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Portus Ganda 

Aanvaren; 1 - 3 mei 

Mogelijkheid tot stadswandeling met gids, zie inschrijvingsformulier 

kostprijs gratis 

VVW Mendonk 

Aanvaren; 4 - 6 mei 

Bij aankomst s'avonds Gentse waterzooi ( zie inschrijvingsformulier) 

kostprijs 12€pp 

Bij vertrek mogelijkheid tot ontbijt ( zie inschrijvingsformulier) 

kostprijs 9 € 

 

LOKEREN 

Maandag 7mei: namiddag. 

Fietsuitstap “De Ronde van Urbanus”. 

Maandag 7 mei van 14 tot 17.30 uur 

 Op een tocht van 15km fietsen we op een rustig tempo door de mooiste stukjes natuur en 

langs pittoreske Lokerse buitenwijken. Op enkele bijzondere plaatsjes geeft een toeristische 

gids wat uitleg. Grappige Urbanusbordjes wijzen de weg door Lokeren, Daknam en Eksaarde. 

Onderweg houden we halt aan een gezellig fietscafé waar u van een streekbiertje of ander 

drankje kan genieten.  

Deelname: 4€pp. Drankje ter plaatse te betalen. 

Wie graag een fiets huurt voor die dag, kan terecht bij het nabijgelegen Fietspunt aan het 

NMBS-station of bij Fietsenzaak Mobibikes, Groendreef. www.mo-clean.be  

www.mobibikes.be  

Vertrek: Infopunt Toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren 

 

 

http://www.mo-clean.be/
http://www.mobibikes.be/


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Dinsdag 8 mei 

Wandel mee met de Lokerse stadsgidsen! 

Dinsdag 8 mei van 14 tot 16 uur 30 

- een stadswandeling “Het hart van Lokeren” 

We vertrekken vanop de Markt langs beelden, gebouwen, mooie verborgen plekjes en 

gezellig horecazaken. De gids laat je tijdens de wandeling van ongeveer 2 kilometer 

kennismaken met de geschiedenis en bevolking van Lokeren. 

Deelname: 4€ (drankje ter plaatse te betalen) – maximum 25 personen 

Start: Infopunt Toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren 

 

 



         

OF 

 

 

 

 

 

 

een parkenwandeling “Cultuur in ’t groen”: 

Midden in het centrum van Lokeren liggen prachtige stadsparken met merkwaardige villa’s, 

ijskelders, een dierenpark, kruidentuin en arboretum. We eindigen onze wandeling in taverne 

“Het Bospark”. 

Deelname: 4€ ( drankje ter plaatse te betalen) – maximum 25 personen 

Start: Infopunt Toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren 



 
 

Dinsdag 8 mei: avond kroegentocht 

19u00 tot 22u00 vertrekplaats aan de tent 

4 locaties, 4 groepen, in elke locatie 1 consumptie voorzien 

de exacte locaties nog niet allemaal gekend  door Toerisme Lokeren 

kostprijs 12 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Woensdag 09 mei 

Busdagrit B(l)oeiende Streek  

We trekken met de bus van Lokeren richting Lochristi naar de Tuin van Gent. 
We starten in brasserie De Molen met koffie en een Hazenkoek en rijden naar de Lokerse wijk 
Oudenbos waar de bloemenvelden, serres en mooie tuinen er op wijzen dat we in de B(l)oeiende 
streek aangekomen zijn. De bus rijdt door het aardbeiendorp Beervelde. We brengen er een bezoek 
aan het historische kasteelpark van Beervelde waar het weekend nadien de Open Tuindagen 



plaatsvinden. 
Op de middag houden we halt in feestzaal Breughel voor een lekker dagmenu. 

De tocht leidt in de namiddag naar het hart van de bloemengemeente Lochristi en de bakermat van 
de sierteelt. We brengen een bezoek aan de azaleakwekerij De Clercq waar elke deelnemer na de 
rondleiding een fleurig cadeau krijgt.  

 

Tijdsschema: 

9:15 uur : Bus haalt de deelnemers op aan de Markt. 

9:30 uur: Koffie met hazenkoek in brasserie De Molen Heirbrugstraat met kort bezoek 

aan de Molen. 

10:15 uur: vertrek rondrit Bloeiende streek deel 1 met bezoek aan het park van 

Beervelde.  

12 uur 15: lunch in-hotel Begonia in Lochristi 

  Amuse 

  soep 

  zelf gesneden frietjes met stoofvlees Reinaert en sla 

  koffie 

  drank ter plaatse af te rekenen. 

14 uur 30: rondrit deel 2 met bezoek aan Azaleakwekerij-de Clercq  

17:00 uur: terug op de Markt in Lokeren. 

Reizen de Durme max 56 personen: 

Gids: Linda Schelfhout  

kostprijs; 46 € all in 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Donderdag 10 mei 

10u tot 12u00  2de hands botenmarkt 

Lokeren - Op Hemelvaartdag heeft een bijzondere rommelmarkt plaats. Enkel 

watersportmateriaal is te koop.  

Wie op zoek is naar een goedkope surfplank, een luxe jacht of gewoon een zwembrilletje is in 

de Heilige Geestmolenstraat aan het juiste adres. Omgekeerd kunnen watersporters die hun 

materiaal van de hand willen doen, op dezelfde plaats een verkoopstandje opstellen om hun 

spullen te koop aan te bieden aan de potentiële kopers. V.V.W. Lokeren vergelijkt de sfeer op 

de botenmarkt met die op een rommelmarkt. 

 

"De bezoekers vinden er allerlei dingen aan de meest uiteenlopende prijzen. Zo zijn er 

mensen die voor de zoveelste keer proberen om hun surfplank te verkopen. Telkens verlagen 

ze de prijs en zo kan je echt koopjes doen. Vooraf inschrijven is niet nodig, elke deelnemer 

kan volledig vrij zijn materiaal te koop aanbieden. Naargelang de omvang van het 

aangeboden vaartuig of materiaal vragen we standgeld. We zorgen ook voor sfeer op de 

markt. Zo is er voor de kinderen terug een springkasteel. Er zijn ook demonstraties van 

kajakpolo en optimistzeilen", vertelt voorzitter Johan Van Den Keybus. 

 

De Lokerse zeilclub beschikt ook over een eigen zeilschool met door BLOSO erkende 

monitoren en dit gedurende vijf dagen in de week of tijdens weekends. Kinderen vanaf 8 jaar 

en volwassenen kunnen zich opgeven voor het volgen van een cursus zeilen of surfen. De 

tweedehandsbotenmarkt heeft plaats op 17 mei rond het zeilmeer in de Heilige 

Geestmolenstraat, van 07u tot 13u. Info over de zeilschool via e-mail naar info@vvw-

lokeren.be 

 



 

donderdag 10 mei 

14u00  bezoek stadmuseum met gids 

kost prijs 4€ 

- bezoek aan het Stadsmuseum Lokeren 

- Het Stadsmuseum vertelt de geschiedenis  van de stad met objecten film- en fotobeelden, 

geluidsfragmenten en veel verhalen. Heel bijzonder is de geschiedenis van de haarsnijderij, 

een industrie waar Lokeren in heel de wereld voor bekend was. Daarnaast bevat het 

Stadsmuseum Lokeren ook het Nationaal Beenhouwersmuseum, een oude bakkerswinkel en 

een schattenkamer. 

- Deelname: 4€ – maximum 25 personen 

-  
 

 

Donderdag 10 mei; avond BBQ 19u00, 

 kostprijs.. ..18€..... 

sport en feestzaal Lokeren 

BBQ bestaat uit, 

bbq worst, varkenssaté, beenhesp,groentenbuffet, sausen, brood 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

vrijdag 11 mei 

ontbijt in de feestzaal Lokeren ?????? 

van 08u30 tot 10u00, kostprijs ........ 

bestaande uit 

koffie, thee, melk 

ontbijtkoek,  

 brood 

choco, confituur,boter 

ham & kaas 

yoghurt 

gebakken spek  & roerei 

kostprijs    9€ 

 

Vrijdag 11 mei namiddag 

Optocht en ontvangst (receptie) op stadhuis 

vertrek om 14u00 aan de tent 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 12 mei avond 

Diner,19u00  feestzaal stad Lokeren 

 kostprijs...28€...... 

bestaande uit; 

koud buffet; 

tomaat garnaal en opgespoten eitje 

hespenrolletje met asperges 

paté van het huis 

rauwe ham met meloen 

varkens en rundsgebraad 

saladebar & brood 

Warm buffet 

scampie met duivelsaus 

varkenshaas met mosterdsaus 

lamsragout  

warme seizoensgroenten, kroketten ,gratinpatatjes 

Dessert 

rijstpap, chocomousse, fruitsla, vlaaien 

 


