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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. 

*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.

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal

Persoonlijk advies: 
voor uw woning, tuin, gevel, 
kantoor, winkel, enz...

alle grote merken

dreefstraat 1, ninove 
(aan de Koepoort) 

054 33 20 08 
guy@deschrijver.eu

U vindt bij ons wat u 
nergens anders vindt • lichtstudie

• lichtplanning 
 • installatiematerialen: Niko, BTICINO, enz... 

• Ook oude reeksen

ONTHAALOUDERS in GROOT-NINOVE

KRAK GEZOCHT !
Wij zoeken :

enthousiaste onthaalouders voor de opvang
van baby’s, peuters en kleuters.

Wij bieden : 
Professionele begeleiding en coaching, belastingvrije 
vergoeding met sociaal statuut, toffe collega’s, …

ZOEK JE OPVANG VOOR JE KINDJE ?
Contacteer ons ! 

Vrijblijvend inlichtingen :

(070)24 60 41
elke werkdag van 9u-14u
Kluisweg 13, 9400 Ninove.

LKOninove@LandelijkeKinderopvang.be
Website : www.landelijkekinderopvang.be

.
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)

COLOFON
redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
oudstrijdersplein 6, 9400 ninove 

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

Foto’s: 
dienst communicatie • danny de saedeleer • 

andy dupont • 't kadeeken • ninofmedia • 
• shutterstock • Pixabay

reclame voor ninove info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

inlichtingen abonnement: via redactie

v.U.: 
Tania de jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 ninove 

lay-out: 
lee Berg bvba • 9420 erpe-Mere 

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

druk: 
drukkerij aBC • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 20 oktober om 19.30 uur in 
het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang 
enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
17 en 18 oktober om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek 
toegankelijk.

EXTRA’S 
De diensten jeugd, cultuur, toerisme, de bib en 
cultuurcentrum De Plomblom zijn gesloten 
op maandag 31 oktober.
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interessant
4   Een eeuw te vieren

7   Sportend Ninove

8   jeugd@ninove

10   Maandklapper cc De Plomblom

17   Mobiel Sociaal Huis komt aan huis

20   Uit in Ninove
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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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70
jaar

VVV laat je  
wandelen en fietsen
We schrijven 1986 als de  
VVV-Ninove vzw wordt 
opgericht. Eén jaar eerder werd 
de dienst toerisme in het leven 
geroepen. Al 30 jaar lang timmert 
de toeristische vereniging aan de 
weg om Ninove te promoten en 
op de toeristische landkaart te 
zetten. 

In 30 jaar tijd veranderde er 
veel. Toerisme in 2016 is nog 
nauwelijks te vergelijken met het 
toerisme enkele tientallen jaren 
geleden. Tijdens de drie voorbije 
decennia waren achtereenvolgens 
René Daelman, Hans Scheerlinck 
en Yvan Roelandt voorzitter van 
de VVV-Ninove vzw. Er werden 
heel wat uitgaven gerealiseerd 
zoals toeristische folders, boeken, 
wandelingen en fietstochten. De 
leden van de vereniging, waar-
onder de stadsgidsen, werkten 
mee aan een pak toeristische 
evenementen en ook nu nog 
is –volgens de statuten van de 
vereniging– de hoofddoelstel-
ling: “(…) het toerisme in al zijn 
vormen bevorderen, ondermeer 

door het toeristisch patrimonium 
te valoriseren, dit patrimonium 
bekend te maken door middel 
van een doeltreffende propa-
ganda, door het organiseren van 
tentoonstellingen, voordrach-
ten, culturele, folkloristische en 
andere manifestaties (…)’.

Café Chantant
30 jaar VVV-Ninove vzw 
moet worden gevierd met een 
koele Witkap en… veel muziek. 
Daarom organiseert de vereni-
ging op zaterdag 22 oktober om 
19.30 uur een Café Chantant 
met ‘Den ondergrondsen Drip-
pel’ en ‘Rufijn en de Zijn’ (Rufijn 
De Decker). Plaats van afspraak 
is jeugdcentrum De Kuip. Met 
een glas (aan democratische 
prijs) in de hand meezingen met 
gekende Ninoofse en andere 
volksliedjes en genieten van 
sfeer, gezelligheid en ambiance 
met heel goeie muzikanten en 
zangers… dat wil geen enkele 
Ninovieter missen! Kaarten zijn 
te koop bij de dienst toerisme in 
het stadhuis (voorverkoop:  
8 euro) en op de avond zelf  
(10 euro).

 30 JAAR VVV-NINOVE VZw, 
 DOEkEN & DOEkA 70 JAAR GEHuwD… 

een eeUW 
 te Vieren!

30
jaar

Meer in
fo

VVV-Ninove
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85
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Café Chantant met ‘Den Ondergrondsen Drippel’  
en ‘Rufijn en de Zijn’

Zaterdag 22 oktober om 19.30 uur in jeugdcentrum De Kuip,  
Dr. Hemerijckxplein, Ninove.
Toegang: 8 euro in voorverkoop, 10 euro op de dag zelf.
Kaarten zijn te koop bij de dienst toerisme (zie openingsuren stadhuis)

Reuzententoonstelling

De tentoonstelling is gratis te bezoeken in het stadhuis van zaterdag  
22 oktober tot en met donderdag 10 november.

Openingsuren stadhuis:
>  Maandag  8.30 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
>  Dinsdag 8.30 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
>  Woensdag 8.30 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
>  Donderdag 8.30 – 12.00 uur en 16.00 – 19.45 uur
>  Vrijdag  8.30 – 12.00 uur  - namiddag gesloten

Weekends zaterdag 22 en zondag 23 oktober, zaterdag 29 en zondag  
30 oktober en zaterdag 5 en zondag 6 november: telkens van 14 uur tot 17 uur.

Doeken en Doeka 
vieren feest
En er is nog wat te vieren! 
Het Ninoofse reuzenkoppel 
Doeken en Doeka is dit jaar 
70 jaar in de echt verbonden en 
dat betekent een platina jubi-
leum. Ter hunner ere organiseert 
de VVV-Ninove vzw een grote 
reuzententoonstelling over de 
Ninoofse reuzen. Niet alleen 
Doeken en Doeka en hun zoon 
Geeraard maar ook Sinte-Pieter, 

Bockstael, de nieuwste stadsreus 
Hansken Den Belleman en niet 
te vergeten… de ezel van de wijk 
Koekelberg én een aantal verdwe-
nen reuzen komen aan bod. Met 
tal van oude en nieuwe foto’s, 
attributen en voorwerpen, leuke 
teksten en zoveel meer verneem 
je alles over ontstaan, kledij, de 
betekenis van reuzen, kortom 
alles wat je ooit had willen weten 
maar nooit durfde vragen over 
‘onze’ reuzenfamilie.      

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

DAG VAN DE TRAGE WEG

Elk jaar in de herfst vindt het actieweekend Dag van de Trage Weg 
plaats. Op zondag 16 oktober worden tal van activiteiten georgani-
seerd op, langs of over trage wegen. De Dag van de Trage Weg is het 
uithangbord voor veilige en aangename paadjes in onze stad. Zo 
proberen we zoveel mogelijk van die ‘trage wegen’ te behouden en 
in gebruik te nemen.
 
In Appelterre kan je op zondag 16 oktober van 9 uur tot 10.30 uur 
terecht in de lokalen van Chiro Appelterre (Appelterre Dorp 13) voor 
een ontbijtbuffet. Om 10.30 uur volgt er een korte presentatie van de 
plannen van de stad en haar lokale partner, vzw ’t Chiropaksken, rond de 
realisatie van een buurtbos in de omgeving van de kerk en een wandel-
lus in het gebied via trage wegen. Die uiteenzetting wordt gevolgd door 
een terreinbezoek, waarna je nog even kan nababbelen bij een kleine 
receptie.

In Nederhasselt kan je die dag kiezen tussen twee uitgestippelde wan-
deling van 8,5 of 10,5 km met vrij vertrek vanaf 13.30 uur aan de kerk in 
Nederhasselt of de vestiging van vzw Schoonderhage in Outer-Lebeke 
(Kerkstraat 64). Pauzeren en iets drinken kan in de vestiging van 
Schoonderhage of in B&B 
Paellepelhof.

Filmclub NiNoFilm sTART 
DERDE sEizoEN mET 
FRANsE ‘jihADicoWboys’

Filmclub NinoFilm trapt op 4 oktober het nieuwe filmseizoen 
af met ‘Les Cowboys’ van de Franse regisseur Thomas Bidegain 

(FR, 2015). In deze meeslepende odyssee gaat een vader samen 
met zijn zoon op zoek naar zijn dochter, die met haar radicalise-

rende geliefde naar Afghanistan gevlucht is.

1994, een country-and-western-
festival ergens in Frankrijk. Alain 
danst er met zijn tienerdochter 
Kelly de ‘Tennessee Waltz’. 
Dezelfde avond verdwijnt Kelly: 
ze is ervandoor naar het Midden-
Oosten met haar geradicaliseerde 
vriendje. Voor Alain begint 
een hardnekkige en jarenlange 
zoektocht. 

‘Les Cowboys’ gaat veel meer 
over een wanhopige vader die 
zijn dochter terug wil dan over 
radicalisering en terreur. Thomas 
Bidegain, ontpopt zich in zijn 
regiedebuut tot een meesterver-
teller. Aan de hand van talloze 
‘kleine’ scènes en indrukwekken-
de landschappen in majestueus 
breedbeeld, en op het ritme van 

de in het collectief geheugen 
gegrifte aanslagen in New York, 
Londen en Madrid, wordt het 
epische ‘Les Cowboys’ zowel een 
schrijnend familiedrama als een 
hartverscheurend speurverhaal 
en een exotisch avontuur.

Praktisch

>  Les Cowboys (regie Thomas 
Bidegain)  

>  dinsdag 4 oktober, 20 uur 
(inleiding om 19.45 uur)

>  Cinema Central, Lavendel-
straat, Ninove

>  € 6 (met reductie voor jon-
geren)

>  UiTPAS-activiteit 
>  info: cultuur@ninove.be of  

ninofilm.club@gmail.com 



6 Ninovenr. 8    •    oktober 2016
in

fo

ninoVe hoUdt
stilte in/aan 
de abdijkerk
30 OkTObER

Voor Waerbeke vzw, 
de sociaal-culturele 

beweging rond de beleving van 
stilte, rust en ruimte in Vlaan-
deren en Brussel, is 30 oktober 
de jaarlijkse dag van de stilte. Nin-
ove, pionier van het stiltegebied 
in Vlaanderen, doet mee aan de 
‘dag’. Uitvalsbasis is ‘De Sokkel’, 
het kunstproject dat momenteel 
resideert in de schaduw van de 
abdijkerk. We verzamelen om 17 
uur rondom het beeld van Mark 
Cloet, dat momenteel op de 
sokkel staat.

Muzikaal avontuur
Vandaar sleept muzikant en 
componist Johan Derycke je 
mee op een uniek muzikaal 
avontuur.  Johan Derycke creëert 
met verschillende instrumenten 
(klarinet, accordeon, percussie en 
het kerkorgel), opgesteld op ver-
schillende plekken in de kerk, een 
sacrale sfeer. Johan Derycke is van 
vele markten thuis. Hij speelde 
onder meer met het orkest van 
de Vlaamse Opera, Anima Eterna 
en Spectra-ensemble. Hij compo-

neerde muziek voor theaterpro-
ducties en begeleidt stille films. 
Na het bijzondere concert is 
iedereen welkom in het oud 
stadhuis voor een avant-première 
van de tentoonstelling ‘Spiegels’ 
met schilderijen van Gerolf Van 
de Perre.

Praktisch
> Zondag 30 oktober, 17 uur: 

muzikale reflectie door 
Johan Derycke bij ‘Het Scrip-
torium’ van Mark Cloet. 

Afspraak aan ‘De Sokkel’ aan 
de abdijkerk (Kerkplein). 
Gratis

NOTEER NU AL: REvEIL
Op dinsdag 1 november, 
17 uur, zorgen muziek en ge-
dichten voor een warme sfeer 
op de Ninoofse begraafplaats 
(Denderhoutembaan).      

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

50 jaar melaatsenWerking 
dr. hemerijckxcomité

De vereniging viert 
daarmee niet alleen 

een halve eeuw inzet van de 
bevolking en van talrijke mede-
werkers voor de melaatsen, maar 
wil ook uitgebreid hulde brengen 
aan haar inspiratiebron, Dr. Frans 
Hemerijckx. 

De Ninoofse dokter Frans Heme-
rijckx (1902-1969), ereburger van 
de stad, geniet wereldwijd erken-
ning als bestrijder van lepra. Zijn 
werkmethode ‘Spreekuur onder 
de boom’ is vandaag nog steeds 
de succesvolle manier van wer-
ken van de Damiaanactie. Me-

laatsen ontmoeten plaatselijke 
hulpverleners op een herkenbare 
plaats in hun omgeving, dikwijls 
een boom. Daar krijgen ze pas-
sende medicatie en begeleiding 
bij hun genezing.

Die werkmethode inspireerde het 
Ninoofse Dr. Hemerijckxcomité 
voor een originele actie in het ka-
der van haar vijftigste verjaardag: 
‘Spreekuur onder de boom, een 
plaats voor iedereen’. Tientallen 
verenigingen, jeugdbewegingen 
en scholen versierden bomen in 
hun omgeving en zetten zo de 
figuur en de werkmethode van 

ninove staat in oktober volledig in het teken van 

de viering van 50 jaar melaatsenwerking van het 

dr. hemerijckxcomité. met steun van het stadsbestuur 

wordt een feestelijk programma samengesteld. 

> Zaterdag 1 oktober om 17 uur hulde aan het monument van 
Dr.Hemerijckx met aansluitend opening van de tentoonstelling 
in het stadhuis (van 1 tot 15 oktober)

> Zaterdag 15 oktober om 17 uur dankviering in de Abdijkerk.
> Zaterdag 15 oktober om 19 uur feestavond in cc De Plomblom. 

de wereldberoemde melaat-
sendokter heel zichtbaar in het 
straatbeeld.

Het Dr. Hemerijckxcomité 
vindt het concept nog steeds 
brandend actueel. Dr. Hemerijckx 
wou met zijn spreekuren onder 
de boom de zieken een plaats 
geven in de samenleving.  “Bij 
ons bestaat lepra niet meer, maar 
hoeveel mensen worden hier 
door ziekte, handicap, eenzaam-
heid, armoede, pestgedrag of als 
vluchteling uitgesloten?” stelt 
Wilfried Smesman, voorzitter van 
het Dr. Hemerijckxcomité .

Die solidariteitsgedachte zit ook 
in het logo van het Dr. Heme-
rijckxcomité, door de verstrenge-
ling van de handen van de vier 
rassen in de wereld. Kunstenaar 
Claude Dendauw gaf het ontwerp 
van Dr. Hemerijckx een actuele 
look. Het logo is te zien aan alle 
versierde bomen in de stad.

Het Dr. Hemerijckxcomité 
ontstond in 1966 als een 
huldecomité dat de Ninoofse 
ereburger in de bloemetjes 
wou zetten. Het succes van 
de huldeviering was overdon-
derend. Er werd onder andere 
zoveel geld opgehaald dat 
drie wagens aan de Damiaan-
actie werden geschonken. 
Het tijdelijk comité besloot 
daarom een duurzame 
werking op poten te zetten. 
Sindsdien houdt het met tal 
van initiatieven de herin-
nering aan de Ninoofse me-
laatsendokter levend. Elk jaar 
eind januari, coördineert het 
Dr. Hemerijckxcomité ook de 
fondsenwerving ten voordele 
van de Damiaanactie.
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

sportend 
ninoVe
SwIM EN RuN
Zaterdag 15 oktober kan je deelnemen aan 
de eerste Swim en Run. Kies je afstand (er is 
een mini-, medium- en maxiwedstrijd) en ga 
ervoor! Deelnemen kan individueel of per 2, 
minimumleeftijd is wel 14 jaar.

> wedstrijd mini. Afstanden: 250 m zwemmen 
en 2 km lopen. Start om 14 uur.

> wedstrijd medium. Afstanden: 500 m zwem-
men en 7 km lopen. Start om 14.30 uur.

> wedstrijd maxi. Afstanden: 750 m zwem-
men en 10 km lopen. Start om 15 uur

Locatie: zwembad De kleine Dender en Finse 
piste. 

1 uur vóór de start van je wedstrijd moet je 
aanwezig zijn. Deelnemen kost 8 euro indivi-
dueel of 12 euro per duo. Vooraf inschrijven 
is verplicht vóór 5 oktober. Inschrijven enkel 
mogelijk in zwembad De kleine Dender.  
Betalen doe je cash.

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

bARbARIAN  
ObSTACLE RuN
Op zoek naar actie? Geen vrees voor een 
beetje modder? Schrijf je dan in voor de 
Barbarian Obstacle Run in Geraardsbergen op 
zaterdag 19 november. Deze haalbare hin-
dernissenloop (meer dan 18 obstakels zijn er te 
overwinnen!) van 6 of 12 km loopt doorheen 
het prachtig provinciaal domein De Gavers. 
Een leuke sfeer, heel veel lachen, individueel 
of in groep, een beetje afzien, doorgaan en 
… blijven doorgaan! Als deelnemer ontvang 
je een uniek aandenken voor jouw Barbaarse 
prestatie. 

Deelnamepakket

>  uitdagend parcours met tal van hindernissen 
>  gadget (surprise)
>  een gratis bewaarplaats voor sporttassen 
>  tijdsregistratie via elektronische tag 
>  onderweg bevoorradingspost met water 
>  een energiedrank en versnapering aan de 

finish 

Organisatie: Regiosportdienst Zuid-Oost-
Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Provincie 
Oost-Vlaanderen

Meer info & inschrijven: 
www.regiosportzov.be, 
www.facebook.com/Barbarianobstaclerun 

NINOFSE  
SPORTkRASJEL
Oproep kandidaten 

De Ninofse Sportkrasjel beloont Ninoofse 
sporters die in clubverband of individueel 
een bijzondere sportprestatie leverden het 
afgelopen jaar. De beste vrijwilliger krijgt ook 
een prijs. Dit jaar vindt de Sportkrasjel plaats 
op 26 november.

Dien tegen ten laatste 31 oktober je kandida-
tuur in bij de sportdienst. Voorwaarden:

> in Ninove wonen of er geboren zijn

> in clubverband of individueel een bijzonde-
re prestatie geleverd hebben in de periode 
november 2015 tot oktober 2016

> indienen bij de sportdienst. Het reglement 
met vereisten en prestaties vind je terug op 
www.sportraadninove.be.

Sportclubs aangesloten bij de sportraad krij-
gen de formulieren automatisch toegestuurd.

Heb jij een fantastische vrijwilliger in je 
sportclub zitten? En mag die ook eens in de 
bloemetjes gezet worden? Laat het dan weten 
aan de sportdienst!

CuRSuS LINE DANCE 
VOOR 50 PLuSSERS
In oktober kunnen 50-plussers line dancen in 
sporthal ’t Sportstekske. Dansen doe je op 5, 
12, 19 en 26 oktober, van 9.30 uur tot 11 uur.
Deelnemen kost 1,80 euro per les of 1 stempel 
op de seniorensportkaart.
Graag vooraf inschrijven bij de sportdienst.

SPORT NA SCHOOL
Scholieren zwemmen goedkoper in 
zwembad De Kleine Dender

Sinds vorig jaar krijgen leerlingen van het 
secundair onderwijs door het project ‘Sport 
na school’ de kans om te zwemmen aan 
democratische prijzen in zwembad De Kleine 
Dender. Van oktober 2016 tot januari 2017 en 
van februari 2017 tot mei 2017 betaal je per 
periode slechts 30 euro om te komen zwem-
men. Schrijf je in voor beide periodes, dan be-
taal je slechts 45 euro voor beiden. Je kan van 
dit tarief wel enkel gebruik maken als je komt 
zwemmen op maandag, dinsdag, donderdag 
en/of vrijdag van 15.30 uur tot 18 uur.

Meer info? Vraag de SNS-pas en de folder met 
bijkomende inlichtingen op je school of bij de 
sportdienst.

‘Sport na school’ is een organisatie van SVS en 
Sport Vlaanderen.

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97



8 Ninovenr. 8    •    oktober 2016
in

fo

8 Ninove
in

fo

op de leuke kanten van sociale media, maar 
ook op de minder fraaie kant. Hoe kan je jezelf 
beschermen op sociale media? Hoe zorg je dat 
je er niet verslaafd aan geraakt?

Samen met een aantal partners zette de 
jeugddienst al een aantal acties op in 2016. In 
april was er een infoavond over gamen,  en 
tijdens de zomervakantie kon iedereen op 
Instagram zijn favoriete plekjes en vrijetijds-
besteding in Ninove delen met de hashtags 
#picmyplace #ninove. Dat leverde enkele hele 
leuke en mooie foto’s op (zie hiernaast). In het 
najaar volgen nog twee acties:

> November: samen met de richting multi-
media van PTI Ninove organiseert de jeugd-
dienst  enkele sociale media-vormingen 
voor senioren. Senioren leren er alles over 
het aanmaken van een e-mailaccount, 
Skype, Facetime, Facebook, Youtube en 
Instagram. Exacte data en uren volgen later. 

> December en januari: Leerpunt organiseert 
in de bib van Geraardsbergen een cursus 
‘Mijn kind veilig op het internet’. Elke 
dinsdag van 6 december tot 17 januari van 
18.15 uur tot 21.15 uur. Inschrijven via 

 054 42 30 47.

Vragen?
Meer vragen over het sociale media gebruik 
van je kinderen? Dan kan je terecht bij  het 
CLB van de school van je kind, PISAD of het 
JAC/CAW in je buurt.
Ook online vind je heel wat info. Interessante 
website zijn o.a. www.mediawijsheid.nl, 
mediawijs.be, cjsm.be, www.childfocus.be, 
www.appetijt.org, www.apestaartjaren.be.  

jeUgd@ninoVe

De wereld aan je voeten
Sociale media kunnen versterkend werken. Je 
maakt makkelijk nieuwe contacten of onderhoudt 
oude, je netwerk wordt steeds groter. En niet enkel 
‘de jeugd’ zit op sociale media. Oma’s en opa’s 
chatten en skypen er op los met de kleinkinderen. 
Heel veel informatie is ook direct beschik-
baar: facebookpagina’s, facebookgroepen, 
evenementen en activiteiten worden gedeeld, 
nieuws wordt opgepikt via sociale media en 
verspreidt zich op die manier snel. De wereld 
ligt aan je voeten. Sociale media kunnen ook 
een groot draagvlak creëren, denk maar aan 
steunbetuigingen na ongevallen of facebook-
groepen waar men gezamenlijk zijn stem laat 
horen en die iets teweeg brengen.

Maar toch…
Maar sociale media hebben ook een minder 
positieve kant. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen 
van jongeren hangt vaak sterk af van het aantal 
facebookvrienden die ze hebben of het aantal 
likes die ze met een foto verzamelen. Jongeren 
zien dingen die voor hen onbereikbaar zijn of 
lijken. Ze vragen zich af of ze zelf wel interessant 
genoeg zijn in het digitale wereldje. Dat een 
facebook- of instagramaccount meestal enkel 
de mooie, opgesmukte kant van iemands leven 
laat zien, zien vele jongeren nog niet in.
Het gevoel altijd bereikbaar of online te 
moeten zijn, werkt voor sommige kinderen en 
jongeren ook erg verslavend. Kinderen en jon-
geren verliezen zich soms zo erg in het sociale 
mediagebruik dat ze geen tijd meer hebben 
voor andere vrijetijdsbestedingen.

Daar komt ook nog bij dat de impact van wat 
op het eerste zicht een onschuldige foto of 
post lijkt bij een verkeerde interpretatie zware 
gevolgen kan hebben. En dan hebben we het 
zelfs nog niet gehad over cyberpesten, sexting 
en grooming.

Hoe omgaan met sociale 
media?
Sociale media kan dus zowel een positieve 
als negatieve impact hebben op kinderen en 
jongeren. Vanuit het jeugdwelzijnsoverleg wou 
de jeugddienst in 2016 dan ook de nodige 
aandacht besteden aan het thema ‘jongeren en 
sociale media’. Ze willen jongeren attent maken 

TREk JE uNIFORM 
AAN OP DE DAG VAN 
DE JEuGDbEwEGING  

Vrijdag 21 oktober fietst, tramt, treint 

en bust heel jeugdbewegend Vlaan-

deren in jeugdbewegingshemden, 

-t-shirts en -sjaaltjes door het land. 

Zo vieren ze het engagement van duizenden 
jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om 
meer dan 240.000 kinderen en jongeren een 
jaar vol spel en plezier te bezorgen.

Zit jij in een jeugdbeweging? Laat dit zien op 21 
oktober en trek die dag in jeugdbewegingsout-
fit naar school, werk…!

De dag van de jeugdbeweging is een samen-
werking van alle koepels: Chiro, FOS Open 
Scouting, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA-
VKSJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en Wel 
Jong Niet Hetero. 

Meer info: www.dagvandejeugdbeweging.be

3-DAAGS STuNTkAMP 
HERFSTVAkANTIE

de jeugddienst en bvba de stunt slaan 

de handen in elkaar voor de tweede edi-

tie van het driedaags herfst stunt-kamp.

Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 
november kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar 
deelnemen aan een uniek speeldorp met tal 
van springkastelen en attracties. De activiteiten 
gaan door van 9 uur tot 16 uur. Er is opvang 
vanaf 8 uur tot 17 uur. 

Voor 3 dagen spel en sport betaal je 60 euro 
(UiTpas met kansenpastarief: 15 euro), 10-uurtje, 
4-uurtje, verzekering en begeleiding inbegrepen.

Alle info en inschrijvingen via De Stunt (hans.
noe@telenet.be, 0497 74 34 62, 0497 42 
66 65, www.destunt.be). Inschrijven kan tot 
25 oktober. De inschrijving is pas definitief na 
betaling op rekeningnummer BE04 3631 2180 
2031 met mededeling ‘Stuntkamp Ninove + 
naam en geboortedatum’.Meer in

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

MIJN kIND OP HET INTERNET
Over kinderen en jongeren en sociale media

facebook, twitter, instagram, snapchat, Youtube, … allemaal sociale 

media waar jongeren, maar ook kinderen, dagelijks gebruik van maken. 

de kracht van sociale media is niet te onderschatten. 

@imagine.the.moment: Creatief fotograferen:
spelen met reflectie 😉 i love the golden glow of these new bales of hay.

#reflectie#spiegel#flanders#field#belgium#instagood#picmyplace#mirror
#loves_united_nature#loves_united_belgium#summer#nature#field#farm

#bns_reflection#haybales#ptk_rural_haybales#beautiful
#picturetokeep_rural#loves_reflections#reflectionshotz#ninove#stro

#veld#sky#ww_nature_miracles#beautiful #belgieeee

meer dan honderd foto’s 

met hashtag #picmyplace 

hebben jullie afgelopen 

zomer op instagram gepost. de 

jeugddienst haalde er de 10 mooiste 

uit. tijdens de maand september kon 

je op facebook en instagram deze 

foto’s liken. de foto met de meeste 

likes won een mooie prijs!
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@mosterdzaadje: 
#latergram #ninove #picmyplace #abdijkerk 
#cloudporn 

@Bechirdalhoumi: 
#picmyplace#ninove

@jdepelseneer: Morning bike ride along the dender 
#stadninove #dender #fietspad #tragel #pollare#ochtend 
#biketrip #bike #morning #sunrise #picmyplace #river #summer 
#nikonphotography #vlerickfietsen #scheldeland #flemishardennes 
#vlaamseardennen #oostvlaanderen

@standaert_anneleen: life in plastic...it’s fantastic! 😉 
#circuslife #act #woman #amazing #showtime#plastic 

#flying #strongwoman #cirque #dedonderdagen #lecirqueduplatzak
#acrobate#dream#stadninove #picmyplace

@board_ink: 
#ninof #stadninove #ninove #picmyplace #tbt 

#thor #amstaff #americanstaffordshireterrier #americanstafford-
shire #notapitbull #posing #dogmodel #dog #k9 #canine #chien 

#thecutest #thesweetest #sweet #mybestfriend #barkyio

@geertscieken: 
#ninove#brug#water#reflection#bridge#ninove

#walking#belgium#instagram#night#blackandwhite#dender
#water#bnw#bnw_captures#streetphotography#nightlife

#picmyplace#monochrome 

@omer_alobmx: Mijn favoriete plek in de zomer het skatepark dus 
#picmyplace #ninove 

@bonnarens88: avondlucht boven 
#ninove 😉 #oeschoonisdanie @stadninove #picmyplace #evening #sky

@tanjanecke: Park van ninove, waar de algen de grassprieten kussen 
#picmyplace #park #zomerdag

@victorlongin: Clouseau! 
#picmyplace #ninove

@imagine.the.moment: Creatief fotograferen:
spelen met reflectie 😉 i love the golden glow of these new bales of hay.

#reflectie#spiegel#flanders#field#belgium#instagood#picmyplace#mirror
#loves_united_nature#loves_united_belgium#summer#nature#field#farm

#bns_reflection#haybales#ptk_rural_haybales#beautiful
#picturetokeep_rural#loves_reflections#reflectionshotz#ninove#stro

#veld#sky#ww_nature_miracles#beautiful #belgieeee

@captivating_colors: When the night falls
#nightfall #goldenhour #field #ninove #outside #outdoors #hiking #walking 

#nature #flanders #skylovers #clouds #countryside #trekking #grass 
#greenery #belgium #summer #scenery #eastflanders #picmyplace

9
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oPENDEuRDAG ibo 
’T KADEEKEN

Bezoek ’t Kadeeken, de buitenschoolse kinder-
opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, 
Parklaan 13a, op donderdag 27 oktober van 
16 uur tot 19 uur.

Met leuke animatie, een hapje en een drankje…
Iedereen welkom!

10 Ninove
in

fo

COLLECTIE IN DE kIJkER: 

lUister- 
en daisY-boeken  

Ook voor wie lezen wat moeilijker 
gaat, voor blinden, slechtzienden 

en mensen met dyslexie, heeft de bib een 
aanbod, van Benoîte Groult tot Dan Brown, 
van Isabel Allende tot John Williams en van 
Peter Terrin tot Griet Op de Beeck. Voor vol-
wassenen, maar zeker ook voor kinderen. We 
sommen even de mogelijkheden voor je op. 

Luisterboeken
Luisterboeken zijn verhalen – vaak integrale 
boeken - die zijn ingesproken op een cd die je 
via een klassieke cd-speler kan beluisteren. Ge-
zellig in de zetel, voor het slapengaan in bed of 
in de wagen: luisterboeken beluister je óveral. 
Soms zijn de verhalen ingelezen door de 
auteur zelf, als het om Nederlandse of Vlaamse 
schrijvers gaat. Vaak zijn er meerdere schijfjes 
nodig om een volledig boek op te vertellen. 
Trouwens: ook wie wél perfect kan lezen, kan 
genieten van een goed luisterboek.

Daisy-boeken
Met een Daisy-boek kan je net dat tikkeltje 
meer dan met een luisterboek. Daisy-boeken 
worden gemaakt door de Luisterpuntbiblio-
theek: de Vlaamse openbare bibliotheek 
voor personen met een leesbeperking. De 
bibliotheek bestelt regelmatig materialen bij 
de Luisterpuntbibliotheek, die je in de bib kan 
uitlenen. 

Een Daisy-boek is een soort luisterboek dat in 
een studio wordt voorgelezen en op cd-rom 
gezet. Het grote voordeel is dat je een Daisy-
boek kan hanteren als een gewoon boek. Je 
luistert in één ruk door, of je bladert digitaal 
door het boek, plaatst digitale bladwijzers… 

Je kan stukken opnieuw beluisteren, stiekem 
vooruit lezen, enz.

Een Daisy-boek kan je niet zomaar in een cd-
speler plaatsen. Je beluistert ze met een Daisy-
speler. In de bib kan je zo’n Daisy-speler lenen. 
Een Daisy-speler is zeer makkelijk te gebruiken 
en geeft alle instructies luidop. Daisy-boeken 
kan je ook afspelen op je computer met aan-
gepaste software die je gratis kan downloaden 
op een Engelstalige website: vraag ernaar in 
de bib! 

Meer informatie over Daisy-boeken vind je via 
www.luisterpuntbibliotheek.be 

Luisterboeken en Daisy-boeken zijn er 
zowel voor kinderen als volwassenen. voor 
kinderen vind je de materialen op het 
gelijkvloers, voor volwassenen op de eerste 
verdieping. Je kan beide materialen even 
lang lenen als een boek (4 weken). 

Pc-iNiTiATiE 
WiNDoWs 10 

De bib organiseert dit najaar een gratis 
computercursus, waar je de basis leert van 
Windows 10. 
Deze cursus is een initiatie in het werken met 
een computer. Bib-vrijwilliger Johan maakt je 
wegwijs in het gebruik van scherm, muis en 
toetsenbord, de computer aan- en uitschake-
len, anti-virussoftware, programma’s zoeken op 
je computer, bestanden en mappen aanmaken 
en opslaan, teksten maken en bewerken in 
Wordpad,..  Je verkent ook het internet: je leert 
surfen op het net, Googelen, afbeeldingen 
opzoeken,… Op het einde van de reeks kan je 
je eerste e-mail versturen. 

De cursus gaat door in het zaaltje van de bib 
(ingang via E. De Deynstraat) op vrijdag 25 en 
dinsdag 29 november, vrijdag 2, dinsdag 6,  
vrijdag 9, dinsdag 13, vrijdag 16 en dinsdag 
20 december. Telkens van 13 uur tot 17 uur. 
Inschrijven is gratis. Je kan enkel inschrijven als 
je er elke sessie kan zijn. Er is plaats voor 
12 deelnemers. De bib voorziet een computer 
voor elke deelnemer. 

Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober 
aan de balie van de bib, via 054 32 40 04 of 
bib@ninove.be. 

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04

Meer in
fo

IBO ’t Kadeeken
ibo@ninove.be
054 34 23 02
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10.2016
te gast in oktober PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

do 13.10.2016
Lezing Alain Remue /
Gezinsbond Ninove
054 32 30 63

za 15.10.2016
‘50 jaar Dr. Hemerijckxcomité’ /
Cultuurdienst Ninove
054 31 32 87

Polyvalente zaal De Linde

zo 02.10.2016
Ziekendag / Ziekenzorg Meerbeke
054 32 30 54

wo 05.10.2016 / 14.30 uur
THEATERPRODUCTIEHUIS BANANN Familie
Nellie & Cezar zijn jarig (2-5 jaar)

di 11.10.2016 / 14.00 uur & 20.00 uur
YOUTH Film

wo 12.10.2016 / 20.00 uur
ADRIAAN VAN DEN HOOF Amusement
Nee, het was gisteren ook al laat

vr 21.10.2016 / 20.00 uur
ZEPHYRUS MUSIC & LA BARRACA Klassieke muziek
MYRDDIN, FREDERICO ORDOÑEZ, DICK VAN DER HARST 
The Guitar Hero: een hommage aan Paco de Lucia

di 25.10.2016 / 20.00 uur
NICO BOON Theater & Woord
De vraag is niet: of, maar: wanneer

do 27.10.2016 / 20.00 uur
SOULSISTER Muziek
30 jaar hits

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog

u i t v e r ko c h t

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



Nieuwsgierige muis Nellie en 
stoere kikker Cezar zijn onaf-
scheidelijk.
In 1995 verschijnen ze voor het 
eerst in het kleutertijdschrift 
Dopido (uitgeverij Averbode). 
Daarna volgen handpoppen, kar-
tonboekjes en voorleesboekjes. In 
juni 2009 zendt Ketnet voor het 
eerst de animatiereeks van Nellie 

en Cezar uit.

Maar nu is het tijd om de échte 
Nellie en Cezar aan het werk te 
zien...!
Nellie en Cezar zijn jarig. En dat 
moet natuurlijk gevierd worden. 
Ze hebben, naast taart, slingers, 
cadeaus en spelletjes bijna alle 
ingrediënten voor een spetterend 
feest. Alleen de gasten ontbreken 
nog...

Trek dus je mooiste kleren aan, 
zet een feesthoedje op en kom 
dansen en zingen op dit knalfeest 
van Nellie en Cezar!

www.nellie-cezar.be

Na het afronden van de succesvolle trilogie Achterklap - 
Doortocht - Hoogspanning is het nu tijd voor de terug-
slag. Waar het in de vorige voorstellingen vooral over 
een opeenstapeling van de zin en onzin van ons vluch-
tige bestaan ging en over de vermoeiende zoektocht naar 
nostalgisch geluk, beslist Adriaan Van den Hoof deze 

Familievoorstelling
Theaterproductiehuis 

Banann 
Nellie & Cezar zijn jarig (2-5 jaar)

wo 12.10.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 18,00
REDUCTIE: € 17,00
ABO: € 16,00

wo 05.10.2016
14.30 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00/ € 4,00

©
 K

oen Bauters

Fred en Mick zijn twee oude 
vrienden die in een luxe resort 
in de Alpen vertoeven voor 
een lange rustgevende vakan-
tie. Ze kijken terug op hun 
veelbewogen leven als respec-
tievelijk componist/dirigent 
en regisseur, en geven onder-
tussen op humoristische wijze 
hun ongezouten mening over 
de levens van hun kinderen, 
de jonge studenten in Micks 

schrijversgroepje en de andere 
hotelgasten. In tegenstelling 
tot Mick, die nog steeds werkt 
aan zijn laatste filmscript, is 
Fred ondertussen gepensio-
neerd en heeft geen enkel ver-
langen nog terug te gaan naar 
zijn muziek. Maar iemand met 
een hoog aanzien heeft er al-
les voor over om onze groot-
meester nog eenmaal zijn 
composities te zien dirigeren. 

Italië – 2015
Drama
118 minuten

Regie: Paolo Sorrentino
Met: Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Paul 
Dano, Jane Fonda

Film
YOUTH

Amusement
Adriaan Van Den Hoof

Nee, het was gisteren ook al laat

keer ‘thuis’ te blijven. Letterlijk en 
figuurlijk het podium als zijn na-
tuurlijke habitat te beschouwen. 
De wereld observeren van uit zijn 
zetel en zich met hand en tand 
verzetten tegen FOMO (Fear of 
Missing Out), het gesprek met 
zichzelf aangaan en beslissen om 
de deur naar buiten toch maar ge-
sloten te houden.

Nee, het was gisteren ook al laat... 
is het antwoord op een vraag, 
maar wat die vraag is of inhoudt, 
komen we samen met hem te we-

ten in zijn nieuwe voorstelling. 
Is een man alleen in goed gezel-
schap of wordt het beest in hem 
wakker!?

“I don’t want to be alone, I want 
to be left alone.”   (Audrey Hep-
burn)

“Van den Hoof zoals we hem graag 
zien, de grappige verteller die met 
grote ogen en ongeremd jeugdige 
frisheid naar zijn omgeving kijkt.” 
(De Standaard, ****)
“Een ode aan de humor” (De Mor-
gen *** ½)

www.adriaanvandenhoof.be

Tekst en spel:
Adriaan Van den Hoof
Inspiratie en coaching: Thomas 
Renders, Fokke van der
Meulen, Wim Hellemans
Muzikale ondersteuning: Jimmy 
Dewit & Tom ‘Pele’ Peeters

di 11.10.2016
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



Nieuwsgierige muis Nellie en 
stoere kikker Cezar zijn onaf-
scheidelijk.
In 1995 verschijnen ze voor het 
eerst in het kleutertijdschrift 
Dopido (uitgeverij Averbode). 
Daarna volgen handpoppen, kar-
tonboekjes en voorleesboekjes. In 
juni 2009 zendt Ketnet voor het 
eerst de animatiereeks van Nellie 

en Cezar uit.

Maar nu is het tijd om de échte 
Nellie en Cezar aan het werk te 
zien...!
Nellie en Cezar zijn jarig. En dat 
moet natuurlijk gevierd worden. 
Ze hebben, naast taart, slingers, 
cadeaus en spelletjes bijna alle 
ingrediënten voor een spetterend 
feest. Alleen de gasten ontbreken 
nog...

Trek dus je mooiste kleren aan, 
zet een feesthoedje op en kom 
dansen en zingen op dit knalfeest 
van Nellie en Cezar!

www.nellie-cezar.be

Na het afronden van de succesvolle trilogie Achterklap - 
Doortocht - Hoogspanning is het nu tijd voor de terug-
slag. Waar het in de vorige voorstellingen vooral over 
een opeenstapeling van de zin en onzin van ons vluch-
tige bestaan ging en over de vermoeiende zoektocht naar 
nostalgisch geluk, beslist Adriaan Van den Hoof deze 

Familievoorstelling
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wo 12.10.2016
20.00 uur
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TICKETS: € 18,00
REDUCTIE: € 17,00
ABO: € 16,00
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14.30 uur
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TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00/ € 4,00
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oen Bauters

Fred en Mick zijn twee oude 
vrienden die in een luxe resort 
in de Alpen vertoeven voor 
een lange rustgevende vakan-
tie. Ze kijken terug op hun 
veelbewogen leven als respec-
tievelijk componist/dirigent 
en regisseur, en geven onder-
tussen op humoristische wijze 
hun ongezouten mening over 
de levens van hun kinderen, 
de jonge studenten in Micks 

schrijversgroepje en de andere 
hotelgasten. In tegenstelling 
tot Mick, die nog steeds werkt 
aan zijn laatste filmscript, is 
Fred ondertussen gepensio-
neerd en heeft geen enkel ver-
langen nog terug te gaan naar 
zijn muziek. Maar iemand met 
een hoog aanzien heeft er al-
les voor over om onze groot-
meester nog eenmaal zijn 
composities te zien dirigeren. 

Italië – 2015
Drama
118 minuten

Regie: Paolo Sorrentino
Met: Michael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Paul 
Dano, Jane Fonda

Film
YOUTH

Amusement
Adriaan Van Den Hoof

Nee, het was gisteren ook al laat

keer ‘thuis’ te blijven. Letterlijk en 
figuurlijk het podium als zijn na-
tuurlijke habitat te beschouwen. 
De wereld observeren van uit zijn 
zetel en zich met hand en tand 
verzetten tegen FOMO (Fear of 
Missing Out), het gesprek met 
zichzelf aangaan en beslissen om 
de deur naar buiten toch maar ge-
sloten te houden.

Nee, het was gisteren ook al laat... 
is het antwoord op een vraag, 
maar wat die vraag is of inhoudt, 
komen we samen met hem te we-

ten in zijn nieuwe voorstelling. 
Is een man alleen in goed gezel-
schap of wordt het beest in hem 
wakker!?

“I don’t want to be alone, I want 
to be left alone.”   (Audrey Hep-
burn)

“Van den Hoof zoals we hem graag 
zien, de grappige verteller die met 
grote ogen en ongeremd jeugdige 
frisheid naar zijn omgeving kijkt.” 
(De Standaard, ****)
“Een ode aan de humor” (De Mor-
gen *** ½)

www.adriaanvandenhoof.be

Tekst en spel:
Adriaan Van den Hoof
Inspiratie en coaching: Thomas 
Renders, Fokke van der
Meulen, Wim Hellemans
Muzikale ondersteuning: Jimmy 
Dewit & Tom ‘Pele’ Peeters

di 11.10.2016
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

Niemand heeft ooit méér bete-
kend voor Flamenco dan Fran-
cisco Sanchez Gomez, wereld-
wijd bekend als Paco de Lucia. 
Met deze voorstelling brengt het 
kruim van de Belgische flamenco 
scene een eerbetoon aan een bij-
zonder muzikant en componist.

Deze hommage wordt niet lou-
ter een gitaarconcert, maar een 
uiterst gevarieerde, eigenzinnige 
en uitgebalanceerde voorstelling 
waarin alle elementen van de fla-
menco aan bod komen. 

Sinds Paco de Lucia is de fla-
menco onmiskenbaar veranderd 
en een kunstvorm geworden met 
internationale weerklank en vol-
gelingen.

Alicia Carrasco: zang
Carmen Fernandez: zang
Ana Llanes: dans
Federico Ordoñez: dans
Myrddin: gitaar
Alexander Gavilan: gitaar
Dick Van der Harst: banjo, regie
Ruven Ruppik: percussie
Nathan Daems: fluit
Koen De Cauter: woord

Klassieke muziek
Zephyrus Music & La Barraca 
/ Myrddin, Frederico Ordoñez, 
Dick van der Harst
The Guitar Hero: een hommage aan Paco de Lucia

vr 21.10.2016
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00

-26 JAAR: € 8,00
ABO: € 12,80

De vraag is niet: of, maar: wanneer  is een absur-
distische herwerking van de Oresteia van Aeschy-
los, de klassieke trilogie over oorlog, familievetes 
en wraak – zonder zich aan de verhaallijn of aan de 
sérieux van het originele Griekse stuk te houden.  

Theater & Woord
Nico Boon

De vraag is niet: of, maar: wanneer

©
 Veronique Lecocque

di 25.10.2016
20.00 uur
CC De Plomblom

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

Theaterauteur Nico Boon herwerkt 
de tekst naar het sprankelende spel 
van kleppers Tania Van der San-
den, Tom Van Bauwel, Mark Ver-
straete en Wietse Tanghe.
Vier ambtenaren, die toevallig 
familie van elkaar zijn, wachten 
in een villa in een buitenwijk op 
nieuws van een oorlog die zich aan 
de andere kant van de wereld af-
speelt. Ze proberen in afwachting 
van de terugkeer van hun strijden-
de landgenoten de machine van het 
dagelijkse leven draaiende te hou-
den: ze zwemmen in het buiten-
zwembad, ze eten biologisch voed-
sel, ze proberen hun conditie op pijl 

te houden. Dag na dag houden ze 
ook nauwkeurig de statistieken van 
de slachtingen bij.
Langzaamaan sijpelt echter het ver-
moeden door dat de crisissen die 
hen overvallen niet toevallig zijn en 
dat de rampen die ze in hun boeken 
noteren nooit zullen overgaan. De 
Griekse tragedie speelt zich in het 
hart van deze ambtenarenfamilie 
af: wie manipuleert er wie, en wie 
gebruikt de dreiging van een altijd-
durende oorlog als een excuus om 
een veel geheimere, interne gruwel 
te verzwijgen? Mythische Griekse 
wraakzucht meets Hitchcock meets 
bureaucratische slapstick à la De 
Collega’s.

Tekst, regie: Nico Boon
Spel: Tania Van der Sanden, Tom 
Van Bauwel, Mark Verstraete, 
Wietse Tanghe 
Co-regie: Yuri van der Hoeven 
Scenografie, lichtontwerp, kos-
tuum: Saskia Louwaard, Katrijn 
Baeten 
Techniek: Sander Salden

In 2016 – precies dertig jaar na hun 
debuut – plant Soulsister een jubile-
umtournee langs de Vlaamse thea-
ters. Dertig concerten zullen Jan en 
Paul geven, met een repertoire dat 
in dertig jaar alleen maar aan glans 
heeft gewonnen.

Paul Michiels / Jan Leyers / Hervé 
Martens / Patrick Dorcean

Muziek
Soulsister

30 jaar hits

do 27.10.2016
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 30,00
REDUCTIE: € 29,00

ABO: € 28,00u i t v e r ko c h t



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 november 2016
Lindy Hop 
Lindy Hop is de vrolijke, swingende koppeldans die over 
heel de wereld een revival kent. Hij brengt je terug in de 
tijd, dansend op de swing- of big bandmuziek van de jaren 
’30 en naar artiesten als Count Basie, Duke Ellington, Louis 
Armstrong en Ella Fitzgerald. Het is een dans met veel 
vrijheid, zoals dansen bedoeld is: communiceren en spelen 
met elkaar. In 8 lessen leer je de basispassen, krijg je het 
ritme te pakken en leef je je samen uit op fijne muziek.

Data: 8 sessies: 3, 10, 17, 24 oktober en 7, 14, 21, 28 
november 2016 van 20.00 uur tot 21.50 uur
Prijzen: € 80,00 (standaard), € 16,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Michael Ghysels en Lies Vogeler
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.

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

wo 09.11.2016
LE MERAVIGLIE Film

zo 20.11.2016
ROXY THEATERPRODUCTIES Theater & Woord
Tarara (I.s.m. Ouderenadviesraad Ninove)

zo 20.11.2016
JEUGD & MUZIEK Workshop + familievoorstelling
Alle klanken van de regenboog (3-5 jaar)
Locatie: Workshop (zaal bib) en voorstelling (zaal 1e verd. CC)

wo 23.11.2016
BILLY AND BLOOMFISH Muziek
Americana, Roots & Blues

za 27.11.2016
ENSOR STRIJKKWARTET & JAN DECLEIR Klassieke muziek
Les Vendredis

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

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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EEN JOb bIJ DE POLITIE?
‘De geïntegreerde politie’, gestructureerd op 
twee niveaus, bestaat uit de federale politie en 
de zones van de lokale politie. Zij zijn comple-
mentair en werken in nauwe samenwerking 
aan de veiligheid.

Operationeel kader of  
burgerpersoneel?
Bij de politie kan je een loopbaan uitbouwen 
als politieambtenaar of als burgerpersoneelslid. 
Politieambtenaren maken deel uit van het 
operationeel kader en dragen meestal een 
uniform en een wapen. Zij oefenen politieta-
ken uit. 
Ongeveer 20% van het politiepersoneel is te-
werkgesteld in een burgerfunctie. Zij vervullen 
administratieve, ondersteunende of techni-
sche functies. 

Het talent en de achtergrond van alle mede-
werkers zijn verscheiden. Wat ze wel gemeen 
hebben, is hun professionalisme, enthousiasme 
en teamspirit. Heb jij dat potentieel? Wil je 
je bovendien ontplooien in een job die ver-
rijkend is en zin geeft aan je carrière ? Vind je 
diversiteit, gelijkheid en een degelijke opleiding 
even belangrijk? Dan is een job bij de politie 
iets voor jou!

Hoe solliciteren?
Als er een rekruteringsproef georganiseerd 
wordt, zijn de inschrijvingsformulieren online  
beschikbaar op Jobpol.be .
Meer info via www.jobpol.be, 
facebook/JobpolBe, jobs.politie@jobpol.be, 
tel. 0800 99 404. 

Binnen de politiezone Ninove kan 
je ook contact opnemen met één van vol-
gende rekruteringscontactpunten:

> Benny van Holder, commissaris van  
politie, 054 31 89 16

> Rudy Hemmerijckx, hoofdinspecteur,  
054 31 89 15

> Yves Beeckman, hoofdinspecteur,  
054 31 32 12

> Johan Kallaerts, inspecteur, 054 31 89 17
> An De Rouck, calog niveau B, 054 31 32 20

Jobbeurs
Op donderdag 13 oktober is de lokale politie 
aanwezig op de jaarlijkse jobbeurs van de stad 
in jeugdcentrum De Kuip (zie p. 19). 

Wil je je stadsgenoten beter leren kennen? 
Heb je zin in boeiende gesprekken en leuke ac-
tiviteiten? Zoek je een plaats om je Nederlands 
te oefenen? Dan is Babbelonië iets voor jou!

Bij Babbelonië ontmoeten Nederlandstali-
gen en anderstaligen elkaar om te praten in 
groepjes. De gesprekken gaan over alledaagse 
dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte en 
gezondheid, werk. Er worden ook activitei-
ten georganiseerd: koken, dansen, wandelen, 
bezoek aan een organisatie...

Babbelonië is er elke woensdag (behalve tij-
dens schoolvakanties) tussen 9 uur en 11 uur 
in jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove 
(toegang via Dr. Hemerijckxplein).
Deelnemen is volledig gratis. Je hoeft niet 
vooraf in te schrijven en komt wanneer het 
jou past.

Kom mEE bAbbElEN 
TijDENs bAbbEloNiË

1 DAG NIET! 

Wist je dat er in België meer dan 200 wo-
ninginbraken per dag worden gepleegd? De 
sociale kosten die hieraan verbonden zijn, 
zijn aanzienlijk: er wordt jaarlijks meer dan 
350 miljoen euro betaald… Er is dus een 
slimme en gezamenlijke aanpak nodig, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de verschillende 
schakels van de veiligheidsketen. Preventie 
vormt ongetwijfeld één van de belangrijkste 
van deze schakels! 

Op 28 oktober zal de actiedag ‘1 dag niet’ 
plaatsvinden: 1 dag zonder inbraken in België 
en in Nederland.

Hoe deze doelstelling bereiken? 
Alleen met jouw hulp is dit mogelijk. Doe iets 
om van je woning, straat en wijk een veilige 

plek te maken en dieven een halt toe te roe-
pen. Help mee om gedurende een volledige 
dag de preventie van woninginbraken onder 
de aandacht te brengen! Plaats ook je initiatief 
op de website! (www.1dagniet.be)

Initiatieven van de politie

Ook binnen de politiezone Ninove zal gedu-
rende de maand oktober gewerkt worden 
rond deze actie. De initiatieven zullen via de 
website van de politie www.politieninove.be 
kenbaar worden gemaakt .

Meer info?

Lokale politie Ninove,
> Benny van Holder, commissaris van  

politie, 054 31 89 16
> Rudy Hemmerijckx, hoofdinspecteur,  

054 31 89 15

Meer in
fo

Lokale politie Ninove
politie@ninove.be
054 31 32 32
www.politieninove.be 

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be
054 31 32 48
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Alle ouders worden op een 
bepaald moment geconfronteerd 
met vragen en onzekerheid. 
Vrienden en familie kunnen emo-
tionele en sociale steun bieden:  
vragen delen, twijfels uiten en 
samen antwoorden vinden. Maar 
niet iedereen heeft de mogelijk-
heid om in een ontspannen sfeer 
andere ouders te ontmoeten. 
Wie op zoek is naar ontmoetings-
momenten kan op onderstaande 
plaatsen terecht.

Oudergroep vzw Teledienst 

Samen met andere ouders praat 
je over opvoeden in moeilijke 
omstandigheden. Het is een 
plaats van ontmoeten tussen ge-
lijken en een plaats waar respect 
en vriendschap hoog staat.

> Wanneer? Elke laatste dinsdag 
van de maand

> voor wie? Voor alle ouders 
> Gratis 
> Meer info? Oude Kaai 11, 

Ninove – 054 32 24 54 –  
info@teledienst-ninove.be – 
www.teledienstninove.be 

Sessies  
kleuterparticipatie 

Samen met andere ouders volg je 
een sessie om je voor te bereiden 
op de kleuterklas. 
> Wanneer? Een sessie in het 

voor – en het najaar. Je krijgt 
thuis een uitnodiging toege-
stuurd

> voor wie? Gezinnen met kin-
deren die binnenkort starten 
in de kleuterklas of al in de 
kleuterklas zitten. 

> Gratis 
> Meer info? OCMW Ninove – 

Dorien Stevens, 054 51 53 77 
of stad Ninove – Evelien Van 
Hoorde, 054 31 32 48 

Bibliotheek 

Naast haar vaste werking (uitle-
nen cd’s, dvd’s, …) organiseert de 
bibliotheek ook andere activitei-
ten: voorleessessies, knutselactivi-
teiten, jeugdboekenweek, … 

> voor wie? Voor iedereen 
> Prijs? Gratis 
> Meer info? Graanmarkt 12, 

Ninove – 054 32 40 04

Teens 

Samen met andere ouders kom 
je gezellig samen in Gent of ga je 
op stap in Vlaanderen. 

> voor wie? Voor tienermoeders 
> Prijs? De samenkomsten zijn 

gratis. Voor de uitstappen 
betaal je een kleine bijdrage.  

> Meer info? Antwerpsesteen-
weg 701, 9040 St-Amandsberg 
– 09 223 21 54 – info@lejo.be 
– www.lejo.be 

Gezinsbond 

De gezinsbond organiseert 
tweedehandsbeurzen, kampen, 
vakanties,... Heb je een oppas 
nodig? Een babysit van de gezins-
bond kost 4 euro per uur. 
> voor wie? Voor alle ouders 
> Prijs? Bij de geboorte van je 

kindje kan je een jaar lang 
gratis lid worden. Anders kan 
je gezin lid worden voor 40 
euro per jaar. 

> Meer info? Gezinsbond –   
02 507 88 88 –   
ledendienst@gezinsbond.be 
–  www.gezinsbond.be 

Meer in
fo

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

“doe ik het wel goed?”, “hoe ga ik hier het 

beste mee om?”, “Wat kan ik nu nog doen?”, 

“kan ik dit ook anders aanpakken?”, ... 

Waar kan je andere 
oUders leren kennen? 

Het OCMW van Ninove gaat 
samenwerken met het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (CAW 
Zuid-Oost-Vlaanderen) rond pre-
ventieve woonbegeleidingen. Zo 
willen ze vermijden dat huurders 
uit hun huis worden gezet.

In Ninove worden er jaarlijks zo’n 
100 huurders uit hun huis gezet, 
dat zijn er twee per week. Dit wil 
het OCMW nu samen met het 
CAW aanpakken. Want ook al 
kan men vaak terecht bij familie, 
vrienden of noodopvang bij 
het OCMW, elke uithuiszetting 
blijft een schrijnende situatie. In 
opdracht van het OCMW gaat 
het CAW de huurders preventief 
begeleiden om uithuiszetting te 
vermijden, door bijvoorbeeld te 
bemiddelen met de eigenaar om 
tot realistische afbetalingsplan-
nen te komen.

Het CAW heeft al wat ervaring op 
dit vlak en doet gelijkaardig werk 
in een aantal andere steden zoals 
Geraardsbergen en Oudenaarde. 
Door hun begeleiding slagen ze er 
daar in om meer dan de helft van 
de problemen op te lossen en een 
uithuiszetting te vermijden. Het 
OCMW hoopt dat dit ook in  
Ninove lukt. Volgend jaar evalue-
ren ze de resultaten en kijken ze of 
ze het project verder zetten.

ocmW NiNoVE 
PAKT sAmEN 
mET cAW 
uiThuis-
zETTiNGEN AAN 

HuIS VAN HET kIND 
INFORMEERT

Meer in
fo

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

KuNsT ATEljEE +3
Start nieuw cursusjaar tekenen en schilderen/ 
kantklossen voor 50-plussers

> Tekenen en schilderen: elke donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur  
of van 14 uur tot 17 uur.

> Kantklossen: 20 september, 18 oktober, 15 november en  
13 december, van 19 uur tot 21.30 uur.

> Waar? Lokalen van de academie, De Kuip, Parklaan 1

Tentoonstelling met werk van de cursisten

> Wanneer? 15 oktober tot en met 23 oktober
> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Open? Op werkdagen tijdens de kantooruren,  

zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur.

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

blADKoRVEN 
De groendienst van de stad 
plaatst deze maand opnieuw 
bladkorven in verschillende stra-
ten in Ninove. In deze bladkorven 
kan je de afgevallen bladeren van 
de bomen in je straat gooien 
(niet je eigen tuinafval!). De 
korven zullen regelmatig leeg-
gemaakt worden.

Meer in
fo

technische 
dienst
054 31 77 10
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Vrijwilliger Margot 
en Meerbekenaar 
Lea getuigen
Margot: “Lea ging graag in op het 
aanbod voor een bezoekje van 
het Mobiel Sociaal Huis. Lea: “Je 
hoort toch altijd iets wat je niet 
zo direct weet en als alleenstaan-
de is het altijd leuk om iemand 
op bezoek te krijgen voor een 
gezellige babbel”.

Margot: “We praten over allerlei 
mogelijkheden die Lea interes-
seren. Bijvoorbeeld wat de doen 
als ze de woning niet meer zelf 
kan onderhouden of als koken 
moeilijk wordt. Welke hulpmid-
delen of premies en tegemoetko-
mingen waar Lea misschien recht 
op heeft, bestaan er? Gelukkig is 
Lea nog goed op de hoogte door 
eerdere engagementen in vereni-
gingen en haar sociale contacten 
en goede familiebanden. Ze 
kent ook senioren die toch wat 
eenzaam zijn, bv. na overlijden 
van de partner…”

Lea vertelt volop over het ont-
moetingscentrum De Fontein, 
verbonden aan het WZC Klate-
ringen. “Een geluk dat dit bestaat”,  
benadrukt ze.

Margot: “Ook Lea wil zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen en vroeg me bijvoorbeeld  
wat de mogelijkheden zijn om 
haar woning aan te passen als 
het niet meer lukt om de trap te 
gebruiken. Ik probeer haar dan 
wegwijs te maken in het aanbod. 
Aan de hand van de zorggids 
verwijs ik naar de ergotherapeuten 
verbonden aan het ziekenfonds. In 
het najaar 2016 start ook een pro-
ject vanuit het WZC Klateringen 
waar een ergotherapeut aan huis 
komt om woningadvies te geven. 
Ook dat geef ik mee aan Lea.”

Lea heeft nog wel meer bekom-
mernissen: “Wat als het te 
zwaar wordt om voor mezelf te 
zorgen? Wat zijn dan mogelijke 
oplossingen? Samen met Margot 
overlopen we de mogelijkhe-
den: dagopvang, kortverblijf, 
herstelverblijf. Ook de opties voor 
als het thuis niet meer lukt, de as-
sistentiewoningen en woonzorg-
centra, geeft Margot mij mee.”

Lea is blij verrast over de verschil-
lende voorzieningen van de stad. 
“Ook al heb ik het nu nog niet 
nodig, ik weet wat er bestaat en 
voel me daardoor zekerder” zegt 
Lea, “ik houd de zorggids met alle 
telefoonnummers goed bij.”

alle 75-plUssers in ninoVe 
krijgen beZoek! 
MObIEL SOCIAAL HuIS kOMT AAN HuIS

Meer in
fo

OCMW Ninove
info@mobielsociaalhuis.be
0470 31 75 82

de overgrote meerderheid van de 

75-plussers wil zolang mogelijk zelfstan-

dig thuis wonen, maar soms lukt dat niet 

meer. en dan is het interessant om op dat 

moment te weten wie je kan helpen.  

het mobiel sociaal huis helpt hierbij.

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

Sinds september 2015 
krijgen alle 75-plussers 

in Ninove een bezoek van de 
huisbezoekvrijwilliger van het 
Project Mobiel Sociaal Huis. De 
vrijwilliger bezorgt de senior een 
zorggids met alle informatie over 
de dienst en hulpverlening voor 
senioren in de regio Ninove. Het 
bezoek en de zorggids zijn gratis.  

bezoekje?
Ben je ouder dan 75 en benieuwd 
naar een bezoek van een vrijwil-
liger? Wees gerust, we komen 
er aan. Is het niet dit jaar, dan 
volgend jaar…. Okegem, Neigem 
en Lieferinge zijn sowieso de 
eerstvolgende deelgemeenten 
waar we langs gaan. We kondigen 
ons bezoek aan met een brief. 
Kreeg je zo’n brief en ben je wat 
ongerust? Dat is niet nodig! Het 
bezoek is geheel vrijblijvend en 
vrijwillig. Het gesprek blijft tussen 
4 muren, het valt absoluut onder 
de plicht van beroepsgeheim... 
Mocht je er trouwens liever 
iemand bijhebben tijdens het 
huisbezoek (een familielid of 
buurvrouw), geen probleem: met 
twee hoor je nog meer!

Ken je iemand die jonger is dan 
75 en toch al een huisbezoek wil 
van de vrijwilliger? Dat kan. Neem 
hiervoor contact op met de 
coördinator van het project 
Mobiel Sociaal Huis: Peggy Nys 
op het nummer 0470 31 75 82. 

Ook zin om als huisbezoek-
vrijwilliger iets te betekenen 
voor de Ninoofse senior? 
Neem dan contact op met 
de coördinator Peggy Nys 
0470 31 75 82 of 
info@mobielsociaalhuis.be 

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

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

HAAL GRATIS 
JE ZAkJE 
kROkuSbOLLEN!

De Provincie Oost-Vlaanderen rekent 
opnieuw op haar inwoners om het 

bijenbestand te helpen. Samen met de stad 
Ninove en alle andere Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten verdeelt de Provincie gratis zakjes 
krokusbollen.

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende 
planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee 
de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) 
vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die 
de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten 
maar één keer worden aangeplant. 
De jaren nadien komen ze vanzelf terug. Jaar 
na jaar komen er ook meer bloemen bij. Plant 
de krokusbollen in het najaar (oktober tot 
begin december) in jouw tuin of plantenbak.

Onze stad doet mee!
Tussen 3 en 14 oktober kan je, zolang de 
voorraad strekt, een gratis zakje krokusbollen 
afhalen in het stadhuis bij de dienst leefmilieu. 
Het zakje krokusbollen kan je ook op voor-
hand reserveren via 054 31 32 67 of 
leefmilieu@ninove.be     

Je wilt je woning renoveren? Niet 
zomaar verfraaiingswerken uitvoeren, 

maar verbouwingen die je achteraf ook iets 
opleveren, zoals minder energieverbruik, meer 
comfort, meer harmonie met je leefomgeving. 
Een duurzame renovatie die je woning ook 
nog eens doet stijgen in waarde, want het 
financieel plaatje is minstens even belangrijk! 

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen 
van de provincie Oost-Vlaanderen biedt 
samen met de stad gratis een “Renovatieadvies 
aan huis” aan.  
Dit is voor alle inwoners die willen renoveren 
en meer willen weten over isolatie, ventilatie, 
verwarming, zonne-energie of duurzame 
materialen. De adviseur spreekt met jou af bij 
je thuis of op de werf. Zo krijg je advies dat 
perfect op maat is, objectief, betrouwbaar en 
gratis. Inschrijven kan via www.bouwwijs.be/
renovatieadvies of 09 267 78 07. 

bezoek het Steunpunt 
DuwObO op de bIS-beurs
Slim bouwen en verbouwen klinkt erg modi-
eus. Toch is onafhankelijk advies niet gemakke-
lijk te vinden. Kom tijdens de BIS-beurs van 
8 tot 16 oktober in Flanders Expo Gent langs 
bij de stand van het Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen, breng je plannen mee en 
profiteer van de objectieve kijk van de advi-
seur op energiezuinig bouwen, verbeteren van 
comfort, zuinige en effectieve ventilatie- en 
verwarmingssystemen, gezonde materialen, ... 

Schrijf je in via www.bisbeurs.be, dan ben je 
zeker van je plaats. Wie zich inschrijft voor 
advies op de BIS-beurs ontvangt ook een 
gratis duo-inkomkaart voor de BIS-beurs!     

VOOR JOuw DROOMHuIS kOMT 
ONZE RENOVATIEADVISEuR AAN HuIS! 

STAD PLAATST 
NIEuwE STRAAT-
VuILNISbAkkEN

de stad maakt volop werk van een 

nette stad. deze zomer werden 

er 25 nieuwe straatvuilnisbakken 

geplaatst in het centrum van ninove. 

de nieuwe vuilnisbakken hebben 

een grote capaciteit, zijn duurzaam, 

vandalismebestendig en hebben een 

aparte asbak in roestvrijstaal.

Uit de richtlijnen rond het plaatsen 
van straatvuilnisbakjes van OVAM 

bleek dat er in Ninove een gericht vuilnis-
bakkenplan nodig was om de problemen 
aan te pakken. Daarom werden vorig jaar 
alle locaties van straatvuilnisbakken in het 
centrum in kaart gebracht en gekeken welk 
type vuilnisbak er waar stond. Op die manier 
werd duidelijk waar er bijvoorbeeld een tekort 
aan vuilnisbakken was of waar vuilnisbakken 
beter werden weggenomen omdat ze niet 
functioneel zijn. Op sommige drukke plaatsen 
was er bovendien nood aan een type vuilbak 
met een grotere capaciteit om met afval 
uitpuilende vuilnisbakken te vermijden.

Samen met de firma Plastic Omnium werd be-
sloten om te kiezen voor een vuilbak van 120 
liter waarop de firma, speciaal op aanvraag, 

nog een asbak in roestvrijstaal monteerde. 
In de loop van de maand augustus werden 
de eerste bakken geleverd en intussen zijn ze 
allemaal geplaatst in de binnenstad. 

Zwerfvuil
Nieuwe straatvuilbakken is één benadering 
om het probleem van zwerfvuil en sluikstor-
ten aan te pakken. Vorig jaar werden er ook 
twee afvalzuigers in gebruik genomen door 
de technische dienst en binnenkort zal ook 
de pakkans van overtreders stijgen met de 
inzet van een mobiele veiligheidscamera en de 
specifieke aanwerving van een GAS-vaststeller.     
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dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67
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dienst lokale economie
054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be

Praktisch
> Wanneer? Donderdag  

13 oktober van 14 uur  
tot 17 uur.

> Waar? De Kuip, Parklaan 1 

Iedereen welkom, inschrijven 
vooraf is niet nodig.  
Toegang is gratis.

SuNDAy 
SHOPDAy   
Zin in een leuke zondagse 
shopnamiddag? Op zondag 
2 oktober openen een aantal 
winkels in het stadscentrum de 
deuren. Je herkent de deelnemen-
de handelszaken aan de gele bol.
In de binnenstad wordt gezorgd 
voor een streepje muziek, in het 
Ninia Shopping Center komen 
De Romeo’s op bezoek. De stad 
organiseert een wedstrijd met 
als prijs een relaxweekend 
t.w.v. 500 euro.  
Meer info op 
www.sundayshopday.be

DAG VAN DE 
MARkT 
Op dinsdag 1 november vindt 
een nieuwe Dag van de Markt 
plaats. Marktkramers bieden die 
dag proevertjes,  geschenken en/
of kortingen aan. Voor snoep en 
gadgets zorgt de stad.
Er is ook een tombolawedstrijd 
met als prijs een tiental pakketten 
die grotendeels worden samen-
gesteld bij deelnemende markt-
kramers. De lottrekking gebeurt 
rond 12 uur aan de wedstrijdbox 
op de dinsdagmarkt.

OPLEIDING 
VOOR HORECA- 
ONDERNEMERS
Op 10 oktober organiseert de 
stad i.s.m. Horeca Vlaanderen 
de opleiding ‘Licht je onder-
neming door’. Deze kosteloze, 
kwaliteitsvolle opleiding voor 
horeca-ondernemers wil het 
ondernemerschap in de sector 
versterken. Onder het motto 
‘Meten is weten’ krijg je een hele 
namiddag tips en tricks om je 
zaak te verbeteren. De opleider 
kijkt hierbij door een financiële 
bril en bespreekt en leert hoe je 
zaak te analyseren.

Praktisch: 10 oktober, 14-17 uur. 
Inschrijven via 
www.horecavlaanderen.be.

DiGiTAlE  
bouWAANVRAAG 

Sinds 1 mei 2016 is het mogelijk 
om stedenbouwkundige vergun-
ningen en meldingen op het 
grondgebied van Ninove digitaal in 
te dienen via het Omgevingsloket.
Het Omgevingsloket  
(www.omgevingsloket.be) is een 
portaal dat ter beschikking wordt 
gesteld aan alle gemeenten en 
steden door de Vlaamse overheid. 

Voordelen

> via het Omgevingsloket kan je 
op elk gewenst moment een 
nieuwe aanvraag indienen 

> je hoeft daarvoor niet langer 
naar de balie te komen, je bent 
dus onafhankelijk van de ope-
ningsuren van de stadsdiensten

> het systeem zorgt ervoor dat 
je op een transparante manier 
inzage krijgt in de stand van 
zaken van jouw dossier

> je kan het dossier op elk 
moment raadplegen en via 
mail word je op de hoogte 
gebracht van de verschillende 
gebeurtenissen

> je kan ook besparen op papier, 
aangezien de dossiers volledig 
digitaal worden ingediend en 
verwerkt. Je hoeft deze dus niet 
langer in meerdere exemplaren 
in te dienen en zal de stad 
ook geen extra bundels meer 
hoeven te vragen. 

Hoe werkt het?

Het Omgevingsloket werkt met 
een login op basis van je identi-
teitskaart. Om een aanvraag in 
te dienen, zal je dus moeten be-
schikken over een e-ID-kaartlezer 
of over een Token. Het Omge-
vingsloket is een online portaal 
dat geen extra software vereist. 

Eerst dit nog

Neem best eens het normenboek 
door vóór je start met het sa-
menstellen van je digitaal dossier. 
Een dergelijk dossier verschilt im-
mers in bepaalde opzichten van 
een analoog dossier waardoor 
ook de voorbereiding enigszins 
anders zal verlopen. 
Je vindt het normenboek op 
www.omgevingsloket.be.

JObbEuRS 
Na het succes van de eerste jobbeurs in 2015 organiseert de stad, in 
samenwerking met de VDAB, een tweede editie van de jobbeurs op 
13 oktober. Een regionale jobbeurs is nog steeds de beste manier 
voor de werkgevers om hun vacature(s) efficiënt in te vullen. 
En voor de potentiële werknemers om aan de bak te geraken. 
De vacatures zijn van administratieve én van technische aard, op alle 
mogelijke niveaus. Net zoals vorig jaar legt de jobbeurs in Ninove 
het accent op werk in eigen streek. Voor eventuele begeleiding staat 
de VDAB garant. 

Als bezoeker deelnemen aan de beurs heb je drie grote voordelen. 
Het is een prima gelegenheid om:
>  een pak potentiële werkgevers te ontmoeten
>  informatie te verzamelen
>  nuttige contacten te leggen.

bedrijven, ondernemingen, instellingen 
die al inschreven voor de jobbeurs:

> Olympia Nv, Herfelingen
> Nebim Nv, Mariakerke & 

Ninove
> Tempo-Team, Ninove
> Bpost & Start People,
> Stad Ninove - personeels-

dienst
> OCMW Ninove - dienst 

tewerkstelling
> SanorRice Belgium Nv,  

Zottegem
> Lokale politie
> vDAB

> ACv Oost-Vlaanderen
> Adecco, Ninove
> PWA Ninove
> Garka, Ninove
> Randstad, Ninove
> Infano, Ternat
> SBS Skill Builders, Aalst 
> Refresco, Ninove
> Proximus, Brussel
> ElitPromo, Harelbeke
> Co-pact, Nieuwerkerken
> Belgische Spoorwegen, Brussel
> Defensie, Brussel

Meer in
fo

dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@ninove.be 
054 31 32 96
www.omgevingsloket.be/
dit-is-nieuw-voor-mij
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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 worden ingegeven, zul-
len enkel verschijnen in de 
digitale kalender, niet in de 
gedrukte versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-le-
den worden niet opgenomen.

Ninove
in

fo

1 oktober
Festivark

> Wat? Muziekfestival ten voor-
dele van Dierenasiel De Ark 
van Pollare vzw.

> Waar? JC De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? 13 uur
> Wie? Ark van Pollare

2 oktober
Kermis Lieferinge en  
Appelterre

1 en 2 oktober 
K R A S J  3

> Wat? Tweejaarlijks kunstenpar-
cours in Ninove en Lieferinge. 
Met werk van Panamarenko, 
Jimmie Durham, Luc Deleu & 
TOP office, Berlinde De Bruyc-
kere, Rik De Boe, Wim Delvoye, 
Peter Rogiers, David Claerbout, 
Els Vanden Meersch, Koen De 
Decker, Isabelle Arthuis, Rinus 
Van de Velde, Karl Philips, Max 
Pinckers, Gauthier Oushoorn, 
Sam Weerdmeester, Gijs Milius, 
Nico Bourthoumieux en Doug 
Eynon. Ook op 2 oktober.

> Waar? Centrum Ninove en 
deelgemeenten

> Uur? Van 14 uur tot 18 uur
> Wie? Dienst cultuur

1 oktober 
10de Grote Prijs  
Tania De Jonge

> Wat? Wielerwedstrijd voor 
dames elite. 

> Waar? Nederhasseltstraat 181, 
Nederhasselt

> Uur? Van 15 uur tot 18 uur
> Wie? Wielervrienden Nederhasselt

1, 2 en 3 oktober
36ste FOTOSALON

> Wat? Jaarlijks fotosalon van 
het Fotografencollectief  
Appelterre vzw, met nieuw 
werk van de leden. Ook op  
2 en 3 oktober.

> Waar? Zaal Pax, Appelterre-
dorp 13, Appelterre-Eichem

> Uur? Van 15 uur tot 21 uur.  
Op 2 oktober van 10 uur tot  
12 uur en van 15 uur tot  
21 uur. Op 3 oktober van  
14 uur tot 20 uur.

> Wie? Fotografencollectief  
Appelterre vzw

1, 2, 6, 8 oktober
Endless TIME, Endless Flow

> Wat? Expo met werk van 
curator/kunstenaar Hilde Nijs 
en vrienden. Ook op 2, 6 en  
8 oktober.

> Waar? De Kantfabriek, Burcht-
dam 4, Ninove

> Uur? Van 15 uur tot 18 uur
> Wie? Hilde Nijs

1 tot 15 oktober
Tentoonstelling  
Dr. Hemerijckx

> Wat? Tentoonstelling over 
Dr. Hemerijckx n.a.v. 50 jaar 
melaatsenwerking Dr. Hemerij-
ckxcomité

> Waar? Stadhuis, Centrumlaan 
100, Ninove

> Uur? Tijdens de openingsuren 
van het stadhuis

> Wie? Dr. Hemerijckxcomité

2 oktober
Cursus kruiden verwerken

> Wat? Hoe droog je je kruiden, 
welke kruidenmengelingen 
kan je allemaal maken, hoe 
maak je lekkere kruidenoliën 
of kruidenazijn? Je leert het in 
deze cursus.

> Waar? CAW, Oude Kaai 44, 
Ninove

> Uur? Van 9.30 uur tot 11.30 uur
> Wie? CAW

2 oktober
Sunday Shopday

> Wat? Opendeurdag bij hande-
laars in het stadscentrum

> Waar? Ninove stadscentrum
> Uur?
> Wie? Dienst lokale economie

2 oktober
10de Grote Prijs  
Tania De Jonge

> Wat? Finale rit van de beker 
van België voor juniores

> Waar? Nederhasseltstraat 181,  
Nederhasselt

> Uur? Van 14 uur tot 18 uur
> Wie? Wielervrienden Neder-

hasselt

4 oktober
Film Les Cowboys

> Wat? Film van Thomas  
Bidegain

> Waar? Cinema Central, Laven-
delstraat, Ninove

> Uur? 20 uur (inleiding 19.45 uur)
> Wie? Filmclub Ninofilm

4 oktober
Bedrijfsbezoek:  
La Lorraine

> Wat? Een kort overzicht van 
de firma en een rondleiding in 
de productie.

> Waar? La Lorraine, Elisa-
bethlaan 143, Ninove

> Uur? Van 12.45 uur tot  
17.30 uur

> Wie? Femma

4 oktober
Infoavond ‘positief opvoe-
den’ met Lut Celie

> Wat? Hoe kan je consequent 
zijn, maar tegelijk pedagogisch 
positief blijven? Positief om-
gaan met kinderen is in deze 
vorming het uitgangspunt.

> Waar? Zaal De Linde,  
Gemeentehuisstraat 42,  
Meerbeke

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Dienst sociale zaken 

5, 12, 19 en 26 oktober
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb je zin 
in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? In Babbelo-
nië ontmoeten Nederlandsta-
ligen en anderstaligen elkaar. 
Ook op 12, 19 en 26 oktober.
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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 activiteit voor kinde-
ren (-12 jaar) 

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be
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> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

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

Ardennen-Dender vzw

5, 12, 19 en 26 oktober
Cursus Line Dance 50+

> Wat? 4 woensdag in oktober 
kunnen voor 50 plussers line 
dancen. Ook op 12, 19 en  
26 oktober

> Waar? Sporthal ’t Sportstekske
> Uur? 9.30 uur tot 11 uur
> Wie? Sportdienst

6, 13, 20 en 27 oktober
Crea voor volwassenen

> Wat? Samen brei je een sjaal, 
muts, trui… Ook op 13, 20 en 
27 oktober

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

8 oktober
Maak je eigen duurzame 
buitenmeubels - Volzet

> Wat? Onder begeleiding van 
Jeroen Verschuren ga je aan de 
slag en maak je een hoogst-
persoonlijk buitenmeubel uit 
palletten.

> Waar? Oude kaai 44, Ninove
> Uur? Van 9 uur tot 18 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender vzw

8 oktober
Gezelschapsspellenavond 
Kierewiet

> Wat? Maandelijkse spelletjes-
avond. Je speelt Stratego, Mo-
nopoly en Cluedo maar ook 
River Dragons, Code Names, 
Colt Express of Terra Mystica.

> Waar? Kouterbaan 28, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

11 oktober 
Crea-café

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

> Waar? Berlindisstraat 7, Meer-
beke

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

Ninove

13 oktober
Jobbeurs

> Wat? Een prima gelegenheid 
om een pak potentiële werkge-
vers te ontmoeten, informatie 
te verzamelen en nuttige 
contacten te leggen.

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Dienst lokale economie

13 oktober
Lezing Alain Remue  
van de Cel Vermiste Per-
sonen

> Wat? Alain Remue komt de 
werking van zijn team voor-
stellen tijdens een boeiende 
lezing.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 19.30 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

15 oktober
Swim en Run

> Wat? Wedstrijden zwemmen 
en lopen. Verschillende afstan-
den mogelijk

> Waar? Zwembad de Kleine 
Dender en Finse Piste

> Uur? Start 14 uur – 15 uur, 
afhankelijk van de gekozen 
afstand

> Wie? Sportdienst

15 oktober
Feestavond  
Dr. Hemerijckxcomité

> Wat? Feestavond en dankvie-
ring n.a.v. 50 jaar melaatsen-
werking Dr. Hemerijckxcomité

> Waar? Abdijkerk (dankviering) 
en cc De Plomblom (feest-
avond), Ninove

> Uur? 17 uur (dankviering), 19 
uur (feestavond)

> Wie? Dr. Hemerijckxcomité

15 t/m 23 oktober
Tentoonstelling Kunst 
Ateljee +3

> Wat? Tentoonstelling met 
werk van de cursisten van 
Kunst Ateljee +3

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

> Uur? Tijdens de openingsuren 
van het oud stadhuis, zaterdag 
en zondag van 14 uur to 17 uur

16 oktober
Kermis Appelterre-Eichem

16 oktober
Wandeling Herlinckhove

> Wat? Begeleide wandeling van 
4 of 8 km in en rond Herlinck-
hove, langs baantjes en rustige 
dorp- en veldwegen.

> Waar? Kapel Sint-Amandus, 
Elnonestraat 8, Outer

> Uur? Van 13.45 uur tot 17 uur
> Wie? Wijkcomité Herlinck-

hove

16 oktober
Dag van de Trage Weg

> Wat? Ontbijtbuffet, presen-
tatie van de plannen van de 
stad en ’t Chiropaksken over 
de realisatie van een buurtbos 
en wandellus via trage wegen 
in Appelterre (met terreinbe-
zoek).

> Waar? Lokalen Chiro Ap-
pelterre, Appelterre Dorp 13, 
Appelterre

> Uur? 9 uur
> Wie? Dienst mobiliteit

16 oktober
Dag van de Trage Weg

> Wat? Twee uitgestippelde 
wandelingen (8,5 en 10,5 km) 
in Nederhasselt

> Waar? Kerk Nederhasselt of 
vestiging Schoonderhage, 
Kerkstraat, Outer-Lebeke

> Uur? Vrij vertrek vanaf  
13.30 uur

> Wie? Dienst mobiliteit

22 oktober
Tweedehandsbeurs

> Wat? Verkoop van baby- en 
kinderkledij en kledij voor 
volwassenen

> Waar? PTI, Centrumlaan 160, 
Ninove

> Uur? Van 13 uur tot 16 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

25 oktober
Bloemschikken

> Wat? Je maakt zelf een 
bloemstuk, begeleid  door de 
lesgeefster.

> Waar? Berlindisstraat 7,  
Meerbeke

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

Ninove

28 oktober
Herfstquiz

> Wat? Leuke en toegankelijke 
quiz over algemene kennis.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds  

Denderwindeke

30 oktober
Paddenstoelenwandeling 
in het Neigembos

> Wat? Het Neigembos is het ge-
schikte gebied om een mooie 
variatie aan soorten padde-
stoelen waar te nemen, van 
stinkzwammen tot aardsterren.

> Waar? Bevingen, Neigem
> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

30 oktober
Muzikale ‘stilte’ evocatie

> Wat? Klassiek concert door 
Johan Derycke n.a.v. de Dag 
van de stilte

> Waar? Abdijkerk Ninove
> Uur? 17 uur
> Wie? Dienst cultuur

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove
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50 jaar huwelijk

Paul Raes, geboren op 11 oktober 1944,
met Maria Coppens, geboren op 7 februari 1942.
Gehuwd in Ressegem op 4 oktober 1966. Wonend in Ninove.

Richard Beké, geboren op 7 oktober 1944,
met Aldegonda De Smedt, geboren op 11 mei 1943.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 6 oktober 1966. Wonend in Appelterre.

Wilfried van Der Haegen, geboren op 27 juni 1943,
met Magda Bogaert, geboren op 11 februari 1944.
Gehuwd in Nederhasselt op 14 oktober 1966. Wonend in Nederhasselt.

Eddy vanderroost, geboren op 16 mei 1944,
met Agnès Devrome, geboren op 9 oktober 1940.
Gehuwd in Nederboelare op 19 oktober 1966. Wonend in Appelterre

Freddy D’Hauwer, geboren op 2 januari 1944,
met Rachel Beerens, geboren op 6 juli 1942.
Gehuwd in Denderhoutem op 20 oktober 1966. Wonend in Aspelaere.

Dany Penne, geboren op 5 april 1943,
met Malvine Stockmans, geboren op 10 juli 1945.
Gehuwd in Ninove op 28 oktober 1966. Wonend in Ninove.

Roger Persoons, geboren op 17 februari 1942,
met Monique vander Maelen, geboren op 5 mei 1943.
Gehuwd in Grimminge op 29 oktober 1966. Wondend in Denderwindeke.
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Ontbijt of 
half pension 

mogelijk

Open op vrijdag-
avond, zaterdag, 
zon- en feestdagen

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 
wachtkaarten 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.

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 voor-
avond 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

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

AANVRAGEN FoD sociAlE zEKERhEiD
Vanaf 1 oktober moeten aanvragen voor de FOD Sociale Zeker-
heid (aanvragen tegemoetkoming hulp voor bejaarden, parkeerkaart 
personen met een handicap en integratietegemoetkoming) ingediend 
worden bij de dienst sociale zaken in het stadhuis.

WijziGiNG bEVoEGDhEDEN  
schEPENEN 
De bevoegdheden van schepen Wouter Vande Winkel en schepen 
Alain Triest werden gewijzigd.

> Schepen Wouter vande Winkel is bevoegd voor:
 mobiliteit (incl. verkeer en parkeerbeleid), leefmilieu (incl. hinderlijke 

inrichtingen, huisvuilophaling), gezondheidsbeleid, communicatie, 
ICT, ontwikkelingssamenwerking.

> Schepen Alain Triest is bevoegd voor:
 lokale economie (incl. markten, middenstand, bedrijven), stadsont-

wikkeling, toerisme, Europese aangelegenheden, sociale zaken  
(incl. seniorenbeleid, sociale tewerkstelling)

Meer info?
>  Stad Ninove, personeels-

dienst, personeel@ninove.be,  
054 31 33 06

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

Meer in
fo

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

Van jong naar



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

•  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 

De juiste kijk op uw vloer...

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)
Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

TOPMAAND

met extra

KORTINGENtot en met 
29 oktober 2016



  

Jij droomt tegels
Wij tegelen dromen
 4 verdiepingen keuze en nog meer keuze:
 Natuursteen, zelliges, terracotta, XXL-formaten, tegelparket...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89
di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Bezoek onze 
showroom virtueel! KRIJG KORTING ZONDER VRAGEN!

GRATIS begeleiding door onze 
tegelcreatieven
GRATIS gebruik van zuignap-
pen, vochtmeter, tegelsnijder 
GRATIS tot 1 jaar stockage

EXTRA lotenkelder
met super-koopjes!









GRATIS brandhout?

Check 
 


