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Zwembad De Kleine Dender
blaast 10 kaarsjes uit
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S TA D H U I S  N I N OV E

Centrumlaan 100  I  9400 Ninove  I  054 31 32 33
www.ninove.be

OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.
(enkel voor identiteitskaarten en pensioenaanvragen).
Dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.
(enkel voor identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.
(enkel voor de dienst bevolking (uitgezonderd dienst vreem-
delingen), identiteitskaarten en rijbewijzen).
Donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten.

Dienst toerisme ook op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
24 december (namiddag)
25 december
26 december (uitgezonderd het zwembad)
31 december (namiddag)
1 en 2 januari
Meer sluitingsdagen op p.18

G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G E N

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad vinden 
plaats op 17 december (budget) en 18 december om
19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

C O M M I S S I E S

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
15 en 16 december om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Volg ons op Twitter(@stadNinove)
en Facebook (www.facebook.com/stadninove)

KEUKEN - DRESSING - BADMEUBEL - BUREEL - MAATWERK

FABRIEK EN TOONZAAL
PAMELSTRAAT-OOST 420, INDUSTRIEZONE, NINOVE

Tel. 054 32 21 92 - www.djkkeukens.be

Ma, di, do, vr: 8u-12u en 13u-18u / Wo en za: 10u-12u en 13u-17u
Zon- & feestdagen gesloten

Bezoek onze vernieuwde toonzaal

Belgische
topkwaliteit

voor elk budget

2014

bvba DE VLEMINCK
JAN - PHILIPPE - DANNY

Brusselsesteenweg 280 - 9402 Meerbeke

• Ruim- en onstoppingsdienst 24/24u
• Ledigen en reinigen van septische putten, 

beerputten, ...
• Reinigen en ontsmetten van waterputten, 

steenputten, citernes, ...
• Ontstoppen en ontkalken van kleine en grote leidingen 

(bad, lavabo, wc, riool, boiler,...) zonder breekwerk
• Rioolinspectie met camera voor het opsporen van 

lekken,breuken, verzakkingen in leidingen
• Verhuur van mobiele toiletten en toiletwagen
• Opsporen van verborgen putten of leidingen
• Geurdetectie: opsporen van stank of hinderlijke geur

0479 84 02 83
Meerbeke T 054 32 18 75
Brussel T 02 527 24 37
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VOOR ALLE INFO

Stadhuis:  054 31 32 33
Cultuurcentrum:  054 34 10 01
Bibliotheek:  054 32 40 04
‘t Kadeeken: 054 34 23 02
Politie:  054 31 32 32
Sporthal:  054 33 93 97
Zwembad:  054 33 40 64
Technische dienst: 054 31 77 10
Sociaal Huis:  054 51 53 50
OCMW:  054 51 53 50
Jeugdcentrum De Kuip:  054 31 05 00
Oud stadhuis:  054 31 32 25
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Winterkuur cultuur
GROOTE LITERATUUR

“TINEL. DE BEELDEN” SLUIT AF
MET LIVE PERFORMANCE

FOTOTENTOONSTELLING
‘TIEN JAAR DESZK – NINOVE’

STEFAN HERTMANS TOP OF THE BILL OP 5 DECEMBER

TENTOONSTELLING TOT 21 DECEMBER 

Het hele jaar 2014 zette Ninove een markante hedendaagse kunstenaar in de kijker. De voorstelling KUMIKO op 
21 december is het creatieve slotakkoord van het huldejaar KOENRAAD TINEL 80.

Voor de slottentoonstelling TINEL. DE BEELDEN selecteerde Koenraad Tinel enkele beelden uit de cycli ‘La danse 
de l’éphémère’, ‘Prima Mater’ en ‘Silent Navigations’. De tentoonstelling TINEL. DE BEELDEN vindt plaats in de 
Hospitaalkerk in de Burchtstraat in Ninove. Ze loopt tot en met 21 december en kan bezocht worden op zaterdag en 
zondag van 14 uur tot 18 uur. 
TINEL. DE BEELDEN eindigt op zondag 21 december met de unieke voorstelling KUMIKO. In deze performance treedt 
Koenraad Tinel in dialoog met jong talent uit Ninove en omgeving. De basis van KUMIKO is een Japans verhaal, 
geschreven en verteld door de jonge Ninoofse theatermaakster Hannah De Meyer. Koenraad Tinel tekent live op de scène 
en brengt met geprojecteerde beelden het verhaal van Hannah tot leven. Elisabeth Sturtewagen zorgt voor de muzikale 
begeleiding op cello. 

Sinds tien jaar koestert Ninove een warme vriendschap met het 
Hongaarse Deszk. Een decennium samenwerking werd op 15 en 16 
november enthousiast gevierd met een flinke Hongaarse delegatie. 
Maar de feestelijkheden lopen nog even door: tot en met 20 december 
kan je in het oud stadhuis van Ninove naar een dubbeltentoonstelling 
met werk van twee fotografen, één uit Deszk en één uit Ninove.
 
István Roboz (°1956) heeft in zijn foto’s aandacht voor een brede 
waaier aan onderwerpen: de natuur in al zijn facetten, de straat, het 
theater, fauna en flora. ”Soms beperkt mijn creatie zich slechts tot het 
uitbeelden van licht- en schaduwpartijen in de een of andere vorm. Ik 
tracht een bepaald ogenblik dermate te ‘bevriezen’ zoals ik het op dat 
moment aanvoel of volgens eigen fantasie.”
Heel ander werk presenteert Marie Lambrecht (°1995). Deze jonge 
stadsgenote nam in 2011 deel aan een uitwisselingsproject tussen 
Ninove en Deszk. “Dankzij de burgemeester Lászlo Király kon ik me 
verdiepen in de levenswijze van een van de bewoners”, vertelt ze. 
Daarnaast toont ze nog andere foto’s van haar verblijf in Deszk.
 
Praktisch
• Tien jaar Deszk-Ninove: tot en met zaterdag 20 december
• Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
• Openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur tot 

12 uur en van 14 uur tot 16 uur, donderdag van 8.30 uur tot 12 uur en 
van 16 uur tot 18.30 uur, vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur, zaterdag van 
14 uur tot 17 uur.

István Roboz “Zomerse herinnering”

Enkele geweldige pennen uit de Vlaamse literatuur schreven recent hun ultieme oorlogsroman. We engageren deze 
literaire raspaarden voor een literair-muzikale happening waar de vonken van af zullen spatten. Niet alleen omdat 
we dit jaar de Groote Oorlog herdenken, maar ook omdat de bibliotheek 20 jaar op zijn huidige plek bestaat: een 
schitterend verjaardagscadeau voor alle literatuurliefhebbers. 

Headliner op 5 december is ouwe rot Stefan 
Hertmans. Na een veertigtal romans, poëziebundels 
en essayverzamelingen heeft de man met ‘Oorlog en 
terpentijn’ eindelijk een bestseller. Meer nog: het boek 
is een van de grootste literaire hits van deze eeuw in 
Vlaanderen. De schriftjes met oorlogsherinneringen 
van zijn grootvader vormen de basis van het boek. Door 
de originele inbedding die Hertmans eraan geeft, is 
‘Oorlog en terpentijn’ echter veel meer dan zomaar een 
oorlogsboek. Het werd bekroond met de Cultuurprijs van 
de Vlaamse Gemeenschap 2014, de Gouden Boekenuil 
Publieksprijs 2014 en de AKO Literatuurprijs 2014.

War poets
Ook VRT-journaliste Annelies Beck dook in het 
familiearchief: in haar debuutroman ‘Over het Kanaal’ 
vertelt ze over haar overgrootvader tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Glasgow.
Annelies Verbeke, die al stevig op de literaire kaart 
staat dankzij ‘Slaap’, ‘Vissen redden’ en de recente 
verhalenbundel ‘Veronderstellingen’, verraste dit najaar 
met de tekst van het vredesoratorium ‘Onvoltooid 
landschap’. Het oratorium, waarvan de muziek werd 
geschreven door Maarten Van Ingelgem (docent aan de 
muziekacademie van Ninove), wordt op 20 december 
2014 gecreëerd in Kortrijk. 
De Ninoofse stadsdichter Willie Verhegghe wijdde een 
volledige bundel aan het leven van de Engelse ‘war 
poet’ Wilfred Owen. Ook enkele van zijn stadsgedichten 
vinden inspiratie in de Eerste Wereldoorlog.
Veerle Vanden Bosch (chef Standaard der Letteren) 
modereert de schrijvers. Het Anemos Saxofoonkwartet, 
met Kristan Dehertog, Bart Van Beneden (dirigent van 
jeugdharmonie Taccato in Meerbeke), Kurt Bertels 
en Wesley Capiau (Ninovieter!), speelt tussendoor 
muziek uit hun programma ‘In de gloed van de Groote 
Oorlog’: composities van Samuel Barber, Béla Bartók, 
Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edward Elgar, George 
Gershwin en Kurt Weill.

De bib 
richt zich 
met deze 
collectie 

Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be INFO

Praktisch
 
•  Groote Literatuur, literair-muzikaal prgramma met Stefan Hertmans, Annelies Beck, Annelies Verbeke en Willie Verhegghe
•  Vrijdag 5 december, 20 uur in cc De Plomblom
•  Prijs: € 10 (tickets te koop in cc De Plomblom en de bib)

Praktisch
 
• TINEL. DE BEELDEN: tot en met zondag 21 december in de Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove. 

Openingsuren: zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur
•  KUMIKO: zondag 21 december om 16 uur in de kapel van het Zusterhuis, Burchtstraat 47-49, Ninove 

(schuin tegenover de Hospitaalkerk). Inkom: 5 euro (i.s.m. het cultuurforum)
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Wonen voor senioren:
steeds beter!

Eigen haard is goud waard: een oude spreuk die nog steeds niets aan wijsheid heeft verloren. 
Maar soms is thuisblijven niet mogelijk: je voelt je niet meer veilig, je blijft alleen achter, 

je huis wordt te groot of je kampt met je gezondheid. Allemaal realistische problemen,
maar dankzij het OCMW niet zonder oplossing!

nutsvoorzieningen (behalve telefoon en tv-aansluiting), 
de verwarming en verlichting van de gemeenschappelijke 
ruimten, het waterverbruik en huur van de waterteller.

De brandverzekering voor de inboedel van de serviceflats, 
de aansluitings- en gebruikskosten voor telefoon en 
tv, huur van de elektriciteitsteller en het individueel 
elektriciteitsverbruik, de milieubelasting, de kosten 
voor huisvuilophaling en de kosten voor facultatieve 
dienstverlening waarvan de bewoner op eigen vraag 
gebruik maakt (levering maaltijden, poetsdienst, 
thuisverpleging, paramedische verstrekkingen...) zijn niet 
in de dagprijs inbegrepen

WZC KLATERINGEN

HET DAGVERZORGINGSCENTRUM

Wat en voor wie?
Het dagverzorgingscentrum Klateringen vind je op de 
derde verdieping van het woonzorgcentrum Klateringen 
aan de Centrumlaan 173 (naast de Colruyt). Mensen 
die nog thuis wonen maar toch dagelijks afhangen van 
(zware) verzorging kunnen hier terecht voor professionele 
opvang, elke weekdag tussen 8 uur en 17 uur. Er is plaats 
voor 5 personen per dag. Inwoners van Ninove ouder dan 
65 jaar kunnen er terecht voor een zinvolle dagbesteding 
en professionele hulp. Intussen kunnen de mantelzorgers 
thuis even op adem komen. 

De werking van het dagverzorgingscentrum gaat volledig 
mee met de werking van het woonzorgcentrum. De 
gebruikers kunnen vrij deelnemen aan de activiteiten in 
Klateringen. Bovendien is er dagelijks een tienuurtje, 
een middagmaal en een vieruurtje inbegrepen en is 
er de dagelijkse verzorging en professioneel toezicht. 
Voor de gebruikers die ‘s middags nood hebben aan een 
rustpauze, is er mogelijkheid om te rusten. Personen die 
minder mobiel zijn of om andere redenen vervoer nodig 
hebben om naar het centrum te komen, kunnen gebruik 
maken van een busje. 

De prijs?
• € 22,50/dag 

 
 

INFO
OCMW, Wonen voor senioren,
Centrumlaan 173, Ninove
054 31 17 11
www.ocmwninove.be
info@ocmw.ninove.be 

 
HET KORTVERBLIJF

Wat en voor wie?
Het kortverblijf Klateringen biedt zorg op maat aan de 
inwoners van Ninove (ouder dan 65) die tijdelijk zorgopvang 
nodig hebben. Het kortverblijf is er voor personen die 
door omstandigheden even niet thuis kunnen wonen 
omdat ofwel de mantelzorg wegvalt, ofwel een revalidatie 
nodig is na een ziekenhuisopname of om andere tijdelijke 
omstandigheden. Een kortverblijf duurt maximaal 3 
maanden. De zorg is net dezelfde als die voor de bewoners 
van het woonzorgcentrum

De prijs?
• Een 1 persoonskamer is vastgesteld op € 47,34 p.p. per 

dag 

Naast woonzorgcentrum Klateringen aan de 
Centrumlaan in Ninove, dat vooral zwaar hulpbehoevende 
senioren een constant zorgverblijf aanbiedt, denkt het 
OCMW ook aan de behoeften van de senioren die het 
geluk hebben nog zelfstandig te kunnen wonen mits 
wat bijkomende hulp. De serviceflats Denderzicht en De 
Lavondel en het dagverzorgingscentrum en kortverblijf 
Klateringen zijn op dat vlak belangrijke diensten van het 
OCMW!

DE SERVICEFLATS

Wat en voor wie?
Serviceflats zijn voor heel wat senioren een antwoord 
op hun wens om langer zelfstandig te blijven 
wonen. Het OCMW Ninove biedt deze comfortabele 
woongelegenheden aan voor valide 60-plussers van 
groot Ninove. Er zijn serviceflats in de Burchtstraat in 
Ninove (Denderzicht) en in de Proosdij in Denderwindeke 
(De Lavondel). In Denderzicht zijn er 17 serviceflats, 
in De Lavondel 20. Zij bieden een comfortabele, veilige 
en aangepaste huisvesting. Elke bewoner behoudt 
zijn zelfstandigheid! Elke flat beschikt over een 
noodalarmsysteem dat rechtstreeks in verbinding staat 
met de permanentie van het Wit-Gele Kruis. De bewoners 
kunnen op elk moment van de dag via een druk op de 
knop hulp bereiken in geval van nood. Als ze dit willen, 
kunnen ze ook gebruik maken van de thuiszorgdiensten 
van het OCMW zoals maaltijden aan huis of poetsdienst 
aan huis.

De prijs?
• flat met één slaapkamer in Denderwindeke: 

€ 19,34/dag
• flat met één slaapkamer in Ninove: € 20,37/dag
• flat met twee slaapkamers in Ninove: € 22,30/dag

In deze prijs is huisvesting en de organisatie van het 
oproepsysteem inbegrepen, maar ook de reiniging van 
de buitenzijde van het gebouw (gevels, ramen en daken), 
de reiniging van gemeenschappelijke ruimten (inkom 
en gang, trappen, lift, terras, ontspanningsruimte, 
was- en strijklokaal), het onderhoud van de technische 
installaties en beplantingen, de brandverzekering van 
het volledig serviceflatgebouw, de aansluiting op de 

Befehl ist Befehl, amateurkunst, de afronding van het jaarproject Koenraad Tinel 80, en 10 jaar verbroedering met 
Deszk: we serveren jou deze maand liefst vier tentoonstellingen.

Over BEFEHL IST BEFEHL in de bibliotheek van Ninove lees je meer op p.5. Maar ook in het oud stadhuis en de Hospitaalkerk 
komen liefhebbers van tentoonstellingen deze maand aan hun trekken.

TENTOONSTELLING ACADEMIE+3
De Academie+3 toont een overzicht van het voorbije academiejaar in het oud stadhuis van 1 tot en met 9 november. 
De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur en op weekdagen tijdens de openingsuren van de dienst 
cultuur.

TINEL. DE BEELDEN
De beeldhouwer Koenraad Tinel creëert vooral in metaal en mixed media. Hij imponeerde met monumentaal werk als 
“Apocalyptusche Ruiters” en “Europa”. In de Hospitaalkerk toont Koenraad Tinel enkele zelden getoonde beelden en installaties.
•  1 november tot en met 30 december, zaterdag en zondag, 14 uur tot 18 uur, Hospitaalkerk (Burchtstraat, Ninove)

10 JAAR DESZK
In het kader van 10 jaar vriendschap met Deszk lopen in het oud stadhuis twee fototentoonstellingen. István Roboz uit Deszk en 
Marie Lambrecht uit Ninove, die fotografie studeert en in 2011 mee was op zomerkamp in Deszk, geven hun kijk op Deszk en 
Hongarije. Ook in de uitstalramen van een aantal winkels zal Hongarije en Deszk opduiken.
• Fototentoonstellingen open van 15 november tot en met 21 december tijdens de openingsuren van het oud stadhuis: maandag, 

dinsdag en woensdag: van 8.30 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. Donderdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 
18.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur (namiddag gesloten). In het weekend: elke zaterdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur.

GEZOCHT: “KLEINE ARTIESTEN”
NIEUWE ARTIESTENTOER IN DE LENTE VAN 2015 

BELANGRIJK
Voor al deze vormen van wonen voor senioren gelden 
wachtlijsten. Informeer tijdig bij de maatschappelijk 
werkers naar de mogelijkheden en specifieke 
voorwaarden. 
Wil je meer weten, heb je kandidaten of ben je zelf 
kandidaat? Contacteer gerust de maatschappelijk 
werkers. Zij zijn te bereiken tijdens de kantooruren op:
• dagverzorging: 054 31 17 53, 
• serviceflats en kortverblijf: 054 31 17 54
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 Bibliotheek, 054 32 40 04
bib@ninove.be
www.weekvandesmaak.be

Jeugddienst
054 31 05 00
jeugd@ninove.be 
www.jeugdninove.be INFO

De stad wil een aantal nieuwe speelpleintjes creëren 
in het centrum en de deelgemeenten, én wil daarbij de 
mening van de buurtbewoners weten.

De jeugddienst informeert de buurt van het aan te 
pakken speelterrein en organiseert een speelse 
inspraaknamiddag. Zowel kleine kindjes, jongeren, 
als ouders kunnen daar  hun mening en ideeën 
samenbrengen. Op basis van alle input wordt een plan 
opgesteld.Dit plan bespreekt de jeugddienst dan met 
verschillende diensten en legt het 
voor aan de jeugdraad. Als het geheel 
aanvaard wordt, koppelen ze terug 
naar de buurtbewoners. Alle eventuele 
opmerkingen die daaruit komen, worden 
nog meegenomen en uiteindelijk wordt 
een definitief plan opgemaakt.

In 2014 vonden al drie inspraak-
momenten plaats: in de Elsbeekstraat 
in Meerbeke (bestaand speelplein), 
de Meeuwenlaan in Outer (bestaand 
terrein) en de Groeneweg in Ninove 
(nieuwe speelzone). In de Meeuwenlaan 
worden dit jaar nog de nieuwe 
toestellen geplaatst en de overige twee 
speelzones worden in het voorjaar 
2015 aangelegd. Ook in Aspelare was 

via het Leaderproject inspraak mogelijk voor een nieuw 
speelplein. Dit speelpleintje komt er in het voorjaar van 
2015.

Bedoeling is om in 2019 rond te zijn met de vernieuwing 
van alle bestaande terreinen en de ontwikkeling van een 
aantal nieuwe speelzones. Misschien komt de jeugddienst 
in de komende jaren langs in jouw buurt! Hopelijk wil 
jij dan ook meewerken om samen het concept van het 
buurtspeelplein uit te denken.

Jeugd@ninoveZwembad De Kleine Dender
blaast 10 kaarsjes uit

SPEELPLEINTJES IN SAMENSPRAAK MET DE BUURT!

Donderdagavond 30 april 2015 organiseert Poppunt 
‘Lokale Helden’. Poppunt wil in alle steden en gemeenten 
van Vlaanderen zoveel mogelijk muzikaal talent op het 
podium krijgen. We zijn er zeker van: ook in Ninove zit 
meer muzikaal talent dan we vermoeden. Daarom gaan we 
zoek naar lokale helden.

We zoeken jonge gasten die muziek maken, maar ook dj’s 
en songschrijvers. Zowel muzikanten met ervaring als 
mensen die nog nooit op een podium hebben gestaan. Zowel 
groepen als gasten die het liever in hun eentje doen. Zowel 
muzikanten die hun muziek zelf schrijven als groepen die 
graag coveren. Alle genres zijn toegelaten, alle smaken zijn 
welkom. 
We bieden je een of meer podia in de stad. Hoeveel podia 
en waar, dat weten we nog niet. Het kan in openlucht zijn, 
maar evengoed in een zaal, in een café of op een bijzondere 

locatie. Veel hangt af van wie er wil meedoen en hoeveel 
inschrijvingen er zijn. Natuurlijk zorgen we ook voor de 
technische omkadering (met andere woorden: een podium 
met alles erop en eraan), megapromotie en een publiek dat 
zijn lokale helden wil ontdekken. 

Goesting? Schrijf je vlug in door een mailtje te sturen naar
jeugd@ninove.be. Geef kort aan wat je wil doen.
Heb je een tip over waar in de stad je graag wil optreden?
Meld dat zeker in je mail. Half  december bekijken we wie er 
allemaal heeft ingeschreven en boksen we een programma 
in mekaar. Vanaf Nieuwjaar kan je beginnen repeteren voor 
de Grote Dag.

BEN JIJ EEN VAN ONZE LOKALE HELDEN?

NINOVE GOES POPPUNT

Zwembad De Kleine Dender
054 33 40 64
dekleinedender@ninove.be INFO

Met zo’n 280.000 bezoekers per jaar was zwembad De 
Kleine Dender van bij de start een schot in de roos. 10 
jaar geleden opende het zwembad de deuren, in 2008 
mocht het al zijn miljoenste bezoeker vieren, ondertussen 
zitten ze al aan een bezoekerscijfer van meer dan 2,5 
miljoen bezoekers op 10 jaar! In december vieren ze feest 
voor hun 10-jarig bestaan.

HOOGTEPUNTEN
De afgelopen jaren kenden heel wat hoogtepunten. Zo 
was er het recordjaar 2008, met niet minder dan 310.247 
bezoekers, het bezoek van Urbanus tijdens de Vlaamse 
Zwemweek van 2006 en het optreden van waterballet 
WIOS voor de viering van 5 jaar zwembad  in 2009. Ook 
de jaarlijkse Zwembaddagen met spelnamiddagen, 
hindernissenparcours en zwemmen bij kaarslicht 
trekken altijd heel wat volk. En over de organisatie 
van de Vlaamse Zwemweek (georganiseerd van 2005 
tot en met 2008) met activiteiten zoals watervolleybal, 
ontbijtzwemmen en een Tropical Fuif wordt nog steeds 
gesproken. 

ALTIJD WAT TE DOEN
Met een 25 meter bad, een peuterbad (in september 
nog voorzien van een nieuwe mooie waterpaddenstoel 

voor de allerkleinsten), een golfslagbad en recreatiebad, 
een whirlpooltuin met drie bubbelbaden en de 
wildwaterbaan, valt er altijd wat te beleven. Daarnaast 
organiseert het zwembad ook heel wat extra activiteiten. 
Zo strijden heel wat scholieren jaarlijks tijdens de 
interscholenzwemwedstrijd voor die fel gegeerde 
medailles. Het aantal scholen, zwemclubs en instellingen 
voor andersvaliden die gebruik maken van het zwembad 
stijgt ook elk jaar. Wekelijks kunnen honderden 
zwemmertjes bij 12 zwemclubs leren zwemmen of 
duiken, en doen andere aan aquagym. 30 verschillende 
scholen komen in De Kleine Dender zwemmen,  10 
instellingen voor andersvaliden hebben er een vaste 
zwemplanning, een 15-tal extra instellingen komt 
regelmatig langs.

KOM VOORDELIG ZWEMMEN 
TIJDENS DE FEESTWEEK
Op 10 december is zwembad De Kleine Dender 10 jaar 
geopend. En dat vieren ze samen met de zwemmers! 
Alle Ninoofse gezinnen kunnen dan een week lang 
komen zwemmen aan het promotietarief voor gezinnen. 
Van maandag 8 tot en met zondag 14 december betaal 
je dus maar 8 euro voor maximum 6 personen voor een 
zwembeurt. Kinderen uit het geboortejaar 2004 mogen 
bovendien zwemmen voor slechts 1 euro!
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Dienst lokale economie
054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be   INFO

 SCHOUWBURG DE PLOMBLOM 
 Za  06-12-2014 
 St-Cecilia Appelterre / Concert
 0496 25 18 90

 Wo 10-12-2014
 Rode Kruis Ninove / Bloedafname    
 054 33 85 39

 Zo 14-12-2014
 Jeroen Events / Niels Destadsbader
 live in concert
 jeroenevents@telenet.be

 Za  20-12-2014
 Kon. Harmonie “Eendracht is macht”
 Okegem / Concert
 0476 86 34 91

 Do  25-12-2014
 VK Doordrijvers / 
 Kerstconcert Paul Severs
 054 33 62 17

 Vr  26-12-2014
 Natuurpunt Ninove / 
 Quiz
 joachimdm@yahoo.com

 
 

 
 

       

 
 

 
 

 
 

M
AA

ND
KL

AP
PE

R
DE

CE
M

BE
R 

20
14

TE
 G

AS
T I

N 
DE

CE
M

BE
R

        Polyvalente zaal De Linde

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Vr  12-12-2014
 Rode Kruis Ninove / Bloedafname     
 054 33 85 39

 Vr  13-12-2014
 NKV De Ninofske Ploasters / Kwis     
 0476 47 61 70

 Do  20-12-2014
 Mevoc / Kwis
 054 33 82 77 
 

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM

 
KOOPWEEKENDS MET KOOPZONDAGEN ÉN KERSTMARKTEN

Tijdens de weekends van 13 en 14 december, 20 en 21 december en 27 en 28 december kan je zaterdag én zondag in het 
stadscentrum terecht voor een gezellige namiddag kerstshoppen. Alle handelaars zetten dan hun deuren open, zaterdag 
de ganse dag, zondag van 14 uur tot 17.30 uur. 
Voor nog meer kerstplezier kan je terecht op de kerstmarkten: zaterdag 13 december is er de smaakvolle kerstmarkt in 
WZC Klateringen en baadt ook Okegem in kerstsfeer, zondag 14 december loop je misschien de Kerstman tegen het lijf 
in Pollare, en op zaterdag 20 en zondag 21 december kan je voor nog meer ‘Jingle Bells’ terecht op de kerstmarkt aan de 
Denderkaai in Ninove.

BEKIJK DE STAD VANOP GROTE HOOGTE

Tussen 24 en 29 december (uitgezonderd op 25 december) kan je 
genieten van een fantastisch uitzicht op onze binnenstad… vanuit de 
lucht! Dan plaatst de vzw van het Ninia Shopping Center er nl. een Sky-
Watch op het plein aan de Ninia langs de Centrumlaan. De Sky-Watch 
neemt jou en 23 anderen mee tot op een hoogte van 45 meter, een 
magische manier om de stad eens van een andere kant te bekijken. 
Voor iedereen van 5 tot 99 jaar!

EINDEJAARSACTIES 

De Verenigde handelaars Ninove en de Handelswijk Rechteroever 
zetten hun beste beentje voor om jou in de (kerst)watten te leggen, en 
organiseren mooie acties:

• Win 5.000 euro aan waardebonnen! 
Verzamel tussen 8 en 26 december 4 stempels bij de deelnemende 
winkels en maak kans op mooie waardebonnen (1 winnaar wint 500 
euro, 3 winnaars 250 euro en 25 winnaars 150 euro). De winnaars 
worden op 26 december bekend gemaakt. Let wel op: de bonnen zijn 
enkel geldig op zaterdag 27 december van 10 uur tot 18 uur. Er moet die 
dag dus aangekocht worden bij de leden. Handelaars die deelnemen, 
herken je aan de vitrinesticker ‘Win 5.000 euro, vraag uw spaarkaart’. 

• Win een reischeque van 700 euro 
Op Rechteroever loopt er nog een extra eindejaarsactie. Bij aankoop bij 
één van hun leden tussen 8 december en 9 januari maak je kans op een 
reischeque ter waarde van 700 euro. Er worden ook nog verschillende 
waardebonnen van 20 euro verloot. Deze bonnen zijn wel enkel te 
gebruiken bij de leden van de Handelswijk Rechteroever. De winnaars 
worden bekend gemaakt op 10 januari. 

DE GESCHENKBON VAN DE STAD NINOVE

Heel wat handelszaken zijn ondertussen ook al aangesloten op de geschenkbon van de stad. Twijfel je nog aan een 
kerstcadeau? Koop dan een geschenkbon in het stadhuis. Met dit cadeau kan je in tientallen handels- en horecazaken in 
de stad terecht.
 

Kerstshoppen
in de stad
ZAK AF NAAR NINOVE VOOR JE EINDEJAARSAANKOPEN!

SpaarSpaar WINWIN&

€5000Cadeaubonnen
€5000

EN DEPONEER JE VOLLE SPAARKAART
IN ÉÉN VAN DE 6 URNES

EN DEPONEER JE VOLLE SPAARKAART
IN ÉÉN VAN DE 6 URNES

Cadeaubonnen

Eindejaarsactie
Verenigde Handelaars Ninove 

Verzamel

Van
tot

Stempels (*)4

ACTIEACTIE

8.12 26.12 
Van

tot8.12 26.12 
Trekking op

vrijdagavond 26.12
Bonnen enkel geldig op

27.12 van 10 tot 18u.

(*)

(*)

(*) 4 stempels van 4 verschillende winkels
Urnes bij: 
KIOSK, JUWELEN NACHTERGAELE, CLUB 10
PARFUMERIE PEETERS, GEUREN MET KLEUREN, BAGATEL
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ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014  I  11.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Hospitaalkerk, Burchtstraat 50, 9400 Ninove

ZATERDAG 13 DECEMBER 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO:  € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

SOETKIN BAPTIST & ANNE VAN DEN BOSSCHE  
IMPRESSION SOLEIL COUCHANT	

KLASSIEKE MUZIEK	

Z
ZONDAG 7 DECEMBER 2014  I  11.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
Parklaan 13, 9400 Ninove

In hun voorliefde voor het franse lied en 
frans chanson in het bijzonder, het 
zoete elan waarmee zij op het podium 

staan, vinden Anne Van den Bossche en Soetkin 
Baptist hun gelijke. 

Soetkin Baptist (mezzosopraan) studeerde 
aan het Lemminsinstituut in Leuven en 
behaalde haar Meestergraad zang met grote 
onderscheiding. Tijdens haar opleiding bouwde 
ze aan een bijzonder repertoire, intens gecoacht 
door Kristel Kessels en Hans Mannes (docenten 
kamermuziek) en is ondertussen heel actief in de 
professionele muziekwereld (ex Ishtar, Encantar, 
Psallentes, Wouter Vandenabeele, Olla Vogala, 
duo met Eddy Peremans, duo met Bert Candries 
en trio met Bert Candries en Leo Caerts) en als 

gast bij Anne Teresa De Keersmaekers’ Rosas 
en Graindelavoix …).
Zij verkiest om voor het klassieke lied oeuvre en 
het frans chanson samen op te treden met Anne 
Van den Bossche die een voorliefde heeft voor 
kamermuziek, hetgeen weerspiegeld wordt in 
haar uitgebreide repertoirelijst. Zij is eveneens 
vaste begeleider in het Conservatorium van 
Mons.

Met Impression soleil couchant brengen ze 
impressionistische liederen Gabriël Fauré en 
Claude Debussy, enkele piano intermezzi met 
werk van Claude Debussy en Erik Satie en enkele 
nummers uit het frans chanson repertoire. Zo 
nemen zij u mee in hun rijke klankwereld, vol van 
indrukken, kleur, emotie en extase.

VRIJDAG 12 DECEMBER 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

PIETER EMBRECHTS 
APENBLOED EN ENGELENGEZANG

MUZIEK	

Het Nederlandstalige werk van Pieter 
Embrechts als songsmid groeit al jaren 
op eigenzinnige manier. In 2004 verscheen 

zijn eerste Nederlandstalige album Maanzin wat 
door pers en publiek zeer warm onthaald werd. 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en 
Pieter is als maker en speler een man met vele 
liefdes: theater (oa. Sunjata), Tv-programma’s 
(oa. Canvas Man Over Woord) en veel muziek 
(o.a. El Tattoo Del Tigre, The New Radio Kings)
Uit pure goesting om weer eigen songs in het 
Nederlands te zingen bracht Pieter samen met 
een bende heerlijke muzikanten in het voorjaar 
van 2014 zijn oud en nieuw Nederlandstalig 

repertoire met veel verve weer op de planken.
De theatertournee van het concert Apenbloed 
en engelengezang was het voorbije seizoen een 
groot success in de theaterzalen en werd door 
pers en publiek zeer goed onthaald:
In september 2014 komt zijn langverwachte 
nieuwe Nederlandstalige album uit en dus 
gaan Pieter en de band weer op tournee om het 
nieuwe album aan u voor te stellen. Een niet te 
missen concert! 

Pieter Embrechts: zang
Bruno de Groote: gitaar
Marc de Maeseneer: sax

Inhet najaar van 2014 organiseert 
de dienst sociale zaken van het 
stadsbestuur tal van activiteiten om 

het thema partnergeweld in de kijker te zetten. 
Zo is er van 24 november tot 19 december 
in de foyer van CC De Plomblom de gratis 
fototentoonstelling ‘BANG’ te bezichtigen.
Op woensdag 3 december 2014 is er om 
20.00 uur in CC De Plomblom een 
filmvoorstelling die handelt over dit thema. Er 
is gekozen voor de film Te doy mis Ojos.  
Op een winternacht sluipt Pilar samen met 
haar zoon Juan het huis uit en vlucht naar 
haar zus Ana. Hiermee zet ze een punt achter 
haar huwelijk met Antonio; een geschiedenis 
van geweld, onbegrip en pijn. Antonio van 
zijn kant is niet bereid zijn vrouw zomaar te 
laten gaan want zij betekent voor hem alles, 
of zoals hij het zelf zegt : “Zij heeft me haar 

ogen gegeven”. Pilar is als de dood voor de 
reactie van haar opvliegende man en geeft 
zich over aan de raadgevingen van haar zus 
en moeder - die trouwens jarenlang gedaan 
hebben alsof hun neus bloedde. Toch blijft ze 
ondanks alles van Antonio houden en hoopt 
ze op een ommekeer in hun relatie. Maar de 
wonden zijn diep en Pilar wordt heen en weer 
geslingerd tussen haat en liefde voor haar 
man. Uiteindelijk belooft Antonio in therapie te 
gaan en dit overtuigt Pilar om hem voorzichtig 
terug toe te laten in haar leven...

Regie: Icíar Bollaín
Met: Laia Marull, Luis Tosar, Candela Peña, 
Rosa María Sardá, Kiti Manver, Sergi Calleja, 
Nicolás Fernández Luna

Spanje – 2004 – Drama – 107 minuten

VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL 
SLECHTE VRIENDEN

THEATER & WOORD	

BEGIJN LE BLEU 
SPECIAAL VOOR U

AMUSEMENT	

Geboren en getogen Waaslander Begijn 
Le Bleu (Begijn Timothy, 1971) zette 
zijn eerste stappen in comedyland pas 

op zijn dertigste. In 2005 gaf hij zijn baan als 
leraar op en koos voor een professionele 
carrière als cabaretier. In datzelfde jaar won 
hij de jury- en publieksprijs van het befaamde 
cabaretfestival Cameretten in Rotterdam 
met het programma De Prins op het Witte 
Paard, een surrealistische mix van humor, 
tragiek en poëzie. Nadien volgden er nog twee 
soloproducties: Flamingo’s in de Polder en 
Een beschaafde jongen, beiden gekenmerkt 
door de typische evenwichtsoefening tussen 
humor en tragiek die Begijn zo typeert.

Intussen is Begijn zeer enthousiast opgemerkt 
bij het grote publiek via de intussen beroemde 
‘So You Think You Can Dance-prank’ in het 
comedyprogramma Foute Vrienden op 2BE 
dat hij samen met Steven Goegebeur, Thomas 
Smith en Jeron Dewulf maakte.
Begijn doet nl. al jaren zijn zin. “Een 
buitenbeentje in de comedy” blokletterde 
een recensent en dat klopt. Zijn typetjes zijn 
altijd voorzien van een scherp randje en zijn 
verhalen kan je in de traditie van Dario Fo ‘s 
vertellingen plaatsen.

Tekst en spel: Begijn Le Bleu
 www.begijnlebleu.be

Winnetou en Old Shatterhand: wie deze 
twijfelachtige Wild West-helden kent, 
is nog te jong om ze te missen, of al 

te oud om er nog aan herinnerd te worden. 
Het laatste overkomt Eddy en Roger. Nota 
bene op hun werk worden ze opeens als 
Chinese vrijwilligers aangeduid om in de 
huid te kruipen van de twee fabelachtige 
bloedbroeders. En dat terwijl ze elkaar 
ook maar ternauwernood kunnen uitstaan. 
Weigeren, is echter geen optie.
In 2011 werkten Chris Van den Durpel en 
Bob de Moor reeds samen in de productie 
De Mannen. Deelden ze toen nog het podium 
met Mieke Bouve en Daan Hugaert, dan 

staan ze nu met zijn tweeën op scène. Met 
veel goesting storten Van den Durpel en De 
Moor zich in deze nieuwe samenwerking; een 
combinatie die vuurwerk belooft!
Het Vernieuwd Gents Volkstoneel doet voor 
Slechte vrienden andermaal een beroep op 
schrijver Jo Van Damme, die met zijn gevatte 
dialogen en verrassende plots het genre 
van het volkstheater duidelijk nieuw leven 
inblaast. Walter Janssens regisseert.

Tekst: Jo Van Damme
Regie: Walter Janssens
Spel: Chris Van den Durpel en Bob De Moor
www.vernieuwdgentsvolkstoneel.be

TE DOY MIS OJOS I.s.m. dienst sociale zaken in het kader van intra-familiaal geweld	

FILM	

WOENSDAG 3 DECEMBER 2014  I  20.00 uur 
Toegang gratis, reserveren aangewezen
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom 

VRIJDAG 5 DECEMBER 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 10,00 
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Enkele geweldige pennen uit de Vlaamse 
literatuur schreven recent hun ‘ultieme’ 
roman over de Groote Oorlog. Oude 

rot Stefan Hertmans heeft met Oorlog en 
terpentijn, over de heldendaden van zijn opa, 
zowaar een eerste bestseller te pakken; het 
boek werd bekroond met de Cultuurprijs van 
de Vlaamse Gemeenschap 2014 en won de 
publieksprijs Gouden Boekenuil. 

In Over het Kanaal vertelt Annelies Beck over 
het leven van haar overgrootvader tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in Glasgow. Annelies 
Verbeke verraste dan weer met de tekst 
van een oratorium Onvoltooid landschap. 
De Ninoofse stadsdichter Willie Verhegghe 
tenslotte wijdde een volledige bundel aan het 
leven van de Engelse ‘war poet’ John Owen. 

We engageren deze literaire raspaarden voor 
een happening waar de vonken van af zullen 
spatten. Niet alleen omdat we dit jaar de 
Groote Oorlog herdenken, maar ook omdat 
de bibliotheek 20 jaar op zijn huidige plek 
bestaat: een schitterend verjaardagscadeau 
voor alle literatuurliefhebbers. 

Het Anemos Saxofoonkwartet (Kristan 
Dehertog, Bart Van Beneden, Kurt Bertels 
en Wesley Capiau) zorgt voor muzikale 
tussendoortjes met muziek uit hun 
programma In de gloed van De Groote oorlog: 
composities van Samuel Barber, Béla Bartók, 
Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edward 
Elgar, George Gershwin en Kurt Weill, 
geschreven voor, na en tijdens de oorlog. 

GROOTE LITERATUUR 
Organisatie: bib, BibArt, dienst cultuur en cultuurcentrum
met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid

LITERATUUR	

DONDERDAG 4 DECEMBER 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar:  €  7,00  I  ABO:  € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblo
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
- Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur (van september tot eind maart)
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
- Elke maandag.
- Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen via de website www.

ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter plaatse of telefonisch op 

het nummer 054 34 10 01 
- Reservaties (tickets & abonnementen) moeten binnen de 14 dagen na 

reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt uw reservatie automatisch.
- Reservatie op minder dan 14 dagen voor de voorstelling kan alleen mits contante 

betaling of met bancontact.
- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: CJP, +55 en 

mindervaliden.
- Voor bepaalde voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum krijgen – 

26-jarigen 50% korting.
- Groepen vanaf 15 personen krijgen voor theater en klassieke muziek 20% korting.
- Academies krijgen 50% korting voor het bijwonen van voorstellingen in 

klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum is er een 

speciale korting voor houders van een kansenpas.
 
BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie in de inkomhal van het cultuurcentrum
- Via overschrijvingen op IBAN-nummer
 BE11-0012-8664-1948 (na reservatie) met vermelding: ‘Stadsbestuur Ninove-

cultuurcentrum’ + reservatiecode.
- Met cultuurcheques.

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

Help mee en maak van Ninove
een faire en solidaire stad! 
Ninove start een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)op 
en is op zoek naar burgers die projecten rond ontwikkelingshulp op stal hebben.

De stad voorziet in haar beleidsplan 2014- 2019 een sterk luik ontwikkelingssamenwerking. Om het beleid en de werking 
rond ontwikkelingssamenwerking inhoud en vorm te geven, wordt onder andere een Gemeentelijke Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) opgericht. De GROS staat nog in de steigers. Na de eerste administratieve fase (het 
opstellen van statuten, subsidiereglement,...) kan de GROS volop aan het werk gaan.

Wat kan de GROS betekenen voor de ontwikkelingssamenwerking in Ninove? 
De GROS kan … 
• acties, campagnes en evenementen ondersteunen die verenigingen en individuen organiseren voor 

ontwikkelingsprojecten in de wereld
• activiteiten of projecten opzetten voor de Ninoofse bevolking om hen bewust te maken van de wantoestanden in de 

wereld
• Ninovieters warm maken voor een grotere solidariteit
• financiële en logistieke steun bieden aan betrouwbare en degelijke projecten in ontwikkelingslanden. Dit kan gaan om 

zowel projecten van ngo’s als kleinschaligere projecten van Ninovieters ergens in de wereld
• meewerken om van Ninove een FairTradeGemeente te maken, met aandacht voor eerlijke en duurzame handel vanuit 

het Zuiden
• …. 

Ben jij lid van een vereniging of organisatie die in onze stad actief is op het vlak van ontwikkelingssamenwerking? Of heb 
je gewoon interesse in deze materie en wil je een steentje bijdragen? Kom dan zeker langs op de GROS-samenkomsten 
of neem contact op met de Noord-Zuidambtenaar van de stad. Elke helpende of ondersteunende hand is een stap dichter 
bij een fair en solidair Ninove! Wie zich kandidaat wil stellen of meer informatie wenst, kan terecht bij Noord-Zuid 
ambtenaar Evelien Van Hoorde, 054 31 32 48 of evelien.vanhoorde@ninove.be.

Noord-Zuid ambtenaar
054 31 32 48
evelien.vanhoorde@ninove.be INFO

Demakers van o.a. Raad eens 
hoeveel ik van je hou en Pluk 
van de Petteflet en De Heksen 

betoveren opnieuw de hele familie tijdens 
de Kerstperiode met een splinternieuw en 
hartverwarmend kerstverhaal. Geniet mee 
van dit magische spektakel…
Het is bijna Kerst. En terwijl iedereen bezig 
is met pakjes en nieuwe kleren kopen, zit 
Liesje op haar kamertje door het raam naar 
de hemel te kijken. Ze is ongerust, want er is 
dit jaar nog geen vlokje sneeuw gevallen. En 
Kerst zonder sneeuw, is geen Kerst.
Ver achter de sterren, in het Land van 
Snowakije kijkt er ook iemand door het 
raam van haar kamer. Het is Frisca, de 

koningin van de sneeuwelfen van het Land 
van Snowakije. En zij heeft grote problemen. 
Het IJskristal van Snowakije is verdwenen! 
En zonder het IJskristal wordt het dit jaar 
geen Kerst. Er is maar één iemand die haar 
kan helpen. Maar jammer genoeg woont die 
persoon in een andere wereld.
Lukt het Frisca het IJskristal terug te 
bemachtigen? Zal ze de hulp krijgen van 
de ‘uitverkorene’? En nog de belangrijkste 
vraag van allemaal: wordt het dit jaar Kerst?

Je beleeft het mee in Het IJskristal van 
Snowakije, de spannendste, gezelligste en 
vooral koudste muzikale theatervoorstelling 
voor de hele familie. 

Ook dit seizoen reist Missie weer door 
België en zijn buurlanden, waar Bruno 
Vanden

Broecke in het Frans en in het Duits en vanaf 
2015, ook in het Engels, het aangrijpende 
verhaal zal vertellen van een oude 
missionaris uit Oost-Congo die terugblikt op 
zijn leven en werk. Achter een eenvoudige 
pupiter, praat hij over eucharistie en over 
God, maar ook over vastzitten in de modder, 
over kleine en grote beestjes, over oorlogen 
en stinkende wonden en geweerlopen tegen 
uwe kop. 

Voor David Van Reybrouck werd dit de derde 
theatermonoloog over oude, blanke mannen 
in Afrika. Na de wetenschapper in Die Siel 
van die Mier en de encyclopedist in N, was 
het voor Missie de beurt aan de missionaris. 
Deze theatermonoloog is gebaseerd op 
talrijke getuigenissen van missionarissen 
die David Van Reybrouck in België en Congo 
optekende in het voorjaar en de zomer van 
2007. 
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UITGEZONDERD THEATER! 
IJSKRISTAL VAN SNOWAKIJE (5+)

KVS 
MISSIE

FAMILIEVOORSTELLING

THEATER & WOORD	

WOENSDAG 17 DECEMBER 2014  I  14.30 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00 / € 4,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DONDERDAG 18 DECEMBER 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom



                                         Ninove Kort

Jaarlijks werkt de dienst sociale zaken rond intrafamilaal geweld.
In de maand december staan volgende activiteiten op het 
programma:
• Filmavond “Te doy mis ojos”: 3 december - 20 uur - 

cc De Plomblom. Haal vooraf een gratis ticket af aan de balie 
van cc De Plomblom.

• Lezing “Het effect van huiselijk geweld op kinderen” door Hilde 
Genetello (psychologe): donderdag 11 december - 19.30 uur - 
zaaltje van de bib (ingang via E. De Deynstraat) - gratis.

Klink samen met het 
stadsbestuur op het nieuwe 
jaar op zondagvoormiddag
11 januari 2015 van 11 uur 
tot 13 uur op de binnenkoer 
van het stadhuis.

In 2015 zal de stad Ninove een nieuwe informatiegids 
uitgeven i.s.m. de firma Gentle nv, P. Ballingsstraat 41, 
3350 Heusden Zolder.
Deze gids bundelt alle informatie over de 
stadsadministratie en het OCMW, andere diensten en 
instellingen die in onze stad gevestigd zijn en biedt plaats 
aan een aantal advertenties van handelaars, firma’s en 
zelfstandigen.
De firma Gentle staat in voor de reclamewerving en is de 
enige firma die zich op de medewerking van de stad mag 
beroepen voor de uitgave van deze gids.

De academie voor beeldende kunst zoekt een naaktmodel (m/v-leeftijd onbelangrijk) voor de lessen schilderkunst, 
tekenkunst en beeldhouwkunst in de hogere graad.
Het aantal weken dat je model moet staan en de frequentie is afhankelijk van de leerkrachten. Meestal zijn er 2 à 3 
maanden lessen met model in het atelier schilderkunst, tekenkunst en beeldhouwkunst met een frequentie van 4 lesuren 
per week per atelier. De lessen vinden plaats in de academie, Parklaan 1, Ninove, telkens van 18.30 uur tot 22 uur.
De aanwerving en betaling van het model gebeuren via een interimkantoor.

Huiselijk geweld. Kinderen als getuige

Nieuwjaarsdrink
voor alle Ninovieters

Nieuwe informatiegids

Academie beeldende kunst zoekt model!

INFO Academie voor beeldende 
kunst
053 64 55 97

INFO Dienst sociale zaken
054 31 32 45
sociale.zaken@ninove.be 

Elektronische identiteitskaart

WELGEZIND OP (WINTER)VAKANTIE 
VERTREKKEN MAAR … NIET MEER LACHEN 
OP JE PASPOORTFOTO’S!

Heb je een nieuw paspoort nodig, schenk dan bijzondere 
aandacht aan je foto. Die moet immers conform zijn met de 
internationale normen. Indien je foto niet conform is, moet 
de stad hem weigeren!

Denk dus aan het volgende wanneer je een foto laat maken:

• een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen 
glimlach

• hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het 
objectief

• aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de 
aanzet van je oren moeten zichtbaar zijn

• ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op 
brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, 
maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt. 

Alle andere ICAO criteria (afmetingen foto, fotokwaliteit, 
belichting, achtergrond…) zijn ook zeer belangrijk. Meer info 
en concrete voorbeelden vind je op www.fotopaspoort.be.

PROBLEMEN BIJ GEBRUIK NIEUWE 
IDENTITEITSKAARTEN

Wie sinds kort houder is van een identiteitskaart met een 
geldigheidsduur van 10 jaar kan problemen ondervinden 
bij het gebruik van deze identiteitskaart (ook al werd de 
identiteitskaart correct geactiveerd):
• bij een verbinding voor online toepassingen zoals Tax- on-

Web
•  aan het loket van het bankagentschap of postkantoor.

Dit komt door een aanpassing van de software die het 
mogelijk maakt de identiteitskaart te lezen en te gebruiken: 
de “middleware” van FEDICT (Federale Overheidsdienst voor 
Informatie- en communicatietechnologie).

Bij problemen moet je de nieuwe versie van de middleware 
downloaden. Deze versie is beschikbaar op de website van 
FEDICT via http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_
eid-middleware_installeren/.
De nieuwe middleware kan ook gebruikt worden voor de
eID’s met een geldigheid van 5 jaar.

60 jaar huwelijk

Gaspard Van Den Berghe, geboren op 24 juli 1931, met
Annie Van Brantegem, geboren op 30 april 1934.
Gehuwd in Ninove op 18 december 1954.
Wonend in Ninove.

In het kader van het EFRO-project “gevelrenovatie 
handelspanden” kan je op zaterdag 6 december een 
bezoekje brengen aan de tentoonstelling met foto’s 
van alle gerenoveerde gevels van handelszaken in het 
stadscentrum.
Waar? Voormalig winkelpand “Roodkapje”, Beverstraat 
21, Ninove
Wanneer? Zaterdag 6 december van 14 uur tot 17 uur

Het Ninoofs Quiztornooi wordt gespeeld op 16, 23 en 30 januari en op 6 februari om 20 uur
in het Koninklijk Atheneum in Ninove.

Inschrijven voor het quiztornooi kan tot 9 januari door 30 euro te storten op het rekeningnummer BE08 0682 2280 7613
(Werkgroep Quiz Ninove) met vermelding van de ploegnaam. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
inschrijvingsgeld. De eerste 40 ploegen (ploegen van max. 5 spelers) zijn zeker van deelname.

Bevestig je inschrijving via de website www.quiztoernooi-ninove.be of door te mailen naar rikdemulder@skynet.be. 
Vermeld hierbij de ploegnaam en de naam en het telefoonnummer van de ploegverantwoordelijke.

Van jong naar (g)oud

Fototentoonstelling

Jubileumeditie Ninoofs quiztornooi

JAZZ-MADD (Jazz Muziek Aan De Dender)  
Wat? JAZZ-MADD concert met Myrddin De Cauter (gitaar) - 
Maya Youssef kanun (zither)
Wanneer? Zondag 7 december om 19 uur. Ook op zaterdag 
6 december om 20 uur in ’t Kasteeltje, Denderleeuw en 
op zondag 7 december om 11 uur in De Bathyscaaf, Aalst.
Waar? De Koepoort, Ninove
Info: 0495 12 14 47, info@jazzmadd.be

KERSTCONCERTEN
Wat? Kerstconcert Keva
Wanneer? Vrijdag 26 december om 19 uur
Waar? St. Amanduskerk Aspelare
Info: 0475 45 49 77

Wat? Kerstconcert in het teken van de Groote Oorlog door het 
gemengd koor In Dulci Jubilo 2000
Wanneer? Zondag 21 december om 16 uur
Waar? Sint Gertrudiskerk Appelterre
Info: 0477 41 01 54 – 0473 40 22 27

Evenementenkalender

INFO INFODienst lokale economie
054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be

Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be

INFO Dienst bevolking
054 31 32 65
bevolking@ninove.be 
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                                         Ninove Kort
Infoavond
opvoedingsondersteuning: thema tieners

INFO  Tel. 0800 76 101 (gratis), 
groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je 
steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de 
groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van het 
Oost-Vlaamse provinciebestuur.
 
Ook de stad Ninove ondersteunt dit initiatief, en dit al voor de 
vierde keer op rij. Tot en met 21 januari 2015 kan je eenvoudig 
en vrijblijvend inschrijven via www.samengaanwegroener.be
(doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). De veiling vindt 
plaats op 22 januari 2015. Je beslist daarna pas of je het 
aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je in op het voorstel? 
Dan brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in 
orde. Het nieuwe contract zal ingaan tussen 1 april en 1 juni 
volgend jaar, afhankelijk van de winnende leverancier. Door 
de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan je altijd 
kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht 
de duur van je contract.

Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt 
verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de stad Ninove 
je graag verder. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak zodat 
je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen 
(tel. 054 31 32 67, leefmilieu@ninove.be). Breng zeker je laatste 
eindafrekening voor energie mee! Daar vinden we immers alle 
gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen doen.

Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop

Werk je rechtstreeks met kinderen, tieners of jongeren of ben je ouder van een tiener? Wil je informatie krijgen 
over een bepaald thema of heb je vragen over tieners waarop je een antwoord wil?
Kom dan naar de infoavond over het opvoeden van tieners op dinsdag 16 december om 19 uur in het IBO ’t Kadeeken 
(Parklaan 13 A). Lesgeefster Katrien Van Balen heeft 20 jaar ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg. 
Thema’s die aan bod kunnen komen: ontwikkelingstaken van een tiener, lichamelijke en mentale veranderingen, vriendschap, 
verliefdheid, de relatie met je kind als werkinstrument,… Er wordt vooral gepraat over heel concrete situaties. 
Geïnteresseerd? Schrijf je in via sociale.zaken@ninove.be of bel naar 054 31 32 45. Vermeld je naam en het aantal aanwezige 
personen. Deelname is gratis.

Sport

SPORTDAG VOOR KLEUTERS EN 
GROOTOUDERS - MAANDAG
22 DECEMBER 

Op maandag 22 december vindt in de sporthal van 10 
uur tot 16 uur een sportdag plaats voor kleuters en 
grootouders. In de voormiddag sporten de kleuters samen 
met de grootouders, in de namiddag worden beide groepen 
opgesplitst om apart te sporten.

Inschrijven via www.ninove.be (sport en recreatie).
Deelnameprijs: 10 euro 

ZAALVOETBALTORNOOI VOOR DE 
JEUGD IN ‘T SPORTSTEKSKE

- zaterdag 27 december: preminiemen + duiveltjes
- zondag 28 december: miniemen
- maandag 29 december: knapen
- dinsdag 30 december: scholieren
De wedstrijden starten telkens vanaf 8 uur (tot einde tornooi).

MONITOREN SPORTKAMPEN 2015 
GEZOCHT!

Om alle geplande sportkampen in 2015 vlot te laten verlopen, 
is de sportdienst op zoek naar enthousiaste monitoren om 
de kinderen een onvergetelijke en sportieve vakantie te 
bezorgen.
Het sollicitatieformulier vind je op www.ninove.be 
(ondernemen en werk, werken, vacatures bij de stad).

SPORT VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING

Zondag 14 december van 10 uur tot 12 uur: Djembe – make 
music percussion
Waar? Sporthal Denderhoutem, Pastorijweg 23
Kostprijs: 2,50 euro
Vooraf inschrijven is noodzakelijk

DAG VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER 
20 DECEMBER 

De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert 
voor alle sportclubs het bijscholingsmoment ‘Dag van 
de jeugdsportbegeleider’ in Lede.  Thema dit jaar is 
‘Communicatie hoe? …Zo!!!’

Gastsprekers zijn Merel De Vleeschouwer (“Waarom we 2 
oren hebben en slechts één mond”) en Sam Berteloot (“Je 
sportclub en sociale media, bouw een community op rond je 
vereniging”). Moderator is Louis De Pelsmaeker.
Wanneer? Zaterdag 20 december van 9 uur tot 12.30 uur.
Inschrijven: sport@lede.be, ten laatste tegen 12 december.
Deelnameprijs: 10 euro

INFO Sportdienst
054 33 93 97
sport@ninove.be  

ALLE STADSDIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP 
• 24 december (namiddag), 25 december en 

31 december (namiddag)
• 1 en 2 januari 2015 

EXTRA SLUITINGSDAGEN STADSDIENSTEN

dienst toerisme
- dinsdag 23 december t.e.m. maandag 29 december
- woensdag 31 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015

Sporthal ‘t Sportstekske
- woensdag 24 december t.e.m. vrijdag 26 december
- woensdag 31 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015

Zwembad De Kleine Dender
- woensdag 24 december en donderdag 25 december 
- woensdag 31 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015
Op vrijdag 26 december is het zwembad uitzonderlijk open 
van 9 uur tot 17 uur.

Dienst cultuur (oud stadhuis)
- dinsdag 23 december t.e.m. vrijdag 26 december
- dinsdag 30 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015

Bib, cultuurcentrum De Plomblom, jeugddienst
Maandag 22 december t.e.m. vrijdag 2 januari 2015

Geen spreekuur pensioenen zelfstandigen
Er is geen spreekuur voor de pensioenen voor 
zelfstandigen in het stadhuis op 16 december.

Sluitingsdagen stadsdiensten
tijdens de eindejaarsperiode

Eerste Ninoofse oorlogsgazet is nu te koop
 
De eerste Ninoofse Oorlogsgazet brengt de oorlogsmaanden van augustus tot oktober 2014 in 
onze stad tot leven met tientallen verhalen die een groep vrijwilligers uit de archieven heeft 
opgediept. 

“Op 26 september werd de Duitse luitenant von Hadeln aangehouden in de nasleep van de 
gevechten in en rond Ninove op 22 september. Bij von Hadeln werden fragmentatiekogels 
(zogenaamde dumdumkogels) aangetroffen. Het dossier met de dumdumkogels werd een 
belangrijk element in een klacht die de geallieerden tegen het Duitse rijk indienden wegens 
de schending van het oorlogsrecht. Vanwege de gevoeligheid in het neutrale Nederland over 
de naleving van de afspraken op de Conventies van Den Haag (1899 en 1907), kreeg het voorval 
opvallend veel aandacht in de Nederlandse pers.”
“De Ninoofse dumdumkogels van een Duitse luitenant” is maar een van de vele verhalen die je 
kan lezen in de eerste Ninoofse Oorlogsgazet. Maar de gazet biedt ook biografieën van Ninoofse 
soldaten, fragmenten uit de dagboeken van brouwersdochter Jeanne De Mont en getuigenissen 
uit de verschillende deelgemeenten. De “Slag van Den Ezel”, de vlucht van zotte maandag, 
de vermiste hoenders van Nederhasselt, het graf van August Geerts uit Appelterre-Eichem, 
de brand aan de “Vuile Voorschoot” in Voorde: je leest het allemaal in de eerste Ninoofse 
Oorlogsgazet.

De Ninoofse Oorlogsgazet is een uitgave van de Erfgoedraad. Ze is te koop in het stadhuis 
(dienst toerisme), in het oud stadhuis en in de bibliotheek. De Ninoofse oorlogsgazet kost 
1 euro.

INFO Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be
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Gelieve het ontwerp grondig na te kijken 
op fouten en uw opmerkingen / correcties 
of bevestiging te faxen of te mailen. De 
opdracht kan enkel uitgevoerd worden met 
uw schriftelijk akkoord. 

AKKOORD VOOR UITVOERING

© PUBLIBURO RECLAMEMAKERS
Désiré De Bodtkaai 10 - 9400 Ninove
tel. 054 32 68 42 - fax 054 34 22 20
info@publiburo.be - www.publiburo.be

DATUM

PROJECT

REFERENTIE

FORMAAT

MATERIALEN

KLEUREN

SCHAAL

OPDRACHTGEVER

DATUM

NAAM

HANDTEKENING

2 MAART 2010

spandoek

15854

250 x 100 cm

pvc zeildoek

zie ontwerp

nvt

Chau�aluc

Luc Van Grimberghen
Okegembaan 82 - 9400 NINOVE

TEL 054 587 583 - GSM 0479 260 367 - chauffaluc@telenet.be

CENTRALE
VERWARMING
& SANITAIR

ALLE
HERSTELLINGEN

Wachtdiensten

           APOTHEKERS

- Zaterdag 29 november (9 uur) tot dinsdag 2 december (9 uur)
 Raemdonck – Beverstraat 6
 9400 Ninove – 054 32 75 89

- Dinsdag 2 december (9 uur) tot zaterdag 6 december (9 uur)
 Bruyland – Stationsstraat 37/10
 9400 Ninove – 054 33 26 00

- Zaterdag 6 december (9 uur) tot dinsdag 9 december (9 uur)
 Van Gyseghem – Brusselstraat 63
 9400 Ninove – 054 33 37 80

- Dinsdag 9 december (9 uur) tot zaterdag 13 december (9 uur)
 Staels W. – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 054 33 10 05

- Zaterdag 13 december (9 uur) tot dinsdag 16 december (9 uur)
 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

- Dinsdag 16 december (9 uur) tot zaterdag 20 december (9 uur)
 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

- Zaterdag 20 december (9 uur) tot dinsdag 23 december (9 uur)
 Penne – Appelterre-Dorp 31
 9400 Appelterre – 054 33 63 61

- Dinsdag 23 december (9 uur) tot donderdag 25 december (9 uur)
 De Bolle – Outerstraat 148
 9406 Outer – 054 33 60 71

- Donderdag 25 december (9 uur) tot zaterdag 27 december (9 uur)
 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

- Zaterdag 27 december (9 uur) tot dinsdag 30 december (9 uur)
 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

- Dinsdag 30 december (9 uur) tot donderdag 1 januari (9 uur)
 Van Hoorebeke – Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare – 054 33 49 59

- Donderdag 1 januari (9 uur) tot zaterdag 3 januari (9 uur)
 Staels J. – Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

         GENEESHEREN

- Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Neigem, Ninove, Outer, 
Pollare

 Centraal oproepnummer: 054 51 86 16

- Appelterre-Eichem, Aspelare, Nederhasselt, Voorde
 Centraal oproepnummer: 054 42 39 39

- Okegem - Centraal oproepnummer: 053 22 94 70
 Uren: Weekendwachtdienst loopt van vrijdag 20 uur tot
 maandag 8 uur. Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt van de 

vooravond om 20 uur tot de volgende morgen om 8 uur

                       TANDARTSEN

- Wachtdienst Denderstreek 
Centraal oproepnummer: 0903 39 969 

 zaterdag, zondag en feestdagen: 09.00 - 18.00 uur

- Wachtdienst Land van Aalst (regio Ninove-Geraardsbergen) 
Centraal oproepnummer: 053 70 90 95

 zaterdag: 14.00 - 18.00 uur
 zondag en feestdagen: 09.00 - 12.00 uur

Marc & Marleen heten je welkom 

Roesbeke 79, 9402 Meerbeke 

0479 28 40 01 

info@roesbeekhoeve.be 

www.deroesbeekhoeve.be 
B&B  

Gastenverblijf  
 

In gezellige kamers voorzien van alle 
comfort kan u genieten van de rust van 

het platteland.  
 

Ontbijt (mogelijk vanaf 5u30)  

of half pension.  

Eet - & praatcafé  
Diverse streekbieren 

Specialiteiten van het huis: 
Pannenkoeken 

Spek met eieren 
Boterham met boerenham/plattekaas 

Groot zomerterras 
Zaal voor vergaderingen, cursussen ...  

 Open op vrijdagavond, zaterdag,
 zon- en feestdagen
 

Nu ook Luchthavenvervoer  

& Privépersonenvervoer  

Meer info via tel. of mail.  

                                         Ninove Kort
Filmclub Ninofilm speelt Les Choristes

In 1949 wordt Clément Mathieu, een muziekleraar zonder werk, benoemd als opzichter 
van een internaat. Het opvoedingssysteem van directeur Rachin is erg streng, en Mathieu tracht de 
kinderen te boeien door een koor samen te stellen. 
“Les choristes” is een dramatische muziekfilm van Christophe Barratier uit 2004 (Frankrijk / Zwitserland / 
Duitsland, 97 min.) met onder andere Gérard Jugnot, François Berléand en Jean-Baptiste Maunier.
Voorstelling op dinsdag 2 december om 20 uur in Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove. 
Inleiding om 19.45 uur.
Toegang: 6 euro (met reductie voor jongeren en kansenpasbezitters).

INFO

INFO

ninofilm.club@gmail.com
Volg de filmclub ook op
www.facebook.com/NinoFilm.club

www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500

INFO noodplanambtenaar,
054 32 32 56
www.offon.be 

START VAN DE “OFF ON” CAMPAGNE

Het risico op elektriciteitsschaarste is deze winter reëel, met 
afschakeling als ultieme maatregel. 
Op het grondgebied van Ninove zijn de Brakelsesteenweg 
(vermoedelijk de zone tussen kruispunt De Kalvaar tot grens 
Steenhuize), Geraardsbergsesteenweg (vermoedelijk de 
zone tussen kruispunt De Kalvaar tot grens Smeerebbe-
Vloerzegem), Karmelietenstraat, Kleine Molenweg, 
Ophemstraat, Steenwegdreef en Bekstraat in Voorde en de 
Kasseide in Lieferinge opgenomen in het afschakelplan.
Indien er wordt afgeschakeld, zal dit gebeuren tussen 17 uur 
en 20 uur en worden de inwoners vooraf verwittigd. 
Om afschakeling te vermijden, is het noodzakelijk dat 
iedereen (en niet alleen de inwoners die met afschakeling 
te maken kunnen hebben) minder elektriciteit verbruikt. 
Daarom werd de sensibiliseringscampagne “OFF ON” 
ontwikkeld.

Stroomindicator
Om de bevolking te informeren over het moment 
waarop men moet beginnen het elektriciteitsverbruik te 
verminderen, heeft Elia een indicator ontwikkeld die zal 
gebruikt worden in de nationale pers.
Elke dag tussen november en maart informeert een 
makkelijk herkenbaar pictogram – de off-on-knop op een 
elektrisch apparaat – met een eenvoudige kleurcode over de 
beschikbaarheid van elektriciteit in ons land. Indien nodig 
wordt de bevolking opgeroepen haar energiegedrag aan te 
passen.

De volgende kleurcodes worden gebruikt:
• GROEN: normale situatie. Er is genoeg stroom voorhanden 

om in de behoeften van de verbruikers te voorzien. Er is 
geen reden tot ongerustheid! 

• ORANJE: risico op stroomtekort. Het risico bestaat dat er 
niet voldoende elektriciteitsproductie is om in ons verbruik 
te voorzien. Laten we allemaal minder verbruiken tijdens 
de piekperiode en zo afschakeling voorkomen. 

• ROOD: risico op afschakeling. Er is niet genoeg stroom 
beschikbaar om in ons verbruik te voorzien tijdens de 
piekperiode. De kans op afschakeling is reëel. 

• ZWART: afschakeling aangekondigd. Een deel van de 
verbruikers zal tijdens de piekperiode een tijdje (2 tot 
3 uur) geen elektriciteit krijgen, om een langdurige 
algemene en ongecontroleerde stroompanne te vermijden.

WAT MET WATER BIJ ENERGIESCHAARSTE?

• Bij een afschakeling van de elektriciteit kan de 
drinkwatervoorziening eveneens problemen ondervinden. 
De Watergroep doet er alles aan om de hinder tot het 
absolute minimum te beperken. Je kan alvast zelf een 
steentje daartoe bijdragen door zuinig om te springen met 
elektriciteit en water.

• In normale omstandigheden bevatten de watertorens 
en reservoirs van De Watergroep een voldoende 
watervoorraad om enkele uren te overbruggen bij een 
tijdelijke stroomuitval. Waar pompinstallaties nodig 
zijn om het water tot bij de klanten te brengen, zullen 
wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit geldt vooral 
op hoger gelegen plaatsen, maar ook als je in een 
hoog appartementsgebouw woont waar een private 
drukverhogingsinstallatie is geplaatst.

• Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het 
waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van 
de drinkwaterkwaliteit. Door opwoeling van bezinksel in 
het leidingnet kan het water troebel worden en verkleuren. 
Dit houdt geen risico in voor de gezondheid. Na verloop van 
enige tijd zal het leidingwater opnieuw helder worden.

• Ook indien je zelf niet in een afgeschakelde zone woont, kan 
je problemen ondervinden met de drinkwatervoorziening, bv. 
als het drinkwater wordt aangevoerd vanuit een regio die wel 
wordt afgeschakeld. 

• Is de drinkwatertoevoer ondanks alle voorzorgen toch 
onderbroken, draai dan alle kranen dicht, zodat je geen 
nutteloos water verbruikt zodra de watervoorziening 
opnieuw opstart. 

• Wanneer een mogelijke elektriciteitsafschakeling wordt 
aangekondigd, raadpleeg dan ook zeker de website van de 
watergroep: www.dewatergroep.be.

Met vragen kan je terecht op 02 238 96 99

Elektriciteitschaarste

Algemene vergadering kunst- en cultuurraad op 2 december
De kunst- en cultuurraad houdt een algemene vergadering op dinsdag 2 december om 20 uur in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 
Ninove. Thema’s op de agenda zijn onder meer de Week van de Amateurkunsten/Artiestentoer, de culturele zomer van Ninove, 
de culturele complicaties van het project Dynamiet in de dorpen (LEADER), investeringen in de buurthuizen, een opfrissing van 
de bestaande subsidiereglementen en het project stadskunstenaars. Culturele verenigingen en mensen met een open geest voor 
kunst en cultuur zijn welkom.

INFO
Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro
Para Mi - Four Roses
Intuitions - K-Design

zondag
14,21 en 28 dec.

open van 13u tot 17u

woensdag
24 en 31 dec.
open van 10u tot 16u

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET OP

W W W. A N N - FA S H I O N . B E

8

Gelieve het ontwerp grondig na te kijken 
op fouten en uw opmerkingen / correcties 
of bevestiging te faxen of te mailen. De 
opdracht kan enkel uitgevoerd worden met 
uw schriftelijk akkoord. 

AKKOORD VOOR UITVOERING

© PUBLIBURO RECLAMEMAKERS
Désiré De Bodtkaai 10 - 9400 Ninove
tel. 054 32 68 42 - fax 054 34 22 20
info@publiburo.be - www.publiburo.be

DATUM

PROJECT

REFERENTIE

FORMAAT

MATERIALEN

KLEUREN

SCHAAL

OPDRACHTGEVER

DATUM

NAAM

HANDTEKENING

2 MAART 2010

spandoek

15854

250 x 100 cm

pvc zeildoek

zie ontwerp

nvt

Chau�aluc

Luc Van Grimberghen
Okegembaan 82 - 9400 NINOVE

TEL 054 587 583 - GSM 0479 260 367 - chauffaluc@telenet.be

CENTRALE
VERWARMING
& SANITAIR

ALLE
HERSTELLINGEN

Eigen plaatsingsdienst

Specialiteit: ribbekes op de grill

Wil u gezellig tafelen met z’n tweetjes of onder 
vrienden in een ongedwongen sfeer? Breng dan 
een bezoekje aan restaurant Den Board! In het 

authentieke kader, inclusief open haard, 
voelt u zich zonder twijfel thuis.

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 28 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde - 054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 

S

K
E

EINDEJAARS
GESCHENKEN
Vergeet uw huisdieren niet!

Vuurkruisersstraat 11A, 9400 Ninove

Amplifon, de referentie in
hooroplossingen op maat

Maak samen met ons de balans op van uw gehoor.
Wij luisteren naar u!

Maak nu uw afspraak!

DROOGKUISACTIE
herenkostuum aan €16 in plaats van €17

dameskleed(jes) aan -10%
reiniging van donsdeken aan €20/stuk

Ook afhaling is mogelijk! Bel 0495 44 11 09 of 054 33 50 00 voor verdere afspraken

Actie geldig tot 15 januari 2015
Alle dagen open van maandag tot vrijdag 9u - 18u - Zaterdag van 9u - 15u
www.wasserijexcelsior.be - Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove

Bezoek ons op Facebook: www.facebook.com/wasserijexcelsior

Brakelsesteenweg 607
9400 NINOVE-VOORDE

Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

S P E C I A A L Z A A K

LANDELIJK

MODERN

LUXE

PUUR

2015
JOUWSTIJL

Lekker tot rust komen!

Mooi, strak
maar sfeervol!

Perfectie tot in
het detail!

Tegels met karakter!



Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove
 Tel 054 33 10 89 

 di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u | za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 
zondag en maandag gesloten

Gloednieuwe tegelcollecties!
nu nog de prijzen van 2014

“Veronove, 
nieuwe 

collectie 2015”

een nieuw jaar = een nieuwe site
www.veronove.be

Vul een kleine enquête in, help ons de vernieuwde site nog beter te maken en krijg een fles bubbels 


