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•  Ledigen van septische putten, regenputten en  
waterputten, ...

• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
•  Camera-onderzoek (eventueel met USB-stick)
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie-afscheiders, 

mazouttanks, allen met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenputten met  

proper water
• Verhuur van mobiele toiletten
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
M  0479 84 02 83  -  T  054 32 18 75

F  054 34 14 61
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be

Ruim - ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny 

*zonder medisch doel

Amplifon
Hoorcentrum
Ingrid Lucas

Gratis vrijblijvende hooranalyse*

Biezenstraat 5
9400 Ninove
Tel.: 054 50 35 05

Hoorcentra

Uw gehoor ligt ons 
nauw aan het hart.

Open maandag tot vrijdag 9u - 19u, zaterdag 9u - 15u
Wassalon 7/7 open van 7u tot 22u
www.wasserijexcelsior.be

Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove
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NIEUW! Geef een bon cadeau, geldig op al onze diensten!

Voor alle problemen met de schouw

!!! Firma de pauw !!! 
054 50 28 62
Condensatieprobleem

Bruine natte plekken, slechte trek
Plaatsen Inox buizen-flexibels

Schouwvegen met attest
Onderhoud cv en depannage

Plaatsen centrale verwarming
Keuren mazouttank

EPC energiecertificaat

Geraardsbergsesteenweg 402 
9404 ninove
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook 

(www.facebook.com/stadninove) en 
Instagram (Stad Ninove) of schrijf je in op 

de nieuwsbrief via www.ninove.be

CoLoFon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

Tel. 054 31 32 25 • communicatie@ninove.be

Foto’s: dienst communicatie • 
Danny De Saedeleer • Andy Dupont • Ninofmedia • 

• Shutterstock • Pixabay

Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

Lay-out: 
Lee Berg bvba • 9420 Erpe-Mere 

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

Tel. 054 33 25 20 • www.abc-drukkerij.be

GeMeenteraadSZittinGen
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad  
vinden plaats op 14 december (budget) en  
15 december om 19.30 uur in het stadhuis,  
Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via  
Onderwijslaan, kant PTI).

CoMMiSSieS
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
12 en 13 december om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

eXtra’S 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op 24, 25, 26* en 
31 december, 1 en 2 januari 2017
*  Uitgezonderd zwembad De Kleine Dender. Het zwem-

bad is op 26 december open van 9 uur tot 17 uur.
Extra sluitingsdagen:
> 24 december t/m 2 januari 2017:  

dienst cultuur en toerisme
> 24 december t/m 6 januari 2017:  

jeugddienst en cc De Plomblom

10

inTeressanT
4   Tentoonstelling Harold Van de Perre

5   Groote Literatuur 3

11   Maandklapper cc De Plomblom

15   Eindejaar in de stad

16   Interview met de korpschef

20   Uit in Ninove

Ninove in
fo

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 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 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

sTadHuis ninoVe
CentruMLaan 100, 9400 ninoVe
054 31 32 33  •  www.ninoVe.be

oPeninGSuren PubLiekSdienSten

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur. 
Niet tijdens de zomermaanden.

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<
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de paradox  
van het geloof
De tentoonstelling ‘Van het 
oude naar het nieuwe’ begint 
op 10 december 2016 en eindigt 
15 januari 2017. Harold Van de 
Perre: “Zo stappen we letterlijk 
van het oude jaar in het nieuwe, 
en kan ik, ergens halfweg, mijn 
vele vrienden en familieleden 
op verjaardagstaart trakteren.” 
Met de keuze voor deze titel 
vertelt Harold ook iets over het 
artistieke parcours dat hij sinds 
zestig jaar heeft afgelegd én over 
de ambities die hij nog koestert. 
“Ik beschouw de tentoonstelling 
als een retrospectieve waarin ik 
een samenvatting breng van oud 
werk, de balans opmaak van wat 
ik tot nu toe heb gerealiseerd.” En 
dat is niet weinig: Van de Perre 
heeft zich nooit op één genre of 
techniek laten vastpinnen. Krach-
tige tekeningen op grote forma-
ten staan er naast diffuse tedere 
aquarellen. Kleurrijke pastels 
verbroederen met monumentale 
glasraamcreaties. “Anderzijds 
presenteer ik nieuw werk in een 
techniek waarmee ik niet eerder 
aan de slag ben gegaan: ik kom 
in het oud stadhuis van Ninove 

voor het eerst naar buiten met 
een reeks olieverfschilderijen 
die ik recent heb geschilderd en 
waarin ik expliciet een religieuze 
thematiek aansnijd. ‘De paradox 
van het geloof’ is de titel van een 
van de reeksen, ik tracht er onder 
meer het Paasmysterie in te vat-
ten. Het voelt als debuteren op 
je tachtigste.” Het is meteen wel 
een monumentaal debuut, met 
werken van soms 170 x 120 cm. 
In andere werken, zoals ‘Amina, 
verstild in een morgenstond’ 
gaat Van de Perre op zoek naar 
verstilling.

Verdeeld of  
veelzijdig?
Het minste wat je ervan kan 
zeggen, is dat ‘Van het oude naar 
het nieuwe’ een grote, grootse en 
zeer bonte tentoonstelling wordt. 
“Als ik, tachtig jaar geworden, een 
balans opmaak van mijn werk, 
dan zie ik een bijzonder verdeeld 
beeld. Ik maakte tekeningen, 
aquarellen en pastels. Daarnaast 
ontwierp ik, in opdracht, tal van 
glasramen”, omschrijft Harold 
Van de Perre het zelf. 

Daarnaast was Harold Van de 
Perre leraar beeldende kunsten, 
en vanuit zijn pedagogische aan-
leg schreef en ontwierp hij drie 
kunstboeken, respectievelijk over 
Van Eyck, Bruegel en Rubens. 
Daaruit volgde een zesdelige, 
internationaal bekroonde reeks 
kunstfilms over het universele 
driespan Van Eyck / Bruegel / 
Rubens. 
“Getuigt dit alles van verdeeld-
heid? Of van veelzijdigheid? Of 
houden beide elkaar in even-
wicht?” mijmert hij. Om er zelf 
een filosofisch antwoord op te 
geven: “Het leven is wat het is en 
ik ben wie ik ben. Alles gaat vlug 
voorbij. En toch heb ik het gevoel 
dat ik nu pas begin.”.    

Harold Van de Perre be-

hoort zondermeer tot de 

markantste kunstenaars 

die ninove in de twintigste  

eeuw heeft voortgebracht. 

Zijn tachtigste verjaardag 

viert hij met een indruk-

wekkende tentoonstelling 

in het oud stadhuis van 

zijn geboortestad. de 

tentoonstelling doopte hij   

‘Van het oude naar het 

nieuwe’. 

Harold 
 Van de Perre   
brenGt tentoonSteLLinG 

‘Van HeT oude 
naar HeT nieuwe’  

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

© Piet Van Hoyweghen
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de appel en de boom
Als er één ding is dat het project over de kunstenaarsfamilie Van de 
Perre ons duidelijk maakt, dan wel dat de appel zelden ver van de 
boom valt. Met zijn beeldvertellingen heeft Harolds zoon Gerolf zijn 
plek in de kunstenscène veroverd. Tot 4 december toont hij een mooi 
overzicht van het beste van drie eerdere projecten (Spiegel-beeldessay, 
Gewonde stad en Dichter in de massa) in het oud stadhuis. En op 
13 januari 2017 brengen we ook de poëzie van Rudolf, broer van en 
nonkel van, nog eens voor het voetlicht. Een beetje sluipenderwijs 
heeft zich binnen het project nog een vierde Van de Perre genesteld, 
en niet de minste. Als Gerolf op zijn minst enkele schildersgenen van 
zijn vader Harold zal hebben geërfd, dan hebben Harold en Rudolf 
het artistieke talent op hun beurt van hun vader Gustaaf. ‘Stamva-
der’ Gustaaf Van de Perre (geboren te Okegem in 1905, overleden 
te Ninove in 1958) werkte onder andere als stadsbibliothecaris in 
Ninove van 1942 tot 1958, een functie die door zijn zoon Rudolf na 
zijn overlijden in 1958 werd overgenomen (tot 1973). Gustaaf Van de 
Perre schreef jeugd- en kindertoneel dat in Vlaanderen en Nederland 
veel opgevoerd werd, waaronder Krullebol, Kapoen, Wij blijven trouw 
en Van twee schamele kinderen. De Vreemdeling was een theaterstuk 
voor volwassenen.

Praktisch
> Harold Van de Perre presenteert een ‘samenvattende retrospec-

tieve & nieuw begin met olieverfdoeken’
> van 10 december 2016 tot en met 15 januari 2017 
> oud stadhuis, Oudstrijdersplein, Ninove
> openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur 

tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur, donderdag van 9 uur tot  
12 uur en van 16 uur tot 19.30 uur,  zaterdag en zondag van  
14 uur tot 17 uur.  Gesloten op 24 en 25 december en 1 januari.

>  filmvertoningen (elke dag om 15 uur, één film per dag. Speellijst 
op www.ninove.be):
- Van Eyck, het mysterie schoonheid (1989)
- Bruegel, ziener voor alle tijden (1990)

- Rubens, klassieke synthese, moderne profeet (1991) 

 

debuterende  
bestseller
De debuutroman Het smelt van 
Lize Spit dondert al een jaar lang 
als een sneltrein door de bestsel-
lerslijsten. Verschillende vertalin-
gen staan op stapel en intussen 
werkt steractrice Veerle Baetens 
aan de verfilming van het boek. 
De Kempens-Brusselse Lize Spit 
schreef een uitzonderlijk verhaal 
over drie kinderen die opgroeien 
in het kleine Bovenmeer. Eva 
en twee jongens maken er hun 
hele jeugd het beste van, maar 
in de puberteit ontstaan opeens 

andere verhoudingen. De jongens 
bedenken wrede plannen. De be-
deesde Eva kan eraan meedoen 
of haar enige vrienden verraden. 
Die keuze is geen keuze. Dertien 
jaar later keert Eva terug naar 
haar geboortedorp met een blok 
ijs in de kofferbak. Gaandeweg 
wordt duidelijk dat zij dit keer de 
plannen bepaalt. 

liTeraire sensaTie 
liZe sPiT 
Headliner oP 
grooTe 
liTeraTuur 3
Peter terrin, 
ChriStoPhe VekeMan 
en JonaS winterLand 
brenGen nieuw werk

lize spit is zonder meer 

de literaire figuur van dit 

jaar in Vlaanderen. Zij 

mag op 2 december de 

derde editie van groote 

literatuur afsluiten. 

Maar ook de mannen met 

wie ze het podium deelt, 

deden recent van zich 

spreken met sterk nieuw 

werk. 

© Keke Keukelaar
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Liever uit balans
Na een korte radiostilte treedt 
Jonas Winterland terug op het 
voorplan met een nagelnieuw 
album. Liever uit balans (januari 
2017) is zijn derde langspeler, na 
de warm onthaalde voorgangers 
Mensen zijn gemaakt van dun 
papier en Zwaartekracht en 
andere verzinsels. In ijltempo 
groeide de Leuvense singer-song-
writer uit tot een vaste waarde. 
Songs als Altijd halverwege en 
Het meisje uit het lied groeiden 
uit tot vaderlandse klassiekers. 
Het nieuwe album Liever uit ba-
lans, met onder andere de eerste 
single Burn-out (meer wil ik niet), 
toont dat Winterland nog altijd 
een patent heeft op poëtische 
teksten en loepzuivere melodie-
en. Tegelijk gaan zijn akoestische 
songs een verrassend huwelijk 
aan met uitgepuurde elektronica 
- denk aan Bon Iver, Christine 
& The Queens of Spinvis. Dat 
maakt van Jonas Winterland 
meer dan ooit een unieke stem 
in de Nederlandstalige muziek en 
van Liever uit balans zijn meest 
avontuurlijke plaat. 
Live op Groote Literatuur wordt 
Jonas Winterland bijgestaan door 
pianist Jan Borré, celliste Jasmijn 
Lootens en percussionist Kris 
De Busscher.      

Groote  
Literatuur 3  
Praktisch
> Literair-muzikaal pro-

gramma met Christophe 
Vekeman, Peter Terrin en 
Lize Spit. Muziek: Jonas  
Winterland. Moderator:  
Dirk Leyman (literair  
journalist bij onder meer  
De Morgen)

> Vrijdag 2 december, 20 uur
> Cc De Plomblom,  

Graanmarkt 12, Ninove
> Toegang: €10
> Info & tickets:  

cc De Plomblom,  
054 34 10 01,  
www.ccdeplomblom.org

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

road trip door 
countryland
Schrijver en performer 
Christophe Vekeman doet al 
vele jaren zijn eigenstezelfste 
ding op tal van literaire podia in 
Vlaanderen en Nederland. Sinds 
zijn debuutroman Alle mussen 
zullen sterven (1999) publiceerde 
hij onder andere de romans Een 
borrel met Barry, Lege jurken, 49 
manieren om de dag door te ko-
men, Marie en Hotel Rozenstok.  

Leven is werk bundelt essays, re-
portages en interviews. Señorita’s 
verzamelt “gedichten en andere 
podiumteksten”. 
Dit jaar toonde Vekeman zich 
van zijn productiefste kant, met 
eerst de gedichtenbundel Dit is 
geen slaapkamer meer nu en in 
september Johnny Paycheck, een 
boek “zoals je er nog nooit één 
hebt gelezen over een man van 
wie je nog nooit hebt gehoord”. 
Die man is countryzanger Johnny 
Paycheck, in onze contreien 
volstrekt onbekend, maar in het 
land van Donald Trump een 
cultlegende. Literaire cowboy 
Christophe Vekeman schrijft 
niet alleen een zeer eigenzinnige 
biografie van Johnny Paycheck, 
maar neemt de lezer ook mee 
op een geweldige road trip door 
countryland. 

Yucca
Peter Terrins eerste bundel De 
Code verscheen in 1998. Sinds 
dat debuut publiceerde hij 
romans, verhalenbundels en no-
velles: Kras, Blanco, De Bijeneters, 
De bewaker, Post mortem (in 
2012 bekroond met de AKO Lite-
ratuurprijs) en Monte Carlo. Dit 
najaar maakte Terrin indruk met 
Yucca, een intens en melancho-
lisch verhaal over wie we zijn en 
wat we doen, tegen de woelige 
achtergrond van de terreuraan-
vallen van de Bende van Nijvel in 
de jaren 1980. 
Viktor komt na elf jaar vrij uit 
de gevangenis. Op zoek naar 
houvast ontmoet hij de Gier, een 
oude man uit het misdaadmilieu. 
Is een man nog een vader als zijn 
kind niet meer leeft? Maar er is 
ook Renée, die op haar vierde 
een herseninfarct overleefde. In 
2035 is ze een jonge moeder en 
een steenrijke kunstenares. Haar 
werk verandert mensenlevens, 
terwijl haar eigen leven eenzaam 
is. In een opname vertelt ze haar 
verhaal aan haar zoon. Zoals haar 
grootvader ooit aan haar verslag 
deed van zijn betrokkenheid bij 
de laatste en bloedigste aanval 
van De Bende.

© Mieke De Ley

© Diego Franssens

© Koos Breukel



77

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04

De bib is er altijd en overal. Dat is al een 
tijdje het geval met een online catalogus en 
de mogelijkheid om online materialen te 
reserveren en te verlengen. Zo beheer je op 
elke moment van de dag jouw uitgeleende 
materialen. Maar wist je dat de bib ook een 
Gopress krantenabonnement heeft, dat je van 
thuis kan bekijken? 

Gopress is een online persdatabank met 
artikels uit alle Vlaamse kranten en enkele 
tijdschriften: De Morgen, Het Laatste Nieuws, 
De Tijd, De Gazet van Antwerpen, Het Belang 
van Limburg, Het Nieuwsblad, De Stan-
daard en Metro. Maar ook Trends, Knack, Le 
Vif/L’Express (Frans), Tendances (Frans), Klasse 
en Wablieft. Alle artikels zijn beschikbaar met een 
vertraging van twee dagen na publicatie. Enige 
voorwaarde om ze te lezen: lid zijn van de bib. 

hoe Gopress gebruiken? 
Maak een account aan op mijn.bibliotheek.
be. Nadat je bent aangemeld kan je in het 
linkermenu doorklikken naar het GoPress 

krantenarchief. Je zoekt er artikels op dezelfde 
manier als wanneer je materialen in de bib-
catalogus zoekt. Je kan het lettertype van de 
artikels vergroten, artikels printen, ze opslaan 
in verschillende formaten en delen via sociale 
media. De artikels hebben niet de lay-out zoals 
je ze in de krant zou lezen, maar bevatten 
exact dezelfde informatie. 

de kranten van vandaag? 
Tussen de vier muren van de bib kan je tijdens 
de openingsuren de kranten van de dag online 
raadplegen op je eigen tablet, pc of smart-
phone. Dit doe je door te verbinden met het 
WiFi-netwerk. De kranten zien er net zo uit 
alsof je ze op papier zou lezen.    

Meer in
fo

IBO ’t Kadeeken
ibo@ninove.be
054 34 23 02

eindejaar 
Vol BoeKen
CoLLeCtie in de kiJker: 
diGitaLe kranten en tiJdSChriFten

VoorLeeSuurtJeS deCeMber

Sintverhalen
Zaterdag 3 december, 10.30 uur
Naar jaarlijkse traditie leest vrijwilliger Rita de 
gekste avonturen van de Sint en zijn pieten 
voor. Ze las al over de Spiekpietjes, kabouters 
die Sint willen worden en over het zieke paard 
van Sinterklaas. Benieuwd in welke situaties 
Sinterklaas nu belandt? Kom luisteren! 

brrrr!  
warme winterverhalen
Woensdag 28 december, 14.30 uur
Een extra voorleesuurtje in de kerstvakantie. In 
de kille winterdagen warmen we lekker gezellig 
op. We kruipen dicht bij elkaar en luisteren 
naar warme verhalen rond de sofa. 

Praktisch
Voorleesuurtjes zijn gratis en worden gevolgd 
door een knutselmoment. Ze zijn er voor kin-
deren tussen 4 en 8 jaar. Reserveer vooraf via 
bib@ninove.be. De plaatsen zijn beperkt tot 
20 kinderen. Ouders blijven aanwezig tijdens 
het voorleesuurtje.     

ONLINE INSCHRIJVEN 
ÉN BETALEN 
IN ‘T KADEEKEN!

Vanaf december moet je voor 
de opvang van je kinderen in 
’t Kadeeken online inschrijven én betalen. 
Wat verandert er precies? 
> elke ouder moet een online dossier aanma-

ken: voor het gezin én voor de kinderen. 
Je kan dit dossier altijd raadplegen en 
aanpassen. Zo heeft het IBO steeds actuele 
gegevens over jouw kind(eren).

> het inschrijven én betalen gebeurt online. De 
lange wachtrijen voor de inschrijvingen voor 
de schoolvakanties zijn dus verleden tijd!

> je kan kosteloos annuleren tot 14 dagen 
vóór de opvangdag. 

> voor elke soort opvang (woensdagen, 
vakanties, voor- en na school, zaterdagen) 
moet je vooraf online betalen.

 
Start inschrijvingen

Vanaf 1 december kan je een online dossier 
aanmaken via https://ninove.ticketgang.eu/.
Op 12 december starten de online inschrij-
vingen voor de kerstvakantie. Zorg dat min-
stens een week vóór deze datum het online 
dossier in orde is, anders kan je niet inschrijven.
Beschik je zelf niet over een pc of internet?  
’t Kadeeken doet voor jou het nodige.

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
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ninoVe ZoeKT  
nieuwe arTisTieKe 
KlePPers 
de jaarlijkse week van de amateurkunsten (waK), volgend jaar van 28 april 

tot en met 7 mei,  is traditioneel het moment om de honderdduizenden ama-

teurkunstenaars van Vlaanderen en Brussel in het zonnetje te zetten. ninove 

wil tijdens de waK een mooie staalkaart van lokaal talent presenteren.  

er komt een nieuwe artiestentoer, en een deelname aan de tweede editie  

van lokale Helden.

artieStentoer breidt uit  
Met kunStenParCourS 

De Artiestentoer biedt beeldende 
kunstenaars de kans om nieuw 

en ouder werk te presenteren. Ze zetten de 
deuren van hun atelier open en gunnen je 
een blik op hun ‘work in progress’. Ze stellen 
tentoon bij hen thuis of in een exporuimte in 
hun buurt. Of ze sluiten aan bij een groeps-
tentoonstelling in één van de locaties die de 
stad ter beschikking stelt. Denk bij ‘artiesten’ 
en ‘beeldende kunstenaars’ niet alleen aan 
olieverf, aquarel en keramiek, maar ook aan 
groter sculpturaal werk, ruimtelijke installatie 
en streetart. Alle disciplines en genres zijn 
toegelaten: videokunst, multimedia, fotografie, 
mode- en juweelontwerp, textielkunst, … Het 
is bovendien niet verboden om samen te wer-
ken met andere (beeldende) kunstenaars.  
Al wie met zijn of haar kunstjes naar buiten wil 
komen, krijgt de kans. De stad zorgt voor toon-
plekken, omkadering, promotie en aandacht. 
Het thema van de Week van de Amateurkun-
sten 2017 is immers ‘the making of’. En dus wil 
de stad tijdens de Week van de Amateurkun-
sten ook letterlijk (nieuwe) kunst ‘maken’. 

Tijdens de Week van de Amateurkunsten wil 
de stad zoveel mogelijk Ninovieters uit hun 

artistieke kot lokken. Heb je verborgen dans-
talenten? Wil je je hiphopkunsten demonstre-
ren? Zin om je te outen als de lokale Banksy? 
Goesting om het podium te beklimmen als 
aanstormende Stand Up Komiek? Of vind je 
het eindelijk tijd om die Weltschmerzgedich-
ten uit je schuif te halen? Schrijf je dan in voor 
het KunstenParcours!

Praktisch
> De Artiestentoer gaat door gedurende 

twee weekends, in totaal vijf dagen: 
zaterdag 29 april, zondag 30 april, maan-
dag 1 mei, zaterdag 6 mei en zondag  
7 mei. 

> Wens je deel te nemen aan de Artiesten-
toer? Of wil je je kandidaat stellen voor 
het KunstenParcours? Download het in-
schrijvingsformulier op www.ninove.be 
en bezorg het ten laatste op 15 februari 
terug via cultuur@ninove.be.     

word JiJ VerSe 
LokaLe heLd?

Herinner je je nog 30 april 2015, een 
uur of tien ‘s avonds? De plek was 

de Graanmarkt, en voor het oog van de VRT-
camera en de StuBru-microfoon plaatste Team 
William een mooi orgelpunt achter een dag 
vol muziek. Al van ’s morgens vroeg, aan het 
station, kon je luisteren naar ‘lokale helden’:  
14 concerten in totaal. 

En Ninove was niet alleen: in 137 Vlaamse 
steden en gemeenten zorgden 1081 lokale 
helden voor muzikaal entertain- en experiment. 
Organisator Poppunt zag dat het goed was en 
pakt op vrijdag 28 april uit met de tweede edi-
tie van Lokale Helden. Natuurlijk doet Ninove 
weer mee. Hoe precies? Nog geen idee. Waar? 
Misschien in het park, misschien weer op de 
markt. Met wie? Met al wie durft! 

De stad zoekt (piep)jonge muziekmakers die 
nog nooit op een podium hebben gestaan, 
maar ook muzikanten, dj’s en songschrijvers 
met x-jaren podiumervaring. Buskers die het 
graag in hun eentje doen, maar ook geluids-
kunstenaars die zweren bij Teen/Team Spirit. 
Muzikanten die hun songparels eigenhandig 
componeren, maar ook rechtdoorrockers die 
graag coveren. Alle genres zijn toegelaten, alle 
smaken zijn welkom. 
Je krijgt één of meer podia in de stad met een 
professionele ‘sound & light’ en alles erop en 
eraan, megapromotie en een publiek dat zijn 
lokale helden wil ontdekken. 

Goesting? 
Schrijf je in vóór 15 februari door een mailtje 
te sturen naar jeugd@ninove.be. Geef kort aan 
wat je wil doen en op welke plek je eventueel 
op een podium wil kruipen. Eind februari be-
kijken we wie er heeft ingeschreven en boksen 
we een programma in mekaar. Begin alvast te 
repeteren voor de Grote Dag.    

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87 Meer in

fo
jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00
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Wil jij ook genieten van de  
voordelen van een UiTPAS?
Rep je dan snel naar één van de verkooppunten (cc De Plomblom, 
bibliotheek, sporthal ’t Sportstekske en het oud stadhuis), koop een 
UiTPAS een start met sparen! De voordelen gelden zowel in Ninove als 
in andere UiTPAS-gemeenten (bv. Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede, ...).  
Bij aankoop krijg je onmiddellijk enkele welkomstvoordelen:

> 3 UiTpunten
> een gratis zwembeurt
> 2,50 euro korting op een voorstelling in cc De Plomblom
> een gratis exemplaar van de ‘Ninoofse oorlogsgazet’
> een handig gadget van de stad Ninove

De UiTPAS is er voor iedereen
Een UiTPAS kost normaal gezien 5 euro.  Kinderen van 3 tot 18 jaar 
betalen 2 euro. Heb je een laag inkomen? Dan heb je recht op een gratis 
UiTPAS tegen kansentarief! Alle info hierover krijg je  bij het OCMW 
(054 51 53 50) en Teledienst (054 32 24 54).      

FiLMCLub ninoFiLM 
SPeeLt SChaak

THe darK Horse 
oP 6 deCeMber  

Met ‘The Dark Horse’ presen-
teert Filmclub NinoFilm 

het waargebeurde en uiterst bewogen 
levensverhaal van Genesis Potini, een 
Nieuw-Zeelands schaakgenie met een 
bipolaire stoornis. 

Genesis Potini leed aan een bipolaire 
stoornis, maar dat belette hem niet om 
zich sterk in te zetten voor de toekomst 
van achtergestelde kinderen. In een sa-
menleving waarin veel jongeren moeilijk 
kunnen weerstaan aan ‘de verleidingen 
van het verkeerde pad’, probeerde hij 
met schaken het leven van die jongeren 
weer op de rails te krijgen. Daarbij trotseerde hij de moeilijkheden van 
zijn eigen aandoening en - soms ook - linke criminelen. 

Praktisch

> The Dark Horse (regie James Napier Robertson)  
> dinsdag 6 december, 20 uur (inleiding om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren)
> UiTPAS-activiteit      

jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00

ninoVe sTeunT 
de sCHrijFMaraTHon 
Van aMneStY internationaL

Brieven schrijven en actie 
voeren voor mensen in 

nood. Dat doet mensenrechten-
organisatie Amnesty Internatio-
nal het hele jaar door. Maar het 
hoogtepunt valt in december, 
met de jaarlijkse Schrijfmarathon. 
Dit jaar loopt de Schrijfmarathon 
van 3 tot 31 december. 

Tijdens de Schrijfmarathon wor-
den in de hele wereld honderd-
duizenden brieven en kaartjes 
voor een tiental personen of 
groepen van wie de mensenrech-
ten ernstig worden geschonden 
geschreven. 

Deze editie kan je bijvoorbeeld 
schrijven voor Johan Teterissa, 
een onderwijzer uit Indonesië 
die tijdens een protestactie met 
een verboden vlag zwaaide. Hij 
werd gearresteerd, gefolterd en 
veroordeeld tot 15 jaar cel. 

Ook Ninove doet mee. 

In de inkomhal van het stadhuis 
en in de bib zal je van 3 tot 
31 december een standje vinden 
om je brief te schrijven en te de-
poneren! We roepen iedereen op 
naar de pen te grijpen en brieven 
te schrijven voor de slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen 
die tijdens de Schrijfmarathon 
centraal staan.      

Meer in
fo

dienst ontwikkelingssamenwerking
integratie@ninove.be
054 31 32 48
www.schrijfmarathon.be

in ninove valt altijd wel iets leuks te beleven: een op-

zwepend concert, een (grappige) theatervoorstelling, 

een ruim cultuuraanbod, een sportieve uitstap onder 

vrienden,… Met de uiTPas op zak worden die uitstapjes 

nog leuker, want dan krijg je extra voordelen!

Neem deel aan een vrijetijdsactiviteit en spaar een UiTpunt. 
Vanaf vijf UiTpunten kan je punten omruilen voor een 

korting op een vrijetijdsactiviteit, een cadeau of ander voordeel.
Ontdek alle spaarplekken en ruilvoordelen op www.uitpasdender.be. 
Recent zijn er een aantal nieuwe aanbieders bijgekomen: o.a. VITA 
Ninove, Capoeira, Karateclub HIRYU,… aanvullend op het aanbod 
van de stadsdiensten.

Meer in
fo

cultuur@ninove.be
ninofilm.club@gmail.com

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be
054 31 32 87

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

de uiTPas? 
nietS dan VoordeLen    
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Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66

Meer in
fo

dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be
054 31 32 45

VZW PAJOTTENLAND 
ZORgT VOOR ExTRA 
ONDERHOuDSBEuRT 
VAN DOORSTEEKJES
De stad kreeg via het samenwerkingsverband 
‘HANDEL, samen & sociaal’ 2.500 euro ter be-
schikking om laagdrempelig kennis te kunnen 
maken met het aanbod uit de sector sociale 
economie en op die manier een samenwer-
kingsproject te realiseren. Uit de voorgestelde 
mogelijkheden koos de stad voor bijkomend 
onderhoud van stadswegen. Vzw Pajotten-
land uit Lennik gaf een extra reinigingsbeurt 
aan diverse doorsteken (short-cuts) op het 
Ninoofs grondgebied in het algemeen en in 
het centrum van de stad in het bijzonder. 
Met de opkuis komt de stad tegemoet aan de 
verzuchtingen van wandelaars én handelaars 
en shoppers: propere baantjes en gemakkelijk 
bereikbare parkings realiseren. Meer in

fo
kabinet burgemeester
burgemeester@ninove.be 
054 31 32 27

VuuRWERK TIJDENS  
DE fEESTDAgEN 
Vuurwerk afsteken mag enkel op 31 december 
van 23.30 uur tot 1 januari, 1 uur én na toela-
ting van de burgemeester. Dien je aanvraag 
vóór 10 december in bij de burgemeester, 
Centrumlaan 100, Ninove, 
burgemeester@ninove.be. Steek je vuurwerk 
af zonder vergunning, dan riskeer je een 
GAS-boete. Je mag ook geen voetzoekers, 
thunderflashes, knal- en rookbussen laten 
ontploffen of wensballonnen oplaten.

Hou het veilig, raadpleeg zeker de website van 
de FOD economie (http://economie.fgov.be) 
en lees de tips over de aankoop en het gebruik 
van feestvuurwerk.

DE SINT IN NINOVE
De Sint komt naar Ninia

Op zaterdag 3 december van 10 uur tot 
18 uur komt Sinterklaas samen met zijn 
zwarte pieten naar Ninia Shopping Center. 
Alle kindjes ontvangen een leuk cadeautje! 

De Sint in De Kuip

Bezoek van de Sint aan De Kuip voor een 
grootse Sinterklaasshow op zondag 4 decem-
ber. Een show voor kinderen tot 12 jaar. Start 
om 14.30 uur (deuren 14 uur). Inkom: 3 euro 
(vermindering voor houders UiTPAS aan 
kansentarief), show, drankje en snoeppakket 
inbegrepen.

Meer in
fo

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

ICT-LESSEN SENIOREN
Wil je als senior meer wegwijs geraken in de 
digitale wereld? De leerlingen van 6 Office & 
Retail van het Heilige Harten Secundair, Ninove 
kunnen je daarbij helpen. Je krijgt raad op maat. 

De gratis ICT-lessen in het kader van het 
project Digisenior vinden plaats in de 
computerlokalen van het Instituut Heilige 
Harten (Secundair), Onderwijslaan 4, Ninove 
van 9 uur tot 11.45 uur:

Maandag 13 februari

> workshop 1: Word voor beginners via 
Open Office 

> workshop 2: gebruik van iPad 

Maandag 20 februari

> workshop 3: fotobewerking met IrfanView 
>  workshop 4: gebruik van je eigen gsm/

smartphone/tablet 

Max. 15 personen per workshop

Interesse? 

Inschrijven vóór 31 december, alleen via 
digisenior.hhs@gmail.com. Vermeld je naam, 
adres, e-mailadres, nummer en naam workshop. 
Je ontvangt een bevestigingsmail na inschrijving.

Eind mei startte de stad met een 
proefproject in de Outerstraat en 

Bovenhoekstraat in Outer: er werd in beide 
straten tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. 
Dit proefproject werd gestart  nadat de dienst 
mobiliteit verschillende klachten ontving van 
bewoners rond overdreven snelheid, veelvul-
dige conflicten tussen kruisende wagens en 
het moeilijk uitrijden van de Bovenhoekstraat 
ter hoogte van de Brakelsesteenweg richting 
Ninove centrum. 

enquête
Met het proefproject werd een lus gecreëerd 
via de Bovenhoekstraat en Outerstraat. Eind 
juni organiseerde de stad een enquête bij de 
inwoners en niet-inwoners om een degelijke 
evaluatie van het  proefproject te hebben. Een 
meerderheid van de inwoners van de betrokken 
straten bleek voorstander van een behoud van 
de proefopstelling, maar een meerderheid van 
niet-inwoners kantte zich tegen het eenrichtings-
verkeer. Alle deelnemers aan de enquête kregen 
bovendien de mogelijkheid suggesties te doen 
met betrekking tot de situatie in de Outer- en 
Bovenhoekstraat. Voor- en tegenstanders van 
het eenrichtingsverkeer waren het daarbij eens 
over de noodzaak om verkeersremmende maat-
regelen te treffen en parkeervakken te markeren 
om het parkeren in beide straten op een georga-
niseerde manier te laten verlopen. 

Deze en andere suggesties werden uitge-
breid besproken op een buurtoverleg eind 
september. Op dit bewonersoverleg bleken de 
meningen verdeeld en een aantal aanwe-
zigen had hun mening ook herzien nu het 
proefproject een aantal maanden liep. Vooral 
de toegenomen filevorming op de Albertlaan 
werd toegeschreven aan de verminderde 
doorstroming op de Brakelsesteenweg door 
het invoeren van de lus. 

Snelheidsremmers
Op basis van de uitgebreide evaluatie van 
het proefproject en de bespreking op het 
buurtoverleg besliste het stadsbestuur de 
Outerstraat opnieuw in beide richtingen open 
te stellen maar het eenrichtingsverkeer in de 
Bovenhoekstraat voorlopig te behouden. In 
beide straten komen zowel snelheidsremmers 
als parkeervakken om de verkeersveiligheid 
te verhogen. Voor de uitwerking van deze 
herinrichtingswerken wordt een definitieve 
beslissing genomen voor de Bovenhoekstraat.

Vanaf 1 januari 2017 zal je in de Outerstraat 
terug in twee richtingen kunnen rijden. Het 
eenrichtingsverkeer in de Bovenhoekstraat 
blijft voorlopig behouden.    

eenriCHTingsVerKeer ouTersTraaT 
wordT sToPgeZeT, boVenhoekStraat
bLiJFt VoorLoPiG eenriChtinG

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82



de plomblom
cultuurcentrum

20172016 

12.2016
te gast in december PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

wo 14.12.2016 
Bloedafname / Rode Kruis Ninove 
054 33 85 39

za 17.12.2016
Concert met gastoptreden Barbara Dex 
 / Kon. Harmonie “Eendracht is macht” Okegem
0476 86 34 91

zo 18.12.2016  
Kerstconcert Willy Sommers
/ VK De Doordrijvers  
054 33 62 17 

Polyvalente zaal De Linde

za 03.12.2016
Kwis / Veer Tier Thoeësj  
0473 21 44 48

za 10.12.2016
Kwis / NKV De Ninofske Ploasters   
0476 47 61 70

vr 16.12.2016
Bloedafname / Rode Kruis Ninove
054 33 85 39

za 17.12.2016
Kwis / Mevoc 
054 33 82 77

vr 02.12.2016 / 20.00 uur
GROOTE LITERATUUR 3 Literatuur

za 03.12.2016 / 20.00 uur
NELE GOOSSENS, SLONGS DIEVANONGS
EN SANDRINE  Amusement
Vaginamonologen 2.0

wo 07.12.2016 / 14.00 uur / 20.00 uur
LE MERAVIGLIE  Film   

za 10.12.2016 / 20.00 uur
S. BAPTIST EN ENSEMBLE POLYGONE   Muziek   
Soetkin made in France

do 15.12.2016 / 20.00 uur
TONEELGROEP MAASTRICHT   Theater & Woord
Othello

wo 21.12.2016 / 14.30 uur
NEVSKI PROSPEKT  Familievoorstelling
Metro, Boulot, Dodo (5+)

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog



Literatuur
Groote Literatuur 3

Familievoorstelling
Nevski Prospekt

Metro, Boulot, Dodo  (5+)

Amusement
Nele Goossens, Slongs 

Dievanongs en Sandrine
Vaginamonologen 2.0

Een onopmerkelijke, doch ietwat wereldvreemde man, 
genaamd Herman, komt thuis na een lange werkdag. 
Eenmaal hij de voordeur achter zich heeft dicht getrok-
ken, vervalt hij in zijn dagelijkse eigenzinnige gewoontes. 
Hij houdt ervan om dingen simpel en eenvoudig te doen. 
Hij houdt van orde en regelmaat. Hij houdt van gisteren 
omdat gisteren helder was. En van eergisteren omdat die 
hetzelfde was als gisteren. Maar dan gebeurt er iets wat 
Hermann niet verwacht had en waardoor zijn goed geor-
ganiseerde en vertrouwde leefwereld voor altijd dreigt te 
veranderen…

Deze derde editie van Groote Litera-
tuur brengt weer een mooie mix van 
ijzersterke schoonschrijvers en muzi-
kale fijnproever met o.a. Christophe 
Vekeman, Lize Spit en Jonas Win-
terland.

vr 02.12.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00

Reeds voor de première was deze re-
make “the talk of the town”, met inter-
views in alle grote kranten en spraak-
makende tv-reportages. Slongs, 
Sandrine Van Handenhoven en Nele 
Goossens verrasten publiek en pers 
met hun eigenzinnige interpretaties 
van de teksten én met schitterende 
muzikale intermezzo’s. Het resultaat: 
overal staande ovaties! Een herne-
ming is dus een must. 
“Ik ben ongerust. Zijn jullie ook on-
gerust?” Zo begint De Vaginamonolo-
gen van Eve Ensler en de show is nog 
altijd brandend actueel. Let wel: dit is 
niet zomaar een copy-pasteremake! 
Met een gloednieuwe cast, een aantal 
nieuwe teksten en een spiksplinter-
nieuwe productie is De Vaginamono-

logen 2.0 een belevenis voor de nieu-
we generatie. 
In 2002 maakte An Nelissen met de 
vaginamonologen haar eerste grote 
solohit. De show toerde meer dan 
2 jaar succesvol langs de theaters en 
trok tot het einde bomvolle zalen. On-
dertussen is er een hele nieuwe gene-
ratie toeschouwers bijgekomen die de 
show alleen kennen van de “legenda-
rische verhalen”. 
Auteur Eve Ensler bleef het afgelo-
pen decennium interviews afnemen 
van vrouwen overal ter wereld en ze 
verwerkte die ook in nieuwe versies 
van de tekst. Een aantal van die aan-
vullingen zullen ook in deze nieuwe 
show te zien zijn, soms ook op muziek 
gezet door Sandrine, Nele en Charis-
sa. Het vertrekpunt blijf hetzelfde: We 
zijn ongerust over vagina’s, overal ter 
wereld.
Als de originele versie al hilarisch én 
pakkend tegelijkertijd was, dan is het 
in deze nieuwe versie met ijzersterke 
performers alleen nog maar straffer.

Tekst: Eve Ensler
Regie: An Nelissen
Met: Nele Goossens, Slongs Dievan-
ongs, Sandrine Van Handenhoven

za 03.12.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 11,20

De film vertelt het verhaal van 
vier zussen die opgroeien in 
een familie van imkers op het 
platteland van Umbrië. Hun 
leven wordt echter verstoord 
wanneer een televisieploeg 
neerstrijkt op het platteland…

Regie: Alice Rohrwacher
Met: Alba Rohrwacher, 
Alexandra Lungu, Sam 
Louwyck, Sabine Timoteo, 
Monica Bellucci

Italië/Zwitserland/Duits-
land – Drama – 2014  – 110 
minuten

Film
Le Meraviglie

“Een heerlijke update door een toptrio”
(Karel Michiels - De Standaard)

“Drie verschillende types, die elkaar perfect aanvullen: 
Voorstelling geslaagd.” (Anne-Sophie Metselaar - BOA)

wo 07.12.2016
14.00 uur / 20.00 uur

CC De Plomblom
TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00



Literatuur
Groote Literatuur 3

Familievoorstelling
Nevski Prospekt

Metro, Boulot, Dodo  (5+)

Amusement
Nele Goossens, Slongs 

Dievanongs en Sandrine
Vaginamonologen 2.0

Een onopmerkelijke, doch ietwat wereldvreemde man, 
genaamd Herman, komt thuis na een lange werkdag. 
Eenmaal hij de voordeur achter zich heeft dicht getrok-
ken, vervalt hij in zijn dagelijkse eigenzinnige gewoontes. 
Hij houdt ervan om dingen simpel en eenvoudig te doen. 
Hij houdt van orde en regelmaat. Hij houdt van gisteren 
omdat gisteren helder was. En van eergisteren omdat die 
hetzelfde was als gisteren. Maar dan gebeurt er iets wat 
Hermann niet verwacht had en waardoor zijn goed geor-
ganiseerde en vertrouwde leefwereld voor altijd dreigt te 
veranderen…

Deze derde editie van Groote Litera-
tuur brengt weer een mooie mix van 
ijzersterke schoonschrijvers en muzi-
kale fijnproever met o.a. Christophe 
Vekeman, Lize Spit en Jonas Win-
terland.

vr 02.12.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00

Reeds voor de première was deze re-
make “the talk of the town”, met inter-
views in alle grote kranten en spraak-
makende tv-reportages. Slongs, 
Sandrine Van Handenhoven en Nele 
Goossens verrasten publiek en pers 
met hun eigenzinnige interpretaties 
van de teksten én met schitterende 
muzikale intermezzo’s. Het resultaat: 
overal staande ovaties! Een herne-
ming is dus een must. 
“Ik ben ongerust. Zijn jullie ook on-
gerust?” Zo begint De Vaginamonolo-
gen van Eve Ensler en de show is nog 
altijd brandend actueel. Let wel: dit is 
niet zomaar een copy-pasteremake! 
Met een gloednieuwe cast, een aantal 
nieuwe teksten en een spiksplinter-
nieuwe productie is De Vaginamono-

logen 2.0 een belevenis voor de nieu-
we generatie. 
In 2002 maakte An Nelissen met de 
vaginamonologen haar eerste grote 
solohit. De show toerde meer dan 
2 jaar succesvol langs de theaters en 
trok tot het einde bomvolle zalen. On-
dertussen is er een hele nieuwe gene-
ratie toeschouwers bijgekomen die de 
show alleen kennen van de “legenda-
rische verhalen”. 
Auteur Eve Ensler bleef het afgelo-
pen decennium interviews afnemen 
van vrouwen overal ter wereld en ze 
verwerkte die ook in nieuwe versies 
van de tekst. Een aantal van die aan-
vullingen zullen ook in deze nieuwe 
show te zien zijn, soms ook op muziek 
gezet door Sandrine, Nele en Charis-
sa. Het vertrekpunt blijf hetzelfde: We 
zijn ongerust over vagina’s, overal ter 
wereld.
Als de originele versie al hilarisch én 
pakkend tegelijkertijd was, dan is het 
in deze nieuwe versie met ijzersterke 
performers alleen nog maar straffer.

Tekst: Eve Ensler
Regie: An Nelissen
Met: Nele Goossens, Slongs Dievan-
ongs, Sandrine Van Handenhoven

za 03.12.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 11,20

De film vertelt het verhaal van 
vier zussen die opgroeien in 
een familie van imkers op het 
platteland van Umbrië. Hun 
leven wordt echter verstoord 
wanneer een televisieploeg 
neerstrijkt op het platteland…

Regie: Alice Rohrwacher
Met: Alba Rohrwacher, 
Alexandra Lungu, Sam 
Louwyck, Sabine Timoteo, 
Monica Bellucci

Italië/Zwitserland/Duits-
land – Drama – 2014  – 110 
minuten

Film
Le Meraviglie

“Een heerlijke update door een toptrio”
(Karel Michiels - De Standaard)

“Drie verschillende types, die elkaar perfect aanvullen: 
Voorstelling geslaagd.” (Anne-Sophie Metselaar - BOA)

wo 07.12.2016
14.00 uur / 20.00 uur

CC De Plomblom
TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

Muziek
S. Baptist & Ensemble Polygone

Soetkin made in France

za 10.12.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 11,20

wo 21.12.2016
14.30 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00

-12 JAAR: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00/€ 4,00

(Her)ontdek de mooiste chansons uit 
het 20ste eeuwse Franse repertoire, 
pareltjesuit de filmmuziek en heden-
daagse creaties, gearrangeerd voor 
vijf strijkers, pianoen stem. Begeleid 
door het Ensemble Polygone zingt 
Soetkin Baptist de mooiste liederen, 
van Ferré tot Polnareff.

Uit hartstocht voor kamermuziek 
hebben vijf musici zich verenigd in 
Polygone, een ensemble dat, zoals 
hun naam doet vermoeden, veran-
derlijk is qua bezetting.
Zonder aarzelen overschrijden ze de 
grenzen tussen verschillende muziek-
genres. De rijkdom van hun ervaring, 

hun engagement, rijmend met hun 
eigen gevoeligheid en virtuositeit, 
zorgt ervoor dat zij de finesse van het 
20ste eeuwse repertoire perfect aan-
voelen.

Laat je meevoeren met de prachtige 
stem van Soetkin, op die wervelwind 
van klanken! 

Soetkin Baptist: zang
Anne Van den bossche: piano
Pascal Schmidt: viool
Diane Goossens: viool
Clément Holvoet: altviool
Hans Vandaele: cello
Angenot Brieuc: bas

In 2015 bracht Toneelgroep Maastricht Othello, een voorstelling die hoge ogen 
gooide bij pers en publiek. Artistiek leider Servé Hermans regisseerde een in-
drukwekkende Vlaams-Nederlandse cast in een hartstochtelijke en muzikale uit-
voering van Shakespeares meesterwerk over liefde, jaloezie en de angst voor de 
buitenstaander. David Van Reybrouck noemde de voorstelling ‘theater van een 
verbluffende schoonheid en onbeschaamde tragiek.’ Vanwege de grote belang-
stelling wordt Othello van Toneelgroep Maastricht hernomen in het najaar van 
2016. De hoofdrollen worden opnieuw gespeeld door Koen De Sutter, Michaël 
Pas en Julia Akkermans.

De donkere Othello is in het blanke 
Venetië perfect geassimileerd. Als 
generaal wordt hij gerespecteerd, en 
in de liefde wint hij de mooie sena-
torsdochter Desdemona voor zich. 
Het gaat hem voor de wind. Althans 
zo lijkt het. De adder onder het gras 
is Jago, Othello’s vriend en onderge-
schikte. Jago voelt zich op meerdere 
fronten door Othello verraden en zint 
op wraak. 

Onder de fenomenale taal en poëzie 
van Shakespeare broeit een grote angst 
voor het onbekende, een angst die lief-
de doet omslaan in haat. Toneelgroep 
Maastricht combineert Shakespeares 
tekst met muziek uit o.a. de opera 
Othello van Giuseppe Verdi. Jibbe 
Willems bewerkt Shakespeares tekst, 
muzikaal leider Bendix Dethleffsen, 
bekend van zijn werk met  regisseurs 
als Christoph Marthaler, de muziek.

Theater & Woord
Toneelgroep Maastricht  
Othello

do 15.12.2016
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00

-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20

Een muzikale bewerking van Shakespeare’s meesterwerk

“Jibbe Willems schaart 
zich in één klap onder de 
grote Shakespeare-verta-
lers. Scherp, geestig, ver-
bluffend snel schakelend 
tussen rauw en poëtisch.” 
(Trouw, Hanny Alkema)
“De Sutters Othello is 
ontroerend in zijn naïvi-
teit en Michaël Pas’ Jago 
is geestig en sluw.” (Volkskrant, Karin Veraart)
“Een uitvoering van Othello die er mag zijn.” (De Limbur-
ger, Jos Prop)
“Michaël Pas schittert als intrigant.” (Theaterkrant.nl, 
Tuur Devens)

Spel: Julia Akkermans, Mieneke Bakker, Daan van 
Dijsseldonk, Sanne Samina Hanssen, Hans van Leipsig, 
Michaël Pas, Michel Sluysmans, Koen De Sutter en Hans 
Trentelman - Sopraan: Lies Verholle - Piano: Elisabeth 
De Loore  - Tekst: William Shakespeare - Regie: Servé 
Hermans - Bewerking: Jibbe Willems - Muzikale leiding: 
Bendix Dethleffsen  

Metro Boulot Dodo is een woordeloze 
voorstelling die balanceert op de grens 
tussen slapstick en dans. Met deze 
voorstelling wil Nevski Prospekt het 
hebben over de kracht en de kleurrijk-
heid die verschillende manieren van 
“zijn” met zich meebrengen, zolang 
je er als enkeling maar durft voor kie-
zen…

“Een verfijnde voorstelling met een 
gedurfde aandachtsboog die jong en 
oud eventjes uit de ratrace haalt. En 
aanmoedigt om in een grijze wereld 
vooral buiten de lijntjes te kleuren…” 

(De Standaard)
Spel: Wim De Winne, Tom Ternest, 
Ives Thuwis en Patrick Vervueren
Regie: Gregory Caers
Techniek: Helmi Demeulemeester
Lichtontwerp: Jeroen Doise
Foto’s: Tim De Backer

Deze voorstelling kwam tot stand met de steun van de 
Vlaamse Gemeenschap, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Stad Gent en CC Kortrijk.

Inleiding om 19.15 uur in vergaderlokaal 1ste verdieping.
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Volg ons op

PRAKTISCH CC De Plomblom
OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/SLUITINGSDAGEN
- Maandag tot donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

ONLINE TICKETING
-  Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen via de 

website www.ccdeplomblom.org.

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 met betaalgegevens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT verwacht WORDT VERWACHT
januari 2017

vr 20.01.2017
JUDAS THEATERPRODUCTIES  Musical
De Rozenoorlog

za 21.01.2017
LES DÉSAXÉS  Amusement
Saxophonissimo

di 31.01.2017 
I’M LABYRINTH DES SCHWEIGENS Film

NIEUWE WEBSITE CC DE PLOMBLOM!
Met veel trots kondigen we de nieuwe website
van CC de Plomblom aan. 
Een mooie overzichtelijke site waar je informatie kan terugvinden 
over het cultuurcentrum, de programmatie, zaalverhuur, nieuwtjes, 
enz... Neem alvast een kijkje op

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g
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winterwandeLinG door de Stad

winterViLLaGe oP 
de CentruMLaan
 
Van 15 tot en met 18 december wordt het 
plein vóór het winkelcentrum Ninia aan de 
Centrumlaan omgetoverd tot een ‘Wintervilla-
ge’. Deze authentieke wintermarkt presenteert 
een twintigtal standhouders uit binnen- maar 
voornamelijk buitenland. Ze bieden zowel 
voeding als niet-voeding aan in mooie, witte 
paviljoententen, die helemaal in een winterse 
sfeer worden ondergedompeld. Op enkele 
standen kan je bij een glaasje glühwein of 
jenever winters verbroederen.
 
‘Wintervillage’ is open:

> donderdag 15 december van 17 uur tot  
21 uur

> vrijdag 16 december van 10 uur tot 21 uur
>  zaterdag 17 december van 10 uur tot  

21 uur
> zondag 18 december van 10 uur tot 19 uur

Op donderdag, vrijdag en zaterdag om 19 uur: 
muzikale animatie!

Op zondag 18 december zoekt de 
dienst toerisme de kerstsfeer op 

en kan je met gids wandelen door Ninove 
centrum langs kerstballen, feestverlichting, 
kerstbomen, zonder echter de oude getrouwe 
traditionele kerststal te vergeten.
De gids neemt je mee op een boeiende tocht 
doorspekt met winterse verhalen en kerstver-
tellingen en legt uit vanwaar al die kerst- en 
wintertradities komen. De kerk, de Germanen, 
de Kelten zochten immers elk op hun manier 
naar ‘licht in de donkere dagen’. 
Kerst is ondenkbaar zonder kerstboom, een 
kerstwandeling is ondenkbaar zonder 
een opwarmertje en een proevertje, 

dus daar zorgen we voor. Laat je meenemen 
op een winterse tocht vol verrassingen en vol 
sfeer. De stad doorkruisen tussen ‘Jingle Bells’ 
en ‘Stille Nacht’ doet je zeker dromen van een 
witte Kerst…

De wandeling start om 15 uur aan café  
Sint-Annakamer (Biezenstraat 20, Ninove) en 
duurt 3 uur. Prijs: 5 euro per persoon bij voor-
inschrijving t/m vrijdag 16 december,  
7 euro per persoon op de dag zelf. Inschrij-
ven bij de dienst toerisme (stadhuis) of vóór 
aanvang van de wandeling in café Sint-Anna-
kamer (tot 10 minuten vóór vertrek)      

Tijdens de eindejaarperiode zullen 
de meeste winkels in de binnenstad 

ook op zondag open zijn. Hét moment om 
kerst- en nieuwjaarscadeautjes te shoppen in 
een gezellige sfeer met feeërieke verlichting. 
Maak er een dagje van voor het ganse gezin! 
Zaterdagnamiddag 10 en 17 december en 
zondagnamiddag 11 en 18 december kun-
nen de kleintjes tussen 14 uur en 17 uur een 
bezoekje brengen aan de Kerstman in zijn 
tijdelijk huisje op de Graanmarkt. De Lange-
muntstraat en de Kaardeloodstraat baden 
in kerstsfeer met kerststandjes, op het plein 
achteraan het Ninia Shoppingcenter staat een 
kleine Winterkermis.

Ook Ninia Shopping Center zorgt voor sfeer: 
op zondag 18 december, woensdag 21 
december en woensdag 28 december wordt 
Ninia Shopping Center omgebouwd tot een 
groot circus. Geniet van spannende acts door 
meerdere artiesten.

In de handelszaken op rechteroever (Brus-
selstraat, Burchtdam, Denderkaai, D. De Bodt-
kaai) verloot de Handelswijk Rechteroever 
waardebonnen. De winnaars worden bekend 
gemaakt op hun kerstboomverbranding op 
7 januari 2017. 

In de winkels op linkeroever (Centrumlaan, 
Oudstrijdersplein, Beverstraat, Geraardsberg-
sestraat, Lange Muntstraat en Graanmarkt) 
kan je van 16 tot 31 december kans maken 
om een waardebon te winnen.
Bij elke aankoop ontvang je een kraslot met al 
dan niet een winnend bedrag van 5 euro, 
10 euro, 20 euro of 25 euro.
Dit bedrag kan je sparen voor een volgende 
aankoop of meteen opgebruiken.

Check de Facebookpagina ‘lokale economie 
Ninove’ voor nog meer speciale acties.      

Meer in
fo

dienst toerisme, vvv Ninove vzw
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

Meer in
fo

dienst cultuur & 
evenementen 
cultuur@ninove.be
054 31 32 86

eindejaar in de sTad 

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66

niets leuker dan kerstshoppen! de straten in het centrum zijn mooi versierd, 

overal twinkelen lichtjes, de beiaard speelt kerstliederen...

KERSTMARKTEN

> Okegem: 10 december, 16 uur tot  
23 uur, Jan Ockeghemstraat  
(omgeving station).  
Info: 054 32 98 95

> Pollare: 11 december,  
vanaf 15.30 uur,  
Sint Kristoffelstraat.  
Info: 054 33 57 71

eindeJaarSShoPPinG Met de kerStMan
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Mag ik u vragen om uw naam 
te spellen?

De korpschef (speelt het spelletje 
mee) antwoordt met een glimlach 
op het gezicht: “De Cock met  
C-O-C-K”. Die klassieker hebben 
we dan ook weer achter de rug.

Kan u de Ninovieters een korte 
beschrijving geven van wie 
Philippe De Cock is?

“Ik ben 55 jaar oud, maar ik ben 
en blijf een echte sportieve-
ling. Ik ben geboren in Brussel, 
meer bepaald Etterbeek. Ik ben 
opgegroeid in Jette en Dender-
monde. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat ik de assertiviteit heb van 
een Brusselaar in combinatie met 
het relativeringsvermogen en de 
normen en waarden van buiten 
de grote stad. Voor mij is het niet 

abnormaal om 
een café binnen 
te stappen en ie-
dereen te begroe-
ten. School heb 
ik gelopen in het 
Koninklijk Athe-
neum Koekelberg, 
waarna ik aan de 
Vrije Universiteit 
Brussel na kandi-
daturen Rechten 

Criminologie heb gestudeerd. Ik 
heb er sport kunnen combineren 
met een actief studentenleven. 
Zo werd ik onder meer studen-
tenafgevaardigde in de Soci-

ale Raad van de universiteit. De 
keuze om bij de politie te gaan, 
was voor mij zoals de keuze van 
een gelovige om missionaris te 
worden: om onrechtvaardigheid 
en machtsmisbruik te bestrijden.”

Was de beslissing om van Bra-
kel naar Ninove te verhuizen, 
een moeilijke beslissing?

“Jawel. Na meer dan vijf jaar daar 
actief te zijn geweest, heb je 
een band opgebouwd met de 
medewerkers die je dan moet 
achterlaten. Vele mensen vragen 
zich af waarom ik niet heb meege-
daan toen de plaats van korpschef 
voor politiezone Ninove enkele 
maanden geleden open stond (de 
toenmalige laureaat nam de func-
tie uiteindelijk niet op, nvdr.). Maar 
toen zat het nieuw commissariaat 
in Brakel in volle opbouw en ik 
wou geen half werk achterlaten. 
De toenmalige laureaat in Ninove 
is uiteindelijk aan de slag gegaan in 
de politiezone Dilbeek waardoor 
de plaats terug vrij kwam. Toen 
de plaats een tweede keer open 
kwam, kon ik met een gerust 
gemoed deelnemen.”

Hebt u soms het gevoel dat u aan 
een copy-paste bent begonnen 
na uw mandaat als korpschef van 
de politiezone Brakel? 

“Absoluut niet, het is een totaal 
andere manier van korpschef zijn 
omdat er wezenlijke verschillen 

zijn tussen Brakel en Ninove. Zo 
mag ik nu gaan samenwerken 
met één burgemeester in plaats 
van met verschillende burge-
meesters te onderhandelen. Hier 
is een gemeenteraad en geen 
politieraad zoals in Brakel, wat 
betekent dat je aan tafel kan 
met alle afgevaardigden van de 
bevolking in plaats van een dele-
gatie hiervan. Naar mijn gevoel is 
Ninove met haar winkelcentrum 
en nieuw industrieterrein aan het 
evolueren naar een centrumstad 
met een mix van een stedelijke 
kern met een landelijke rand, 
daar waar in Brakel dat landelijke 
karakter overheerste. Hoe meer 
een stad groeit, hoe meer de 
veiligheidsproblematiek groeit en 
hoe meer uitdagingen dit biedt 
voor de politie. Daarnaast zijn er 
ook de cameraprojecten die mij 
enorm aantrekken.”

Net zoals in Brakel ligt ook in 
Ninove de bouw van een nieuw 
politiehuis in ’t verschiet. Het 
lijkt wel alsof u architect had 
willen worden.

“Ik heb inderdaad ooit meege-
daan aan het toelatingsexamen 
ingenieur-architect, maar de 
bouw van een nieuw commissari-
aat hier in Ninove is zeker niet de 
reden waarom ik de overstap heb 
gemaakt. In Brakel was ik boven-
dien leidinggevend ambtenaar 
van het nieuwbouwproject. Hier 

inTerView MeT 
de KorPsCHeF
sinds 1 oktober 2016 is Philippe de Cock nieuwe korpschef 

in de politiezone ninove. na de benoeming van Tania de 

jonge als burgemeester op 1 november van vorig jaar is 

dit de tweede grote verandering aan het hoofd van de 

politiezone ninove. de nieuwe korpschef woont in ninove 

en was hiervoor korpschef van de politiezone Brakel. wij 

zijn benieuwd naar de persoon onder de kepie en wat 

zijn bedoelingen zijn met de politiewerking in ninove. de 

hoogste tijd om onze nieuwe korpschef aan een verhoor te 

onderwerpen.

‘De keuze om bij 
de politie te gaan was 

voor mij zoals de keuze 
van een gelovige om 

missionaris te worden: 
om onrechtvaardigheid 
en machtsmisbruik te 

bestrijden.

’
 



1717

werd dit uitbesteed en daar ben 
ik blij om, want een korpschef 
moet zich met andere zaken 
kunnen bezig 
houden. Ik ben er 
wel van overtuigd 
dat veiligheid 
begint op de 
tekentafel van de 
architect en vind 
het belangrijk om 
invloed te kunnen 
uitoefenen op het 
welzijn van de 
medewerkers via 
de indeling van 
het gebouw. Zo ben ik voorstan-
der van de zogenoemde flexplek-
ken, flexibele werkplekken die 
de medewerkers mobiel maken 
op het werk met aandacht voor 
een nieuwe manier van werken 
met toepassing van de nieuwste 
technologieën.
Een grote uitdaging hier in Nin-
ove is namelijk ook om nieuwe 
medewerkers aan te trekken. De 
jonge generatie hecht veel belang 
aan aantrekkelijke werkom-
standigheden. De nieuwbouw 
biedt hiervoor een gigantische 
opportuniteit.”

Zijn er naast de realisatie van 
de nieuwbouw en het aantrek-
ken van nieuwe medewerkers, 
nog zaken die u absoluut wil 
verwezenlijken binnen uw 
eerste mandaat als korpschef 
van de politiezone Ninove?

“In de eerste plaats de interne en 
externe communicatie bevorde-
ren. Meer specifiek de politie be-
ter bekend maken bij de burger. 
In Brakel had ik het gevoel hier 
niet in geslaagd te zijn, dus wil 
ik het nog eens proberen in het 
meer stedelijke Ninove. Ik merk 
hier alvast een grote betrokken-
heid van de vertegenwoordigers 
van de bevolking bij politie. Het 
imago van de politie staat hierbij 
centraal.
De aangiftebereidheid van de 
burger moet aangewakkerd 
worden. Ik zal blijven herhalen 
in de media dat er niet getwij-
feld mag worden om de 101 te 
bellen als men iets verdacht ziet. 
De burger is uiteindelijk onze 
grootste partner en troef in het 
bestrijden van de criminaliteit 
en een onmiddellijke aangifte de 
grootste succesfactor. Ook de 
aandacht voor verkeersveiligheid 
binnen de politiediensten is voor 
mij een grote prioriteit. Men mag 

nog zoveel huiszoekingen doen 
in Brussel om het gevoel van vei-
ligheid te verhogen, eens we ons 

op de openbare 
weg bevinden, 
zijn we steeds in 
levensgevaar met 
elk jaar honder-
den verkeersdo-
den. Ik vind het 
belangrijk dat 
elke inspecteur 
van politie op het 
terrein voldoende 
belang hecht 
aan het correct 

uitvoeren van de verkeerswet-
geving.”

U bent, na een overbruggings-
periode van 4,5 jaar, de eerste 
korpschef die de PZ Ninove 
kent na het vertrek van huidig 
commissaris-generaal Catheri-
ne De Bolle. Boezemen hoge 
verwachtingen u angst in?

(Zonder enige aarzeling) “Neen! 
Ik heb altijd een gezonde dosis 
druk nodig om goed te kunnen 
presteren en ik zie dit als een 
positieve uitdaging. Ik ben er mij 
van bewust dat ik niet aan alle ver-
wachtingen ga kunnen voldoen, 
ook al omdat hier tegenstrijdige 
verwachtingen bij zijn, maar ik zal 
wel het mogelijke doen om zoveel 
mogelijk medewerkers, partners 
en burgers tevreden te stellen.
Ik sta er trouwens om gekend veel 
inspraak aan te moedigen binnen 
de organisatie. Medewerkers met 
veel autonomie zijn tot veel meer 
in staat. Ik houd vast aan de drie 
V’s: medewerkers krijgen vrijheid 
op voorwaarde dat ze verant-
woordelijkheidszin vertonen en 
verantwoording 
afleggen.

Ik wil trouwens 
graag mijn 
voorganger 
Danny De Troyer 
feliciteren voor 
de uitzonderlijke 
prestatie die hij 
heeft geleverd om 
als waarnemend 
korpschef zonder 
mandaat gedurende zo’n lange 
periode het schip drijvend te 
houden. Dit zegt veel over de 
persoon Danny, alsook over de 
loyauteit van de medewerkers. 
Ik ben overigens blij dat hij nog 
even bij ons blijft alvorens van 
een welverdiend pensioen te 

gaan genieten. Zijn uitgebreid 
netwerk binnen Ninove zal zeker 
nog van pas komen.”

Bent u na al die jaren als 
beleidsmaker nog altijd even 
gemotiveerd als toen u net 
begon?

“Ik ga deze uitdaging aan met 
een motivatie alsof het mijn 
eerste was. Af en toe is er wel het 
gemis van niet meer actief op het 
terrein te zijn.  Soms komt er ook 
wat meer frustratie bij kijken dat 
bepaalde doelstellingen niet te 
realiseren zijn. In Brakel ben ik er 
bijvoorbeeld niet in geslaagd om 
de politie dichter bij de burgers 
en partners te brengen. Dit kan 
enerzijds te wijten zijn aan het 
individualistischer worden van 
de maatschappij, maar anderzijds 
moet ik ook durven zeggen dat 
we misschien niet genoeg gepro-
beerd hebben omdat we met 
andere zaken bezig waren. Dit ga 
ik hier anders aanpakken.”

In welke mate beschouwt u 
uw aanwezigheid binnen de 
Vaste Commissie van de Lokale 
Politie (VCLP), een overkoe-
pelend beleidsorgaan binnen 
politie, als meerwaarde voor 
de uitoefening van uw functie 
als korpschef?

“Net voor de kleinere politiezo-
nes, waartoe Ninove nog steeds 
behoort, is het ontzettend be-
langrijk om het beleid mee te hel-
pen aansturen en de belangen te 
verdedigen. Hoe kleiner de zone, 
hoe meer de individuele mede-
werker en de korpschef, moeten 
kennen en kunnen. Dit wordt 

al te gemakkelijk 
onderschat en 
ik kan dit niet 
genoeg benadruk-
ken. Het ligt niet 
in mijn karakter 
om machteloos 
toe te kijken van 
aan de zijlijn. Mijn 
deelname aan de 
Vaste Commissie 
laat mij toe om 
ook aan de basis 
beleid te voeren.”

Ninove wordt aanzien als een 
feeststad en een fietsstad.  
Kan u zich vereenzelvigen met  
1 van beiden? Zit er bijvoor-
beeld carnavalsbloed in u?

“Mijn familie is afkomstig van 
Dendermonde en wie Dender-
monde zegt, zegt het Ros Beiaard. 
Ook de carnavalsmicrobe is 
daar aanwezig waardoor een 
carnavalsviering mij niet vreemd 
is. Wielrennen zit niet in mijn 
bloed, maar is toch ook één van 
de factoren die Ninove aantrek-
kelijk maakt voor mij. Dit geldt 
trouwens voor alle evenementen, 
die helpen om verzuring en angst 
in de maatschappij tegen te gaan. 
Onze rol als politie is om, samen 
met brandweer, hulpdiensten, 
stadsdiensten en uiteenlopende 
partners te zorgen dat deze eve-
nementen vlot en veilig verlopen, 
wat een steeds grotere uitdaging 
vormt maar daardoor ook steeds 
meer voldoening schenkt. Er leeft 
veel en dat maakt het een uitda-
ging om hier te mogen werken, 
één waar ik met veel plezier naar 
uitkijk.”     

‘De burger is 
uiteindelijk onze 

grootste partner en 
troef in het bestrijden 

van de criminaliteit 
en een onmiddellijke 
aangifte de grootste 

succesfactor.

’
 

‘Ik houd vast aan 
de drie V’s: 

medewerkers krijgen 
vrijheid op voorwaarde 
dat ze verantwoorde-

lijkheidszin vertonen en 
verantwoording 

afleggen.

’
 

Meer in
fo

Politie Ninove
054 31 32 32
www.politieninove.be
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sPorTend HeT nieuwe jaar in
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sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

Zaalvoetbaltornooi  
voor de jeugd
Tijdens de kerstvakantie organiseert de sport-
dienst traditioneel het zaalvoetbaltornooi 
voor de jeugd.

> dinsdag 27 december: U14-U15
> woensdag 28 december: U12-U13
> donderdag 29 december: U10 en U11
> vrijdag 30 december: U6, U7, U8 en U9

Supporters zijn van harte welkom in de stede-
lijke sporthal ’t Sportstekske.

Sportkampen tijdens 
kerstvakantie
Sportdag voor kleuters, ouders en 
grootouders

Op donderdag 5 januari kan je van 10 uur tot 
16 uur in de sporthal naar de sportdag voor 
kleuters, ouders en grootouders.
In de voormiddag sporten de kleuters samen 
met de ouders en de grootouders, in de namid-
dag worden beide groepen opgesplitst en spor-
ten ze apart. Voor de volwassenen staat er onder 
andere gym, drums alive, racket spelen op het 
programma. Deelnameprijs: 10 euro/deelnemer 

Danshappening

De dansdag is bedoeld voor leerlingen van 
het 1ste tot 6de leerjaar en het 1ste tot het 
4de middelbaar. In twee aparte dansgroepen 
leren ze volgens hun dansniveau aangepaste 
choreografieën. De dansdag vindt plaats van 

10 uur tot en met 16 uur in de stede-
lijke sporthal. De monitoren zorgen voor 
leuke danscombinaties en moves. Je kan nog 
inschrijven via www.ninove.be, sport en recre-
atie. Deelnameprijs: 10 euro/persoon.

Sportkampen 2017
Inschrijven

Inschrijvingen voor de sportkampen 2017 
gebeuren online: 

> sportkampen krokusvakantie en paasva-
kantie: online inschrijven vanaf 8 januari 

> sportkampen zomervakantie: online 
inschrijven vanaf 18 april 

> sportkampen herfst- en kerstvakantie: 
online inschrijven vanaf 1 september.

Wanneer een sportkamp volzet is, wordt dit 
op het online formulier vermeld.

Sportkampen krokus- en paasvakantie

Noteer alvast volgende sportkampen tijdens 
de krokus- en paasvakantie:
> Indoorvoetbalstage: maandag 27 februari 

tot en met woensdag 1 maart 
> Kleuterkamp: maandag 3 april tot en met 

woensdag 5 april 
> Adventure kamp: dinsdag 4 april tot 

vrijdag 7 april 
> Sportmix/dansmix : maandag 10 april tot 

vrijdag 14 april 

Online inschrijven voor deze kampen kan 
vanaf 8 januari 2017.

Monitoren sportkampen 
2017
Om alle geplande sportkampen in 2017 vlot te 
laten verlopen, is de sportdienst op zoek naar 
enthousiaste monitoren, die de kinderen een 
onvergetelijke en sportieve vakantie kunnen 
bezorgen.
Het formulier om je kandidaat te stellen kan je 
vinden op de website van de stad, onderne-
men en werk, werken, vacatures bij de stad. 
Hierbij vind je ook de voorwaarden waaraan je 
als monitor dient te voldoen.

Op nooitbinnenroken.be zie je hoe de giftige 
rookdeeltjes zich over het hele huis versprei-
den. Zonder dat je er iets van merkt. En hoe de 
kinderen ze binnenkrijgen en wat de gevolgen 
zijn. Je leert hoe je je huis rookvrij houdt en 
waarom je beter nooit in de auto rookt. Met 
een korte quiz kun je je eigen kennis testen.

waarom zijn kinderen  
extra kwetsbaar?
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de giftige 
deeltjes in tabaksrook. Omdat hun longen en 
afweersysteem pas volledig ontwikkeld zijn als 
ze tiener zijn. Kinderen hebben kleinere lucht-
wegen en ademen sneller dan volwassenen, 
waardoor ze meer giftige stoffen opnemen.
Zelfs de kleinste hoeveelheid tabaksrook is erg 
schadelijk. De cijfers op nooitbinnenroken.be  
liegen er niet om. In tabaksrook zitten meer dan 
4.000 giftige chemische stoffen. En minstens 70 
van die stoffen kunnen kanker veroorzaken.

kinderen worden er ziek van
Ook als de rook weg is, zijn die giftige stof-
fen nog altijd in huis. Ze hangen lang in de 
lucht, en daarna zetten ze zich overal op vast. 
Je ziet ze niet en je ruikt ze niet. Maar de 
kinderen krijgen ze wel binnen. En ze worden 
er ziek van. Ze hebben meer kans op astma, 
longontstekingen, oorontstekingen, bronchitis, 
hoesten en piepende ademhaling. En ze zijn 
sneller buiten adem. Baby’s hebben meer kans 
om te sterven aan wiegendood.
De boodschap is duidelijk: Rook nooit in huis, 
nooit in je auto. Doe het voor de kinderen. Voor 
informatie, tips en advies: nooitbinnenroken.be.

TesT jeZelF: 
weet JiJ wat Meeroken Met kinderen doet? 

Meer in
fo

dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be 
054 31 32 45

Veel rokers denken dat het oké is 

als ze roken onder de dampkap of 

bij het open raam. of in een aparte 

kamer met de deur dicht. Maar 

binnen roken is nooit oké. Zelfs niet 

met het raam open. Het is altijd erg 

gevaarlijk, zeker voor kinderen, die 

extra kwetsbaar zijn.
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sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

KliMaaTgeZond 
ninoVe

Gebruik JiJ aL  
enerGieZuiniGe  
Led-LaMPen?

Tot 99% van de milieubelasting van verlichting 
ontstaat door het elektriciteitsgebruik van de 
lampen. Bij de elektriciteitsproductie komen 
nog vaak luchtvervuilende stoffen zoals 
CO2 vrij, dat mee verantwoordelijk is aan de 
klimaatopwarming. Energiezuinige lampen 
belasten het milieu veel minder doordat ze tot 
meer dan 80% minder elektriciteit gebruiken. 
Absoluut het energiezuinigst momenteel zijn 
LED-lampen. 

Energieverslindende gloeilampen mogen mo-
menteel al niet meer verkocht worden maar 
LED-lampen zijn ook steeds meer de stan-
daardkeuze als vervanging van spaarlampen, 
TL-lampen en halogeenlampen.  LED-lampen 
hebben zeker heel wat voordelen ten opzichte 
van de al vrij energiezuinig spaarlampen. Ze 
zijn nog energiezuiniger, gaan dubbel zo lang 
mee, bevatten geen giftig kwik en moeten niet 
‘opwarmen’ om een volledige lichtopbrengst 
te geven. 

Uiteraard behaal je nog steeds de meeste 
energiewinst door je verlichting optimaal te 
gebruiken en steeds de lichten te doven bij het 
verlaten van de kamer.

betaaL Minder Voor 
Groene enerGie

In de eerste helft van 2016 is de jaarlijkse elek-
triciteitsrekening voor gezinnen in Vlaanderen 
met maar liefst 286 euro gestegen. Die stijging 
is te wijten aan de afschaffing van gratis 
elektriciteit, de stijging van de bijdrage voor 
het energiefonds en de verhoging van het 
btw-tarief van 6 naar 21%. 

Wil jij besparen op je energiefactuur en tege-
lijkertijd je steentje bijdragen aan een beter 
klimaat? Doe dan mee met de zesde groeps-
aankoop voor groene energie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen en de stad Ninove. 

Goedkopere energie via  
groepsaankoop

Door een grote groep geïnteresseerden samen 
te brengen, kan de Provincie een lage prijs 
bedingen voor groene elektriciteit en gas. 
De leverancier die tijdens de energieveiling 
op 9 februari de beste prijs kan bieden, is de 
winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter de 
korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigin-
gen met een beperkt verbruik kunnen ook 
deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden 
meer dan 33.500 Vlaamse gezinnen en be-
drijven gemiddeld 218 euro besparen op hun 
energiefactuur.

Stad Ninove werkt mee

Ook de stad ondersteunt dit initiatief, en dit 
al voor de zesde keer op rij. Wie hulp wil bij 
zijn inschrijving, kan na het maken van een 
afspraak terecht bij de dienst leefmilieu op het 
stadhuis. Neem zeker je laatste jaarafrekening 
mee! Daarin staan immers alle gegevens die we 
nodig hebben om jouw inschrijving in orde te 
brengen. 

Schrijf je vóór 9 februari in via  
www.samengaanwegroener.be. Inschrijven is 
gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een 
persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op 
jouw verbruik. Vind je het voorstel interessant, 
dan accepteer je het aanbod tot en met 21 
april. De Provincie regelt zelf de overstap naar 
je nieuwe leverancier.

Meer info
> Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen 

van 9 uur tot 20 uur),  
groenestroom@oost-vlaanderen.be. 
Afspraak voor inschrijving aan het loket 
van de dienst leefmilieu 

> Dienst leefmilieu, 054 31 32 67,  
leefmilieu@ninove.be 

SuBSIDIE gEVELRENOVATIE 
EN RENOVATIE VAN 
LEEgSTAANDE 
HANDELSPANDEN 
Fraaie gevels en mooie handelspanden zorgen 
voor een mooi straatbeeld en een aangename 
winkelomgeving. Daarom subsidieert de stad 
gevelrenovatie en renovatie van leegstaande han-
delspanden in de binnenstad en in de kernen van 
de deelgemeenten. Zowel huurders als eigenaars 
kunnen gebruik maken van de subsidie. 
Nieuw is dat in de deelgemeenten nu ook 
horecazaken en eigenaars die een handelszaak 
niet zelf uitbaten gebruik kunnen maken van 
deze subsidie. Hou er wel rekening mee dat 
in de deelgemeenten elke vorm van subsidie 
afloopt op 30 juni 2017!

Nog even alles op een rijtje:

DEELGEMEENTEN

Voor wie?
> Handelaars, zowel natuurlijke als rechtsper-

sonen (eigenaars NIEUW en huurders)
> Horecazaken (eigenaars en huurders) - NIEUW

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 60%  van het factuurbedrag 
tot een maximumbedrag van 10.000 euro per pand.

Aanvraagtermijn
De subsidieregeling gevelrenovatie en renova-
tie van leegstaande handelspanden in de deel-
gemeenten loopt tot 30 juni 2017 - NIEUW

STADSKERN

Voor wie?
> Handelaars, zowel natuurlijke als rechtsper-

sonen (eigenaars en huurders)
> Horecazaken (eigenaars en huurders)

Subsidiebedrag
Alle handelspanden gelegen langs en binnen 
de ring rond Ninove komen voor gevelreno-
vatie in aanmerking voor de subsidie van 25% 
van het factuurbedrag tot een maximumbe-
drag van 5.000 euro per pand.

Aanvraagtermijn
Er is geen einddatum vooropgesteld voor 
de subsidie gevelrenovatie en renovatie van 
leegstaande handelspanden in de stadskern 
(subsidie mogelijk zolang er voldoende budget 
beschikbaar is).

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66
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Elke dag tot 24 december  
Tentoonstelling ‘Boter bij 
de vis’

> Wat? Tentoonstelling over de 
Belgen en hun voedsel tijdens 
WOI

> Waar? Hospitaalkerk, Burcht-
straat 44, Ninove

> Uur? Van 9 uur tot 17 uur
> Wie? Dienst cultuur

Elke woensdag 
Babbelonië Ninove

> Wat? In Babbelonië ontmoe-
ten Nederlandstaligen en 
anderstaligen elkaar.

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? Van 9 uur tot 11 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender vzw

Elke donderdag 
Crea voor Volwassenen

> Wat? Samen brei je een sjaal, 
muts, trui,…

> Waar? Nederwijk 73, Ninove
> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

Tot 4 december 
Dichter bij een eeuw 
geleden

> Wat? Tentoonstelling Gerolf 
Van de Perre 

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

> Uur? Op weekdagen tijdens 
de openingsuren van het 
oud stadhuis. Op zaterdag en 
zondag van 14 uur tot 17 uur.

 > Wie? Dienst cultuur

2 december 
Groote Literatuur 3

> Wat? De bib ontvangt een 
mooie mix van ijzersterke 
schoonschrijvers: Lize Spit, 
Christophe Vekeman, Peter 
Terrin en Jonas Winterland.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 20 uur tot 22 uur
> Wie? Bib Ninove 

2, 3 en 4 december 
De schone smeerlap

> Wat? Een heerlijk bitterzoete 
komedie van de hand van Pier-
re Chesnot, in een bewerking 
en regie van Dirk van Nijcken

> Waar? Parochiezaal,  
Bokkendries 9, Denderwindeke

> Uur? 2 en 3 december van  
20 uur tot 22.30 uur. 4 decem-
ber van 18 uur tot 20.30 uur.

> Wie? Toneelkring De Ware 
Vrienden Denderwindeke

3 december 
De Sint in Ninia

> Wat? De Sint en zijn Pieten 
komen naar Ninia Shopping 
Center

> Waar? Ninia Shopping Center, 
Centrumlaan, Ninove

> Uur? Van 10 uur tot 18 uur
> Wie? Ninia Shopping Center

3 december 
Voorleesuurtje:  
Sintverhalen

> Wat? Voorleesuurtje voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar én 
hun ouders, over de gekste 
avonturen van de Sint en zijn 
pieten. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 10.30 uur tot 11.30 uur
> Wie? Bib Ninove

3 december 
Gezelschapsspellenavond 
Kierewiet

> Wat? Maandelijkse gezel-
schapsspellenavond voor 
volwassenen

> Waar? Buurthuis ’t Kouterken, 
Kouterbaan 28, Okegem

> Wanneer? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

4 december 
Sinterklaasfeest 

> Wat? De Sint komt naar  
De Kuip voor een grootse 
Sinterklaasshow voor kinderen 
tot 12 jaar.

> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 

Parklaan 1, Ninove
> Wie? Jeugddienst Ninove

6 december 
Crea-café

> Wat? Crea-avond. Maak het 
onderwerp van de maand of 
breng je eigen werkje mee.

> Waar? Parochiehuis, Berlindis-
straat 7, Meerbeke

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Femma Meerbeke-

Ninove

6 december 
The Dark Horse

> Wat? Film ‘The Dark Horse’ 
over het waargebeurde levens-
verhaal van Genesis Potini, een 
Nieuw-Zeelands schaakgenie 
met een bipolaire stoornis.

> Waar? Cinema Central, Laven-
delstraat, Ninove

> Uur? 20 uur (inleiding om 
19.45 uur)

> Wie? NinoFilm

7 december 
Sjanstrainingen 7 tot  
11 jaar

> Wat? Assertiviteitstraining 
voor kinderen van 7 tot 11 jaar 
rond weerbaarheid, zelfver-
trouwen, zelfcontrole en zelf-
respect. Start van de reeks op 7 
december, 8 trainingsdagen.

> Waar? Sporthal ‘t Sportstek-
ske, Parklaan 15, Ninove

> Uur? Van 14.30 uur tot 15.30 
uur

> Wie? Rots en Water

7 december 
Natuurreizigersavond

> Wat? Diverse natuurpuntleden 
komen elk op een zeer geva-
rieerde wijze hun natuurreis 
toelichten 

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 102, Outer

> Uur? Van 19.30 uur tot 22.30 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

10 december  
tot 15 januari 
Van het oude naar het nieuwe

> Wat? Tentoonstelling van 
Harold Van de Perre

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

> Uur? Op weekdagen tijdens 
de openingsuren van het 
oud stadhuis. Op zaterdag en 
zondag van 14 uur tot 17 uur. 
Gesloten op 24 en 25 decem-
ber en 1 januari.

> Wie? Dienst cultuur

10 december 
Kerstmarkt Okegem

> Wat? Jaarlijkse kerstmarkt
> Waar? Jan Ockeghemstraat 

(omgeving station)
> Uur? Van 17 uur tot 22 uur
> Wie? Okegem Leeft

11 december 
Kerstmarkt Pollare

> Wat? Jaarlijkse kerstmarkt
> Waar? Sint Kristoffelstraat
> Uur? Van 15 uur tot 22 uur
> Wie? Parochiale Werken Pollare

11 en 18 december  
Eindejaarsshopping

> Wat? Tijdens de eindejaarperi-
ode zullen heel wat winkels op 
zondag extra open zijn. Kerst-
cadeautjes shoppen in een 
gezellig kader met feeërieke 
verlichting.

> Waar? Ninove Centrum
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove
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Staat jouw activiteit al in ninove info?
Wil je jouw activiteit ook in deze UiTkalender? Voer de gegevens in op www.ninove.
be (startpagina)> ‘Geef zelf je activiteit in’ ! De 10e van de maand voorafgaand aan de 
maand van publicatie trekken wij een lijst uit deze UiTkalender. Gegevens die later wor-
den ingegeven, zullen enkel verschijnen in de digitale kalender, niet in de gedrukte versie.  
Eetfestijnen en activiteiten die niet openstaan voor niet-leden worden niet opgenomen.

uiTKalender
UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

Staat het UiTPAS-logo bij 
een activiteit? Dan kan je 
daar een punt sparen!

Staat het logo van Vlieg bij een 
activiteit? Dan is dit een activi-
teit voor kinderen (-12 jaar) 

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25
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11 december 
Weggevoerden in WO I

> Wat? Voordracht over de 
deportatie van jonge mannen 
van Denderwindeke naar 
Noord-Frankrijk en Duitsland 
om er ‘slafelijke arbeid’ te ver-
richten tijdens WOI.

> Waar? Stedelijke basisschool, 
Edingsesteenweg 344, Dender-
windeke

> Uur? Van 14.30 uur tot 17 uur
> Wie? Davidsfonds Denderwin-

deke

13 december 
Een avondje uit voor 
singles

> Wat? Geen betere manier 
om andere spontane singles 
te leren kennen dan op deze 
speeddate avond! 

> Waar? Café Roosevelt,  
Oudstrijdersplein 13, Ninove

> Uur? Van 19.30 uur tot 23 uur  
> Wie? SmartVibes

15 tot en met 18 december 
Wintervillage

> Wat? Wintermarkt met 
standhouders uit binnen- en 
buitenland

> Waar? Centrumlaan, Ninove
> Uur? 15 december van 17 uur 

tot 21 uur. 16 en 17 december 
van 10 uur tot 21 uur.  
18 december van 10 uur tot 
19 uur

> Wie? Dienst cultuur

16 december  
Quizzen for Life,  
3de Dorpelquiz

> Wat? Algemene quiz voor  
4 personen per ploeg waar  
de winst integraal naar  
vzw De Dorpel gaat. 

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? Van 19.30 uur tot 23.45 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

16 december  
Margriet & Celien  
Hermans live in concert!

> Wat? Kerstconcert met  
Margriet & Celien Hermans

> Waar? Parochiezaal, Bokken-
dries 9, Denderwindeke

> Uur? Van 20 uur tot 22.30 uur
> Wie? Jeroen Events

17 december 
Mevocquiz 2016

> Wat? 12de editie Mevocquiz 
> Waar? Trefcentrum De Linde, 

Gemeentehuisstraat 42,  
Meerbeke

> Uur? Van 20 uur tot 23 uur
> Wie? Volleybalclub Mevoc 

Meerbeke

18, 21 en 28 december  
Circus in Ninia

> Wat? Spannende circusacts 
door verschillende artiesten 

> Waar? Ninia Shopping Center, 
Centrumlaan, Ninove

> Uur? Doorlopend
> Wie? Ninia Shopping Center

18 december  
Zondagshopping in Ninia

> Wat? Tijdens de eindejaarperi-
ode zullen de winkels in Ninia 
op zondag extra open zijn. 

> Waar? Ninia Shopping Center, 
Centrumlaan, Ninove

> Uur? Van 13 uur tot 18 uur. 
> Wie? Ninia Shopping Center

18 december 
Jazz-Madd 

> Wat? Muziekconcert David 
Thomaere Trio: David Thomae-
re (piano), Felix Zurstrassen 
(bas), Antoine Pierre (drum) 

> Waar? Academie Muziek, 
Woord en Dans, Parklaan 13, 
Ninove

> Wanneer? Van 19 uur tot 21 uur
> Wie? vzw Duende Jazz~Madd

18 december 
Kerstconcert

> Wat? Kerstconcert door het 
koor “In Dulci Jubilo 2000”, o.l.v. 
Theo Van Santen. 

> Waar? Sint-Gertrudiskerk, 
Appelterre Dorp 1, Appelterre-
Eichem

> Uur? Van 16 uur tot 17.30 uur
> Wie? Koor In Dulci Jubilo 2000

18 december 
Dreamin’ Of A Jazzy Xmas

> Wat? Het 45-koppig koor  
Gaudicanto uit Grimminge, 
o.l.v. Marc Gerain, brengt sa-
men met het Trio Paduart een 
niet-zo-klassiek kerstconcert

> Waar? Abdijkerk, Kerkplein, 
Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Koor Gaudicanto

18 december 
Wandelen door de stad

> Wat? Gegidste winterwande-
ling door het stadcentrum 
langs kerstballen, feestverlich-
ting, kerstbomen, met winterse 
verhalen en kerstvertellingen.

> Waar? Start aan café  
Sint-Annakamer,  
Biezenstraat 20, Ninove

> Uur? Van 15 uur tot 18 uur
> Wie? Dienst toerisme i.s.m. 

VVV Ninove vzw

20 december 
Bloemschikken

> Wat? Maak een bloemstukje 
onder begeleiding van een 
lesgeefster.

> Waar? Parochiehuis, Berlindis-
straat 7, Meerbeke

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Femma Meerbeke-Ninove

26 december 
Kerstconcert 

> Wat? Kerstconcert door har-
monie Keva uit Aspelare.

> Waar? Kerk Aspelare, 
Geraardsbergsesteenweg, 
Aspelare

> Uur? Van 19 uur tot 21 uur
> Wie? Harmonie Keva

27 december 
Workshop Kids

> Wat? Creatieve workshop voor 
kinderen van 4 tot 14 jaar. 

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? Van 13.30 uur tot 16 uur  
> Wie? l’arte creatief atelier

27 december 
I, Daniel Blake

> Wat? Film van Ken Loach over 
een kinderloze weduwnaar 
die er na een zware hartaanval 
niet in slaagt om zijn uitkering 
van het ziekenfonds verlengd 
te zien, terwijl de dokter hem 
nochtans werkonbekwaam 
verklaart. Slechts bij een jonge 
vrouw vindt hij gehoor.

> Waar? Cinema Central, Laven-
delstraat 25, Ninove

> Uur? Van 19 uur tot 21.30 uur
> Wie? Sp.a-Groen Ninove

28 december 
Voorleesuurtje: Brrr! 
Warme winterverhalen

> Wat? Voorleesuurtje voor 
kinderen tussen 4 en 8 jaar én 
hun ouders, over de winter.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 14.30 uur tot 15.30 uur
> Wie? Bib Ninove

30 december 
Kerstconcert

> Wat? Kerstconcert met Chris-
toff, Lindsay en Scaletta

> Waar? Abdijkerk, Kerkplein, 
Ninove

> Uur? Van 20 uur tot 22 uur
> Wie? Ninovement

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25
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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 09.00 - 18.00 uur
> 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

Wachtdiensten
apothekers via geowacht

tel. 0903 99 000 
(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur 
(zowel tijdens de week als in het weekend) is 
voor iedereen raadpleegbaar op de wacht-
kaarten bij de individuele apotheken, via  
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000. 

De apotheek met nachtwacht, tussen  
22 uur en 9 uur, wordt niet geafficheerd. 
Om die te kennen, moet je bellen naar het 
nummer 0903 99 000.

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met 
een telefonist. Zodra je je locatie doorgeeft, 
zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.

50 jaar huwelijk
Julien Schamelhout, geboren op 
25 december 1945, met Jeannine Melkebeek, 
geboren op 22 maart 1947.
Gehuwd in Aaigem op 9 december 1966.
Wonend in Aspelare.

Achiel Haers- Van der Meulen, geboren op 
30 december 1934, met Madeleine 
Hemerijckx, geboren op 4 november 1940.
Gehuwd in Denderwindeke op 17 december 
1966.

60 jaar huwelijk
Roger Goessens, geboren op 
11 december 1933, met Irma De Cooman, 
geboren op 27 juni 1936.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 
29 december 1956. Wonend in Ninove.

65 jaar huwelijk
Gaston Van Laethem, geboren op 
5 oktober 1928, met Christina Kosynski, 
geboren op 31 augustus 1932.
Gehuwd in Outer op 29 december 1951.
Wonend in Outer.
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van jong naarVACATuRES

Op zoek naar een job bij de stad of het 
OCMW? Check de website van de stad. 
Je vindt de sollicitatieformulieren op 
www.ninove.be > vacatures bij de stad 
Ninove

Meer info?

> Stad Ninove, personeelsdienst,  
personeel@ninove.be, 054 31 33 06

> OCMW Ninove,  
secretariaat@ocmw.ninove.be,  
054 51 53 77

NIEuWSBRIEf DE LIJN 
Door wegenwerken of evenementen moeten de bussen van De Lijn vaak een omleiding 
volgen. Reizigers kunnen op de hoogte blijven van omleidingen op hun buslijn door 
zich in te schrijven op de nieuwsbrief via www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief 

VERHuISPLANNER VAN DE VREg
Je verhuist? Je (ver)koopt of (ver)huurt een pand? Je gaat 
scheiden of bent erfgenaam? Denk dan tijdig aan de impact 
op je elektriciteits- en gascontract. 

Met behulp van energieovernamedocumenten geef je de meterstanden door aan de leverancier. Een 
energieovernamedocument heeft een juridische waarde. Wanneer bijvoorbeeld een (ver)huurder of 
een ex-partner de meterstanden zou betwisten, biedt het document je bescherming. Als je de me-
terstanden correct doorgeeft, ontvang je een juiste slotfactuur van de leverancier. De verhuisplanner 
op de website van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) geeft je gratis 
informatie op maat over de stappen die je moet ondernemen bij elke wijziging op een adres. 

Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke situatie voor jou van toepassing is. 
Heb je geen internet, bel dan het gratis nummer 1700.

AWEL, IK WIL…  
… een vrijwilliger worden bij Awel? 

Als vrijwilliger bij Awel luister je via tele-
foon, mail, chat of forum naar de vragen en 
verhalen van kinderen en jongeren. Je denkt 
en voelt met ze mee en maakt zo het verschil 
voor die ene jongen of dat ene meisje. 

Vrijwilliger worden bij AWEL? Surf naar 
www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een 
seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.



(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)

UITZONDERLIJKE

VOORWAARDEN 

op verschillende

stockartikelen
BLAUWE HARDSTEEN - LAMINAAT
PARKET - VOLKERAMISCH - VINYL

46 JAAR ERVARING

• Familiezaak
• Groot- en kleinhandel
• Totaalrenovatie van uw badkamer
• Kwaliteitsvloeren in alle vertrouwen
• Professioneel advies
• Met of zonder plaatsingsdienst
• Een gratis kop koffie

Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

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 30 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. 

PERSOONLIJK ADVIES: 
voor uw woning, tuin, gevel, 
kantoor, winkel, enz...

Alle grote merken

Dreefstraat 1, Ninove 
(aan de Koepoort) 

054 33 20 08 
guy@deschrijver.eu

• lichtstudie
• lichtplanning 

 • installatiematerialen: 
Niko, BTICINO, enz... 
• Ook oude reeksen

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal

LED 5 x 6 Watt 
2100 Lumen

LED 5 x 8 Watt
2600 Lumen

Eindejaars-
voordelen !
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nieuwe collecties = lanceringsprijzen!
Stocktegels = nog tarief 2016!

+ GRATIS stockage

Onze beste wensen aan heel ‘Ninof’

“Veronove, 
nieuwe 

collectie 2017”

*

*Tot 1 jaar, mits afspraak
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