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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. 

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

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

Zaterdag
19 NOVEMBER 2016

AANVANG 20u00
CC DE PLOMBLOM Ninove

TICKETS & INFO: TELETICKETSERVICE.COM
070/ 345 999 max €0.30/min
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)
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GemeenteraadsZittinG
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 24 november om 19.30 uur in 
het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang 
enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
21 en 22 november om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek 
toegankelijk.

eXtra’s 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op
> 1 november
> 2 november *
> 11 november *

* Uitgezonderd zwembad De Kleine Dender. 
Het zwembad is op 2 en 11 november open 
van 9 uur tot 17 uur. 
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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 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

stadHUis ninoVe
Centrumlaan 100, 9400 ninove
054 31 32 33  •  www.ninove.be

oPeninGsuren Publieksdiensten

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

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

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<
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beeldvertellingen
Gerolf Van de Perre (°1965, 
Sint-Amandsberg) geniet 
internationale faam als schilder 
van beeldvertellingen. Van 1999 
tot 2002 leefde hij in China. Het 
was een periode waarin het 
stadsbeeld van Beijing en Shang-
hai met heftige, haast theatrale 
schokken veranderde in dat van 
een gloednieuwe metropool. 
Dat inspireerde tot beeldend 
werk (monotypes, tekeningen 
en schilderijen), samengebracht 
in de beeldvertellingen Steen-
stof, Huishulp en Het graf van 
de keizer. 
De ervaring van de massale 
afbraak van huizen in heden-
daagse grootsteden in China ka-
tapulteerde Gerolf Van de Perre 
ook een eeuw terug in de tijd, 
toen steden dichterbij een even 
dramatische transitie maakten. 
“De Duitse dichter Rainer Maria 
Rilke beschreef ‘huizen die er 
niet meer zijn’ in Parijs via de 
dagboekaantekeningen van zijn 
romanpersonage Malte Laurids 
Brigge”, vertelt Van de Perre. 

Geïnspireerd door het werk van 
Rilke maakte hij de beeldroman 
Dichter in de massa (2010) en 
- exclusief voor Kunsttijdschrift 
Vlaanderen – Spiegelbeeldessay 
(2015). De dramatische vernie-
tiging van Leuven in de Groote 
Oorlog vormt dan weer de 
achtergrond van Gewonde Stad 
(2014). “Gewonde stad voert de 
‘huizen die er niet meer zijn’ op 
als beeld bij de vernietiging van 
Leuven”, verduidelijkt de schilder. 
“Dit keer is niet stadsvernieu-
wing maar oorlog de motor van 
het verhaal.”

Momenteel scheert Gerolf Van 
de Perre hoge toppen in het 
Kasteel van Gaasbeek (nog tot 
6 november). In drie grote ‘be-
drijven’ en gespreid over alle kas-
teelkamers sleept de kunstenaar 
ons door Le Grand Meaulnes, 
de enige roman van de Franse 
auteur Alain-Fournier uit 1913, 
een ‘coming of age’-verhaal 
over de vriendschap tussen de 
getormenteerde, avontuurlijke 
Meaulnes en de wat timide on-
derwijzerszoon François Seurel.

drie luiken,  
drie vormen
Op de tentoonstelling ‘Dichter 
bij een eeuw geleden’ in het oud 
stadhuis van Ninove toont Ge-
rolf Van de Perre het beste van 
drie eerdere projecten: Dichter 
in de massa, Gewonde Stad en 
Spiegelbeeldessay. Elk van 
de drie luiken wordt op de 
tentoonstelling in drie vor-
men gepresenteerd: met een 
schilderijensuite, met een onder 
die titel verschenen boek en 
met een kortfilm op basis van 
schilderijen en woorden. In Ge-
wonde stad zijn de woorden van 
Johanna Spaey. De fragmenten 
en gedichten van Rilke zijn een 
eigen bloemlezing in een eigen 
vertaling van de schilder. Ook de 
essayistische tekst in Spiegel-
beeldessay’ is van Gerolf Van de 
Perre.     

Uniek drielUik 
oVer de 
kUnstenaarsfamilie Van de perre  
Gerolf van de Perre bijt sPits af 

Harold Van de perre be-

hoort zondermeer tot de 

markantste kunstenaars 

die ninove in de twintigste  

eeuw heeft voortgebracht. 

op nieuwjaarsdag 2017 

viert Harold, intussen een 

dendermondenaar, zijn 

tachtigste verjaardag. een 

goede aanleiding om hem 

in zijn geboortestad te 

fêteren met een tentoon-

stelling. maar ook zijn 

zoon gerolf en zijn broer 

rudolf worden betrokken 

in het project. dit einde-

jaar worden Van de perre-

maanden in ninove. 

gerolf Van de perre bijt de 

spits af met de tentoon-

stelling ‘dichter bij een 

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

fo
dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

Wandeling in en 
om Het neigemBos

Praktisch
> Zondag 6 november
> Vertrek: 13.30 uur, Kapel van Bevingen, Neigem
> Afstand: 10 km
> Duur: 3 uur, korte drankstop inbegrepen
> Deelname gratis
Let op: stevige stapschoenen of rubberen laarzen zijn zeker nodig!

tentoonstellinG over  
de ninoofse reuZen
Nog tot en met donderdag 10 november

Praktisch
> Tentoonstelling tot en met 10 november, stadhuis
> Open:  
 maandag, dinsdag, woensdag: 8.30 uur - 12 uur en 14 uur - 16 uur
 donderdag: 8.30 uur - 12 uur en 16 uur - 19.45 uur
 vrijdag: 8.30 uur - 12 uur 

zaterdag 5 november en zondag 6 november: 14 uur - 17 uur

De winterwandelingen 
waarmee de dienst 

toerisme en VVV-Ninove vzw 
vorig jaar startten, waren met 
telkens zo’n 70 wandelaars een 
schot in de roos.
Dit jaar kan je drie maal meewan-
delen: in november is er een wan-
deling in en om het Neigembos, 
in december snuif je in Ninove de 
kerst- en eindejaarsfeer op en in 
januari zak je af naar Nederhas-
selt.

Het 63 hectaren grote Neigembos, 
een natuurreservaat, spreekt in 

alle seizoenen tot de verbeelding, 
niet in het minst in de herfst en 
winter. Aan de rand ervan staat de 
bescheiden maar prachtige Kapel 
van Bevingen, de eerste parochie-
kerk van Neigem. Via de mooiste 
wandelpaden door en rond het 
bos verken je ook de mooiste 
landschappen errond. Wandelen 
zonder een drankstop om even bij 
te tanken is ondenkbaar, dus is er 
een stop ‘ergens onderweg’ voor 
een natje. Een niet te missen acti-
viteit om zuurstof op te snuiven 
voor de komende wintermaan-
den!     

Vanwaar komt het 
fenomeen reuzen in 

onze contreien? Wie waren de 
Ninoofse reuzen? Wie maakte ze? 
Wanneer werden ze geboren en 
gedoopt? Welke verdwenen Ni-
noofse reuzen liepen hier vroeger 
rond? Waar en wanneer waren ze 
te zien in Ninove of daarbuiten? 

Wie zorgt voor de reuzen? 
Op deze en nog veel meer vragen 
krijg je een antwoord op de 
REUZE(n)tentoonstelling over 
Doeken, Doeka en Geeraard, 
Sinte-Pieter, Bockstael,  Hansken 
den Belleman en natuurlijk den 
ezel van de wijk Koekelberg     

Het oeuvre van Harold Van de Perre (°1937, Oke-
gem) kenmerkt zich door een grote verscheiden-

heid: krachtige tekeningen op grote formaten, diffuse tedere 
aquarellen, kleurrijke pastels die olieverven aankondigen, 
monumentale glasraamcreaties waarin hij op zoek gaat naar 
een rijke, persoonlijke glasraamtaal. Daarnaast maakte hij 
kunstboeken en internationaal bekroonde kunstfilms over 
het universele driespan Van Eyck-Bruegel-Rubens. Van 10 
december 2016 tot en met 15 januari 2017 presenteren we 
in het oud stadhuis van Ninove de tentoonstelling ‘Van het 
oude -jaar- naar het nieuwe’. Harold Van de Perre noemt 
het “een samenvattende retrospectieve en nieuw begin met 
olieverfdoeken. De tentoonstelling begint op 10 december 
2016 en eindigt 15 januari 2017. Zo stappen we letterlijk van 
het oude jaar in het nieuwe. Maar de tentoonstelling brengt 
zowel een terugblikkend retrospectief overzicht van mijn 
tekeningen, aquarellen, pastels en glasramen als mijn nieuw 
begin: een reeks olieverfdoeken. Zo stap ik ook figuurlijk 
van het oude in het nieuwe.”
Na Nieuwjaar haalt het project dichter, essayist en biograaf 
Rudolf Van de Perre voor het voetlicht met een uniek pro-
gramma rond zijn laatste gedichtencyclus ‘Gebinte van een 
naam’. Maar eerst gunnen we het oud stadhuis aan Gerolf 
Van de Perre, zoon van Harold.

‘dichter bij een eeuw geleden’ 
praktisch
> Gerolf Van de Perre presenteert  

drie woord-beeldvertellingen  
>  van 1 november tot 4 december
>  oud stadhuis, Oudstrijdersplein, Ninove
>  openingsuren:  

- maandag t/m woensdag:  
  9 uur - 12 uur en 14 uur - 17 uur

 - donderdag: 9 uur - 12 uur en 16 uur - 19.30 uur 
 - vrijdag: 9 uur - 12 uur 

 - zaterdag, zondag en feestdagen: 14 uur - 17 uur



6 Ninovenr. 9    •    november 2016
in

fo

6 Ninovenr. 9    •    november 2016
in

fo

noVemBer 
= Voorleesmaand! 
van 19 tot 27 november  
is het voorleesweek

november is voorleesmaand.  

de bib maakte voor jong én oud een 

mooi programma. 

 

voorleesuurtje: verhalen 
om van te smullen
Zaterdag 5 november, 10.30 uur, 
zaaltje van de bib

Het eerste voorleesuurtje van dit seizoen gaat 
door op zaterdag 5 november in het zaaltje 
van de bib. Je hoort er ovenverse, overheerlijke 
verhalen… om van te smullen! 
De voorleesuurtjes zijn bedoeld voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar én hun ouders. Komen luiste-
ren is gratis. Reserveer wel je plaats via  
bib@ninove.be. 

Pop-up voorleessessies 
voor kinderen én  
volwassenen 
Woensdag 23 en donderdag  
24 november, in de bib zelf

Voorlezen is van iedereen, voor iedereen. 
Van 0 tot 99. Ook volwassenen genieten net 
zo hard van mooie woorden. Voor ouderen 
is voorgelezen worden zelfs vaak de enige 
toegang tot verhalen. Ze bieden gespreksstof 
en brengen het verleden even dichterbij. Op 
woensdag 23 november leest de bib voor aan 
kinderen, op donderdag 24 november aan 
volwassenen. Telkens tijdens de openingsuren. 
Reserveren is niet nodig, je komt de voorlezers 
gewoon tegen tussen de boekenrekken!

Hou de facebookpagina van de bib  
in de gaten voor meer details:  
www.facebook.com/bibninove.     

de bib zet dé smaak van de stad in 

de kijker; die van Witkap. en die van 

het Belgische bier in het algemeen. 

Als inleiding stelt onze eigen Brou-
werij Slaghmuylder haar werking en 

producten voor. Sofie Vanrafelghem, de eerste 
vrouwelijke biersommelier in ons land, en 
auteur van verschillende boeken, schotelt je 
meteen erna een Witkap voor. Gevolgd door  
enkele bekende en minder bekende pareltjes 
uit eigen land. 

Sofie schreef het boek Tournée Générale 3, 
over de avonturen van Jean Blaute en Ray 
Cokes in de gelijknamige tv-reeks. En Bier: 
vrouwen weten waarom! waarin ze alle clichés 
over vrouwen en bier moeiteloos van tafel 
veegt.      

Praktisch:
> 18 november
> 20 uur
> Prijs: 6 euro
> Inschrijven via bib@ninove.be,  

054 32 40 04 of aan de bibbalie 
> Bibzaal (ingang via E. De Deynstraat)

APENSTAARTJE
Computerhulp iN de bib

Elke week op dinsdagnamiddag van 14.15 uur 
en 15.45 uur! 
Vrijwilliger Geert staat voor je klaar voor vra-
gen over tekstverwerking, presentaties maken, 
werken met een rekenblad, pdf’s maken... Heb 
je vragen over een draagbaar toestel? Breng 
het dan mee naar de bib!

KruiS AAN iN Je AGeNdA

GRooTE LiTERATuuR 
oP 2 dEcEmbER

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04

Week Van de smaak – de smaak Van toen 
doCu-avond en biertastinG, 
met brouwerij slaGhmuylder 
en sofie vanrafelGhem

GROOTE
LITERATUUR 3

Moderator: Dirk Leyman (literair journalist bij onder meer De Morgen)
Vrijdag 2 december 2016 - 20 uur  i  CC De Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove
Toegang: 10 € - Info & tickets: CC De Plomblom, 054 3410 01, www.ccdeplomblom.org
V. U .  T a n i a  D e  J o n g h e ,  C e n t r u m l a a n  1 0 0 ,  9 4 0 0  N i n o v e
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stook slim en zet je  
gezondheid niet op het spel
Een pelletkachel, open haard of allesbrander 
is vaak gezellig of handig als (bij)verwarming. 
Het is belangrijk dat je alleen die dingen stookt 
die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en 
het leefmilieu. In een open haard, een inbouw-
haard of een houtkachel mag je uitsluitend 
droog en onbehandeld hout verbranden. Wie 
vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, 
plastic of ander afval verbrandt, zorgt niet 
alleen voor veel luchtvervuiling maar zet zijn 
gezondheid en die van de buurtbewoners op 
het spel.
Steenkool wordt best zo veel mogelijk ver-
meden want bij de verbranding komen veel 
luchtvervuilende stoffen vrij die zowel voor 
het leefmilieu als voor je eigen gezondheid 
slecht zijn.
Belangrijk is ook een voldoende hoge 
schoorsteen die goed trekt. Wie regelmatig 
zijn kachel gebruikt, laat zijn schoorsteen best 
minstens één keer per jaar vegen door een 
vakman.

buiten stoken?
Afval, snoeihout of plantenresten verbran-
den in de tuin is verboden. Het is ongezond 
en slecht voor de luchtkwaliteit. Voor het 
verwerken bestaan veilige en milieuvriendelijke 
alternatieven, zoals composteren, de 
selectieve huis-aan-huisinzamelingen 
of het containerpark.    

Meer in
fo

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

deBoraH ostrega en 
ernst lÖW in ConCert
het verhaal van johanna 
   

Deborah was in het verleden zelf slachtoffer van huiselijk geweld. Vanuit deze ervaring 
schreef zij samen met Ernst de single ‘In het huis’ als campagnelied voor 1712: de hulp-

lijn voor slachtoffers van geweld en misbruik.  Hierna volgden al snel een heleboel andere liedjes 
waarbij het verhaal van Johanna gecreëerd werd.  Op deze manier wil Deborah aangeven dat het 
ook anders kan, echte liefde met een goede partner bestaat zeker wel!  

Laat je zeker niet afschrikken door de achterliggende boodschap van het concert.  Ook al heb je 
zelf of in je eigen omgeving geen ervaringen met intrafamiliaal geweld, het is een meeslepend, pak-
kend en zeer intiem concert voor iedereen!    

> vrijdag 25 november 
> 19.30 uur
> Hospitaalkerk (Burchtstraat, Ninove)  
> Prijs: 6 euro, ter plaatse te betalen

klimaatgeZond ninoVe gaat 
Voor een sCHone lUCHt
Bij het opstellen van het duurzaam energieactieplan viel het op dat er in 

ninove relatief gezien nog veel mensen hun huis verwarmen met steenkool of 

hout. maar dat is niet de meest gezonde manier van verwarmen.

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

Meer in
fo

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

SENioRENWEEK

Senioren beleven tijdens de Seniorenweek van 
20 november tot 27 november de tijd van 
hun leven. Ze genieten samen van cultuur, 
discussiëren over interessante onderwerpen 
en bewegen er op los…
De ouderenadviesraad, WZC Klateringen en 
de stad slaan de handen in elkaar en organi-
seren tal van activiteiten om alle senioren van 
Ninove extra in de watten te leggen:

> zondag 20 november, 15 uur in cc De Plom-
blom: theatervoorstelling Tarara - VOLZET

> maandag 21 november, 8 uur in WZC 
Klateringen: seniorenontbijt (5 euro)

> dinsdag 22 november, 14 uur in de bibzaal: 
lachyoga (3 euro)

> woensdag 23 november, 14 uur in de sport-
hal: initiatie curvebowl (gratis)

> donderdag 24 november, 14.30 uur in WZC 
Klateringen: spelletjes uit de oude doos met 
koffie (gratis)

> vrijdag 25 november, 15 uur in het stadhuis: 
receptie met muzikale omlijsting (gratis)

Inschrijven + betalen kan bij de afdelings-
verantwoordelijke van de seniorenvereni-
gingen of bij de dienst sociale zaken van 
de stad.

deBoraH ostrega en 
ernst lÖW in ConCert
het verhaal van johanna 
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vanaf 18 jaar. Maar die leeftijden 
dienen vooral als richtlijn. Jongeren 
kunnen bij mij terecht voor een 
gesprek, als ze met vragen zitten, 
voor al hun noden en ideeën. 
Als ze ideeën of opmerkingen 
hebben, proberen 
we die samen met 
hen uit te werken. 
Drempels of moei-
lijkheden waar-
mee ze te maken 
krijgen, koppelen 
wij zoveel mo-
gelijk terug naar 
bevoegde instan-
ties. We proberen 
de jongeren hun 
stem te vertegen-
woordigen in de 
maatschappij. Als 
het niet lukt om 
te integreren op vlak van school, 
sportclub, thuissituatie…  gaan we 
samen op zoek naar oplossingen 
en kan ik hen eventueel doorver-
wijzen naar de juiste personen.

JeUgd@ninoVe

Hoe ben je bij LEJO terecht 
gekomen? 
Hoewel ik afstudeerde als leerkracht 
lichamelijke opvoeding en informa-
tica, ging mijn voorkeur uit naar het 
werken met jongeren in een kwets-
bare situatie. Als jongere volgde 
ik animatorcursussen. Ik woonde 
ook zelf in een sociale wijk. In mijn 
eerste job werkte ik als opvoeder in 
de bijzondere jeugdzorg. Na een 
periode had ik het gevoel dat ik 
niet erg veel bij leerde. Er kwam een 
sollicitatie vrij bij vzw LEJO om als 
jeugdopbouwwerker in Ninove 
te starten. Ik kende LEJO ook van 
vroeger. Voor mij was het een 
kans die ik niet wou laten liggen. 

We hebben toch al een 
jeugdopbouwwerker? Bjorn 
Vandendriessche? 
Dat klopt, ja! Bjorn heeft de 
voorbije jaren heel wat jongeren 
bereikt. Maar ondertussen was het 
bijna kiezen tussen kwalitatief ver-
der werken met de jongeren die 
hij reeds bereikte of nieuwe jon-
geren blijven opzoeken met het 
risico dat hij ‘gekende’ jongeren uit 
het oog zou verliezen. Die richting 
wou de stad niet uitgaan. Daarom 
beslisten ze om de opdracht van 
LEJO in Ninove met 3/5e uit te 
breiden. Zo kunnen we voldoende 
aandacht en energie blijven inves-
teren in de Ninoofse jeugd.

Wat houdt jouw job dan  
specifiek in? 
Ik ben een aanspreekpunt voor 
jongeren ouder dan 12 jaar, Bjorn 
richt zich vooral op jongeren 

Hoe leg je nu best contact met 
de jongeren?
Natuurlijk vraagt het wat tijd 
vooraleer de jongeren met hun 
persoonlijke vragen naar mij 
komen. Een vertrouwensband 

is essentieel en 
daar werk ik nu 
het meest aan. 
Je vindt mij vaak 
op straat. We 
bereiken al heel 
wat jongeren, 
maar er zijn ook 
nog heel wat 
jongeren die we 
niet bereiken. Die 
proberen we op 
te zoeken in hun 
eigen omgeving. 
Je komt dan ook 
in hun leefwereld, 

waardoor je ook moet letten op 
de ongeschreven wetten van de 
straat. Dat maakt het wel boei-
end en soms ook wat spannend 
(lacht).

Meer in
fo

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

jeuGdoPbouwwerker bjorn

1 juni verwelkomde de 

stad een nieuwe jeugdop-

bouwwerker, anasse Ben 

Brahim. deze 23-jarige 

roeselarenaar werkt sinds 

1 juni voor vzw leJo, in op-

dracht van de stad ninove. 

een gesprek:  

Waar ligt eigenlijk het verschil 
met de taak van Bjorn? 
Behalve de leeftijd waarop we 
ons richten (Anasse vanaf 12 
jaar, Bjorn vanaf 18 jaar, nvdr) is 
er weinig verschil. Ons doel blijft 
hetzelfde: jongeren opzoeken en 
aan de slag gaan met hun noden 
en verlangens. Zinvolle vrije-
tijdsbestedingen voorzien door 
middel van projecten, activiteiten, 
ontmoetingsruimte. Dit kadert in 
het project ‘STERK’ dat we heb-
ben uitgewerkt in samenspraak 
met de jeugddienst en enkele 
lokale partners. In dat project 
willen we jongeren weerbaarder 
maken in de maatschappij. Dit 
kan gaan over verslaving, groeps-
druk, … 

Jullie werk is meer dan ‘hang-
jongeren’ alleen? 
Hangjongeren worden vaak 
omschreven als ‘overlastbezor-
gers’. Veel mensen lopen er in 
een boogje omheen. Ze maken 
mensen bang. De vraag is alleen 
waarom… 
We gaan zeker niet ontkennen 
dat er soms problemen zijn. Toch 
is dit naar ons gevoel eerder de 
uitzondering dan de regel. Maar 
als jeugdopbouwwerker zijn wij 
geen overlastbestrijders. Wij gaan 
nooit bij een groep jongeren gaan 
en zeggen dat ze zich moeten 
verplaatsen of dat ze niet mogen 
samenkomen. 
Wij proberen altijd te vertrekken 
vanuit een positief contact met 
jongeren. Via informele babbels 
proberen we in te spelen op 
hun noden en behoeften.  
We proberen hen meer initiatief 
en verantwoordelijkheid te laten 
opnemen binnen de werking.  
We creëren situaties waarin ze 
kunnen experimenteren met 
nieuwe vaardigheden om hen zo 
aan te spreken op hun sterktes.

‘Ons doel: 
jongeren opzoeken en 
aan de slag gaan met 

hun noden en 
verlangens. En zorgen 

voor zinvolle 
vrijetijdsbestedingen 

door middel van 
projecten, activiteiten, 

ontmoetingsruimte.

’
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Waren het drukke eerste 
maanden? 
De zomervakantie was erg 
druk. Elke maandag, dinsdag en 
donderdag was de ontmoetings-
ruimte in De Kuip open. Dagelijks 
zagen Bjorn en ik daar toch zo’n 
40 à 50 jongeren. Die momenten 
heb ik gebruikt om in contact te 
komen met de jongeren en hen al 
wat beter te leren kennen. Bjorn 
en ik waren afwisselend ook elke 
woensdag te vinden in de Groe-
neweg voor Street Action Groe-
neweg. Elke woensdag gaven we 
er activiteiten aan de jongeren 
van die buurt samen met enkele 
monitoren van de jeugddienst. 
En dan heb ik het nog niet over 
de kampen die ik begeleidde of 
alle andere activiteiten die we 
organiseerden: een voetbaltor-
nooi, bumperballtornooi, we zijn 
gaan kajakken, we hebben een 
filmavond gehouden, … 

Is het nu nog steeds zo druk?
Het blijft druk, ja. We willen de 
ontmoetingsruimte toch een 
drietal dagen in de week open-
houden. Maar daarover gaan we 
nog in overleg met de jongeren 
zelf. Sowieso komen ook heel wat 
jongeren langs na schooltijd. Bij 
ons kunnen ze even uitblazen of 
hun verhaal vertellen, als ze daar 
nood aan hebben tenminste. 
Naast De Kuip heb ik het ook 
erg druk met vormingen en 
vergaderingen.

Blijft er nog tijd over voor 
hobby’s? 
Ik sport erg graag. Ik heb zelf der-
tien jaar gevoetbald. De laatste 
jaren begon ik mij wat minder te 
amuseren en ben nu sinds twee 
seizoenen officiële scheidsrechter. 
Daar zet ik mij volop voor in.
Op dit moment fluit ik vooral 
nog de jeugdploegen.     

weetjes over anasse
> geboren op 13 december 1992 
> studies: leerkracht lichamelijk opvoeding en informatica 
> woont in Roeselare 
> is scheidsrechter bij de Belgische voetbalbond 
> sinds 1 juni aan de slag als jeugdopbouwwerker in Ninove
> Anasse bereik je via 0492 22 06 48, anasse.benbrahim@lejo.be 

of op facebook: Anasse van Lejo.

Op zaterdag 19 november  
geeft lokaal talent het beste  
van zichzelf tijdens  
Bands @ de Kuip! KSA Sint Baafs 
Ninove doet de bar. Onder het 
motto ‘lokaal talent een podium 
geven’ staan volgende groepen 
op het programma:

> Solitude Within (20 uur)
> Barking at the Mailman 

(21.30 uur)
> watchoutforthegiants  

(23.30 uur)

Gratis, jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove.     

In november organiseert de 
jeugddienst samen met PTI 
Ninove een reeks gratis vor-
mingen over sociale media. De 
leerlingen van het laatste jaar 
Multimedia geven meer info over 
sociale media (Facebook, Skype, 
Instagram,…) aan geïnteresseerde 
(groot)ouders. Je kan ook zelf een 
thema voorstellen. Op volgende 
data kan je terecht in de klassen 
multimedia van PTI Ninove (Cen-
trumlaan 160 in Ninove):

> maandag 14 november  
van 10.30 uur tot 12.00 uur

> vrijdag 18 november  
van 9.30 uur tot 11.00 uur

> maandag 21 november  
van 10.30 uur tot 12.00 uur

> vrijdag 25 november  
van 9.30 uur tot 11.00 uur

Je kan naar meerdere momenten 
komen, je kiest dan wel telkens 
een ander thema. Je kan kiezen 
uit volgende thema’s:

> een e-mailaccount aanmaken 
(heb je nog geen account, 
dan moet je eerst deze ses-
sie volgen vooraleer je een 
tweede sessie kan volgen)

> Skype / Facetime
> Facebook
> Youtube
> Instagram

Inschrijven op voorhand is 
verplicht (het aantal plaatsen is 
beperkt per moment) en kan bij 
de jeugddienst, jeugdcentrum 
De Kuip, Parklaan 1, 054 31 05 00, 
jeugd@ninove.be.     

bands @ de kuiP

jonG en oud oP soCiale media
Vormingen sociale media i.s.m. pti Ninove

Meer in
fo

Jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00
www.jeugdninove.be 
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dE GEZiNSREcoNSTRucTiE VAN dE STAd NiNoVE 
(16E EEuW-1802) WELdRA VAN dE PERS, 
iNTEKENEN KAN Nu

AcAdEmiE muZiEK WooRd EN dANS STELT VooR
bRoodJE WooRd
Voorstelling door de leerlingen Woordkunst.

> Zaterdag 26 november om 11 uur, 14 uur, 16.30 uur en 20 uur.
> Academiezaal, Parklaan 13, Ninove.
> Kaarten: 6 euro (leerlingen academie gratis toegang, wel reserveren).

Meer info? Academie Muziek, Woord en Dans, academie.mwd@ninove.be, 054 33 47 25

ERFGoEdcEL dENdERLANd LANcEERT WEbSiTE 
mAdEiNdENdERLANd
Op zoek naar oude postkaarten, foto’s, personen of krantenartikels uit Ninove, Aalst, 
Denderleeuw, Erpe-Mere en Lede? Vanaf 10 november ontdek je op de gloednieuwe website 
www.madeindenderland.be het digitale erfgoed uit Denderland vanuit je luie zetel. De website 
zal continu worden aangevuld met nieuw materiaal. 

Meer info? www.madeindenderland.be (vanaf 10 november) 

Meer in
fo

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

GeschenKbon

Betaal hier 
met je

dE GEScHENKboN 
op zoek naar een leuk geschenkje?

Aan het onthaal in het stadhuis kan je 
geschenkbonnen van de stad kopen van 5, 10, 
25 en 50 euro. Deze geschenkbonnen kan je 
inruilen bij de deelnemende handelszaken in 
Ninove.

Waar kan je met de geschenkbon 
betalen?

De deelnemende handelszaken herken je aan 
een sticker op hun etalage. Vanaf 1 november 
vind je ook alle locaties op een mooi, duidelijk 
plannetje, te verkrijgen aan de onthaalbalie in 
het stadhuis. Dit plan kwam tot stand i.s.m. de 
Provincie Oost-Vlaanderen.
Voor de meest actuele informatie, check 
www.ninove.be.

dAG VAN dE mARKT 

De marktkramers en de stad zetten al voor de 
6de keer hun beste beentje voor tijdens de 
Dag van de Markt op 1 november.
Op het programma: kortingen, geschenkjes, 
proevertjes én een supertombola. Koop je iets 
bij de deelnemende marktkramers, dan krijg je 
een tombolabiljet. Je stopt dit ingevuld in de 
wedstrijdbox op de Centrumlaan (ter hoogte 
van het kruispunt met de Kaardeloodstraat). 
De trekking gebeurt om 5 voor 12 uur! Je kan 
verschillende pakketten met producten van 
de deelnemende handelaars winnen.

dAG SiNTERKLAASJE!
intocht van de Sint  
met de stoomboot

Op zaterdag 19 november komt de Sint op-
nieuw met de stoomboot aan in Ninove! Alle 
kindjes worden aan de Denderkaai verwacht 
voor een hartelijk onthaal. 
Vanaf 13 uur brengen de Totoff Clowns zang 
en dans. Tussen 14 uur en 14.30 uur zetten de 
Sint en zijn Pieten voet aan wal en begroeten 
zij alle aanwezigen. In de zaal van café  
Den Belleman kunnen de kindjes 
op de foto met de Sint en wacht 
hen nog een kleine verrassing 
(tot 18.30 uur). 

Meer info: 
Sint Nicolaasvrienden, 
054 32 15 85

de Sint in zwembad de Kleine 
dender

Sinterklaas en Zwarte Piet brengen op zondag 
20 november tussen 10 uur en 13 uur een 
bezoekje aan het zwembad. Ze hebben voor 
alle kinderen een lekkere verrassing mee.

Meer info: zwembad De Kleine Dender, 
dekleinedender@ninove.be, 054 33 40 64

de Sint in de Kuip

Zondag 4 december komt De Sint naar 
De Kuip voor een grootse Sinterklaasshow. 
Een show voor kinderen tot 12 jaar met 
heel veel muziek, dans en zang. Start om 

14.30 uur (deuren 14 uur). Inkom: 3 euro 
(vermindering voor houders UiTpas aan 
kansentarief), show, drankje en snoeppak-
ket inbegrepen.

Meer info: jeugddienst,  
jeugd@ninove.be, 054 31 05 00

Herman Van Isterdael en Guy Borighem 
(†) werkten samen aan de uitgave van de 
parochieregisters van de stad Ninove, een 
volumineus werk dat onmisbaar is voor al 
wie aan de slag wil met zijn stamboom in de 
Ninoofse regio. 

hoe kan je bestellen?

Intekenen op de publicatie kan tot 1 december 
2016. Wanneer je het werk zelf komt afhalen, 
schrijf je 50 euro over op rekeningnummer 
IBAN BE62 0001 0070 1861 van Herman Van Is-
terdael. Intekenaars worden later op de hoogte 
gebracht van de datum van afhaling. Wil je het 
werk thuis ontvangen, dan betaal je 12,5 euro 
verzendingskosten en schrijf je 62,5 euro over. 
Vergeet niet je volledig adres te vermelden!

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
Herman van Isterdael
herman.van.isterdael@telenet.be 
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11.2016
te gast in november PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

do 10.11.2016 
Toneelstuk ‘Dementie, je staat er niet alleen voor’ /
SEL Zorgregio Aalst
053 76 57 87

za 19.11.2016
Niels De Stadsbader 
www.teleticketservice.com

do 26.11.2016  
Concert / St-Cecilia Appelterre 
0496 25 18 90 

Polyvalente zaal De Linde

vr 18, za 19  en zo 20.11.2016
Boekenbeurs / Davidsfonds Meerbeke 
054 33 37 91

di 08.11.2016 / 20.00 uur
THEATER ANTIGONE Theater & Woord
Oeps (Of het Groote Mondiale Taartgevecht in 
17,5 burleske sketches)

wo 09.11.2016 / 20.00 uur
LES COMBATTANTS  Film

zo 20.11.2016 / 15.00 uur
ROXY THEATERPRODUCTIES  Theater & Woord   
Tarara

zo 20.11.2016 / 10.00 uur / 13.00 uur
JEUGD & MUZIEK  Workshop + familievoorstelling   
Alle klanken van de regenboog (3 tot 5 jaar)

wo 23.11.2016 / 20.00 uur
BILLY AND BLOOMFISH  Muziek
Americana, Roots & Blues

zo 27.11.2016 / 20.00 uur
ENSOR STRIJKKWARTET & JAN DECLEIR Klassieke muziek
Les Vendredis

wo 30.11.2016 / 20.00 uur
LAZARUS EN ’T ARSENAAL MECHELEN  Theater & Woord
Jawoord

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog

L A AT S T E  T I C K E T S



In Oeps, of het Groote Mondiale 
Taartgevecht in 17.5 burleske sket-
ches voert Theater Antigone de 
befaamde War Rooms op, waar 
steeds weer dezelfde beslissingen 
worden getroffen en oorlogsin-
tenties worden omgezet in daden. 
Een eindeloze en uitzichtloze car-
rousel van geopolitieke spelletjes 
waarvan de details vervagen en 
die eigenlijk terug te voeren is tot 
één langgerekt groot taartgevecht.

In de stijl van onder meer Dr. 
Strangelove van Stanley Kubrick 
en Shit Happens van David Hare 
wordt Oeps… geen loodzwaar 
torsen van een vreselijke geschie-
denis, maar een bijtende satire die 
toont wat we steeds weer lijken te 
vergeten.

“Dit grandioze ‘taartengevecht’ 
voelt als een bedorven taart die 
met zwier in je gezicht gegooid 
wordt. Het oogt fantastisch, het 
voelt zacht, het is onvergetelijk, 
het is theater op z’n best - scherp 
én zot - maar het smaakt zó bitter 
en het zet zo hard aan het denken 
en twijfelen over onze huidige we-
reldleiders…  Als u dit jaar maar 
een keer naar het theater wilt of 
kunt, kiest u dan voor deze voor-
stelling.” (Els Van Steenberghe in 
Knack Focus)

 “Wie een regenboog ziet, wil meteen gaan zingen....”

Hoe zou onze wereld eruit zien 
zonder kleuren? Kleuren maken 
je wakker en blij! De muzikanten 
van Oxalys reizen door een we-
reld vol kleur en klank, op zoek 
naar een regenboog om prinses 
Mathilde voorgoed te genezen van 
haar slaperigheid. Daarvoor moe-
ten ze wel eerst de draak verslaan! 
Gelukkig krijgen ze hulp van de 
kinderen. Door het samen zingen 
van het regenbooglied komt alles 
goed.

Een interactieve en intieme 
voorstelling voor de jongste 
oren, boordevol muziek van o.a. 

Brahms, Liadov en Bach. Kortom 
alle klanken van de regenboog.

Duur: 50 min. (workshop) +
40 min. (voorstelling)

Een luchtige relatiekomedie van An Swartenbroekx.

De boezemvriendinnen 
Carla en Joke hebben het 
moeilijk: ze zitten volop in 
de midlifecrisis... van hun 
mannen! Samen zoeken ze 
wanhopig een manier om 

hun echtgenoten terug met 
de voetjes op de grond te 
krijgen.
Maar de dames zitten zelf 
ook op ‘tram vier’: ze zijn 
onzeker over hun uiter-
lijk, hun bijna uitgespeelde 
moederrol, hun seksuele 
behoeften. Door al die twij-
fels worden de pogingen 
om hun mannen opnieuw 
voor zich te winnen tame-
lijk stuurloos. Hun steeds 
groteskere paniek-acties 
brengen hen in erg woelig 
vaarwater. En dus wordt het 
pompen of verzuipen.

Theater & Woord
Theater Antigone  

Oeps (Of het Groote Mondiale Taartgevecht 
in 17,5 burleske sketches)

zo 20.11.2016
15.00 uur
CC De Plomblom

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

di 08.11.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00
GEZINSBOND: € 11,20 of gratis

Arnaud lijkt een rustige zomer 
tegemoet te gaan tussen zijn 
vrienden en zijn familiezaak, 
totdat hij Madeleine ontmoet. 
Arnaud is een rustige jongen 
die de dingen neemt zoals ze 
komen en die houdt van een 
goede lach. Madeleine is even 
bruusk als ze mooi is. Ze is 
gespannen en bereidt zich 

voor op het ergste met pro-
fetieën over de komende dag 
des oordeels. Ze vecht, loopt, 
zwemt en dwingt zichzelf tot 
het uiterste. Arnaud laat zich 
zelfs overhalen om samen met 
Madeleine zich in te schrijven 
in een Army Boot Camp. Hun 
liefdesverhaal is eerder een 
overlevingsverhaal.

Frankrijk – 2014
Komedie/Romantiek 
98 minuten

Regie: Thomas Cailley
Met: Adèle Haenel, Kévin 
Azaïs, William Lebghil, 
Brigitte Roüan, Nicolas 
Wanczycki

Film
Les Combattants 

Theater & Woord   
Roxy Theaterproducties 

Tarara (I.s.m. Ouderenadviesraad Ninove)

Workshop + familievoorstelling   
Jeugd & muziek

Alle klanken van de regenboog (3-5 jaar)

zo 20.11.2016
10.00 uur / 13.00 uur

Bib + CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00

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

wo 09.11.2016
14.00 uur / 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

l a at s t e  t i c k e t s



In Oeps, of het Groote Mondiale 
Taartgevecht in 17.5 burleske sket-
ches voert Theater Antigone de 
befaamde War Rooms op, waar 
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In de stijl van onder meer Dr. 
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en Shit Happens van David Hare 
wordt Oeps… geen loodzwaar 
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wordt. Het oogt fantastisch, het 
voelt zacht, het is onvergetelijk, 
het is theater op z’n best - scherp 
én zot - maar het smaakt zó bitter 
en het zet zo hard aan het denken 
en twijfelen over onze huidige we-
reldleiders…  Als u dit jaar maar 
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kunt, kiest u dan voor deze voor-
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zonder kleuren? Kleuren maken 
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van Oxalys reizen door een we-
reld vol kleur en klank, op zoek 
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haar slaperigheid. Daarvoor moe-
ten ze wel eerst de draak verslaan! 
Gelukkig krijgen ze hulp van de 
kinderen. Door het samen zingen 
van het regenbooglied komt alles 
goed.

Een interactieve en intieme 
voorstelling voor de jongste 
oren, boordevol muziek van o.a. 

Brahms, Liadov en Bach. Kortom 
alle klanken van de regenboog.

Duur: 50 min. (workshop) +
40 min. (voorstelling)

Een luchtige relatiekomedie van An Swartenbroekx.

De boezemvriendinnen 
Carla en Joke hebben het 
moeilijk: ze zitten volop in 
de midlifecrisis... van hun 
mannen! Samen zoeken ze 
wanhopig een manier om 

hun echtgenoten terug met 
de voetjes op de grond te 
krijgen.
Maar de dames zitten zelf 
ook op ‘tram vier’: ze zijn 
onzeker over hun uiter-
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behoeften. Door al die twij-
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groteskere paniek-acties 
brengen hen in erg woelig 
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zelfs overhalen om samen met 
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in een Army Boot Camp. Hun 
liefdesverhaal is eerder een 
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l a at s t e  t i c k e t s

In het verleden toerden deze 
twee klasbakken met de Blue(s) 
Angels & About Queens of the 
blues in en doorheen gans Euro-
pa. Ze waren de support act voor 
Bill Wyman and his Rhythm 
Kings, met Albert Lee, Georgy 
Fame & Mick Taylor (UK), als-
ook voor The Holmes Brothers.

Nu, staan ze als duo ‘Billy & 
Bloomfish’ sterker dan ooit te 
voren.
Kathleen Vandenhoudt en Pa-
scale Michiels weten indruk te 
maken met hun puur rauw har-
monieus stemmenwerk en hun 
eigenwijs gitaarspel. Ze zijn de 
enige band in Europa die, hun 

homemade akoestische Ameri-
cana, Roots, Blues spelen op de 
authentieke Chinese Maangi-
taar. Doe daar een flinke dosis 
good-vibes bij en men heeft al de 
ingrediënten voor een verassende 
live-act.

Muziek
Billy and bloomfish
Americana, Roots & Blues

wo 23.11.2016
20.00 uur

Kantfabriek,
Burchtdam 4, 9400 Ninove

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00

ABO: € 11,20

Klassieke muziek
Ensor Strijkkwartet & 

Jan Decleir
Les Vendredis

zo 27.11.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20

St. Petersburg, 1850. Elke vrijdag-
avond inviteerde M. Belaïev, steen-
rijke houthandelaar en amateur 
violist, in zijn paleis een bont ge-
zelschap muziekliefhebbers om te 
componeren en te musiceren. Ele-
gante mannen en vrouwen vleiden 
zich in sofa’s, Perzische kussens en 
love seats. Ze gaven zich over aan 
muzikale pareltjes, heerlijk eten, 

zoete woorden en roddels! 
Het Ensor strijkkwartet brengt 
deze avonden terug tot leven. Jan 
Decleir staat in voor de roddels en 
de mooie woorden. Ze vinden el-
kaar in de liefde voor deze muziek 
en de fascinerende periode waarin 
ze ontstaan is. 

U kunt erbij zijn!

Ingmar Bergman schreef Scènes uit 
een huwelijk. Pieter Genard en Lot-
te Heijtenis schrijven hetzelfde stuk 
opnieuw. Ze delen een liefde voor 
vragen. En ze zijn het eens over een 
heleboel dingen maar vooral over 
het feit dat elke keuze die je maakt 
ook wel eens de foute kan zijn. ‘Nee’ 
zeggen kunnen ze tamelijk goed, ‘ja’ 
zeggen is lastiger. Deze voorstel-
ling, omdat ze daar iets aan wilden 
doen.

In den beginne was het woord. 
En het woord was ja.

Van en met: Pieter Genard en 
Lotte Heijtenis, Lisbeth Gruwez, 
Karen De Wolf, Bart Luypaert, 
Gerrit Valckenaers, Geert Wae-
geman, Rutger Mollen, Jonas De 
Smet, LAZARUS en ‘t Arsenaal.

Theater & Woord
Lazarus en

’t Arsenaal Mechelen 
Jawoord

wo 30.11.2016
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00

-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

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

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

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

website www.ccdeplomblom.org.

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

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

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

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

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

en mindervaliden.
- Voor bepaalde voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum 

krijgen – 26-jarigen 50% korting.
- Groepen vanaf 15 personen krijgen voor theater en klassieke muziek 

20% korting.
- Academies krijgen 50% korting voor het bijwonen van voorstellingen 

in klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum is 

er een speciale korting voor houders van een kansenpas.

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie in de inkomhal van het 

cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgegevens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT verwacht WORDT VERWACHT
vorming december 2016

Natuurlijke en biologische wijnen proeven 
We gaan wijnen proeven: verdienstelijke en eerlijke wijnen 
voor op weekdagen én bijzondere wijnen voor bijzondere 
gelegenheden. Joost Prové, sommelier van dienst legt zich 
toe op wijndomeinen die biologisch en bio-dynamisch 
werken. 

Datum: 1 sessie: woensdag 9 november 2016
van 19.30 uur tot 22.00 uur
Prijzen: € 15,00 (standaard), € 7,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Joost Prové
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang 
vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)

Info en inschrijvingen:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30, E-mail vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be 
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.

vr 02.12.2016
GROOTE LITERATUUR 3 Literatuur

za 03.12.2016
NELE GOOSSENS, SLONGS DIEVANONGS EN SANDRINE Amusement
Vaginamonologen

wo 07.12.2016 
LE MERAVIGLIE Film

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

do 15.12.2016
TONEELGROEP MAASTRICHT  Theater & Woord
Othello

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

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

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g
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HUlp BiJ de opVoeding 
huis van het kind informeert
Heb je vragen over opvoeding? Weet je even niet goed hoe het verder moet? Vorige 

maand kon je lezen waar je andere ouders kan leren kennen. Zij kunnen een grote steun 

bieden. soms zijn deze informele gesprekken echter niet voldoende. Heb je nood aan 

meer professionele hulp? dan kan je hulp vragen aan onderstaande diensten.

Centrum Algemeen Welzijn (CAW) 

> Wat? CAW helpt mensen met al hun 
vragen en problemen rond welzijn. Je kan 
mailen, chatten, bellen of langsgaan

> Voor wie? Ouders die 25 jaar of ouder zijn 
> Prijs? Gratis 
> Contact: Oude Kaai 44, Ninove,  

078 150 300, www.caw.be, 
onthaal.ninove@cawoostvlaanderen.be

  
Jongeren Advies Centrum ( JAC)

> Wat? Problemen thuis? Vragen over seks, 
drugs, pesten,...? Je kan mailen, chatten, bel-
len of langsgaan

> Voor wie? Voor jongeren tussen 12 en  
25 jaar 

> Prijs? Gratis 
> Contact: Parklaan 1, Ninove. Na afspraak 

of op dinsdag van 16 tot 18 uur of op 
woensdag van 15 tot 17 uur, 0471 52 38 50, 
jac.ninove@cawoostvlaanderen.be,  
www.jac.be   

Centrum voor kinderzorg en  
gezinsondersteuning (CKG)

> Wat? Een medewerker komt bij je thuis. 
Samen zoeken jullie oplossingen voor 
problemen in de opvoeding

> Voor wie? Voor ouders met kinderen tot 
12 jaar

> Prijs? Gratis
> Contact: 

- CKG Den Boomgaard Lierde   
Langemunte 10, Lierde, 055 42 36 53 

- CKG Het Boompje Aalst   
St.-Gudulastraat 2a, Aalst,  053 21 46 98 

triple p 

> Wat? Samen met andere ouders volg je 
sessies rond positieve opvoeding

> Voor wie? Voor ouders met vragen rond 
opvoeding

> Prijs? Gratis
Op zoek naar een Triple P-sessie? Neem con-
tact op met het CKG in je buurt

de mee-ander

> Wat? Een problematische opvoedingssitu-
atie? Je krijgt tijdelijke steun via wekelijkse 
bezoeken bij jou thuis of via gesprekken

> Voor wie? Gezinnen met kinderen tot  
18 jaar

> Prijs? Gratis
> Contact: Gasthuisstraat 19,  

Geraardsbergen, 054 42 24 92 

Geen banale ziekte
De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om de 
chronisch zieken, 65-plussers en zwangere 
vrouwen (die op het ogenblik van het griep-
seizoen 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 griepvaccinatie is de enige manier 
om griep te voorkomen en 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 complicaties. Bovendien vermindert 
de kans dat een al aanwezige ziekte verergert 
(bijvoorbeeld ontregeling van je diabetes).
Het vaccin is veilig, ook voor zwangere 
vrouwen. Het griepvaccin bevat geen levende 
virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken.
Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, 
en voor risicogroepen wordt het voor bijna de 
helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorg-
centra is het griepvaccin gratis. 

tip
Opvoeden is boeiend, maar ook vermoei-
end. Iedereen zit weleens met de handen 
in het haar! 

Meer in
fo

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

Meer in
fo

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

geef griep 
geen kans!
elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is griep gevaarlij-

ker dan voor andere. ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezond-

heidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren 

lopen een hoger risico op complicaties door griep. deze risicogroepen laten 

zich best vaccineren tegen de griep.
GRATiS EHbo  
cuRSuSSEN biJ HET 
RodE KRuiS NiNoVE
basiscursus eerste hulp

Je leert kleine en grote wonden verzorgen, 
reanimeren, omgaan met verstikking, breuken, 
verstuikingen, vergiftiging, hartaanval…
6 lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur in het 
leslokaal van Het Rode Kruis, Paul De Mont-
plein 10, Ninove.

Data: 11, 18, 25 november en 2, 9,  
16 december. Examen (praktische proef)  
op 20 en 23 december.
Wie slaagt, mag instappen in het tweede deel: 
cursus Helper.

Info en inschrijving: 0476 48 60 12, 
pascalroobaert@hotmail.comfacebook.com/CCDePlomblom
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- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum is 

er een speciale korting voor houders van een kansenpas.
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- Via overschrijvingen met betaalgegevens via bevestigingsmail
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- Online via betaallink
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We gaan wijnen proeven: verdienstelijke en eerlijke wijnen 
voor op weekdagen én bijzondere wijnen voor bijzondere 
gelegenheden. Joost Prové, sommelier van dienst legt zich 
toe op wijndomeinen die biologisch en bio-dynamisch 
werken. 

Datum: 1 sessie: woensdag 9 november 2016
van 19.30 uur tot 22.00 uur
Prijzen: € 15,00 (standaard), € 7,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Joost Prové
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang 
vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)

Info en inschrijvingen:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30, E-mail vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be 
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.

vr 02.12.2016
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za 03.12.2016
NELE GOOSSENS, SLONGS DIEVANONGS EN SANDRINE Amusement
Vaginamonologen

wo 07.12.2016 
LE MERAVIGLIE Film

za 10.12.2016
S. BAPTIST EN ENSEMBLE POLYGONE Muziek
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do 15.12.2016
TONEELGROEP MAASTRICHT  Theater & Woord
Othello
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NIEUWE WEBSITE CC DE PLOMBLOM!
Met veel trots kondigen we de nieuwe website
van CC de Plomblom aan. 
Een mooie overzichtelijke site waar je informatie kan terugvinden 
over het cultuurcentrum, de programmatie, zaalverhuur, nieuwtjes, 
enz... Neem alvast een kijkje op

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g
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Op donderdag 10 november, in de namid-
dag, maken de vaderlandslievende verenigin-
gen en het stadsbestuur een rondrit langs de 
herdenkingsmonumenten in de verschillende 
deelgemeenten. Aan elk monument wordt 
een bloemenhulde gebracht. Aan de lagere 
scholen wordt gevraagd om deel te nemen 
aan de bloemenhulde in hun deelgemeente.

Uurregeling:
Verzamelen aan het stadhuis              12.00 uur
Vertrek met de bus  12.25 uur
Ninove (begraafplaats 
              Denderhoutembaan)             12.40 uur
Okegem (kerk) 13.00 uur
Meerbeke (kerk) 13.15 uur
Denderwindeke (kerk) 13.30 uur
Appelterre (kerk) 13.50 uur
Voorde (kerk) 14.00 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
Ninove 

(monument aan het Kerkplein)    15.45 uur

Op vrijdag 11 november wijkt het stads-
bestuur voor de ‘grote’ plechtigheid uit naar 
Appelterre-Eichem. Niet toevallig is dit de 
deelgemeenten waar ’11 november’ nog 
het sterkst gevierd wordt. Er is een actieve 
Krijgsgevangenenbond / Strijdersbond voor 
de Vrede, die samen met de plaatselijke 
basisschool en de lokale muziekmaatschappij 
St-Cecilia voor de organisatie tekent. 
De herdenkingsplechtigheid begint om 
9.30 uur met een plechtige eucharistieviering 
in de St-Gertrudiskerk van Appelterre-Eichem. 
Na de bloemenhulde aan het herdenkings-
monument van Appelterre, om 10.15 uur, 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie 
St. Cecilia Appelterre Eichem, volgt om 
10.30 uur een ontvangst en receptie in zaal 
Pax (Appelterre Dorp 13, Appelterre). Tijdens 
deze ontvangst is er een tentoonstelling met 
‘vredelievende’ kunst- en knutselwerken die de 
schoolkinderen hebben gemaakt. 

‘Den Grooten Oorlog tussen de patatten’ 
combineert zelfgeschreven liedjes, waarge-
beurde verhalen, eigenhandig gecreëerde 
beelden en authentiek oorlogsmateriaal.

‘Den Grooten Oorlog tussen de patatten’ 
is een literair-muzikaal concert door kop-
pel en muzikaal duo Lien Kooijman en Bart 
Vanpeteghem. De voorstelling bekijkt op een 
unieke en speelse manier hoofdzakelijk WO I, 
maar ook andere oorlogen en conflicten én de 
actualiteit. Naast de liedjes (op instrumenten 
als piano, banjo, fluiten, accordeon en gitaar) 
en vertellingen kan je bijvoorbeeld kennisma-

ninoVe Herdenkt  
de ‘groote oorlog’
offiCiËle 11 novemberherdenkinG 
dit jaar in aPPelterre-eiChem
Zoals gebruikelijk wordt de 11 novemberherdenking in Ninove  
over twee dagen verdeeld. 

den Grooten oorloG  
tussen de Patatten
literair-muzikaal concert door lien & bart op 11 november

ken met heel wat oorlogsmaterialen, uiteraard 
onschadelijk, die Bart gevonden heeft in de 
velden van zijn kindertijd. De voorstelling 
biedt een verrassende kijk op de ‘Groote Oor-
log’. Je ontdekt hoe het leven was als soldaat, 
je leert dat je van oorlogstuig werktuigen kan 
maken en je beseft nog meer dat oorlog geen 
zin heeft en vele generaties nazindert. 

praktisch

> 11 november, 20 uur
> Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove
> Toegang: 5 euro



1717

tentoonstellinG  
‘boter bij de vis’ 
de belgen en hun voedsel tijdens de 
eerste Wereldoorlog

De tentoonstelling ‘Boter bij de vis’, vanaf 7 no-
vember tot de dag voor Kerstmis in de Hospitaal-
kerk, focust op de problematische voedselsi-
tuatie tijdens de Eerste Wereldoorlog en de 
creativiteit van de bevolking om daarmee om 
te gaan. 

De Groote Oorlog was zwaar voor arm en 
rijk. Van bij het begin was er een tekort aan 
voedsel. Het weinige dat er was, werd duur 
verkocht op de zwarte markt. Landbouwers 
en handelaars eisten ‘boter bij de vis’ en wil-
den direct betaald worden bij levering. Bijna 
het hele gezinsbudget ging op aan voeding. 
Brouwersvrouw Flavie De Preter uit Antwer-
pen schreef in haar dagboek op 17 maart 
1916: “Ik heb onlangs nog tegen een vriendin 
gezegd dat iedere keer dat ik een Duitser zie, 
ik een gram aan gewicht verlies. Wat heeft ze 
gelachen!” Op dat moment was ze al 13,5 kg 
vermagerd en woog ze nog 49,5 kg. “Het is erg, 
maar ik troost me. Ik ben niet de enige.”
 
Deze en meer getuigenissen over de manier 
waarop rijk en arm omgingen met voeding 
tijdens WOI, krijg je te zien en te horen op 
de tentoonstelling ‘Boter bij de vis’, ontwikkeld 
door CAG (Centrum Agrarische Geschiedenis). 

praktisch

> van 7 november tot 24 december, elke 
dag van 9 uur tot 17 uur 

> Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove
> zondag 27 november, 11 uur: ‘De 

opgeëisten van 1916’: aperitieflezing 
door Georges Vande Winkel & Bart 
Merckaert. Gratis

de oPGeËisten  
van 1916
Nieuwe Ninoofse oorlogsgazet en 
land van Aalst focussen op zelfde 
erfgoedthema

Georges Vande Winkel en Bart Merckaert de-
den de voorbije jaren een grondig onderzoek 
naar ‘de opgeëisten van 1916’ in het voorma-
lige kanton Ninove. Dit kanton omvatte bijna 
het hele huidige Ninove (met uitzondering 
van Voorde) maar ook Denderhoutem, Den-
derleeuw en Iddergem. Vanaf oktober 1916 
namen de Duitsers hier en elders in België 
tienduizenden mannen op, in totaal meer dan 
120.000. Zowat de helft werd naar Duitsland 
op transport gezet, de andere helft – waaron-
der ook de gedeporteerden uit Ninove - werd 
als zogenaamde Zivil Arbeiter gedeporteerd 
naar het bezette deel van Frankrijk om daar 
ware slavenarbeid te verrichten achter het 
front. 

De zevende editie van de Ninoofse Oorlogs-
gazet, gebruikt ‘de opgeëisten van 1916’ als 
kernthema. 
Ook Het Land van Aalst, het tijdschrift van 
de gelijknamige geschiedkundige vereniging, 
publiceert over ‘de opgeëisten van 1916’ een 
themanummer. Het themanummer wordt, in 
samenwerking met de stad Ninove en Erfgoed 
Denderland, als aparte publicatie verkocht.  

praktisch

> vrijdag 11 november, 19.30 uur tijdens  
de tentoonstelling ‘Boter bij de vis’ in de 
Hospitaalkerk van Ninove: voorstelling 
Ninoofse Oorlogsgazet 7 en ‘De opgeëis-
ten van 1916’ van Land van Aalst

> Ninoofse Oorlogsgazet 7 kost 1 euro en is 
vanaf 10 november te koop in het stad-
huis, het oud stadhuis en de bibliotheek

> ‘De opgeëisten van 1916’ van Land van 
Aalst kost 5 euro en is vanaf 10 novem-
ber te koop in het oud stadhuis en de 
bibliotheek

> zondag 27 november, 11 uur tijdens  
de tentoonstelling ‘Boter bij de vis’  
in de Hospitaalkerk van Ninove:  
‘De opgeëisten van 1916’: aperitieflezing 
door Georges Vande Winkel & Bart 
Merckaert. Gratis.

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

ninove houdt 

reVeil 
oP 1 november
REVEIL laat op 1 november (Allerheiligen) 
overal in Vlaanderen begraafplaatsen her-
opleven in een mooie gloed van muziek en 
hartverwarmende levensverhalen. Ninove 
neemt deel aan REVEIL en organiseert een 
moment op de stedelijke begraafplaats van 
Ninove (Denderhoutembaan / Groeneweg). 
Het Jachthoornkorps van KSA Geraardsbergen 
zorgt voor passende muziek. Stadsdichter 
Willie Verhegghe bezorgt de mensen die een-
zaam sterven en begraven worden een fractie 
van een waardig afscheid door een passend 
vers voor te lezen.

praktisch: 

> Dinsdag 1 november, 17 uur. 
> Begraafplaats van Ninove,  

Denderhoutembaan / Groeneweg
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cARNAVAL
‘SJiKKE diNGES’
opening carnaval 2017

Carnaval 2017 wordt officieel geopend op vrij-
dag 11 november om 11.11 uur in zaal Cloë, 
Merellaan 46, Ninove. Vaste groepen kunnen 
er na de opening (tot 13 uur) het carnavalsre-
glement afhalen.

inschrijven als losse carnavalsgroep

Losse groepen kunnen van 12 november 
tot 25 november inschrijven. Dit kan enkel 
door het inschrijvingsformulier te mailen naar 
evenementen@ninove.be of via de post op te 
sturen naar dienst evenementen, Oudstrijders-
plein 6, 9400 Ninove.
De eerste 25 ingeschreven losse groepen kun-
nen deelnemen aan de carnavalsstoet.

reglementen en inschrijvingsformu-
lier losse groepen

De reglementen (vaste en losse groepen) en 
het inschrijvingsformulier (losse groepen) vind 
je op www.ninove.be > vrije tijd en toerisme > 
cultuur en evenementen > carnaval.
De reglementen kan je pas vanaf 12 november 
raadplegen.

oNTVANGST  
JubiLERENdE GRoEPEN

Bestaat jouw vereniging dit jaar 50, 75, 100, …
jaar? Wil je hiervoor ontvangen worden door 
het stadsbestuur tijdens de feestzitting van de 
gemeenteraad op maandag 19 december?

Stuur dan vóór 15 november een aanvraag 
voor deze ontvangst naar de dienst evene-
menten, (Oudstrijdersplein 6, Ninove, evene-
menten@ninove.be). Voeg bij de aanvraag een 
schriftelijke bewijs (stichtingsakte, uitnodiging/
flyer van eerdere feestvieringen…) waaruit 
blijkt dat je vereniging in aanmerking komt 
voor een jubileumviering.

de oCmW-raad besliste om een 

samenwerkingsverband aan te gaan 

met vzw levenslust, in het kader van 

het project autonoom wonen. de 

vzw biedt een internaatopvang aan 

kinderen en jongeren aan die om 

verschillende redenen (tijdelijk) niet 

meer kunnen worden opgevangen in 

hun thuismilieu. 

Uit de praktijk blijkt echter dat jongeren die 
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben vaak nog 
niet direct klaar zijn om volledig zelfstandig te 
wonen. Om voor dit probleem een oplossing 
te vinden, ontwikkelde vzw Levenslust het 
project autonoom wonen. Het project richt 
zich naar jongeren tussen 17 en 25 jaar die hun 
schoolse opleiding achter de rug hebben. Het 
verloopt in verschillende fases. In de eerste 
fase werken ze rond zelfstandigheid binnen 
de eigen leefgroep op de campus Levenslust. 
In een tweede fase starten ze een zelfstandig-
heidstraining in een eigen studio binnen de 

campus. In de laatste fase gaan ze over naar 
wonen in een studio of appartement buiten 
de campus, met begeleiding vanuit Levenslust. 

Het is in deze laatste fase dat OCMW Ninove 
een rol te spelen heeft. Door de samenwer-
kingsovereenkomst zal het OCMW zich ertoe 
verbinden om gedurende 1 jaar een appar-
tement te verhuren aan de jongere. Er werd 
uitdrukkelijk gekozen voor verhuring om de 
jongere in een realistische situatie terecht te 
laten komen. Op deze manier kan de begelei-
ding zich toespitsen op realistische uitgaven 
en kan de jongere gesterkt worden om na het 
jaar volledig zelfstandig te wonen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen 
OCMW Ninove en vzw Levenslust werd als 
pilootproject voor 1 jaar afgesloten. Nadien zal 
er een evaluatie plaatsvinden om de resultaten 
te bekijken en het verdere verloop van de 
samenwerking te bekijken.

oCmw ninove sluit samenwerkinGs-
overeenkomst met vZw levenslust

sinds september 2015 krijgen alle 

75-plussers in ninove een bezoek 

van de huisbezoekvrijwilliger van 

het project mobiel sociaal Huis. 

De vrijwilliger bezorgt aan de senior een 
zorggids met alle informatie over de dienst en 
hulpverlening voor senioren in de regio Nin-
ove. Het bezoek en de zorggids is gratis. Hoe 
ervaart nu z’n vrijwilliger de huisbezoeken bij 
de senior? Leentje Van den Bossche, vrijwil-
liger van het eerste uur, doet haar verhaal: 

‘Mijn vrijwilligerswerk bij het Project 
Mobiel Sociaal Huis ervaar ik als boeiend en 
confronterend, een verrijking maar ook soms 
emotioneel moeilijk. Boeiend en confronte-
rend  omdat ik in de leefwereld van mensen 
uit de leeftijdscategorie van mijn ouders, die er 
helaas niet meer zijn, terecht kom. Er zijn her-
kenningspunten, er worden verhalen verteld 
over vroeger. Een verrijking voor mezelf omdat 
ik een voldaan gevoel heb wanneer ik iemand 
een antwoord heb kunnen geven op zijn/haar 
vragen die meestal toekomstgericht zijn. Soms 

emotioneel moeilijk wanneer iemand aangeeft 
dat hij/zijn zijn/haar partner mist. Maar dat is 
dan opnieuw zo mooi dat ik deze mensen de 
ruimte kan geven om hierover te praten, een 
traantje te laten want dat is zo betekenisvol en 
zegt zoveel meer dan woorden.’

Ook zin om als huisbezoekvrijwilliger iets 
te betekenen voor de Ninoofse senior?
Neem gerust contact op met de 
coördinator Peggy Nys 0470 31 75 82 of 
info@mobielsociaalhuis.be
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OCMW Ninove
info@ocmw.ninove.be 
054 51 53 50

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 88

Meer in
fo

Mobiel sociaal huis
info@mobielsociaalhuis.be 
0470 31 75 82

een vrijwilliGer van het ProjeCt  
mobiel soCiaal huis aan het woord

VAcATuRES

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

Meer in
fo

> personeelsdienst,  
personeel@ninove.be

 054 31 33 06
> OCMW Ninove 

secretariaat@ocmw.ninove.be  
054 51 53 77 
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sportief ninoVe
activiteiten in  
november
Sportieve bijeenkomst van 
de blijf-fit-week editie 2016

Op 10 november kan je in het 
sportcomplex de Ommegang in 
Lede mee de voorbije Blijf-fit-
week evalueren. Sportieve  
50 plussers, die in 2017 voor de 
eerste keer willen mee gaan, zijn 
ook welkom op deze bijeenkomst.

barbarian run 

Zaterdag 19 november kan je 
deelnemen aan de Barbarian Run 
in De Gavers in Geraardsbergen.
Info en inschrijven via 
www.regiosportzov.be of 
www.facebook.com/
Barbarianobstaclerun

Sportkrasjel 

Zaterdag 26 november reikt de 
stad de Sportkrasjel uit: de verkie-
zing van de laureaten in de diverse 
sportcategorieën en er is de bekend-
making van de beste vrijwilliger, de 
beste organisator en de Lifetime 
Achievement Award. Vanaf 20 uur 
in sporthal ’t Sportstekske. 

schrijf je nu in!
Ninoofs zaalvoetbal- 
tornooi voor de jeugd

Tot 17 november kan je inschrij-
ven voor het zaalvoetbaltornooi 
voor de jeugd (duiveltjes tot 
knapen). Alle wedstrijden vinden 
plaats in ’t Sportstekske.
Speeldata:
> dinsdag 27 december: U14 en 

U15
> woensdag 28 december: U12 

en U13
> donderdag 29 december: U10 

en U11
> vrijdag 30 december: U6, U7, 

U8 en U9.

Sportkampen in  
de kerstvakantie

Je kan al online inschrijven voor 
de sportkampen van de kerstva-
kantie (sportdag voor kleuters 
en grootouders op 5 januari en 
danshappening op 6 januari) via 
www.ninove.be – sport en recre-
atie – online inschrijven.

Zwembaddagen
Zaterdag 19 en  
zondag 20 november 

De Aquafreezz, een reuze 
opblaasbare hindernissenbaan 
palmt het 25m bad in zwembad 
De Kleine Dender in, op zaterdag 
19 november van 13.30 uur tot 
16.30 uur en op zondag 

20 november van 9.30 uur tot 
16.30 uur. Enkel kinderen die min-
stens 50 m kunnen zwemmen, 
mogen de Aquafreezz onveilig 
maken. Zondag 20 november 
komen Sinterklaas en Zwarte Piet 
op bezoek tussen 10 uur en 
13 uur. Zij brengen voor alle kin-
deren een lekkere verrassing mee.

OCMW Ninove
info@ocmw.ninove.be 
054 51 53 50

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

Meer in
fo

kabinet burgemeester
burgemeester@ninove.be 
054 31 32 27

Wil je bij de overgang van oud 
naar nieuw vuurwerk afsteken? 
Dan kan dat enkel op 31 decem-
ber van 23.30 uur tot 1 januari 
2017 om 1 uur én na toelating 
van de burgemeester. Dien je 
aanvraag vóór 10 december in 
bij de burgemeester,  
Centrumlaan 100, Ninove,  
burgemeester@ninove.be. 

hou het veilig! enkele tips:

>  koop enkel vuurwerk in 
erkende en gespecialiseerde 
winkels die in het bezit zijn van 
een verkoopvergunning

>  sla het vuurwerk op buiten het 
bereik van kinderen en op een 
droge plaats

>  lees aandachtig de gebruiks-
aanwijzingen

>  steek geen vuurwerk af bij 
hevige wind

>  hou huisdieren op een  
veilige afstand

>  steek maar één vuurpijl per 
keer aan

>  steek nooit vuurwerk opnieuw aan
>  verwittig je buren dat je 

vuurwerk gaat afsteken zodat 
ze de nodige maatregelen 
kunnen treffen. In de buurt 
worden huisdieren best binnen 
gehouden. Dieren die buiten 
lopen, worden best in de stal-
len ondergebracht.

Steek je vuurwerk af zonder 
vergunning, dan riskeer je een 
GAS-boete. Je mag ook geen 
voetzoekers, thunderflashes, knal- 
en rookbussen laten ontploffen 
of wensballonnen oplaten.

Raadpleeg zeker ook de website 
van de FOD economie  
(http://economie.fgov.be) en lees 
de tips over de aankoop en het 
gebruik van feestvuurwerk.

NiEuWE KoRPScHEF

1 oktober startte Philippe De Cock als nieuwe korpschef van de politie-
zone Ninove. Hij laat politiezone Brakel achter zich, waar hij in 2010 aan 
het roer kwam als korpschef. Voordien heeft hij ervaring opgedaan bij 
zowat alle inlichtingendiensten van het land, bij de gerechtelijke politie 
en bij het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten. Hij is ook 
lid van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en docent crisismanage-
ment in de Voortgezette Opleiding Brandweerofficieren.

VuuRWERK TiJdENS dE FEESTdAGEN

Meer in
fo

zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be 
054 33 40 64  
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elke woensdag 
babbelonië Ninove

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

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

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

Ardennen-Dender vzw

elke donderdag 
Crea voor Volwassenen

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

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

1 november 
harmonie Keva reveil 2016

> Wat? Concert. Harmonie Keva 
speelt ingetogen muziek i.k.v. 
Reveil16.

> Waar? Kerkhof Aspelare, Ge-
raardsbergsesteenweg, Aspelare

> Uur? Van 17 uur tot 18 uur
> Wie? Harmonie Keva, Aspelare

1 november 
Ninove houdt reveil

> Wat? Jachthoornkorps KSA 
Geraardsbergen en stadsdich-
ter Willie Verhegghe laten 
de stedelijke begraafplaats 
heropleven met muziek en 
levensverhalen.

> Waar? Begraafplaats Ninove, 
ingang Groeneweg

> Uur? 17 uur
> Wie? Dienst cultuur

1 november 
dag van de markt

> Wat? Kortingen, geschenkjes, 
proevertjes én een supertom-
bola tijdens de dinsdagmarkt

> Waar? Graanmarkt, Centrum-
laan, Kaardeloodstraat

> Uur? Van 9 uur tot 12 uur
> Wie? Dienst lokale economie

1 t/m 10 november 
reuzententoonstelling

> Wat? Tentoonstelling over de 
Ninoofse reuzen

> Waar? Stadhuis, Centrumlaan 
100, Ninove

> Uur? Op weekdagen tijdens de 
openingsuren van het stadhuis. 
Zaterdag 5 november en 
zondag 6 november ook van 
14 uur tot 17 uur.

> Wie? Dienst toerisme i.s.m. 
VVV Ninove vzw

1 november tot 4 december 
dichter bij een eeuw geleden

> Wat? Tentoonstelling Gerolf 
Van de Perre.

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

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

> Wie? Dienst cultuur

3 november 
Workshop Kids

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

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Wanneer? Van 13.30 uur tot 
16 uur

> Wie? l’arte creatief atelier, 
http://leenuytterhaegenlarte.
weebly.com

4 november 
Gezelschapsspellenavond 
Kierewiet

> Wat? Maandelijkse gezel-
schapsspelletjesavond voor 
volwassenen.  

> Waar? Buurthuis ’t Kouterken, 
Kouterbaan, Okegem

> Wanneer? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

5 november 
Voorleesuurtje: verhalen 
om van te smullen

> Wat? Voorleesuurtje voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar én 
hun ouders.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Wanneer? Van 10.30 uur tot 
11.30 uur

> Wie? Bib Ninove

Zondag 6 november 
Wandeling

> Wat? Gegidste wandeling in 
en om het Neigembos

> Waar? Vertrek aan de kapel in 
Bevingen, Neigem

> Uur? Van 13.30 uur tot 16.30 
uur

> Wie? Dienst toerisme i.s.m. 
VVV Ninove vzw

5, 6 11, 12 en 13 november 
50ste Foto- en digisalon

> Wat? Jaarlijks Foto- en Digisa-
lon met werk van eigen leden.

> Waar? Trefpunt Winnik, Bok-
kendries 9, Denderwindeke

> Wanneer? 5 november van 
14 uur tot 19 uur. Ook op 6 
november van 9.30 uur tot 19 
uur, 11 november van 14 uur 
tot 19 uur, 12 november van 
14 uur tot 19 uur, 13 novem-
ber van 9.30 uur tot 19 uur.

> Wie? Koninklijke Fotokring 
Focus-Ninove vzw

7 november tot 24 december 
‘boter bij de vis’

> Wat? Tentoonstelling over de 
Belgen en hun voedsel tijdens 
de Eerste Wereldoorlog

> Waar? Hospitaalkapel, Burcht-
straat 44, Ninove

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

8 november 
Koken

> Wat? Workshop koken onder 
begeleiding van een lesgeefster.

> Waar? St. Berlindisstraat 7, 
Meerbeke

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

Ninove

9 november 
Natuurlijke wijnen proeven

> Wat? Joost Prové legt zich toe 
op wijndomeinen die biolo-
gisch en bio-dynamisch werken. 

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Wanneer? Van 19.30 uur tot 
22 uur

> Wie? Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw

10 november 
dementie je staat er niet 
alleen voor

> Wat? Theatervoorstelling over 
dementie.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Wanneer? 20 uur
> Wie? Deel SEL Ninove  

Geraardsbergen

11 november 
opening Carnaval

> Wat? Officiële opening van 
het nieuwe carnavalsjaar

> Waar? Zaal Cloë, Merellaan 46, 
Ninove

> Uur? 11.11 uur
> Wie? Karnavalraad vzw

11 november 
22ste dWArS door  
de deNderStreeK

> Wat? Recreatieve mountain-
biketocht door de Denderstreek 
Afstanden: 18 (kids)-28-38-48 km 

> Waar? Karmelietenstraat ZN, 
Voorde

> Wanneer? Van 8 uur tot 14 uur
> Wie? MTB Aspelare
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staat jouw activiteit al in ninove info?
Wil je jouw activiteit ook in deze UiTkalender? Voer de gegevens in op www.ninove.
be (startpagina)> ‘Geef zelf je activiteit in’ ! De 10e van de maand voorafgaand aan de 
maand van publicatie trekken wij een lijst uit deze UiTkalender. Gegevens die later wor-
den ingegeven, zullen enkel verschijnen in de digitale kalender, niet in de gedrukte versie.  
Eetfestijnen en activiteiten die niet openstaan voor niet-leden worden niet opgenomen.

Uitkalender
UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

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

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

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25
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11 november 
den Grooten oorlog  
tussen de patatten

> Wat? Literair-muzikaal concert 
door Lien Kooijman en Bart 
Vanpeteghem

> Waar? Hospitaalkerk, Burcht-
straat 44, Ninove

> Wanneer? 20 uur
> Wie? Dienst cultuur

18 november 
Week van de Smaak

> Wat? Docu-avond en biertas-
ting met Brouwerij Slagmuyl-
der en Sofie Vanrafelghem

> Waar? Bibzaal, ingang via E. De 
Deynstraat 

> Wanneer? 20 uur
> Wie? Bib

Van 18 tot 20 november 
boekenbeurs en  
Kunsttentoonstelling

> Wat? 47ste Boekenbeurs en 
Kunsttentoonstelling 

> Waar? Trefcentrum De Linde, 
Gemeentehuisstr. 42,  Meerbeke

> Wanneer? 18 november van 
9 uur tot 12 uur, 13 uur tot 16 
uur en van 20 uur tot 23 uur. 
19 november 10 uur tot 12 uur 
en van 14 uur tot 20 uur. 20 
november van 10 uur tot 12 
uur en van 14 uur tot 19 uur.

> Wie? Davidsfonds Meerbeke

19 november 
Aankomst van  
de Sint in Ninove

> Wat? Intocht van de Sint en 
zijn Pieten met de stoomboot. 
Aansluitend randanimatie.

> Waar? Denderkaai Ninove
> Uur? Van 14 uur tot 18.30 uur
> Wie? Sint Nicolaasvrienden

19 november 
bands@de Kuip

> Wat? Lokaal muziektalent op 
het podium

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan, Ninove

> Uur? 20 uur. Start laatste 
optreden om 23.30 uur

> Wie? Jeugddienst

20 november 
Sint en Zwarte piet in 
zwembad de Kleine dender

> Wat? De Sint brengt een 
bezoekje aan het zwembad

> Waar? Zwembad De Kleine 
Dender, Parklaan, Ninove

> Uur? Van 10 uur tot 13 uur
> Wie? Zwembad De Kleine 

Dender

20 november 
theatervoorstelling tarara

> Wat? Theatervoorstelling i.k.v. 
de Seniorenweek met An 
Swartenbroeckx, Ann Tuts, 
Yves Caspar, Gunter Reniers en 
Immanuel Lemmens

> Waar? Cc De Plomblom
> Uur? 15 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

21 november 
Seniorenontbijt

> Wat? Ontbijt voor senioren 
i.k.v. de Seniorenweek

> Waar? Woonzorgcentrum Kla-
teringen, Centrumlaan, Ninove

> Uur? 8 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

22 november 
Workshop adults/kids 
Structuur op glas  
aanbrengen

> Wat? Een creatieve avond met 
zoon/dochter/oma... of voor 
jou alleen? 

> Waar? l’arte creatief atelier 
Voorde, Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Wanneer? Van 18.30 uur tot 
21 uur

> Wie? l’arte creatief atelier, , 
http://leenuytterhaegenlarte.
weebly.com

22 november 
Crea-café

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

> Waar? Berlindisstraat 7,  
Meerbeke

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

22 november 
lachyoga

> Wat? Activiteit i.k.v. Senioren-
week

> Waar? Zaaltje van de bib 
(ingang via E. De Deynstraat), 
Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

23 november 
initiatie curvebowl

> Wat? Initiatie i.k.v. de Senioren-
week

> Waar? Sporthal ’t Sportstek-
ske, Parklaan, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

23 en 24 november 
pop-up voorleessessie 

> Wat? Tijdens de Voorleesweek 
leest de bib voor aan kinderen

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur?  

23 nov. van 11 uur tot 19 uur  
24 nov. van 13 uur tot 17 uur

> Wie? Bib

24 november 
Spelletjes uit de oude doos

> Wat? Spelletjesnamiddag i.k.v. 
Seniorenweek

> Waar? Woonzorgcentrum Kla-
teringen, Centrumlaan, Ninove

> Uur? 14.30 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

25 november 
deborah ostrega en  
ernst löw in concert

> Wat? Concert ‘Het verhaal van 
Johanna’, een verhaal over de 
liefde i.k.v. intrafamiliaal geweld

> Waar? Hospitaalkerk, Burcht-
straat 44, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

26 november 
Natuur- en milieuquiz

> Wat? 17e editie van de natuur- 
en milieuquiz van Natuurpunt 
Ninove met algemene vragen-
reeksen.

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1Ninove

> Wanneer? Van 19.30 uur tot 
23.30 uur

> Wie? Natuurpunt Ninove

26 november 
Sportkrasjel

> Wat? Verkiezing van de laurea-
ten in verschillende sportca-
tegorieën, bekendmaking 
beste vrijwilliger, organisator en 
Lifetime Achievement Award.

> Waar? Cafertaria sporthal
> Wanneer? 20 uur
> Wie? Sportdienst

26 november 
broodje Woord

> Wat? Voorstelling door de 
leerlingen Woordkunst

> Waar? Academiezaal,  
Parklaan 13, Ninove

> Uur? 11 uur, 14 uur, 16.30 uur, 
20 uur

> Wie? Academie MWD

27 november 
‘de opgeëisten van 1916’

> Wat? Aperitieflezing door 
Georges Vande Winkel en Bart 
Merckaert

> Waar? Hospitaalkerk, Burcht-
straat 44, Ninove

> Uur? 11 uur
> Wie? Dienst cultuur

27 november 
Jazz-madd 

> Wat? Muziekconcert  
met Tcha Limberger (gitaar en 
zang), Nathan Daems (sax) en 
Vilmos Csikos (contrabas)

> Waar? Koepoort, Koepoort-
straat 1, Ninove

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

28 november 
mAmmA miA!  
Abba- en discosongs 

> Wat? Je gaat uit de bol met 
ABBA-hits en andere bekende 
disconummers. Vóór je begint 
te zingen, zijn er speelse 
opwarmingsoefeningen. Voor-
kennis of zangervaring is niet 
nodig voor deze cursus.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Wanneer? Van 19.30 uur tot 
22 uur. Ook op 5 december en 
12 december.

> Wie? Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw

30 november 
een avondje uit voor singles 

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

> Waar? Café Roosevelt, Oud-
strijdersplein 13, Ninove

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

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25
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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

65 jaar huwelijk

Felix De Schryver, geboren op 1 oktober 1926,
met Maria De Klerck, geboren op 4 juni 1930.
Gehuwd in Okegem op 10 november 1951. 
Wonend in Voorde.

50 jaar huwelijk

Jonny Denie, geboren op 20 april 1947,
met Leona Vlassenbroeck, geboren op 21 november 1946.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 4 november 1966.
Wonend in Appelterre.

Johny Van Mol, geboren op 14 februari 1946,
met Lydia Van de Velde, geboren op 27 november 1946.
Gehuwd in Ninove op 26 november 1966.
Wonend in Ninove.

(g
)o

ud
Van jong naar

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.



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

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

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

proper water
• Verhuur van mobiele toiletten
• Geurdetectie

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

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

Ruim - ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny 

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)

UITZONDERLIJKE

VOORWAARDEN 

op verschillende

stockartikelen
BLAUWE HARDSTEEN - LAMINAAT
PARKET - VOLKERAMISCH - VINYL

46 JAAR ERVARING

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

Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

*zonder medisch doel

Amplifon
Hoorcentrum
Ingrid Lucas

Gratis vrijblijvende hooranalyse*

Biezenstraat 5
9400 Ninove
Tel.: 054 50 35 05

Hoorcentra

Uw gehoor ligt ons 
nauw aan het hart.



PROFITEER NU 
van lanceerprijzen op de nieuwe collecties!

Bekijk alles op  via ‘Veronove - collectie 2017’

Zo mooi dat we alles filmden!
DE NIEUWSTE TEGELTRENDS 2017

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

+ GRATIS stockage

    tot 1 jaar
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