DUURZAAM, NATUURLIJK

STAD LOKEREN EN PARTNERS ORGANISEREN FEESTELIJKE DUURZAAMHEIDSDAG
ZONDAG 10 JUNI 10-18 UUR • MARKT EN GROTE KAAI

Duurzaam wordt stilaan het nieuwe normaal. Ook Stad Lokeren werkt met overtuiging en enthousiasme aan duurzaamheid, op heel diverse vlakken. Via een gemeentelijk klimaatactieplan wil de
stad de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% verminderen.
Om duurzaamheid op een leuke en informatieve manier in het zonlicht te zetten, organiseert het
stadsbestuur met een hele reeks partners een feestelijke zondag onder het motto ‘Duurzaam,
natuurlijk’ op 10 juni. Een boerenmarkt, een infomarkt, een fietstocht, demonstraties, een
proeverij van de Lokerse stadswijn, een autorenbaan van oude meubels, een treintje op zonneenergie: genoeg om u en uw kroost een onvergetelijke zondag te bezorgen. En helemaal gratis
bovendien. Het volledige programma vindt u hieronder.

WOENSDAG 6 JUNI

ZONDAG 10 JUNI (VAN 10 TOT 18 UUR)

‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ –
infosessie Vorming Plus
Laagdrempelige, humoristische en
interactieve lezing over klimaatopwarming
door Pieter Boussemaere. Woensdag
6 juni om 19.30 uur, ontmoetingsruimte
stadhuis.
Praktisch: gratis inschrijven via Vorming
Plus: www.vormingpluswd.be

Fietstocht ‘Duurzaam, natuurlijk’
Een groene en duurzame fietstocht van ongeveer
15 km met onderweg drie haltes: Linea Trovata, de
Alpacaboerderij en ’t Groenselhof. Bij elke stopplaats
krijg je een kort woordje uitleg over de duurzame
werking van het bedrijf.
Vertrek: fietstocht met gids: 10 uur of 10.30 uur; fietstocht zonder gids: aanmelden van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Praktisch: start: Infopunt Toerisme, Markt 2,
einde: Markt. Gratis. Inschrijven voor de fietstocht met
gids is noodzakelijk en kan via toerisme@lokeren.be of
09 340 94 74

DONDERDAG 7 JUNI
Natuurlijke poetsproducten
Infosessie: ‘Hoe maak ik zelf duurzame
poetsproducten?’. Donderdag 7 juni om
19.30 uur, Torenstraat CCL.
Praktisch: prijs: 5,50 euro (2,50 euro met
korting). Deze infosessie is reeds volzet.

‘Stille trein’:
rij mee met een treintje op zonne-energie
Parcours Markt – Poststraat – Sportlaan – Grote Kaai.
Doorlopend. Gratis.

ONDER DE SHELTER (Markt)
Boerenmarkt Lokerse thuisverkopers
Promotie en verkoop van in Lokeren geproduceerde land- en tuinbouwproducten. Proef en koop
lokaal geproduceerde kwaliteitsvolle producten
tegen een eerlijke prijs.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.
Workshop en educatie melkverwerking
met Gezoarse melk
Leer meer over het product melk en maak zelf
yoghurt en boter met melk van de melkveehouderij van Gerrit Audenaert. Workshop door melkveehoudster Tineke D'hondt.
Workshops om 14 uur en om 16 uur, educatieve
vorming is doorlopend.
Praktisch: gratis, vrije deelname.
Groentepakket Lokerse landbouwers
Koop en/of bestel uw groentepakket van Lokerse
landbouwers tegen een eerlijke prijs. Het groentepakket wordt samengesteld en verkocht door de
VLOT-scholen in Lokeren. Er zijn 50 groentepakketten te verkrijgen.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.
Praktisch: 10 euro per pakket (seizoensaanbod
groenten en fruit inclusief cadeaucheque stad

Koop een groentepakket van
de Lokerse landbouwers

Lokeren t.w.v. 5 euro om te spenderen bij de
thuisverkopers). Beperkt aanbod!
De Toevlucht vzw – afdeling Lokeren
Deze vereniging verzorgt sinds 2006 maandelijks
een voedselbedeling voor meer dan 500 personen
en gezinnen met een laag inkomen, die wonen in
Lokeren.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.
Praktisch: steun dit goede doel,
zie: www.detoevlucht.be
Stand Stedelijke Raad voor Land- en Tuinbouw
Landbouweducatie: rad voedselkilometers (van
hoe ver komt ons voedsel?), de frietjesmachine:
over de teelt van aardappelen, omzetten van
landbouwproduct tot verbruiksproduct.

OP DE MARKT
Doorlopend: muziekband Trashbeatz
(met gerecycleerde instrumenten)
Wist je dat er muziek zit in afval? De gemaskerde
wezens van Trashbeatz toveren de gekste dingen
uit hun vuilbak: van een levend drumstel tot een
swingende xylofoon, alles kan!
Tussen de concertjes kan je aansluiten bij

muziekband Trashbeatz

een workshop waarbij je allerhande goed
klinkende maar waardeloze spullen omtovert tot
volwaardige instrumenten. In de gezamenlijke jam
zal je snel ontdekken dat iedereen gevoel voor
ritme heeft.
Wanneer? Tussen 12.45 uur en 16.30 uur. De
groep opent het evenement, en verschijnt her
en der doorheen de namiddag op het podium
en tussen de kraampjes. De optredens worden
afgewisseld met een open workshop (jam).
Praktisch: gratis.
Lokale drank- en eetstanden verzorgd door
Lokerse brouwers, landbouwers, KVLV en CVO
Leerstad
Eet en drink kwaliteitsvolle voeding tegen een
eerlijke prijs.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.

Proeverij van de wijn
uit stadswijngaard ‘De Vinnigaard’,
in primeur van eerste oogst (2017)
Na 4 geduldige jaren is de wijn van de in 2014
aangeplante stadswijngaard ‘De Vinnigaard’ voor
het eerst te proeven op dit evenement. De wijn
zal geschonken worden door wijnboer Lode, die
u het project zal presenteren. U kunt hem alle
vragen stellen over wijnbouw, wijn maken of wijn
proeven. Op de parking naast de bomen.
Proefsessies van 13 uur tot 14.30 uur, van 15 uur
tot 16.30 uur en van 17 uur tot 18 uur.
Praktisch: gratis, 1 proefportie (maximum een
half wijnglas) per persoon, niet reserveren.
Avondonderwijs PCVO Scheldeland
Tentoonstelling hoeden maken en demo
upcycling, bijvoorbeeld juwelen maken met oude
fietsbanden, plus informatie over warmtepompen
en ledverlichting.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.
Tentoonstelling van tuinmeubelen door het
GO!Technisch Atheneum
Tentoonstelling/gebruik van zelfgemaakte
tuinmeubelen door de leerlingen van het
GO!Technisch Atheneum. De meubelen werden
gemaakt uit steigerhout.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur
CVO Leerstad
Aardbeigebakjes gemaakt van producten die
rechtstreeks van bij de lokale kweker komen,
upcycling-workshop/demonstratie: ‘Van oud naar
decoratief’, workshop: ‘Geurzakjes maken’ (met rijst
en etherische oliën).
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.

IDM – infostand

IDM – infostand
Demonstratie kringlooptuinieren in de
compostmobiel door de kringloopkrachten.
Verder ook een algemene infostand over sorteren,
kindjes kunnen sorteereendjes vissen en de
ouders kunnen restjesrecepten proeven en heel
wat tips opdoen om voedselresten te vermijden.
Promotie project ‘DrinKraantjeswater’ van de
Watergroep (www.drinkraantjeswater.be).
Doorlopend van 12 uur t.e.m. 18 uur.
Praktisch: gratis, niet reserveren.
Interwaas - infostand
Info over de werking van Interwaas, met
uitvoerige aandacht voor woonprojecten, de
Vlaamse energielening en Waasland Klimaatland.
Er wordt ingezoomd op het klimaatbeleid in het
Waasland, met zowel CO2-uitstootgegevens als
klimaatacties. (www.waaslandklimaatland.be)
Doorlopend van 12 uur t.e.m. 18 uur.
Praktisch: gratis, niet reserveren.
Vorming Plus - infostand
Algemene info over werking en aanbod Vorming
Plus Waas en Dender, vorming voor volwassenen,
meer info : www.vormingpluswd.be, doorlopend
vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.
Workshop: ‘Maak een knuffel van je oude sok’,
van 13 uur tot 16.30 uur. Wie deelneemt aan de
workshop, brengt een oude sok mee.
Praktisch: gratis, niet reserveren.
Kinderanimatie:
Autorenbaan De Figuranten
De oude meubels van oma werden omgetoverd
tot het mafste wagenpark van het land. Kasten,
bedden, nachtkastjes en tafels moesten eraan

Sorteereendjes vissen (IDM)
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Zonnepanelen op het dak van
het Sport- en Jeugdcomplex

geloven, maar ze herleven nu als ware
racewagentjes. Geschikt voor alle
leeftijden en voorzien van passend
commentaar.
Doorlopend van 12 uur t.e.m. 18 uur.
Praktisch: gratis, niet reserveren.
Autorenbaan De Figuranten

OP DE GROTE KAAI
VLOT! VTI
Demonstratie van een windmolen en een
oplaadpaal voor fietsen met zonnepanelen.
Doorlopend vanaf 12 uur t.e.m. 18 uur.

Testritten met een waterstofvoertuig en een
CNG-wagen, van 12 uur tot 17 uur.
Praktisch: inschrijven voor infosessies en
testritten via marketing@dats24.be

DEMONSTRATIESTAND STAD LOKEREN –
ALLES WAT DUURZAAM IS
(ledverlichting, elektrische werktoestellen,
CNG-voertuigen)
BEZOEK DE ZONNEPANELEN
op het dak van het Sport- en Jeugdcomplex
Via hoogtewerker. Doorlopend.

INFOSTAND EANDIS
Over BENOveren (beter renoveren) en de
Burenpremie, en andere renovatiepremies.
Doorlopend, zonder inschrijving.

DEMONSTRATIESTAND DATS24 EN EANDIS
Infosessies van 11 uur tot 12 uur en van 14 uur
tot 15 uur.

PRAKTISCH
Organisatie: Stad Lokeren en partners.
Gratis. Informatie:
www.lokeren.be/duurzaamnatuurlijk

