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een gas- of houtskool BBQ
ontvangt u

een waardevol geschenk

ondek ons groot
BBQ-assortiment

Bij afgifte van deze

BON
bij

ontvangt u

bij aankoop van een 
gas-BBQ
6 kg gas
twv e 22,99 gratis* 

bij aankoop van een 
Houtskool-BBQ
10 kg houtskool 
twv e13,49 gratis**

* waarborg voor de gasfles dient wel 
betaald te worden

** bij aankoop van een BBQ vanaf e150

Reglement ter inzage bij brico lokeren
niet cumuleerbaar met andere lopende kor-
tingen of acties. Zolang de voorraad strekt

Praktische informatie

Situering wedstrijd Als VIP naar de GP Stad Lokeren!

wanneer: zondag 23 juni 2019 vanaf 12u15

waar: Oscar Van Rumst-stadion (atletiekpiste naast zwembad)

deelnemersveld: (inter)nationale (sub)top tot recreatieve wedstrijdatleet

toegangsprijs: € 5

VIP-tickets: € 50 excl. btw

De pijlsnelle blauwe Mondo-piste aan de boorden van de Durme wordt op zondag 23 juni 2019 opnieuw 
het strijdtoneel voor honderden (inter)nationale (sub)toppers en recreatieve wedstrijdatleten.

De Grote Prijs Stad Lokeren is die dag al aan haar twaalfde editie toe, een editie waar de Lokerse sport-
liefhebber alweer duimen en vingers van zal kunnen aflikken. Met Volvo Charels mogen we een nieuwe 
hoofdsponsor verwelkomen!

De Lokerse Atletiekvereniging AVLOvzw wil met deze wedstrijd een hoogkwalitatieve sportieve organisatie 
neerzetten met uitstraling in Vlaanderen en ver daarbuiten. Vorig jaar stonden atleten uit meer dan 20 ver-
schillende landen op de piste, met als enige doel: records breken.

Ook dit jaar zullen weer heel wat atleten limieten nastreven voor internationale kampioenschappen, zoals 
het WK Atletiek dat deze zomer zal doorgaan in Doha (Qatar). De Grote Prijs draagt opnieuw de titel van 
‘Flanders Cup’, een resultaat van jarenlange kwaliteitsvolle piste-organisaties.

Een must dus voor wie geïnteresseerd is in een namiddag (top)sport in Lokeren.

Beleef de Grote Prijs Stad Lokeren vanop de eerste rij en laat je verwennen door onze VIPformule, in samenwerking 

met De Feestarchitect. In een aangenaam groen kader, vlak naast de piste, wacht om 12u30 een lekker aperitief 

en diverse hapjes. Vanaf 13u30 volgt een buffet met Vlaamse gerechten en af-

gerond wordt met een zoet dessert. Om 15u30 sluiten we af en krijgen de atleten 

onze verdere aandacht.

VIP-tickets kosten € 50 excl. btw.

Inschrijven kan via een mailtje naar
wannes.vanlancker@avlo.be
en dit tot 15 juni 2019.

Gentse Steenweg 9
9160 Lokeren
www.noppeslaapcultuur.be

 @pretadormir

Op het gloednieuwe pretverdiep ontdek je de mooiste 
nachtkleding en homewear collecties, kwaliteitsvolle trendy 
lingerie, zacht bedlinnen en inspirerende interieuraccessoires. Een 
totaalervaring en een perfecte aanvulling op de benedenverdieping 
met zijn kwaliteitsvolle bedden en hoofdkussens. Een concept store 
met focus op de slaapwereld.noppe slaapcultuur, hemels slaapcomfort

Slaapcomfort  • Linger ie • Nachtkledi j  • Beachwear • Bedl innen • Inter ieur

YUMMMMMMI
Podologisch 

onderzoek en/of 
loop– en

ganganalyse na 
afspraak .

Roomstraat 16-18
9160 Lokeren

T 09 349 21 01
www.houseoffeet.beORTHOPEDISCHE SCHOENEN • STEUNZOLEN • COMFORTSCHOENEN

SUMMMER

RIJDEN... CHARELS NATUURLIJK

WWW.CHARELS.BE TWEEBRUGGENSTRAAT 61, 9160 LOKEREN

Situering wedstrijd

De pijlsnelle blauwe Mondo-piste aan de boorden van de Durme wordt op zondag 23 juni 
2019 opnieuw het strijdtoneel voor honderden (inter)nationale (sub)toppers en recreatieve 
wedstrijdatleten.
De Grote Prijs Stad Lokeren is die dag al aan haar twaalfde editie toe, een editie waar 
de Lokerse sportliefhebber alweer duimen en vingers van zal kunnen aflikken. Met Volvo 
Charles mogen we een nieuwe hoofdsponsor verwelkomen!

De Lokerse Atletiekvereniging AVLOvzw wil met deze wedstrijd een hoogkwalitatieve 
sportieve organisatie neerzetten met uitstraling in Vlaanderen en ver daarbuiten. Vorig 
jaar stonden atleten uit meer dan 20 verschillende landen op de piste, met als enige doel: 
records breken.
Ook dit jaar zullen weer heel wat atleten limieten nastreven voor internationale 
kampioenschappen, zoals het WK Atletiek dat deze zomer zal doorgaan in Doha (Qatar).
De Grote Prijs draagt opnieuw de titel van ‘Flanders Cup’, een resultaat van jarenlange 
kwaliteitsvolle piste-organisaties.

Een must dus voor wie geïnteresseerd is in een namiddag (top)sport in Lokeren.

sport

Water met een

www.gerolsteiner.be

Het water met een ster.

DOE DE VERGELIJKING :
www.mineral-calculator.com 

Zuiver van
oorsprong en met

waardevolle
calcium, magnesium & 
         bicarbonaat.

mineralen:



TUINCENTRUM INTERFLOWER • EEKSTRAAT 70  

 9160 LOKEREN  • WWW.TUINCENTRUMINTERFLOWER.BE

10.000 M2

SHOPPEN

Bekijk onze openingstijden op www.tuincentruminterfl ower.be

WĲ  WENSEN ALLE DEELNEMERS VEEL SUCCES!

INTERFLOWER, TROTSE

SPONSOR VAN DE 

12e GROTE PRĲ S 

STAD LOKEREN

Adv. Atletiek_65x95mm_2019.indd   1 15-05-19   15:14

lokale dealers:
Sublim
Lokeren
A Propos
Lochristi
Area Floribus
Doorslaar

AVN

Thuisverpleging

Zorg draag je niet alleen
TOILETZORG - WONDZORG - INSPUITINGEN - PALLIATIEVE ZORG 
PORT-A-CATH - STOMAZORG - MEDICATIE- SONDAGE - ...

   0476/71.14.72
ALLE ZIEKENFONDSEN - WWW.THUISVERPLEGING-AVN.BE

1 ZORG = 1 VERPLEGER

kwaffieenco@gmail.com
www.kwaffieenco.be

Zamanstraat 45
9160 Lokeren

Tel. 09 336 63 11
GSM 0473 92 36 47

AVLO-atleten pieken naar de Grote Prijs
Angel Agwazie is studente aan de Gentse 
Topsportschool. Ze specialiseert zich daar in 
het sprinten en hordenlopen onder leiding 
van trainer Patrick Himschoot. Ze behaalde 
dit seizoen haar limiet voor het EK U20 op de 
100m horden. Dit Europese avontuur vindt 
plaats in Boras (Zweden) van 18 t.e.m. 21 juli.

Snelste AVLO-atleet is Marvin Nicque. 
Met een tijd, flink onder de 11” op 100m, 
is hij één van de leden van de nationale 
4x100-ploeg bij de beloften met kans op 
deelname aan het EK dit jaar.

Dorien Poppe en Sverre Van Britsom zijn talenten van Zeelse 
bodem. Ze maken van het internationale karakter van de Grote 
Prijs gebruik om ervaring op te doen én hun eigen records te 
breken.

De broers Van Nieuwenhove (Dries 
en Stijn) zijn als de Lokerse Borlées. 
Twee rastalenten die met lef hun 
wedstrijden betwisten, dat levert 
iedere keer vuurwerk op. Hou ze op 
23 juni maar in de gaten...

Brecht Van Waes is één van de beste kogelstoters van ons land. 
Hij studeert aan de Adams State University in Amerika en zal je 
verbazen met zijn snelle draaitechniek. Kracht en souplesse in 
de kogelring!



Oude Vismijn 2a
9160 Lokeren

T 09 339 08 31

info@immovanhoorick.be 

www.immovanhoorick.be
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15% GRATIS 
COMFORTOPTIES 
VOOR 100% ZALIG 
ZITCOMFORT

JORI partner

Gratis poefs

Gratis verstelbare armleggers

Gratis bijzettafels

Gratis losse decoratiekussens

Gratis hoofdsteunen

JORI is zitcomfort. 
Maar van 15 maart tot 15 juli 2019 doen 
we je extra comfort cadeau.
Bij aankoop van een sofa Tigra of 
Longueville Landscape mag je helemaal 
gratis comfortopties kiezen, ter waarde 
van 15% van de aankoopprijs. Een unieke 
aanbieding die je sofa verheft tot zalig 
zitcomfort.

 innovative seating comfort since 1963

JRI_06682_Dealers adv_166x113mm_NL.indd   1 7/02/19   12:40
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Gratis poefs

Gratis verstelbare armleggers

Gratis bijzettafels

Gratis losse decoratiekussens

Gratis hoofdsteunen

15% GRATIS COMFORTOPTIES 
VOOR 100% ZALIG ZITCOMFORT 

JORI is zitcomfort. 
Maar van 15 maart tot 15 juli 2019 doen we je extra comfort cadeau.
Bij aankoop van een sofa Tigra of Longueville Landscape mag je helemaal gratis 
comfortopties kiezen, ter waarde van 15% van de aankoopprijs. Een unieke 
aanbieding die je sofa verheft tot zalig zitcomfort.

JORI partner

innovative seating comfort since 1963

JRI_06682_Dealers adv_166x113mm_NL.indd   1 7/02/19   12:40
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Manta Nieuw sofamodel, design by Frans Schrofer 

SUBLIM-knack180*232.indd   1 27/04/17   22:27

 KERKSTRAAT 27  LOKEREN

Tweebruggenstraat 2 - 9160 LOKEREN • Dagelijks geopend vanaf 8u • Ook open op zon- en feestdagen

Versslagerij met specialiteit Belgisch Wit-Blauw van eigen kweek

DAGPROMOTIES

Lokeren

MAANDAG Gemengd Gehakt 500g + 250g GRATIS

DINSDAG Varkenskotelet 3 + 1 GRATIS

WOENSDAG Gebraden kip e 5,35

DONDERDAG Hamburger 3 + 1 GRATIS

VRIJDAG Spaghettisaus 500g + 250g GRATIS

Wijnhandel

OPENINGSUREN WINKEL
Vrijdag 16 tot 19 uur

Zaterdag 10 tot 12 uur - 14 tot 18 uur
Zondag 10 tot 12 uur

Doorslaarstraat 8

9160 Lokeren

0495 89 35 33

info@guldenschaduw.be

www.guldenschaduw.be

Badkameraccessoires    Badlinnen    Badproducten    Sanitair    Decoratieartikelen    Ontwerpbureau    Badkamerinrichting

Kerkstraat 70   Lokeren   tel. 09 349 28 82   info@chambredeau.be   www.chambredeau.be    Open elke namiddag van 14-18 u • woensdag- en vrijdagvoormiddag van 10-12 • zaterdag van 10-18 u • zondag gesloten

keuken • badkamer • dressing • kasten op maat

Warandestraat 6  •  9240 Zele  •  052 44 60 56
www.kminterieur.be

AVLO-wedstrijdkalender 2019

Zaterdag 15 juni WDK-wedstrijd (Oscar Van Rumst-stadion, Lokeren): regionale jeugdwedstrijd

Zondag 23 juni Grote Prijs Stad Lokeren by Volvo Charles (Oscar Van Rumst-stadion, Lokeren): 
internationale atletiekwedstrijd

Zondag 14 juli Zilveren Discus (Oscar Van Rumst-stadion, Lokeren): (inter)nationale werpersmeeting 
(kogelstoten en discuswerpen)

Zaterdag 3 augustus Optiek Sonck Streetrace 
(start in Oscar Van 
Rumst-stadion, Lokeren): 
stratenloop ter gelegenheid 
van de Lokerse Feestweek 
+ officieel Belgisch 
Kampioenschap 10 km op 
de weg

Zondag 8 september WDK-wedstrijd (sportpark 
Ter Elst, Zele): regionale 
jeugdwedstrijd

Zondag 22 september Daknamse bosrun: een 
natuurloop zoals je er 
enkel eentje in Lokeren kan 
beleven

www.interband.be

Hans Van Osselaer
T +32 (0)9 348 78 55
F  +32 (0)9 348 63 77

 

interband@skynet.be 

Oeverstraat 17  
9160 LOKEREN

INTERBAND

INTERBAND

Hemelseschoot 19 

9160 Lokeren

Tel: 09/3481576

Gsm: 0498/850005

devierklaver@yahoo.com

HOEVESLAGERIJ
DE 4 KLAVER

Uitbreidingslaan 10 B01-03 • Lokeren

09 348 83 64
thuisverpleging@devaleriaan.com

VAN TOTAALZORG
TOT HUREN EN KOPEN

VAN MEDISCHE MATERIAAL

www.devaleriaan.com

THUISVERPLEGING




