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www.amplifon.be  0800 94 229
*test zonder medisch doel **voorwaarden in uw hoorcentrum

Ontdek de sleutel tot een goed 
gehoor bij Amplifon.

Maak van 1 t.e.m. 12 september 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*
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S P E C I A A L Z A A K

Unieke actie

op stock

artikelen!

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

•  Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

•  Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

•  Alle dagen open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

en Facebook 
(www.facebook.com/stadninove)

coLoFon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: 
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Danny De Saedeleer • Andy Dupont • 
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Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Michel Casteur • 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

gemeenterAAdsZitting
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats op 26 november om 19.30 uur 
in het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
23 en 24 november om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

eXtrA 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:

>  1 november

>  2 november *

>  15 november *

*  Uitgezonderd het zwembad. Voor de extra 
openingsuren van het zwembad: zie p. 16
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4   Retrospectieve Jan Van Der Smissen

6   Ontmoet ... het doet je goed!

8   Mobiel Sociaal Huis

9
  Ninove slaat terug tegen  
intrafamiliaal geweld

10   Herdenking van de Eerste Wereldoorlog

17   Energieschaarste
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> 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 
(enkel dienst bevolking)*

> 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.
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Een volbloed romanticus, 
dat was kunstenaar Jan 

Van Der Smissen. Vanuit zijn 
werkkamer in Nekkersput in 
Pollare had hij een schitterend 
uitzicht over de Dendervallei, die 
hij talloze keren zou vereeuwigen. 
Het liefst daalde hij met zijn ezel 
de berg af om aan de oever van 
de rivier de mistige meersen 
op doek te zetten. Hij haalde 
zijn inspiratie het liefst uit de 
natuur en de mensen rondom 
hem en streefde daarbij naar een 
fotografische, waarheidsgetrouwe 
weergave van de realiteit. 

dromerige realist
Jan Van Der smissen is wel-
licht het meest bekend van 
zijn landschappen. In tientallen 
schilderijen heeft hij de stille, 
ongerepte natuur en het harde 
boerenleven gepenseeld. Meestal 
in de zachte, warme kleuren die 
zijn keurmerk waren, maar soms 
ook koel en donker. Hij speelde 
graag met licht en schaduw en 
creëerde vaak een geheimzinnige, 
wat dromerige sfeer. 

Een ander belangrijk deel van zijn 
oeuvre vormen zijn portretten. 
Mooie kinderkoppen, een oude 
vrouw, guitige volkstypes, show-
bizziconen met wie hij bevriend 
was zoals Will Tura en Marva: elk 
portret is tegelijk sprankelend en 
onbevangen, in elk portret peilde 
hij naar de ziel van de mens, naar 
de hartenklop van het leven.

op 14 juni 1995 overleed in pollare kunstenaar  

jan van der smissen. twintig jaar na zijn dood blikt een 

bijzondere retrospectieve op deze fenomenale kunste-

naar terug. een prettig weerzien voor wie de man heeft 

gekend, een verrassende kennismaking voor wie dit 

krachtige œuvre nog moet ontdekken. de hele maand 

november in het oud stadhuis.

praktisch
> Retrospectieve tentoonstel-

ling Jan Van Der Smissen

> Van 1 november tot en met 
29 november in het oud 
stadhuis, Oudstrijdersplein 
in Ninove

> Openingsuren: weekdagen 
van 9 uur tot 12 uur en van 
14 uur tot 17 uur (donder-
dag tot 19.30 uur, gesloten 
op vrijdagnamiddag), 
weekend en feestdagen van 
14 uur tot 18 uur.

meningen over  
het werk van jan 
van der smissen

> “Van zijn doeken krijgt men 
onmiddellijk de indruk dat elke 
beweging met kracht en tevens 
met tederheid weergegeven 
wordt. Elk doek doet ons eraan 
herinneren de dingen te zien 
zoals het hoort en zoals hij ze 
opgemerkt heeft.” 

> “Zijn doeken zijn vol levensblij-
heid. In al zijn werken proeft 
men de vreugde van het creë-
ren.”

> “Of zijn luchten nu bewolkt of 
zonovergoten zijn, steeds stralen 
ze evenwicht en rust uit.” 

> “Bij het bekijken van zijn 
bloemstukken ontbreekt enkel 
de geur om ons tot de realiteit 
te brengen.”   

(De citaten komen uit kranten- en 
tijdschriftartikelen uit de jaren 
1970, aanwezig in het archief van 
de kunstenaar. De artikelen zijn 
evenwel niet gedateerd, evenmin 
zijn de auteurs van de citaten 
vermeld of gekend.)

retrospectieve in oud stAdhuis  
toont veeL meer dAn schiLderijen

de levensblijheid  
van alleskunstenaar 
jan van der smissen

Jan Van Der Smissen portretteert Marva, 
welbekend in Vlaanderen 

in de jaren '70, aan de Dender.
Foto uit het archief van de kunstenaar.
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de keuZe vAn de kinderen

ninove info vroeg de vier kinderen van jan van der 

smissen om elk een werk van hun vader te selecteren. 

De keuze van David Van Der Smissen > Vrede

"Dit schilderij is geschilderd begin jaren '70, toen er heel veel oorlog was, 
onder andere in Vietnam. Ik denk dat mijn vader de boodschap van vre-
de in de wereld wou geven. Je ziet een gigantisch kruis boven de wereld 
en daarbij het gelaat van Jezus, die neerkijkt over die wereld. Een vrouw 
weent, dieren sterven, er is vervuiling en chaos. Hij hoopt dat de mens-
heid eindelijk het juiste pad zou kiezen, het pad van vrede, in harmonie 
met de natuur en het dierenrijk. Veertig jaar later is die hoop nog verder 
weg dan in de periode dat mijn vader het schilderij maakte. Ik begrijp de 
boodschap wel en ik hoop dat ze ooit werkelijkheid wordt..."

De keuze van Johan Van Der Smissen > Moeder en kind

"Ik heb dit prachtige werk gekozen omdat het allesomvattende weer-
spiegeling is van troost, veiligheid en liefde."

De keuze van Ann Van Der Smissen > Nachtvisser

"Het schilderij ‘Nachtvisser’ maakte deel uit van onze leefwereld in het ou-
derlijke huis in Pollare. Het schilderij straalt kracht en energie uit, maar het 
geeft me tegelijkertijd een enorme rust. Het is geschilderd in een prachtig 
palet van kleuren die op natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Papa heeft 
hier zijn hart en zijn ziel ingelegd, zoals in veel van zijn schilderijen."

De keuze van Wim Van Der Smissen > Wit doek

"Steeds opnieuw keek ik met bewondering hoe mijn vader uit het niets 
een wit doek omtoverde naar een geboorte van kleuren en vormen.. Ik 
noem het zijn geesteskinderen. Kinderen die ik koester. Opgeslagen op 
mijn harde schijf."

geëngageerd  
oorlogskind
Jan Van Der Smissen was een 
oorlogskind, geboren op 13 
februari 1944. Misschien heeft 
het onbewust een invloed gehad 
op de visie waarmee hij naar het 
leven keek en zijn onderwerpen 
benaderde. Want hoewel hij zijn 
grootste faam verwierf als een 
kunstenaar die zijn onderwerpen 
het liefst zo realistisch mogelijk 
schilderde, zit er ook veel enga-
gement in zijn werk. De wijze 
waarop hij de schoonheid van de 
natuur bezingt is evengoed een 
appèl tegen de verloedering van 
het milieu. In ander werk, dat bij 
het grote publiek wat onder de 
radar is gebleven, schuwde hij de 
boodschap van vrede, hoop en 
verdraagzaamheid niet.

Toch leek Jan Van Der Smissen 
niet als kunstenaar in de wieg ge-
legd. In het werkmansgezin met 
twaalf kinderen waarin hij op-
groeide, lagen kunst scheppen en 
cultuur beleven niet meteen op 

de bovenste plank. Pas als prille 
twintiger begon Van Der Smissen 
teken- en schilderlessen te vol-
gen, eerst aan de Academie van 
Aalst, later via ‘afstandsonderwijs’ 
aan de Famous Artists School. 
Al snel ontpopte hij zich tot een 
gedreven, uiterst productieve 
schilder, die reeds begin jaren 
1970 met zijn eerste solotentoon-
stelling uitpakte. Er zouden er de 
daaropvolgende twee decennia 
een heleboel volgen.

‘prinsj  
vitrineklasjer’
De tentoonstelling toont zowel 
van zijn landschappen als van 
zijn portretten een fraaie selectie, 
maar heeft ook aandacht voor 
heel wat anders. Een blikvanger 
is bijvoorbeeld het grote werk 
waarop Van Der Smissen tiental-
len uitbundige feestvierders 
meesterlijk bijeenbrengt. Het 
is een sleutelwerk, niet alleen 
omdat meer dan één feestvierder 
bijna letterlijk uit het album van 
de familie Van Der Smissen is 

geplukt, maar ook omdat het 
de basis voor meerdere latere 
werken is geweest. 

De retrospectieve belicht veel 
meer dan de schilder Jan Van Der 
Smissen. Ze toont ook tekeningen 
en cartoons, en er is aandacht 
voor het grafische werk: Jan Van 
Der Smissen ontwierp verpak-
kingen en maakte reclameteke-
ningen. Een glansrol is weggelegd 
voor de tientallen bierkaartjes 
waarop hij al schetsend tekenin-
gen en schilderijen voorbereidde, 
maar die op den duur een eigen 
bestaan gingen leiden. 

De tentoonstelling presenteert in 
primeur een reeks van 36 pastel-
tekeningen van Ninoofse gebou-
wen en landschappen die werden 
gebruikt in een toeristische kaart 
van de plaatselijke VVV. Waar-
mee meteen de link wordt gelegd 
naar een laatste belangrijke 
hoofdstuk in de tentoonstelling: 

de grote betrokkenheid van Jan 
Van Der Smissen bij het culturele 
leven en het folkloristische gebeu-
ren van de stad waar hij is geboren 
(Ninove) en het dorp waar hij 
heeft gewoond (Pollare). 

Een documentair gedeelte brengt 
de tientallen winkeletalages 
die Jan Van Der Smissen in de 
carnavalsperiode beschilderde 
weer tot leven; ze leverden hem 
de bijnaam ‘Prinsj Vitrineklasjer’ 
op. En zelfs nu, twintig jaar na zijn 
overlijden, dragen op verschil-
lende plekken in het Ninoofse 
winkeletalages, uithangborden en 
gevelmuren nog altijd het signa-
tuur van “Meester Jan”. Hoeveel 
Witkapdrinkers zouden trouwens 
beseffen dat ze bij elke slok ook 
een stukje Van Der Smissen naar 
binnen kappen? Jawel, de ‘Witkap 
Pater’, ook dat is een creatie van 
de tekenaar–graficus Jan Van Der 
Smissen!     

Meer in
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be   
054 31 32 86

Vrede

Nachtvisser
Wit doek

Moeder en kind
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ontmoet... 
het doet je 
Goed!  
ontmoetingscentrum de Fontein 
is een vitALe ontmoetingspLek 
voor en door de senioren!

ninove wil zijn senioren  

samenbrengen, met extra  

aandacht voor de meest  

kwetsbaren onder hen.

Meer in
fo

Ontmoetingscentrum De Fontein
Maxim Frans
maxim.frans@ocmw.ninove.be 
054 31 17 57

na zes maand werking...
Sinds de opstart van ontmoetingscentrum 
De Fontein op 4 mei is het centrum in volle 
beweging, de activiteiten krijgen stilaan vorm. 
Zo is er al een eigen petanqueclubje samenge-
steld onder leiding van een ervaren petanquer. 
De gezelschapspellen zoals Scrabble en 
Rumicub zijn zeer gegeerd, en werden voor 
sommige bezoekers zelfs een passie. En elke 
maandag komen een aantal doorwinterde 
kaarters samen om een kaartje te leggen.

De maaltijden tijdens de middag waren van 
bij de start een groot succes. Van maandag tot 
en met vrijdag kunnen senioren er ’s middags 
van 12 uur tot 12.30 uur soep, hoofdgerecht 
en dessert eten aan democratische prijzen.

Sinds juli schuiven dagelijks 24 senioren aan 
tafel. De vraag werd ondertussen groter dan 
het aanbod, waardoor capaciteitsuitbreiding 
nodig was. Intussen is de aankoop van een 
tweede warmtewagen goedgekeurd, waardoor 
binnen afzienbare tijd nog eens 24 senioren 
extra zullen kunnen komen eten.

ontmoetingsplek
Ontmoetingscentrum De Fontein wil 
vooral een plek zijn waar de zestigplussers van 
groot Ninove kunnen eten, aan activiteiten 
deelnemen of gewoon enkele leuke uurtjes 
doorbrengen. Het centrum wil senioren die 
zich eenzaam voelen de kans geven leeftijds-
genoten te ontmoeten.
Dat verschillende generaties senioren elkaar 

ontmoeten en samen activiteiten onderne-
men, maakt het ontmoetingscentrum net zo 
bijzonder. 

Op basis van de voorstellen van de senioren 
maakt de verantwoordelijke van het ontmoe-
tingscentrum de maandelijkse activiteiten-
kalender op. Je vindt deze kalender samen 
met het weekmenu op www.ocmwninove.
be. Niet zo handig met computers? Haal dan 
je kalender aan het onthaal van Klateringen, 
Centrumlaan 173, Ninove.

mee helpen?
Sinds de opening op 4 mei werkt de verant-
woordelijke samen met een kleine groep vrij-
willigers. Deze mag zeker en vast nog versterkt 
worden! Voor het organiseren van workshops, 
maaltijdbedelingen, uitstappen, bewegingsles-
sen, ... zoekt De Fontein nog vrijwilligers. Heb je 
zin om mee te helpen? Eén keer of meerdere 
keren per week? Of ken je iemand die dat 
graag zou doen? Neem dan contact op met 
verantwoordelijke Maxim. 

toekomst
In de toekomst wil het ontmoetingscentrum 
nog nauwer samenwerken met onder andere 
de sociale dienst van de stad, met de dienst 
cultuur en het Sociaal Huis. De eerste gesprek-
ken en afspraken zijn al gemaakt. Zo wordt er 
al samengewerkt rond de Seniorenweek en 
wordt het project Mobiel Sociaal huis voor-
gesteld in De Fontein op 30 november. Ook 
wil De Fontein op regelmatige basis info geven 
of vormingen organiseren rond thema’s van 
geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor werken 
ze samen met Centra Geestelijke Gezond-
heidszorg in Oost-Vlaanderen.
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prAktisch
> Het centrum bevindt zich in de 

linkervleugel van wzc Klateringen, 
Centrumlaan 173, Ninove. Je kan 
er gebruik maken van de mooie 
ruime cafetaria en een polyvalente 
ruimte, elke werkdag van 12 uur tot 
16.45 uur. 

> Voor meer info over het ont-
moetingscentrum kan je contact 
opnemen met Maxim Frans, iedere 
werkdag van 13 uur tot 16 uur via 
054 31 17 57 of   
maxim.frans@ocmw.ninove.be 

> Voor reserveren en/of annuleren 
van de maaltijden en activiteiten 
neem je contact op met het onthaal 
van wzc Klateringen via 

 054 31 17 11 of   
fontein@ocmw.ninove.be.     

Activiteiten
> Theater ‘Een Oscar voor Emily’:   

VOLZET! Zondag 15 november om 15 uur 
in cc De Plomblom.

> Gezond ontbijt met wandeling of spel-
letjes. Maandag 16 november van 8.30 
uur tot 12 uur in wzc Klateringen. 4 euro, 
maximum 100 personen.

> Bewegingsmoment met de kleinkinde-
ren. Woensdag 18 november van 14 uur tot 
15 uur in sporthal ’t Sportstekske. 2 euro, 
maximum 30 personen.

> Alcoholvrije cocktails maken. Donderdag 
19 november van 14 uur tot 16 uur in wzc 
Klateringen, 2 euro, maximum 30 personen.

Donderdag 17 december is er nog een extra 
activiteit voor de senioren: Creanamiddag 
bloemschikken. Je kan hiervoor van 13.30 uur 
tot 15.30 uur terecht in wzc Klateringen,
2 euro, maximum 30 personen. 

Inschrijven en betalen kan tot 8 november bij 
de dienst sociale zaken.     

seniorenWeek

Meer in
fo

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

tijdens de seniorenweek van 16 tot 22 november organiseren de ouderenad-

viesraad, wzc klateringen, pisad en de stad ninove tal van activiteiten om alle 

senioren van ninove extra in de watten te leggen! thema’s zoals gezondheid en 

beweging maar ook gezellig samenzijn staan centraal in deze week.

Geef griep geen kans

Elke winter duikt de griep weer op. Voor som-
mige mensen is griep gevaarlijker dan voor 
andere. Ouderen, zwangere vrouwen en men-
sen met gezondheidsproblemen zoals diabetes 
of een ziekte van longen, hart, lever of nieren 
lopen een hoger risico op complicaties door 
griep en kunnen zich beter laten vaccineren. 

Geen banale ziekte

Bij de meeste personen met een goede gezond-
heid is de griep na een week overwonnen, maar 
bij ongeveer 10% van de grieppatiënten treden 
complicaties op, vooral van de luchtwegen. 
Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd 
worden. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker 
niet bij ouderen.
De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan 
om de chronisch zieken, 65-plussers en zwan-
gere vrouwen (die op het ogenblik van het 
griepseizoen in het tweede of derde trimester 
zijn) te vaccineren. Ook mensen die (al dan niet 
beroepshalve) voor deze risicogroepen zorgen, 
doen er goed aan zich te laten vaccineren. 

Een veilig  
vaccin

Jaarlijkse griepvac-
cinatie is de enige 
manier om griep 
te voorkomen. 
Vaccinatie maakt de 
kans dat iemand ziek 
wordt, veel kleiner. En wie ondanks vaccinatie 
toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder 
ziek van en loopt minder kans op complica-
ties. Bovendien vermindert de kans dat een al 
aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontre-
geling van diabetes).
Het vaccin is ook veilig. Het griepvaccin bevat 
geen levende virusdeeltjes en kan dus geen 
griep veroorzaken. Ook voor zwangere vrou-
wen is het veilig.
Voor risicogroepen wordt het vaccin voor 
bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in 
woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. 

Meer info? 
>  www.griepvaccinatie.be 
>  Logo Dender vzw, 053 41 75 58, 
 heidi.huysentruyt@logodender.be

GEZONDE GEMEENTE
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OCMW Ninove
peggy.nys@ocmw.ninove.be
0470 31 75 82

mobiel sociaal huis
zoekt 75-plussers op
ninove nog beter maken 

om in te wonen, is het 

uitganspunt van vele 

acties. ook voor het 

project mobiel sociaal 

huis. dit project focust op 

75-plussers die nog thuis 

wonen. vrijwilligers gaan 

de komende jaren bij hen 

langs om te luisteren naar 

vragen, en allerlei info te 

geven.

huisbezoeken bij 
75-plussers
Ben je ouder dan 75 en woon je 
nog thuis? Dan krijg je de komende 
twee jaar een brief in de bus met 
de vraag of je bezoek wenst van 
één van de enthousiaste vrijwilligers 
van het Mobiel Sociaal Huis. Ze 
slaan met jou een babbeltje over 
hoe jij je thuis voelt, en vertellen 
je over het aanbod van stad en 
OCMW voor 75-plussers. Heb je 
zelf vragen? Stel ze dan tijdens het 
huisbezoek. Wat is een mantel-
zorgpremie? Zorgverzekering? Hulp 
aan bejaarden? Heb ik op een van 
deze premies recht? Wat bestaat 
er rond wonen voor senioren? Kan 
ik terecht in ontmoetingscentrum 
De Fontein? Is er een specifiek 
vrijetijdsaanbod voor senioren? De 
vrijwilligers zoeken het voor je uit. 
Een huisbezoek is geen verplich-
ting. De vrijwilligers komen alleen 
langs als jij dat wil, op een tijdstip 
dat jou het beste past.

positieve reacties
De vrijwilligers zijn ondertus-
sen al twee maand op pad. Ze 
worden overal positief onthaald. 
Ze kregen dan ook allemaal een 
basisopleiding in het OCMW 
over hoe ze het huisbezoek moe-
ten aanpakken en de senioren 
op een gepaste manier moeten 
informeren. De vragen die ze niet 
onmiddellijk kunnen beantwoor-
den nemen ze mee naar het 
OCMW. Coördinator Peggy Nys 
behandelt ze zo snel mogelijk.  

project van  
2,5 jaar
Alle huisbezoeken vinden plaats 
de komende 2,5 jaar. In juli startte 
het Mobiel Sociaal Huis met 
huisbezoeken in Denderwindeke, 
tegen eind 2017 zullen de vrijwil-
ligers in elke deelgemeente huis-
bezoeken hebben afgelegd. Na 
afloop van het project zullen er 
per deelgemeente antennepunten 
zijn, bij wie de senioren terecht 
kunnen met al hun vragen. 

wat na december 
2017?
Het project Mobiel Sociaal 
Huis ontvangt tot eind 2017 
subsidies van de provincie Oost-
Vlaanderen, daarna eindigt het 
project. Alle huisbezoekfiches en 
hulpvragen zullen dan gebun-
deld zijn, om zo te kijken naar 
een algemene oplossing voor de 
meeste vragen. De antennepun-
ten blijven uiteraard aanspreek-
punten voor allerlei vragen van 
75-plussers, ook na afloop van 
het project. Het achterhalen en 
bestrijden van eenzaamheid en 
verdoken armoede bij 75-plussers 
stopt nl. niet bij het stopzetten 
van een project, maar blijft een 
permanent aandachtspunt. 

Renaat Raes

krijg jij één van 
deze enthousiaste 
vrijwilligers op 
bezoek? 

Voor meer vragen over het 
project of indien u zelf graag 
huisbezoekvrijwilliger wilt wor-
den, neem dan zeker contact  
op met Peggy Nys via  
peggy.nys@ocmw.ninove.be  
of via het telefoonnummer  
0470 31 75 82.

Evelien Matthijs

Leentje Van den Bossche

Roos Heereman Jan Callebaut

Marc Goubert

Jean-Pierre Ravyst

Margot De Vos
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SPREEKUREN 
RIJKSDIENST 
VOOR  
PENSIOENEN

De spreekuren van de Rijksdienst 
voor pensioenen in het stadhuis 
zijn gewijzigd:

>  spreekuur voor pensioenen 
voor zelfstandigen: elke derde 
dinsdag van de maand van  
10 uur tot 12 uur

>  er zijn geen zitdagen voor 
pensioenen voor werknemers 
meer. De pensioenexperts kan 
je wel nog bereiken via:

- het gratis nummer 1765

- online via www.mypension.be

- www.pensioenzitdagen.be. 
Hier vind je alle uurregelin-
gen en adressen van de zitda-
gen die wel nog doorgaan.

Geweld in het gezin is nog 

steeds één van de grote 

taboes van onze samen-

leving. het treft niet enkel 

het slachtoffer, maar ook 

de partner, de kinderen en 

de naaste omgeving.  bij 

intrafamiliaal geweld den-

ken veel mensen aan mis-

handeling en lichamelijk 

geweld. maar ook dreiging 

met geweld, vernedering, 

financiële onderdrukking, 

verwaarlozing en gedwon-

gen seksueel contact zijn 

vormen van intrafamiliaal 

geweld.

Intrafamiliaal geweld komt vaak 
voor, soms éénmalig, soms duurt 
het echter maanden of zelfs jaren. 
Iedereen kan er bovendien mee 
te maken krijgen. Het is geweld 
dat plaatsvindt tussen mensen 
die in een nauwe, belangrijke 
relatie staan met elkaar. Het 
omvat geweld tussen partners of 
ex-partners, tussen broers/zussen 
of door en tegenover kinderen, 
ouders, grootouders en andere 
familieleden.

intrafamiliaal  
geweld onder  
de aandacht
Ook in Ninove komt intrafamiliaal 
geweld nog teveel voor. Via acties 
wil de stad de hulpverlening be-
kend maken waar je als slachtof-
fer en geweldpleger terecht kan. 
Want het is belangrijk om zo snel 
mogelijk hulp in te roepen, vóór 
de situatie escaleert. Elk najaar 
organiseert de dienst sociale 
zaken, naar aanleiding van de 
internationale dag tegen geweld 
op 25 november, enkele acties. Op 
het programma dit jaar:

ninove slaat teruG 
teGen intrafamiliaal 
GeWeld!

Meer in
fo

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

Meer in
fo

technische 
dienst
054 31 77 10

hulp zoeken
Wil je dat het geweld stopt, dan kan je contact opnemen met een 
vertrouwenspersoon, je huisarts, de politie of met het CAW.

> CAW, tel. 053 78 35 35, onthaal.ninove@cawoostvlaanderen.be,  
www.cawoostvlaanderen.be 

> OCMW Ninove, www.ocmwninove.be, tel. 054 51 53 50, gratis  
juridisch advies, tel. 054 51 53 50, dienst crisisopvang, tel. 054 51 53 73

> Justitiehuis Dendermonde, justitiehuis.dendermonde@just.fgov.be,  
tel. 052 25 33 00

> Tele-Onthaal, www.tele-onthaal.be, tel. 106  

> Meldpunt voor Geweld, Misbruik en Kindermishandeling, tel. 1712

> Politie, Dienst slachtofferzorg, jeugd- en gezinszaken, 054 31 89 21 of 
054 31 89 20, www.politieninove.be, tel. 101

> Awel (Kinder- en jongerentelefoon), www.awel.be, tel. 102

> Huisarts of de wachtdienst, www.mediwacht.be

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

> Cartoontentoonstelling vzw 
Zijn: van 20 november  
tot 18 december, gratis te  
bezichtigen in de foyer van  
cc De Plomblom en in de 
bibliotheek.

> Filmavond “Beyond” met 
receptie en infobeurs: op 
dinsdag 24 november om  
19 uur  in cc De Plomblom. 

Haal vooraf een gratis ticket 
af aan de balie van cc De 
Plomblom. Tijdens deze avond 
vind je ook informatie over 
begeleiding en hulp. 

> Boekenstand in de bib: van 
20 november tot 18 december. 
Je vindt er informatie, boeken 
en publiciteitsmateriaal van 
verschillende organisaties.  

BlaDKORVEN

De groendienst van de stad 
plaatste opnieuw bladkorven in 
verschillende straten in Ninove 
(120 in totaal). In deze bladkor-
ven kan je de afgevallen bladeren 
van de bomen in je straat gooien 
(niet je eigen tuinafval!). De kor-
ven worden regelmatig geledigd.
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wapenstilstand met  
bloemenhulde 
Het stadsbestuur organiseert op dinsdag 10 
november een officiële herdenkingsplechtig-
heid aan de monumenten en de ereperken in 
de verschillende deelgemeenten. In aanwezig-
heid van alle vaderlandslievende verenigingen 
wordt een bloemenkrans neergelegd. Op de 
meeste plaatsen brengen kinderen van de 
lokale lagere school tekeningen of gedichten 
over het thema oorlog en vrede. Wil je zelf 
aansluiten bij de herdenkingsplechtigheid, dan 
kan dat uiteraard ook. 

Dinsdag 10 november - uurschema: Ninove 
(stedelijke begraafplaats) om 12.40 uur,  
Okegem (kerk)om 13 uur, Meerbeke (kerk) 
om 13.15 uur; Denderwindeke (kerk) om 
13.30 uur, Appelterre (kerk) om 13.50 uur, 
Voorde (kerk) om 14 uur, Aspelare (kerk) 
om 14.15 uur, Nederhasselt (kerk) om 14.25 
uur, Outer (kerk) om 14.35 uur, Pollare (kerk) 
om 14.50 uur, Lieferinge (kerk) om 15.10 uur, 
Neigem (kerk) om 15.20 uur.

Op woensdag 11 november (Wapenstilstand) 
worden alle gesneuvelde en overleden oud-
strijders, opgeëisten, weggevoerden, weerstan-
ders, politieke gevangenen en werkweigeraars 
van de beide wereldoorlogen herdacht met 
een plechtige eucharistieviering om 9.30 uur 
in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk van 
Ninove. Aansluitend wordt een bloemenhulde 
gebracht aan het monument op het Kerkplein 
(10.15 uur) en is iedereen uitgenodigd op een 
ontvangst in het oud stadhuis (10.30 uur).

Woensdag 11 november, 9.30 uur: eucharis-
tieviering + bloemenhulde + ontvangst

tentoonstelling ‘de groote 
oorlog in grote lijnen’ 
Van 2 tot 23 november loopt in de Hospi-
taalkerk ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’. 
De tentoonstelling vertelt aan de hand van 
een 30-tal panelen met foto’s, documenten 
en anekdotes zowel de grote thema’s van de 
oorlog als de minder bekende verhalen. Deze 
rondreizende tentoonstelling is een realisatie 
van het Instituut voor Veteranen - Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders 
en Oorlogsslachtoffers.

Van 2 tot 23 november in de Hospitaalkerk, 
Burchtstraat. Dagelijks geopend van 9 uur 
tot 18 uur. Op 10, 12 en 13 november is een 
gids aanwezig. 

Zeppelinmonoloog 
In 1915, precies 100 jaar geleden, werd voor 
de eerste keer in de geschiedenis een zeppelin 
uit de lucht geschoten. Aan het stuur van de 
zeppelin zat Otto Van der Haegen, een man 
met roots in Ninove. Reginald Warneford 
bestuurde het Britse gevechtsvliegtuigje. 
Muzikanten Jan Depreter (klassieke gitaar) 
en Wouter Vercruysse (cello) wekken deze 
indrukwekkende geschiedenis weer tot leven 
terwijl dichteres Sylvie Marie er een poëtische 
monoloog tussen breit. 

Muzikale monoloog met Jan Depreter, 
Wouter Vercruysse en Sylvie Marie. Vrijdag 
13 november om 20 uur. Hospitaalkerk, 
Burchtstraat.

vierde ninoofse oorlogs-
gazet eert ‘spioene’  
pauline vanden berghe
De West-Vlaamse Pauline Vanden Berghe was 
al een aantal jaren aan de slag als verpleeg-
kundige in het burgerlijk hospitaal in Ninove 
wanneer de oorlog uitbrak. Al snel bood zij 
haar diensten aan in het Rode Kruishospitaal 
in Etterbeek. Maar de verpleegster deed er 
meer dan gewonden verzorgen…

Wil je meer weten over deze heldin? Koop dan 
de vierde Ninoofse Oorlogsgazet. De gazet 
heeft ook aandacht voor de toestand van het 
onderwijs in Ninove in de oorlogsperiode. We 
duiken in de parochieverslagen op zoek naar 
eerste en plechtige communicanten en beste-
den aandacht aan het kleine en het grote leed 
in de bezette stad Ninove en haar (huidige) 
deelgemeenten. 

Ninoofse Oorlogsgazet nr 4 is een uitgave van 
de Erfgoedraad. Ze is te koop in het stadhuis 
(Centrumlaan), het oud stadhuis (Oudstrij-
dersplein) en de bibliotheek (Graanmarkt).  
De gazet kost 1 euro. Blijf ook op de blog 
http://ninove14-18.weebly.com de Groote 
Oorlog op de voet volgen.

nieuw klaprozenveld
Op 10 november 2014 werd op drie locaties 
in Ninove (Kerkplein, Sint-Theresiakerk en 
stadhuis) een gemeenschapsvormend kunst-
werk ‘Klaprozen voor vrede’ aangelegd. Het 
kunstwerk bleek echter niet bestand te zijn 
tegen extreme weersomstandigheden en van-
dalisme. Daarom verhuizen de klaprozen naar 
een nieuwe (veiligere) locatie: de binnenkoer 
van het stadhuis aan de Centrumlaan, op de 
grasstrook langs de gevel van het politiecom-
missariaat.     

 herdenkt 
te 
oorloG

ninove herdenkt 
de eerste 
WereldoorloG

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

vorig jaar herdacht ninove de 

honderdste verjaardag van 

‘de Groote oorlog’ met tal van 

activiteiten. dit jaar houdt de stad 

het soberder, maar daarom niet 

minder overtuigend.
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TE GAST
IN NOVEMBER

programma NOVEMBER

CC DE PLOMBLOM

Do 05-11-2015 / Belle Perez & Jean Bosco Safari
ACVBIE/ www.vayamundo.be/evenementen

Za 07-11-2015 / Gospelconcert
Le Chemin de la Gloire vzw / 0483 10 51 59

Za 21-11-2015 / Concert
St-Cecilia Meerbeke / 054 33 46 23

Zo 22-11-2015 / Kaatjes Theatershow
VRT Line extensions / www.kaatjestheater.be

DE LINDE

Vrij 13, za 14 en zo 15-11-2015 / Boekenbeurs
Davidsfonds Meerbeke / 054 33 65 14

ZA 14.11.2015 AMUSEMENT

FREDDY DE VADDER    Freddy twijfelt…

ZO 15.11.2015 THEATER & WOORD 

FAKKELTEATER    Een oscar voor Emily 

DI 17.11.2015 FILM

DEUX JOURS, UNE NUIT  

WO 18.11.2015 THEATER & WOORD

COMPAGNIE CECILIA    Poepsimpel

ZA 28.11.2015 MUZIEK

TIM & DANIËL TOEGAERT, THIJS & LUC DE CLUS, LENNERT 
& EUGÈNE COBBAERT EN LUC & BRAM VAN DEN BERGHE 
   Moeders mooisten

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

UITVERKOCHT



FILM

DEUX JOURS, UNE NUIT

theater & woord I.s.m. ouderenadviesraad Ninove

FAKKELTEATER  Een oscar voor Emily

Deux jours une nuit is de 
nieuwe film van de onvol-
prezen Luikse broers Luc en 
Jean-Pierre Dardenne met 
in de hoofdrol de ravissante 
Oscar winnares Marion Cotil-
lard (een aantal jaren geleden 
nog te zien naast Matthias 
Schoenaerts in De rouille et 
d’os).
In Deux jours une nuit heeft 

Sandra, met de hulp van haar 
man, slechts één weekend om 
haar collega’s op te zoeken en 
hen ervan te overtuigen om 
hun premie te weigeren zodat 
zij haar werk kan behouden.
Deux jours, une nuit is een so-
ciaal drama. De gebroeders 
Dardenne zijn meesters in dit 
genre. Met Rosetta (1999) en 
L’enfant (2005), ook twee soci-

ale drama’s, gingen ze op het 
Filmfestival van Cannes aan 
de haal met de Gouden Palm. 
Daarmee behoren ze tot het 
selecte clubje van zes regis-
seurs die reeds tweemaal de 
Gouden Palm wonnen. 

Regie: Luc & Jean-Pierre 
Dardenne
Met: Marion Cotillard, Fabri-
zio Rongione, Olivier Gourmet
België – 2014 – drama – 91 
minuten

Emily en Henry, twee 
oudere acteurs, zijn 45 jaar 
getrouwd. In hun bescheiden 
appartement, in een buitenwijk 
van Los Angeles, bereiden 
ze zich voor op ‘de nacht 
der nachten’: de jaarlijkse 
Oscaruitreiking. 
Beide hopen ze op een 
passende erkenning voor hun 
werk: een oeuvreprijs. 
Ze brengen de dag voor de 
uitreiking nerveus door. 
Ze halen herinneringen 
op, bekvechten, citeren 
Shakespeare en Goethe 
en discussiëren over hun 
garderobe. 
Tot Jeff verschijnt...
Jeff werkt bij de mobiele 

lunchservice en brengt hun 
maaltijden, maar voor Emily 
en Henry is hij dé ideale 
toeschouwer voor al hun 
verhalen. Maar de jonge Jeff 
blijkt geïnteresseerder te zijn 
in de verhalen over hun zoon: 
Bill. 
Emily en Henry vertellen over 
hun zoon Bill, maar al snel 
komen een aantal leugens aan 
het licht en blijkt Jeff nog een 
heel bijzondere verrassing voor 
hen in petto te hebben...
Een Oscar voor Emily is een 
mooi, ontroe-rend, soms 
grappig en herkenbaar 
toneel-stuk, dat reeds jaren 
een succesvoorstelling is in 
Duitsland. 

Ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van 
het Fakkelteater wordt de 
Nederlandstalige première van 
Een Oscar voor Emily op de 
planken gebracht. 
Topacteurs Leah Thys en 
Jo De Meyere vertolken de 
hoofdrollen.

Cast: Leah Thys, Jo De 
Meyere, Guillaume Devos
Regie: Jan Verbist
Script: Folker Bohnet, 
Alexander Alexy
Decor: Geert Crollet
Kostuums: Arno Bremers
Vertaling: Jan Verbist
Productie: Fakkelteater vzw

ZA 14.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  ABO: € 11,20 

DI 17.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00  |  REDUCTIE: € 5,00 

ZO 15.11.2015    15.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  ABO: € 11,20 

Amusement

FREDDY DE VADDER  Freddy twijfelt…
Freddy? 

Twijfelen? 

Hij toch niet? De gedachte 
dat onze favoriete zelfzekere 
überopportunist sentimenteel 
wordt, doet ons huiveren. Maar 
wat is er hier dan aan de hand? 
Heeft hij gewoon een dipje? 
Toch geen depressie? Nee, dat 
lijkt te sterk voor de keizer van 
het plat relativeren. Misschien 
gewoon een kleine midlifecri-

sis of een beetje miserie met 
een ‘prente’ of een kleine kant-
tekening bij zijn ongezonde 
levensstijl? Hij wil er toch niet 
mee stoppen…?

Deze vragen worden beant-
woord in een gloednieuwe 
show die het vijftienjarige jubi-
leum moet inluiden van Vlaan-
derens meest vuilgebekte en 
meest beruchte comedyperso-
nage: 
“The least hardest working 

man in showbusiness. Here is 
...Mister Freddy De Vadder!”

Tekst & spel: Bart Vanneste
Idee & concept: Bart Vanneste 
& Thierry Lepoutre
Regie: Dries Heyneman & 
Wannes Cappelle
Licht & techniek:  
Dave Werbrouck
Productie & management: 
Bram Bostyn

www.freddydevadder.be

UITVERKOCHT

theater & woord  

COMPAGNIE CECILIA  Poepsimpel

Muziek

TIM & DANIËL TOEGAERT, THIJS & LUC DE CLUS, LENNERT & 
EUGÈNE COBBAERT EN LUC & BRAM VAN DEN BERGHE
 Moeders mooisten

Een nieuwe creatie van Arne 
Sierens met 3 ondertussen 
heel bekende topspelers 
Titus De Voogdt (The Missing - 
BBC, WELP, Broer), Robrecht 
Vanden Thoren (Hasta La Vista, 
Terug naar Morgen), Tom Vermeir 
(Belgica) en live-muziek van 
Franse muzikant Jean-Yves 
Evrard (De Pijnders, Lacrima, 
Ensor,...).
Duizenden jaren na Babylon is het 
nog altijd één en al verwarring 
op de aarde, in onze hoofden en 

in ons leven. We gedragen ons 
deftig, houden ons voortdurend in 
en lopen braaf en netjes tussen de 
lijnen. Maar af en toe houden we 
het niet meer vol en barsten we 
uit. Zo is het ook in ons theater...
Soms gaan we over tot algehele 
baldadigheid en balorigheid, uit 
wraak voor dit soms zinloze leven 
en de maatschappij die een veel te 
hoge druk op ons legt. Er is alleen 
zogenaamde redelijkheid. Plus al 
die perikelen thuis, de stille ruzies 
die ons opvreten. Waar is het wilde 

en het flamboyante? Laat ons 
dringend een voorstelling maken 
die ons van binnen en van buiten 
licht en lucht geeft.

Rekst en regie: Arne Sierens
Spel: Titus De Voogdt, Robrecht 
Vanden Thoren, Tom Vermeir
Live-muziek: Jean-Yves Evrard
Scenografie: Guido Vrolix
Productie: Compagnie Cecilia
Met de steun van: Vlaamse 
Gemeenschap, Provincie Oost-
Vlaanderen, Stad Gent

Een muzikale ontdekkingsreis 
van 4 zonen, 4 vrienden,een clan 
die op zoek gaat naar hun roots. 
Of beter op zijn Ninoofs, naar 
hun wortels... Een muzikale 
gave is erfelijk, het zit je in de 
genen, hier toevallig bij elk in 
de papa-genen.. Dat zullen 
deze 8 heren proberen bewijzen 
in een uniek concept. 4 jonge 
Ninovieters kruipen samen op 
het podium met hun vader. Nooit 
eerder vertoond. Ze gaan samen 
en apart op zoek naar de songs 
die hen binden. Ongetwijfeld zal 
ook het publiek in de zaal deze 
connectie ervaren

De families:

Tim en Daniël Toegaert: Daniël 
nam deel aan de allereerste 
Soundmixshow als Cliff 
Richards-imitator en zowel in 
België als Nederland boekte hij 
groot succes. Later was hij de 
frontman van zijn eigen band 
Danny Davis and the boys en hij 
treedt momenteel nog wekelijks 
op. 
Tim werd als tiener in de streek 
gekend als zanger van de band 
Dearly Deported, nadien was hij 
8 jaar gitarist bij de bekendste 

Belgische punkrockformatie 
Janez Dedt, waarmee hij door 
gans Europa tourde en een plaat 
in Amerika opnam. Intussen 
kan je hem aan het werk zien 
als gitarist bij Urbanus en De 
Fanfaar en Willy Sommers.

Thijs en Luc De Clus: Luc is een 
fenomeen in Ninove. In de jaren 
‘70 was hij de vaste gitarist van 
Wim De Craene. Rosanne, 
Tim,... Op alle singles en platen 
speelt hij mee. Hij heeft er ook 
een 35-jarige carrière bij de band 
Irish Coffee opzitten. Je kan 
hem momenteel nog wekelijks 
zien spelen op de betere podia 
met de Ninoofse coverband The 
Dizzy Fingers. Luc is als het 
ware een Belpopklassieker op 
zichzelf.
Thijs is een geweldig singer-
songwriter die al tal van bands 
rond zich had: Art Toi?, Kick 
Tracies, ... en natuurlijk niet 
te vergeten Zender, waar ook 
zijn papa de gitaar en alles wat 
snaren heeft ter hand neemt. 
Momenteel toert hij door België 
en Nederland met zijn eigen 
cabaret.

Lennert en Eugène Cobbaert: 

de bands en muzikanten 
opnoemen waar Eugene al 
voor speelde zou absoluut 
onbegonnen werk zijn, hij is 
een zeer begenadigd pianist en 
Hammond-speler. Momenteel 
kan je hem ook nog elke week 
over het ganse land zien als 
toetsenist bij The vinegar Six.
Lennert is een multi-
instrumentalist. Sax, piano, 
gitaar, bas, drum, zang... Niets 
is voor hem teveel. Hij maakte 
vroeger vooral zijn eigen muziek, 
als zanger-gitarist van Ticket 
To Society en later nog als 
drummer bij Team William. In 
Ninove is hij vooral gekend van 
het duo Bram en 
Lennert.

Luc en Bram Van 
Den Berghe: Luc 
speelde bijna 30 
jaar geleden bij 
de Ninoofse band 
De kurk en de 
stopsels. Nadien 
moest de drums 
p l a a t s m a k e n 
voor de 
k i n d e r k a m e r 
en heeft hij 
sinds dit jaar 

geen stokken meer vastgehad. 
Hopelijk komt dat goed... 
Bram begon zijn carrière 
als zanger-gitarist van 
verschillende Ninoofse bands, 
ByNoMeans, Alaska,... 6 jaar 
terug kon hij als gitarist van 
Tom Dice beginnen meetouren, 
daardoor stond hij ondertussen 
al op alle grote podia en is hij 
nog verder doorgegroeid als 
gitarist waardoor hij nu onder 
andere speelt bij Christoff en 
Lindsay, Niels Destadsbader, ...
Bij het Ninoofse publiek is hij 
vooral nog het meest gekend als 
het andere gedeelte van Bram 
en Lennert.

WO 18.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  ABO: € 11,20 

ZA 28.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  ABO: € 11,20 



FILM

DEUX JOURS, UNE NUIT

theater & woord I.s.m. ouderenadviesraad Ninove

FAKKELTEATER  Een oscar voor Emily

Deux jours une nuit is de 
nieuwe film van de onvol-
prezen Luikse broers Luc en 
Jean-Pierre Dardenne met 
in de hoofdrol de ravissante 
Oscar winnares Marion Cotil-
lard (een aantal jaren geleden 
nog te zien naast Matthias 
Schoenaerts in De rouille et 
d’os).
In Deux jours une nuit heeft 

Sandra, met de hulp van haar 
man, slechts één weekend om 
haar collega’s op te zoeken en 
hen ervan te overtuigen om 
hun premie te weigeren zodat 
zij haar werk kan behouden.
Deux jours, une nuit is een so-
ciaal drama. De gebroeders 
Dardenne zijn meesters in dit 
genre. Met Rosetta (1999) en 
L’enfant (2005), ook twee soci-

ale drama’s, gingen ze op het 
Filmfestival van Cannes aan 
de haal met de Gouden Palm. 
Daarmee behoren ze tot het 
selecte clubje van zes regis-
seurs die reeds tweemaal de 
Gouden Palm wonnen. 

Regie: Luc & Jean-Pierre 
Dardenne
Met: Marion Cotillard, Fabri-
zio Rongione, Olivier Gourmet
België – 2014 – drama – 91 
minuten

Emily en Henry, twee 
oudere acteurs, zijn 45 jaar 
getrouwd. In hun bescheiden 
appartement, in een buitenwijk 
van Los Angeles, bereiden 
ze zich voor op ‘de nacht 
der nachten’: de jaarlijkse 
Oscaruitreiking. 
Beide hopen ze op een 
passende erkenning voor hun 
werk: een oeuvreprijs. 
Ze brengen de dag voor de 
uitreiking nerveus door. 
Ze halen herinneringen 
op, bekvechten, citeren 
Shakespeare en Goethe 
en discussiëren over hun 
garderobe. 
Tot Jeff verschijnt...
Jeff werkt bij de mobiele 

lunchservice en brengt hun 
maaltijden, maar voor Emily 
en Henry is hij dé ideale 
toeschouwer voor al hun 
verhalen. Maar de jonge Jeff 
blijkt geïnteresseerder te zijn 
in de verhalen over hun zoon: 
Bill. 
Emily en Henry vertellen over 
hun zoon Bill, maar al snel 
komen een aantal leugens aan 
het licht en blijkt Jeff nog een 
heel bijzondere verrassing voor 
hen in petto te hebben...
Een Oscar voor Emily is een 
mooi, ontroe-rend, soms 
grappig en herkenbaar 
toneel-stuk, dat reeds jaren 
een succesvoorstelling is in 
Duitsland. 

Ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van 
het Fakkelteater wordt de 
Nederlandstalige première van 
Een Oscar voor Emily op de 
planken gebracht. 
Topacteurs Leah Thys en 
Jo De Meyere vertolken de 
hoofdrollen.

Cast: Leah Thys, Jo De 
Meyere, Guillaume Devos
Regie: Jan Verbist
Script: Folker Bohnet, 
Alexander Alexy
Decor: Geert Crollet
Kostuums: Arno Bremers
Vertaling: Jan Verbist
Productie: Fakkelteater vzw

ZA 14.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  ABO: € 11,20 

DI 17.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00  |  REDUCTIE: € 5,00 

ZO 15.11.2015    15.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  ABO: € 11,20 

Amusement

FREDDY DE VADDER  Freddy twijfelt…
Freddy? 

Twijfelen? 

Hij toch niet? De gedachte 
dat onze favoriete zelfzekere 
überopportunist sentimenteel 
wordt, doet ons huiveren. Maar 
wat is er hier dan aan de hand? 
Heeft hij gewoon een dipje? 
Toch geen depressie? Nee, dat 
lijkt te sterk voor de keizer van 
het plat relativeren. Misschien 
gewoon een kleine midlifecri-

sis of een beetje miserie met 
een ‘prente’ of een kleine kant-
tekening bij zijn ongezonde 
levensstijl? Hij wil er toch niet 
mee stoppen…?

Deze vragen worden beant-
woord in een gloednieuwe 
show die het vijftienjarige jubi-
leum moet inluiden van Vlaan-
derens meest vuilgebekte en 
meest beruchte comedyperso-
nage: 
“The least hardest working 

man in showbusiness. Here is 
...Mister Freddy De Vadder!”

Tekst & spel: Bart Vanneste
Idee & concept: Bart Vanneste 
& Thierry Lepoutre
Regie: Dries Heyneman & 
Wannes Cappelle
Licht & techniek:  
Dave Werbrouck
Productie & management: 
Bram Bostyn

www.freddydevadder.be

UITVERKOCHT

theater & woord  

COMPAGNIE CECILIA  Poepsimpel

Muziek

TIM & DANIËL TOEGAERT, THIJS & LUC DE CLUS, LENNERT & 
EUGÈNE COBBAERT EN LUC & BRAM VAN DEN BERGHE
 Moeders mooisten

Een nieuwe creatie van Arne 
Sierens met 3 ondertussen 
heel bekende topspelers 
Titus De Voogdt (The Missing - 
BBC, WELP, Broer), Robrecht 
Vanden Thoren (Hasta La Vista, 
Terug naar Morgen), Tom Vermeir 
(Belgica) en live-muziek van 
Franse muzikant Jean-Yves 
Evrard (De Pijnders, Lacrima, 
Ensor,...).
Duizenden jaren na Babylon is het 
nog altijd één en al verwarring 
op de aarde, in onze hoofden en 

in ons leven. We gedragen ons 
deftig, houden ons voortdurend in 
en lopen braaf en netjes tussen de 
lijnen. Maar af en toe houden we 
het niet meer vol en barsten we 
uit. Zo is het ook in ons theater...
Soms gaan we over tot algehele 
baldadigheid en balorigheid, uit 
wraak voor dit soms zinloze leven 
en de maatschappij die een veel te 
hoge druk op ons legt. Er is alleen 
zogenaamde redelijkheid. Plus al 
die perikelen thuis, de stille ruzies 
die ons opvreten. Waar is het wilde 

en het flamboyante? Laat ons 
dringend een voorstelling maken 
die ons van binnen en van buiten 
licht en lucht geeft.

Rekst en regie: Arne Sierens
Spel: Titus De Voogdt, Robrecht 
Vanden Thoren, Tom Vermeir
Live-muziek: Jean-Yves Evrard
Scenografie: Guido Vrolix
Productie: Compagnie Cecilia
Met de steun van: Vlaamse 
Gemeenschap, Provincie Oost-
Vlaanderen, Stad Gent

Een muzikale ontdekkingsreis 
van 4 zonen, 4 vrienden,een clan 
die op zoek gaat naar hun roots. 
Of beter op zijn Ninoofs, naar 
hun wortels... Een muzikale 
gave is erfelijk, het zit je in de 
genen, hier toevallig bij elk in 
de papa-genen.. Dat zullen 
deze 8 heren proberen bewijzen 
in een uniek concept. 4 jonge 
Ninovieters kruipen samen op 
het podium met hun vader. Nooit 
eerder vertoond. Ze gaan samen 
en apart op zoek naar de songs 
die hen binden. Ongetwijfeld zal 
ook het publiek in de zaal deze 
connectie ervaren

De families:

Tim en Daniël Toegaert: Daniël 
nam deel aan de allereerste 
Soundmixshow als Cliff 
Richards-imitator en zowel in 
België als Nederland boekte hij 
groot succes. Later was hij de 
frontman van zijn eigen band 
Danny Davis and the boys en hij 
treedt momenteel nog wekelijks 
op. 
Tim werd als tiener in de streek 
gekend als zanger van de band 
Dearly Deported, nadien was hij 
8 jaar gitarist bij de bekendste 

Belgische punkrockformatie 
Janez Dedt, waarmee hij door 
gans Europa tourde en een plaat 
in Amerika opnam. Intussen 
kan je hem aan het werk zien 
als gitarist bij Urbanus en De 
Fanfaar en Willy Sommers.

Thijs en Luc De Clus: Luc is een 
fenomeen in Ninove. In de jaren 
‘70 was hij de vaste gitarist van 
Wim De Craene. Rosanne, 
Tim,... Op alle singles en platen 
speelt hij mee. Hij heeft er ook 
een 35-jarige carrière bij de band 
Irish Coffee opzitten. Je kan 
hem momenteel nog wekelijks 
zien spelen op de betere podia 
met de Ninoofse coverband The 
Dizzy Fingers. Luc is als het 
ware een Belpopklassieker op 
zichzelf.
Thijs is een geweldig singer-
songwriter die al tal van bands 
rond zich had: Art Toi?, Kick 
Tracies, ... en natuurlijk niet 
te vergeten Zender, waar ook 
zijn papa de gitaar en alles wat 
snaren heeft ter hand neemt. 
Momenteel toert hij door België 
en Nederland met zijn eigen 
cabaret.

Lennert en Eugène Cobbaert: 

de bands en muzikanten 
opnoemen waar Eugene al 
voor speelde zou absoluut 
onbegonnen werk zijn, hij is 
een zeer begenadigd pianist en 
Hammond-speler. Momenteel 
kan je hem ook nog elke week 
over het ganse land zien als 
toetsenist bij The vinegar Six.
Lennert is een multi-
instrumentalist. Sax, piano, 
gitaar, bas, drum, zang... Niets 
is voor hem teveel. Hij maakte 
vroeger vooral zijn eigen muziek, 
als zanger-gitarist van Ticket 
To Society en later nog als 
drummer bij Team William. In 
Ninove is hij vooral gekend van 
het duo Bram en 
Lennert.

Luc en Bram Van 
Den Berghe: Luc 
speelde bijna 30 
jaar geleden bij 
de Ninoofse band 
De kurk en de 
stopsels. Nadien 
moest de drums 
p l a a t s m a k e n 
voor de 
k i n d e r k a m e r 
en heeft hij 
sinds dit jaar 

geen stokken meer vastgehad. 
Hopelijk komt dat goed... 
Bram begon zijn carrière 
als zanger-gitarist van 
verschillende Ninoofse bands, 
ByNoMeans, Alaska,... 6 jaar 
terug kon hij als gitarist van 
Tom Dice beginnen meetouren, 
daardoor stond hij ondertussen 
al op alle grote podia en is hij 
nog verder doorgegroeid als 
gitarist waardoor hij nu onder 
andere speelt bij Christoff en 
Lindsay, Niels Destadsbader, ...
Bij het Ninoofse publiek is hij 
vooral nog het meest gekend als 
het andere gedeelte van Bram 
en Lennert.

WO 18.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  ABO: € 11,20 

ZA 28.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  ABO: € 11,20 



vorming
2015-2016
SPREKEN VOOR EEN GROEP 

Ben je lid van het oudercomité? Voorzitter van de ping-pong-
club? Zetel je als vrijwilliger in een gemeentelijke adviesraad? 
Moet je af en toe het woord voeren op een vergadering? Op deze 
korte training spring je in een spreekbad. Een paar inzichten en 
handvatten helpen je om de oefeningen vlot af te werken en je 
spreekangst te overwinnen. Door opbouwende feedback en per-
soonlijke tips leer je hoe je je daarna nog verder kunt bekwamen.

Data: 3 sessies : donderdag 19 november, 3, 10 december 2015 telkens van 
19u30 tot 22u00
Code: 15806NI
Prijzen: 21 Euro (Standaard) - 4 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Sonja Focketyn
Plaats: CC De Plomblom
Graanmarkt (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat) 12 
9400 Ninove
Praktische info: i.s.m. CC De Plomblom en de Vrijwilligersacademie van 
Oost-Vlaanderen

Info en inschrijvingen
Vormingplus, Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem
T 09 330 21 30
 vlad@vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be 

Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- 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.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-  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.

FILM I.s.m. ouderenadviesraad Ninove

BEYOND
In de week van 25 november, de internationale dag tegen geweld 
op vrouwen, organiseert het stadsbestuur van Ninove jaarlijks tal 
van acties in het kader van huiselijk geweld. De bedoeling is om 
dit thema in de kijker te zetten en om aan daders en slachtoffers 
mogelijkheden te bieden om een uitweg te zoeken in de situatie 
waarin ze zich bevinden.

Van 20 november tot 18 december is er een gratis 
cartoontentoonstelling van vzw Zijn in de foyer van CC De Plomblom 
en in de bibliotheek.

In de film Beyond bezoekt Leena met haar dochters en echtgenoot 
haar doodzieke moeder in het ziekenhuis. Tijdens de langer rit 
wordt Leena overspoeld door herinneringen aan haar jeugd en 
komen we beetje bij beetje te weten waarom ze zo abrupt met haar 
ouders heeft gebroken. In de film krijgen we een beeld van hoe 
iemand op latere leeftijd vecht met de gruwel die ze als kind heeft 
meegemaakt. 

Beyond is een film geregisseerd door Pernilla August met de ‘Mil-
lennium’-actrice Noomi Rapace.
De film wordt u gratis aangeboden door het stadsbestuur, maar 
vergeet niet je ticket vooraf af te halen aan de balie van CC de 
Plomblom.

Engeland – 2014 – drama – 84 minuten

DI 24.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG
Toegang gratis, reserveren aangewezen 



1515

ninove strijdt mee teGen 
de klimaatopWarminG 

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

herinner jij je nog de grote overstro-

mingen van een paar jaar geleden in 

ninove? de warme zomers die we de 

laatste jaren hebben, maar ook de 

onvermijdelijke harde stortbuien die 

gepaard gaan met straten die blank 

staan en ondergelopen kelders?

Ons klimaat maakt rare bokken-
sprongen. De stad Ninove wenst 

haar steentje bij te dragen om o.a. de klimaat-
opwarming tegen te gaan. Zo wil de stad 
tegen 2020 20% minder CO

2
 uitstoten. 

Daarom ondertekent ze het Burgemeesters-
convenant, een Europees initiatief waarbij 
de stad zich engageert om tegen 2020 20% 
minder CO

2
 uit te stoten. CO

2
 versterkt nl. 

het natuurlijk broeikaseffect, waardoor de 
gemiddelde aardtemperatuur stijgt en we een 
globale klimaatverandering krijgen. Op zondag 
29 november, de dag van grote klimaatmars in 
Parijs, ondertekent de burgemeester om  
7 uur het Burgemeestersconvenant. Hierdoor 
gaat de campagne officieel van start, en geeft 
Ninove een duidelijk signaal dat zij een gezond 
klimaat wil voor haar inwoners. 

Wil jij op een eenvoudige manier een 

heel stuk besparen op je energie-

factuur, met ondersteuning van de 

provincie oost-vlaanderen en de 

stad ninove? en zo ook je steentje 

bijdragen tot een beter milieu? doe 

dan mee met de groepsaankoop van 

100% groene stroom en aardgas. 

de groepsaankoop wordt al voor 

de vijfde keer op rij georganiseerd. 

vorig jaar stapten meer dan 14.000 

gezinnen over, gemiddeld bespaar-

den zij 234 euro per jaar.

Ben je overtuigd? Schrijf dan  
vanaf 3 november in via  

www.samengaanwegroener.be (doorklikken 
op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven 
kan tot en met 1 februari 2016. De veiling 
vindt plaats op 2 februari 2016. Je beslist daar-
na pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg 
vindt. Ga je in op het voorstel? Dan brengt 
de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in 
orde. Het aanbod accepteren kan dan tot  
31 maart 2016. 

Heb je geen toegang tot het internet, dan 
helpt de dienst leefmilieu van de stad Ninove 
je graag verder. Maak hiervoor een afspraak 
op het nummer 054 31 32 67. Breng zeker je 
laatste eindafrekening voor energie mee! Daar 

vinden we immers alle gegevens terug om 
jouw inschrijving te kunnen doen.

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

Voor meer informatie over dit initiatief, 
bel je naar het gratis infonummer 
0800 76 101 (werkdagen van 9 uur tot 17 uur) 
of e-mail je je vraag naar 
groenestroom@oost-vlaanderen.be.     

kies voor Goedkopere Groene enerGie 
via Groepsaankoop

ninovieters denken mee  
in klimaatplan
De stad heeft nog grotere ambities en wil 
tegen 2050 klimaatneutraal zijn! Dit wil zeg-
gen dat de stad tegen 2050 de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch wil terugdringen 
zodat Ninove niet meer bijdraagt aan de 
klimaatverandering. De stad doet dit niet al-
leen. De afgelopen maanden werden bedrijven, 
organisaties en burgers via klimaatoverleg-
groepen betrokken bij de opmaak van een 
klimaatactieplan, dat Ninove stap voor stap 
moet helpen klimaatneutraal te worden. Zo 
kon je tijdens Autovrije Zondag en Open 
Bedrijvendag meegeven hoe jij Ninove ziet op 
klimaatvlak in 2015 en hoe je zelf kan bijdragen 
tot een beter klimaat. De ideeën werden ter 
plekke uitgewerkt in cartoons. 

Alle ideeën worden nu verwerkt in het klimaat-
actieplan. Hierin wordt stap voor stap gewerkt 
naar een klimaatneutraal Ninove. Sensibilisatie, 

participatie en overleg met inwoners, organisa-
ties en bedrijven staan centraal in het plan.

Wil je alle cartoons van dichtbij bekij-
ken? In het stadhuis hangen ze allemaal 
omhoog in de inkomhal. Heb je zelf nog 
ideeën? Geef ze dan zeker door aan de 
dienst leefmilieu.

climate-express
Vanuit Ninove vertrekt er een bus naar de 
klimaatmars in Parijs, de climate-express. 
De mars wil de wereldleiders duidelijk 
maken dat we nú iets moeten doen aan 
de klimaatopwarming. De bus vertrekt om 
7 uur aan het stadhuis, Centrumlaan 100 
en is terug tegen 23 uur. Inschrijven kan via 
www.climate-express.be.
Vanaf 6 uur biedt de stad een ontbijt aan aan 
de deelnemers.    

vorming
2015-2016
SPREKEN VOOR EEN GROEP 

Ben je lid van het oudercomité? Voorzitter van de ping-pong-
club? Zetel je als vrijwilliger in een gemeentelijke adviesraad? 
Moet je af en toe het woord voeren op een vergadering? Op deze 
korte training spring je in een spreekbad. Een paar inzichten en 
handvatten helpen je om de oefeningen vlot af te werken en je 
spreekangst te overwinnen. Door opbouwende feedback en per-
soonlijke tips leer je hoe je je daarna nog verder kunt bekwamen.

Data: 3 sessies : donderdag 19 november, 3, 10 december 2015 telkens van 
19u30 tot 22u00
Code: 15806NI
Prijzen: 21 Euro (Standaard) - 4 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Sonja Focketyn
Plaats: CC De Plomblom
Graanmarkt (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat) 12 
9400 Ninove
Praktische info: i.s.m. CC De Plomblom en de Vrijwilligersacademie van 
Oost-Vlaanderen

Info en inschrijvingen
Vormingplus, Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem
T 09 330 21 30
 vlad@vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be 

Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- 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.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-  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.

FILM I.s.m. ouderenadviesraad Ninove

BEYOND
In de week van 25 november, de internationale dag tegen geweld 
op vrouwen, organiseert het stadsbestuur van Ninove jaarlijks tal 
van acties in het kader van huiselijk geweld. De bedoeling is om 
dit thema in de kijker te zetten en om aan daders en slachtoffers 
mogelijkheden te bieden om een uitweg te zoeken in de situatie 
waarin ze zich bevinden.

Van 20 november tot 18 december is er een gratis 
cartoontentoonstelling van vzw Zijn in de foyer van CC De Plomblom 
en in de bibliotheek.

In de film Beyond bezoekt Leena met haar dochters en echtgenoot 
haar doodzieke moeder in het ziekenhuis. Tijdens de langer rit 
wordt Leena overspoeld door herinneringen aan haar jeugd en 
komen we beetje bij beetje te weten waarom ze zo abrupt met haar 
ouders heeft gebroken. In de film krijgen we een beeld van hoe 
iemand op latere leeftijd vecht met de gruwel die ze als kind heeft 
meegemaakt. 

Beyond is een film geregisseerd door Pernilla August met de ‘Mil-
lennium’-actrice Noomi Rapace.
De film wordt u gratis aangeboden door het stadsbestuur, maar 
vergeet niet je ticket vooraf af te halen aan de balie van CC de 
Plomblom.

Engeland – 2014 – drama – 84 minuten

DI 24.11.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG
Toegang gratis, reserveren aangewezen 
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sportkriebels
ninoofse  
sportkrasjel
Zaterdag 28 november verkiezen 
de sportraad en de sportdienst 
de laureaten in de verschillende 
sportcategorieën, maken de beste 
vrijwilliger en de beste organisatie 
bekend, en kennen een “Lifetime 
Achievement Award” toe tijdens 
de Ninofse Sportkrasjel (vroegere 
Sportnacht). 
Iedereen is welkom vanaf 20 uur 
in de cafetaria van de sporthal  
‘t Sportstekske.

sportkampen 
kerstvakantie
> Maandag 21 december: 

sportdag voor kleuters, 
ouders en grootouders.

 Tijdens deze sportdag zijn er 
activiteiten waar de kleuters 
(1e tot en met 3e kleuterklas) 
samen sporten met hun 
ouders en/of grootouders. 
Er zijn ook sessies waarbij er 
apart gesport wordt door de 
kleuters en de volwassenen. 
(dans, drums alive, badminton, 
conditiegym).

 De activiteiten vinden plaats in 
sporthal ‘t Sportstekske van 10 
uur tot 16 uur.

 Prijs: 10 euro per deelnemer 
(drankje inbegrepen)

 Lunchpakket meebrengen, 
sportieve kledij gewenst.

> Dinsdag 22 december: 
dansdag

 Tijdens de dansdag wordt er 
gewerkt met twee groepen:

- leerlingen van het 1e tot 6e 
leerjaar

-  leerlingen van het 1e tot 4e 
middelbaar. Zij leren volgens 
hun dansniveau aangepaste 
choreografieën.

 De dansdag vindt plaats van 
10 uur tot 16 uur in sporthal  
‘t Sportstekske.

 Prijs: 10 euro

 Inschrijven voor deze sport-
kampen kan enkel online via 
www.ninove.be > sport en 
recreatie. Meer in

fo
sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

OPENINGSUREN ZWEMBaD  
DE KlEINE DENDER 

OP 2 EN 11 NOVEMBER

Op maandag 2 november en woensdag 11 november is 
zwembad De Kleine Dender open van 9 uur tot 17 uur. 

Zondag 1 november is het zwembad gesloten.

> Meer info? Zwembad De Kleine Dender, 
054 33 40 64, dekleinedender@ninove.be

ninoofs  
zaalvoetbaltornooi 
voor de jeugd:  
27-28-29-30  
december
Van 27 tot en met 30 december 
is er het jaarlijks zaalvoetbaltor-
nooi voor de jeugd, van duiveltjes 
tot knapen, in sporthal ’t Sport-
stekske. 

Tornooiprogramma
-  zondag 27 december: duiveltjes
-  maandag 28 december: premi-

niemen
-  dinsdag 29 december: miniemen
-  woensdag 30 december: knapen

Inschrijven tot 16 november bij 
de sportdienst.

dag van de jeugd-
sportbegeleider: 
zaterdag  
19 december
De regiosportdienst Zuid-Oost-
Vlaanderen organiseert op 
zaterdag 19 december de Dag 
van de jeugdsportbegeleider in 
sportcentrum de Bevegemse 
Vijvers, Zottegem.

> Thema: Positief coachen!  
Hoe? Zo!

> Moderator: Robin Van Gucht.
Het volledige programma lees 
je op www.facebook.com/
dagvandejeugdsportbegeleider.

> Inschrijven:  
regiosportdienstzov@gmail.com 
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sinds vorige winter werden tal van maatregelen ge-

nomen om de elektriciteitsbevoorrading deze winter 

maximaal te verzekeren: de strategische reserve werd 

verdubbeld, aangekondigde sluitingen van elektriciteits-

centrales werden afgeblazen en de piekimportcapaci-

teit (het maximum aan elektriciteit dat kan ingevoerd 

worden vanuit nederland en frankrijk) werd geoptimali-

seerd. de situatie ziet er dus heel anders uit dan vorige 

winter, het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorra-

dingsproblemen is veel beperkter!

uitgebreid  
afschakelplan
Toch moeten we voorbereid blij-
ven op een schaarste, ook al zijn 
de vooruitzichten optimistischer 
dan vorig jaar. Het afschakelplan 
(het plan waarin bepaald wordt 
welke regio gecontroleerd wordt 
uitgeschakeld om een black-
out of een ongecontroleerde 
stroomuitval in het hele land te 
vermijden) werd dan ook niet 
onder de mat geveegd, het werd 
zelfs meer op punt gesteld. 

Als het deze winter ergens tot 
stroomtekorten komt, zal een 
regio nooit langer dan 3 uur 
per keer zonder elektriciteit 
worden gezet. Dat gebeurt dan 
’s avonds tussen 17 uur en 20 
uur. Welke regio wordt afgeslo-
ten, weten we pas 7 dagen op 
voorhand.

Het nieuwe plan deelt België op in 
8 zones, schijven genaamd (vorig 
jaar waren het er zes). In principe 
wordt slechts één schijf per dag 

afgeschakeld. De stroomonder-
brekingen zouden ongeveer 3 uur 
duren, tussen 17 uur en 20 uur 
tijdens de piekperiode in de winter. 

Schijf 1 wordt niet van het net 
afgeschakeld, de andere 7 schijven 
worden volgens een rotatiesys-
teem in dalende volgorde om 
beurt afgeschakeld, van schijf 8 tot 
schijf 2 en dan opnieuw van schijf 
8 tot schijf 2. Of we afgeschakeld 
worden, weten we pas ten vroeg-
ste 7 dagen op voorhand.

Het afschakelplan blijft het al-
lerlaatste redmiddel dat pas in 
allerlaatste instantie zal ingezet 
worden, wanneer alle andere 
maatregelen onvoldoende blijken.

ninove in het  
afschakelplan
In vergelijking met vorig jaar 
wordt onze stad bij inwerking-
treding van het nieuwe plan veel 
zwaarder getroffen:

> in schijf 4 zitten de 6 elek-
triciteitscabines  in Voorde 
die reeds vorig jaar deel uit 

maakten van het afschakelplan

> in schijf 7 zitten nu de overige 300 
cabines die sinds dit jaar nieuw 
aan het plan zijn toegevoegd. 

Wordt schijf 7 afgeschakeld, dan 
gaat overal in Ninove (uitge-
zonderd een groot stuk van 
Voorde), het licht uit. Ook in het 
stadscentrum.

stad bereid zich 
voor, jij ook?
De stad bereidt zich samen met de 
hulpdiensten voor op een even-
tuele stroomonderbreking. Ook jij 
kan op voorhand al eens nadenken 
over mogelijke problemen die 
een stroomonderbreking bij jou 
en personen in je buurt kunnen 
veroorzaken. Bekijk ook al eens 
mogelijke oplossingen. Zo word je 
niet helemaal verrast, moest het tot 
een echte onderbreking komen.

Indien je om gezondheidsrede-
nen niet zonder stroom kan of 
je hebt weet van mensen die in 
deze situatie verkeren, neem dan 
vooraf contact op met de dienst 
noodplanning. In samenspraak 
met de hulpdiensten zal bekeken 
worden welke lokale voorzienin-
gen er zullen getroffen worden 
om deze meest hulpbehoevende 
mensen te helpen in geval van 
een afschakeling.

blijf op de hoogte
Hou zeker www.ninove.be, 
de sociale media van de stad en 
de nationale pers in de gaten 
om snel op de hoogte te zijn. 
Neem ook een kijkje op 
http://afschakelplan.eandis.be, 
hier kan je je inschrijven om 
e-mailberichten te ontvangen 
zodra er energieschaarste wordt 
aangekondigd.      

Meer in
fo

dienst noodplanning
bart.baten@ninove.be  
054 31 32 56

enerGieschaarste
beperkter risico, groter getroFFen gebied
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Meer in
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dienst communicatie
communicatie@ninove.be   
054 31 32 25

NIEUWSBRIEF STaD NINOVE
Wil je op de hoogte blijven van alles wat er door de stadsdiensten 
georganiseerd wordt? Schrijf je dan gratis in op de wekelijkse nieuwsbrief 
van de stad. Hoe? Surf naar www.ninove.be, klik op de startpagina links 
onderaan op “ontvang de nieuwsbrief en vink “Nieuwsbrief stad Ninove” 
aan.

Inp. Yvan De Saegher 0474 98 54 50

Inp. Johan Kallaerts 0474 98 54 51

Inp. Marc van Bossuyt 0478 95 81 20

Inp. Steven Vanderputten 0478 95 81 21

Inp. Dorien Van Eeckhoudt 0478 95 84 34

Inp. Liesje Schockaert 0478 95 86 38

Inp. Johan Derder 0478 95 86 39

Meer in
fo

dienst onderwijs
onderwijs@ninove.be 
054 31 33 05 

VRaGEN VOOR JE WIJKINSPEcTEUR? 
cONTacTEER hEM OP ZIJN GSM!
Ninove is onderverdeeld in sectoren (wijken). Voor elke sector is er een 
wijkinspecteur verantwoordelijk. Deze wijkinspecteur zorgt ervoor dat 
de politie dichter bij de mensen staat. Zijn aanwezigheid in de wijk moet 
bijdragen tot een groter gevoel van veiligheid. 

De wijkinspecteur luistert naar de klachten van de inwoners en biedt, 
indien mogelijk, een oplossing aan. Hij is een vertrouwenspersoon in 
de buurt. Vanaf nu is de wijkinspecteur tijdens zijn of haar shift ook 
bereikbaar via gsm! Is jouw wijkagent niet aan het werk, dan is hij niet 
onmiddellijk bereikbaar. Spreek een boodschap in op de voicemail van 
de gsm, de wijkagent contacteert je zo spoedig mogelijk terug. Om te 
weten wie jouw wijkinspecteur is, kan je surfen naar de website van de 
politiezone Ninove, www.politieninove.be. Bij het item ‘wijk’, vul je jouw 
straat en huisnummer in.

Voor dringende interventies van de politie: tel. 101 of contacteer 
het onthaal van het hoofdcommissariaat, Onderwijslaan 75, Ninove,  
tel. 054 31 32 32.

Preventie - Inbraken in woningen

Alle wijkinspecteurs hebben een brevet van diefstal-preventieadviseur. 
De bedoeling is om het de potentiële dief zo moeilijk mogelijk te maken 
om een woning binnen te dringen.

De wijkinspecteur oefent volgende taken uit op het gebied van preventie:

> advies geven over diefstalpreventie binnen zijn sector

> deelnemen aan voordrachten/lezingen over preventie binnen zijn 
sector (deelgemeenten)

> systematisch bezoek aan slachtoffers van inbraken (i.s.m. de dienst 
slachtofferopvang)

> coördineren van vakantietoezicht

In Windekind, de stedelijke 
basisschool van Dender-

windeke, starten binnenkort de 
werken voor een nieuwbouw 
aan de Kruisveldstraat. Door het 
toegenomen leerlingenaantal is 

de school genoodzaakt om uit te 
breiden. De stad hoopt - als de 
bouw vlot gaat - in september 
2017 de nieuwe lokalen in ge-
bruik te nemen. De nieuwbouw 
omvat vier klaslokalen voor  

nieuwbouw voor  
bAsisschooL denderwindeke

BaKKERS BaKKEN BORSTGEBaKJES 
TEGEN KaNKER
In Ninove gaat van september 
2015 tot maart 2016 het twee-
jaarlijkse bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker voor alle vrou-
wen tussen 50 en 69 jaar door. 
Dit onderzoek is en blijft heel 
belangrijk want 1 op 10 vrouwen 
krijgt borstkanker. Om zoveel 
mogelijk vrouwen te motiveren 
aan dit gratis onderzoek deel te 

nemen, organiseerde het stadsbe-
stuur tal van activiteiten. 
Ook onze Ninoofse bakkers 
willen deze campagne extra in de 
verf zetten, en creëerden daarom 
een mooi en lekker borstgebakje. 
Je kan deze gebakjes kopen bij 
patisserie Jan Andries, patisserie 
Centrum en bakkerij Van Her-
reweghe.

kleuters, een turnzaal, een zorglo-
kaal en een kitchenette. Het zijn 
de oudste kleuters die gebruik 
zullen maken van de lokalen, 
want de lokalen zelf komen op 
de eerste verdieping, boven de 
turnzaal. De stad investeert ook 
in de energiezuinigheid met de 
keuze voor een groendak, een 
warmtepomp en zonnepanelen. 
Alle energiebesparende maatre-
gelen lopen op tot 200.000 euro, 
maar die zijn op minder dan tien 
jaar terugverdiend.      

© Architectenbureau Bressers

Meer in
fo

Politie Ninove
www.politieninove.be 
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ninove heeft er  
een stadsreus bij

In reuzenmiddens was zaterdag  
17 oktober 2015 een historische dag. 

Toen kregen de Ninovieters hun nieuwe 
stadsreus eindelijk te zien. Na de onthulling 
in het stadhuis ‒ onder luid belgerinkel van 
een aantal collega’s bellemannen ‒ wandelde 
het bijna vier meter hoge evenbeeld van Hans 
Van Laethem Ninove in onder grote publieke 
belangstelling. Hans, Ninoofse stadsbelleman, 
Belgisch, Europees en Wereldkampioen  
Belleman, kreeg er zowaar de tranen van in  
de ogen.

Onder begeleiding van de Koninklijke Harmo-
nie Sint-Cecilia uit Appelterre ging de tocht 
langs de Dender waar werd halt gehouden bij 
het gedicht dat stadsdichter Willie Verhegghe 
schreef toen Hans in 2005 de wereldtitel 
Belleman behaalde in Australië. De reus werd 
er ook onmiddellijk gedoopt ‒ vanuit de 
elevator van de Ninoofse brandweer ‒ door 
meter Hilde Baeyens en peter Michel Casteur. 
Aan het oud stadhuis deed een andere belle-
man een roep vanop het balkon voor de reus 
en zijn gevolg.
De eigenlijke doopplechtigheid met toespra-
ken vond plaats bij Brouwerij Slaghmuylder 
waar destijds het “Greut Lawaujt” werd 
gebrouwen, ter gelegenheid van het Europees 
Kampioenschap Bellemannen in Ninove in 
2004.

De realisatie van stadsreus Hansken Den 
Belleman lag in handen van de VVV-Ninove 
vzw, de toeristische vereniging die de reuzen 
beheert. De mand werd gemaakt door Lieve 
Lieckens uit Keerbergen, de kledij door doop-
meter Hilde Baeyens, het hoofd 
door Aalstenaar Kris De Poorter. 
De idee om een zesde reus te 
maken dateerde reeds van 
enkele jaren geleden. 
De volledige reuzenfamilie 
resideert in de gemeente-
raadzaal van het stadhuis.      
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weLcome bij FiLmcLub ninoFiLm 

film over vluchtelinGen 
op 3 november 
Filmclub NinoFilm brengt op dinsdag  
3 november de Franse film Welcome van 
Philippe Lioret en zit daarmee zeer dicht 
op de huid van de actuele vluchtelingen-
problematiek.

Welcome is het verhaal van de 17-jarige 
Koerdische jongen Bilal. Hij zit in Frankrijk, 
zijn vriendin wacht op hem aan de overkant 
van het Kanaal. Bilal beslist naar Engeland te 
zwemmen. De Franse badmeester Simon wil 
hem helpen, maar die zit net in een echtschei-
ding verwikkeld…
Welcome is een drama van de Franse regisseur 
Philippe Lioret (2009). De hoofdrollen worden  
vertolkt door Vincent Lindon, Firat Ayverdi en 
Audrey Dana.

praktisch
> Welcome (regie Philippe Lioret)  
> dinsdag 3 november, 20 uur (inleiding om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren en kansenpasbezitters).
> info: cultuur@ninove.be of ninofilm.club@gmail.com 

DaG VaN DE  
NINOOFSE MaRKT 

Tijdens de Dag van de Ninoofse Markt op 
dinsdag 3 november verwennen de markt-
kramers je met gratis proevertjes, geschenkjes 
en kortingen.

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be   
054 31 32 85

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66 
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dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be  
054 31 32 83

eenmalige  
ingrepen
Na de overstromingen van 2010 
besliste Waterwegen en Zeeka-
naal op het jaagpad ter hoogte 
van de atletiekpiste een ‘heuvel’ 
aan te leggen als buffer, voor de 
bescherming van de rechteroever 
van de Dender. Waterwegen 
en Zeekanaal verlengde ook de 
bestaande keerwanden langs de 
Dender ter hoogte van het stads-
park, de Fabeltasite en ter hoogte 
van Okegem, kritieke punten bij 
hoog water. 

preventief  
onderhoud beken, 
waterlopen en  
riolen
De dienst openbare werken 
coördineert het preventief onder-
houd van de waterhuishouding 
in Ninove.

> Langs- en afvoergrachten

 De technische dienst staat 
in voor het onderhoud en 
het reinigen van langs- en 
afvoergrachten (circa 40 km), 
die op basis van een meerja-
renplanning preventief worden 

de stAd gAAt voor

droGe voeten 

herfstmaanden zijn natte 

maanden. overstromin-

gen zoals in 2010 hopen 

we nooit meer te moeten 

meemaken. Gedurende 

het jaar én tijdens perio-

des van langdurige regen, 

wordt er o.a. door de stad 

aandacht besteed aan het 

vermijden van overstro-

mingen.
gereinigd. Wekelijks controleert 
de technische dienst de kroos-
hekkens en spaarbekkens van 
de punten waar er regelmatig 
kans is op wateroverlast, op 
obstakels en waterstanden. Bij 
zware en langdurende regenval 
doen ze dit meermaals per dag. 
De technische dienst staat bij 
wateroverlast ook in voor het 
dringend ruimen van grachten 
en indien nodig het reinigen 
van rioolkolken en rioleringen, 
in samenspraak met Rio-P. Het 
opvullen en leveren van zand-
zakjes tijdens wateroverlast 
behoort ook tot de taken van 
de technische dienst.

> Onbevaarbare waterlopen 
van 2de en 3de categorie

 De provincie Oost-Vlaanderen 
(dienst waterbeleid) staat 
in voor het onderhoud en 
ruimen van alle onbevaarbare 
waterlopen van 2de en 3de 

categorie. Samen met de 
dienst openbare werken plegen 
zij jaarlijks overleg om het 
onderhoudsprogramma en de 
aandachtspunten te bespreken, 
en het programma eventueel 
aan te passen naargelang de 
noden. Wekelijks controleert 
de dienst openbare werken de 
waterstanden aan de krooshek-
kens en spaarbekkens. Deze 
gegevens sturen zij door naar 
de provincie ter opvolging.

> Riolering en rioolkolken

 Rio-P staat in voor het onder-
houd van de riolering en de 
rioolkolken. Twee maal per jaar 
reinigen zij de rioolkolken. Op 
dit moment  loopt de najaars-
ronde: tot en met 13 november 
worden de rioolkolken in groot 
Ninove gereinigd. Ook de riole-
ringen zelf worden door Rio-P 
preventief onderhouden: jaar-
lijks wordt een deel riolering 
gereinigd en geïnspecteerd met 
een rioolcamera. Herstellingen 
aan rioleringen en rioolkolken 
gebeuren door De Watergroep 
(in opdracht van Rio-P).

bij zware regenval
Bij hevige en langdurende regen-
val controleert de technische 
dienst meermaals per dag de 
krooshekkens, spaarbekkens, col-
lectoren, rioleringen en onbevaar-
bare waterlopen. Ze geven dan 
ook bijstand aan Rio-P voor het 
dringend reinigen van rioolkolken 
en rioleringen. 
Waterwegen en Zeekanaal houdt 
de waterstanden van de Dender 
bij. 

De technische dienst volgt dage-
lijks de weersomstandigheden op 
de voet via verschillende kanalen 
zoals meteo-service, om zo paraat 
te zijn indien nodig. Bij langdurige 
regen en wateroverlast kan je bij 
hen ook gratis zandzakjes halen. 
Meld je hiervoor wel eerst bij de 
brandweer, zij verwijzen je dan 
door.      

Krooshekken

De buffer langs de Dender
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VOORlEESUURTJE 
IN DE BIB:  
RIDDERS EN  
PRINSESSEN
Zaterdag 7 november  
van 10 uur tot 11 uur

We duiken in de wondere wereld 
van kastelen en hun bewoners. 
Alle kinderen van 3 tot 8 jaar zijn 
welkom in de jeugdbib, Graan-
markt 12, Ninove

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be  
054 32 40 04

Woon Gezond, 
Geef lucht 
aan je huis!
in de koudere periodes van het jaar hou je ramen 

en deuren sneller dicht. en toch… omdat je het 

grootste deel van je tijd binnen doorbrengt, is 

het belangrijk voor je gezondheid om steeds te 

zorgen voor verse binnenlucht.

wist je dat ook de lucht 
binnen vervuild kan zijn? 
We brengen gemiddeld zo’n 85% van onze tijd 
binnen door, waarvan het grootste deel thuis. 
De helft van de vervuiling komt van bronnen 
in ons huis die schadelijke stoffen vrijgeven:

> nieuwe meubelen
> bouwmaterialen
> irriterende schoonmaakproducten
> klussen of roken in huis. 

Deze schadelijke stoffen kunnen je ziek maken: 
irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, 
allergie, …  Door te ademen, te koken, te poet-
sen en te douchen komt er bovendien veel 
vocht in je huis.  Als je niet genoeg ventileert 
en verlucht, kunnen schimmelproblemen 
opduiken.  Ook schimmels kunnen een gevaar 
zijn voor de gezondheid: van eenvoudige 
luchtwegklachten tot astma.

Wees goed voor je gezondheid.  
Vermijd schadelijke stoffen in je huis 
en ventileer en verlucht!

ventileren en verluchten
Door te ventileren laat je voortdurend verse 
lucht binnen en voer je vervuilde lucht af. 
Ventileren doe je 24 uur per dag. 

Hoe? 
> met een ventilatiesysteem
> door ventilatieroosters open te laten staan 
> door ramen op een kier of kiep te zetten.

Door te verluchten zorg je ervoor dat er op 
korte tijd veel frisse lucht binnenkomt. 

Hoe?
> door ramen open te zetten
> door buitendeuren open te zetten.

Verlucht extra tijdens en na het koken, dou-
chen of baden, drogen van de was, strijken, 
klussen en schoonmaken, na een feestje, na het 
slapen en als je nieuwe meubelen in huis haalt.

energieverspilling?
Ventileren kost wat energie, omdat de 
koude lucht die binnen komt, moet worden 
opgewarmd. Toch is dit geen verspilling, want 
propere lucht is nodig voor je gezondheid. 
Ventileren en verluchten blijft dus een must.

een proper ventilatie- 
systeem = propere lucht
Heb je een ventilatiesysteem of ventilatieroos-
ters in je woning? Zorg er dan voor dat deze 
goed onderhouden zijn. Raadpleeg bij twijfel 
de handleiding of je installateur.  Meer infor-
matie over ventilatiesystemen en de wettelijke 
verplichtingen bij nieuwbouw en verbouwin-
gen vind je op www.bouwgezond.be .

Zes tips voor een  
gezondere lucht in huis

1  Ventileer 24 uur op 24.

2  Rook niet binnen.

3  Gebruik en onderhoud de ventilatieope-
ningen in huis, sluit ze niet af.

4  Verlucht extra (zet je ramen open) tij-
dens en na het koken, douchen of baden, 
drogen van de was, strijken, klussen en 
schoonmaken of wanneer je nieuwe 
meubels, gordijnen, vloerbekleding, ... 
plaatst.

5  Zorg voor een temperatuur van minstens 
15°C.

6  Zet de verwarming lager of schakel ze uit 
tijdens het verluchten. 

Meer in
fo

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



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

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.

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal
lichtstudie • lichtplanning • installatie-

materialen: Niko, BTICINO, enz... 
Ook oude reeksen

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

Alle grote merken

NIEUWE LEDCOLLECTIE

SPECIALE  EINDEJAARSVOORWAARDEN!

Dreefstraat 1, Ninove (aan de Koepoort) 
054 33 20 08 - guy@deschrijver.eu

(g
)o
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 50 jaar huwelijk
Walter Moens, geboren op 

23 maart 1942, met Christiana 
Bogaert, geboren op 4 mei 1944.

Gehuwd in Ninove op 
6 november 1965.

Wonend in Meerbeke.

Jean Pierre Willekens, geboren op 
7 juli 1942, met Christiane 
Schoonjans, geboren op 

1 november 1942.
Gehuwd in Tollembeek op 

18 november 1965.
Wonend in Ninove.

Gustaaf Soens, geboren op 
9 oktober 1940, met Christiane 

Haegeman, geboren op 
30 mei 1944.

Gehuwd in Woubrechtegem op 
19 november 1965

Wonend in Nederhasselt

Gilbert Appelmans, geboren op 
23 mei 1943, met Juliana Scheerlinck, 

geboren op 14 december 1948.
Gehuwd in Lede op 
26 november 1965.

Wonend in Nederhasselt.
  

65 jaar huwelijk
Amandus Sonck, geboren op 

16 maart 1926, met
Victorine Gits, geboren op 

25 december 1930.
Gehuwd in Ninove op 

25 november 1950.
Wonend in Ninove.

Van jong naar
NIEUWE aDRESGEGEVENS cONTROlE 
PERSONENBElaSTING EN BTW NINOVE
De Controle Personenbelasting en BTW Ninove (Bevrijdingslaan) zijn verhuisd 
naar Aalst, Dr. André Sierensstraat 16 bus 1.

EVENEMENTENKalENDER
JazzMadd

> Wat? Muziekoptreden ‘Matthieu Marthouret’ (Organ & compositions)
> Waar? Academie muziek, woord en dans, Parklaan 14, Ninove
> Wanneer? 22 november om 19 uur. Ook op 20 november om 20 uur  

(Gildenhuis Affligem), 21 november om 20 uur (‘t Kasteeltje Denderleeuw), 
22 november om 11 uur (Bathyscaaf Aalst)

> Info: 0495 12 14 47

Intocht Sinterklaas

> Wat? Aankomst van de Sint met de stoomboot
> Waar? Denderkaai Ninove
> Wanneer? 21 november. Kinderanimatie vanaf 13.30 uur

U vindt bij ons wat u 
nergens anders vindt



Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro

Para Mi - Four Roses - K-Design

Uitzonderlijk open op

Winterkoopjes*
* op aangeduide rekken

Zondag 1/11* 
open van 13 uur tot 17 uur

Maandag 2/11* 
open van 10 uur tot 18 uur

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET STORE OP

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

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

–50%
–70%

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

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

gsm 0479 84 02 83  -  054 32 18 75
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be 

>>>snelle dienstverlening

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de vLeminck jAn
phiLippe - dAnnY 

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

Belgische topkwaliteit voor elk budget

UW FABRIKANT VAN

KEUKENS
OP MAAT

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. 



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

 In primeur bij Veronove Tegels
De nieuwste Italiaanse tegelcollecties!

•	 De	nieuwste	collecties	aan	uitzonderlijk	
scherpe	lanceerprijzen!

•	 4	verdiepingen	keuze:	tegelparket,	XXL-te-
gels,	cementtegels,	natuursteen,	terras...

•	 Stockage	tot	1	jaar,	GRATIS
•	 Creatief	en	professioneel	advies,	GRATIS
•	 Eigen	import	=	superkwaliteit

•	 Gebruik	tegelsnijder,	zuignappen	&	
	vochtmeter,	GRATIS

•	 Levering	in	heel	België
•	 Meer	dan	68	jaar	ervaring	en	kennis
•	 Sfeer,	vriendelijkheid	en	enthousiasme	
•	 ...

10 redenen om langs te komen:


