
het zwembad, Sportlaan 3. De bowling start rond 14 uur en
eindigt rond 17 uur.

Veiligheid en verkeer

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Bemande snelheidscontroles juni
PLAATS

Toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Overtredingen

PIEKSNELHEID

Antwerpse
Steenweg

70 km/u

620

Bautschoot

50 km/u

639

40

82 km/u

Beerveldestraat

70 km/u

115

6

104 km/u

Doorslaarstraat

50 km/u

227

29

88 km/u

Eksaardebaan

50 km/u

1277

86

89 km/u

Groenstraat

50 km/u

166

4

73 km/u

Heiendestraat

50 km/u

944

102

92 km/u

Hillarestraat

70 km/u

263

1

87 km/u

Hoekstraat

70 km/u

153

7

100 km/u

Karrestraat

50 km/u

65

1

67 km/u

Kopkapelstraat

50 km/u

59

1

69 km/u

Naastveldstraat

50 km/u

138

9

85 km/u

Papestraat

50 km/u

76

11

85 km/u

Rechtstraat

70 km/u

87

3

100 km/u

Rozenstraat

50 km/u

631

32

91 km/u

Scherpeputstraat

50 km/u

88

3

75 km/u

Sint-Jozefstraat

50 km/u

271

17

81 km/u

Stenenbrug

70 km/u

96

0

-

Vierschaarstraat

50 km/u

224

11

87 km/u

Zelestraat

50 km/u

347

4

79 km/u

11

118 km/u

Evaluatie verkeerssituatie
Prosper Thuysbaertlaan
De wijziging van de verkeerscirculatie werd als proef
ingevoerd om een mogelijke aanpassing bij het nieuw
ontwerp uit te testen.
Enkele bewoners stuurde ons hun opmerkingen en
suggesties op. Vooraleer het ontwerp van de heraanleg
verder uit te werken, wensen wij u graag uit te nodigen
om de verkeerssituatie te bespreken.
U bent van harte welkom op dinsdag 15 september om
19.30 uur in de ontmoetingsruimte van het stadhuis
(derde verdieping).
Meer informatie: mobiliteitsambtenaar Jeroen
Rottiers, 09 340 94 59, jeroen.rottiers@lokeren.be

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

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

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

Preventietip van de maand
Cilinders die meer dan 2 mm uitsteken vormen een
potentieel inbraakrisico. Zorg daarom voor een stevige
cilinderbescherming (langschild of rozet) en bevestig de
schroeven in de deur zonder zichtbare schroeven aan de
buitenzijde.
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Milieu en Natuur

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Recyclagepark in cijfers correctie

verkavelingen of industrieterreinen. Sommige wegen werden
samen met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten
door aanpalende eigenaars.

In de Infokrant van juni verscheen een artikel met cijfermateriaal over het recyclagepark. Op twee plaatsen in dat artikel
staat verkeerdelijk ‘1 april 2014’. Hieronder, als rechtzetting,
nog eens de twee alinea’s, met de juiste datum.

Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is
veiliger én plezieriger. Daarom verdient het tragewegennetwerk in onze stad meer aandacht. En daar maakt de stad
Lokeren werk van, in samenwerking met Trage Wegen vzw.
In eerste instantie wordt een tragewegenplan opgesteld
voor Eksaarde –Doorslaar.

Sinds 1 januari 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.
Sinds 1 januari 2014 kunnen ca. 7000 inwoners (of 2600 gezinnen) die dichter bij het recyclagepark van Lochristi wonen ook
daar terecht. Badgehouders worden echter niet toegelaten.

Padvinders gezocht
Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe
wijk. Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor
traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars,
landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik
geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe

Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke
trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten?
Welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen
naar de lokale buurtschool? Deze vragen kunnen we maar
beantwoorden nadat de trage wegen in onze stad in kaart
zijn gebracht. Dat is een enorme onderneming waarvoor het
stadsbestuur graag een beroep doet op de streekkennis en
het enthousiasme van de Lokerse bevolking.
Hebt u ook zin om te ontdekken welke trage wegen er nog
zijn in onze streek? Kom dan naar de vormingsavond ‘inventariseren van trage wegen’ die we samen met Trage Wegen vzw
organiseren op woensdag 9 september om 19.30 uur in
’t Kapelleken, Doorslaardorp 70. Daar word je wegwijs
gemaakt, en wordt verteld hoe je mee op pad kunt om de trage
wegen in de buurt te (her)ontdekken en te inventariseren.
Contactpersoon: mobiliteitsdienst , Jeroen Rottiers,
09 340 94 59, mobiliteit@lokeren.be

Eandis Energiefitsessie
Gratis Energiefitavond voor snelle energiebesparing?
Laat onze expert je inspireren.
Doelgroep: iedereen die graag geld en energie bespaart met
weinig moeite
Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu
ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks verrassende energietips op een leuke manier uit de doeken doet.
Zonder veel moeite en zonder grote investeringen kun je er
al snel een paar honderd euro per jaar mee besparen. Geen
extreme toestanden, maar wel een leuk anderhalf uur, vol
praktische info waarmee je meteen aan de slag kunt.
Schrijf je vandaag nog in.
Deze Energiefit avond is gratis. Wacht niet te lang, want het
aantal plaatsen is beperkt.
De Kaaswinkeldreef verbindt als
‘trage weg’ Doorslaar met de Gentse
Steenweg, tussen de velden door
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De Energiefit-avond voor snelle energiebesparing in
Lokeren heeft plaats op woensdag 30 september in de

Milieu en Natuur

ontmoetingsruimte van het stadhuis (3° verdieping),
Groentemarkt 1, van 20 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via
www.eandis.be/energiefit.

Gezond water, ook jouw zorg vervang je loden leidingen

Loden waterleidingen zijn ongezond, vooral voor kleine
kinderen. Het lood lost op in het kraantjeswater en berokkent schade aan ons lichaam. Vooral in oude gebouwen
kunnen nog loden leidingen liggen. In de nieuwe campagne ‘Gezond water, ook jouw zorg’ roept de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) op om loden leidingen te
vervangen.
Tot 1970 legde men in heel wat huizen loden waterleidingen.
Lood is sterk, waterdicht en toch buigzaam: het ideale
materiaal. Intussen weten we dat lood giftig is: het stapelt
zich op in het lichaam en tast het skelet, de organen en het
zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge kinderen kunnen
ziek worden als ze water met lood drinken.
“Gezinnen die in een ouder huis wonen, doen er goed aan
hun woning te controleren. Dat geldt ook voor gerenoveerde
huizen, want niet elke renovatie gebeurt even grondig.
Moeilijk bereikbare leidingen laat men soms gewoon
liggen”, zegt de VMM. “Ook in scholen waar kinderen kraantjeswater drinken, is een grondige controle aangewezen.
Plus in crèches en jeugdlokalen. Veel openbare gebouwen
staan er al lang, dan is een controle geen overbodige luxe.”
Hoe herken je loden leidingen?
Lood kun je niet uit je drinkwater halen door het te koken.
De leidingen vervangen is de beste keuze. Maar hoe weet je
of een leiding van lood is? Met deze tips kom je al een heel
eind:
- een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen leiding
is roodbruin of lichtgroen;
- lood is niet magnetisch. Kun je een magneet aan de leiding
hangen, dan is ze veilig;
- aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid;
- een loden waterleiding heeft geen koppelstukken maar
wel verdikkingen aan kruispunten.
Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot:
daar kun je makkelijk nagaan of ze uit lood bestaan. Als de

leidingen aan de watermeter van lood zijn, is de kans groot
dat ook in de rest van het gebouw loden leidingen liggen.
Die laat je best allemaal vervangen. Twijfel je of een leiding
van lood is gemaakt, vraag dan advies aan een loodgieter.
Ik kan mijn loden leidingen niet vervangen. Wat nu?
In sommige gevallen is het niet mogelijk om loden waterleidingen op korte termijn te vervangen. Omdat je bijvoorbeeld
de vloer moet openbreken, of omdat er geen budget is voor
een grondige renovatie. Neem dan maatregelen om de
blootstelling aan lood via je kraantjeswater te beperken.
Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de leidingen. Lood lost op in stilstaand water. Na een nachtje slapen
of een lange werkdag laat je kraantjeswater best eerst een
tijdje lopen voor je ervan drinkt.
Lood lost makkelijker op in warm dan in koud water. Neem
dus koud kraantjeswater en kook dat om koffie te zetten of
eten klaar te maken.
Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken
voor een baby. Beperk het gebruik van kraantjeswater door
zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 6 jaar.
Overweeg de aanleg van een tijdelijke nieuwe toevoer naar
de belangrijkste afnamepunten. Vaak is het haalbaar om
enkel de toevoerleiding naar bv. de keuken te vervangen. Zo
kan je de blootstelling aan lood sterk reduceren.
Meer weten? www.vmm.be/gezondwater

Bomenzoektocht

Linde van misschien wel 200 jaar oud,
staat in de Braambessenstraat aan
de kruising met de Heirlandstraat

Om onze mooie stad ook op een ‘dendrologische’(*) manier
in de kijker te brengen, is Nico D’Hamers op zoek naar de
mooiste, oudste, dikste, bekendste, kortom markantste
bomen op Lokers grondgebied. Hij wil u met een uitgewerkte
voet-of fietstocht langs deze bomen de verborgen hoekjes
van Lokeren laten ontdekken. Een folder met een kaart wordt
uitgewerkt en verspreid via het Infopunt Toerisme.
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Milieu en Natuur

Om uw favoriete boom op de lijst te krijgen mag u de exacte
locatie en een korte beschrijving en eventueel een foto
doorsturen naar Nico D’Hamers, nico@panboombeheer.be,
0476 49 10 64
Alle verhalen en kennis rond uw boom maken hem meer
interessant, dus die mogen zeker meegegeven worden. De
boom moet toegankelijk zijn, of minstens goed zichtbaar
zijn vanop openbaar terrein.
(* dendrologie is de studie van bomen en heesters)

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

Sociaal en Gezondheid

Rap op Stap aan het Tyne Cot Cemetery, Ieper

Sociaal reisbureau houdt kantoor in ontmoetingshuis De Moazoart
Rap op Stap biedt een vrijetijdsbesteding voor de kleine portemonnee. Iedereen heeft recht op een uitstap
of vakantie. Dat is het uitgangspunt van Rap op Stap. De vrijwilligers van het sociaal reisbureau van
De Moazoart zetten mensen met een beperkt budget op weg naar een daguitstap of vakantieverblijf.

Rap op Stap ondersteunt mensen bij het uitzoeken van een
leuke uitstap of activiteit of een vakantieverblijf. “Je kiest
zelf met wie en wanneer je een leuke activiteit of vakantie
wilt maken”, verduidelijkt vrijwilligster Angela Van Bauwel.
“De activititeiten gaan van vakanties en daguitstappen tot
sport- en cultuuractiviteiten. Samen zoeken we naar wat bij
jouw wensen past.”
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Van Bauwel maakte samen met haar gezin ook al diverse
keren gebruik van de diensten van het sociaal reisbureau.
“Een vakantie maakt het mogelijk om even al je zorgen te
vergeten en de batterijen terug op te laden. Zo heb ik met
mijn gezin een vakantie aan de zee doorgebracht waar de
kinderen konden spelen op het strand en in de duinen. De
kusttram bracht ons naar Oostende waar we een bezoek

Bijleren in Lokeren
op elke leeftijd een prima idee

In CVO Leerstad en PCVO Waas en Durme kunt u levenslang
leren en vooruitgaan in het leven. Het aanbod is enorm. Talen
of technieken leren als hobby of navorming? Er zijn talloze
cursussen. Wilt u een graduaatsdiploma hoger onderwijs halen dat veel waarde heeft op de arbeidsmarkt? Kan perfect. Heeft
u uw middelbaar diploma gemist, en wilt u het toch nog veroveren? Grijp die kans

1

Als volwassene een diploma secundair
onderwijs halen? Dat kan.
Heeft u ooit de kans gemist om uw middelbare
school af te maken? Zou u graag toch nog een hoger diploma behalen? Dat kan. Een diploma opent
immers veel deuren: het helpt u om een leuke job
te vinden, promotie te maken, meer te verdienen of
verder te studeren. Bovendien geeft het uw zelfvertrouwen een nieuwe boost.
Wat is tweedekansonderwijs (TKO)?
Om een diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs te behalen combineert u een
diplomagerichte beroepsopleiding met de opleiding
aanvullende algemene vorming (AAV). Door beide
onderdelen met succes af te werken, behaalt u een
volwaardig diploma secundair onderwijs. Dat kan
zowel ’s avonds als overdag.
De aanvullende algemene vorming bestaat uit modules Nederlands, Frans of Engels, maatschappij,
cultuur, ICT, wiskunde en wetenschappen. Wie ASO

wil volgen, kan kiezen tussen de opleidingen wetenschappen-wiskunde of humane wetenschappen.
Voor de diplomagerichte opleidingen kunt u kiezen
uit een hele waaier aan vormingen, zoals procesoperator chemie, webdesigner, computeroperator,
secretariaatsmedewerker, boekhoudkundig bediende etc.
“Met een diploma in de
hand sta je veel sterker in
je schoenen. Op 30 januari
2015 ben ik afgestudeerd,
op 2 februari ben ik beginnen
werken.”
Kathy - cursiste tweedekansonderwijs (algemene vorming/ secretariaatsmedewerker)

Het tweedekansonderwijs
in een notendop

In het PCVO Waas en Durme
kunt u terecht voor:

•
•
•
•

Aanvullende Algemene Vorming
•
Nederlands, wiskunde, wetenschappen en ICT
•
Frans en Engels
•
Maatschappij en cultuur

•
•
•
•
•
•
•

volwaardig diploma secundair onderwijs
voor iedereen vanaf 18 jaar
zowel overdag als ’s avonds
groot aanbod diplomagerichte opleidingen
gespreid over 2 CVO’s (centra voor volwassenenonderwijs) in Lokeren
gemiddeld 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de gekozen opleiding en eigen tempo
modulaire structuur
vrijstellingen mogelijk
opleiding aanvullende algemene vorming is
gratis
inschrijvingsgeld diplomagerichte opleiding
terugbetaald door de overheid
opleidingscheques en educatief verlof voor de
meeste opleidingen
zorgbegeleiding voor wie het studeren niet zo
gemakkelijk gaat

Diplomagerichte beroepsopleidingen
•
Koetswerkhersteller
•
Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens
•
Metselaar
•
Uitvoerend CAD-tekenaar bouw (i.s.m. Cevora)
•
Procesoperator chemie
•
DTP - operator
•
Fotograaf
•
Webdesigner
•
Secretariaatsmedewerker
•
Meubelmaker
•
Schoonheidsspecialiste
•
Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger
•
Elektrodelasser + Tig lasser, Mig/Mag lasser +
Tig lasser, Elektrodelasser + Mig/Mag lasser
•
Computeroperator
•
Residentieel elektrotechnisch installateur
•
Industrieel elektrotechnisch installateur
•
PLC-technieker
•
Maatwerk Damespatronen
•
Kok
ASO-opleidingen
•
Wetenschappen-wiskunde
•
Humane wetenschappen

“Ik heb aan den lijve ondervonden
dat ervaring niet genoeg is, een
goede opleiding is heel belangrijk.
De cursussen die ik volg, zijn werkelijk sterk gericht op de huidige
arbeidsmarkt, heel actueel en up-todate.” ”
Sultana (rechts op de foto) - eerst boekhoudkundig bediende via tweedekansonderwijs,
nu graduaat boekhouden

In CVO Leerstad kunt u volgende
diplomagerichte opleidingen volgen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Boekhoudkundig bediende
(‘s avonds of overdag – 2 jaar)
Computeroperator (‘s avonds)
Netwerktechnicus (‘s avonds)
Meubelmaker (‘s avonds)
Elektrodelasser + Tig-lasser, Mig/Mag-lasser +
Tig-lasser, Elektrodelasser + Mig/Mag-lasser (‘s
avonds)
Draaier-frezer (‘s avonds)
Schoonheidsspecialist (’s avonds 2 jaar of
overdag 1 jaar)
Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (‘s
avonds)
Kapper (‘s avonds)

Wilt u nog een stap hoger?
Ga dan voor een graduaatsdiploma.
Als u denkt dat de enige opties na het secundair onderwijs ‘gaan werken’ of een bachelorstudie aan de
hogeschool of universiteit zijn, dan weet u nog niet
alles. Er bestaat nog een mogelijkheid: het graduaat
of het hoger beroepsonderwijs niveau 5 (HBO5).
Dat situeert zich op het niveau van hoger onderwijs,
wordt gehonoreerd met een graduaatsdiploma en
is een mogelijke tussenstap naar de bachelor van
de hogeschool (niveau 6). Het zijn altijd heel prakti-

sche opleidingen met twee grote doelstellingen: de
onmiddellijke inzetbaarheid van afgestudeerden op
de arbeidsmarkt en mogelijk doorgroeien naar een
hoger onderwijsniveau.

Het graduaat in een notendop
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn 4 graduaatsopleidingen IN
CVO LEERSTAD, gespreid over Lokeren en
Dendermonde

voor iedereen vanaf 18 jaar
volwaardig diploma hoger onderwijs - met
de officiële kwalificatie van gegradueerde - in
samenwerking met HoGent
gemiddeld 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de gekozen opleiding en eigen tempo
vrijstellingen mogelijk op basis van andere
diploma’s of werkervaring (EVC en EVK)
sterk arbeidsmarktgericht en praktisch
flexibele combinatie van leren en werken
volledig modulair en flexibel opgebouwd uit
aparte modules + leertrajecten op maat
attest per module
geen schoolse aanpak maar lerend netwerk
en gecombineerd onderwijs
50 % korting op cursusgelden en –materiaal via
opleidingscheques
betaald educatief verlof mogelijk
kindergeld als je minimaal 13 uur volgt
Lectoren zijn experts met vaak praktijkervaring
in de sector zelf
ideale opstap als je later nog een professionele
bachelor wil volgen: aanvullingstrajecten
uitgewerkt met hogescholen zodat je op die
manier een bachelordiploma kunt behalen.

•
•
•
•

boekhouden - NIEUW
Diploma hoger onderwijs op 2 jaar overdag in Lokeren
fiscale wetenschappen
meertalig secretariaat
informatica, opties netwerkbeheer en programmeren

“Ik had vroeger al een beetje boekhouding gedaan maar wou ook een
echt diploma hierin. De combinatie
van leren en voor mijn gezin blijven
zorgen werkt prima omdat de
opleiding ook overdag wordt georganiseerd. Nu wil ik parttime werken
en ook nog mijn graduaatsdiploma
halen. Ik wil bijleren. Super dat ik
kan en mag bijleren.” Karima
“Ik zocht een carrièreswitch en wou
altijd al met cijfers werken. En dat is
fantastisch gelukt.” Sofie

3 Leren als hobby? Een topidee.
Nog veel meer aanbod.
Naast tweedekansonderwijs en graduaatsopleidingen bieden CVO Leerstad en PCVO Waas en Durme nog tal van andere opleidingen aan: 9 talen,
Nederlands voor anderstaligen, Officepakketten en
grafische programma’s, fietsenmaker, schoenmaker,

loodgieter, bier- of wijnkenner, florist, mode, creatief
atelier, breien, cybercrime en ethical hacking, apps
programmeren, elektriciteit en elektronica, bedrijfsbeheer, analoog en digitaal illustreren etc.
Het zeer uitgebreide aanbod vindt u op
www.leerstad.be en www.waasendurme.be

Nog veel meer informatie over volwassenenonderwijs bij
CVO Leerstad

PCVO Waas en Durme-Scheldeland

Brouwerijstraat 5,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be

Durmelaan 34A,
09 340 51 10,
www.waasendurme.be

Infoavond op dinsdag 1 september – doorlopend van 18 tot 20 uur

Infomomenten op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 1, 2

Inschrijven kan alle werkdagen van 14 tot 20 uur – Brouwerijstraat 5

en 3 september doorlopend van 18u30 tot 21u.

(achter het station) of elektronisch via website www.leerstad.be

Infoavond tweedekansonderwijs maandag 31 augustus om 19 uur.
Aanmelden via de website.

Sociaal en Gezondheid

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

brachten aan fort Napoleon”, vertelt ze. “Andere uitstappen
die we al hebben gedaan via Rap op Stap zijn Planckendael
en Plopsaqua. En we gingen ook al eens minigolfen in het
Provincaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Via Rap
op Stap kunnen mensen ook eenvoudig meegaan met de
groepsuitstappen van De Moazoart (zie foto: onze uitstap
naar de Westhoek rond de Eerste Wereldoorlog), maar het is
evengoed mogelijk om een tripje alleen of in beperkte kring
te boeken. Er is voor ieder wat wils.”

werk, gezag, en niet in het minst met stress. Via de training
leert men rechtstreeks met negatieve gedachten, emoties
en spanningen omgaan. Zo krijgt men de mogelijkheid
bewust aandacht te geven aan stresserende gebeurtenissen.
Daardoor ontstaan uiteindelijk meer innerlijke keuzemogelijkheid, ruimte en vrijheid.
Reeks van 8 lessen, georganiseerd door het Instituut voor
Training van Aandacht en Meditatie (ITAM), gegeven door
Ginny Hillebrandt.

Verder helpt Rap op Stap bij tal van vragen van inhoudelijke
en praktische aard. Zo steken ze een handje toe bij het
berekenen van de totale kostprijs van de reis of zoeken ze
samen naar geschikt vervoer met de klanten.

In CC Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1, op woensdagen
26 augustus, 2 september, 9 september, 16 september,
23 september, 30 september, 7 oktober en 14 oktober,
telkens van 19.30 tot 22 uur.
Organisatie, informatie en inschrijvingen: Instituut voor
Training van Aandacht en Meditatie (ITAM)
www.itam.be, Ginny Hillebrandt, 0478 43 61 23,
ginny@itam.be

Evenementen
Voorts kan je ook aan een voordelig tarief deelnemen aan
evenementen zoals de Lokerse Feesten, The Night of the
Proms, Sportopia, Red Star Line Museum, concerten van
Rob De Nijs, Nicole en Hugo, het Zingpaleis, en nog veel
meer.
Het aanbod van Rap op Stap wordt mogelijk gemaakt door
het Steunpunt Vakantieparticipatie, een organisatie van Toerisme Vlaanderen. Het steunpunt biedt sociale tarieven aan
voor daguitstappen, vakantieverblijven en groepsvakanties.
De Moazoart maakt met Rap op Stap de tarieven toegankelijk voor Lokeraars met een laag inkomen.
Concreet kunnen mensen met een leefloon, OMNIO-statuut
of werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen en
mensen in budgetbegeleiding terecht bij Rap op Stap. Als ze
zich inschrijven bij Rap op Stap dienen ze een klevertje van
het ziekenfonds mee te nemen. Het sociaal reisbureau houdt
elke vrijdag kantoor van 9 tot 12 uur in Ontmoetingshuis
De Moazoart in de Krekelstraat. Voor meer informatie kun je
contact opnemen via info@demoazoart.be.

Rap op Stap zoekt vrijwilligers
Wie graag mensen op weg zet om een stapje in de wereld
te zetten, kan zich aanmelden bij Rap op Stap. Het sociaal
reisbureau is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
zich één of meerdere keren per maand kunnen vrijmaken op
vrijdagochtend om mee het kantoor open te houden. Voor
meer informatie kun je mailen naar
info@demoazoart.be of bellen naar 0497 70 05 40.

Mindfulnesstraining
Door z’n unieke integratie van Westerse psychologie en Oosterse technieken heeft deze aandachtstraining een invloed
op de manier waarop je in het leven staat: hoe je denkt, hoe
je in relatie staat tot anderen, hoe je omgaat met je emoties,

Contacteren noodcentrale voor doven,
slechthorenden en mensen met een
spraakbeperking via sms
Als je doof of slechthorend bent, of een spraakgebrek hebt,
maakt dat het moeilijker, zoniet onmogelijk, om zelf de
nooddiensten te contacteren via een gewone spraakoproep.
Daarom hebben de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken en de geïntegreerde politie
ervoor gezorgd dat de noodcentrales eveneens bereikbaar
zijn via sms.
Deze dienst is gratis en gereserveerd voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. Het is niet
mogelijk om te sms’en naar de traditionele noodnummers
112, 100 en 101, maar wel naar specifieke nummers die kunnen opgevraagd worden via e-mail of sms.
Ben je doof, slechthorend of heb je een spraakbeperking?
Bekijk via www.112.be/sms de video in gebarentaal die
uitlegt hoe je de specifieke nummers kan opvragen en hoe
de sms-dienst werkt.

Jubilea
Diamanten jubileum - 60 jaar huwelijk
René Vermoens – Francine Dermul				
gehuwd op 3 september 1955
Gouden jubileum - 50 jaar huwelijk
André Van Cleemput – Greta Janssens			
gehuwd op 11 september 1965
Maurice Ongenaert – Lisette Dubois			
gehuwd op 25 september 1965
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Sociaal en Gezondheid

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 3 september tussen 9
en 11 uur en donderdag 24 september tussen 13.30 en
15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 3 september tussen 9
en 10 uur.
Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde, Eksaarde-dorp
88: iedere tweede en vierde donderdag van de maand, van
13.30 tot 15 uur.
De zitdagen hebben plaats op donderdag 10 september en
donderdag 24 september.

Vragen betreffende Inkomensvervangende
en Integratie Tegemoetkoming (IVT en IT) en
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Elke vierde dinsdagnamiddag van de
maand is er in het
OCMW - Sociaal Huis
een zitdag van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken
van 13.30 tot 15 uur
in de Lepelstraat 4.
U kan er terecht voor
vragen in verband met Inkomensvervangende en Integratie
Tegemoetkoming (IVT en IT) en Tegemoetkoming Hulp aan
Bejaarden (THAB).
De zitdag heeft plaats op dinsdag 22 september.

Projecttoelage ontwikkelingssamenwerking
Lokeraars die actief zijn in een ontwikkelingsproject
in het Zuiden kunnen een toelage aanvragen aan
het stadsbestuur. Hiervoor moet een dossier worden
ingediend ten laatste op 15 oktober. Het dossier dient te
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beantwoorden aan 9 criteria die goedgekeurd zijn door
het schepencollege.
De criteria kun je vinden op www.lokeren.be/workrooms/gros.
De aanvraag moet binnengebracht worden bij de secretaris
van de GROS, Roger Swens, Lepelstraat 4. Een elektronische
versie moet worden verstuurd naar de voorzitter van de
GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) Els Van Waes, Kouter 10, Lokeren, 09 348 46 62,
els.van.waes@skynet.be. Meer info ook op dit adres.
In november worden de aanvragen beoordeeld tijdens een
algemene vergadering van de GROS.
De GROS streeft naar rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen,
die ontwikkeling garanderen voor elke mens. De GROS is bekend
van o.m. Wereldwaterdag, Lokeren Fairtradegemeente, Biofairtradeontbijt, 11.11.11, Filmcyclus Andere Culturen.

Vacatures vrijwilligerswerk
Het Sociaal Huis is dringend
op zoek naar vrijwillige
chauffeurs voor de Minder
Mobielen Centrale (MMC).
Als chauffeur van de
MMC voert u mensen met
verplaatsingsproblemen naar
de dokter, de winkel, enz.
Meestal gaat het om mensen
die vanwege hun leeftijd of
ziekte minder mobiel zijn
geworden en ook moeilijker
gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. Wij zijn op zoek naar personen die
sociaalvoelend zijn, tijd kunnen vrijmaken, over een auto
beschikken en zich graag inzetten voor anderen. Uiteraard
bepaalt u zelf welke dagen en uren u wenst te rijden. Elke
chauffeur van de MMC is verzekerd en ontvangt per kilometer een vergoeding.
Dit gaat niet om rolstoelvervoer. Hiervoor beschikt het
Sociaal Huis over een eigen aangepast voertuig.
Emiliani is op zoek naar bezoek meters/peters om maandelijks een bezoekje te brengen aan een bewoner of de
bewoner mee te nemen voor een uitstapje.
Meer info: Sociaal Huis, Vrijwilligerspunt, Lepelstraat 4,
karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be, 09 340 86 68

PRAKTISCH

Ontdek ons via @stadlokeren

Stadsdiensten

Wachtdiensten

Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren (TAS)
van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en Burgerlijke
Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en Zorgcentrum
Hof van Eksaarde.

Lokerse apothekers

Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
7 september om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal van de
bibliotheek of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.
Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen per post,
is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis, Groentemarkt 1, of
door het bedrag te storten op 091-0002961-80 met vermelding ‘dagordegemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde gaan door in het
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende data: 8 en 22 september.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde: Eksaardedorp 88.
Openingsuren: 14 tot 19 uur.
U kunt er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’s
ID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een
adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kan u enkel terecht op de
dienst bevolking (Groentemarkt 1).

OCMW – diensten
Sociaal Huis – OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 09 340 86 04,
secretariaat@ocmw.lokeren.be
Openingsuren van het Sociaal Huis:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Sociale
dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak. Voor een
inschrijving in de woonzorgcentra maak je best vooraf een afspraak.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 24 september
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

Sinds 2013 wordt de wachtdienst per dag in plaats van per week
georganiseerd. Elke dag kan er dus een andere apotheker van wacht zijn.

ZOEKT U DE APOTHEEK VAN WACHT?

Bel 0903 99 000 (1,5 euro/minuut) of raadpleeg www.apotheek.be,
daar kunt 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
0903 99 000 en men zal u doorverwijzen.



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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

VAKANTIEREGELING HUISARTSEN
25 september – 10 oktober – Dr. Beke A.
27 september – 11 oktober - Dr. Vandermeulen E.



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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



www.lokeren.be/welzijn/wachtdiensten

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/welzijn/wachtdiensten

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

Colofon
Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26, Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, dienst Communicatie,
Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be (met dank aan Yannick
De Spiegeleir voor artikel Rap op Stap)
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Aziza Ben Allouch, Stiene
Laureys (foto fuifcoaches), Pieter Verhaeghe (foto Het Zesde Metaal)
Algemene coördinatie en copywriting: Rudi Van Hecke
Concept en realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
[

GELICHT

]

39ste Gezôarse Feesten
Vrijdag 28 augustus

Coverparty-avond
Met om 21 uur de Nederlandstalige covergroep De Gies.
Daarna rond 23 uur The Fallen Madonnas. Om +/-1 uur,
dans en ambiance met dj Starlines tot in de late uurtjes.
Deuren in de Muylaertstraat open om 20 uur.
Zaterdag 29 augustus

Holiday Out Party
Grootse jeugdparty in de sporthal van Eksaarde met licht,
geluid en video-effecten, dj’s van dienst zijn dj Pat Krimson om 21.30 uur , Franz en Sisco, Saul, local boys.
Zondag 30 augustus

‘Hemelse spektakels en dagverse wonderen’ gratis reuzedorpsfeest
- vanaf de ochtend grote brocante- en rommelmarkt.

26

-

NIEUW! om 11 uur cava-aperitiefconcert met Sitting
Duck in de feesttent
- vanaf 14 uur: animatiefestival ‘Hemelse spektakels en dagverse wonderen’ met straattheater en reuzekinderdorp.
Later op de dag liveoptreden van Garry Hagger
(18.30 uur).
Als top of the bill om 20 uur, ‘Wendy goes rock’ met
Wendy van Wanten live en haar rockgroep Out of
Service.
We sluiten deze mooie dag af met de fuif ‘La vie en
roze’ met discobar Deejays, vanaf 22 uur.
Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus, in
en rond de sporthal Muylaert, Muylaertstraat in
Eksaarde.

Info: info@gezoarsefeesten.be,
www.gezoarsefeesten.be

Lokeren Leeft!
10 jaar Modewandeling, Vrijetijdsmarkt, Dag van de
Sportclub, Lokeren Zingt, Open Monumentendag

[

GELICHT

]

[

GELICHT

]

Zie folder bij deze Infokrant.

Zondag 20 september

Vlieg-in-‘t Park / nazomer – familiefestival
Wanneer de zomer op haar einde loopt, nodigt CC Lokeren jullie allemaal nog een keer uit om het park in te trekken met het jonge grut. In een groen kader serveren we
een mooi en gevarieerd programma met circus, theater,
muziek, grapjes, drank en taart…, op maat van families.
Met o.a. de Ganzenfanfare (foto), Red the Cat (circus),
Theater Tieret, Toneelgroep Horzel, randanimatie door
Theater Boutique.
14 tot 17.30 uur, Park Verloren Bos,
Nijverheidsstraat 17; 5 euro
Organisatie en tickets: CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be, www.lokeren.be

[

GELICHT

Naaiprojecten – Gezinsbond Lokeren-Daknam
‘Naald en draad’ -

‘Mijn pop en haar outfit’ -

16 en 23 september, 7 en 19 oktober, 16 en 25 november en 2 en 16 december van 19.30 tot 22.30 uur
(starters en/of gevorderden of hersteladvies)

16 september, 7 oktober, 16 november en
2 december van 19.30 tot 22.30 uur

Creatievelingen die bruisen van inspiratie en exact weten
wat een beginnende, maar ook wat een ervaren naaister
zoekt - iedereen is in deze reeks van harte welkom. Een
unieke verzameling van interessante technieken, tips en
weetjes en een aantal leuke projecten.
Breng je zelf je lievelingspatroon mee of werk je met je
favoriet modeblad. Wil je naaiadvies of hulp bij verstelwerk? Je bent aan het juiste adres.
Prijs voor de reeks : 40 euro voor leden; niet-leden
betalen 60 euro; per les : 5 euro voor leden; niet-leden
betalen 8 euro.

]

Stap mee in de wereld van de kindermagie. Maak zowel de
pop als de kleren zelf. Een basispatroon voor alle poppen,
maar met verschillende gezichtsuitdrukkingen en haren, en
een uitgebreide garderobe. Naargelang de keuze van de
kleren krijg je een ballerina, een boerenmeisje, een bruidje,
een bloemenmeisje, een regenmeisje, een schoolmeisje,
een fee. Keuze genoeg om je creativiteit op uit te leven.
Prijs : 20 euro voor leden; niet-leden betalen 30 euro
(voor de reeks).
Plaats : cafetaria Parochiaal Centrum Sint-Anna,
Veerstraat 12
Inschrijven bij: Hilde De Backer, Daknamdorp 65,
debackerh@hotmail.com, 0486 40 83 07.

in Lokeren
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AGENDA
Vrijdag 28 augustus


dan 11.000 dynamische ouderen en
jonggepensioneerden in meer dan 110
plaatselijke afdelingen. De Vlaamse

FEEST

39ste Gezôarse Feesten
Zie UiTgelicht.
20 uur, Muylaertstraat
Organisatie en info: Gezôarse
Feesten, info@gezoarsefeesten.be,
www.gezoarsefeesten.be

actieve senioren bieden ruimte voor cultuur, sport, gezelligheid en bijleren. Hou
binnenkort de activiteiten in het oog.
Zonnestraat 40; 5 euro (lidgeld van
1/09 tot en met 31/12) – 18 euro
(lidgeld vanaf 1 januari voor volledig
jaar)
Organisatie en info:
Vlas, 0479 35 19 62,

Zaterdag 29 augustus

avanremoortere@telenet.be



Zaterdag 5 september
FEEST

Gezoârse Feesten – Holiday
Out Party
Zie UiTgelicht.



HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

HOBBY/TOERISME

Opendeurdag Dansschool
D.I.O.P.
Iedereen is welkom op de opendeurdag
van dansschool DIOP voor een glaasje
en gratis lessen en demo’s (zowel dans
als turnlessen).
Van 14 tot 18 uur, Dansschool
D.I.O.P., Azalealaan 2; gratis
Organisatie en info: Dansschool
D.I.O.P., www.dansschooldiop.be
HOBBY/TOERISME

Voorlezen het
leukste kwartiertje
van de zaterdag
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
wordt er in de vertelstoel tussen de
kinderboeken een leuk verhaaltje voorge-

21.30 uur, Muylaertstraat

lezen. Alle kinderen zijn welkom. Ook op

Organisatie en info: Gezôarse

19 september.

Feesten, info@gezoarsefeesten.be,

10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek

www.gezoarsefeesten.be

Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,

Zondag 30 augustus

bibliotheek@lokeren.be



HOBBY/TOERISME
FEEST

The Story of Sacco & Vanzetti
– uitstap Liberale Vrouwen

Gezôarse Feesten –
reuzedorpsfeest
Zie UiTgelicht
Vanaf 10 uur, Muylaertstraat
Organisatie en info: Gezôarse
Feesten, info@gezoarsefeesten.be,
www.gezoarsefeesten.be

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

Vertrek: 20 uur, oprit Liberale
Mutualiteit, Oud‑Strijderlaan
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Myriam Philips,
0497 29 18 05

voor een boek dat je mag houden, weg-

Dinsdag 1 september


schenken of opnieuw binnenbrengen.
Of ruil het voor een bon waarmee je een

INFO

volgende keer een boek kan ruilen. Kom

Startdag dans van Aurora

gerust eens kijken hoe het werkt. Ook op

Workshops kleutermove, kleuterdans,

12, 19 en 26 september.

klassiek ballet, kids dance & minidisco,

Startdag nieuwe afdeling
Vlaamse actieve senioren

10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,

musical, MTV, voorbereidend ballet

Kerkplein 3; gratis

en jazz, van 9.30 tot 11 uur. Demo’s

Opstart op 1 september met een afde-

Organisatie en info: Boekenruilrek

klassiek ballet, street jazz, moderne dans

ling in Lokeren van de ‘Vlaamse actieve

Lokeren, www.facebook.com/

en breakdance/hiphop van 11.30 tot

Senioren vzw’, de thuishaven voor meer

Boekenruilreklokeren

12 uur. Gratis try-out.

HOBBY/TOERISME
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9.30 uur, Kazernestraat 5
Organisatie en info: Aurora
Dans&Gym, www.auroralokeren.be

HOBBY/TOERISME

Garageverkoop
Tweede garageverkoop in de wijk tus-

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

sen de Zelestraat (kliniek) en de Koning

Zondag 6 september


Boudewijnlaan (watertoren): Jan-Baptist
Davidstraat, Lodewijk De Raetplein,

Maandag 7 september


Jan-Frans Willemsstraat en Lodewijk
HOBBY/TOERISME

Fietssneukeltocht

Dosfelstraat. Wie op zoek is naar toffe
spulletjes, brocante, decoratie en veel
meer, zal daar zeker iets op de kop kunnen

VORMING/INFO

Uit(z)waaitocht

Een leuke gezinsvriendelijke fietstocht

tikken. De deelnemers aan de garagever-

‘Z‑waai’ is de vernieuwde uitwaaitocht.

langs mooie wegen met 2 tussenstops

koop zijn te herkennen aan de ballonnen.

Het idee is eenvoudig: je wandelt met

en de nodige versnaperingen. Bij terug-

9 tot 16 uur, wijk tussen Zelestraat

vriendinnen in de natuur. Samen gaan

komst op de vertrekplaats zijn er lekkere

en Koning Boudewijnlaan

die op zoek naar wat ons gelukkig

frietjes met stoofvlees. Inschrijving is

Organisatie en info: Isabelle

maakt, wat in zoveel kleine dingen zit.

verplicht.

Van Wambeke,

‘Z‑waai’ prikkelt de dialoog over wat er

12 tot 20 uur, Rechtstraat 143,

isavanwambeke@gmail.com

écht toe doet.

Eksaarde

19.30 tot 22 uur, parochiezaal

Organisatie en info: Landelijke

Heirbrug, Veerstraat 12; 8 euro

Gilde Eksaarde, KVLV,
carpentieranja@gmail.com
HOBBY/TOERISME

Wandeling in het Molsbroek

HOBBY/TOERISME

Boekvoorstelling fototekstboek ’30 jaar klik-ogen’

Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0484 64 30 25,
mieken.vandamme@telenet.be

(Zie rubriek ‘Tentoonstelling’, verder in
deze Infokrant)
11 uur, zolder van de bibliotheek,

Woensdag 9 september


Kerkplein 3
FILM
FEEST

Opendeurdag brandweer

Shaun het schaap

Brandweerkazerne,
Pompiersstraat 2, gratis
Organisatie: Brandweerzone Oost,
Post Lokeren, 09 348 16 66
HOBBY/TOERISME

Landen en volkeren, deel 4 –
postzegeltentoonstelling

Mark Burton en Richard Starzak –

Een natuurgids neemt je mee op een

England, Frankrijk 2015 – duur: 85’

boeiende wandeling rondom het natuur-

Nederlands gesproken.

reservaat Molsbroek (in beheer van vzw

Wanneer Shaun besluit de dag vrij te

Durme). Graag een seintje vooraf indien

nemen en plezier te maken, krijgt hij

je met een groep aanwezig zal zijn.

meer actie dan hij had voorzien. Een

14.30 uur, Bezoekerscentrum

vergissing met de Boer, een caravan en

Molsbroek, Molsbergenstraat 1;

een zeer steile heuvel leidt ze allemaal

gratis

Door Geert Callebaut

naar de Grote Stad. Het is nu aan

Organisatie en info: vzw Durme,

10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;

Shaun en de kudde om iedereen veilig

09 348 30 20, www.vzwdurme.be

gratis

terug naar huis te brengen.

in Lokeren
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‘Shaun the Sheep Movie’, zonder meer

Donderdag 10 september

de grappigste film die u dezer dagen in



de donkere zaal kunt bekijken. (Humo)
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (kinderen)

FILM

Far from the madding crowd

Organisatie en tickets: CC Lokeren,

VORMING/INFO

‘Mama, ik vertrek naar Syrië’
- Montasser AlDe’emeh
vertelt over Syriëstrijders
De Belgisch-Palestijnse onderzoeker
Montasser AlDe’emeh is te gast bij

09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be,

Davidsfonds Lokeren. AlDe’emeh is een

www.lokeren.be/cultuur

jonge Belgische Palestijn die aan de
Universiteit Antwerpen onderzoek doet

HOBBY/TOERISME

naar de motieven van jonge jihadi’s en

Hobbyclub Liberale Vrouwen

de oprichter is van het islamitisch ken-

19.30 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5

niscentrum ‘De weg naar’. Tijdens zijn

(lokaal D)

voordracht ‘Mama, ik vertrek naar Syrië’

Organisatie en info: Liberale

Thomas Vinterberg – Verenigd Koninkrijk,

gaat hij op zoek naar de wortels van de

Vrouwen Lokeren, Liliane Ten Eede,

Verenigde Staten 2015 – duur: 119’

radicalisering.

09 348 47 44,

De film is gebaseerd op de literaire

Er vertrekken voortdurend moslim-

verdurme.teneede@skynet.be

klassieker van Thomas Hardy en vertelt

strijders vanuit ons land naar Syrië.

het verhaal van Bathsheba Everdene

De getuigenissen van ouders die hun

(Carey Mulligan), een onafhankelijke en

kinderen hebben zien vertrekken zijn

Vormingsavond over trage
wegen

energieke jonge vrouw die haar ooms

hartverscheurend. Waarom vinden jonge

boerderij erft. De financieel onafhankelijke

Syriëstrijders het project van IS zo aan-

Hebt u ook zin om te ontdekken welke

(een zeldzaamheid in Victoriaanse tijden),

trekkelijk? En wat zijn de oorzaken van

trage wegen er nog zijn in onze streek?

mooie en koppige Bathsheba trekt de

het religieus geïnspireerd radicalisme

Kom dan naar de vormingsavond

aandacht van drie compleet verschil-

waarmee we geconfronteerd worden?

‘inventariseren van trage wegen’ die stad

lende mannen die vastberaden zijn om

AlDe’emeh gaat tijdens zijn voordracht

Lokeren samen met Trage Wegen vzw

haar te huwen: Gabriel Oak (Matthias

dieper in op de islam als godsdienst,

organiseert. Daar word je wegwijs

Schoenaerts), een schapenhouder die

de evolutie van de wereldwijde mos-

gemaakt, en krijg je te horen hoe je

gefascineerd is door haar halsstarrigheid;

limgemeenschap en het ontstaan van

mee op pad kan om de trage wegen

Frank Troy (Tom Sturridge), een knappe

Islamitische Staat. En hij vertelt over zijn

in de buurt te (her)ontdekken en te

en roekeloze sergeant; en William

ervaringen tijdens zijn reis naar Aleppo in

inventariseren.

Boldwood (Michael Sheen), een rijke,

Syrië, waar hij Belgische en Nederlandse

19.30 uur, ‘t Kapelleken,

oudere vrijgezel. Dit tijdloze verhaal over

Syriëstrijders heeft geïnterviewd.

Doorslaardorp 70

de keuzes en passies van Bathsheba,

20 uur, zaal Het Volk, Poststraat 4

Info: mobiliteitsdienst,

terwijl ze haar onafhankelijkheid probeert

Organisatie en info: Davidsfonds

Jeroen Rottiers, 09 340 94 59,

te behouden, gaat dieper in op relaties en

Lokeren, Frans De Smedt,

mobiliteit@lokeren.be

liefde alsook op het menselijk vermogen

09 348 02 78,

om door veerkracht en volharding tegen-

www.davidsfonds-lokeren.be

VORMING/INFO

slagen te overwinnen.
INFO

Startdag gym van Aurora
Proeflessen kleutergym en basisgym om
13.30 en 14.30 uur; demo’s basisgym
en recreatiegym om 15.30 en 16 uur.
Gratis try-out.
13.30 uur, Hoogstraat 192
Organisatie en info: Aurora
Dans&Gym, www.auroralokeren.be

30

‘Far From the Madding Crowd’ is een
vakkundig kostuumdrama in de beste
Britse traditie — maar dan van een Deens

Vrijdag 11 september


regisseur en met een Belgisch acteur in
de hoofdrol. (Cobra)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6,50 euro – 6 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/cultuur

HOBBY/TOERISME

Doorlopend piano-optreden
Mabon – puur muziek
Vredig wegdromen tijdens dit doorlopend concert in SundayRose. Ontspan
en geniet, luister en voel, ervaar en

FEEST

Rhythm of the Night – fuif KLJ
Heiende
Check Facebookpagina Rhythm Of The
Night.
21 uur, tent Beerveldestraat; 5 euro
Info: www.kljlokerenheiende.be

Zondag 13 september

besef. Zowel ongeboren als pasgeboren
FEEST

en herboren publiek, dus jong en oud
kan hier terecht. In de hoed kan je jouw

hun start van het nieuwe scoutsjaar.

vrije gift leggen.

Weet je soms niet wat doen op een

11.30 tot 14.30 uur, SundayRose,

zaterdagmiddag? Schrijf je dan in bij

Kerkstraat 51

de scouts, inschrijving gaat gepaard

Organisatie en info: Dieter

met een jaar vol plezier en veel nieuwe

Van obberghen, 09 348 80 84,

vriendjes en vriendinnetjes. In de namid-

www.sunday-rose.be

dag zijn er tal van leuke spelletjes en

Sperwerfeesten

activiteiten. Aansluitend hierop is er ’s
avonds een gezellige barbecue. Heerlijk

Zaterdag 12 september


genieten van lekker eten in de tenten en
gesjorde constructie. Dit jaar bestaat
scouts Sint‑Laurentius 75 jaar, een

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 5 september, ook op 19 en
26 september.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/
Boekenruilreklokeren
FEEST

Lokeren Leeft!- 10 jaar
Modewandeling,
Vrijetijdsmarkt, Dag van de
Sportclub, Lokeren Zingt.
Zie folder bij deze Infokrant.
FEEST

goede reden om zeker te komen.
13 uur, terreinen Hoogland,
Oude Heerweg 125
Info en inschrijvingen: Lore
Rijmenants, 0498 17 86 94,
bbq@scoutshoogland.com
HOBBY/TOERISME

Lokerse Dansclub

Barbecue: vrije keuze uit 8 stukken vlees
vergezeld van groentenbuffet, fruitbuffet,
aardappelsalade, pastasalade en brood.
Graag reserveren voor 9 september.
Om organisatorische redenen is de
inschrijving pas geldig na betaling.

Al wie gezonde beweging zoekt, kriebels

12 uur (BBQ) – 14 uur (kinderanima-

in de voeten voelt als de muziek aangaat

tie), Gentse Steenweg 54; 14 euro

en graag wil leren dansen, is welkom in

(vowassenen) – 7 euro (kinderen)

de Lokerse Dansclub. Nieuw: korte cur-

– 5 euro (aantal drankkaarten)

sus singledance, korte cursus latinomix

Organisatie en inschrijven:

(vanaf februari) en funky groove kids

De Sperwer, 09 348 53 34,

(vanaf 2 leerjaar). Optredens funky

info@sperwer.be

de

groove in pauze Modewandeling voor
de kerk.
20 uur, zaal Het Volk, Poststraat 4

Startdag scouts Hoogland
met barbecue

Organisatie en info: Lokerse

De meisjes en jongens van gidsen

www.lokersedansclub.be

Dansclub, 0496 95 04 57,

HOBBY/TOERISME

Lokeren Leeft! - 		
Open Monumentendag.
Zie folder bij deze Infokrant.

Edelweiss en scouts Hoogland vieren

in Lokeren

31

HOBBY/TOERISME

HOBBY/TOERISME

Wieltjesmarkt
De ouderraad van SB Eksaarde zet

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Lokeren-Daknam

het nieuwe schooljaar in met een heuse

Voor baby- en kinderkleding, speelgoed,

wieltjesmarkt.

kinderfietsen, babyartikelen. Buggy’s

Een markt waar u uw fiets, buggy, step,

niet toegelaten, van 14 u tot 15 uur

rolstoel, kan verkopen of ruilen voor een

14 tot 16 uur, parochiezaal

ander model. En er is meer: SB Eksaarde

Heirbrug, Veerstraat 12

organiseert kijkshops voor de begin-

Inlichtingen en inschrijven om iets

nende fietshersteller, er zijn verschillende

te verkopen (standplaats 10 euro

infostanden over veilig verkeer en fiets-

leden Gezinsbond, 20 euro niet-

punten in de streek. Voor de kinderen is

leden – max. 1 standplaats) :

er een gekkefietsenparcours, een behen-

Lut Van Overloop, 09 349 17 91

digheidsparcours, een springkasteel en
nog meer. Als extraatje wordt het nieuwe

HOBBY/TOERISME

speeltuig voor de kinderen van de school
plechtig ingehuldigd.
10 tot 15 uur, Stedelijke

Postzegeltentoonstelling van
het archief

alle deelnemers de kans om in een
korte workshop beide instrumenten te
ontdekken. Deze workshop is ook een
kennismaking met het muziekaanbod
van de Wereldmuziekschool of
een cursus Turks in CVO Leerstad
Lokeren.
18.30 tot 21 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31; 3 euro
Organisatie en info: CVO
Leerstad Volwassenenonderwijs,
09 348 38 45, info@leerstad.be,
www.leerstad.be
VORMING/INFO

Kraambeurs

Deel 11

Basisschool Eksaarde, Dam 67

10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;

Organisatie en info: Ouderraad

gratis

Zondag 13 SEPTEMBER ‘15
SB Eksaarde,

Organisatie en info:

Ouderraad‑sbe@hotmail.com

Lokerse Postzegelkring,

1ste

www.lokersepostzegelkring.com

SPORT

1ste Daknamse Bosrun

FEEST

Eetfestijn KLJ Heiende barbecue
Inschrijven tot 4 september
12 uur, tent Beerveldestraat;
15 euro (volwassenen), 10 euro

Een recreatieve run voor jong en oud

Kidsrun: 1200m - Volwassenen: 4 km of 8 km
Meer info over het parcours en inschrijvingen op onze website of facebookpagina

oud, van 1,2
km voor de kinderen, en 4
t.v.v.
of 8 km (2 keer zelfde parcours) voor

Tijdens de kraambeurs valt er heel

Inschrijven: Kevin De Waele,

wat te ontdekken. Aanstaande ouders

Smeierstraat 3, 0474 06 86 61,

kunnen zich op deze avond over

kevindewaele@hotmail.be

diverse onderwerpen informeren. De

© adtension

Start vanaf
10u30. Waar? Kruispunt
Krommestraat
Kluisstraat.
Een
recreatieve
bosrun
voor -jong
en

(kinderen).

de
volwassenen. Het parcours
ligt
behouddaknamsebos
sen.be

volledig in de Daknamse bossen, privéeigenaars stellen ook hun bos open om 7/07/15

aknamseBosrunAdvertentieDRUK.indd 1

langs daar te lopen. Elke deelnemer
krijgt een aandenken.

beurs wordt immers georganiseerd
in samenwerking met een aantal

Dinsdag 15 september

12:58

VORMING/INFO

Bossen.

Kennismakingsworkshop
Turkse baglama en darboeka

Start vanaf 10.30 uur, Kruispunt

Iskender Arici en Hilde De Clercq

Krommestraat‑Kluisstraat

zingen Turkse volksliederen waarbij

Info en inschrijvingen:

ze zichzelf begeleiden op de baglama

www.behouddaknamsebossen.be,

(Turkse langshalsluit) en de darboeka

Facebook Behouddaknamsebossen.

(percussie‑instrument). Daarna krijgen

Organisatie: vzw Behoud Daknamse
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partners zoals Kind & Gezin, de
burgerlijke stand van de stad Lokeren
en het UZ Gent. Verder zullen ook de
vroedvrouwen, sociaal verpleegkundigen, tabakologen en kinesisten je van
heel wat nuttige informatie en tips
voorzien.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Woensdag 16 september

10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,



Kerkplein 3; gratis
Organisatie en info: Boekenruilrek
Lokeren, www.facebook.com/

HOBBY/TOERISME

Boekenruilreklokeren

Voorlezen op de zolder van
de bib

HOBBY/TOERISME

Voorleesmoment op de zolder van de bib.
Vrijwilligers lezen elke 3de woensdag van
de maand voor aan kleuters en jonge kin-

maakt zich een weg te banen door deze

deren tot ongeveer 7 jaar. Ook ouders en

doolhof. Toch zal hij er alles aan doen om

grootouders zijn welkom op de zolder van

de schuldigen niet aan hun straf te laten

de bib. Samen met hun oogappels kunnen

ontkomen.

ze kennismaken met leuke verhalen en

Het is Duits, ouderwets gefilmd, handelt

prachtige prentenboeken. Na het voorlezen

over de gaskamers in Auschwitz en

kunnen de kinderen een plaat inkleuren.

vertelt een onthutsend stuk geschiedenis.

14.30 tot 15.30 uur,

En toch is ‘Im Labyrinth des Schweigens’

Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3

nog verdomd entertainend ook. (De

Organisatie en info: Bibliotheek

Standaard)

Lokeren, 09 340 50 70,

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;

bibliotheek@lokeren.be

6,50 euro – 6 euro (kortingen)

Voorlezen het leukste
kwartiertje van de
zaterdag

Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,

Zie 5 september.

Eerste sessie Mijn Pop en
haar Outfit/Naald en Draad naaiprojecten Gezinsbond
Lokeren-Daknam

tickets.ccl@lokeren.be,

10.30 tot 10.45 uur, Bibliotheek

www.lokeren.be/cultuur

Lokeren, Kerkplein 3

Zie UiTgelicht

Uitstap naar Breda

19.30 tot 22.30 uur, cafetaria

In de voormiddag: bezoek aan

Parochiaal Centrum Sint-Anna,

Cistercienzerabdij in de nabijheid

Veerstraat 12

van Tilburg; middagmaal in Strijbeek;

HOBBY/TOERISME

Organisatie en info: Bibliotheek
VORMING/INFO

namiddag: bezoek aan de hortensia-

Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

PODIUM

NTGent & Collegium Vocale –
‘Accattone’

kwekerij met demonstratie bloemschik-

Donderdag 17 september


ken; vrij winkelen in Breda tot 19 uur.
Van 7.45 tot 20 uur,
vertrek Parochiezaal Heirbrug,

FILM

Veerstraat 12; 60 euro – 55 euro

Im Labyrinth des Schweigens

(leden Femma)

Giulio Ricciarelli – Duitsland 2014 –

Organisatie en info: Femma

duur: 122’

Heirbrug Lokeren, 0497 43 45 99

Frankfurt 1958: de jonge openbaar
aanklager Johann Radmann stuit op
essentieel bewijsmateriaal dat een groot
proces in gang kan zetten tegen voorma-

Zaterdag 19 september


lige Duitse SS’ers. Radmanns onderzoek
verloopt moeizaam in dit naoorlogse

We volgen het levensverhaal van Vittorio
‘Accattone’ Cataldi in de zelfkant van het

HOBBY/TOERISME

Rome na WO II. Italië veranderde toen

Duitsland, dat de recente gebeurtenissen

Boekenruilrek

in geen tijd van een rurale maatschappij

liever in de doofpot stopt, wat het voor

Zie 5 en 12 september, ook op

naar een samenleving gedicteerd door

de ambitieuze procureur bijna onmogelijk

26 september.

een agressief kapitalisme. De tekst

in Lokeren
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is gebaseerd op Pasolini’s eerste film

jong en oud: volksspelen, huifkartochten,

‘Accattone’, waarin hij personages kiest

show politiehonden. Vrije toegang tot

zonder kans op een opleiding of een job,

18 uur.

die non-stop strijden om te overleven.

Akker van Coppieters (veldweg tus-

Pasolini verheft die strijd tot poëzie. Hij

sen nr. 144 en 148)

vertelt het verhaal in de vorm van een

Organisatie en info:

passie, met Accattone als een antimes-

NaastVeldComité,

sias die een omkering van een traditioneel

naastveldcomite@gmail.com

HOBBY/TOERISME

‘Tu es Petrus’ postzegeltentoonstelling

waardepatroon symboliseert.
Muziek: Johann Sebastian Bach - regie:
Johan Simons - muzikale leiding: Philippe
Herreweghe - muzikale uitvoering:

Zondag 20 september


Collegium Vocale - spel: Steven
Van Watermeulen, Steven Scharf, Jeff
Wilbusch, Lukas von der Lühe, Benny
Claessens, Sandra Hüller, Elsie de Brauw,
Anna Drexler, Lien Wildemeersch en Pien
Westendorp – een coproductie van NTG
& Ruhr Triënale.
20.30 uur, Houtimport Lemaihieu,
Zuiddokweg 44, Gent;
35 euro (catg 2) – 25 euro (catg 2-26)
Info en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/cultuur

HOBBY/TOERISME

Geschiedenis van de pausen deel 23,
door Gabriël Van Damme

Garageverkoop Gezinsbond
Doorslaar

10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;

De vijfde editie van de garageverkoop

Organisatie en info: Lokerse

georganiseerd door de gezinsbond

Postzegelkring,

Doorslaar.

www.lokersepostzegelkring.com

gratis

Van 8 tot 17 uur, Doorslaardorp
Organisatie en info: Marc Bauwens,
Doorslaardorp 1

Dinsdag 22 september


PODIUM

Vlieg-in-’t Park /
nazomer-familiefestival

VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding

FEEST

Feest van de 50-jarigen,
Stedelijke Raad voor
Feestelijkheden
Voor iedereen die geboren is in 1965
en woont en/of geboren is in Lokeren.
Feestprogramma start om 16.15 uur
(ontvangst, stadskernwandeling, groepsfoto), receptie aangeboden door de stad

De prenatale lessen geven aanstaande

Lokeren om 18.30 uur, verjaardagsbuffet

ouders de kans zich voor te bereiden

om 19.15 uur. Deelnameprijs 35 euro.

op de bevalling, waarbij ze een kijkje

VTI Sint-Laurentius, Prosper

kunnen nemen op de kraam‑ en verlos-

Thuysbaertlaan

afdeling. Aanstaande ouders kunnen een

Info en inschrijven: Elza Everaert,
09 349 32 16, elza.everaert@skynet.be
FEEST

1ste Wijkfeest
NaastVeldComité

keuze maken tussen de vermelde data
Zie UiTgelicht.

en zich telefonisch inschrijven tijdens de

14 tot 17.30 uur, Park Verloren Bos,

kantooruren of tijdens de kraambeurs.

Nijverheidstraat 17; 5 euro

De lessen kunnen ook apart worden

Organisatie en info:

gevolgd. De lessen starten stipt, en

CC Lokeren, 09 340 50 56,

hebben plaats op de kraamafdeling

15 uur: animatie en ijsjes; 18 uur: coun-

tickets.ccl@lokeren.be,

van het AZ Lokeren. Ook op 24 en

try-diner met nadien dj. Activiteiten voor

www.lokeren.be/cultuur

29 september.
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19.30 uur, kraamafdeling

nieuwe workshop. Je kan deze creatieve

vertaalde ze treffend haar eigen

AZ Lokeren, Lepelstraat 2

cursus combineren met een daguitstap

gebreken in haar teksten en optredens.

Organisatie en info: AZ Lokeren,

naar Fleuramour op vrijdag 25 septem-

Deze combinatie van rauwe eerlijkheid

09 340 83 85 (kantooruren)

ber, Hoedjesdag.

en talent zorgde voor vele populaire

Van 9 tot 12 uur, CVO Leerstad

muzieknummers uit onze geschiedenis.

Volwassenenonderwijs,

De permanente media-aandacht, het

Groendreef 31; 8 euro

gecompliceerde leven van een buiten-

Organisatie en info: CVO Leerstad,

gewoon succesbestaan en een heel

09 348 38 45, info@leerstad.be,

onstabiele levensstijl veranderden het

www.leerstad.be

leven van Amy Winehouse echter in een

HOBBY/TOERISME

Paardenprijskamp septemberkermis Eksaarde
Uw labeurpaard, warmbloedpaard,
rijpony of shetlandpony kan een prijs
winnen op de paardenprijskamp te
Eksaarde georganiseerd door de stad.

kwetsbaar, geconstrueerd kaartenhuis.
HOBBY/TOERISME

ontvangen een medaille. Daarnaast

Culturele uitstap naar
Oostende – Gezinsbond
Lokeren-Daknam

ontvangt elke deelnemer een geldprijs

Ontdek cultureel Oostende in 11 hoog-

conform het reglement en volgens het

tepunten op een verrassende en voorde-

oordeel van de jury. Er is tevens een

lige manier, met de ‘Oostende City Pass

speciale prijs voor het beste paard van

200%’ van 12 euro. Inschrijven voor

Lokeren en de beste monsterknecht

15 september.

(begeleider) in de ponyreeksen. De

Vertrek: station Lokeren, 8.47 uur;

verschillende prijzen zijn te vinden op de

12 euro (vervoer en eten zelf te

affiches her en der in Lokeren. Tegelijk

betalen)

organiseert de Landelijke Gilde van

Inschrijven: Marianne De Visscher,

Eksaarde een wedstrijd voor de ‘zwaar-

0486 39 95 07,

ste pompoen van Lokeren’.

jan.de.schepper2@telenet.be

Een professionele jury beoordeelt
de dieren. De winnaars in elke reeks

15 uur, achter de kerk van

09 342 30 14, dienst Milieu en

Donderdag 24 september


Amy’s eigen woorden en onuitgegeven
beelden vertelt Asif Kapadia ons het
verhaal van deze buitengewone artieste,
bekroond met 6 Grammy Awards.
Kapadia toont zich niet alleen een
rasverteller die van Winehouse een echt
personage weet te maken en van haar
lot een wrange tragedie, hij maakt er
tegelijk een hedendaagse parabel van
over macht, misbruik en manipulatie.
Een film die, lang nadat het scherm
back to black is, nog altijd door je
hoofd, hart en oren zal spoken. (Humo)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
Organisatie en tickets:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be,

Landbouw, Groentemarkt 1, www.
lokeren.be

abrupt en vroegtijdig een einde. Met

6,50 euro – 6 euro (kortingen)

Eksaarde, Eksaarde-dorp, gratis
Info paardenprijskamp:

Aan dit kostbare talent kwam dan ook

FILM

Info pompoenwedstrijd: Landelijke

www.lokeren.be/cultuur
VORMING/INFO

Gilde Eksaarde, Johan De Meirichy,

Massagemix

0474 57 68 25

Woensdag 23 september


VORMING/INFO

Workshop ‘Maak je bloemenhoed’

Amy

Heb je groene vingers en ben je

– duur: 127’

Massages doen niet alleen deugd, maar

creatief? Wil je je eigen originele bloe-

De talentvolle Amy Winehouse,

hebben ook een gunstige invloed op

menhoed maken onder de deskundige

gezegend met een unieke stem, is op

je gezondheid. Je bloedsomloop wordt

begeleiding van de leerkrachten florist?

korte tijd uitgegroeid tot een legende.

gestimuleerd en je recupereert sneller

Dan ben je van harte welkom in deze

Zoals een rasechte jazzartieste betaamt,

van inspanningen. Afvalstoffen worden

Asif Kapadia – Verenigd Koninkrijk 2015

in Lokeren
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Zaterdag 26 september

sneller afgevoerd en voedingsstoffen



worden sneller opgenomen. Je immuunsysteem verbetert. De ontspanning heeft
effect op je bloeddruk omdat je hart

HOBBY/TOERISME

minder snel moet pompen. De relaxatie

Boekenruilrek

kan zover gaan dat je in een toestand

Zie 5, 12 en 19 september.

van bijna-slaap komt. Lichaamsmassage

10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,

heeft ook invloed op je geestelijk

Kerkplein 3; gratis

welzijn: minder stress of nervositeit,
een beter humeur. In deze massagemix
leer je enkele massagetechnieken die
je ook thuis kan gebruiken: aromatische
massage van handen en onderarm;
aromatische voetmassage; hoofd-,
gezicht- en nekmassage; rug-, nek- en
schoudermassage; stoelmassage.
Meebrengen: loszittende kledij,
schrijfgerief, een matje, 2 badlakens
en een kussentje. Inschrijvingen tot
14 september.
Van 19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 60 euro – 30 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Prenatale les – arbeid en
bevalling
Zie 22 september. Ook op
29 september.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Vrijdag 25 september


PODIUM

Isolde & Les Bens
Isolde et les Bens is de groep opgericht
door Isolde Lasoen (drumster bij o.a.
Daan). Naast een aantal eigen songs,
brengt ze ook een eigenzinnige keuze
covers uit de Franse sixtiespop-chanson,

36

Organisatie en info: Boekenruilrek
afgewisseld met enkele Engelstalige

Lokeren, www.facebook.com/

pareltjes van vroeger en nu.

Boekenruilreklokeren

Isolde zingt en drumt, en wordt begeleid
PODIUM

door een paar van haar lievelingsmuzikanten, ‘toevallig’ allemaal met de naam

Concert Harmonie Vooruit

Ben. Een eerste cd-ep (L’Inconnu),

Thema ‘filmhelden’, onder leiding van

verscheen in oktober 2014.

Peter Picqueur.

Isolde et les Bens zijn goed voor een

19 uur (deuren), 19.30 uur (concert),

uitgelezen selectie ‘schone liedjes’ vol

CC Lokeren, Kerkplein 5;

nostalgie en charme, gebracht in een

10 euro, 8 euro (voorverkoop),

ongedwongen, gezellige en informele

kinderen -12 jaar gratis

sfeer.

Organisatie en info: Harmonie

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;

Vooruit, Ivan Bailliu, 0478 97 69 94

15 – 14 – 12 euro
Organisatie en info:
CC Lokeren, 09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be,

Zondag 27 september


www.lokeren.be/cultuur
HOBBY/TOERISME
VORMING/INFO

Daguitstap Fleuramour op
‘Vrijdag Hoedjesdag’

Fietstocht WO I: ‘Halt! Wer
da! Näher heran’
Fiets mee met Curieus in het kader van

Ligt je bloemenhoed klaar? Wie

de Eerste Wereldoorlog naar Eksaarde ‑

Fleuramour in Alden Biezen bezoekt,

Moerbeke ‑ grensoversteek naar Zeeland

moet zeker een floraal gedecoreerd

‑ Stekene met gids Rudi De Clercq. De

hoedje dragen. Dit is ondertussen tradi-

afstand bedraagt 30 km en de tocht duurt

tie geworden. Misschien zal je creatief

ongeveer 3 uur.

talent die dag worden beloond en win

14.30 uur, Infopunt Toerisme (ver-

je één van de vele prijzen. De afdeling

trek), Markt 2; 5,50 euro

florist van CVO Leerstad organiseert

Info en inschrijvingen:

een daguitstap per bus. Iedereen mag

anlebeer@telenet.be

inschrijven en bij ons aansluiten.
Van 8 tot 18 uur, CVO Leerstad
Volwassenenonderwijs,
Groendreef 31
Organisatie en info: CVO Leerstad,

VORMING/INFO

Samentuinen, hoe begin je
eraan?

09 348 38 45, info@leerstad.be,

Onder de bezielende leiding van Ivan

www.leerstad.be,

Clemminck, Velt Reinaert en vele andere

www.lokeren.be/cultuur

vrijwilligers kreeg in 2014 de eerste

Lokerse biologische samentuin De

deelnemer ontvangt een prijs. Ideaal om

Van 20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,

Lochtink vorm. Na een intense zoektocht

nieuwe spelen en spelers te leren kennen.

Kerkplein 5;

naar een terrein werden er ook deelne-

Van 10 tot 18 uur, Sport- en

5,50 euro – 3 euro (kortingen)

mers gevonden: mensen uit en buiten

Jeugdcomplex, Sportlaan 2; 9 euro

Info en inschrijvingen: Vormingplus

de buurt, jong en ouder. We krijgen

Info en inschrijvingen:

Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,

uitleg van de pioniers: hoe ontstond het

www.winningmovez.be,

waas‑en‑dender@vormingplus.be,

idee? Hoe werden partners gevonden?

info@winningmovez.be,

www.vormingplus.be/

Wat met het financieel beheer en de

www.facebook.com/groups/

waas-en-dender

administratie? En vooral: hoe hou je de

winningmovez

boel draaiende? Hoeveel vrijwilligerswerk

Woensdag 30 september

neemt het in beslag? Kortom, onmisbare
info voor iedereen die een samentuin wil
opstarten. Inschrijven tot 17 september

Dinsdag 29 september





PODIUM

Van 10 tot 12 uur, adres (in Lokeren)
volgt na inschrijving; 7 euro –
3,5 euro (kortingen)
Info en inschrijvingen: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.
be, www.vormingplus.be/
waas-en-dender

VORMING/INFO

Prenatale les – borstvoeding
Zie 22 en 24 september.

Ziekenzorg CM en CM-Lokeren presenteren ‘Hoe slapen
opnieuw een zaligheid werd’

19.30 uur, kraamafdeling

Kris Baert, voormalig journalist bij Radio 2,

AZ Lokeren, Lepelstraat 2

brengt het verhaal van zijn moeilijke strijd

Organisatie en info: AZ Lokeren,

tegen de slaappil. Hij zocht en vond pro-

09 340 83 85 (kantooruren)

fessionele hulp en won de strijd. Kris trekt
nu door Vlaanderen, met zijn verhaal en

HOBBY/TOERISME

België gestript, deel 6 –
postzegeltentoonstelling

VORMING/INFO

Hoe gaan we Lokeren bevoorraden in de toekomst?

een paar nuttige tips. Een vleugje lichtvoetigheid, emotie en humor zijn nooit ver weg
bij deze bevlogen spreker. Tussendoor
zingt Kris, begeleid door gitarist Eddy
Peremans, een paar mooie liedjes die iets
met slapen te maken hebben.
20 uur, CC Lokeren, Torenstraat 1
(Torenzaal); gratis toegang (maar op
voorhand reserveren)
Organisatie en info: 03 760 38 11,
lokeren.waasendender@cm.be,

Door Luc Wulteputte.
10 uur, Den Abazjoer, Kerkstraat 2;
gratis
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
HOBBY/TOERISME

Bordspelevenement Winning
Movez

Wie doorheen een stad rijdt, moet al

www.cm.be/agenda

eens uitwijken voor een vrachtwagen die
aan het lossen is op het fietspad. Wat
verder beland je in een file achter een
vuilniswagen. Een stad is dan ook een
concentratie van goederenstromen, zonder welke ze niet kan functioneren, maar

TENTOONSTELLINGEN
Van 3 september
tot 28 november

deze veroorzaken ook files, vervuiling en



verkeersonveiligheid. Zou het ook anders

Tentoonstelling
Bibliotheekquilts

kunnen? Hoe veranderen initiatieven zoals
stedelijke distributiecentra of vrachtfietsen

Met 2-handsspelenstand, bordspeltor-

het leven in een stad? Hoe beïnvloeden

nooi, vrije speelstand. Vooraf inschrijven

onze aankopen via internet de transport-

noodzakelijk. Je schrijft je in voor 3 bord-

stromen? En wat is de rol van het beleid

spelen, ze worden je uitgelegd. Iedere

hierin? Inschrijvingen tot 18 september.

Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3, 9160 Lokeren
Gratis, tijdens de openingsuren
In 2013 maakte de Vlaamse Quiltersgilde
12 quilts met het uiterlijk van boekenrekken.

in Lokeren
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Aanleiding waren de feesten rond de

voorbereiding. Elke artiest heeft zijn eigen

Boekvoorstelling

300ste verjaardag van de Franse schrijver

ritueel. Jacques Brel dronk steevast een

Het foto-tekstboek schetst in een 100-tal

Diderot. De quilts werden voor het eerst

glas cognac, dat hij vervolgens weer

foto’s en 30 teksten een overzicht van het

tentoongesteld tijdens de Diderotfeesten

uitbraakte. Dirk Roofthooft doet een dutje.

werk dat Marnix Baetens tussen 1984 en

in het Franse Langres, geboortestad van

Johan Heldenbergh zoekt de absolute

2014 maakte. De analoge zwart-witfoto’s

deze schrijver en oogstten veel succes.

stilte op. Maar een ding hebben ze

zijn chronologisch in het boek opgeno-

Sinds de quilts terug zijn uit Frankrijk maken

allemaal gemeen: de stress, de planken-

men en geven daardoor een beeld van de

ze een rondreis in verschillende Vlaamse

koorts blijft. Ook na jaren op de planken.

verschillende levensfases van de auteur.

bibliotheken. Nog tot 28 november kan

Het bijhorende boek wordt te koop

De bijhorende teksten hebben niet altijd

je deze reizende quilts bewonderen in de

aangeboden aan de balie.

met foto’s te maken, maar zijn veel eerder

bibliotheek tijdens de openingsuren. Wil je

een afspiegeling van Marnix’ gedachte-

na het zien van de bibliotheekquilts zelf aan
de slag? Laat je dan inspireren door de collectie rond quilten in de bib.

van woensdag 16 september t/m zondag 18 oktober

gang en mijmeringen over het dagelijkse

van 1 tot 14 september

leven.



Boekvoorstelling op zondag 6 sep-

Fotografie: ’30 jaar klik-ogen’

tember om 11 uur op de zolder van

Hall CC Lokeren – Kerkplein 5

de bibliotheek.



WORDT VERWACHT

‘Een kwartier voor aanvang’ fototentoonstelling Veerle
Eyckermans

Donderdag 1 oktober


Hall CC Lokeren – Kerkplein 5
Open van dinsdag tot vrijdag tijdens

PODIUM

de kantooruren en voor en tijdens

Bert Gabriëls: ‘Van mij mag
het’ - comedy

activiteiten. Info op 09 340 50 56.
Gratis toegang.
De Culturele Raad stelt het werk van
fotograaf Marnix Baetens in de kijker met
een tentoonstelling en een boekvoorstelling. Op zijn 25ste, nadat hij reeds enkele
jaren met natuurfotografie via dia’s als
fotografische basis bezig was, trok Marnix
Baetens naar de Stedelijke Academie
Actrice Marleen Merckx maakt zich klaar

voor Schone Kunsten in Gent om er

Actrice Veerle Eyckermans is ook een

een avondopleiding fotografie te volgen.

begenadigd fotografe. Gedurende meer

30 jaar later is hij nog steeds gebeten

dan 7 jaar maakte ze portretten van

door het zwart-witwerk.

theateracteurs op één van hun meest
kwetsbare momenten, 15 minuten voor

Tentoonstelling

‘Van mij mag het’ is de vierde show van

ze de scène betraden. Het fotoboek

In ‘30 jaar klik-ogen’ geeft Marnix Baetens

Bert Gabriëls. Hij zet er zijn expertise

en de gelijknamige fototentoonstelling

een overzicht van zijn fotografie tussen

als jurist in om de wereld in z’n hemd

‘Een kwartier voor aanvang ‘ tonen

1984 en 2014. In een reeks zwart-

te zetten. En wel met één boodschap:

acteurs op het moment dat ze meestal

witfoto’s toont Marnix zijn kijk op het leven

alles mag! Gedaan dus met klagen

met rust gelaten willen worden. Maar

in Vlaanderen via portretten, landschap-

over normen en waarden, regeltjes en

voor collega-actrice Veerle Eyckermans

pen, verenigingsleven. Een groot deel van

GAS-boetes: Bert draait alle regels om

maakten ze graag een uitzondering. Zij

zijn werk bestaat uit foto’s van Thailand,

tot kansen en cadeaus en maakt van

mocht hen fotograferen een kwartier voor

zijn tweede thuisland, waar hij op dezelfde

elk wetboek een feesthandleiding. Bert

ze de bühne op moesten, in volle mentale

manier het leven in beeld brengt.

brengt comedy zoals comedy moet zijn:
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scherp, absurd, onnozel, en vooral ook

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;

vinger passen. Er zijn er die Lara of Karel

gewoon domweg waar.

17 – 16 – 14 euro

heten, andere noem je gewoon ‘een

Bert Gabriels is bekend van tv-

Organisatie en info: CC Lokeren,

diamant’. Je hebt er voor jezelf, je hebt

programma’s als ‘Zonde van de Zendtijd’

09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be,

er die je moet delen. In ‘Schat’ zingen

en ‘Comedy Casino’.

www.lokeren.be/cultuur,

we over het zoeken en het vinden, over

Tekst & spel: Bert Gabriëls - coaching:

www.hetzesdemetaal.be

het bewonderen, over het koesteren van

Wim Helsen.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 – 14 – 12 euro
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be,
www.lokeren.be/cultuur,
www.bertgabriels.be

jouw schat. ‘Schat’ is flonkerend, glinHOBBY/TOERISME

1ste Parktheaterkwis
Voor de eerste keer wordt een kwis
georganiseerd voor en door de medewerkers van het Parktheaterfestival. Ook
niet-medewerkers mogen deelnemen op
voorwaarde dat minstens 2 teamleden

vrijdag 2 oktober


woonachtig zijn te Lokeren. Ploegen
bestaan uit max. 5 personen. Per
ploeg betaal je 15 euro om te mogen

PODIUM

Het Zesde Metaal & Wannes
Cappelle – ‘Niets doen is
geen optie’ – muziek/première Theatertour

deelnemen. De kwis start om 20 uur
(stipt) en bestaat uit 8 ronden van telkens
10 vragen. Na afloop worden mooie

sterend... maar ook intiem en koesterend
muziektheater.
Compositie: Joris Vanvinckenroye – spel/
zang: Irene Carpentier, Ineke De Vylder
en Ilse Roman – beeld: Ilse Roman - tekst
en regie: Luc Frans.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
9 euro – 7 euro (‑jaar)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56,
tickets.ccl@lokeren.be,
www lokeren.be/cultuur,
www.rubusproductions.be

prijzen voorzien.
20 uur, Torenzaal, Torenstraat 1
Inschrijven: Infopunt Toerisme,
Markt 2, vóór 30 september

Zaterdag 10 oktober


VORMING/INFO

Zondag 4 oktober


Tekenen voor beginners
Leren tekenen is vooral leren kijken.
Stapsgewijs verken je de delen waarop

PODIUM

De groep rond frontman Wannes
Cappelle kreeg met zijn derde album ‘Nie
voe kinders’ een karrenvracht viersterrenrecensies binnen. Twee singles schopten
het tot radiohit (‘Dag zonder schoenen’
en ‘Gie, den otto en ik’). Cappelle en co
duiken nu het theater in met een meer
ingetogen repertoire. Naast verstilde
pareltjes, trakteren ze ook met ijzersterk
materiaal uit ‘Spelen in Berlin’, de gloednieuwe ep met werk over WO I.
Met: Wannes Cappelle (zang, akoestische gitaar), Tom Pintens (elektrische

een visuele waarneming is gebouwd: licht

Amnesty international
- aperitiefconcert

en donker, lijn en schriftuur, compositie.

Light jazz met ‘Schwung’ door het

personen en landschappen. Voor wie de

sprankelend trio ‘Miss Ernon Combo’ met

eerste tekenervaringen wil vasthouden

onder andere Anneke Ernon (zang).

en verder ontwikkelen is deze reeks

11 uur; ontmoetingsplaats (nog niet

een absolute aanrader. De realiteit

gekend) 10 euro – 5 euro (kinderen

‘exact’ weergeven is één ding, haar

tot 12 jaar)

transformeren in een interessant beeld,

Organisatie en info: Amnesty

dàt is de kunst. Begeleiding gebeurt door

international, 09 348 65 42,

illustratrice Chiara Lammens (WISPER).

jacobs‑m@skynet.be

Serie ook op de 3 zaterdagen 17, 24 en

We werken rond gebouwen, objecten,

31 oktober. Inschrijven tot 30 september.
PODIUM

Het Woud – Schat –
Muziektheater / familie 4+

gitaar en piano), Filip Wauters (elektri-

De wereld zit vol schatten. Sommige

sche gitaar, lapsteel, pedal steel), Tim

blinken, andere schitteren. Er zijn er die

Van Oosten (drums), Robin Aerts (bas).

kamers vullen en er zijn er die om een

Van 10 tot 12.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 60 euro – 34 euro
(kortingen)
Info en inschrijvingen: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

in Lokeren
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Kovekenskermis
met als thema: ‘Slag bij Waterloo 1815-2015’

Zaterdag 12 september
Workshop ‘Maak je eigen Koven’, vooral bestemd voor de
mensen van de wijk Heirbrug, maar ook niet-wijkbewoners kunnen het ambacht van ‘kovenmaker’ aanleren. De workshop vindt
plaats aan de Heirbrugse Sint-Annakapel en start om 14 uur.
Info en inschrijven via info@koveken.be
Vrijdag 25 september
- 14 uur: reuzenbezoek aan school Veertjesplein, Veerstraat
- 15 uur: reuzenbezoek aan school De Tovertuin, Hoogstraat
- 19 uur: openingsstoet met de Kovekensreuzen en onder
begeleiding van de fanfare ‘De Kovensvrienden’.
Vertrek aan ‘Stenen Brug’ (kruispunt Heirbrugstraat met
Kleine Dam), aankomst aan de parochiezaal Heirbrug
(Veerstraat 12) met uitreiking van ‘De Gouden Snuifdoos’.
Zaterdag 26 september
- 10 uur samenkomst van oldtimers op parking Veerstraat
voor de Tweede Koveken Oldtimer Rondrit
- 13 uur: opening van de rommelmarkt door een colonne van
oldtimers met staticshow tot 18 uur
- 13-18 uur: Kovekensrommelmarkt, de traditionele rommelmarkt van Kovekenskermis is niet de grootste van
Lokeren maar wel de langste. Meer dan 1 km braderie,
kermiskraampjes, hamburgers, pannenkoeken, ijsjes, suikerspinnen, enz.
Deelname is volledig gratis voor particulieren.
Professionele verkopers zijn uiteraard ook welkom
(voor de voorwaarden, gelieve een mail te sturen
naar info@koveken.be).
Opstellen vanaf 12 uur.
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Bezoek zeker eens één van de ‘Kovekenskramen’.
Meteen de kans om het Kovekensbier MAREKLOP te
proeven, een donker artisanaal bier van hoge gisting
en een alcoholpercentage van 12%. Een bier van
d’Heirbrugge!
- 15 uur: gratis optreden van de muziekgroep ‘De Kovensvrienden’
(aan het Kovekenskraam t.h.v. Heirbrugstraat 133)
- 19.30 uur, parochiezaal St.-Anna (Veerstraat 12): voorprogramma verzorgd door OZMA Music School +
optreden van de groep Horny Horses.
Horny Horses is een 6-koppig rockabillycombo uit
Wetteren. Energieke rockabilly en rock ‘n roll, een aanrader
voor elke muziekliefhebber.
Kaarten: voorverkoop 5 euro (verkrijgbaar vanaf begin
september bij de zelfstandigen van de wijk/zie ook
website en Facebook); 7 euro aan de kassa.
Zondag 27 september
- 15uur: REUZENSTOET MET MEER DAN 50 REUZEN.
	Na heel lange tijd zullen o.a. ook de reuzen Huub en
Bo weer te zien zijn in een reuzenstoet. Deze verloren
gewaande reuzen werden onlangs geschonken door HUBO
Lokeren aan vzw Koveken en werden liefdevol geadopteerd.
Vrijdag 2 oktober
- 19 uur: prijsuitreiking mooiste kovens en ‘loterijkovens’ in de
Heirbrugse parochiezaal (Veerstraat 12). Prijs VVV-Toerisme
voor de 1-ste van de vier verschillende categorieën.

Voor meer info: info@koveken.be, www.koveken.be • Voor het Kovekensbier: www.mareklop.be
Check de Facebookpagina ‘Koveken’.
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