Buurt- of kinderboerderij

Ploeteren in de moestuin, genieten van en
zorgen voor dieren: dat brengt natuur en mens,
kind en oudere, buurtbewoner en toevallige
passant dichter bij elkaar.

Biodiversiteit: ‘Ons Blokske’

Insectenhotels en bloemenweides helpen de
biodiversiteit en kunnen ook in jouw tuin,
aan je gevel of op je balkon voor meer leven
zorgen. Kijk goed rond en laat je inspireren.

Fietsdrempels

In Lokeren fietsen is zalig en ontspannend
maar vaak ook enerverend. We dromen van
veilige, rustige en goed aangeduide fietspaden,
vloeiend en zonder storende drempels.

Samentuinen

VeloQueeste
Haal samen met je bubbelgenoten je stalen
ros van stal, geef de pedalen de ‘voetgroet’ en
ontdek 25 kilometers lang de zotste, warmste,
goestinggevende dromen over het Lokeren van
de toekomst. De meest uiteenlopende ideeën
passeren de revue. Geschift of briljant? Oordeel
vooral zelf!
De VeloQueeste is een fietstocht van de Lokerse
Queesten die je op eender welk moment in
augustus of september kan doen. Alleen of in
gezinsverband. De app izi.TRAVEL, de website van
de Lokerse Queesten en QR-codes op je parcours
leiden je langs plekken in Lokeren waarover
telkens een verhaal wordt verteld…

Wat als een 20-tal tuiniers zo’n 6 jaar lang
kunnen experimenteren en proeven van samen
tuinieren ‘in eigen beheer’. Geniet met ons
mee van onze ervaringen in zomer en winter.

Ontdek de 15 dromen en deel je ervaringen via
www.lokersequeesten.be. Deel jouw foto's met
#VeloQueeste en volg ons op facebook.com/
lokersequeesten.

Zwevende fietsbrug in Lokeren (Feat Tania

De Lokerse Queesten: dat zijn enthousiaste
Lokeraars, in een eigenzinnige samenwerking
met Vormingplus Waas-en-Dender, Masereelfonds
Lokeren, Vagevuur en Stad Lokeren. Met de steun
van Cultuurraad Lokeren, de provincie OostVlaanderen en de Vlaamse overheid.

Van de Sanden)
De fietssnelweg Zele-Lokeren biedt een
heerlijk traject. Maar plots is die ‘snel weg’.
Een prettig gestoorde buurtbewoner droomt
over een totaaloplossing: de zwevende
fietsbrug...

Kernverdichting (Feat Tania Van de Sanden)

Wat als Lokeren groeide qua inwoners?
Niet door nieuwe verkavelingen, maar door
slimmer te bouwen in het centrum? En Lokerse
architecten die met verbeelding nieuwe
woonvormen ontwikkelen.

Voedselteam - korte keten

De ‘Week van de Korte Keten’ wordt dit jaar
de ‘Zomer van de Korte Keten’. We zetten de
lokale initiatieven hier graag op een rijtje. ‘You
name it’ en Lokeren heeft het. Ontdek ze snel.

De route is coronaproof, kindvriendelijk
en rolstoeltoegankelijk.
Meer info op www.lokersequeesten.be
v.u.: Koen de Visscher (Masereelfonds) Voermanstraat 12 Lokeren © Lokerse Queesten
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VeloQueeste

OP SAFARI IN EIGEN STREEK
Vanaf augustus prikkelen de Queesten
de Lokerse geesten!

www.lokersequeesten.be
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Makersnest

Wat als de Oude Post een soort centrale plek in
Lokeren was voor alles wat te maken had met
zelf dingen maken en repareren? Welkom in
het Makersnest.

Scan onderweg de QR-codes
en droom mee over het
Lokeren van de toekomst

fietspad

Openluchtcinema

Wat als er een openluchtcinema in het Prinses
Josephine Charlottepark was? Ontdek hier het
programma voor september 2040...

Stationsomgeving 2040

Wat als je van de stationsbuurt weer het
bruisende trefpunt van de stad maakt? Fred
Van Remoortel toont je op een heel visuele
manier hoe je die dromen effectief kan
realiseren...

Verbindend samen leven
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Over welke warme samenleving droom jij? Op een
zonnige lenteavond filosofeerden we hierover.
Maakte of kreeg jij al een leuke bedanking?
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Scholen met meer middelen

fietspad

Wat als scholen geld in overvloed hadden? We
vroegen het jongeren en kregen heel wat toffe
reacties. En wat denk jij? Wat zou een school
zoal kunnen doen met 10 miljoen?

Hondenspeelweide

6

Wat als honden heerlijk zouden kunnen
rondlopen in een veilig afgemaakte zone?
Ontdek hier alle voordelen. Deze reeds
omheinde plaats is uitermate geschikt.
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Rustbanken om te ont-moeten

Oef, je bent halfweg. We zetten hier voor jou
een bank om op adem te komen. Geniet van het
landschap, de natuur, andere mensen… Waar
staat jouw ideale droom-bankje?

Natuurbegraven

Wat als we zouden kunnen kiezen voor een
plekje in een bos in plaats van een klassieke
begraafplaats? En, komt de Durme ook in
aanmerking? Droom je mee van zo’n plekje?
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