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Op de koffie bij Dimitri Tsimbiropoulos
maar bijzonder pittig, naar aloude traditie klaargemaakt in een
koperen kannetje. Er hoort ook een glas water bij, om de sterke
koffiesmaak wat te verzachten. “Grieken drinken de hele dag
zo’n sterke koffietjes”, zegt Dimitri. “Op café of op een zonnig
terrasje, maar ook vaak thuis. Je drinkt alleen het bovenste deel
van de koffie, de droesem onderaan laat je liggen. Traditioneel
schenken de Grieken hun koffie in witte kopjes. Sommigen
gieten de droesem uit op het witte schoteltje, en kunnen uit de
tekeningen die de droesem vormt, de toekomst voorspellen.”

Er zijn haast evenveel koffie- en theegewoonten als er landen
zijn op deze planeet. Van een snelle espresso tot een geraffineerd
oosters theeritueel, elke cultuur heeft zijn eigen versie, met als
rode draad een mooie, vaak eeuwenoude traditie van gastvrijheid.
De volgende maanden brengen we in de Infokrant de koffie- en
theecultuur in beeld bij mensen die vanuit heel verschillende
achtergronden in onze stad zijn terechtgekomen.
Deze maand zijn we te gast bij Dimitri Tsimbiropoulos, Griek
van geboorte en al 41 jaar Lokeraar, en zijn echtgenote Gerda.
Voor de gelegenheid serveert Dimitri een Griekse koffie, klein

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.

Dimitri werd geboren in 1947, in Thessaloniki, de tweede
grootste stad van Griekenland. “Tot eind jaren ’50 was
Griekenland straatarm, zoals sommige Afrikaanse landen nu. In
de jaren ’60 gebeurde er – met de steun van Europa – een echt
economisch mirakel. Er was volop werk, de mensen verdienden
geld, de winkels lagen vol. Ik werkte in Congo, waar ik de zuster
van Gerda leerde kennen. In ’73 zijn we getrouwd, en ben ik naar
Lokeren komen wonen. Hier werkte ik als schrijnwerker, nu ben
ik op rust. En ik speelde Griekse muziek, in restaurants en op
feesten. Ik heb verschillende cd’s gemaakt.”
Voor wie de Zorba in zich voelt opborrelen, en zelf een Griekse
koffie wil maken, is dit Dimitri’s recept. Je hebt een kannetje
nodig met een steel en een giettuit. Per kopje één koffielepel
fijngemalen koffie, een halve koffielepel suiker en een kopje
water. Laat even koken, en dien heet op. Wacht om de koffie op
te drinken tot de koffiedroesem is gezakt.

SALTOOO

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Op de cover: Hanne Daeninck, Lauranne De Caluwe, Lieze De Coen, Gust De Smet, Astrid De Tender, Yssa Van Damme en Hannes Van Laere
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Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Het tweede middelbaar A van GO! atheneum Lokeren,
met leraar wiskunde Jan Van Gelderen

Informatieavond

‘Op stap naar het secundair onderwijs’
Straks zullen weer heel wat 12‑jarigen naar het secundair onderwijs gaan. Om deze
overstap goed te begeleiden organiseert de stad samen met de CLB’s en de secundaire
scholen van Lokeren een informatieavond.

Je bent er ongetwijfeld van overtuigd dat voor de overstap naar het secundair onderwijs het maken van een
goede studie- én schoolkeuze ontzettend belangrijk is.
Maar hoe pak je dit aan? Waar vind je alle nuttige
informatie? Welk studieaanbod heeft Lokeren? Welke
studierichting sluit het best aan bij de interesses en de
mogelijkheden van je kind?

Wij helpen je graag deze vragen te beantwoorden tijdens de
informatieavond ‘Op stap naar het secundair onderwijs’
• Datum: woensdag 25 februari 2015
• Start: 19.30 uur
• Plaats: Theaterzaal Cultureel Centrum, Kerkplein
Lokeren
• Voor ouders van kinderen die naar het secundair
onderwijs overstappen.
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Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

Het programma:
• Informatie door CLB’s over het secundair onderwijs
• Informatie over het inschrijvingsbeleid van de Lokerse
scholen
• Infostanden van de Lokerse secundaire scholen. Hier
kun je terecht voor een gesprek met iemand van de
school.
Voor meer informatie kun je terecht in de school van je
kind of bij je CLB of op www.onderwijskiezer.be

Op zoek naar een goede school in
het secundair onderwijs

School als leefgemeenschap

• Hoe zijn de keuze-uren ingevuld in het 1e jaar?
• Waaruit bestaan de lessen techniek en technische
activiteiten in het 1e jaar?
• Op welke manier worden de klassen in het 1e jaar
ingedeeld?
• Welke keuzemogelijkheden bestaan er in de
school? Kan mijn kind na het 1e jaar of na de 1e
graad gemakkelijk een keuze maken?
• Wat doen leerlingen na het laatste jaar?
• Hoe kijkt de school naar opvoeding? Wat vindt ze
belangrijk?
• Is er een duidelijk schoolreglement (studie-, ordeen tuchtreglement)?  Hoe kunnen we dat inkijken?
• Hoe betrekt de school ouders en leerlingen bij de
werking?
• Kan je directie en leerkrachten gemakkelijk
bereiken?
• Zijn er veel buitenschoolse activiteiten?
• Hoeveel kost een schooljaar gemiddeld?

School als zorggemeenschap

School als leergemeenschap

Welke vragen kun je stellen als je op zoek gaat naar een
school voor je kind? We hebben de vragen ingedeeld in
drie categorieën: vragen over de school als leergemeenschap, vragen over de school als leefgemeenschap en
vragen over de school als zorggemeenschap.

• Waar kan mijn kind terecht op school als het een
probleem heeft?
• Hoe gaat de school om met leerproblemen,
pesten, aanpassingsproblemen,
motivatieproblemen, faalangst, spijbelen,
drugs …?
• Werkt de school samen met andere diensten
zoals het CLB, het revalidatiecentrum …?
• Krijgt mijn kind met een leerstoornis extra zorg?
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Tips voor ouders
- Ga naar de informatieavond op 25 februari 2015 in het
Cultureel Centrum Lokeren
- Betrek je kind actief bij de schoolkeuze
- Bezoek opendeurdagen van de Lokerse scholen
- Spreek met leerkrachten
- Vraag een gesprek aan met de directie of leerlingenbegeleiding van de school
- Bekijk de websites van de scholen
- Zet alle plus- en minpunten op een rijtje als er twijfel is
- Surf naar www.onderwijskiezer.be

Wat kun je van het CLB verwachten?
In het CLB van vandaag staat het kind en zijn studiekeuzeproces centraal. Het CLB zegt niet wat een kind moet
gaan studeren, maar coacht de kinderen, hun ouders en
hun leerkrachten.
Een CLB geeft informatie en begeleidt individuele
leerlingen en hun ouders op vraag. Je kunt steeds bij het
CLB-team van je school terecht.
Vrij CLB Waas & Dender				
Vestiging Lokeren				
Grote Kaai 7				
09 348 25 62			
lokeren@vclbwaasdender.be
www.vclbwaasdender.be
CLB GO Dendermonde
Vestigingsplaats Lokeren
Groendreef 29
09 348 15 82
clb.dendermonde@go.be
www.clbdendermonde.be

ONDERWIJS

Lokeren onderwijsstad
In Lokeren gaan bijna 3.000 leerlingen naar een secundaire school voor gewoon onderwijs.
Twee derden van die leerlingen komt uit Lokeren zelf, een derde komt uit andere gemeenten.
In het buitengewoon secundair onderwijs in Lokeren volgen jaarlijks een 350‑tal leerlingen
les, waarvan bijna een derde ook in Lokeren woont.

Lokeren is een fijne stad om school te lopen. Een middelgrote stad, met een centrumfunctie voor heel wat diensten. Het toont zich ‘fel naturel’ met een jong imago. Het
is ook een stad van vele scholen. Er schuilt overal talent.
Lokeren gonst van het leven. Talent en leven dat, als het in
goede banen wordt geleid, kan uitgroeien tot iets moois.
Aan alle jongeren de onderwijskansen bieden die ze nodig
hebben, is een zorg die de secundaire onderwijsinstellingen
in Lokeren delen.
De directies van alle Lokerse secundaire scholen, zowel
van het GO onderwijs van de Vlaamse gemeenschap als
van VLOT, de vrije katholieke scholen overleggen sinds
geruime tijd in samenwerking met de Stad Lokeren, om de
Lokerse jeugd alle onderwijskansen te geven. Zij willen dat
alle jongeren in onze stad het onderwijs verlaten met een
diploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs of de

arbeidsmarkt. Bovendien heeft Lokeren door zijn ligging
ook een regionale functie. De scholen trekken heel wat
jongeren aan vanuit de buurgemeenten. Het ruime onderwijsaanbod op zes verschillende locaties in Lokeren is voor
deze taak al een eerste garantie. Er zijn ook twee scholen
die buitengewoon secundair onderwijs aanbieden.



Starten in het secundair onderwijs?
Wie aan het gewoon secundair onderwijs moet beginnen in het eerste leerjaar heeft in Lokeren volgende
mogelijkheden:
1 GO! atheneum Lokeren, Azalealaan 2
2 Sint-Lodewijkscollege, Markt 48
3 Sint-Teresiacollege, Eksaarde-dorp 1A
4 VTI Sint-Laurentius, Pr.Thuysbaertlaan 1
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In het tweede jaar van de B-stroom of het beroepsvoorbereidend leerjaar kan je kiezen uit volgende
beroepenvelden:
Atheneum

VTI

SintTeresia

SintLodewijks

Atheneum

In deze scholen heb je in het eerste leerjaar de keuze uit:

Eerste leerjaar A

Decoratie-metaal



Hotel-bakkerij-slagerij



  Handel



  Hout-metaal

Hout-metaal





Kantoor en verkoop-verzorgingvoeding



  Taal en wiskunde/Industriële
wetenschappen



  Klassieke studiën/Latijn







  Moderne wetenschappen







  Sociale en technische vorming



  Technische activiteiten



  Socio-economische activiteiten



Eerste leerjaar B













Grieks-Latijn
Handel

VTI

SintTeresia

SintLodewijks

Atheneum

In het tweede jaar van de A-stroom spreken we van
basisopties. Je hebt dan de keuze uit:



Ben je al iets ouder (vanaf 14 jaar)?
‘Wat wil je later worden?’
Je zal die vraag al meer gekregen hebben. Een antwoord
dat altijd werkt, is dan: ‘Gelukkig’. Maar een goede job kan
daar een belangrijk element in zijn. Je kan in Lokeren in een
school een bepaalde studierichting kiezen, afhankelijk van
wat je graag doet, wat je goed kan, op basis van je interesses, talenten en mogelijkheden. Wat je daar dan later mee
gaat doen, hangt grotendeels af van hoe je studieloopbaan
verloopt. Studeren is dus investeren in jouw toekomst, en
in zekere zin ook die van je stad.
We geven je een overzicht van de mogelijkheden.




Hotel-voeding





A. Techniek, natuur en wetenschappen



Hout-bouw



Industriële wetenschappen



Latijn



Mechanica-elektriciteit



Moderne wetenschappen







Sociale en technische
vorming
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VTI
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In dit brede domein bieden de scholen in Lokeren je in de
tweede graad tal van mogelijkheden om je opleiding uit te
bouwen. Techniek en wiskunde zijn hier de basisvakken.
Voor de natuurwetenschappen is je interesse voor plant,
dier en milieu een troef.
De ene richting vraagt om voortzetting in het hoger onderwijs, de andere richting bereidt al min of meer voor op het
beroepsleven.

ONDERWIJS

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

Bijzondere schrijnwerkconstructies



Centrale verwarming en sanitaire
installaties



Elektrische installaties (*)



Elektrische installatietechnieken



Elektromechanica





Houttechnieken

VTI

SintTeresia

SintLodewijks

KTA

Atheneum

Basismechanica





Elektromechanica





Elektrische installaties



Elektrotechnieken



Hout




Industriële wetenschappen



Mechanische technieken










Industriële ICT



Industriële wetenschappen



Informaticabeheer/IT en netwerken



Lassen-constructie



Mechanische
vormgevingstechnieken



Verwarmingsinstallaties



Wetenschappen-wiskunde

Houttechnieken

Wetenschappen



Houtbewerking/schrijnwerkerij

Dit zijn de richtingen:

VTI

SintLodewijks

KTA

Atheneum

In de derde graad (16-18 jaar) worden de mogelijkheden
nog groter. Sommige richtingen lopen gewoon door,
andere splitsen op om van jou een ‘specialist’ te maken.
Voor de combinatie met talen, kijk je verder naar Talen en
letterkunde.





Fotolassen (7e specialisatiejaar)



Stuur- en beveiligingstechnieken
(Se-n-Se)



(*) onder voorbehoud van goedkeuring
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VERS VAN DE PERS

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

Verzorging-voeding



Kinderzorg



Banketaannemer-traiteur
(7e specialisatiejaar)








SintTeresia






Boekhouden-informatica/
Accountancy en IT
Economie-wiskunde
Handel/Ondernemen en IT














Informaticabeheer/IT en netwerken
Kantoor/Office and retail




Secretariaat-talen/Officemanagement en communicatie
Kantooradministratie en
gegevensbeheer/Business support  
(7e specialisatiejaar)
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VTI

SintLodewijks



In de derde graad kan je kiezen uit:




KTA

Kantoor/Office and retail



VTI





Handel-talen/Ondernemen
en communicatie



Sociale en technische
wetenschappen

Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige (7e specialisatiejaar)

Handel/Ondernemen en IT



Restaurant en keuken



SintLodewijks



Economie

Atheneum

Humane wetenschappen

Atheneum

VTI

SintTeresia



KTA

Hotel

Sterrenhof

Sint-Lodewijks

Economie en management spreken je aan. Je ziet al jezelf
als administratief medewerker of actief ondernemer? Kies
dan in de tweede graad voor:

KTA

C. Handel en economische wetenschappen

Je wil mensen in hun dagdagelijkse bezigheden ten dienste
zijn? Je houdt ervan om voor mensen te zorgen? Alles wat
de mens bezighoudt en beweegt, interesseert je, en je wilt
dat beter leren kennen. Dan is je beste keuze een van deze
studierichtingen:
Atheneum

B. Welzijn en sociale wetenschappen








Grieks-Latijn

D. Creatie en kunst
VTI

Ben je kunstzinnig of creatief?

Schilderwerk en decoratie



Decoratie en restauratie schilderwerk
(7e specialisatiejaar)



SintLodewijks

Atheneum

ONDERWIJS



Latijn-moderne talen





Latijn-wetenschappen





Latijn-wiskunde





Economie-moderne talen





Grieks-wiskunde



Moderne talen-wetenschappen



Moderne talen-wiskunde





E. Taal en letterkunde

Grieks-Latijn
Latijn

Het buitengewoon secundair onderwijs?
SintTeresia

SintLodewijks

Atheneum

Wil je oude talen leren en bestuderen?








Natuurlijk krijg je overal ‘taal’. De moderne vreemde
talen zitten in alle studierichtingen als basis. Als je in de
derde graad die talen (oude en moderne) volop wilt ontwikkelen (meestal in combinatie met een ander domein),
dan kies je uit:

BuSO Broederschool Lokeren bereidt in onderwijs type 2
de leerlingen voor op integratie in een beschermd leef‑
en werkmilieu (opleidingsvorm 2) of integratie in een
beschermd leefmilieu (opleidingsvorm 1).
 Opleidingsvorm 1:
Jonge mensen worden voorbereid op het leven in een
tehuis niet‑werkenden of dagcentrum. Ze krijgen een
aangepast aanbod dat hen voorbereidt op een optimale integratie in onze maatschappij en hun toekomstige
leefomgeving. Er wordt heel individueel gewerkt. De
klemtoon ligt op het verhogen van de levenskwaliteit
en het welbevinden.
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En nu?
Ben je benieuwd geworden? Heb je nieuwe vragen? Steek
dan eens je neus binnen op een opendeurdag en ga al wat
sfeer opsnuiven in onze secundaire scholen:

Opendeurdagen scholen
BuSO Broederschool Lokeren
zondag 10 mei 2015
Molenstraat 38 – Daknamdorp 89, Lokeren
www.broeders.be
09 348 37 96

BuSO De Karwij

 Opleidingsvorm 2:
In de lessen Algemene Sociale Vorming leren ze zich zo
zelfstandig mogelijk te gedragen in onze maatschappij. In de lessen Beroepsgerichte Vorming worden de
leerlingen opgeleid tot polyvalente werknemers.
BuSO De Karwij richt opleidingsvorm 3 in voor jongens
en meisjes tussen 13 en 21 jaar. Deze opleidingsvorm leidt
tot tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt. De school
is gespecialiseerd in de zorg voor de jongere type 1 (basisaanbod) en type 3 al dan niet met een diagnose autisme.
Na minimum 5 jaar opleiding ontvangt de jongere een
kwalificatiegetuigschrift. Een bijkomend jaar alternerende
beroepsopleiding (ABO) is een verdere specialisatie. Er zijn
vier opleidingen: kappersmedewerker, schilder‑decorateur,
grootkeukenmedewerker, onderhoudsassistent (schilderwerk, metselaar, installatietechnieken). De Karwij deed een
aanvraag om in de toekomst ook OV3 type 9 (=kinderen
met een autismespectrumstoornis en zonder verstandelijke
beperking) en OV4 type 9 in te richten.
Broederschool
Lokeren

De Karwij

Opleidingsvorm 1
Type 2

GO! technisch atheneum Lokeren
zondag 10 mei 2015 - 13 tot 17 uur
Brouwerijstraat 5, Lokeren
www.ktalokeren.be
09 348 22 12

Sint-Lodewijkscollege
zaterdag 9 mei 2015 - 13.30 tot 17.30 uur
Markt 48 – Luikstraat 69, Lokeren
www.vlot-slc.be
09 340 57 70

Sint-Teresiacollege
zaterdag 9 mei 2015 - 10 tot 17.30 uur
Eksaarde-dorp 1a, Lokeren
www.vlot-stc.be
09 346 81 50



Stommestraat 2, Lokeren
www.vlot-sho.be
09 348 61 39 (algemeen nummer)
09 349 07 06 (reserveringen)

Type1 (basisaanbod) en
type 3



Kappersmedewerker



Schilder-decorateur



Grootkeukenmedewerker



Onderhoudsassistent
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Azalealaan 2, Lokeren
www.atheneumlokeren.be
09 348 18 18

Hotelschool Sterrenhof
zondag 10 mei 2015 - 14 tot 18 uur

Opleidingsvorm 3
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GO! atheneum Lokeren
zondag 10 mei 2015 - 13 tot 17 uur



Opleidingsvorm 2
Type 2

Open schoolweek van 4 tot 9 mei 2015 (inschrijven)
Durmelaan 118, Lokeren
www.de‑karwij.be
09 348 67 86

V.T.I. Sint-Laurentius
zondag 10 mei 2015 - 14 tot 18 uur
infosessies zaterdag 9 mei 2015
om 14.30 uur en 16 uur
Prosper Thuysbaertlaan 1, Lokeren
www.vlot-vti.be
09 348 17 09

ONDERWIJS

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

Inschrijven in een kleuter‑ of lagere school in Lokeren
Eerst aanmelden, dan inschrijven
Je hebt een kindje dat geboren is in 2013?
Of je hebt een kindje dat al naar school mag
maar nog niet is ingeschreven? Of je wilt
een andere school in Lokeren kiezen voor
je kind? Dan is dit belangrijke informatie.
In Lokeren werken alle kleuter‑ en lagere
scholen voor de inschrijvingen van volgend
schooljaar met een aanmeldingssysteem.
Aanmelden betekent dat je via een website
laat weten op welke scholen je liefst je kind
zou inschrijven. Het systeem van aanmelden
vermijdt dat je als ouder lang moet aanschuiven (of kamperen) voor de schoolpoort. Het
stimuleert sociale mix op school en beoogt
dat kinderen zoveel als mogelijk naar school
gaan in de buurt waar ze wonen.

Welke stappen moet je zetten?
1. Maak voor je kind verschillende mogelijke schoolkeuzes. Welke school wil
je liefst, en als daar geen plaats meer
zou zijn: wat is dan je tweede, derde en
volgende keuze? Het is best om minstens
drie scholen te kiezen. Er wordt zoveel
als mogelijk rekening gehouden met
de hoogste keuze. Bezoek liefst ook
verschillende scholen. In de folder over
aanmelden die alle ouders van kinderen

geboren in 2013 in de bus krijgen, staat
hoe en wanneer je de scholen beter kan
leren kennen.
2. Bekijk het overzicht van de vrije plaatsen
op de aanmeldingswebsite (voor de start
van de aanmeldingen). Als er op voorhand geen vrije plaatsen zijn, betekent
dit dat je enkel kans maakt op een plaats
op de wachtlijst.
3. Meld je kindje aan tussen 2 maart
(14 uur) en 31 maart (middernacht), via
de website aanmelden.lokeren.be. Je
vindt daar ook alle nodige informatie
over aanmelden in Lokeren.
Het precieze moment van aanmelden binnen
deze periode maakt niet uit. Wie de laatste
dag aanmeldt, heeft niet minder kans op een
plaatsje dan wie dat de eerste dag doet.
Let op. Ook kinderen van geboortejaar 2013
die op het einde van het jaar geboren zijn
en die (dus) niet meer zullen kunnen starten
in schooljaar 2015‑2016 moeten ook al aangemeld en ingeschreven worden, anders
vergroot de kans dat ze geen plaats meer
hebben in een school van voorkeur. Zij kunnen wel pas in september 2016 instappen.
Waarom je best aanmeldt? Wie zijn of haar
kind niet aanmeldt, kan pas vanaf 18 mei

2015 op een school gaan inschrijven voor
schooljaar 2015-2016. Aangezien de meeste
kinderen in Lokeren dan al aangemeld en
ingeschreven zijn, bestaat het risico dat je
geen plaats meer hebt in de school in de
buurt of de school van je voorkeur.
Meld dus zeker aan
Meer info of hulp nodig bij het aanmelden? Of je hebt zelf geen pc? Je kan hulp
krijgen bij de scholen, de stad Lokeren
(Liesbet Vergauwen / Ellen Fierens:
Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2,
09 340 94 28) of het Lokaal Overleg
Platform Basisonderwijs (LOP - ministerie van Onderwijs en Vorming, Katrien
De Boyser 0491 62 93 90 of
katrien.deboyser@ond.vlaanderen.be).
Als je kind op de school blijft waar het
nu zit, dan hoef je niets te doen. Eens
ingeschreven, blijft een kind gewoon
ingeschreven op school.
Het buitengewoon onderwijs werkt niet
met aanmelden. Je kan er enkel inschrijven
met een attest van het CLB. Kinderen die
al een broer of zus hebben op de school
kunnen er inschrijven van 5 januari tot en
met 13 februari. Alle andere kinderen kun
je inschrijven vanaf 2 maart. Neem contact
met het CLB of de school.

Inschrijven in een secundaire school voor schooljaar 2015-2016
Wanneer inschrijven?
In het eerste leerjaar van het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs kunnen bepaalde leerlingen met voorrang inschrijven. Hieronder vind je een
overzicht van de inschrijvingsperiodes in Lokeren:
Inschrijven voor…

Wie?

Inschrijvingsperiodes

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Eerste leerjaar
(1A of 1B)

Alle jaren

- Leerlingen waarvan al een broer of
zus ingeschreven is op school of
waarvan een ouder er werkt
- Leerlingen die overstappen van de
Springplank naar het Atheneum

Van 9 tot en met
27 maart 2015

Alle andere leerlingen (tot en met
26 april met voorrang op basis van
sociale mix*)

Vanaf 28 maart 2015

Alle leerlingen

Vanaf 27 april 2015

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Alle leerjaren
buitengewoon
onderwijs

Leerlingen waarvan al een broer of
zus ingeschreven is op school of
waarvan een ouder er werkt

Van 9 tot en met
27 maart 2015

Alle andere leerlingen

Vanaf 27 april 2015

*Van 28 maart tot en met en met 26 april 2015
houden scholen voor het eerste leerjaar plaatsen vrij
voor zowel indicator- als niet-indicatorleerlingen.
Indicatorleerlingen zijn leerlingen die aan één of
beide gelijke onderwijsindicatoren beantwoorden.
Niet-indicatorleerlingen beantwoorden aan geen
van beide indicatoren. De door de Vlaamse overheid
omschreven gelijke onderwijsindicatoren zijn: (1) de
moeder van de leerling heeft geen diploma van het
secundair onderwijs, en (2) het gezin ontving in het
schooljaar 2013-2014 of 2014-2015 een schooltoelage.
Als je een beroep doet op je recht op voorrang als
indicatorleerling omdat je gezin een schooltoelage ontvangt, breng dan de brief van de Dienst
Studietoelagen of een rekeninguittreksel mee waarmee je dit kunt aantonen. De school zal dit voor elke
inschrijving voor het eerste jaar bevragen, en ook
vragen om een verklaring op eer te ondertekenen
over het opleidingsniveau van de moeder.
Lees meer in de brochure ‘Inschrijven in een secundaire school in Lokeren’ die ook te vinden is op de
website van het LOP (www.lop.be > linkerkolom LOP
Dender-Durme – Lokeren SO – Actueel). Je vindt op
deze website voor elke inschrijvingsperiode ook de
vrije plaatsen per school.
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TOERISME

Steek de hazen in een nieuw kleedje

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

2015 kan u enkel op afspraak het museum bezoeken.
Info en afspraken: Chris Schalckens, ccm@skynet.be,
09 349 66 31

Wordt u gastheer of –vrouw op
Open Monumentendag 2015?

De 3 standbeelden langs de oevers van de Durme stonden
in oktober volledig in het roze te schitteren voor de actie
‘Kom op tegen Kanker’ en in het verleden hebben ze zich
ook al in de kleuren van Sporting Lokeren of een vilten
kleedje gehuld. De hazen zijn het symbool van Lokeren
en ze staan te springen om eens in een ander kleedje
gestoken te worden. We willen dan ook een warme
oproep lanceren aan iedere vereniging of persoon die
een actie willen promoten en er iets creatiefs mee willen
doen om contact op te nemen met Dagobert De Smet.
Hij staat in voor de coördinatie en het opvolgen van de
verschillende aanvragen.
Info en aanvragen: Dagobert De Smet, Markt 2,
09 340 94 03, Dagobert.De.Smet@lokeren.be

Privémuseum rond WOI

Lokeraar Chris Schalckens verzamelde in de loop van
de jaren ontelbare voorwerpen van WOI. Als ‘digger’
in de Westhoek en Noord-Frankrijk aan het westelijk
oorlogsfront groef hij heel wat militaria op. Vanaf januari

12
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Op zondag 13 september 2015 vindt alweer een nieuwe
editie plaats van Open Monumentendag. Dit jaar is er
geen overkoepelend thema maar wordt er gewerkt
met verschillende categorieën zoals ‘Verborgen parel’,
‘Klassieker’ of ‘Vergeet-me-nietje’. De openstelling
van het privé huis Maes – Van Driessche was in 2014
een groot succes en daarom is het Infopunt Toerisme
op zoek naar personen of organisaties die waardevol
erfgoed in de kijker willen zetten. Bent u geïnteresseerd
in een openstelling of kent u waardevolle gebouwen die
daarvoor in aanmerking komen, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Wij kijken dan samen met u op welke wijze
we de openstelling het best kunnen organiseren.
Meer informatie: Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74

Jeugd

JAC-Flash:

Praat over pesten
Pesten is niet hetzelfde als plagen of ruziemaken. Jongeren
maken soms ruzie. Dat is niet meer dan normaal. Iedereen
heeft zijn eigen mening en komt hier voor op. Ook plagen
gebeurt soms.
Pesten gaat echter een stap verder. Maar wat is het nu juist?
1. Pestgedrag is negatief gedrag dat herhaaldelijk
gebeurt, dus meer dan één keertje.
2. In tegenstelling tot bij plagen, wil de pester zijn
slachtoffer echt kwetsen.
3. De pester brengt het slachtoffer schade toe: lichamelijk,
materieel en/of psychologisch.
4. Er is vaak sprake van een ongelijk machtsevenwicht.
Pesters kiezen vaak iemand uit die in hun ogen
‘zwakker’ is.
5. Het doel van de pesters is vaak om erbij te horen in de
groep.
Word je gepest? Ken je iemand die gepest wordt? Pest je
zelf? Wordt er in de jeugdbeweging, voetbalploeg, school
of op internet gepest? Laat pesten niet links liggen en praat
erover. Wij geven tips om het pesten tegen te gaan.

Ik word gepest en wil dat het stopt Maar hoe?
JJMeld het pestgedrag. Neem iemand in vertrouwen. En
spreek af dat deze persoon niets onderneemt, zonder
dat jij het weet.
JJPraat, mail of chat erover op www.jac.be
JJSchrijf neer hoe je je voelt, dat lucht soms op.
JJGeef vooral jezelf niet de schuld.
JJWees alert op het internet. Blokkeer je pesters of meld
het pesten aan de webmaster.

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

Ik pest zelf en wil stoppen? Hoe pak ik dat aan?
JJDenk na over de gevolgen. Pesten kan het slachtoffer
echt raken.
JJPraat erover en zoek hulp op school, bij je leiding,
trainer, ouders, …
JJBel, mail of chat erover via www.jac.be

In mijn groep wordt gepest. Wat kan ik doen?
JJReageer op pesten. Durf het gedrag van de pester in
vraag te stellen.
JJZoek samen met jouw groep naar een oplossing.
JJPraat erover.
JJBel, mail of chat erover op www.jac.be
Bron: www.praatoverpesten.be
Word je gepest? Wordt er in je groep gepest? Ga je zelf over
grenzen van anderen? Kortom, heb je vragen rond pesten,
kom dan gerust eens langs in het JAC. Bel, mail of chat via
ww.jac.be
JAC is het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Tussen 12 en 25 jaar? Wij zoeken mee naar een
antwoord op al je vragen (gratis, anoniem en vertrouwelijk).

i

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

SPORT

Nieuwe start lessenreeksen 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 op voorhand
gereserveerd worden 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.
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SPORT

- Nieuw. Multimove voor kinderen tussen 3 en 7 jaar in
Lokeren
Multimove biedt Vlaamse kinderen tussen 3 en 7 jaar
een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de
focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden
ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk
herkenbaar is. De fundamentele bewegingsvaardigheden
zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd
geprikkeld worden. Dat gebeurt op een pedagogisch
verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier.
Gevarieerd bewegen heeft een positief effect op: zelfvertrouwen, beter en efficiënter bewegen en sporten,
meer fysiek actief zijn, mentale ontwikkeling, positieve
ingesteldheid, algemene gezondheid, respect en begrip
voor anderen, een goede sociale ontwikkeling,…

- Hydrobic, vanaf dinsdag 6 januari, van 19.45 tot
20.45 uur in het Durmebad.
3 euro per les.
- Aerobic – Fysical Control, vanaf donderdag 8 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- Lunchzwemmen, vanaf donderdag 8 januari en vrijdag
9 januari, van 12 tot 13.15 uur. 2 euro (+ 14 jaar) of
1,50 euro (-14 jaar).
- Aquafitness en revalidatie, vanaf vrijdag 9 januari,
van 16 tot 17 uur in het Durmebad. 3 euro per les.

Senioren

Zaterdag (start 10 januari):
10-11 uur: 5 en 6 jaar
11-12 uur: 5, 6 en 7 jaar
(tijdens schoolvakanties enkel de 1e zaterdag)
Woensdag (start 7 januari):
14-15 uur: 3 en 4 jaar (niet tijdens de schoolvakanties)
De lessen vinden plaats in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2 in Lokeren.
De prijs bedraagt 2,50 euro per beurt of 20 euro voor een
10-beurtenkaart. Aanmelden aan de balie. Multimove
vindt plaats tot en met woensdag 24 juni 2015.

Jeugdzaalvoetbal
Voor jongeren van 10 tot 15 jaar, vanaf maandag 5 januari,
van 16.30 tot 17.30 uur in het Sport- en Jeugdcomplex. Gratis.

Volwassenen
- Aerobic – Total Body Workout, vanaf maandag 5 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
2,50 euro per les.
- Conditietraining – Fit for Fun, vanaf dinsdag 6 januari,
van 9.45 tot 10.45 uur in het Sport- en Jeugdcomplex.
Het is mogelijk om vanaf 9.15 uur eerst een half uur te
gaan joggen. 2,50 euro per les.

14
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- Sport en bewegen voor senioren vanaf woensdag
7 januari in het Sport‑ en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.
- Aquagym + zwemmen, vanaf donderdag 8 januari in het
Durmebad. 2 euro per les.
- Sport en gymnastiek voor senioren, vanaf vrijdag
9 januari in het Sport‑ en Jeugdcomplex, van 9.45 tot
10.45 uur. 2 euro per les.
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
onze website: www.lokeren.be/sport of via mail
sportdienst@lokeren.be.

Nieuwe start bowling
Onze bowlingcompetitie van het afgelopen najaar kent een
vervolg. De volgende bowlingnamiddagen vinden plaats

SPORT

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

op 13 en 27 februari in bowlingzaal Anglo, Kleinhulst in
Hamme. Vooraf inschrijven bij Eddy Nelis, 0476 97 57 61.
Meespelen kost 8 euro (2 spelen, koffie en taart inbegrepen). Iedereen kan mee, ook senioren die niet over eigen
vervoer beschikken. Vertrek om 13.30 uur op de parking van
het Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.

Curvebowls voor senioren
Elke maandag van 14 tot 17 uur, van oktober tot april, kunnen
senioren (al of niet aangesloten bij een seniorenbond),
komen curvebowlen in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan2. Deelnemen kost slechts 1 euro per namiddag.
U hoeft niet op voorhand in te schrijven. Sportschoenen
zijn verplicht. Voor meer informatie kan u terecht bij
André Janssens, 0495 76 66 86.
Data: 2, 9 en 23 februari.

Start nieuwe lessenreeksen
zwemmen in het Durmebad

Voor inschrijving en/of meer informatie over de zwemlessen kan u terecht in het Sport- en Jeugdcomplex,
09 340 50 80 of zwembad@lokeren.be
Vooraf inschrijven is noodzakelijk (betalen bij inschrijving).

Candlelightswimming

KINDEREN VANAF 6 JAAR:
Beginners of vervolmaking (12 lessen).
Maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 18 uur of van 18
tot 19 uur (om de 14 dagen).
Ook lessen voor beginners op woensdag van 17 tot 18 uur.
Prijs: 60 euro (te betalen bij inschrijving).
Beginners: brevet watergewenning vereist. De proefjes
watergewenning kunnen afgelegd worden tijdens de
openingsuren van het zwembad
(zie www.lokeren.be/sport, accommodatie).
Voor de juiste data en uren kan u terecht aan de balie van
het Sport- en Jeugdcomplex, 09 340 50 80 of
administratiesjc@lokeren.be
Vooraf inschrijven is noodzakelijk (betalen bij inschrijving).

VOLWASSENEN:
Dinsdag en donderdag van 18.45 tot 19.45 uur en zondagvoormiddag van 9 tot 10 uur (om de 14 dagen).
Prijs: 60 euro (te betalen bij inschrijving).

Op donderdag 12 februari van 19 tot 20.30 uur organiseert
het Durmebad ‘Candlelightswimming’.
In de sfeer van Valentijn, met kaarsjes, romantische muziek
en een drankje

Multimove voor kinderen tussen 3 en
7 jaar
Multimove biedt Vlaamse kinderen tussen 3 en 7 jaar een
gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op
de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en waarbij de sporttak niet noodzakelijk onmiddellijk herkenbaar
is. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van
cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld
worden. Dat gebeurt op een pedagogische verantwoorde
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SPORT

Ontdek ons via www.twitter.com/stadlokeren

ervaring in 1 of meerdere sporten.
Je bent bereid om een interne opleiding te volgen algemeen/
sport/EHBO inschrijven via elke.de.meester@lokeren.be.
Je bent in staat alleen voor een groep te staan.
Je bent graag sportief bezig met kinderen.
Monitoren krijgen een monitorencontract voor tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector en worden vergoed
volgens vastgelegde tarieven en behaald diploma.

Opleidingen voor monitoren
en wetenschappelijk onderbouwde manier.
Gevarieerd bewegen heeft een positief effect op:
zelfvertrouwen, beter en efficiënter bewegen en sporten,
meer fysiek actief zijn, mentale ontwikkeling, positieve
ingesteldheid, algemene gezondheid, respect en begrip
voor anderen, een goede sociale ontwikkeling, …
Zaterdag: info lesdata Lokeren op www.multimove.be
10-11 uur: 3 en 4 jaar
11-12 uur: 5, 6 en 7 jaar
(tijdens schoolvakanties enkel de 1e zaterdag)
Woensdag: info lesdata Lokeren op www.multimove.be
14-15 uur: 3 en 4 jaar (niet tijdens de schoolvakanties)
De lessen vinden plaats in het Sport- en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2.
De prijs bedraagt 2,50 euro per beurt of 20 euro voor een
10‑beurtenkaart. Aanmelden aan de balie. Multimove
vindt plaats tot en met woensdag 24 juni 2015.

Sportdienst Lokeren zoekt
enthousiaste sportmonitoren m/v
voor 2015
De sportdienst organiseert jaarlijks een 120 sportkampen
voor deelnemers van 3 tot 15 jaar.
We geven de voorkeur aan studenten of afgestudeerden
lichamelijke opvoeding of monitoren die over een sporttechnische kwalificatie beschikken. Heb je een diploma
behaald bij de Vlaamse Trainerschool? Ben je trainer A of B,
aspirant of initiator?
- Je bent minstens 17 jaar
- Je beschikt over een sportdiploma en over de nodige
begeleidende en sportieve competenties en hebt

16
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De sportdienst organiseert ook in 2015 opleidingen voor
beginnende lesgevers of wie de info nog eens wenst op te
frissen.
De opleidingen zullen doorgaan in het
Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2.
EHBO op zaterdag 28 februari en 25 april telkens van
9.30 - 12 uur
Algemeen gedeelte op maandag 2 februari en 18 mei
telkens van 19 – 20.30 uur
Didactiek op vrijdag 22 mei van 19 – 21 uur
Info en inschrijvingen: elke.de.meester@lokeren.be,
09 340 50 80

Inschrijvingen 2015 - webshop
In november 2014 zijn we gestart met het testen van
de gezinsrelaties. Dit zou u in de mogelijkheid moeten
stellen om vanaf de volgende inschrijfperiode voor
de sportkampen, nl. de krokusvakantie, met 1 login
meerdere personen van uw gezin in te schrijven. Voor
een groot deel van onze klanten zal dit automatisch
verlopen. De personen uit het gezin wonend op één
zelfde adres zullen aan uw account worden toegevoegd.
Voor deelnemers van buiten Lokeren, deelnemers uit
een nieuw samengesteld gezin of deelnemers in co-ouderschap gebeurt de aanpassing via de sportdienst. Aan
deze klanten wordt gevraagd om een mail te sturen aan
inschrijvingenSJC@lokeren.be. U zal deze gezinsrelatie
kunnen testen en u en uw kinderen kunnen inschrijven
via onze webshop op de hiervoor aangemaakte testactiviteit. Gelieve hiervoor de instructies in de webshop te
volgen: surf naar www.lokeren.be.
Nog vragen? Aarzel niet om de sportdienst te contacteren op 09 340 50 80.

Jeuk!

ie

iten tijdens de vakant

Sport- en jeugdactivite

Paasvakantie

Tijdens de paasvakantie voorziet de dienst Sport en Jeugd weer in een leuk vrijetijds-en sportaanbod.
Kijk ook op www.lokeren.be/jeuk

Opgelet! Inschrijvingen gebeuren in eerste instantie online (meer info verder in dit artikel).

Een vrijetijdsaanbod
georganiseerd door dienst Jeugd
in het Sport‑ en Jeugdcomplex
Week 1
4-6 jaar
geboortejaar
2011-2009

SpAt kamp: ‘In De Jungle’
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Maximum 25 kinderen

4-6 jaar
geboortejaar
2011-2009

SpAt kamp: ‘Later als ik groot ben’
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Maximum 25 kinderen

7-12 jaar
geboortejaar
2008-2003

SpAt Kamp: ‘Circus’
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Maximum 25 kinderen

4-5 jaar
geboortejaar
2011-2010

Sportkamp 1: multimove
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur
Kostprijs: 28 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

5-6 jaar
geboortejaar
2010-2009

Sportkamp 2: bewegingsweek en crea
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 3: zwemmen-omnisport
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
OPGEPAST: brevet 50 meter behaald hebben
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 4: recreatiezwemmen-omnisport
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
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7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 5: badminton
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 6: turnen
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 7: ropeskipping
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 8: balsporten
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

10-14 jaar
geboortejaar
2005-2001

Onder voorbehoud: Sportkamp 9: klimmen/squash/badminton
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

8-14 jaar
geboortejaar
2007-2001

Sportkamp 10: circustechnieken-omnisport
Elke werkdag vanaf dinsdag 7 t.e.m 10 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 52 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

Week 2
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4-6 jaar
geboortejaar
2011-2009

SpAt kamp: ‘Cowboys & Indianen’
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Maximum 25 kinderen

4-6 jaar
geboortejaar
2011-2009

SpAt kamp: ‘Elfen en Feeën’
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9u00 tot 16uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Maximum 25 kinderen
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7-12 jaar
geboortejaar
2008-2003

SpAt Kamp: ‘Inventions week’
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Maximum 25 kinderen

4-5 jaar
geboortejaar
2011-2010

Sportkamp 11: multimove
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12uur
Kostprijs: 35 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

5-6 jaar
geboortejaar
2010-2009

Sportkamp 12: bewegingsweek: ‘Reis Rond De Wereld’
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9tot 12uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 13: zwemmen-omnisport
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
OPGEPAST: brevet 50 meter behaald hebben
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 14: recreatiezwemmen-omnisport
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 15: badminton
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

9-14 jaar
geboortejaar
2006-2001

Sportkamp 16: circustechnieken
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 85 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
In samenwerking met ‘De Circusplaneet’

7-12 jaar
geboortejaar
2008 t/m 2003

Sportkamp 17: clipdance-omnisport
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Plaats: Sportcentrum ‘Den Dam’

7-15 jaar
geboortejaar
2008-2000

Sportkamp 18: hockey-omnisport
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 65 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week

10-15 jaar
geboortejaar
2005-2000

Sportkamp 19: avontuurlijke sportmix
Elke werkdag vanaf maandag 13 t.e.m 17 april van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
Kostprijs: 100 euro
Inschrijven enkel mogelijk voor een hele week
Opgepast: zwembrevet van 100 meter behaald hebben

10-15 jaar
geboortejaar
2005-2000

Activiteit 20: ski en/of snowboard Terneuzen
Vrijdag 17 april 2015 van 11.30 tot 17.30 uur
Kostprijs: 25 euro
Verplaatsing per bus onder begeleiding en met skimonitoren ter plaatse

10-15 jaar
geboortejaar
2005-2000

Activiteit 21: kriebeldinges Nieuwdonk Berlare
Donderdag 16 april 2015 van 9 tot 16 uur
Kostprijs: 5 euro
Verplaatsing met de fiets onder begeleiding
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7-15 jaar
geboortejaar
2008-2000

Onder voorbehoud Activiteit 22: VOETBAL PAASSTAGE SK DOORSLAAR

7-15 jaar
geboortejaar
2008-2000

Onder voorbehoud Activiteit 23: VOETBAL PAASSTAGE FC DAKNAM

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten op maandag 2 maart om 19 uur online.
Woensdag 4 maart tussen 15 en 18 uur kan je ook ter plaatse aan de balie komen inschrijven voor
kampen waarvoor nog plaatsen ter beschikking zijn.
De kampen waar ‘onder voorbehoud’ staat, dienen nog bevestigd te worden door de externe
organisaties, bij het ter perse gaan van deze infokrant was hier nog geen uitsluitsel over. Op de
webshop https://webshoplokeren.recreatex.be kan je steeds de volledige up-to-date versie van de
kampen vinden.
Voor de online-inschrijvingen, surf je naar: https://webshoplokeren.recreatex.be
Inschrijvingen ter plaatse gebeuren in het Sport- en Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Vooropvang is voorzien van 8 tot 9 uur. Van 9 tot 16 uur lopen de geplande activiteiten en van 16 tot
17.30 uur is er nog naopvang mogelijk. (OPGELET: NIET BIJ DE VOETBALPAASSTAGES.)
Wie vragen heeft over de vrijetijdspas om aanspraak te maken op verlaagde prijzen kan hiervoor
terecht in het Sociaal Huis tijdens de kantooruren.

Info: dienst Sport en Jeugd, Sportlaan 2, 09 340 50 80, inschrijvingenSJC@lokeren.be

Buitenschoolse kinderopvang
Ons aanbod:
- Locatie Hoogstraat: 110 kinderen
- Locatie Sport- en Jeugdcomplex: 40 kinderen
- Locatie Oudenbos: 25 kinderen.
Tijdens de paasvakantie zijn alle bovenvermelde locaties
open :
vanaf dinsdag 7 april tot en met vrijdag 17 april
(maandag 6 april = paasmaandag = gesloten)

U kan elektronisch reserveren op maandag 2 maart
vanaf 18.30 uur via http://kinderopvang.lokeren.be. (Hou uw klantnummer bij de hand)
De elektronische reservaties worden afgesloten op vrijdag 20 maart.
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 2 maart tussen 18.30 en 19.30 uur. U kan ter plaatse elektronisch
reserveren waarbij wij u graag helpen.
Voor verdere info kan u steeds terecht op het secretariaat, Sportlaan 4
en dit iedere werkdag tussen 8 en 18 uur doorlopend.
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Ontdek ons via @stadlokeren

Fietsengravering

Veiligheid en verkeer

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

Preventie woninginbraak
Vaak is een inbraak met een
paar kleine maatregelen te
vermijden. Aarzel overigens
niet om bij de minste verdachte situatie te reageren
en de politie te verwittigen.
U reageert beter te vroeg of
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

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
Bewaar je sleutels goed, dus niet onder een bloembak,
onder de mat of in een niet-afgesloten brievenbus.

Milieu

Duurzaam bouwadvies
Wie duurzaam bouwt of verbouwt, wint altijd. Niet alleen
verbeter je het wooncomfort en de woonkwaliteit van je
huis, je spaart ook op je energie- en waterfactuur. Heb je
vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of keuze van
materialen? Met bouwadvies geraak je op de juiste weg.
In een persoonlijk gesprek overloopt een professioneel
adviseur de duurzame mogelijkheden voor jouw bouw- of
verbouwplannen. Stad Lokeren organiseert maandelijks
een gratis bouwadvies (enkel op afspraak). De volgende
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Milieu

Ontdek ons via facebook.com/stadlokeren

sessie heeft plaats in het stadhuis, lokaal 3.03 op de derde
verdieping, Groentemarkt 1, op dinsdag 17 februari.
Er zijn twee sessies, van 16 tot 17.30 uur of van 17.30
tot 19 uur. Past deze datum niet, dan kan je ook altijd
terecht in de MilieuAdviesWinkel te Gent
(www.milieuadvieswinkel.be).

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

Doe jij het al

ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van
goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en
branden.

zonder pesticiden?
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden?
Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor
alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik
ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden
buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

Sinds 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen
pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de
openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun
terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet
voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de
watermaatschappijen uit grondwater. Om de
kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te
beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je
herkent de zones aan een blauw bord met watergolven.
In deze zones geldt een verbod op het gebruik van
pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder
zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit
oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen
geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om
het leven in het water en de drinkwatervoorraden te
beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product
zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde
pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het
oppervlaktewater.

Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig
onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt,
pesticidenvrij beheer mogelijk.

Must met meerwaarde
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen
een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en
het behoud van duurzame waterreserves. We moeten
ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen,
jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke
gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het
gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om
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Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van)
je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je
ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen
of slakken.
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.

Milieu

Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om
open bodem te vermijden.
Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van
organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

Meer info?
Surf eens naar www.vmm.be/zonderisgezonder. Je vindt
er praktische tips over het bestrijden van ongewenste
dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

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

SOCIAAL

Berichten vanuit het OCMW – Sociaal Huis
Vragen over uw pensioen?
Sociaal Huis, cel TAS (Thuiszorg, Andersvaliden en Senioren),
Lepelstraat 4
Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11 uur of op
afspraak: 09/340.86.07
Zitdagen Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen:
• regeling werknemers: donderdag 5 februari tussen 9 en
11 uur en donderdag 26 februari tussen 13.30 en 15.30 uur.
• regeling zelfstandigen: donderdag 5 februari tussen 9 en
10 uur.
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SOCIAAL

Zitdagen TAS in het WZC Hof Van Eksaarde,
Eksaarde-dorp 88, 9160 Lokeren: iedere tweede en vierde
donderdag van de maand, van 13.30 tot 15 uur. De eerstvolgende zitdagen gaan door op donderdag 12 februari en
donderdag 26 februari.

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
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 eerstvolgende zitdag gaat door op dinsdag 24
februari.

Registratie en kadaster
De kantoren van de registratie en het kadaster
zijn gesloten in Lokeren. Ze zijn verhuisd naar de
Driekoningenstraat 4 te Sint-Niklaas.

Ontdek ons via www.youtube.com/stadlokeren

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 van 0,30 euro.
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

- afleveren van attesten van erfopvolging
- registratie van verkoop-en pachtovereenkomsten
- registratie van schenkingen
Dit kantoor heet registratiekantoor Dendermonde 2,
met adres Driekoningenstraat 4 bus 2, 9100 SintNiklaas

waar kan u terecht i.v.m.
1) kadaster: Het oude kantoor ‘kadaster Lokeren’ heet nu:
Federale Overheidsdienst Financiën
Patrimoniumdocumentatie
Kadaster Sint-Niklaas Antenne 406
Driekoningenstraat 4 bus 3
9100 Sint-Niklaas
0257/72091 of 0257/40820
2) registratie
a) Kantoor bevoegd voor de fiscale aangifte van
nalatenschap: adres= Vlaamse belastingdienst,
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
b) Kantoor bevoegd voor
- registratie van huurcontracten
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Data bloedafnames
Data: 5 februari
Locatie: polyvalente zaal Sport‑ en Jeugdcomplex
Adres: Sportlaan 2
Data: 9 februari
Locatie: Rode Kruislokaal, Doorslaar
Uren: 17 tot 19.30 uur
Info: Annick De Clercq, 0478 42 70 81,
de.clercq.annick1@telenet.be

PRAKTISCH

Stadsdiensten
Stadhuis, Groentemarkt 1, 09 340 94 11, fax 09 340 94 79,
stadsbestuur@lokeren.be
Openingsuren:
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur
• dinsdag tot 19 uur
• gesloten op vrijdagnamiddag
• De zitdagen van de cel Thuiszorg- Andersvaliden en Senioren
(TAS) van het OCMW‑Sociaal Huis en van de dienst Bevolking en
Burgerlijke Stand in Eksaarde vinden plaats in het OCMW Woon- en
Zorgcentrum Hof van Eksaarde.
Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag
23 februari om 20 uur. U vindt de agenda ter inzage in de leeszaal van de
bibliotheek of u kunt hem digitaal raadplegen op www.lokeren.be/raad.
Als u elke maand de gemeenteraadsagenda wenst te ontvangen
per post, is dat mogelijk door 27 euro te betalen op het stadhuis,
Groentemarkt 1, of door het bedrag te storten op 091-0002961-80 met
vermelding ‘dagorde- gemeenteraad’.
www.lokeren.be/raad
De zitdagen van de dienst bevolking in Eksaarde gaan door in het
Woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde (gelijkvloers 2e lokaal links) op
volgende datum: 3 en 24 februari.
Het adres van het Woonzorgcentrum Hof Van Eksaarde: Eksaardedorp 88
Openingsuren: 14 tot 19 uur
U kan er terecht voor het aanvragen en afhalen van een EIK en kid’s
ID, een uittreksel uit het bevolkingsregister en strafregister en een
adreswijziging.
Voor de aanvraag van een reispaspoort kan u enkel terecht op de
dienst bevolking (Groentemarkt 1).

OCMW - diensten
Sociaal Huis – OCMW Lokeren, Lepelstraat 4, 09 340 86 04,
secretariaat@ocmw.lokeren.be
Openingsuren van het Sociaal Huis:
elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Sociale
dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak.
OCMW-raad
De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 26 februari
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

Wachtdiensten
Lokerse apothekers

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

APOTHEEK VAN WACHT

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



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

Lokerse huisartsen

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



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

Huisartsen Eksaarde, Moerbeke

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



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

Tandartsen Waasland

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



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

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

Colofon
Maandelijks tijdschrift van de stad Lokeren.
Verschijnt niet in augustus.
Oplage: 18.000 ex.
Verantwoordelijke uitgever: Jerome Van Doorslaer, Papestraat 26, Lokeren
Redactie: Rudi Van Hecke, Aziza Ben Allouch, dienst communicatie en
stadspromotie, Groentemarkt 1, 09 340 94 03, infokrant@lokeren.be
Foto’s: Kamiel Van den Broeck, Etienne Ysewyn, Aziza Ben Allouch,
Roos Van Kerckhove, Hugo Lefèvre, Johan De Grande
Artwork ill. p. 26: Robbe Van den Broeck, p. 40: Jorgen De Grande
Algemene coördinatie & copywritng: Rudi Van Hecke
Concept & realisatie: Graffito nv
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier
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in Lokeren
[

GELICHT

Zaterdag 7 februari

]

Dag van het DKO 2015:

Kunst (k)linkt
Muziek, woord en beeldende kunst.

Kunstacademie Ter Beuken, Station, Jazzclub,
Museum, Bibliotheek, Kringwinkel ‘De Cirkel’,
Sint-Laurentiuskerk en Cultureel Centrum
Programma en meer informatie:
www.lokeren.be/kunstacademie

Vrijdag 13 februari

[

GELICHT

]

Tienerfuif
Op vrijdagavond 13 februari organiseert de dienst
Sport en Jeugd i.s.m. de stedelijke jeugdraad voor de
eerste maal een tienerfuif.
Tussen 20u en 24u is de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcomplex het decor van dit gloednieuw GRATIS initiatief

voor de Lokerse tieners van 12 tot 15 jaar. Het thema is
Neon Valentijn.
Een spetterende tienerfuif met leuke extra’s: een photobooth, gratis gadgets, lichtgrafitti, een heus kapsalon
voor een feestelijk kapsel, neontattoo’s, dansspektakel
door dansschool D.I.O.P , sms-wall, non-alcoholische
cocktails,… Voor de muziek wordt gezorgd door volgende
dj’s: Fredwell, Better Call Saul en Ollround vs Chuki.
Om dochter- en zoonlief veilig af te zetten en op te pikken
organiseren we een kiss & ride zone. Op de fuif zelf zijn
de ouders niet welkom.
Iedereen ontvangt bovendien een stoffen inkombandje als
leuke herinnering aan deze onvergetelijke avond.
Dit initiatief kadert binnen een ruimer tienerproject van
de dienst Sport en Jeugd waarbij via een analyse van het
aanbod en een bevraging extra aandacht wordt besteed
aan de vrijetijdswensen van de Lokerse tieners.
20 en 24 uur, Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2
info: dienst Sport en Jeugd, Els De Pauw en Jens
Metdepenningen, Sportlaan 2,
Jeugddienst@lokeren.be, 09 340 95 30,
www.facebook.com/jeugddienstlokeren
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[

Zaterdag 14 februari

Valentijnswandeling

GELICHT

]

onafscheidelijke paren waar ook de combinatie liefde en
chocolade bij thuishoort. Daarom organiseert het Infopunt
Toerisme op Valentijnsdag een chocoladewandeling die
je langs de mooiste en meest romantische plekjes van
Lokeren brengt. Ondertussen kan je genieten van chocoladeproevertjes in alle maten en gewichten, een ideale prelude voor een sfeervolle avond. Eindigen doen we met een
‘specialleken’ in het gezellige kader van A Piece Of Cake.

‘All you need is love, but a little chocolate now and then
doesn’t hurt.’ (Charles M. Schulz)
Gert en Samson, Tom en Jerry, Filip en Mathilde…:

18 tot 20 uur, vertrek Infopunt Toerisme, Markt 2,
12 euro, maximum 20 deelnemers.
Info en reservatie vanaf maandag 2 februari
(noodzakelijk): Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74

AGENDA
Zondag 1 februari


HOBBY/TOERISME

Ronde van Frankrijk

brengen alombekende populaire songs
en fragmenten uit wereldberoemde
musicals. Ilse Vaerendonck (sopraan),
Dirk Jansegers (piano) en Joke
Van Roeyen (woord) onder de algemene
leiding van Christine Vaerendonck.
11 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
12 euro – 10 euro (VVK) – 5 euro
(-12 jaar)
Organisatie en info: Sint‑Annakoor,
francois.debock@scarlet.be
PODIUM

‘Als ik de Lotto win’
Postzegeltentoonstelling door Geert
Callebaut.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
FEEST

Aperitiefconcert – Sounds of
Music
Het Koninklijk Sint‑Annakoor uit Lokeren
en het Sint‑Gregoriuskoor uit Belsele

de schoonfamilie, maar hij ziet het niet
zitten om voor de kosten op te draaien.
Gelukkig is er nog Leon, huurder, bovenbuur en beste vriend van Gilbert. Ook op
6 en 7 februari (20 uur).
15 uur, Parochiaal domein,
Veerstraat 10; 8 euro
Organisatie en info:
KWB St‑Anna Heirbrug,
www.toneelheirbrug.net

Woensdag 4 februari


HOBBY/TOERISME

‘Ontbijt met een verhaal’

Gilbert ligt onder de sloef van zijn vrouw
Suzanne die veel bij haar huwelijk
meegekregen heeft en haar man maar
een nul vindt. Hun verwende dochter
gaat trouwen met een rijke verloofde
en zijn vrouw wil niet onderdoen voor

Interculturele ontmoeting met verhalen
over carnaval.
‘Ontbijt met een verhaal’ gaat over
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interculturele ontmoetingen en erfgoed,
met volksverhalen als kapstok. Die komen
immers in elke cultuur voor, en vertellen
over de tijdsgeest en over een volk.
Mensen van verschillende culturen komen
samen rond volksverhalen en zoeken naar
de rode draad, het thema.
Deze keer worden verhalen uit
verschillende landen gebracht rond
carnaval. Dit alles bij een ontbijt uit
de Wereldkeuken. Een initiatief van
het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen,
Inburgering Oost-Vlaanderen, Stad
Lokeren, Erfgoedcel Waasland,
Babbelonië en seniorenwerking ABVV.
9 tot 10.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; 1 euro
Organisatie en info: 09 267 68 15,
joan.leeflang@odice.be,
0491 34 41 25,
kozeta.kullolli@samenlevingsopbouw.be
VORMING/INFO

BABBELonië
Wil je graag je dorpsgenoten beter
leren kennen? Wil je graag samen met
anderstaligen Nederlands praten? Heb je
zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten? Babbelonië gaat op wereldreis in
je eigen gemeente. Nederlandstaligen en
anderstaligen komen er samen en praten
in groepjes. De gesprekken gaan over
alledaagse dingen: kinderen en ouderen,
feesten, ziekte en gezondheid, werk enz.
Ook op 11 en 25 februari.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en‑ Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Donderdag 5 februari


FILM

Mr. Turner
Mike Leigh – Verenigd Koninkrijk 2014 –
duur: 149’
Het verhaal van de laatste jaren van
de Britse kunstenaar J.M.W. Turner,
die leefde van 1775 tot en met 1851.
Hoewel het een gerenommeerd
kunstenaar was werd hij verbannen als
lid van de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten. Hij woonde samen
met zijn vader, die zowel zijn assistent
als huishouder was, en maakte deel uit
van de aristocratie, bezocht bordelen
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en haalde inspiratie uit zijn vele reizen.
Zijn roem zorgde er echter niet voor dat
hij bespaard bleef van publieke spot en
sarcasme.
“Mike Leigh neemt zijn tijd om een heel
ernstig, doorleefd beeld te schetsen van
de Britse schilder J. M. W. Turner. Voor
zijn schitterende titelrol werd Timothy
Spall in Cannes onderscheiden met de
prijs voor Beste Acteur.” (Cobra)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

BABBELonië

herkennen dat gevoel.
We geven u graag een antwoord op uw
opvoedingsvragen.
In de eerste vijf sessies leren we:
- wat positief opvoeden is
- waarom uw kind zus of zo reageert
- hoe u gewenst gedrag kan beïnvloeden
en aanmoedigen
- hoe u grenzen kan stellen en uw kind
zelfbeheersing aanleren
- hoe u met stressvolle situaties kan
omgaan zoals bv. de ochtenddrukte,
gaan winkelen,…
Nadien volgen twee telefonische sessies
waarin uw persoonlijke vooruitgang wordt
opgevolgd. Tenslotte hebben we nog een
afrondende groepssessie.
9 tot 12 uur, vergaderzaal 3 (verdieping 1) Sport‑ en Jeugdcomplex,
Sportlaan 2
Organisatie en info:
CKG Het Open Poortje Waasland,
03 777 50 93, ckghopw@telenet.be
VORMING/INFO

Babymassage – Oefensessie
Wil je graag je dorpsgenoten beter
leren kennen? Wil je graag samen met
anderstaligen Nederlands praten? Heb je
zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten? Babbelonië gaat op wereldreis in
je eigen gemeente. Nederlandstaligen en
anderstaligen komen er samen en praten
in groepjes. De gesprekken gaan over
alledaagse dingen: kinderen en ouderen,
feesten, ziekte en gezondheid, werk enz.
Ook op 12 en 26 februari.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en‑ Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Cursus: Positief opvoeden
(Triple P)
Donderdagvoormiddagen op 5, 12,
26 februari; 5, 12 maart en 2 april.
Opvoeden is niet eenvoudig. Alle ouders

Een moment van rust voor je baby en
jezelf. Aanleren van eenvoudige massagetechnieken voor dagelijkse toepassing.
We verwachten vader, moeder, grootouder of onthaalouder, samen met hun baby
tussen zes weken en zes maanden.
9.30 tot 11 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; gratis
Organisatie en info:
Gezondheidspromotie CM Waas en
Dender, 03 760 38 11,
gezondheidspromotie.waasendender@cm.be,
www.cm.be

Vrijdag 6 februari


PODIUM

‘Een dood‑gewoon avondje’
FEEST

De Hagewinde belicht!
Iedereen is welkom voor een gezellige
en geanimeerde lichtwandeling op ons
domein in de Poststraat. Onderweg kan
je deelnemen aan activiteiten, een hapje
eten, genieten van een lichtspektakel,
een winters drankje consumeren en
meezingen met nummertjes van de
Hagewinde‑band die live optreedt. Ook
op 7 februari.
14 tot 22 uur, De Hagewinde MFC,
Poststraat 6
Organisatie en info: 09 337 89 00,
info@hagewinde.be, www.hagewinde.be, Facebook: vrienden van de
Hagewinde

Toneelkring ‘Bezeboot’ uit LokerenDoorslaar brengt een opvoering van ‘Een
dood‑gewoon avondje’ van auteur Johan
Decker in regie van Anny Schamphelaere.
Ook op 7, 13, 14 en 20 februari.
Kaarten te verkrijgen aan de ingang van
de zaal.
20 uur, Parochiezaal Doorslaar
Organisatie en info: Toneelkring
Bezeboot
VORMING/INFO

Liefde in woord en klank

HOBBY/TOERISME

Winterwonderwandeling
BS De Springplank organiseert een
‘Winterwonderwandeling’. Een winterwandeling in de feeërieke omgeving van
de Daknamse bossen, dit in combinatie
met doe-opdrachten en lekkere tussendoortjes. Inschrijven voor 30 januari.
18 tot 20 uur, Azalealaan 2; 5 euro
(volwassenen) – 3 euro (kinderen)
Organisatie en info: BS De
Springplank, 09 348 28 07,
bs.lokeren.springplank@g‑o.be
HOBBY/TOERISME

Algemene quiz
Parktheaterfestival

Alle grote toondichters hebben haar
bezongen: ‘de liefde’. Mozart, Schubert,
Beethoven, Chopin. Zelfs de grote Bach
in zijn prachtige ‘Bist du bei mir’. Wij
krijgen een bloemlezing uit al het mooie
dat deze grootmeesters over die wondere
‘liefde’ schreven. Hoe het in hun eigen
leven was, leren we uit de vele brieven
aan hun geliefden.
14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4
Organisatie en info: Okra‑academie (seniorenacademie) Lokeren,
raf.van.de.putte@telenet.be,
www.okra.be/waasendender

Zaterdag 7 februari


FEEST

De Hagewinde belicht!

Algemene quiz. Inschrijven voor 1 februari.
Max. 5 personen/ploeg,
15 euro/ploeg, betalen bij inschrijving.
20 uur, CC Lokeren (Torenzaal)
Torenstraat 1; 15 euro (ploeg)
Organisatie en info:
Parktheaterfestival,
Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be

We koken Lokers. Wie zich op voorhand
inschrijft kan genieten van smakelijke
Lokerse kost. Quiz je graag, dan kan je
je inschrijven om op zaterdag met een
ploegje deel te nemen aan een plezante
en uitdagende lichtquiz. Er zijn prachtige
prijzen te winnen.
14 tot 22 uur, De Hagewinde MFC,
Poststraat 6
Organisatie en info: 09 337 89 00,
info@hagewinde.be,
www.hagewinde.be, Facebook:
vrienden van de Hagewinde

FEEST

De Stedelijke Basisschool
van Eksaarde zet haar deuren
open

Ben je op zoek naar een leuke en creatieve school, met veel groen, net buiten
het centrum van Lokeren? Kom dan gerust een kijkje nemen in onze klassen van
de Stedelijke Basisschool van Eksaarde.
De deuren staan voor jullie open en we
verwelkomen jullie tevens met wat lekkers.
Iedereen van harte welkom. Tot dan?
10 tot 12 uur, Stedelijke Basisschool
Eksaarde, Dam 67
Organisatie en info: Stedelijke
Basisschool Eksaarde,
Veerle Bogaert, 09 346 82 96
FEEST

Carnavalsbus 2015
Bezoek aan de steunende herbergen
buiten het centrum van Lokeren.
13 uur, doorheen de stad
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be
FEEST

Valentijnsfeest 2015
Eddy Smets en Letty Lanka brengen hun
programma: luister, lach en zing mee.
Met steun van de Vlaamse overheid.
14.30 tot 17 uur, Trefpunt,
Heiende 16; 7 euro (leden) –
10,50 euro (niet‑leden) – 9,50 euro
(-26 jar en +55)
Organisatie en info: VFG Lokeren,
vfg.lokeren@gmail.com
FEEST

Après Ski Deluxe
Di Tomassi ft. DJerom,
Jean‑Luc Coppejans, Erwin De Nul,
dj F.R.A.N.K.
21.30 uur, Köller Feestzaal,
Sporting Lokeren, Daknamstraat 91;
8 euro (voorverkoop)
Organisatie en info: Light,
www.apres‑skideluxe.be
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HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek

VORMING/INFO

Voorlezen, het leukste
kwartiertje van de zaterdag

10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
PODIUM

A sweet taste of Bigband

Elke zaterdag vind je in de bib op de 1ste
verdieping boeken die je niet hoeft terug
te brengen. Breng een eigen boek mee
dat je graag wil doorgeven zodat iemand
anders het ook kan lezen en ruil het in
voor een boek dat je mag houden, wegschenken of opnieuw binnenbrengen.
Of ruil het voor een bon waarmee je een
volgende keer een boek kan ruilen. Kom
gerust eens kijken hoe het werkt. Ook op
14, 21 en 28 februari.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
PODIUM

‘Een dood-gewoon avondje’
Zie 6 februari. Ook op 13, 14 en
20 februari.
Kaarten te verkrijgen aan de ingang van
de zaal.
20 uur, Parochiezaal Doorslaar
Organisatie en info: Toneelkring
Bezeboot
PODIUM

Lightnin’ Guy & The Mighty
Gators
Lightnin’ Guy & The Mighty Gators
scheren hoge bluestoppen in
de Benelux. Meer zelfs, binnen
de Europese scene genieten ze naam
en faam. Met hun blues&rootsmuziek
doordrongen van een stevige
portie Louisiana Swamp en Chicago
Slide&Harp, palmen ze probleemloos
elk publiek in, of het nu in een kleine
club of op een festivalpodium is.
21 uur, Lokerse Jazzklub,
Gasstraat 27;
10 euro (niet‑leden) – 8 euro (leden)
– 5 euro (‑25 jaar)
Organisatie en info: Lokerse
Jazzklub, www.lokersejazzklub.be
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Elke 1ste en 3de zaterdag van de maand
wordt er in de vertelstoel tussen de
kinderboeken een leuk verhaaltje voorgelezen. Alle kinderen zijn welkom.
10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren

Zondag 8 februari


Bigband concert o.l.v. Frans Lauwers
met gratis dessertenbuffet en
dansgelegenheid.
14.30 uur, zaal Concordia, Zand 18;
10 euro
Organisatie en info: Discovery
Bigband Lokeren, Sandra Saerens,
Kazernestraat 119, 0498 79 17 60
VORMING/INFO

Bezoek het Fin-de-Siècle
Museum
Deze uitstap i.s.m. Vormingplus Waas-enDender, die gelinkt is aan de vormingsavond op 27 januari, is reeds volzet!
Organisatie en info: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84

SPORT

Volksloop AVLO in Park Ter
Beuken
Om 12.30 uur: start eerste wedstrijden
(jeugd). Niet-aangeslotenen kunnen hier
gratis aan deelnemen. Tot 16 jaar: gratis.
Inschrijven op het secretariaat ter plaatse.
Leuke prijs voor iedereen.
Vanaf 14 uur: oudere leeftijdscategoriën:
kom onze Lokerse beloftevolle atleten
aanmoedigen! Tal van Lokeraars zullen
meestrijden voor de podiumplaatsen.
Laatste wedstrijd om 16u30.
Organisatie en info: AVLO,
www.avlo.be, berten.dv@gmail.com,
0497 28 06 11

HOBBY/TOERISME

Archief

Dinsdag 10 februari


VORMING/INFO

Kijk op klassiek

Muziek beluisteren op de zolder van
de bibliotheek, met muziekpedagoog
Jules De Beule.
14 tot 16.30 uur, Bibliotheek
Lokeren, Kerkplein 3; 4 euro
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Rondleiding in de bib

Postzegeltentoonstelling met een gedeelte uit het archief ter gelegenheid van
het 50‑jarig bestaan.

Rondleiding door de bibliotheek, met uitleg over de computercatalogus. Groepen
enkel op afspraak. Ook op 12 februari.
19 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be

Woensdag 11 februari


HOBBY/TOERISME

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

Naaiproject: dameskledij of
kinderkledij

Bij Femma maken we alles zelf en op
de eerste plaats onze kleren. Femma
en 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.
Ook op 25 februari.
19.30 tot 22.30 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12;
50 euro – 36 euro (Femma pas)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

VORMING/INFO

De winterslapers. Een
zoektocht naar de plaats van
luidheid in deze tijd
(Even) niets doen lijkt de grootste ‘zonde’
van deze tijd. Veel mensen gaan gebukt
onder het voortdurend moeten presteren
en ‘scherp’ moeten staan. Er zijn er die
te kampen hebben met een burn-out die
vreet aan hun vitaliteit; anderen schamen
zich omdat ze geen werk hebben. Is
verveling een nieuw taboe? We lezen en
bespreken historische en hedendaagse
teksten. Denkers als Arendt, Russell en
Lemaire komen aan bod. Begeleidster –
filosofe Lies Declerck stelt een syllabus
samen. Ook op 18 februari. Inschrijvingen
tot 30 januari.
19.30 tot 22 uur. CC Lokeren,
Kerkplein 5; 10 euro – 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

BABBELonië
Zie 4 februari. Ook op 25 februari.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en‑ Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Naaicafé

Naald en draad. Altijd zelf je creaties
willen maken. Of je broek te kort voor je
lange benen? Een naaitechniek die je
onder de knie wil krijgen? Voortaan kan
je terecht bij Naaicafé Naald en (d)raad.
Voor naaiadvies, een naaimachine of voor
een gezellige babbel. Ook op woensdag
25 februari.
20 tot 22 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12;
8 euro – 4 euro (leden)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

Donderdag 12 februari


FILM

Filmcyclus GROS - 		

VORMING/INFO

Les bloemschikken

Winter Sleep

VORMING/INFO

Naaiproject: reistas of
strandtas
Eigenlijk heb je nooit een tas te veel,
want je hebt er altijd eentje nodig:
een vrolijke retrotas, een grote stevige
reistas, een elegante stroptas, een
strandtas,… Het goede nieuws is dat
je ze gewoon zelf kunt naaien dankzij
de ontwerpen uit ‘leuke tassen naaien’.
Ook op 25 februari.
19.30 tot 22.30 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12;
50 euro – 36 euro (Femma pas)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com

VORMING/INFO

We maken een Valentijncreatie.
Inschrijvingen verplicht.
19.30 tot 22.30 uur,
Everslaarstraat 146
Organisatie en info:
KVLV Lokeren Centrum,
Katleen Van Der Jeugt, 09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com

Nuri Bilge Ceylan – Turkije, Frankrijk,
Duitsland 2014 – duur: 196’
De gepensioneerde acteur Aydin runt
een hotelletje in Centraal Anatolia samen
met zijn jonge vrouw Nihal, met wie hij
een stormachtige relatie heeft, en zijn
zus Necla, die nog steeds haar recente
scheiding verwerkt. ‘s Winters, bij het
vallen van de eerste sneeuw, vormt het
hotel hun schuilplek maar evenzeer een
onontkombare plaats die hun onderlinge
rancunes aanwakkert.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen) –
5 euro (abonnement)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
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VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 5 februari. Ook op 26 februari.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en‑ Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

van wat we vandaag kunnen omschrijven als
de hedendaagse Vlaamse Beweging.
Een boeiende uiteenzetting over een
bijzonder actueel onderwerp. Gastspreker
is Guido Moons, eminent kenner van de
Vlaamse Beweging.
20 uur, zaal Het Volk, Poststraat 4
Organisatie en info:
Davidsfonds Lokeren,
Frans De Smedt, 09 348 02 78,
www.davidsfonds‑lokeren.be

Rondleiding in de bib

Vrijdag 13 februari


FEEST

Kinderstoet 2015

Zie 10 februari.
14 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren.be
VORMING/INFO

Ook dat was de Grote
Oorlog: de Frontbeweging
of de invloed van WO I op de
Vlaamse bewustwording
Sinds de herdenking van 100 jaar WO I
vorig jaar is gestart, worden op tal van
plaatsen in ons land herdenkingen en tentoonstellingen allerhande georganiseerd.
Heel wat mensen hebben interesse om
allerlei details te vernemen op welke
manier die Grote Oorlog zijn stempel
heeft nagelaten in het leven van hun
familie toen: de vlucht van grootouders
naar Engeland of het sneuvelen van een
grootoom aan het IJzerfront. Daarnaast
kan men vaststellen dat die Wereldoorlog
eveneens voldoende stof heeft geleverd
voor tal van publicaties. Wie regelmatig
de boekhandel binnenloopt, merkt dat er
bijna geen week voorbijgaat of er ligt een
nieuwe titel, die te maken heeft met de
Eerste Wereldoorlog in de boekhandel.
En toch is het opmerkelijk dat er blijkbaar
nog enkele taboe-onderwerpen rond die
Grote Oorlog in ons land blijven voortleven.
Zo ’n taboe-onderwerp is de boeiende
maar tevens tragische geschiedenis van de
Frontbeweging. Het verhaal van de generatie
die 100 jaar geleden in de loopgraven van
het IJzerfront de fundamenten heeft gelegd
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De kinderstoet wordt traditioneel georganiseerd door de Orde van de Raepe in
samenwerking met alle kleuterscholen en
basisscholen te Lokeren.
14 tot 15.30 uur, centrum Lokeren,
Markt
Organisatie en info:
Orde van de Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be

PODIUM

Doorlopend piano‑optreden
Vali – Puur Muziek
Vredig wegdromen tijdens dit doorlopend concert in ‘Sunday Rose’,
dichtbij de kerk van Lokeren. Ontspan
en geniet, luister en voel, ervaar en
besef. Zowel ongeboren als pasgeboren
en herboren publiek, dus jong en oud,
kan hier terecht. In de hoed kan je jouw
vrije gift leggen.
11.30 tot 14.30 uur, SundayRose,
Kerkstraat 51; gratis
Organisatie en info: SundayRose,
www.sunday‑rose.be,
www.puurmuziek.be
PODIUM

‘Een dood‑gewone avond’
Zie 6 en 7 februari. Ook op 14 en
20 februari.
Kaarten te verkrijgen aan de ingang van
de zaal.
20 uur, zaal Gildenhuis in Eksaarde
Organisatie en info: Toneelkring
Bezeboot
PODIUM

FEEST

Aanstelling Prins Carnaval 2015
Ontvangst en aanstelling van de nieuwe
Prins Carnaval 2015.
19.30 tot 21 uur, Stadhuis Lokeren,
Groentemarkt 1
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be

Ultima Thule & Zefiro Torna Nerf - muziektheater /
figurentheater

FEEST

Prinsenbal
Aansluitend aanstelling Prins
Carnaval, zaal Concordia, Zand;
gratis toegang
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be
FEEST

Tienerfuif
Zie UiTgelicht.
20 en 24 uur,
Sport‑ en Jeugdcomplex, Sportlaan 2
Info: dienst Sport en Jeugd, Els De
Pauw en Jens Metdepenningen,
Sportlaan 2, Jeugddienst@lokeren.be,
09 340 95 30.

Frans en Hélène vieren een eiken bruiloft,
80 jaar samen. Feest. Feest. Maar midden in de nacht zit Frans naar haar te
kijken. Dat is Hélène niet meer. Hij gaat
op stap. Ineens zijn daar de ontelbare
herinneringen aan hun leven en liefde...
‘Nerf’ roept het bestaan van het koppel
op via ontroerende, treurige en komische
dialogen en taferelen.
‘Je hoopt dat het applaus zo lang mogelijk
op zich laat wachten opdat de ontroering
van de liefde waarop geen leeftijd staat
voluit kan nazinderen.’ (De Morgen)
Tekst en regie: Sven Ronsijn - muziek
en spel: Jurgen De bruyn en Elise
Caluwaerts - spel: Tineke Caels en Erik
Bassier
Gratis inleidende babbel om 19.30 uur.

op de bouwwerf van een wolkenkrabber.
Naar aanleiding van de viering ‘50 jaar
Lokerse Jazzklub’.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
20 euro – 19 euro (kortingen) –
17 euro (‑26jaar/abo/waccobon)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 euro – 12 euro (kortingen) –
10 euro (‑26jaar/abo/waccobon)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Valentijnskoken

Deze keer draaien we de rollen eens om.
Op vraag van het mannenvolkje dat ons
jaarlijks verraste met een lekker amoureus
dinertje, gaan we dit jaar met verenigde
vrouwen eens voor hen koken. Onder begeleiding zullen we een heerlijk Valentijnsmenu
klaarmaken voor onze mannen.
18 uur (vrouwen) – 20 uur (mannen),
parochiezaal van de Spoele;
50 euro (koppel leden) – 60 euro
(koppel niet‑leden)
Organisatie en info: Gezinsbond
Lokeren, Cindy Gansbeke,
cindy.gansbeke@scarlet.be

hen aanknopen of gewoon eens lekker uit
de bol gaan. Op een dans‑ en ontmoetingsavond van ‘Contact Soiree’ ontmoet
je singles uit jouw eigen regio vanaf
35 jaar. Er is steeds aangepaste muziek
met discobar in een sfeervol kader. Ook
op 28 februari.
21 tot 3 uur, feestzaal Den Orchidee,
Gentse Steenweg 142; 7 euro
Organisatie en info: Contact Soiree
vzw, www.contactsoiree.be
PODIUM

‘Een dood‑gewone avond’
Zie 6,7 en 13 februari. Ook op
20 februari.
Kaarten te verkrijgen aan de ingang van
de zaal.
20 uur, zaal Gildenhuis in Eksaarde
Organisatie en info: Toneelkring
Bezeboot
PODIUM

Zaterdag 14 februari


HOBBY/TOERISME

Brussels Jazz Orchestra. Met
gastzangeres Tutu Puoane New York, City of Jazz –
muziek

Boekenruilrek
Zie 7 februari. Ook op 21 en 28 februari.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren

VORMING/INFO

Repair Café
Welkom in het Repair Café, een tijdelijk
atelier waar bezoekers hun fiets, elektrisch apparaat of andere defecte spullen
(laten) repareren met hulp van deskundige
vrijwilligers. Herstelmateriaal is aanwezig.
Bijzonder goed nieuws voor het milieu én
voor je portemonnee. Ook zonder kapotte
spullen ben je welkom. Beleef aangename
momenten met enthousiaste mensen, een
tafel vol do‑it‑yourselfspullen.
9 tot 12 uur, IDM, Zelebaan 42; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑en‑Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be

Zondag 15 februari


FEEST

44 Grote Carnavalstoet
Lokeren
ste

15 uur (vertrek), Oude Bruglaan 60
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be
HOBBY/TOERISME

Tu es Petrus

HOBBY/TOERISME

Valentijnswandeling
Zie UiTgelicht.
18 tot 20 uur, vertrek Infopunt
Toerisme, Markt 2, 12 euro
Info en reservatie vanaf maandag 2 februari (noodzakelijk):
Infopunt Toerisme, Markt 2,
toerisme@lokeren.be, 09 340 94 74
HOBBY/TOERISME

Dans‑ en contactavond 35+
Je wilt graag vrijgezellen ontmoeten in een
ongedwongen sfeer en een gesprek met

New York is voor jazzmusici en -liefhebbers altijd dé City of Jazz geweest. Met
een combinatie van beeld, zang en
muziek, roept Brussels Jazz Orchestra
(BJO) de sfeer op van deze metropool
in de vroege 20e eeuw. Gastzangeres
Tutu Puoane brengt swingende songs
van Billie Holiday en Ella Fitzgerald. Het
orkest brengt originele composities van
Frank Vaganee en Bert Joris, o.a. als
soundtrack bij 2 graphic novels van tekenaar Philip Paquet, en bij ‘Liberty’, een
film van Laurel en Hardy die zich afspeelt

Postzegeltentoonstelling door Gabriël
Van Damme.
10 tot 12 uur, Den Abazjoer,
Kerkstraat 2
Organisatie en info:
Lokerse Postzegelkring,
www.lokersepostzegelkring.com
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VORMING/INFO

Finissage lezing met
beeldprojectie ‘Terug thuis als
de bladeren vallen…’
Zie tentoonstelling.
10.30 tot 12 uur, Stadsmuseum
Lokeren
Info en reservaties tegen 11
februari (noodzakelijk): Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 75,
toerisme@lokeren.be

Woensdag 18 februari


FILM

MAYA: EERSTE VLUCHT

Maandag 16 februari


FEEST

Fakkelstoet en
popverbranding 2015
Fakkelstoet met aansluitend officieel
einde van carnaval met popverbranding
en rondgang cafés.
20 uur (vertrek), Pompierken,
Lepelstraat 20
Organisatie en info: Orde van de
Raepe, 0472 64 71 47,
secretaris@carnaval‑lokeren.be,
www.carnaval‑lokeren.be

Dinsdag 17 februari

Studio 100 – Australië 2014 – duur: 79’
De kleine nieuwsgierige bij Maya en haar
vriendje Flip redden de bijenkorf van de
gemene, hebzuchtige adviseur van de
Koningin en zorgen ervoor dat de langdurige vijandigheid tussen bijen en horzels
voorgoed tot het verleden behoort.
Met stemmen: Free Souffriau, Thomas
Van Goethem, Bob Selderslaghs, Hilde
Heijnen, Peter Van de Velde, Anke
Helsen, Marleen Merckx, Otto-Jan Ham,
Jelle De Beule, Jeroen Van Dyck, Bert
Verbeke, Raf Walschaerts.
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5 euro (kinderen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

VORMING/INFO

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

Donderdag 19 februari


VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling



VORMING/INFO

Prenatale les – Borstvoeding

VORMING/INFO

Bloemschikken voor kinderen

Zie 17 februari. Ook op 24 en 26 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Vrijdag 20 februari

De prenatale lessen geven aanstaande
ouders de kans zich voor te bereiden op
de bevalling waarbij ze een kijkje kunnen
nemen op de kraam‑ en verlosafdeling.
Aanstaande ouders kunnen een keuze
maken op vermelde data en zich inschrijven telefonisch tijdens de kantooruren of
tijdens de kraambeurs. De lessen kunnen
ook apart worden gevolgd. De lessen
starten stipt, en hebben plaats op de
kraamafdeling van het AZ Lokeren. 19, 24
en 26 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
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HOBBY/TOERISME

15de krokustocht in Lokeren

Jong geleerd is oud gedaan. We leren
onze kids bloemschikken op speelse
wijze. Inschrijvingen verplicht.
14 tot 16.30 uur, Parochiehuis
Ter Oude Kerke, Spoele 31
Organisatie en info:
KVLV Lokeren Centrum,
Katleen Van Der Jeugt, Spoele 68,
09 348 72 48,
kvlv.lokerencentrum@gmail.com

Wandelen tijdens het krokusverlof langs
het grootste beschermde natuurgebied
van de Durmestreek en de mooiste
parken van Lokeren. Bereikbaarheid trein:
station Lokeren op 900m van de start;
ook mogelijkheid het parcours te volgen
vanaf het station. Auto: ruime parking.
8 tot 15 uur, Atletiekvereniging,
Sportlaan; 1,50 euro (40 eurocent
korting op vertoon van lidkaart
erkende wandelfederatie)
Organisatie en info: Reynaertstappers vzw, www.reynaertstappers.be

PODIUM

HOBBY/TOERISME

‘Een dood‑gewone avond’

Koffietafel

Zie 6,7, 13 en 14 februari.
Kaarten te verkrijgen aan de ingang van
de zaal.
20 uur, zaal Trefpunt in Heiende
Organisatie en info: Toneelkring
Bezeboot

Jaarlijkse koffietafel en avondmaal.
14.30 uur, Biznishotel, Zelebaan 100
Organisatie en info: Liberale
Vrouwen Lokeren, Liliane Ten Eede,
09 348 38 34,
verdurme.teneede@skynet.be

PODIUM

Echt Antwaarps Theater –
‘Van teen komt tander’ – theater

Zondag 22 februari


HOBBY/TOERISME

Postzegelbeurs

VORMING/INFO

Voorlezen, het leukste
kwartiertje van de zaterdag
Zie 7 februari.
10.30 tot 10.45 uur,
Bibliotheek Lokeren, Kerkplein 3
Organisatie en info:
Bibliotheek Lokeren, 09 340 50 70,
bibliotheek@lokeren
VORMING/INFO

Lightopia. Tentoonstelling in
Design Museum

33ste nationale postzegelbeurs voor
filatelie, munten en zichtkaarten. Parking
is voorzien. Verkoop van de nieuwe
mystamp.
9 tot 16 uur, parochiaal Centrum
Sint‑Anna
Organisatie en info: Lokerse
Postzegelkring,
smet.bontinck@skynet.be
SPORT

WTC De Ledecrossers-WBV
Piet en Griet zijn op zoek naar een
bevriend koppel. Hun onderburen, Winnie
en Erik, lijken het ideale koppel om af
en toe een gezellige avond mee door te
brengen of om samen een uitstapje mee
te maken. Maar ervaren Winnie en Erik
die vriendschap niet eerder als opdringerigheid? Een gênante leugen komt aan de
oppervlakte…
Een blijspel waarbij de toeschouwer mee
de afloop van het stuk bepaalt.
Tekst: Ruud De Ridder - met: Ruud
De Ridder, Nicole Laurent, Ann Van
Mechelen, Aron Wade.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
20 euro – 19 euro (kortingen) –
17 euro (‑26jaar/abo/waccobon)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

Zaterdag 21 februari


HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 7 en 14 februari. Ook op 28 februari.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren

Wielertoerisme, fietstocht cyclo top-rit
35 km. Gratis versnapering voor elke
deelnemer.
8.30 uur (inschrijving en vrije start),
Parochiezaal Oudenbos-Lokeren,
F.Hanusdreef 39a;
2 euro (vergunninghouders) – 4 euro
Organisatie en info: WTC De
Ledecrossers, Walter De Coeyer,
wdecoeyer@scarlet.be
Het elektrische licht veranderde onze
steden, schiep nieuwe levens- en
werkvormen en werd de motor van
vooruitgang voor industrie, medicijnen
en communicatie. Met circa 300 kunstwerken toont Lightopia een panorama
van lichtdesign: vanaf het begin van de
industriële ontwikkeling tot visioenen
van hedendaagse designers die onze
toekomst zullen bepalen. Een must voor
al wie van design, kunst, architectuur
en vernieuwing houdt. Bij vertraging:
0473 42 20 02. Inschrijvingen tot
11 februari.
14.30 tot 16 uur, Design Museum,
Jan Breydelstraat 5, Gent;
13 euro - 9,5 euro (kortingen)
Info en inschrijven tot 11/2 bij
Vormingplus Waas-en-Dender,
03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

VORMING/INFO

Panamarenko Universum.
Tentoonstelling in MUHKA

Het Museum voor Hedendaagse Kunst
Antwerpen presenteert deze ontdekkingstocht in het mentale universum van
de kunstenaar, met een intieme kijk op zijn
artistieke proces. Naast topwerken is er
ook aandacht voor Panamarenko’s happenings uit de jaren 60, zijn natuurwetenschappelijke inzichten en zijn artistieke
statements. Voor het eerst wordt ook
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dieper ingezoomd op de inspiratiebronnen van de kunstenaar. ‘Panamarenko
Universum’ belicht tegelijk zowel de
veelzijdigheid als de diepgang van het
oeuvre van een bevlogen kunstenaartovenaar. Bij problemen: 0473 42 20 02.
Inschrijvingen tot 11 februari.
14 tot 15.30 uur, MUHKA,
Leuvenstraat 32, Antwerpen;
12 euro – 8 euro (kortingen)
Info & inschrijvingen, Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Maandag 23 februari


VORMING/INFO

Bakkerijbezoek bij bakker
Rudy
Bakker Rudy uit Hamme zet zijn bakkerij
voor ons open, we werken samen met
hem aan een gevarieerd aanbod broden
en klein gebak zoals je dagelijks bij de
warme bakker vindt, alle gebak en broden
krijg je mee naar huis.
18.30 uur, Heirbrug Kerk,
Veerstraat 12; 20 euro
Organisatie en info:
Femma Heirbrug Lokeren,
0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Perfecte ouders bestaan niet
Niet doet een relatie zo op haar
grondvesten daveren als het vader‑ en/
of moederschap. Een mooie verandering,
al is de roze wolk soms ver te zoeken. Als
ouder kan je het gevoel hebben er alleen
voor te staan met jouw twijfels en gevoelens. Het lijkt soms dat je de enige bent
die worstelt met het vinden van een nieuw
evenwicht. Een evenwicht dat je steeds
opnieuw moet zoeken als je kinderen een
jaartje ouder worden. Wel, je bent zeker
niet de enige.
20 uur, Cultureel Centrum Nova,
Molenstraat 2b te Wetteren;
7 euro (leden) – 4 euro (leden Gezinsbond)
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren,
www.gezinsbond.be/dianakoster
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Dinsdag 24 februari

VORMING/INFO

Info en inschrijvingen: Vormingplus
Waas-en-Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be,
www.vormingplus.be/waas-en-dender

Facebook
Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen op
Facebook zit en je vele nieuwtjes mist als
je er niet aanwezig bent. Je hebt er wel
zin in maar: Je weet niet waar te beginnen? Je bent bezorgd over je privacy?
Of je hebt al een profiel en wilt nog meer
mogelijkheden leren kennen?
19.30 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 8 euro – 5 euro
(Femmapas)
Organisatie en info:
Femma Heirbrug Lokeren,
0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Prenatale les – Borstvoeding
Zie 17 en 19 februari. Ook op 26 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)
VORMING/INFO

Ontwapenen om te
ontwikkelen? De Laatste
Dinsdag van februari
In 2011 gaf de wereld 1,74 biljoen dollar
uit aan militaire bestedingen. Dat is een onaanvaardbaar hoog bedrag dat in contrast
staat met de wereldwijde uitgaven voor
ontwikkelingssamenwerking, en voor talrijke economische, sociale, gezondheidsen milieucrisissen. Onderontwikkeling
zorgt ook voor conflicten en wapenhandel.
Voor Vrede vzw moet er daarom werk
worden gemaakt van een heroriëntering
van middelen om aan de echte menselijke
behoeften te voldoen. Hoe kan meer
werk worden gemaakt van ontwapening?
Pieter Teirlinck geeft een scherpe analyse
en schetst het werk van zijn organisatie.
Inschrijvingen tot 12 februari. CC Lokeren
i.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender,
GROS en Masereelfonds Lokeren.
20 tot 22.30 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5;
5,5 euro – 3 euro (kortingen)

Woensdag 25 februari


VORMING/INFO

BABBELonië
Zie 4 en 11 februari.
19.30 tot 21.30 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; gratis
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en‑ Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Naaiproject: reistas of
strandtas
Zie 11 februari.
19.30 tot 22.30 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12;
50 euro – 36 euro (Femmapas)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Naaiproject: dameskledij of
kinderkledij
Zie 11 februari.
19.30 tot 22.30 uur, Parochiezaal
Heirbrug, Veerstraat 12;
50 euro – 36 euro (Femmapas)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Naaicafé
Zie 11 februari.
20 tot 22 uur, Parochiezaal Heirbrug,
Veerstraat 12; 8 euro – 4 euro (leden)
Organisatie en info: Femma
Heirbrug Lokeren, 0486 40 83 07,
debackerh@hotmail.com
VORMING/INFO

Start to Organise
Om rustiger te kunnen functioneren,
is goed organiseren aangewezen.
Tegenwoordig kun je daarvoor een beroep

doen op een professional organiser.
Katrijn Declerck, professional organiser,
zal omschrijven wat dit beroep concreet
inhoudt; ze probeert je ook een idee te geven van hoe je efficiënt kunt organiseren in
het algemeen en opruimen in het bijzonder.
20 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
8 euro (leden) - 5 euro (niet‑leden)
Organisatie en info:
Markant Lokeren vzw,
Lieve Soenens, 09 376 90 66,
liema@skynet.be

Donderdag 26 februari


FILM

Exodus: Gods and Kings

Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en‑ Dender, 03 775 44 84,
waas‑en‑dender@vormingplus.be
VORMING/INFO

Dansworkshop met Alexander
Vantournhout
Voor iedereen die zin heeft om te bewegen. “Pas op 20-jarige leeftijd begon ik
te dansen. Ik probeer les te geven zoals
ikzelf via een ‘natuurlijke’ bewegingstaal
tot een hedendaags danser ben geëvolueerd.” Naar aanleiding van de voorstelling
‘Caprices’ op 27 februari.
19 tot 22 uur, CC Lokeren, Torenzaal,
Torenstraat 1; 10 euro (8 euro in
combinatie met ticket 27 februari)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Prenatale les – Arbeid en
bevalling

Ridley Scott – Verenigde Staten, Spanje,
Verenigd Koninkrijk 2014 – duur: 142’
‘Exodus: Gods and Kings’ vertelt over
de epische strijd van één man tegen een
machtig rijk. De film brengt het verhaal van
Mozes, als hij in opstand komt tegen de
Egyptische farao Ramses. Om te ontsnappen uit het door dodelijke plagen geteisterde Egypte, begint Mozes samen met
600.000 slaven aan een monumentale reis.
‘Ridley Scotts Exodus: Gods and Kings
is een intelligent en eigentijds Bijbelepos.
Dat doet hij door het boek Exodus uit te
benen, er met vier scenaristen originele
vondsten aan toe te voegen en nieuwe
accenten te leggen.’ (Knack)
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
6 euro – 5,50 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

Zie 17, 19 en 24 februari.
19.30 uur, kraamafdeling
AZ Lokeren, Lepelstraat 2
Organisatie en info: AZ Lokeren,
09 340 83 85 (kantooruren)

Vrijdag 27 februari


HOBBY/TOERISME

19de Atheneumquiz
Gooi al jouw kennis in de strijd, gaande
van actualiteit tot geschiedenis, sport,
muziek, wetenschappen, enz… Elke deelnemer wordt beloond met een leuke prijs.
De groepjes bestaan uit max. 5 personen.
Inschrijven kan telefonisch of per mail.
20 uur, Atheneum Lokeren,
Azalealaan 2
Organisatie en info: Atheneum
Lokeren, 09 348 18 18,
info@atheneumlokeren.be
PODIUM

BABBELonië

Alexander Vantournhout Caprices - dans / circus

Zie 5 en 12 februari.
9 tot 11 uur, Ontmoetingshuis
De Moazoart, Krekelstraat 9; gratis

‘Caprices’ is een meesterlijke voorstelling
van een artiest die circus en dans op
unieke wijze combineert. De bijzondere

VORMING/INFO

klanken van Salvatore Sciarrino vinden
hun tegenhanger in een krachtige
bewegingstaal. Even minutieus als Bachs
fuga’s, construeert Alexander een
voorstelling waarin hij gevaar en virtuositeit opzoekt, maar ook tijdloosheid en
bevreemding. Daarbij schakelt hij bliksemsnel over van extreme uitbundigheid naar
ironisch minimalisme, even grillig als de
muziek. Maar wedden dat u toch met een
bekend deuntje naar huis gaat?
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
12 euro – 11 euro (kortingen) 9 euro (waccobon/abo/‑26 jaar)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be
VORMING/INFO

Afval, een nieuwe grondstof
Afval, daar hebben we dagelijks mee te
maken. Het is een van de mindere kantjes
van onze moderne samenleving. We staan
er vaak niet bij stil hoeveel afval we jaarlijks deponeren in onze vuilbak en welke
impact dat heeft op ons milieu. Maar
afvalverwerking is ook een snelgroeiende
nijverheid. Victor Dries, Ovam, zal dieper
ingaan op het belang van afvalverwerking
en toekomstige evoluties.
14 tot 16.30 uur, zaal Het Volk,
Poststraat 4; 6 euro – 4 euro
(Okraleden) koffie inbegrepen
Organisatie en info: Okra‑academie
(seniorenacademie) Lokeren,
raf.van.de.putte@telenet.be,
www.okra.be/waasendender
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Zaterdag 28 februari


Organisatie en info:
Open VLD Lokeren,
marijke.duyck@vldlokeren.be

FEEST

Dans‑ en contactavond 35+
Zie 14 februari.
21 tot 3 uur, Feestzaal Den Orchidee,
Gentse Steenweg 142; 7 euro
Organisatie en info: Contact Soiree
vzw, www.contactsoiree.be

PODIUM

Xander De Rycke – 10 jaar
bezig, 2 uur grappig – comedy
Xander presenteert de ontknoping van
zijn onheilige stand-upcomedytrilogie.

HOBBY/TOERISME

Boekenruilrek
Zie 7, 14 en 21 februari.
10 tot 12 uur, Bibliotheek Lokeren,
Kerkplein 3
Organisatie en info:
www.facebook.com/Boekenruilreklokeren
HOBBY/TOERISME

Moerasmonster-dropping
Zin om samen met mama, papa, broer of
zus op zoek te gaan naar het moerasmonster? Ben je minstens 6 jaar oud en kan je
al een zestal kilometer stappen? Zoek dan
maar alvast jullie zaklamp en een paar stevige laarzen of bottines. We gaan samen
op stap in en rond Lokeren. Inschrijvingen
kan tot en met vrijdag 20 februari.
Tussen 16 en 20 uur;
3 euro (leden) – 4 euro (niet‑leden)
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren, Trui en Tom,
09 328 78 51, tomentrui@fulladsl.be
PODIUM

Hij sluit af met een grote knal, veel drama,
brokstukken en wat schuine moppen.
Maak u klaar voor ‘Zijn derde show’. Hoe
het hierna verder met hem zal vergaan,
weet niemand. Xander De Rycke werd
bekend bij het grote publiek toen hij in
2007 de finale won van de Comedy
Casino Cup (Canvas). Daarnaast won hij
prijzen zoals de Lunatic Comedy Award
en de Homo Cabarectus 2006.
20.15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
13 euro – 12 euro (kortingen) –
10 euro (‑26jaar/abo/waccobon)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

TENTOONSTELLING

1ste Lokers Schlagerfestival

zaterdag 14 juni 2014
tot 15 februari 2015


Met o.a. Roxane, Kurt Lotigiers,
Elke Taelman, Salim Seghers, De Romeo’s,
Steve Tielens, Paul Severs en Jo Vally.
Ook sponsorpaketten te verkrijgen.
18 uur (deuren open), zaal
Sporting Lokeren, Daknamstraat 91;
25 euro (voorverkoop) – 30 euro (aan
de kassa)
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Tentoonstelling ‘Terug thuis
als de bladeren vallen… Het
lot van de Lokeraars tijdens
WOI’
De tentoonstelling in het Stadsmuseum
brengt het verhaal van het thuis- en
oorlogsfront tot leven door voorwerpen,
filmpjes, foto’s, brieven en officiële
documenten. Een groot inzamelmoment in
2013 bracht heel wat ongekend materiaal
naar boven. Hierrond werkte de conservator een boeiende tentoonstelling uit met

heel veel aandacht voor het dagelijkse
leven van vrouwen, kinderen, militairen en
burgers…
Dit boeiende verhaal biedt de huidige
generaties een inkijk op het leven van
de gewone man tijdens de bezetting.
Scholen kunnen een rondleiding reserveren via het Infopunt Toerisme.
Stadsmuseum Lokeren, Markt 15A,
Lokeren, museum@lokeren.be,
09 340 44 58

Finissage lezing met beeldprojectie ‘Terug thuis als de
bladeren vallen…’
Het lot van de Lokeraars tijdens WOI met
aansluitend receptie.
Als afsluiter van de succesvolle tentoonstelling rond WOI in Lokeren geeft Rudi
De Clercq een lezing met beeldprojectie over het thema. Rudi De Clercq is
stadsgids, boeiend verteller en auteur van
het boek ‘Overleven in Lokeren, Daknam
en Eksaarde tijdens WOI’.
Aansluitend wordt u een glaasje
aangeboden op de laatste dag van de
tentoonstelling. De lezing vindt plaats in
de onthaalruimte van het Stadsmuseum,
bij veel inschrijvingen in de Torenstraat,
Cultureel Centrum.
10.30 tot 12 uur, Stadsmuseum
Lokeren
Info en reservaties tegen 11
februari (noodzakelijk): Infopunt
Toerisme, Markt 2, 09 340 94 75,
toerisme@lokeren.be

Hall CC Lokeren - Kerkplein 5
De tentoonstellingen in de Hall zijn gratis.
Open van dinsdag tot vrijdag tijdens de
kantooruren en voor en tijdens activiteiten.
Info op 09 340 50 56.

Loopt nog tot zondag
1 februari 2015


Lucifer Art Project - 		
vzw Jeugdclubs
I.s.m. CC Lokeren
Op een druilerige zomeravond kwamen
deelnemers van de workshop lichtfotografie georganiseerd door Lucifer, samen. Na
een helse rit in de tropische regenval werd
een kampement opgesteld in de outback
van Waasmunster. Gewapend met
statieven en camera’s wachtten ze op de
duisternis, zodat de magie kon beginnen...
Info: lucifer.art.project@gmail.com,
www.facebook.com/lucifer.art.project

Van donderdag 5 februari
t.e.m. dinsdag 3 maart 2015


Wase Voorronde Kunstbende
De winnaars van de Wase voorronde
Kunstbende 2014 in de categorieën
fotografie en beeldende kunst stellen
hun werken tentoon in CC Lokeren, in
aanloop naar een nieuwe editie van deze
kunstwedstrijd voor jongeren (13-19 jaar)
op 14 maart 2015 in CC St-Niklaas.
Met werk van Flore Pensaert, Viola Claeys
en Astrid Goossens (fotografie) en
Louize Oosterlinck, Gilles Poilvet en Klara
Vanstraelen (beeldende kunst). Daarnaast
kan je de teksten lezen van de winnaars in
de categorie TXT.

Lokeren en aansluitend maken we een
rustige wandeling langs mooie plaatsjes
met tal van wel héél bijzondere proevertjes. Je komt meer te weten over de
geschiedenis van de chocolade, waarom
de Belgische chocolade de beste is, waar
Chocolate Valley in Lokeren ligt, waarom
chocolade gezond is en last but not least,
wat jouw keuze van die ene praline over
jouw persoonlijkheid zegt. We eindigen bij
A-Piece‑of‑Cake met een ‘specialleken’
en een tas koffie of thee.
14 uur, Infopunt Toerisme, Markt 2;
15 euro (leden gezinsbond) –
17 euro (niet‑leden)
Organisatie en info:
Gezinsbond Lokeren,
Leen Meyskens, 0486 92 02 63,
ronyleen@hotmail.com
PODIUM

Hubert Damen - Ik zou wel
eens willen weten - muziek /
matinee

WORDT VERWACHT
Zondag 1 maart


HOBBY/TOERISME

Chocoladewandeling
We starten de chocoladewandeling in het
bakkerijmuseum van het Stadsmuseum

Waarom blijft de mens wanhopig zoeken
naar geluk, de onmogelijke liefde,
absolute macht, het eeuwig leven?
Slachtoffer van zijn eigen dromen? Ja, en
met één zekerheid de dood. Het enige
wat ons dan rest, is relativeren en een
flinke dosis humor.

Met een vrank bakkes maar een warm
hart brengt Hubert Damen teksten en
liedjes van onder andere Herman de
Coninck, Wannes van de Velde, Hugo
Claus, Bram Vermeulen, Paul van Vliet,
Ramses Shaffey, en soms ook iets van
hemzelf, maar dat hangt van het moment
af. Dit alles wordt overgoten door
prachtige jazzmuziek, gespeeld door
5 schitterende muzikanten..
15 uur, CC Lokeren, Kerkplein 5;
15 euro – 14 euro - 12 euro (kortingen)
Organisatie en info: CC Lokeren,
09 340 50 56, tickets.ccl@lokeren.be

Woensdag 4 maart


VORMING/INFO

Inleiding op barefooteconomie
- winkelen op blote voeten
Waarom is verder consumeren zoals we
bezig zijn geen optie? Veronique, bevlogen transitie-ambassadrice en economiste toont ons de werkelijkheid vanuit
een bijzonder verrassend perspectief.
Op haar geheel eigen wijze laat ze je
kennismaken met het behoeftemodel
van de Chileense econoom Manfred
Max Neef. Duik mee in het inspirerende
verhaal van de barefooteconomie.
Bekijk de enorme uitdagingen en verken
nieuwe mogelijkheden. Raar dat andere
studies en analyses over behoeften de
link niet leggen tussen het ongebreideld
creëren van behoeften en de daarbij
behorende vervuiling. Sta stil bij het
feit dat afval nooit verdwijnt van onze
planeet en ontdek dat economische
groei niet de enige manier is om
welvaart te creëren. Vormingplus Waasen-Dender in samenwerking met IDM,
dienst milieu en landbouw stad Lokeren.
Inschrijvingen tot 20 februari.
19.30 tot 22 uur, CC Lokeren,
Kerkplein 5; 3 euro – 1,50 euro
(kortingen)
Organisatie en info: Vormingplus
Waas‑ en Dender, 03 775 44 84,
www.vormingplus.be/waas‑en‑dender

in Lokeren
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