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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 
vreemdelingen), 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 (uitgezonderd het zwembad:
zie p. 19) zijn gesloten op 11 november

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

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt
plaats op 27 november 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
24 en 25 november 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

2014Amplifon, de referentie in
hooroplossingen op maat

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

Maak nu uw afspraak!

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

COLOFON

Redactie: dienst communicatie
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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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Deel 1:
De Groote Oorlog in Ninove   4
Week van de Smaak   7
Gaat het licht uit?   8
10 jaar uitwisseling met Deszk in Hongarije       10
 

Deel 2:
Ninove kort  15

LICHTSTUDIO
De Schrijver
sinds 1932

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

Hoofdverdeler
Modular, Targetti,
Orbit, Lumiance,
Sylvania, Prisma,
Artemide,
Wever & Ducre
enz...

Dreefstraat 1
(aan de Koepoort)

Ninove
054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

• lichtstudie
• lichtplanning
• lampen
• installatiematerialen: 

Niko, BTICINO,...
• ook oude reeksen
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De herdenking van de Groote Oorlog is al een tijdje aan de gang, ook in Ninove. Maar met Wapenstilstand op 11 november 
bereikt ze in onze stad een hoogtepunt. Er wordt een vredespark met keramieken klaprozen aangelegd, ingehuldigd met 
een fakkeltocht op maandag 10 november.

De voorbije weken kreeg je de kans een keramieken klaproos aan te kopen. Tientallen Ninovieters, verenigingen en scholen 
hebben dat inmiddels gedaan. Er zal op drie locaties een rozenveld worden aangelegd. Er worden telkens tien rozen geplant 
voor het vredesmonument op het Kerkplein van Ninove en aan de Sint-Theresiakerk. Een perk van tachtig rozen wordt in de 
buurt van het stadhuis (Centrumlaan) aangelegd. We kopen de klaprozen, ontworpen door kunstenares en vredesactiviste 
Anita Huybens (1949-2008), van de vzw Klaprozen voor vrede. Met de opbrengst steunt deze organisatie ontmijningsprojecten 
in Afrika.  
Op maandag 10 november wordt het klaprozenveld ingehuldigd met een fakkeltocht. Je kan mee opstappen in de tocht en zo 
een duidelijke boodschap uitdragen: “Nooit meer oorlog”.

PROGRAMMA  

• Vanaf 19 uur: bijeenkomst op de parking aan de Sint-Theresiakerk en in Klein Brabant. Er zijn fakkels te koop aan 3 euro. 
Aanleg klein klaprozenveld aan de kerk.  

•  20 uur: start fakkeltocht. De tocht gaat van de Sint-Theresiakerk naar het Kerkplein. 
•  20.30 uur: Kerkplein: planten laatste klaproos en vervolg fakkeltocht. Wie de hele tocht te lang vindt, kan aansluiten op het 

Kerkplein.
•  21 uur: slotplechtigheid op de binnenkoer van het stadhuis: planten laatste klaproos, toespraken

De Groote Oorlog 
in Ninove

HET VOLLEDIGE HERDENKINGSPROGRAMMA 

VRIJDAG 7 NOVEMBER - BLOEMENHULDE AAN DE 
VREDESMONUMENTEN IN DE DEELGEMEENTEN
Uurregeling: Ninove (ereperk op de stedelijke begraafplaats Denderhoutembaan, 12.40 uur), 
Okegem (kerk, 13 uur), Meerbeke (kerk, 13.15 uur), Denderwindeke (kerk, 13.30 uur), Appelterre-
Eichem (kerk, 13.50 uur), Voorde (kerk, 14 uur), Aspelare (kerk, 14.15 uur), Nederhasselt (kerk; 
14.25 uur), Outer (kerk, 14.35 uur), Pollare (kerk, 14.50 uur), Lieferinge (kerk, 15.10 uur), Neigem 
(kerk, 15.20 uur). Een bus wordt ingelegd. De bus vertrekt om 12.15 uur aan het stadhuis.

MAANDAG 10 NOVEMBER - 
FAKKELTOCHT “NOOIT MEER OORLOG” 
< Zie p.4

DINSDAG 11 NOVEMBER – WAPENSTILSTAND
•  9.30 uur: eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk 

ter nagedachtenis van de gesneuvelden en overleden oudstrijders, 
opgeëisten, weggevoerden, weerstanders, politieke gevangenen en 
werkweigeraars van beide wereldoorlogen

•  10.15 uur: bloemenhulde aan het monument op het Kerkplein

WOENSDAG 12 NOVEMBER - 
MET ONZE JONGENS AAN DEN IJZER
Het IJzerbedevaartcomité maakte in 1928 een lange documentaire over de 
Eerste Wereldoorlog, “Met onze jongens aan den IJzer”. De Ninoofse histori-
cus Roel Vande Winkel (docent media- en beeldcultuur) werkte in 2008 mee aan een 
dvd-editie van de film. “De film werd in de jaren 1930 in heel Vlaanderen vertoond, onder 
andere in de Koepoort in Ninove”, vertelt Vande Winkel. “Hij droeg bij tot de mythologisering 
van de Eerste Wereldoorlog, tot en met het idee dat Vlaamse soldaten bewust opgeofferd 
werden door Franstalige Belgische officieren. We hebben samen met de VRT een kritische 
editie gemaakt, waarop we de film in zijn context plaatsen en propagandistisch onderuit 
halen.” Roel Vande Winkel zorgt voor een inleiding bij de vertoning van deze film, die veel 
authentiek beeldmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog bevat.
• woensdag 12 november om 20 uur, cc De Plomblom, 6 euro 

ZATERDAG 15 NOVEMBER - 
ACHTER DE SCHERVEN VAN DE GROOTE OORLOG
Heel wat herdenkingsactiviteiten belichten de gruwel (de “scherven”) aan het front. Maar achter 
de schermen was er ook tijd om te ontsnappen aan de miserie. Het Fenikskoor Ninove-Meerbeke 
(o.l.v. Andries De Winter) en het koor Meergalm Overmere-Berlare (o.l.v. Annemie Vinck) maken 
een programma met vrolijke muziek, gecomponeerd aan het front ter verstrooiing van de solda-
ten. Het ensemble Die Verdammte Spielerie geeft een lichtvoetige toets aan het programma. De  
afdeling Woord van de Academie voor Muziek, Woord en Dans (o.l.v. Stef Danhieux) grasduint in 
literatuur over de Eerste Wereldoorlog en geeft op die manier ook de gewone man een stem.
• zaterdag 15 november om 20 uur, cc De Plomblom, 12 euro (6  euro voor -26, kansenpastarief). 

VRIJDAG 5 DECEMBER - GROOTE LITERATUUR
Een literair-muzikaal programma met Stefan Hertmans (Oorlog en 
terpentijn), Annelies Beck (Over het Kanaal), Annelies Verbeke (Onvoltooid 
landschap) en Willie Verhegghe (Ode aan Owen). Veerle Vanden Bosch 
(Standaard der Letteren) modereert. Het Anemos Saxofoonkwartet speelt 
muziek uit zijn programma ‘In de gloed van de Groote Oorlog’.

•  vrijdag 5 december om 20 uur, cc De Plomblom, 10 euro

3 NOVEMBER–6 DECEMBER - BEFEHL IST BEFEHL 
Vier jaar lang beperkte de Duitse bezetter met een onophoudelijke stroom aanplakbrieven met 
verordeningen, verboden, boetes en mededelingen het doen en laten van de bevolking. 
De Erfgoedcel van Aalst maakte een tentoonstelling met een selectie van de meer dan vier-
honderd verordeningen van de Kommandantur van Aalst. De tentoonstelling reist langs de zes 
bij BibART aangesloten bibliotheken en staat vanaf 3 november in de bibliotheek van Ninove. 
•  van 3 november tot 6 december, in de bib tijdens de openingsuren 

Stefan Hertmans

FAKKELTOCHT “NOOIT MEER OORLOG” - MAANDAG 10 NOVEMBER
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Week van de smaak
VAN 13 TOT 23 NOVEMBER 

WEDSTRIJD: DE BIB… EXTRA GEKRUID

Er staan drie potten gevuld met lokale kruiden in de 
bib. Je mag ruiken, voelen maar niet proeven. Kan jij de 
kruiden herkennen en benoemen? Maak kans op een mand 
streekproducten.
Van 13 tot en met 30 november, tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek.

 LEKKERE APPJES

Apps zijn kleine programma’s die je op een tablet 
installeert. Maar wist je al dat je die tablet ook in de keuken 
kan gebruiken? In groep wordt gepraat over het huidige 
aanbod aan apps rond koken en smaak. Een professional 
van BN-it demonstreert enkele apps, maar tips van de 
deelnemers zijn ook welkom. Breng je eigen tablet mee of 
leen er één van BibArt. 
Zaterdag 15 november – 10 uur – bibliotheek Ninove
De sessie is gratis. Graag reserveren op bib@ninove.be of 
054 32 40 04.

VERTONING DOCUMENTAIRE 
“WHISKY: THE ISLAY EDITION” 

Een documentaire die vraagt om een lederen fauteuil en 
een glas whisky. “WHISKY: the Islay Edition” neemt je mee 
naar het kleine Schotse eiland Islay waar acht 

wereldberoemde whiskydistilleerderijen gehuisvest zijn. 
Whisky bestaat uit vier basiselementen: turf, water, gerst 
en de mensen die het vloeibare goud uit Schotland maken. 
Op het kleine eiland zijn al deze elementen in overvloed 
aanwezig. Ontdek de ambacht van het brouwen, de 
geschiedenis van de distilleerderijen, de rijke pracht van 
het eiland zelf en het proces van het proeven/”tasten” van 
whisky.
De documentaire won een award op het Food Film Festival 
Chicago in 2012. 
Regie: Olav Verhoeven, België, 2010, duur: 60 minuten.
Vrijdag 28 november om 19.30 uur - schouwburgzaal 
cc De Plomblom - gratis
 
Het is niet verplicht om de documentaire en de tasting te 
combineren.

WHISKY TASTING MET BOB MINNEKEER

Bob Minnekeer is whiskykenner en uitbater van The 
Glengarry Whisky Pub in Gent. Hij neemt heerlijke whisky’s 
mee die we in groep gaan verkennen, degusteren en 
evalueren.
Vrijdag 28 november om 20.30 uur - 
foyer cc De Plomblom - 25 euro
Kaarten zijn te verkrijgen in de bibliotheek.

De Week van de Smaak is ondertussen een begrip geworden in Vlaanderen. Over het hele land staan leuke activiteiten 
rond smaak op het programma. Dit jaar is er specifiek aandacht voor duurzaamheid. 

BibArt organiseert in de verschillende bibliotheken uit de Aalsterse regio verschillende activiteiten. Voor een volledig 
overzicht kan je een kijkje nemen op www.bibart.be/smaak of in de brochure in de bib. Kaarten voor alle BibArt-activiteiten 
zijn verkrijgbaar in de bib van Ninove. De bib van Ninove bokste alvast een mooi programma in elkaar.

DE KLEINE “GROOTE OORLOG” VAN NINOVE  

VIER NOVEMBERTENTOONSTELLINGEN 

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.

 

HOE ZAT DAT EIGENLIJK MET DE GROOTE 
OORLOG IN NINOVE? IS ER HIER GEVOCH-
TEN? WAREN WIJ EEN BEZETTE STAD? 
Begin augustus 1914 merkt men in Ninove en omgeving weinig 
van de oorlog. Niemand weet echter dat al op de derde dag van 
de oorlog een Ninovieter werd gedood. Benedictus Engels, een 
twijnder uit de Sint-Jorisstraat, sneuvelde op 6 augustus 1914 
in Angleur, twee dagen na zijn 21ste verjaardag. Van 24 tot 26 
augustus ondernam het Belgische leger vanuit de Antwerpse 
fortengordel een uitval om de opmars van het Duitse leger 
richting Frankrijk zoveel mogelijk te vertragen. Het kwam 
daarbij meermaals tot een treffen tussen beide legers. Op 26 
augustus kwamen vijf soldaten uit groot Ninove tijdens deze 
zogenaamde “Eerste Uitval uit Antwerpen” om het leven: Cyrille 
De Fryn (Denderwindeke), Remi Van Der Kelen (Outer), Joseph 
Agneessens, (Meerbeke), Philemon Van Der Kelen (Pollare) en 
Alfred De Haen (Ninove). Nog 28 andere jongens uit groot Ninove 
sneuvelden in augustus, september en oktober 1914.

DE SLAG VAN “DEN EZEL”
Op vrijdag 21 augustus maakt Ninove kennis met de eerste 
Duitse ulanen (verkenners te paard). Het is maar een 
voorproefje van de hoofdmacht die op zaterdag 22 augustus 
arriveert. Een 1.000-tal manschappen brengt de nacht in 
Ninove door. Een schietpartij ’s avonds op de Burchtdam doet 
de gemoederen hoog oplopen. Op 24 augustus worden op de 
Brusselbaan drie gevangengenomen Belgische soldaten door 
Duitsers doodgeschoten als ze uit een Duitse wagen proberen 
te ontsnappen. Van een echte bezettingsmacht is er dan in 
Ninove nog geen sprake. De streek rond Ninove is vooral een 
niemandsland waar de bewoners al blij zijn dat ze van het 
ergste krijgsgewoel gespaard blijven. Eenmaal wordt Ninove 
opgeschrikt door een regelrecht vuurgevecht. Op 22 september 
komt in de stad een groep van ongeveer 200 Belgische cyclisten 
aan; de bewoners verwennen de “bevrijders” met drank 

en lekkernijen. De pret is van korte duur want op hetzelfde 
ogenblik arriveren ter hoogte van de herberg Den Ezel een 
twintigtal Duitse soldaten. Bij de schietpartij langs de huidige 
Weggevoerdenstraat vallen aan Duitse zijde een dode en een 
gewonde. De rest wordt gevangen genomen of vlucht in de 
bietenvelden langs de steenweg naar Aalst. 

LEES DE GAZET VAN JEANNE
De details over al deze gebeurtenissen, biografieën van 
Ninoofse soldaten, fragmenten uit de dagboeken van 
brouwersdochter Jeanne De Mont, getuigenissen uit de 
verschillende deelgemeenten en nog veel meer lees je in 
“De Gazet van Jeanne”, de eerste van een reeks kranten 
over Ninove en de Groote Oorlog. De Gazet van Jeanne, een 
uitgave van de Erfgoedraad, is te koop op de fakkeltocht en 
bij andere evenementen ter herdenking van de Groote Oorlog. 
Vanaf 12 november is ze ook te koop in het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein. De Gazet van Jeanne kost 1 euro.
Intussen blijft ook de oorlogsblog http://ninove14-18.weebly.com 
de Groote Oorlog op de voet volgen.

NIEUWE GEDENKPLAAT IN APPELTERRE-
EICHEM
Het grootste oorlogsdrama van Appelterre-Eichem speelde 
zich af na de wapenstilstand. Bij de ontploffing van een 
oorlogstuig op 14 januari 1919 kwamen zeven spelende 
kinderen om het leven. De plaatselijke Oudstrijders- en 
Krijgsgevangenenbond, Strijdersbond voor de Vrede en 
koninklijke harmonie Sint-Cecilia houden dit jaar een 
speciale herdenkingsplechtigheid voor de zeven slachtoffers. 
In een eucharistieviering om 10 uur in de Sint-Gertrudiskerk 
wordt een herdenkingsprentje uitgereikt. Nadien wordt op het 
ereperk van de begraafplaats (J.B. Van Langenhaeckestraat) 
een gedenkplaat onthuld met eerbetoon door de 
schoolgaande jeugd van Appelterre-Eichem.

 Bibliotheek, 054 32 40 04
bib@ninove.be
www.weekvandesmaak.beINFO N
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Gaat het licht uit?
MOGELIJKE ELEKTRICITEITSSCHAARSTE

Je hebt het ongetwijfeld al gelezen in kranten of gehoord op het nieuws. Het risico bestaat dat 
deze winter bepaalde gemeenten/gebieden voor een beperkte tijd afgeschakeld zullen worden 

van het elektriciteitsnet. Ook in Ninove bereiden we ons voor op mogelijke problemen. 

SAMEN KUNNEN WE EEN 
AFSCHAKELING HELPEN 
VERMIJDEN

Er is geen reden tot paniek. We kunnen er immers samen 
alles aan doen om het afschakelen te vermijden en ons 
voor te bereiden. De eerst stap daarbij is spaarzaam om 
te gaan met energie. Dit geldt zowel voor de inwoners 
van de straten die met een afschakeling te maken 
kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Zuinig 
omspringen met energie is trouwens altijd goed voor je 
portemonnee en het milieu en als het verbruik niet piekt, 
zal afschakeling niet nodig zijn. Op www.ninove.be vind 
je onder “veiligheid en gezondheid” heel wat tips om 
zuiniger om te gaan met energie.

Je vindt hier alvast een aantal praktische tips die je 
kunnen helpen om een stroomonderbreking voor te 
bereiden en door te komen.

Wat te doen vóór een aangekondigde 
stroompanne?

Vermijd verspilling en verminder je consumptie
•  Schakel onnodige verlichting uit.
•  Zet je thermostaat lager en trek een pull aan.
•  Zet de elektrische apparaten in stand-by volledig uit 

(dus: de stekker uittrekken).
•  Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine, 

droogkast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine of 
stofzuiger, behalve als het absoluut noodzakelijk is. 
Gebruik die toestellen bij voorkeur na 22 uur.

•  Moedig je vrienden aan hetzelfde te doen. 

Bij een aangekondigde stroompanne van enkele uren
•  Laad je gsm op (maar hou er rekening mee dat de 

mobiele en vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen 
zijn tijdens een elektriciteitspanne).

•  Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op 
batterijen, een zaklamp, theelichtjes (bij voorkeur in 
een houder), eventueel medicijnen, dekens, warme 
kledij, …

•  Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm 
water in thermosflessen (bv. voor babyflesjes).

•  Hou je diepvriezer goed gesloten (een 
stroomonderbreking van 3 à 4 uur doet je eten niet 
ontdooien) en leg er een zak ijsblokjes in ter controle 
na de stroomonderbreking.

•  Verwittig je kennissen, familie en kwetsbare buren.
•  Op de dag van de aangekondigde panne: als een 

familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga 
dan met hem/haar naar een ziekenhuis. INFO

Dienst noodplanning
054 31 32 56
bart.baten@ninove.be
www.winterklaar.be

Wat te doen tijdens een aangekondigde 
stroomonderbreking? 

•  Trek je gevoelige elektrische apparaten (tv, computer) 
uit om schade te vermijden als gevolg van een te hoge 
spanning of heropstart.

•  Zet om dezelfde redenen de thermostaat van je centrale 
verwarming op het minimum. 

•  Beperk verplaatsingen met je wagen.
•  Luister naar de media (via een radio op batterijen of 

autoradio).
•  Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in houders) 

dan kaarsen.
•  Zet theelichtjes (desnoods kaarsen) in een houder en 

zet ze op een niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze nooit 
zonder toezicht en blaas ze uit voor je gaat slapen.

•  Open je koelkast of diepvriezer niet onnodig.
•  Telefoneer enkel als het nodig is om het netwerk niet 

te overbelasten (bij stroomonderbreking ondervindt het 
telefoonverkeer hinder).

•  Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo goed 
mogelijk te behouden. 

•  Als je op gas, mazout, kolen of hout verwarmt, 
zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom 
koolstofmonoxidevergiftiging.

•  Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te weten 
wanneer de stroom hersteld is.

EEN STROOMTEKORT? 
HOE KAN DAT?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk 
daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden 
kan worden ingevoerd om aan de vraag van de 
consumenten te voldoen. Komende winter staan we 
er slecht voor. 3 van onze 7 kernreactoren zijn immers 
gesloten, waardoor de productie fors verkleint. Dit 
betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen 
met een lange periode van hevige koude en tegelijk 
met een afwezigheid van wind, de mogelijkheden van 
elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De 
kans op een stroomtekort wordt dan reëel. 
Als ieder van ons echter zijn elektriciteitsverbruik 
maximaal beperkt zodra er een tekort wordt 
aangekondigd, kunnen we een stroomonderbreking  
vermijden. 

HET AFSCHAKELPLAN? WAAROM?

Afschakelen of het zonder stroom zetten van gebieden 
is natuurlijk een drastische maatregel, die niet zo maar 
zal gebeuren. Afschakeling is de ultieme maatregel 
om een algemene black-out te voorkomen. Als we er 
met preventieve maatregelen niet in slagen om het 
algemene stroomverbruik in ons land voldoende te 
doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de 
elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. 
Deze tijdelijke stroomonderbrekingen in vooraf bepaalde 
gebieden gedurende de verbruikspiek (van 17 uur tot 
20 uur) noemen we het afschakelplan. 7 dagen vóór een 
effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde 
ministers de bevolking attent op de noodzaak van een 
vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. 

Het afschakelplan voor Vlaanderen is ondertussen 
bekend. Slechts 6 van de in totaal 306 aanwezige 
elektriciteitscabines op het grondgebied van Ninove 
zijn opgenomen in dit plan. Het gaat meer bepaald 
over 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. De inwoners van de getroffen straten 
worden 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van 
de kans dat ze de dag nadien, tussen 17 uur en 20 uur 
ongeveer, zonder stroom worden gezet.

Wat te doen na een stroomonderbreking? 

•  Zet al je elektrische apparaten niet tegelijkertijd 
opnieuw aan om het risico op een nieuwe onderbreking 
te verkleinen. Geef het elektriciteitssysteem de tijd om 
zich te stabiliseren en vermijd zo een overbelasting van 
het netwerk.

•  Controleer of het voedsel in je koelkast en diepvriezer 
niet bedorven is. Als je twijfelt, gooi je het het best weg, 
je gezondheid primeert. 

•  Bij wijze van controle kan je een zak met ijs in je 
diepvriezer leggen. Als je merkt dat het ijs gesmolten is 
en daarna terug bevroren, dan is er een grote kans dat 
je eten bedorven is.

•  Als de deur van je diepvriezer gesloten bleef, kan 
het voedsel gedurende 24 uur tot zelfs 36 uur 
bevroren blijven tijdens een panne, afhankelijk van de 
temperatuur. In dat geval is het veilig om het voedsel 
nog te consumeren.

•  Als je tijdens de stroomonderbreking zaken uit 
je urgentiekit (zie tips in “Wat te doen vóór een 
stroompanne”) gebruikte, denk er dan aan de kit 
opnieuw aan te vullen voor een volgende noodsituatie.

•  Ga na of alles in orde is met je kennissen, familie en 
kwetsbare buren.

Meer informatie over het risico op schaarste in België en 
hoe je een afschakeling kunt helpen vermijden, vind je op 
de website www.economie.fgov.be.

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.
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Dienst toerisme
054 31 32 85
toerisme@ninove.be   INFO

 Wo 12-11-2014 
 Met onze jongens aan den ijzer - Film
 Dienst cultuur - 054 34 10 01

 Za 15-11-2014
 Achter de schermen van de Groote Oorlog -   
 Koormuziek
 Dienst cultuur - 054 34 10 01

 Zo 30-11-2014
 Film Jimmy’s Hall
 Marinixring - 054 32 18 39
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TE GAST IN NOVEMBER

SCHOUWBURG DE PLOMBLOM Polyvalente zaal De Linde

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Vr 14-11-2014 t.e.m. zo 16-11-2014
 Boekenbeurs
 Davidsfonds Meerbeke - 054 33 37 91

 

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM

 

Toen burgemeester József Simicz uit Deszk (Hongarije) in 
augustus 2003 voor de eerste maal Ninove bezocht, had 
niemand kunnen denken dat de samenwerking met een 
gemeente van zo’n 1.569 km veraf zo intens zou worden. 
Op 16 november 2014, tien jaar na de ondertekening van 
een cultureel samenwerkingsakkoord, zullen Ninove 
en Deszk officieel verbroederen. We maken er meteen 
ook een feestelijke herdenking van om een decennium 
uitwisseling te vieren.

HOE HET BEGON
Het contact tussen Deszk en Ninove ontstond toevallig. 
Bioloog Joost Bogemans, gespecialiseerd in het kweken 
van eetbare planten op een onvruchtbare ondergrond, 
werkte jarenlang samen met een professor bioloog in 
Szeged, een universiteitsstad nabij Deszk. In de omgeving 
ervan experimenteerde men met proefvelden. Toen Joost 
Bogemans in contact kwam met burgemeester Jószef 
Simicz vroeg deze of Ninove mogelijk geïnteresseerd 
was in een samenwerking met Deszk. Bedoeling was via 
wederzijdse contacten België en de landen van de EU beter 
bekend te maken bij de inwoners van Deszk.

Wij in Ninove wisten nauwelijks waar Hongarije lag, laat 
staan Deszk. In augustus 2003 bezocht burgemeester 
Simicz, samen met tolk Zsuzsa Gál, onze stad. Binnen 
het kwartier nodigde hij het Ninoofse stadsbestuur uit 
voor een tegenbezoek aan Deszk, ter gelegenheid van 
de Falunápok, de jaarlijkse dorpsfeesten. De eerste 
kennismaking met Hongarije en Deszk was overweldigend, 
de gastvrijheid legendarisch. Er werd afgesproken dat men 
een samenwerkingsverband zou afsluiten. Dat kwam er op 
15 april 2004.

HET VERVOLG
De contacten tussen Deszk en Ninove gingen 10 jaar lang 
hun gang en werden steeds intenser. Jeugdkoor Mozaiek 

trad op in 2004 in Hongarije, er was het optreden van 
jongerenvolksdansgroep Letye Petye op de Ninoofse 
11-juli viering in 2005. Ook in dat jaar werd er een 
halfzware autopomp (brandweerwagen) geschonken 
aan Deszk. In 2008 werden Hongaarse rozen geplant 
op de rotonde aan de Centrumlaan, in 2010 werden de 
gastgezinnen uit Deszk gedurende 5 dagen uitgenodigd 
in Ninove, in 2011 had een zomerkamp plaats in Deszk 
waaraan 9 Ninoofse jongeren deelnamen. In 2012 waren 
10 jongeren uit Deszk een week te gast in Ninove… In mei 
2014 werd de tienjarige samenwerking met Ninove (en 
ook Wiesenbach in Duitsland en Oroszhegy in Roemenië) 
uitgebreid gevierd in Deszk. De recentste uitwisseling was 
het bezoek aan de dorpsfeesten in Deszk in september 
2014 waarbij fanfare Yah Tararah hoge ogen gooide.
Gedurende die 10 jaar waren er heel wat wederzijdse 
officiële, maar ook privé-bezoeken. Intussen wisselde er 
ook de burgemeestersjerp,Lásló Király werkte hard verder 
aan de vriendschapsbanden.

10 JAAR SAMENWERKING MOET 
WORDEN GEVIERD
Ook het stadsbestuur van Ninove wil graag de 10-jarige 
samenwerking uitgebreid vieren. In het weekend van 
15 en 16 november zijn onze Hongaarse vrienden te gast 
in Ninove. Op zondag 16 november heeft om 14.30 uur 
de officiële feestviering plaats in cultuurcentrum De 
Plomblom. Samen met onze partners uit Deszk blikken we 
aan de hand van getuigenissen, Hongaarse dans en muziek 
terug op een decennium van vriendschap en wederzijdse 
uitwisselingen.
Toegang is gratis, reserveren wel verplicht via
ccbalie@ninove.be.

FOTOTENTOONSTELLINGEN 10 JAAR 
DESZK
Zie p.6 een geknoopt laken op een zichtbare plaats

10 jaar uitwisseling
met Deszk in Hongarije

Fanfare Yah Tararah te gast in 
Deszk in september 2014
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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

ZONDAG 23 NOVEMBER 2014  I  15.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

WILLIAM BOEVA
MEGALOMAAN	

AMUSEMENT	

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

Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 
aan de rechterkant is William Boeva 
(°6/11/1989, Antwerpen) de grappigste 

dwerg der Lage Landen. Gewapend met een 5 cm 
hoge kuif, een kunstheup én een handvol grappen 
trok hij in 2009 richting comedycafé The Joker 
in Antwerpen om er vervolgens keihard op zijn 
bakkes te gaan.
Maar William had van het podium geproefd en zette 
door. Dat weet zelfs het kleinste kind sinds Boeva’s 
passage op Pukkelpop in de Wablieft? Tent in 2010 
én zijn gesmaakte verschijning in Comedy Casino 
op Canvas. Daarnaast is William Boeva als grote 
belofte een graag geziene gast in diverse line-
up programma’s binnen het clubcircuit. Via het 
multiculturele comedyproject Hakims of Comedy 
belandde hij in 2011 voor het eerst op de podia 

van diverse culturele centra en kreeg er intensieve 
coaching van Han Coucke – regisseur van o.a. 
Philippe Geubels. 
Een uitgebreide theatertournee als voorprogramma 
van Coucke’s typetje Han Solo volgde (Multikul), 
want het klikte meteen tussen beide comedians. 
Onderweg schreven & schaafden ze samen aan 
Boeva’s eigen materiaal tot enkel het beste goed 
genoeg was voor een allereerste avondvullende 
comedyshow met alles erop en eraan. Als een ware 
stand-upper geeft William Boeva in Megalomaan 
zijn eigen klare kijk op de wereld. Hilarisch in 
zijn bevindingen én messcherp voor zowel de 
aanstarende medemens als zichzelf. Met een mond 
groter dan ’s mans gestalte wil hij de mensen zijn 
‘soort’ leren kennen. Want misschien zijn er niet 
zoveel verschillen als het oog doet vermoeden…

VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

SCHOONDERHAGE ‘SCHERVEN OP ZOLDER’
OCH GOTTEKES

THEATER & WOORD	

Wat is een djellaba ? Waarvoor dient 
een minora ? Wat is het azaan ?
Op deze vragen wil 

bewonerstoneelgroep ‘Scherven op Zolder’ 
een non-verbaal antwoord geven.
 
Hun voorstelling Och Gottekes belicht alle 
levensfacetten die door elke religie anders 
wordt ingevuld. Na bezoeken aan een 
synagoge, een moskee en een katholieke 
kerk proberen de acteurs al deze facetten te 
begrijpen en te vertalen naar hun leefwereld. 
Zelfs het bijgeloof krijgt hier ook een plaatsje 

in het geheel.
De acteurs zijn mensen met een mentale 
beperking die vanuit hun ervaringen 
improvisaties toveren tijdens hun wekelijkse 
oefensessies.  Na heel lang puzzelen onder 
leiding van hun “toneelcoachen” zijn alle 
acteurs in dit verhaal gegroeid en werden de 
rollen verdeeld. Belangrijk binnen deze groep 
dat iedere bewoner welkom is, hoe klein ook 
de inbreng is in het stuk.  Spelen is voor hen 
plezier maken en daar doen ze het voor. Deze 
voorstelling is de climax waar zij 4 jaar lang 
naar gewerkt hebben.

DeDuits-Joodse filosofe Hannah 
Arendt vlucht voor de nazi’s 
naar Amerika. Wanneer zij, als 

journalist voor The New Yorker, naar Israël 
reist om het het proces van Eichmann te 
verslaan, maakt zij met haar artikels een 
enorme controverse los.

“De kracht van de film zit ‘m erin dat 
je als kijker veel sympathie voelt voor 
Hannah, maar anderzijds ook zo goed kunt 
begrijpen dat haar uitspraken destijds, nog 
geen twee decennia na dato, bij velen in 
het verkeerde keelgat zijn geschoten. Voor 
nu is het gewoon een prachtige film over 
een vrouw die niet vergeten mag worden.” 
(Cinemagazine)

Regie: Margarethe Von Trotta
Met: Barbara Sukowa, Janet McTeer, Julia 
Jentsch, Axel Milberg, Ulrich Noethen, 
Michael Degen, Nicholas Woodeson

Duitsland/Frankrijk/Luxemburg - 2013 - 
Drama - 113 minuten

BRAAKLAND/ZHEBILDING 
LENI & SUSAN

THEATER & WOORD	

Leni Riefenstahl en Susan Sontag. 
Een onverwoestbare kunstenares, 
op zoek naar perfectie, zuiverheid en 

kracht. Daartegenover een joodse critica en 
filosofe, die van ziekte en het niet-perfecte 
haar onderwerp heeft gemaakt, en zelf 
andermaal aan kanker ten prooi valt. 
In 1974 wil Riefenstahl met een 
fototentoonstelling over Afrikaanse 
krijgers de herinnering aan haar nazi-tijd 
achter zich laten. Susan Sontag haalt het 
hele project met een pennentrek onderuit: 
ze stelt dat de foto’s van Riefenstahl 
nog steeds een ‘fascinerend fascisme’ in 

zich dragen. Sontags naam als critica is 
gevestigd. En Riefenstahl duikt onder, 
letterlijk, in de onderwaterfotografie.
Schrijver en regisseur Stijn Devillé plaatst 
de onsterfelijke Duitse diva van de nazi-
propaganda, tegenover de Amerikaanse, 
joodse, lesbische politiek activiste Sontag. 
Goed versus fout. Sterk versus zwak. Kunst 
versus politiek. Vitaal versus ziek. Leni & 
Susan. 

Tekst & regie: Stijn Devillé
Spel: Chris Lomme & Simone Milsdochter
Muziek: Geert Waegeman
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FRANK COOLS
OUD GOUD - I.s.m. ouderenadviesraad Ninove 	

MUZIEK	

Een muzikale voorstelling waarin 
schone, oude Nederlandstalige liedjes 
tijdloos worden...

Liedjes die u maar een heel klein beetje 
vergeten bent. Liedjes die u doen wiegen, 
huppelen, neuriën. 
Liedjes die u naar een zakdoek doen grijpen.
Liedjes die u terugvoeren naar de dansvloer, 
de eerste geliefde, de tweede…
Frank Cools zingt ze zoals bijna niemand ze 
zingen kan. Met ukelele. 
En met grenzeloos respect.
Weet je nog wel die avond in de regen, Witte 
rozen, Sophietje, Ach Margrietje, …

Oud goud is een feest van herkenning! 

Raf Walschaerts (Kommil Foo) over Oud 
Goud:
“Weet je nog wel die avond in de regen, dat 
zong Frank bij mij thuis aan de keukentafel. 
En de tijd stond ogenblikkelijk stil. Ik was, om 
eerlijk te zijn, bijna vergeten hoe fantastisch 
al die oude liedjes zijn. En zeker wanneer dit 
rijk en tijdloos repertoire wordt gezongen 
door een werkelijk fantastisch zanger.

Zang en spel: Frank Cools

www.frankcools.be

HANNAH ARENDT 
FILM	

WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014  I  20.00 uur  I  Inleiding 19.15 uur in de schouwburg  
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom
 

ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO:  € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Het allereerste seizoen van 
cultuurcentrum De Plomblom (1994-
1995) werd geopend met een concert 

van The Flying Pickets. Reden te meer om 
deze bekendste a capella groep van West-
Europa nog eens uit te nodigen! 
Dertig jaar geleden ontstonden ze uit een 
theatergezelschap, dat de story van de 
mijnwerkersstakingen tegen de regering 
van Margaret Thatcher op de bühne bracht. 
Links van overtuiging en goed bij stem 
scoorden ze een wereldhit met hun versie 
van Yazoo’s Only you. Daarna volgden 
noteringen met When you’re young and in 
love en Who’s that girl? én maar liefst 13 
studio- en live albums met hun parelende 
versies van wereldhits (Michael Jackson, 
The Rolling Stones, Prince, The Police, 
Stevie Wonder, The Kinks, Bob Marley, 

Nirvana, …).
Dertig jaar na hun eerste succes doen 
the Pickets weer het vasteland aan. Hun 
stemmen zijn hun instrumenten. Ze 
brengen een energieke show met classics 
en een selectie nieuwe arrangementen. 
Kom horen waar Voice Male en Men’s 
Voices de mosterd haalden.
En eerlijk is eerlijk, dit is geen doorsnee a 
capellabandje, dit is wereldklasse. 
De staande ovaties die ze overal mogen 
ontvangen zijn dan ook dubbel en dik 
verdiend voor een show die humor en 
klasse verenigt.

Spel: Chris Brooker, Andy Laycock, 
Damion Scarcella, Simon John Foster, 
Michael Henry
www.pickets.co.uk

THE FLYING PICKETS 
YOU & ONLY YOU

MUZIEK	
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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

WOENSDAG 09 OKTOBER 2013  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

FOTO- EN DIGISALON FOCUS-NINOVE 
Wat? 48ste foto- en digisalon (n.a.v. 50 jaar Focus-Ninove)
Wanneer? 8, 11 en 15 november van 14.30 uur tot 20 uur,
9 en 16 november van 9.30 uur tot 12 uur en van 14.30 uur 
tot 20 uur.
Waar? Trefpunt Winnik, Bokkendries 9, Denderwindeke
Info: 054 33 30 52, avdroost@skynet.be 

JAZZ-MADD (Jazz Muziek Aan De Dender)  
Wat? JAZZ-MADD concert met Tuur Florizoone, Michel 
Massot en Marine Horbaczewski
Wanneer? Zondag 23 november om 19 uur. Ook op zater-
dag 22 november om 20 uur in ’t Kasteeltje, Denderleeuw 
en op zondag 23 november om 11 uur in De Bathyscaaf, 
Aalst.
Waar? De Koepoort, Ninove
Info: 0495 12 14 47, info@jazzmadd.be

KONINGSDAG
Wat? Te Deum 
Wanneer? Zaterdag 15 november om 11.30 uur
Waar? Abdijkerk Ninove

Eind oktober werd gestart met fase 5 van de 
herinrichtingswerken aan Den Dollar. In deze fase 
wordt de zuidzijde van de N8 Elisabethlaan (Q8 – Dollar) 
aangepakt. Deze werken zullen afgelopen zijn vóór 19 
december. De huidige omleidingen blijven bestaan. 
Verkeer vanuit Brakel zal wel weer via het kruispunt de 
Albertlaan kunnen bereiken! Na het bouwverlof zal er 
dan gestart worden met fase 6.

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden.

Evenementenkalender
Herinrichting
Den Dollar

Toer van de deelgemeenten

Week van de senior - 17 tot 23 november

INFO

IN
FO

Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be 

• Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
09 241 74 74 
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be 

•  stad Ninove, dienst openbare werken 
054 31 32 83 
openbare.werken@ninove.be 

•  •www.wegenenverkeer.be/ninove 

Het stadsbestuur gaat in november naar de gemeenten 
Outer en Aspelare om haar plannen toe te lichten en te 
luisteren naar de mening, vragen en voorstellen van de 
inwoners.

“OUTER SPREEKT”
op woensdag 5 november om 20 uur in buurthuis De 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

“ASPELARE SPREEKT” 
op donderdag 13 november om 20 uur in buurthuis 
Hofstad, Nederhasseltstraat 338.

• 17 november - 8.30 uur: gezond ontbijt met stadswandeling - WZC Klateringen, Centrumlaan 173
• 19 november - 14.30 uur: sport samen met de kleinkinderen - Sporthal ’t Sportstekske, Parklaan 15
• 21 november - 13.30 uur: bloemschikken - WZC Klateringen, Centrumlaan 173
• 23 november - 15 uur: concert Frank Cools - cc De Plomblom
Inschrijven voor alle activiteiten verplicht bij de dienst sociale zaken, 054 31 32 45, sociale.zaken@ninove.be

Op deze avonden kan je in kleine groepen samen met de 
schepenen en burgemeester spreken over verschillende 
thema’s in verband met je deelgemeente.
Elke inwoner van deze deelgemeenten krijgt een 
uitnodiging in de bus, met daarbij een antwoordkaart 
waarop hij kan aangeven waarover hij graag zou willen 
praten. Je kan de vragen ook doorgeven aan de dienst 
communicatie, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, 
informatie@ninove.be. 

Ninove

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.9

 I 
no

ve
m

b
er

 2
01

4

15

VORMING
IMPROVISATIETHEATER VOOR
BEGINNERS
In deze avondreeks maak je je de beginselen van improvisatietheater 
eigen. Je speelt scènes die spannend, grappig of ontroerend zijn. Je 
leert spelideeën te accepteren, samen te spelen met medespeler(s) 
en de status van je rol uit te spelen. Je creëert diverse personages 
en maakt daarmee een verhaal. Uiteindelijk stel je vast dat creatieve 
ideeën vanzelf opborrelen op scène. Verras jezelf! Begeleiding: 
Spelers en trainers van het improvisatiegezelschap The Lunatics. 
Een gezelschap met tien jaar podiumervaring. 

Data: 4 sessies: zaterdag 15 november 2014 van 09.30 uur tot 
12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur, zaterdag 22 november 
van 09.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur
Code: 14154NI
Prijzen: € 40,00 (Standaard) - € 8,00 (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Spelers en trainers van The Lunatics
Plaats: Atelier (gelijkvloers) van CC De Plomblom, Graanmarkt 
12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De 
Deynstraat)
Praktische info: Ism CC De Plomblom en Wisper vzw
Info en inschrijvingen: Vormingplus 054 41 48 02 / 
www.vormingplus-vlad.be

VOORLEZEN

Ogen dicht en luisteren naar een verhaal…. Intiem en spannend: 
samen op avontuur in een boek. Dit is een cursus voor wie het 
plezier van het lezen wil delen. Of je nu voor kinderen voorleest, 
voor een goede vriend of vriendin, voor blinden of mensen die zelf 
niet vlot lezen. Krachtiger, levendiger, boeiender leren voorlezen, 
dat leer je hier. Bij een echte vertelkunstenaar, die jou moeiteloos 
op sleeptouw neemt. De derde bijeenkomst bereid je met de 
bibliotheek meteen de praktijk voor! Tijdens de Voorleesweek (de 
derde week van november) kun je immers als vrijwilliger voorlezen 
voor een publiek. Je kiest een boek of verhalenbundel, maakt 
afspraken en oefent alvast! 

Data: 3 sessies: woensdag 12,19 en 26 november 2014 telkens 
van 19.30 uur tot 22.00 uur
Code: 14155NI
Prijzen: € 21,00 (Standaard) - € 4,00 (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Frank Degruyter
Plaats: Bibliotheek, Graanmarkt 12, 9400 Ninove
Praktische info: ism CC De Plomblom



                                         Ninove Kort
Filmclub NinoFilm speelt Nick Cave-western

Geweld is nog steeds één van de taboes van onze 
samenleving. Bij intrafamiliaal geweld denken veel 
mensen aan mishandeling en lichamelijk geweld. 
Maar ook dreiging met geweld, vernedering, financiële 
onderdrukking, verwaarlozing en gedwongen seksueel 
contact zijn vormen van intrafamiliaal geweld. 
Intrafamiliaal geweld is geweld tussen partners of ex-
partners, tussen broers/zussen of door en tegenover 
kinderen, ouders, grootouders en andere familieleden.
Als je te maken hebt met partnergeweld zie je vaak geen 
uitweg meer en heb je het gevoel alleen te staan. Soms 
verlies je zelfs het contact met familie en vrienden. 
Slachtoffers én plegers voelen zich schuldig, voelen 
schaamte en machteloos(heid). Bovendien weten zij 
niet hoe ze hulp moeten vragen of waar ze hulp kunnen 
krijgen.

Meer informatie rond intrafamiliaal geweld: www.steunpunt.be, www.vzwzijn.be 

Voor meer informatie of hulpverlening kan je terecht bij:
•  CAW: 053 78 35 35, onthaal.ninove@cawoostvlaanderen.be, www.cawoostvlaanderen.be  
•  OCMW Ninove: www.ocmwninove.be, 054 51 53 50, gratis juridisch advies (054 51 53 50), dienst crisisopvang 

(054 51 53 73)   
•  Politie: www.politieninove.be,  101, dienst slachtofferzorg, jeugd- en gezinszaken (054 31 89 21 of 054 31 89 20)
•  Justitiehuis Dendermonde: justitiehuis.dendermonde@just.fgov.be, 052 25 33 00
•  Je huisarts of de wachtdienst: www.mediwacht.be 
•  Tele-Onthaal: www.tele-onthaal.be, 106  
•  Awel (Kinder- en jongerentelefoon): www.awel.be, 102
•  Meldpunt voor Geweld, Misbruik en Kindermishandeling: 1712

Wil je dat het geweld stopt, maar niet zozeer je relatie, 
neem dan contact op met een vertrouwenspersoon, je 
huisarts, de politie of met het CAW. In één of meerdere 
gesprekken met jou, je partner en/of de kinderen proberen 
hulpverleners te zoeken naar de meest gepaste hulp. 

25 november is de dag van de witte-lintjes-campagne. 
Jaarlijks organiseert de dienst sociale zaken van de 
stad, in samenwerking met vzw Zijn, tal van activiteiten 
rond het thema “Huiselijk geweld”. Dit jaar ligt de focus 
op de kinderen: “Welk effect heeft huiselijk geweld op 
kinderen?” 
Met deze acties wil men duidelijk maken dat het belangrijk 
is om zo snel mogelijk hulp in te roepen, vóór de situatie 
escaleert.

Huiselijk geweld. Kinderen als getuige

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

ninofilm.club@gmail.com
Volg ons op
www.facebook.com/NinoFilm.club

PROGRAMMA:

• Fototentoonstelling “BANG”: vanaf 24 november tot 19 december, gratis, foyer van cc De Plomblom en in de 
bib.

•  Filmavond “Te doy mis ojos”: woensdag 3 december om 20 uur in cc De Plomblom. Opgelet! Haal vooraf een 
gratis ticket aan de balie van cc De Plomblom.

•  Lezing “Het effect van huiselijk geweld op kinderen”: op donderdag 11 december om 19.30 uur geeft Hilde 
Genetello, psychologe, gratis een lezing in het zaaltje van de bibliotheek (ingang via E. De Deynstraat). Zij heeft 
jarenlange expertise opgebouwd rond partnergeweld en het effect ervan op kinderen.

Ninove is een nieuwe club rijker. Filmclub NinoFilm 
speelt elke eerste dinsdag van de maand een 
filmklassieker in Cinema Central in Ninove. De tweede 
film in de reeks is “The proposition” van John Hillcoat 
op 4 november.

Film in Ninove? Dat was een zaak van cc De Plomblom, 
die maandelijks een recente kwaliteitsfilm toont, en 
Cinema Central, die inzet op actuele filmreleases. 
Tweemaal per jaar  presenteert de Bibart Filmclub 
een film in Ninove. In de zomer organiseert de stad 
openluchtfilms. 
Toch is er naast deze initiatieven nog plaats voor een 
filmclub, meende de dienst cultuur. Een tiental mensen 
reageerde op een oproep om een filmclub op te richten 
en is daar de voorbije maanden enthousiast mee aan de 
slag gegaan. “We willen een prikkelend parcours door 
het filmlandschap van de stad weven, met aandacht 

voor kwaliteitsfilms die wat in de marge bleven hangen 
en spraakmakende films van langer geleden”, vertelt 
Patricia Vanderplasschen namens de filmclub. “We 
willen op termijn ook zoeken naar exclusieve decors 
en verrassende formules om film te tonen.“ Voor het 
eerste seizoen houdt Filmclub NinoFilm het bij één film 
in de maand, telkens op een dinsdag in Cinema Central 
(Lavendelstraat, Ninove). De film start om 20 uur, 
maar wie een kwartier vroeger komt, kan een inleiding 
meepikken. De toegangsprijs bedraagt 6 euro, met 
reducties voor studenten en kansenpashouders.

ROCKSCENARIO?
Voor de tweede film op dinsdag 4 november trekt 
Filmclub NinoFilm naar de andere kant van de wereld. 
“The proposition” is een Australische western van 
John Hillcoat (2005, 104 min) met onder andere Ray 
Winstone, Guy Pearce en Emily Watson. Het scenario 
werd geschreven door rockmuzikant Nick Cave. Het 
verhaal speelt zich af in Australië in de 19e eeuw. 
Charlie Burns en zijn broer Mikey worden gevangen 
genomen door Captain Stanley. Ze worden er samen 
met hun psychopathische broer Arthur van verdacht 
een brute misdaad te hebben gepleegd. Stanley doet 
Charlie een bijna onmogelijk voorstel in een poging 
een einde te maken aan de bloedige vicieuze cirkel. 

PRAKTISCH
Dinsdag 4 november, 20 uur (inleiding om 19.45 uur), 
Cinema Central (Lavendelstraat, Ninove), 6 euro

HET EERSTE SEIZOEN VAN
FILMCLUB NINOFILM

• dinsdag 4 november, The Proposition
• dinsdag 2 december, Les Choristes
• dinsdag 6 januari 2015, Festen
• dinsdag 3 februari 2015, Looper
• dinsdag 3 maart 2015, Rebelle
• dinsdag 7 april 2015, El Secreto de sus ojos
• dinsdag 5 mei 2015, Eastern Promises
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                                         Ninove KortVacatures 

INFO

INFO

Bibliotheek
054 32 40 04
Masereelfonds Ninove
054 32 52 92

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

Voor deze najaarslezing doet de bib een beroep op Jan 
Dumolyn die samen met Tjen Mampaey voor de redactie 
instond van “België, een geschiedenis van onderuit”.
 
Tot voor kort werden er vooral boeken geschreven over 
koningen en andere machthebbers. Dit waren vaak 
belangrijke sleutelfiguren die de loop van de geschiedenis 
veranderden, die soms zelfs mee bepaalden wat er over 
hen geschreven werd. In deze lezing bekijken we het eens 
van een ander standpunt: van onderuit. Beleef mee hoe 
de dertiende-eeuwse handwerkers uit Damme een greep 
naar de macht doen. Pieker mee met een zestiende-
eeuwse metserdiender uit Gent die driekwart van zijn 
loon aan eten spendeert. Loop mee naar een school 

in het negentiende-eeuwse Luik waar de 
leerkracht ook barbier is. Dans mee met de 
Zinneke Parade de 21ste eeuw binnen. Kortom: luister 
naar de stem van de stemlozen. Want zij maakten onze 
geschiedenis.

Wanneer? Donderdag 20 november om 20 uur
Waar? Vergaderzaal oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove 
Prijs: 5 euro (leden Masereelfonds 3 euro)
Een samenwerking tussen bibliotheek Ninove en 
Masereelfonds Ninove.

Je lekker in je vel voelen, daar kan je aan werken. Daarom 
ging in oktober in Ninove de “Fit in je Hoofd Carrousel” van 
start: een waaier aan activiteiten rond de 10 stappen om fit 
in je hoofd te blijven: 

•  Stijladvies: 8 december om 19.30 uur
•  Tai Chi initiatie: 2 februari om 20 uur
•  Zilverwijzer: groepssessies voor 60 plussers: vanaf 

9 maart om 13.30 uur
•  Werk aan je geluk: lezing door Hein Zegers: 17 maart om 

19.30 uur
•  Burn-out: lezing door Luc Swinnen: 21 april vanaf 19 uur
•  Smaakzoektocht: 25 april om 13.30 uur
•  Picknick met animatie: 30 mei om 11 uur

Drie Ninoofse bakkerijen bieden ook elk een goed gevoel-
gebakje aan tijdens de komende weken en maanden in het 
kader van de Fit in je Hoofd Carrousel:
bakkerij Jan Andries in Meerbeke, bakkerijen Muylaert en 
Croissy in Ninove.

Elke maand zetten we 
ook graag 1 tip om fit in je 
hoofd te blijven in de kijker. 
Deze maand is dit: “praat 
erover”.

In je hoofd kan een mug een 
olifant baren. Je gevoelens 
overweldigen je, ze dringen 
zich op, halen je uit je 
concentratie en verstoren je 
nachtrust.
Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een 
naam en heb je er vat op. Je ziet beter wat er aan de hand 
is en wat je eventueel kan doen. Je gesprekspartner kan je 
hierbij helpen.
Praat er dus over!

Lezing: België, een geschiedenis van onderuit

Het stadsbestuur van Ninove organiseert een selectieprocedure voor het aanwerven van een

BEROEPSKORPORAAL (m/v) - voltijdse functie in statutair dienstverband
BEROEPSONDERLUITENANT (m/v) - voltijdse functie in statutair dienstverband

Je kan alle inlichtingen opvragen bij de personeelsdienst (054 31 33 06, 054 31 32 53, personeel@ninove.be), bij de 
brandweerdienst (Désiré De Bodtkaai 3, Ninove, 054 33 35 66) of lezen op www.ninove.be (werken en ondernemen/
werken/werken bij de stad Ninove).
Dien je kandidatuur in bij de personeelsdienst met het sollicitatieformulier (verplicht) dat je kan downloaden op 
www.ninove.be of opvragen bij de personeelsdienst. Voeg een kopie van je diploma(s) of andere bekwaamheidsbewijzen bij.
Uiterste inschrijvingsdatum: 14 november 2014 
Geldig solliciteren kan alleen door het sollicitatieformulier: 
•  aangetekend te versturen naar het stadsbestuur Ninove, personeelsdienst, Centrumlaan 100, 9400 Ninove 
•  te overhandigen tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst
•  te mailen (met ontvangstmelding) naar personeel@ninove.be
Infovergadering in de brandweerkazerne op maandag 3 november om 20 uur

Gezonde Gemeente 2014 – Fit in je Hoofd Carrousel Ninove 

Sport

Nevens Dirk - 50m sprint: brons
 - verspringen uit stilstand: zilver

Poulin Rogiers Dimitri - kogelstoten: goud
 - 100m sprint: goud

Van Driessche Veerle - 100m sprint: zilver
 - estafette 4 x 100m: zilver
 - verspringen: zilver

Ramsdam Brecht - 1.500m: brons
 - kogelstoten : brons

Nica Igor - 50m sprint: brons
 - softbal: brons
 - verspringen: zilver

G-sport Pajottenland vaardigde ook een delegatie atleten 
af, waarbij Steven Brackx uit Ninove volgende medailles 
behaalde: - 1.500 m: zilver
 - 5.000 m: zilver
 - 4 x 400 m: brons

De voetbalploeg met Sven Baerdemaeker behaalde een 
verdienstelijke vierde plaats. 

De medaillewinnaars worden zaterdag 8 november gehuldigd 
in de stedelijke sporthal.

SPORTAANBOD VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING

Het maandelijkse aanbod is een samenwerking tussen de 
sportdienst van Ninove en Haaltert.

•  zaterdag 8 november van 16 uur tot 18 uur: dans met Lia 
Lopes + initiatie schermen. 
Locatie: sporthal Ninove “t Sportstekske”, Parklaan 15. 
Kostprijs: 2,50 euro. 

• zondag 14 december van 10 uur tot 12 uur: Djembe – make 
music percussion. 
Locatie: sporthal Denderhoutem, Pastorijweg 23. 
Kostprijs: 2,50 euro. 
Graag vooraf inschrijven.

ZWEMBADDAGEN
14-15-16 NOVEMBER

ZOT VAN ONDERWATER ZWEMMEN

• vrijdag 14 november 
Vanaf 19 uur organiseren verschillende clubs activiteiten 
rond het thema.

• zaterdag 15 november en zondag 16 november 
zaterdag van 13 uur tot 17 uur en zondag van 9 uur tot 
16.30 uur wordt er een opblaasbaar hindernissenparcours 
opgesteld in het 25 m bad. Enkel voor kinderen die een 
zwembrevet bezitten van minstens 50 m.

• zondag 16 november 
Tussen 9.30 uur en 12.30 uur: bezoek van Sinterklaas en 
zwarte piet. Voor elk kindje wacht er na de zwembeurt een 
lekkere verrassing!

  
SLUITINGSDAGEN ZWEMBAD
Zwembad De Kleine Dender is gesloten op zaterdag 1 
november. Op zondag 2 november en dinsdag 11 november is 
het zwembad uitzonderlijk open van 9 uur tot 17 uur.

SPORT VOOR MENSEN MET 
EEN BEPERKING

SPECIAL OLYMPICS

Van 9 tot 20 september werden in Antwerpen de Special 
Olympics georganiseerd, een internationale organisatie 
waarbij de wedstrijden open staan voor alle mensen met een 
verstandelijke beperking. Twaalf dagen lang streden meer 
dan 2.000 Europese atleten met een mentale beperking om 
olympische eer in en rond Antwerpen. Schoonderhage was 
aanwezig met 6 atleten. Schoonderhage is een vereniging 
die voorziet in opvang en huisvesting van mensen met een 
mentale handicap, met vestigingen in o.a. Pollare, Lebeke-
Outer, Ninove en Appelterre. 

De deelnemers van Schoonderhage behaalden prachtige 
resultaten:
 
Berckmans Lieselot -  estafette zwemmen 4 x 50m: goud
 - 100m rug: goud
 - 100m vrije slag: zilver

Veerle Van Driessche als 
medaillewinnares
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                                         Ninove Kort

STEUN VAN DE STAD AAN JONGEREN 
DIE KADERVORMING VOLGEN

Heb je afgelopen zomer of tijdens de herfstvakantie 
een cursus gevolgd voor (hoofd)animator in het 
jeugdwerk of instructeur, EHBO of nog een ander 
jeugdwerkgerelateerde vorming? Of ben je van plan dit 
één van de volgende schoolvakanties te volgen? De stad 
betaalt jou dan 50% van het inschrijvingsgeld terug.
Jongeren tot 26 jaar kunnen bij de jeugddienst een 
aanvraag doen voor kadervormingssubsidie na het volgen 
van dergelijke vorming. Alle info vind je ook terug op 
www.jeugdninove.be (zoekterm kadervorming) of is te 
verkrijgen bij de jeugddienst.

BANDS OF DE KUIP 2

Op zaterdag 22 november vindt de 2e editie van Bands of 
De Kuip plaats. Voor het tweede jaar geeft de jeugddienst 
de groepen die gebruik maken van de repetitieruimte 
in jeugdcentrum De Kuip een podium waar ze hun 
ding mogen doen. Deze optredens zijn voor iedereen 
toegankelijk en gratis.
Voor meer info, namen van bands en de juiste uren van 
hun optredens, hou de website en facebookpagina van de 
jeugddienst in de gaten: www.jeugdninove.be en 
www.facebook.com/jeugddienstninove. 

Jeugd

Sinterklaas in
de stad

INFO INFO

INFO

Technische dienst
054 31 77 10

Dienst cultuur
054 31 32 87 (subsidie)

Sportdienst, Parklaan 15
054 33 93 97
sport@ninove.be

In het kader van het EFRO-project “gevelrenovatie 
handelspanden” is er op zaterdag 29 november 
en zaterdag 6 december van 14 uur tot 17 uur een 
fototentoonstelling van alle gerenoveerde gevels van 
handelszaken in het stadscentrum.

Waar? Dat lees je op de facebookpagina “Lokale economie 
Ninove”
Geen internet en graag meer info? Tel. 054 31 32 66

Momenteel heerst er bij de wilde konijnen myxomatose. 
Myxomatose is een zeer besmettelijk en levensbedreigend 
pokkenvirus voor de konijnen. Zoals ieder pokkenvirus 
verplaatst het zich door de lucht, via contact met de 
handen, rechtstreeks contact, via stekende insecten 
(muggen…)... Het kan dus ook overgebracht worden van 
wilde op tamme konijnen. Een besmet konijn opvangen is 
dus niet geheel ongevaarlijk.
Tref je een wild konijn aan dat zich zomaar wil laten 
opnemen, laat dit dan rustig zitten. Het is gewoon heel erg 
ziek en kan niet geholpen worden want er is helaas geen 
geneesmiddel voor myxomatose.

Tentoonstelling gevel-
renovatie handelspanden 

Ziekte bij wilde konijnen

Sport
SCHRIJF JE NU IN VOOR DE 
SPORTACTIVITEITEN TIJDENS DE 
KERSTVAKANTIE

SPORTDAGEN
• Maandag 22 december: sportdag voor kleutertjes en 

grootouders. Tijdens deze sportdag zijn er activiteiten 
waar de kinderen samen sporten met hun grootouders, én 
sessies waarbij er apart gesport wordt door de kleuters 
en de grootouders (dans, drums alive, badminton, 
conditiegym). 
Uren: 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Deelnameprijs: 10 euro per deelnemer (drankje 
inbegrepen) 
Lunchpakket meebrengen, sportieve kledij gewenst. 
 

• Dinsdag 23 december: dansdag voor leerlingen van het 
1ste tot 6de leerjaar, en van het 1ste tot 4de middelbaar.
Uurregeling: 10 uur tot 16uur. 
Deelnameprijs: 10 euro

Online inschrijven voor deze sportdagen via 
www.ninove.be/sport en recreatie 

ZAALVOETBALTORNOOI VOOR DE JEUGD
Zaalvoetbaltornooi voor duiveltjes tot scholieren, van 27 tot en 
met 30 december
Alle wedstrijden vinden plaats in ’t Sportstekske, Parklaan 15. 
• zaterdag 27 december: preminiemen en duiveltjes
• zondag 28 december: miniemen
• maandag 29 december: knapen
• dinsdag 30 december: scholieren
Inschrijven tot 7 november bij de sportdienst, Parklaan 15, 
054 33 93 97 of via sport@ninove.be

Bladkorven Cultuur 
De groendienst van de stad plaatste opnieuw 
bladkorven in verschillende straten in Ninove. 
In deze bladkorven kan je de afgevallen bladeren 
van de bomen in je straat gooien 
(NIET je eigen tuinafval!).
De korven zullen regelmatig leegemaakt worden.

UITBREIDING LIJST GESUBSIDIEERDE OPTREDENS
Verenigingen die erkend zijn door de cultuurraad kunnen jaarlijks 
1 optreden laten subsidiëren door de stad. Zij moeten hiervoor een 
beroep doen op Ninoofse groepen of ensembles die vermeld staan 
op de lijst met gesubsidieerde muziekoptredens. Het subsidiebedrag 
bedraagt 174 euro.

De lijst met gesubsidieerde optredens werd uitgebreid met: 
• Ba1. Ba1 bestaat uit vijf leden: Jan Maris, Geert Van Snick, Joris 

Jacobs, Wim Vanderpoorten en Bert De Taye. Zij brengen traditionele 
muziek en zang uit verschillende regio’s. Een optreden kost 450 euro 
en duurt 2 uur. 
Info: Jan Maris, 0499 19 58 56, janmaris1@gmail.com (optreden)

• Klarinetchoir Opus 98. Opus 98 is een ensemble dat bestaat uit de 
ganse klarinetfamilie, uitgebreid met de contrabas 
(± 25 muzikanten). Opus 98 verzorgt je concert met een kleurrijk 
repertoire gaande van klassiek tot jazz. 
Optreden: 1 uur. Vraagprijs: 500 euro. 
Info: Academie MWD, John Van Laethem, 0475 26 75 92, 
john1.van.laethem@gmail.com

INFO

INFO

INFO

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

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

OCMW Ninove
054 51 53 50

INTOCHT VAN DE SINT MET 
DE STOOMBOOT
Zaterdag 15 november komt de Sint 
opnieuw met de stoomboot aan in Ninove! 
Alle kindjes én hun ouders worden aan de 
Denderkaai verwacht om de Sint en zijn 
pieten te verwelkomen. Vanaf 13 uur zorgt 
een live band voor de muzikale sfeer.

DE SINT KOMT NAAR DE 
KUIP
Op zondag 30 november komt de 
Sint naar De Kuip voor een grootse 
Sinterklaasshow voor kinderen tot 12 jaar. 
Show tussen 14.30 uur en 17 uur.  
Inkom: 3 euro per kind en 
kansenpastarief  (show, drankje en 
snoeppakket inbegrepen). Per kind 
worden er maximum twee begeleiders 
gratis toegelaten. 

Maandag 13 oktober startte de sloop van het 
voormalig OCMW rusthuis aan de Edingsesteenweg in 
Denderwindeke. Door de verhuis van de bewoners naar het 
WZC Klateringen in het centrum van Ninove begin januari 
2010, stond dit gebouw leeg. De uitvoeringstermijn van de 
sloop van het voormalige rustoord en de rechts aanpalende 
woning is 75 werkdagen. Het einde van de sloopwerken 

is voorzien tegen half februari 2015 (bij gunstige 
weersomstandigheden). 

Na de sloopwerken starten de voorbereidingen voor de 
bouw van een dertigtal seniorenwoningen aansluitend 
aan De Lavondel, de huidige reeds bestaande twintig 
serviceflats van het OCMW.

Afbraakwerken oud OCMW-rusthuis in Denderwindeke
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

UITZONDERLIJK OPEN OP:
zaterdag 1/11*open van 10u tot 17u

zondag 2/11*open van 13u tot 17u

*voor alle klanten fles cava,
bij aankoop vanaf 150 euro (één per klant)

WINTERKOOPJES**
-30% -50% -70%

**op aangeduide rekken

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
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Unieke
actie op
stock-
artikelen!

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

• Brakelsesteenweg 607
• 9400 NINOVE-VOORDE
• Tel. 054 50 07 81
• www.vloerenbeke.be

Alle dagen open van 9 tot 12u en van 14 tot 18.30u
Zaterdag van 9 tot 12u en van 14 tot 17u
Gesloten zondag tot maandag 14u

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. 

Wachtdiensten

         APOTHEKERS
- Dinsdag 28 oktober (9uur) tot zaterdag 1 november (9 uur)
 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

- Zaterdag 1 november (9 uur) tot dinsdag 4 november (9 uur)
 De Bolle – Outerstraat 148
 9406 Outer – 054 33 60 71

- Dinsdag 4 november (9 uur) tot zaterdag 8 november (9 uur)
 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

- Zaterdag 8 november (9 uur) tot dinsdag 11 november (9 uur)
 Van Hoorebeke – Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare – 054 33 49 59

- Dinsdag 11 november (9 uur) tot zaterdag 15 november (9 uur)
 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12 
 9400 Ninove – 054 33 27 14

- Zaterdag 15 november (9 uur) tot dinsdag 18 november (9 uur)
 Michiels – Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke - 054 51 86 79

- Dinsdag 18 november (9 uur) tot zaterdag 22 november (9 uur)
 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Okegem – 054 33 98 49

- Zaterdag 22 november (9 uur) tot dinsdag 25 november (9 uur)
 Staels J. – Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

- Dinsdag 25 november (9 uur) tot zaterdag 29 november (9 uur)
 Vanoost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 054 33 25 18

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

         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

INFO www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500

S
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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.  



Kom dat zien! Kom dat zien!

Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove)
 Tel 054 33 10 89 

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

www.veronove.be

Kom dat zien! Kom dat zien!
We brachten de nieuwe collecties mee, vers uit de Italiaanse ovens!

Nu lanceerprijzen!Nu lanceerprijzen!
Bekijk de nieuwe collecties

 op via 
‘Veronove collectie 2015’


