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De juiste kijk op uw vloer...

(N8) BRAKELSESTEENWEG 607
9400 NINOVE - VOORDE

WWW.VLOERENBEKE.BE
TEL. 054 50 07 81

CEMENTTEGELS - LAMINAAT - VINYL
KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS

BLAUWE STEEN UIT HENEGOUWEN

JUBILEUMCONCERT
90 JAAR FENIKSKOOR NINOVE

Zaterdag 4 november 2017 om 20 uur

CC De Plomblom Graanmarkt 12 Ninove

FENIKSKOOR o.l.v. Andries De Winter

ATOM PERCUSSION o.l.v. Gunther Goossens

DAAR ZIT MUZIEK IN

Kaarten 12 euro
Een drankje na het concert inbegrepen

Kaarten te verkrijgen bij de koorleden en
Wilfried Smesman 054 33 58 31 - wilfried.smesman@skynet.be

www. fenikskoorninove.wordpress.com - www.facebook.com/Fenikskoor-Ninove

enikskoor
Ninove

•  Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten 
en waterputten

• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
•  Camera-onderzoek, op vraag van de klant met opname op 

USB stick
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie- & benzineafschei-

ders, carwashslib & mazouttanks, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenwaterputten met  

proper water
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be 

054 32 18 75 - 0479 84 02 83 - www.devleminckjan.be

Ruim- & ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook 

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

de nieuwsbrief via www.ninove.be

CoLoFon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

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

Ninofmedia • Eveliene Deraedt • Shutterstock • Pixabay
 Coverfoto: Liesbeth Renneboog, stadsfotograaf 

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: 
IPM Printing • 1083 Ganshoren

Tel. 02 481 62 11 • www.ipmprinting.com

GemeenTerAADSZITTInG
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats op 23 november om 19.30 uur in 
het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang 
enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

CommISSIeS
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
20 en 21 november om 19.30 uur en 20 uur. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegan-
kelijk.

eXTrA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
>  1 november
> 2 november (uitgezonderd zwembad  

De Kleine Dender: open van 9 uur tot 17 uur)
> 11 november (uitgezonderd zwembad  

De Kleine Dender: open van 12 uur tot 17 uur)

Extra sluitingsdagen:
> 3 november: jeugd, cultuur, cultuurcentrum  

De Plomblom, dienst toerisme.

9

interessant
4

  Ouderenweek zet senioren  
in de kijker

7   Voorleesweek

9
  Gemeenschapswacht verhoogt

 veiligheidsgevoel 

10
  Ninove wordt 

 dementievriendelijke gemeente 

11   Maandklapper cc De Plomblom

18   Zwembaddagen

20   Uit in Ninove

Ninove in
fo

voor	ALLe	InFo
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> brandweer 054 33 35 66
> 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
> dienst toerisme  054 31 32 85

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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ouderenweek 
ZeT	SenIoren	In	De	kIJker	

Brunch

Zin om verhalen uit te wisselen 
of kennis te maken met andere 
leeftijdsgenoten tijdens een heer-
lijke brunch, dan is dit je kans!
> maandag 20 november 
> 8 uur tot 10 uur
> wzc Klateringen,  

Centrumlaan 173, Ninove
> 5 euro

Muziekquiz ‘Uit de tijd 
van toen’

Tijd om nog eens liedjes en herin-
neringen op te halen uit de tijd 
van toen ...
> maandag 20 november 
> 10 uur tot 11.30 uur
> wzc Klateringen,  

Centrumlaan 173, Ninove
> gratis

Theater De Lassies 

(Jelle Cleymans & Sam Verhoeven)
Een combinatie van muziek uit 
de tijd waarin de jukebox centraal 
stond, goochelen en dansen. 
> dinsdag 21 november 
> 15 uur  
> cc De Plomblom,  

Graanmarkt 12, Ninove 
> 7 euro (lid ouderenvereniging), 

14 euro (geen lid van een 
ouderenvereniging)

Muziekvoorstelling met 
Stijn Vande Voorde

Violist Stijn Vande Voorde brengt 
ambiance met vele leuke meezingers!
> woensdag 22 november 
> 14 uur
> buurthuis De Pallieter, Smid 

Lambrechtstraat 100, Outer
> 3 euro

Humoristische namiddag 
met Carmen Deslee

Carmen Deslee laat graag met 
haar muziek mensen uit de 
bol gaan. Met haar liedjes kan 
je wegdromen, meezingen en 
meedansen.
> donderdag 23 november 
> 14 uur
> buurthuis Pollare,  

Hoogstraat 2, Pollare
> 3 euro

Receptie

Afsluiter van de ouderenweek
> vrijdag 24 november
> 14 uur tot 17 uur
> stadhuis, Centrumlaan 100
> gratis

SenIorenSPorT
Blijf-Fit-Week 2017 - 2018

Meer in
fo

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

Praktisch
Geen vervoer?
Voor de activiteiten die doorgaan 
in Outer en Pollare kan je gebruik 
maken van een gratis shuttle-
dienst (vertrek aan wzc Klaterin-
gen, Centrumlaan 173, Ninove). 
Wil je hiervan gebruik maken? Geef 
het dan mee met je inschrijving!

Inschrijven?
> Inschrijven kan tussen  

3 en 17 november.
> Ben je lid van een ouderenvereni-

ging? Schrijf je dan in via de ver-
antwoordelijke van je vereniging. 

> Ben je geen lid, schrijf je dan in 
via de dienst sociale zaken van 
de stad.      

DIGISenIor	

Wat kan een smartphone?  
De leerlingen van 6 Office&Retail 
van het Instituut HH Harten 
tonen het je gratis!
Tijdens twee infosessies leer je 
hoe je op je smartphone apps 
kan downloaden, berichten 
versturen, simpele trucjes,…. 

Van 20 tot en met 

25 november zet de 

stad senioren in de 

bloementjes tijdens de 

ouderenweek!

Op het programma? 
Genieten, dansen, 

ontspannen of gewoon leuke 
verhalen over vroeger uitwis-
selen. Traditiegetrouw start de 
week met een lekkere brunch 
en eindigt de week met een 
receptie.

ProGrAmmA	ouDerenweek

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

ouDerenADvIeSrAAD	
De Ninoofse ouderenadviesraad onderzoekt wat de behoeften en noden zijn van de ouderen in Ninove en zet 
ze om in adviezen aan het stadsbestuur. Daarnaast organiseert de ouderenadviesraad ook ontmoetingsmomen-
ten waar alle Ninoofse senioren elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Denk aan Digisenior (waar senioren 
individueel computerles krijgen van leerlingen), de jaarlijkse seniorennamiddag en de jaarlijkse seniorenweek.

Ieder jaar organiseren de sport-
diensten van Ninove en Lede een 
Blijf-fit-week in het buitenland. 
Op 9 november is er een evalua-
tiemoment van de Blijf-fit-week 
in Spanje 2017, en een vooruitblik 
voor de sportieve reis naar het 
buitenland in 2018. 

> Waar? Sportcomplex de  
Ommegang, Lede. 

> Wanneer? 9 november  
om 15.30 uur

Nieuwe geïnteresseerde sportieve 
50-plussers moeten zich vooraf 
melden bij de sportdienst,  
054 33 93 97.      

> Wanneer? Maandag 22  
en 29 januari 2018 van  
9 uur tot 11.30 uur

> Waar? Instituut HH Harten, 
Onderwijslaan 4, Ninove

> Inschrijven (max. 12 perso-
nen) via hhs.ikorn.be/WP44 
vóór 19 november. Na inschrij-
ving krijg je een bevestigingsmail.

> Meer Info? Instituut  
HH Harten, 054 31 06 60,  
info.hhs@ikorn.be
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erfgoedsprokkels
De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde, 
in nauwe samenwerking met de stad, een 
uitgave in de reeks ‘Erfgoedsprokkels’ waarbij 
Oost-Vlaams erfgoed in de kijker wordt gezet. 
Deze boeiende en handige wandelgids loodst 
je naar een pak restanten die onlosmakelijk 
verbonden zijn met de verdwenen Norbertij-
nerabdij. 

Wie dacht dat de invloedrijke Witheren enkel 
de barokke abdijkerk als erfenis nalieten heeft 
het fout: in de hele stad zijn er plekken die 
verwijzen naar de abdijgeschiedenis. Auteur 
is Ninovieter Jaak Peersman, classicus en 
historicus en, reeds decennialang aan de slag 
met een zoektocht naar het doen en laten van 
de Norbertijnen. Jaak Peersman slaagde erin 
om in een tekst die leest als een roman, met 
oog voor detail en voor 'la petite histoire', de 
teloorgegane abdij opnieuw tot leven te wek-

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

Herfstwandeling  
in Pollare 
LuIDT	wInTerwAnDeLSeIZoen	In

de eerste van drie winterseizoens-

wandelingen brengt je naar de brug 

aan de Zwarte flesch in Pollare.  

De plek waar ‘Vital’ ooit de pendelaars 
en vissers de Dender liet overste-

ken met zijn schuit -de straat heet niet voor 
niets Schuitstraat- is het vertrekpunt voor de 
verkenning van het groene gebied nabij de 
Dender. Pollare is het dorp van Sint-Kristoffel 
en van Schoonderhage dat een warme thuis 
biedt aan andersvaliden. De Dendervallei is er 
nooit veraf, de natuur zet er zijn beste beentje 
voor en een straatnaam als Flierendries klinkt 
als muziek in de oren.  
 
Pollare kent ook zijn hoogtes en laagtes, let-
terlijk dan. Wie niet bang is van een klimmetje 
is meer dan welkom om de gids te volgen.

> Wanneer? Zondag 26 november 
> Startpunt: einde Schuitstraat nabij de brug
> Aanvang: 13.30 uur
Rubberlaarzen of heel stevige stapschoenen 
zijn onmisbaar!
Het parcours loopt langs onverharde veldwe-
gen die niet geschikt en/of moeilijk zijn voor 
kinderwagens en rolstoelgebruikers      

Save the date!

> Kerstwandeling zondag 17 december
> Carnavalswandeling zondag  

28 januari 2018

ninoofse aBdiJ 
Twee	nIeuwe	PubLICATIeS

ken. De 'oudste, stoutste en wijste der steden' 
heeft een schitterende geschiedenis te danken 
aan de abdij en deze erfgoedsprokkel wil 
bijdragen aan de aandacht voor ons Ninoofs 
erfgoed.
De Erfgoedsprokkel 'Stad in de schaduw van 
een verdwenen abdij' is gratis te verkrijgen in 
het toeristisch bezoekerscentrum (Burcht-
straat 44) en in het oud stadhuis (Oudstrij-
dersplein 6).

reproductie	pentekening	
adbijbeluik
Daarnaast gaf de erfgoedraad een reproductie 
uit van een geaquarelleerde pentekening op 
perkament van het Ninoofse abdijbeluik anno 
1650. De tekening werd gemaakt door de 
bekende cartograaf Philips De Deyn. Ze is een 
voor de Ninoofse abdijgeschiedenis uitzon-
derlijk waardevol document. Een vierkleuren-
reproductie van de tekening (42 cm x 28 cm)  
is te koop aan 2 euro in het oud stadhuis 
(Oudstrijdersplein 6) of in de Hospitaalkapel 
(Burchtstraat 44). Voor een verduidelijkend 
artikel, verschenen in het tijdschrift Het Land 
van Aalst, betaal je nog eens 2 euro extra.    

op de open Monumentendag van zondag 10 september stelde de stad de (ver-

dwenen) abdij en het abdijverleden centraal. twee nieuwe publicaties, die toen 

werden voorgesteld, zijn nu verkrijgbaar bij de diensten cultuur en toerisme.
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BiBBus 
TrekT	nAAr	LAGere	SCHoLen	

doCu in de BiB 
How	To	FALL	APArT,	
A	True	Love	STory

Heb je je wel eens 
afgevraagd hoe een 

illustrator tot een tekening 
komt? Of hoe de werkplek van 
een schrijver eruitziet? Op hun 
werktafel vind je naast bijzon-
dere schetsboeken ook allerlei 
kleine inspirerende voorwerpen, 
papiertjes met losse ideeën en 
aantekeningen, schrijf- en teken-
materiaal, foto’s... 

De tentoonstelling geeft je een 
idee van de werkplekken van Sa-
bien Clement, Gerda Dendooven, 
Pieter Gaudesaboos, Ingrid 
Godon, Bart Moeyaert, Thé 
Tjong-Khing, Judith Vanistendael 
en Kaatje Vermeire.

Blader maar eens in hun 
schetsboeken en geniet van de 
bijzondere portretten die foto-

grafe Eveliene Deraedt maakte 
van deze schrijvers en illustrato-
ren. Ga gerust ook zelf aan een 
werktafel zitten en vertrouw je 
ideeën toe aan een schetsboek. 
Kinderen kunnen de werkplek-
ken verkennen met zoek- en 
doe-opdrachten.

De tentoonstelling Werkplekken 
is gemaakt door Villa Verbeelding 
(het vroegere Literair Museum) 
en kadert in de najaarsprogram-
matie van de BibArt bibliotheken 
(met de steun van de provincie 
Oost-Vlaanderen). In januari 
2018 zal ook illustratrice Suzan 
T’Hooft exposeren in onze biblio-
theek.      

> van 30 oktober tot 9 decem-
ber tijdens de openingsuren 
van de bib

Praktisch
> Maandag 6 november
> 20 uur
> Polyvalente zaal cc De Plomblom, ingang via E. De Deynstraat 
> Gratis
> Reserveer je plaats via bib@ninove.be
> Meer info: www.howtofall.be    

© Eveliene Deraedt

Eind 2016 viel er een aan-
trekkelijk mailtje in de 

bib-mailbox. De Luisterlezerbus 
stond te koop. Een buitenkans! 
De Luisterlezerbus kampeerde 
enkele jaren geleden al eens voor 
de deur van de bib tijdens de 
Jeugdboekenweek. Nu, een goed 
half jaar later, rijdt de bus voor 
het eerst door de straten van 
Ninove, naar de lagere scholen. 

Luc Malderie, bibliothecaris: “Al 
snel zagen we mogelijkheden 
om met de bus naar de lagere 
scholen te trekken. Elk schooljaar 
maken we immers 130 boeken-
pakketten voor kleuter- en lagere 
scholen buiten het centrum. 

Elke klas ontvangt van ons een 
boekenpakket afgestemd op het 
leerlingenaantal en de leeftijd van 
de kinderen. Twee keer per jaar 
wisselen we de pakketten, met 
hulp van de technische dienst die 
zorgt voor de verdeling van de 
boeken. Vanaf dit jaar komt daar 
verandering in: al deze scholen 
zullen in de loop van het school-
jaar een bezoek krijgen van onze 
bibbus. Daardoor kan ieder voor 
zich boeken kiezen en naar een 
verhaal luisteren in het vertelthe-
ater achteraan de bus.” 

In september en oktober trok de 
bib naar de Vrije Basisschool in 
Meerbeke en de Stedelijke Basis-

eXPo	oP	beZoek:

werkPlekken

‘How To Fall Apart, a 
true love story’ is 

het opmerkelijke verhaal van 
twee mensen die elkaar vinden 
door afscheid te nemen. Jelle en 
Sofie zijn twee filmmakers met 
een gedeeld verleden als koppel, 
die ook elk een eigen trauma te 
verwerken hebben. Toen Sofie zes 
jaar was, pleegde haar moeder 
zelfmoord. Dit trauma speelde 
ook een grote rol in haar breuk 
met Jelle. Deze verzeilt na het ein-
de van de relatie in een verlam-
mende depressie. In die toestand 
treft Sofie Jelle later opnieuw aan 

tijdens de voorbereiding van een 
volgende filmopdracht samen.
Samen vertrekken ze naar het ei-
land Lesbos voor een ontmoeting 
met de therapeut Bob Vansant. 
‘How To Fall Apart, a true love 
story’ is een inspirerende how-to 
die aantoont hoe een depressie 
toch een positief keerpunt in het 
leven kan betekenen.

Op maandag 6 november tonen 
Jelle en Sofie hun film (65 minu-
ten) in Ninove. Nadien is er een 
nabespreking en tijd om vragen 
te stellen.  

Meer in
fo

bib
bib@ninove.be 
054 32 40 04
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Woensdag 22 november

Papa Tim leest  
Dolfje Weerwolfje

‘Dolfje Weerwolfje’ is de bekende 
boekenreeks van Paul Van Loon.
Dolfje is een doodgewone 
jongen van bijna zeven. Alhoewel, 
doodgewoon? Op de nacht voor 
zijn zevende verjaardag gebeurt 
er iets heel bijzonders. In het 
kille maanlicht veranderen zijn 
handen in kleine klauwen, op zijn 
hoofd groeien twee punt-oren en 
hij krijgt een witte staart! Dolfje is 
een weerwolf! 
Papa Tim uit Ninove speelt in de 
musical Dolfje Weerwolfje, die 
eind april 2018 ook te bekijken is 
in cc De Plomblom. In die musi-
cal speelt hij bovendien de papa 
van Dolfje. Tijdens de Voorlees-
week leest hij een stukje voor. 

> 14.30 uur, jeugdbib

Papa Luk leest De Griezels

Papa Luk waagt zich aan een 
échte klassieker: ‘De Griezels’ van 
de meest succesvolle jeugdauteur 
ooit, Roald Dahl. Hij maakt er een 
eigen kamishibai-versie van met 
als titel:
'Mijnheer G.Riezel. (in zijn diesel)’
Over mannen met baarden 
Meneer Griezel, een viezerik met 
een baard vol eten, en mevrouw 
Griezel, die een glazen kunstoog 
heeft, doen altijd erg lelijk tegen 
elkaar en tegen allerlei dieren. 
Hij is een 'baardaap' die zich in 
geen jaren gewassen heeft, zij een 
vrouw met louter lelijke gedach-
ten en een al even lelijk gezicht.
Luk brengt een samenvatting 
van het boek, waaruit hij stukjes 
voorleest. Soms durft hij ook wel 
eens een stukje te verdraaien. 

> 15.30 uur, jeugdbib

Vrijdag 24 november

Papa Ben in BV-land

Papa Ben leest korte verhalen uit 
het boek ‘Papa vertelt – zelfver-
zonnen verhalen van bekende pa-
pa’s’. 15 bekende papa’s schreven 
zelfverzonnen kinderverhaaltjes 
neer voor dit boek. Mark Eyskens, 
Axl Peleman, Henk Rijckaert, Bart 
De Wever, Marc de Bel… schreven 
verhaaltjes over olifanten en de 
bolletjestrui in de Ronde van 
Frankrijk, over winterslaapjes en 
handen die vieze woorden zeggen.
Hier zijn de schrijvers bekender 
dan de verhalen, maar daarom zijn 
ze niet minder ontwapenend!

> 16 uur, jeugdbib      

Alle voorleesmomenten tijdens 
de Voorleesweek zijn gratis. Laat 
de bib wel vooraf weten of je er 
bij zal zijn via bib@ninove.be. Zo 
kunnen ze ervoor zorgen dat elk 
een comfortabel plaatsje heeft.

Voorleesweek 
HoerA	voor	De		
voorLeeSPAPA’S!
eind november is het Voorleesweek. naast de 

maandelijkse voorleesuurtjes voor kinderen van 4 tot 

8 jaar, ontvangt de bib dan de grotere kinderen vanaf 

6 jaar. en zetten ze de voorleespapa's in de kijker. tijdens 

de Voorleesweek lezen de mannen voor in de bib. 

restauratie PastoriJ ninoVe
De pastorij in de Biezen-

straat in Ninove is één 
van die unieke bouwwerken in 
onze stad die werden gerealiseerd 
door de abdijgemeenschap die 
hier zes eeuwen lang doen en 
laten mee bepaalde.  
Het gebouw is dringend aan 
restauratie toe, de werken starten 
normaal gezien in november. Zo 
wordt een stuk Ninoofse geschie-
denis in ere hersteld.

Pastorij	wordt		
dekenij	wordt		
pastorij
De pastorij (in de volksmond nog 
steeds 'dekenij') in de Biezen-

straat, is een riant herenhuis in 
Lodewijk XV-stijl met classicisti-
sche inslag. Het werd in 1757 ge-
bouwd door abt Ferdinand Van 
der Eecken. Het wapenschild van 
de abt prijkt op de gevel, boven-
aan in het driehoekig fronton.
 
De abdij haalde de 19de eeuw 
niet. Na de inval van de Fransen 
waren de paters gevlucht en de 
abdij werd opgeheven. In de 
19de eeuw kreeg Ninove weer 
een deken bij de oprichting van 
het dekenaat Ninove. De pastorij 
werd dekenij. In 2016 werd het 
kerkelijk landschap hertekend: 
Ninove kreeg weer een pastoor 
en werd een deel van het deke-

naat Aalst. De dekenij werd op-
nieuw de pastorij. Sinds 1973 een 
beschermd monument, maakt 
ze deel uit van het stadspatrimo-
nium en is steeds de woning van 
de Ninoofse pastoors (of vroeger 
de dekens) geweest. De stad is 
immers wettelijk verplicht de 
pastoor een woonst te geven.

restauratie
In 1998 werden de ramen in de 
voorgevel en het dak, de zijgevel 
en de schouwen hersteld. Ieder-
een kan zien dat het gebouw 
meer dan een likje verf kan 
gebruiken en 20 jaar later dringen 
zich vele werken op. In 2017 werd 

de restauratie van het exterieur 
van de pastorie gegund voor de 
prijs van 263.082,47 euro. De stad 
ontvangt hiervoor een restau-
ratiepremie van 216.032,49 euro 
van de Vlaamse overheid.
 
De restauratiewerken omvatten 
het vervangen van de buitenver-
harding, injectie tegen opstijgend 
vocht, timmerwerk aan de dak-
constructie, vervangen dakbedek-
king door natuurleien, herstellen 
van het wapenschild, aanbrengen 
nieuwe buitenbepleistering en 
schilderwerken, behandelen 
van natuursteen, voegwerken, 
vervangen houten luiken, ramen 
en deuren achtergevel.     

school Windekind in Dender-
windeke. 

Sofie van de bib: “De eerste 
bezoekjes bleken al meteen een 
schot in de roos: een chauffeur 
van de technische dienst bracht 
de bus ter plaatse, we kregen ver-
wonderde blikken bij kinderen én 
volwassenen en ook onze voor-
leesvrijwilligers waren enthousiast. 
Het was de eerste keer dat de bib 
uitleende op locatie, maar ook dit 
verliep zo goed als vlekkeloos.” 

Het enthousiasme van de scho-
len is erg groot. De bib bekijkt 
welke scholen ze wanneer zal 
bezoeken.     
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de gaZet  
Van adiel  
nIeuwe	nInooFSe	
oorLoGSGAZeT

De beschuldiging? “Lei-
der van een clandestie-

ne beweging die het activisme en 
zijn doelstellingen aan het front 
heeft gepropageerd, aansporing 
tot defaitisme, revolte en desertie 
en het doorspelen van militaire 
inlichtingen aan de vijand.” Het 
proces eindigde op 24 augustus 
1921 met een vrijspraak. 

De West-Vlaming Adiel 
Debeuckelaere huwde in 1913 
de Ninoofse Adelaïde Dortant. 
Het koppel woonde in Gent toen 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak. 
Aan het front werd infanterist 
Debeuckelaere actief in de 
Frontbeweging. Op 1 maart 1917 
werd hij zelfs verkozen tot leider 
(‘ruwaard’) van deze clandestiene 
politieke drukkingsgroep, de 
spreekbuis van de Vlaamsgezin-
den aan het front. Hoewel de 
Vlamingen in de voorlinie de 
overgrote meerderheid vormden, 
bleef de legerleiding weigeren 
om hun taal te spreken. De 
Frontbeweging verwoordde 

het ongenoegen hierover in een 
geruchtmakende Open brief aan 
koning Albert op 11 juli 1917. 

In zijn latere leven was Adiel 
Debeuckelaere onder andere 
Vlaams-nationalistisch parle-
mentslid en bleef hij actief in 
de beweging voor amnestie en 
de organisatie van de IJzerbede-
vaarten. Hij overleed in 1979 in 
Ninove. 

Adiel Debeuckelaere, ‘Ruwaard 
van Vlaanderen’, is de centrale 
figuur van de tiende Ninoofse 
Oorlogsgazet. Met hem als ‘held’ 
besteedt de gazet aandacht 
aan thema’s als Frontbeweging, 
Vlaamsgezindheid en Daensisme.

De Ninoofse Oorlogsgazet, een 
uitgave van de Erfgoedraad, 
is te koop in het stadhuis, de 
bibliotheek, de dienst toerisme 
(Hospitaalkapel) en Standaard 
Boekhandel. Ze kost 1 euro.
Zie ook de ‘oorlogsblog’: 
http://ninove14-18.weebly.com    

tijdens de ochtend van 10 november 1921 werd adiel 

debeuckelaere in ninove aangehouden op beschuldiging 

van hoogverraad. de krijgsauditeur eiste de doodstraf. 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

asPelare en 
MeerBeke  
Houden ‘reVeil’ 
‘reveil’ wil op 1 november (allerheiligen) op zoveel moge-

lijk begraafplaatsen in Vlaanderen “herinneringen levend 

houden, met een traan maar zeker ook een lach, zonder 

taboes over leven of dood, en zonder politieke of levens-

beschouwelijke vlag". 

Herdenkingsmoment
‘Reveil’ ontstond drie jaar geleden 
in Deerlijk op initiatief van de 
fanfarepopband Zinger. De 
muzikanten hadden een ‘buddy’ 
verloren en hielden voor hem 
een herdenkingsmoment op de 
begraafplaats van hun thuisstad. 
De reacties waren overweldigend; 
veel mensen hadden blijkbaar de 
behoefte om op Allerheiligen iets 
méér te doen dan een chrysant 
neer te leggen. 
Wat in 2014 op een West-Vlaam-
se begraafplaats klein is begon-
nen, is intussen uitgegroeid tot 
een project waaraan reeds meer 
dan 70 steden en gemeenten 
deelnemen. 

muziek	en		
levensverhalen
Ook in Ninove: op twee Ni-
noofse begraafplaatsen houdt de 
plaatselijke harmonie een ‘reveil’. 

KEVA in Aspelare (begraafplaats 
Daalstraat) en Sinte-Cecilia in 
Meerbeke (begraafplaats Hemel-
rijk) laten de begraafplaats her-
opleven in een melancholische 
gloed van sfeervolle muziek en 
hartverwarmende levensverhalen. 
Het ‘reveil’ vindt plaats tussen 17 
en 18 uur (zonsondergang). 

Toeschouwers mogen kaarsjes 
en lampjes meebrengen om hun 
steentje bij te dragen aan de 
warme sfeer. Op de begraafplaats 
van Meerbeke brengt stadsdich-
ter Willie Verhegghe de 'eenzame 
doden’ van het voorbije jaar in 
herinnering.

Praktisch
Woensdag 1 november, 17 uur: 
‘Reveil’ op het kerkhof van Aspe-
lare (Daalstraat) en Meerbeke 
(Hemelrijk). Gratis.    

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91
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boek		
‘neDerHASSeLT	
overLeeFT	14-18’

Voor andere lectuur over de Groote 
Oorlog moet je begin november in 

Nederhasselt zijn. In zijn boek ‘Nederhasselt 
overleeft 14-18’ roept Staf Scheerlinck aan de 
hand van getuigenissen, brieven en verslagen 
de tijd van toen op. “Harde realiteit na jaren 
gladgestreken, de wreedheid verzacht. De 
wonden geheeld. Wat voorbij is, is voorbij. 
Of toch niet?” Zo verantwoordt de auteur 
de uitgave. Hij voert niet alleen soldaten en 
opgeëisten op, maar ook “onze moeders thuis, 
de sterke vrouwen die hun gezin, zichzelf 
vergetend, moeten rechthouden. Liefde en 
pijn, haat en vriendschap, honger en kou, maar 
… ons dorp overleeft!”
‘Nederhasselt overleeft 14-18’ (250 blz, 20 euro) 
wordt voorgesteld op zaterdag 4 november 
om 19 uur in buurthuis Hofstad in Aspelare. 
Inleider: Prof. Dr. Frans-Jos Verdoodt.     

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

Staf Scheerlinck
054 33 40 59 

Herdenking 
waPenstilstand
bloemenhulde	in		
elke	deelgemeente		
op	10	november
Op vrijdag 10 november maken de vader-
landslievende verenigingen van onze stad, 
samen met het stadsbestuur, de traditionele 
rondrit langs de herdenkingsmonumenten in 
de verschillende deelgemeenten.  
 
Aan elk monument wordt een bloemenhulde 
gebracht. Waar mogelijk, neemt de plaatselijke 
lagere school deel aan de bloemenhulde. Ook 
de bevolking wordt uitgenodigd om aan te 
sluiten bij de verschillende herdenkingsmo-
menten. 

Ninove (stedelijke begraafplaats) 12.40 uur
Okegem (kerk)  13.00 uur
Meerbeke (kerk)  13.15 uur
Denderwindeke (kerk)   13.30 uur
Appelterre-Eichem (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 (Kerkplein)  15.45 uur

Plechtigheid	in		
Appelterre-eichem	op		
11	november
Op zaterdag 11 november is iedereen uitgeno-
digd op de officiële herdenkingsplechtigheid 
in Appelterre-Eichem:  

>  9.30 uur: plechtige eucharistieviering in  
de St-Gertrudiskerk 

>  10.15 uur: bloemenhulde aan het  
monument, opgeluisterd door  
Harmonie St-Cecilia

>  10.30 uur: ontvangst en receptie in  
zaal Pax     

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

Preventief	toezicht
Gemeenschapswachten lopen preventief rond 
in het straatbeeld. Met hun aanwezigheid ver-
hogen ze het veiligheidsgevoel. Ze zijn makke-
lijk aanspreekbaar en kunnen burgers bijstaan 
bij het doorgeven van meldingen en klachten. 
Ze kunnen ook ingezet worden om toezicht 
te houden op evenementen die worden 
georganiseerd door of in samenwerking met 
het stadsbestuur. Diefstal- en overlastpreventie 
zullen hier hun voorname taken zijn.

Acties	in	het	belang	van	
veiligheid
In het kader van openbare veiligheid zullen 
gemeenschapswachten ook deelnemen 
aan een aantal acties. De aandacht 
ligt dan vooral op veiligheid en criminaliteits-
preventie door middel van informatiesessies, 
folders, …
Zij zullen problemen in het kader van veilig-
heid, milieu en het wegennet, signaleren aan 
de bevoegde diensten. De gemeenschaps-

wachten zullen ook aandacht hebben voor 
het openbaar domein. Als zich gebreken 
voordoen, zullen ze deze onmiddellijk melden 
aan de bevoegde diensten.    

geMeensCHaPswaCHt 
VerHoogt 
VeiligHeidsgeVoel
Je hebt het misschien al gehoord of gezien? ninove is gestart met een 

dienst gemeenschapswacht. Voorlopig worden de vier gemeenschapswach-

ten ingezet volgens de noden, in januari gaat de cel volledig operationeel. 

Met dit initiatief wenst de stad verder in te zetten op een vooruitstrevend  
veiligheidsbeleid. Maar wat doet een gemeenschapswacht nu juist?

Meer in
fo

dienst integrale 
veiligheid-Gemeenschapswacht
gemeenschapswacht@ninove.be 
054 31 32 56
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dementie is een geheel van ziektes waarbij meerdere 

stoornissen in het verstandelijk functioneren geleidelijk 

samen optreden. dagelijks krijgen minstens 20 Belgen 

deze diagnose te horen. 

ninoVe wordt  
deMentieVriendeliJke geMeente  

Meer in
fo

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

Naar schatting zijn er in 
Vlaanderen op dit mo-

ment ongeveer 122.000 mensen 
met dementie. 

Omdat we langer leven en ouder 
worden, stijgt het aantal mensen 
met dementie snel. Binnen de  
40 jaar zou het aantal mensen 
met dementie zelfs verdubbeld 
zijn! 
Hierdoor is de afgelopen jaren de 
maatschappelijke aandacht voor 
dementie opmerkelijk gestegen. 

Iedereen kent in de naaste familie 
of kennissenkring wel iemand die 
te maken heeft met dementie. 

Het gevolg van die toegenomen 
aandacht is dat we opener over 
dementie spreken. Het taboe 
rond dementie neemt stilaan af. 
Toch blijft het voor velen moeilijk 
om erover te praten.

Dementie		
bespreekbaar		
maken
Ook Ninove wil dementie 
voldoende aandacht geven en 
bespreekbaar maken. Verschil-
lende partners (wzc’s, OCMW, 
ECD Meander) werken aan een 
actieplan waarbij ze streven naar 
een dementievriendelijke stad. 
Er werden al een aantal stappen 
genomen zoals de oprichting van 
een familiegroep, een praatcafé 
en infomoment.

Familiegroep Dementie

De Familiegroep (jong)Dementie 
brengt lotgenoten samen. Tijdens 
de bijeenkomsten kunnen fami-
lieleden, mantelzorgers en andere 
geïnteresseerden ervaringen en 
informatie delen.
Interesse? Je bent zeker welkom 
op de volgende bijeenkomst:

> thema: financiële en materiële 
ondersteuning

> wzc Klateringen,  
Centrumlaan 173, Ninove.

> donderdag 9 november van  
14 uur tot 16 uur

> info? 0477 34 05 67,  
ninove@alzheimerliga.be 

Praatcafé Dementie regio 
Ninove-Geraardsbergen

Het praatcafé is een tweemaan-
delijkse bijeenkomst rond een 
bepaald thema waarbij familiele-
den, vrienden en personen met 
dementie welkom zijn.
Volgende bijeenkomst:
> toneel ‘Met de mantel der 

liefde’
> Arjaantheater, Zonnebloem-

straat 5, Geraardsbergen
> donderdag 30 november om 

19.30 uur
> Info? 052 26 28 23 of  

meander@dementie.be  

Infomoment

Het Expertisecentrum Dementie 
Meander organiseert op donder-
dag 21 december een infoavond 
(gratis). Je krijgt er informatie 
over het ziektebeeld, praktische 
gevolgen, welke zorg nodig is,…
> Academie voor muziek, woord 

en dans, Parklaan 13, Ninove
> donderdag 21 december om 

19.30 uur
> Spreker: Leentje Vanderniepen 

(ECD Meander)
> inschrijven via  

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

Aansluitend staat de spreker ter 
beschikking om jouw vragen te 
beantwoorden.

vragen?
Heb je vragen of ben je op 
zoek naar meer informatie over 
dementie? Contacteer Experti-
secentrum Dementie Meander 
Dendermonde (tel. 052 26 28 23,  
meander@dementie.be)    

onTmoeTInGSCenTrum	De	FonTeIn	en	STAD	nInove		
SCHenken	8.700	euro	AAn	kom	oP	TeGen	kAnker

Eind mei ontving onze 
stad duizenden fietsers 

en supporters voor de 1.000 km 
van Kom op tegen Kanker. De 
opbrengst van het evenemen-
tendorp wordt gestort aan KOTK 
en zal goed gebruikt worden in 
het verder onderzoek naar de 
behandeling van kanker. Dankzij 
de steun van heel wat verenigin-
gen en vrijwilligers, en de mooie 
opkomst, kunnen wij als stad 
een mooi bedrag (5.250,67 euro) 

schenken aan Kom op tegen 
Kanker!

Ook Ontmoetingscentrum De 
Fontein besteedt aandacht aan 
de strijd tegen kanker, en wil haar 
steentje bijdragen. Op 9 septem-
ber organiseerden ze, naar aan-
leiding van het tweejarig bestaan 
van het ontmoetingscentrum, 
een evenement ten voordele van 
Kom op tegen Kanker. Bezoekers 
van het ontmoetingscentrum 

en personeelsleden van wzc 
Klateringen sloegen de handen 
in elkaar en zorgden o.a. voor 
een tijdelijk kapsalon, carwash, 
volksspelen en optredens. De 
opbrengst van deze namiddag 
(3.457,96 euro) gaat integraal 
naar KOTK.

Samen konden stad en OCMW 
dan ook het mooie bedrag 
van 8.708,63 euro 
schenken!    Meer in

fo

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

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



M A A N D K L A P P E R
N O V E M B E R ’ 1 7

TEGAST PROGRAMMA112O17

DE PLOMBLOM

za 04.11.2017
FENIKSKOOR 
JUBILEUMCONCERT
054 33 79 37

za 18.11.2017
KONINKLIJK NINOOFS 
ZANGKOOR 
JUBILEUMCONCERT
054 58 00 23

za 25.11.2017
JEROEN EVENTS 
ELS DE SCHEPPER – 
RED MIJ
JEROENEVENTS@
TELENET.BE / 
0486 99 61 56

DE LINDE

vr 17.11.2017
za 18.11.2017
zo 19.11.2017
DAVIDSFONDS 
MEERBEKE
BOEKENBEURS
054 33 65 14

STEDELIJKE 
MUZIEKACADEMIE

za 11.11.2017
NINOOFS KAMERORKEST
CONCERT
054 33 98 95

LIESBETH RENNEBOOG

di 07.11.2017 Klassieke Muziek
MARC ERKENS
Waar muziek echt over gaat

wo 08.11.2017 Theater
MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT 
& PETER DE GRAEF
Twee zielen, drie levens, 
zes mensen

wo 15.11.2017 Familievoorstelling
MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT 
& THÉÂTRE DES 4 MAINS 
Bizar (4+)

vr 17.11.2017 Muziek
LIVING HERO
Bruce Springsteen

di 21.11.2017 Amusement
DE LASSIES
i.s.m. ouderenadviesraad Ninove

di 28.11.2017 Film
LA FILLE INCONNUE

do 30.11.2017 Amusement
STEVEN GOEGEBEUR 
de Man van Morgen

VORMING112O17

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Maandag tot donderdag: 

9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur 

vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 

17.00 uur of na voorafgaande afspraak 
tijdens de kantooruren.

 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann 
Timbremont.

ONLINE TICKETING
Je kan vriendenpassen en tickets kopen 
via de website www.ccdeplomblom.org. 
Je kan nu ook online zelf je plaatsen 
kiezen! 

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren 

van de balie ter plaatse of telefonisch 
op het nummer 054 34 10 01.

- Reservaties moeten binnen de 14 dagen 
na reservatiedatum betaald zijn, zoniet 
vervalt uw reservatie automatisch.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd 

door het cultuurcentrum: +55 en 
mindervaliden.

- Voor bepaalde voorstellingen geor-
ganiseerd 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.

 (al deze tickets dienen vooraf geza-
menlijk afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie 

in de inkomhal van het cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgege-

vens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn 

steeds mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

OPENHARTIGE EN VERBINDENDE COMMUNICATIE
Overkomt het jou weleens dat je verkeerd wordt begrepen? Dat je je machteloos 
voelt omdat je het goed bedoelde en de ander zich toch gekwetst voelt? Dat 
je naast elkaar praat in plaats van met elkaar? Tijdens deze cursus oefenen 
we om onze gevoelens en behoeften op een heldere manier te verwoorden. 
We leren om open en onbevooroordeeld te luisteren naar de gevoelens van 
anderen. Hierdoor krijgen we respect en erkenning voor mekaar. Conflicten 
en misverstanden worden voorkomen of constructief aangepakt. We werken 
zeer praktisch en oefenen deze verbindende communicatie aan de hand van 
voorbeelden van deelnemers.

DATUM: 4 sessies: maandag 13, 20, 27 november 2017 van 19.30 uur tot 22.00 
uur, 4 december 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
PRIJZEN: € 40,00 (standaard), € 8,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Martine Bal
PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De Plomblom, Graanmarkt 12, 
9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
PRAKTISCHE INFO: Samenwerking van CC De Plomblom, Vormingplus
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be 

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M
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Waar 
muziek echt 
over gaat

MARC ERKENS

di O7 11
17.OO UUR
2O.OO UUR

Eén mens, één piano. Meer is er niet nodig 
om je mee te nemen ‘achter’ de muziek. Hoe 
gaan we eigenlijk met muziek om? Waarom 
vinden we sommige muziek geweldig en zegt 
andere muziek ons helemaal niets? Hoe zit 
muziek precies in elkaar? Bestaat er zoiets als 
slechte muziek? Drukt muziek gevoelens uit?  
Of heeft ze het over nog iets anders?  Op deze 
en andere vragen geeft Marc Erkens verma-
kelijke, beklijvende, leerrijke en in ieder geval 
rake antwoorden. Op anderhalf uur tijd komt 
u te weten waar muziek, in de breedste zin 
van het woord, in feite écht over gaat.

Marc Erkens hoeven we niet meer aan u voor 
te stellen. Erkens is pianist en opleidingshoofd 
Muziek op de Leuvense campus Lemmens van 
de LUCA School of Arts. Hij werd bekend via 
zijn bijdragen over klassieke muziek in het 
programma ‘Culture Club’ op Canvas. Recent 
won Erkens de Klara Iedereen Klassiek-Prijs.

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
PARKLAAN 13, 9400 NINOVE
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20 

In drie verschillende tijdvakken ontmoeten ze 
elkaar. Ogenschijnlijk hebben de drie delen 
niets met elkaar te maken. De man (Peter 
De Graef) en de vrouw (Lottie Hellingman) 

Je grote held eren, je moet het maar durven, 
zeker wanneer het gaat om… ‘The Boss’. Maar 
aan de andere kant: wat is er als muzikant 
leuker om doen dan dit? De toehoorder krijgt 
in de plaats het repertoire van Bruce zoals 
nooit eerder geventileerd. Het betreft hier 
niet om zo’n perfect mogelijke imitatie maar 
het doorleefd en op eigen-wijze brengen van 
Springsteen’s klassiekers en minder gekende 
parels. 

Op een dag. Op een waarlijk schone dag.  Is 
het genoeg geweest. Op die dag beslist de 
komiek Steven Goegebeur om het helemaal 
anders te doen. Vanaf nu zal niets nog het-
zelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan ook 
alles, beter. De ‘Man van Morgen’ is geboren. 
En u zal het geweten hebben. Want de man 
van morgen zal spreken. Zal gloedvol beto-
gen hoe ook u uw leven kan veranderen en 
verbeteren. De man van morgen zakt af naar 
vandaag om ook u allen de stralende toe-
komst binnen te leiden.     

In zijn derde zaalshow brengt Steven 
Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas 
van een man die eindelijk het licht heeft 
gezien. In een wervelende vertelling over hoe 
om te gaan met ‘de toekomst’.  Komt de toe-
komst ons toe? Moeten we alles plannen of 
leven we van dag tot dag? En vooral, kunnen 
we de toekomst veranderen? Volgens de Man 
van Morgen wel. 

Vanavond wordt uw toekomst bepaald.  In 
een zaal bij u in de buurt. Reserveer snel uw 
kaarten.

Web: www.stevengoegebeur.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 17,00 ∙ REDUCTIE: € 16,00 
VP: € 15,00

De Lassies doen alles 
zelf! Ze zingen, musi-
ceren, lachen, laten 
lachen, goochelen en 
dansen. Hoewel ze 
dat laatste best niet 
zouden doen. Met 
de klasse van Wim 
Sonneveld en de 
allure van Bobbejaan 
Schoepen verschij-
nen ze ten tonele en 
geven het beste van 
zichzelf. En van elkaar. 
En ze dromen.

Ze dromen over lang vervlogen tijden. Toen de 
wereld enkel in technicolor te zien was. En in 
de cafés de mooiste liedjes nog uit volle borst 
werden meegezongen. Over een tijd waarin 
de jukebox en de brillantine keizerlijk regeer-
den over het land. Over een tijd dat zangers 
nog bij de Revue wilden.
De Lassies willen voor even terug naar toen.
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Twee zielen,
drie levens,
zes mensen

4+

Bizar

Bruce
Springsteen

de Man van
Morgen

I.s.m. ouderen-
adviesraad 
Ninove

MUZIEKTHEATER DE 
KOLONIEMT & PETER 
DE GRAEF

MUZIEKTHEATER DE 
KOLONIEMT & THÉÂTRE 
DES 4 MAINS

LIVING HERO 

STEVEN GOEGEBEUR

DE LASSIES

wo O8 11

wo 15 11

vr 17 11

do 3O 11

di 21 11

20.00 UUR

14.30 UUR

20.00 UUR

20.00 UUR

15.00 UUR

T
H
E
A
T
E
R

staan in elk deel in een andere verhouding 
tegenover elkaar. Telkens speelt er een ander 
aspect van ongelijkwaardigheid. Maar in elke 
scène worden de personages gedreven door 
universele, diepmenselijke vragen, worstelin-
gen, verlangens. In de loop van de eeuwen is 
er veel veranderd, maar onze drijfveren niet. 

In Twee Zielen krijgt de livemuziek een eigen-
zinnige rol. Zang en percussie voeren de 
boventoon. De originele muziekscore van Bo 
Spaenc is geïnspireerd op vocale muziek uit 
de verschillende periodes van de schriftuur. 

Twee Zielen maakt deel uit van een reeks uit-
dagende confrontaties tussen DE KOLONIEMT 
en grote theaterpersoonlijkheden. Behalve 
Peter De Graef gaan ook straffe vertellers 
zoals Vic De Wachter, Bruno Vanden Broecke, 
Tania Van der Sanden en Lucas Van den 
Eynde een bondgenootschap aan met de 
muzikale drive van Bo Spaenc en een schare 
topmuzikanten.

Spel, tekst & regie: Peter De Graef
Spel & zang: Lottie Hellingman
Compositie, muziektheatrale regie & livemuziek: 
Bo Spaenc
Zang: Hassan Boufous
Vorm & licht: Quintus Visser 
Kostuums: Huguette d’

Inleiding om 19.15 uur in vergaderlokaal
1ste verdieping

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 7,00

Living Hero trok eerder het land rond - telkens 
in andere bezetting - met odes aan levende 
legendes Tom Waits en Neil Young. Toen 
schreef muziekmagazine KindaMuzik na het 
concert in De Roma: “Voor een eerbetoon moet 
je al stevig uit de hoek komen om de meester 
zelve niet simpelweg noot voor noot te coveren, 
maar ook om zijn prachtnummers niet te ver-
krachten door er een eigen draai aan te geven...”. 

Vier vocalisten zorgen voor Glory Days: Klaas 
Delrue, Hannelore Bedert, Senne Guns en 
Jan De Campenaere. Zij worden omringd door 
topmusici uit de Vlaamse pop & rock-scene. 

Working on a dream :
Klaas Delrue (Yevgueni)
Hannelore Bedert
Jan De Campenaere (Venus in Flames)
Senne Guns (Admiral Freebee)
Thomas Vanelslander (Helsinki)
Jasper Hautekiet (Bony King)
Laurens Billiet (Zimmerman)
Dirk Naessens (Urban Trad)
Koen Garriau (Living Roots)

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00 
VP: € 12,80

La fille
inconnue

di 28 11

20.OO UUR
14.OO UUR

Jenny is een jonge, sociaal betrokken 
huisarts in Seraing, nabij Luik. Op een 
avond nadat de praktijk gesloten is, 
wordt er aangebeld, maar ze besluit niet 
meer open te doen. De volgende dag 
wordt een jong meisje dood gevonden 
aan de Maas. Het blijkt het meisje te zijn 
dat voor haar deur stond. Jenny voelt 
zich schuldig en zet alles op alles om de 
identiteit van het meisje te achterhalen 
zodat ze niet anoniem begraven wordt. 
Haar zoektocht blijkt niet zonder risico’s 
en langzaamaan wordt duidelijk welk 
drama zich heeft afgespeeld. 

Regisseur: Jean-Pierre Dardenne & 
Luc Dardenne ∧ Acteurs: Adèle Haenel, 
Jérémie Renier e.a. 

België – Drama – 2016 – 106 minuten

F
I
L
M

Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al 
jaren vrienden. Ze weten dus van elkaar dat 
ze een zwak hebben voor Nederlandstalige 
liedjes. En als ze heel eerlijk zijn; vooral voor 
diegene die een beetje vergeten zijn.  
Als “De Lassies” wagen ze zich voor het eerst 
aan een volwaardig middagprogramma waarin 
de liedjes van toen centraal staan. Louis 
Neefs, Toon Hermans, La Esterella, Willy 
Alberti, Jo Leemans en zo vele anderen pas-
seren de revue.  Als jonge honden zullen ze 
de zaal laten daveren.  Maar heb geen schrik, 
want zingende honden bijten niet.

Met:
Sam Verhoeven & Jelle Cleymans

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
VP: € 11,20

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00 ∙ REDUCTIE: € 5,00
VP: 5,00

Kijk binnen in het huis van een prettig 
gestoorde oma. In haar vrolijke bestaan wordt 
ze opgeschrikt door een soort klusjesman, die 
allerlei ‘reparaties’ komt uitvoeren. Hij opent 
kasten, sleutelt aan toestellen en vindt steeds 
iets wat hem compleet verrast. Zij is soms 
geamuseerd, soms gegeneerd, soms ver-
stoord en soms compleet gestoord door wat 
hij allemaal uitvoert. 

BiZAR is een speelse en muzikale voorstel-
ling, vol auditieve en visuele verrassingen. 
Een absurde en woordeloze choreografie 
voor 4-plussers waarin herkenbaarheid en 
Belgisch objectensurrealisme samen een 
walsje dansen. 

“Compleet geschift en maf en oh zo leuk” (Tuur 
Devens, Theaterkrant.nl)

Spel & manipulatie objecten: Kristin Arras
en Marc Weiss ∧ Vormgeving: Pat Van 
Hemelrijck  ∧  Kostuums & vormgeving: Marie 
Kersten  ∧  Spelcoaching & regie: Marie-Odile 
Dupuis  ∧  Compositie & muziektheatrale coa-
ching: Bo Spaenc  ∧  Techniek: Dries Bellinkx en 
Loïc Scuttenaire

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 10,00 ∙ REDUCTIE: € 9,00 
-12 JAAR: € 5,00 ∙ VP: € 9,00
GEZINSBOND: € 8,00/€ 4,00

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M

P L O M

EXTRA VOORSTELLING OM 17 U
UR!



Waar 
muziek echt 
over gaat

MARC ERKENS

di O7 11
17.OO UUR
2O.OO UUR

Eén mens, één piano. Meer is er niet nodig 
om je mee te nemen ‘achter’ de muziek. Hoe 
gaan we eigenlijk met muziek om? Waarom 
vinden we sommige muziek geweldig en zegt 
andere muziek ons helemaal niets? Hoe zit 
muziek precies in elkaar? Bestaat er zoiets als 
slechte muziek? Drukt muziek gevoelens uit?  
Of heeft ze het over nog iets anders?  Op deze 
en andere vragen geeft Marc Erkens verma-
kelijke, beklijvende, leerrijke en in ieder geval 
rake antwoorden. Op anderhalf uur tijd komt 
u te weten waar muziek, in de breedste zin 
van het woord, in feite écht over gaat.

Marc Erkens hoeven we niet meer aan u voor 
te stellen. Erkens is pianist en opleidingshoofd 
Muziek op de Leuvense campus Lemmens van 
de LUCA School of Arts. Hij werd bekend via 
zijn bijdragen over klassieke muziek in het 
programma ‘Culture Club’ op Canvas. Recent 
won Erkens de Klara Iedereen Klassiek-Prijs.

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
PARKLAAN 13, 9400 NINOVE
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20 

In drie verschillende tijdvakken ontmoeten ze 
elkaar. Ogenschijnlijk hebben de drie delen 
niets met elkaar te maken. De man (Peter 
De Graef) en de vrouw (Lottie Hellingman) 

Je grote held eren, je moet het maar durven, 
zeker wanneer het gaat om… ‘The Boss’. Maar 
aan de andere kant: wat is er als muzikant 
leuker om doen dan dit? De toehoorder krijgt 
in de plaats het repertoire van Bruce zoals 
nooit eerder geventileerd. Het betreft hier 
niet om zo’n perfect mogelijke imitatie maar 
het doorleefd en op eigen-wijze brengen van 
Springsteen’s klassiekers en minder gekende 
parels. 

Op een dag. Op een waarlijk schone dag.  Is 
het genoeg geweest. Op die dag beslist de 
komiek Steven Goegebeur om het helemaal 
anders te doen. Vanaf nu zal niets nog het-
zelfde zijn. Vanaf nu wordt alles, maar dan ook 
alles, beter. De ‘Man van Morgen’ is geboren. 
En u zal het geweten hebben. Want de man 
van morgen zal spreken. Zal gloedvol beto-
gen hoe ook u uw leven kan veranderen en 
verbeteren. De man van morgen zakt af naar 
vandaag om ook u allen de stralende toe-
komst binnen te leiden.     

In zijn derde zaalshow brengt Steven 
Goegebeur op onnavolgbare wijze het relaas 
van een man die eindelijk het licht heeft 
gezien. In een wervelende vertelling over hoe 
om te gaan met ‘de toekomst’.  Komt de toe-
komst ons toe? Moeten we alles plannen of 
leven we van dag tot dag? En vooral, kunnen 
we de toekomst veranderen? Volgens de Man 
van Morgen wel. 

Vanavond wordt uw toekomst bepaald.  In 
een zaal bij u in de buurt. Reserveer snel uw 
kaarten.

Web: www.stevengoegebeur.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 17,00 ∙ REDUCTIE: € 16,00 
VP: € 15,00

De Lassies doen alles 
zelf! Ze zingen, musi-
ceren, lachen, laten 
lachen, goochelen en 
dansen. Hoewel ze 
dat laatste best niet 
zouden doen. Met 
de klasse van Wim 
Sonneveld en de 
allure van Bobbejaan 
Schoepen verschij-
nen ze ten tonele en 
geven het beste van 
zichzelf. En van elkaar. 
En ze dromen.

Ze dromen over lang vervlogen tijden. Toen de 
wereld enkel in technicolor te zien was. En in 
de cafés de mooiste liedjes nog uit volle borst 
werden meegezongen. Over een tijd waarin 
de jukebox en de brillantine keizerlijk regeer-
den over het land. Over een tijd dat zangers 
nog bij de Revue wilden.
De Lassies willen voor even terug naar toen.
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Twee zielen,
drie levens,
zes mensen

4+

Bizar

Bruce
Springsteen

de Man van
Morgen

I.s.m. ouderen-
adviesraad 
Ninove

MUZIEKTHEATER DE 
KOLONIEMT & PETER 
DE GRAEF

MUZIEKTHEATER DE 
KOLONIEMT & THÉÂTRE 
DES 4 MAINS

LIVING HERO 

STEVEN GOEGEBEUR

DE LASSIES

wo O8 11

wo 15 11

vr 17 11

do 3O 11

di 21 11

20.00 UUR

14.30 UUR

20.00 UUR

20.00 UUR

15.00 UUR

T
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E
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staan in elk deel in een andere verhouding 
tegenover elkaar. Telkens speelt er een ander 
aspect van ongelijkwaardigheid. Maar in elke 
scène worden de personages gedreven door 
universele, diepmenselijke vragen, worstelin-
gen, verlangens. In de loop van de eeuwen is 
er veel veranderd, maar onze drijfveren niet. 

In Twee Zielen krijgt de livemuziek een eigen-
zinnige rol. Zang en percussie voeren de 
boventoon. De originele muziekscore van Bo 
Spaenc is geïnspireerd op vocale muziek uit 
de verschillende periodes van de schriftuur. 

Twee Zielen maakt deel uit van een reeks uit-
dagende confrontaties tussen DE KOLONIEMT 
en grote theaterpersoonlijkheden. Behalve 
Peter De Graef gaan ook straffe vertellers 
zoals Vic De Wachter, Bruno Vanden Broecke, 
Tania Van der Sanden en Lucas Van den 
Eynde een bondgenootschap aan met de 
muzikale drive van Bo Spaenc en een schare 
topmuzikanten.

Spel, tekst & regie: Peter De Graef
Spel & zang: Lottie Hellingman
Compositie, muziektheatrale regie & livemuziek: 
Bo Spaenc
Zang: Hassan Boufous
Vorm & licht: Quintus Visser 
Kostuums: Huguette d’

Inleiding om 19.15 uur in vergaderlokaal
1ste verdieping

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 7,00

Living Hero trok eerder het land rond - telkens 
in andere bezetting - met odes aan levende 
legendes Tom Waits en Neil Young. Toen 
schreef muziekmagazine KindaMuzik na het 
concert in De Roma: “Voor een eerbetoon moet 
je al stevig uit de hoek komen om de meester 
zelve niet simpelweg noot voor noot te coveren, 
maar ook om zijn prachtnummers niet te ver-
krachten door er een eigen draai aan te geven...”. 

Vier vocalisten zorgen voor Glory Days: Klaas 
Delrue, Hannelore Bedert, Senne Guns en 
Jan De Campenaere. Zij worden omringd door 
topmusici uit de Vlaamse pop & rock-scene. 

Working on a dream :
Klaas Delrue (Yevgueni)
Hannelore Bedert
Jan De Campenaere (Venus in Flames)
Senne Guns (Admiral Freebee)
Thomas Vanelslander (Helsinki)
Jasper Hautekiet (Bony King)
Laurens Billiet (Zimmerman)
Dirk Naessens (Urban Trad)
Koen Garriau (Living Roots)

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00 
VP: € 12,80

La fille
inconnue

di 28 11

20.OO UUR
14.OO UUR

Jenny is een jonge, sociaal betrokken 
huisarts in Seraing, nabij Luik. Op een 
avond nadat de praktijk gesloten is, 
wordt er aangebeld, maar ze besluit niet 
meer open te doen. De volgende dag 
wordt een jong meisje dood gevonden 
aan de Maas. Het blijkt het meisje te zijn 
dat voor haar deur stond. Jenny voelt 
zich schuldig en zet alles op alles om de 
identiteit van het meisje te achterhalen 
zodat ze niet anoniem begraven wordt. 
Haar zoektocht blijkt niet zonder risico’s 
en langzaamaan wordt duidelijk welk 
drama zich heeft afgespeeld. 

Regisseur: Jean-Pierre Dardenne & 
Luc Dardenne ∧ Acteurs: Adèle Haenel, 
Jérémie Renier e.a. 

België – Drama – 2016 – 106 minuten

F
I
L
M

Sam Verhoeven en Jelle Cleymans zijn al 
jaren vrienden. Ze weten dus van elkaar dat 
ze een zwak hebben voor Nederlandstalige 
liedjes. En als ze heel eerlijk zijn; vooral voor 
diegene die een beetje vergeten zijn.  
Als “De Lassies” wagen ze zich voor het eerst 
aan een volwaardig middagprogramma waarin 
de liedjes van toen centraal staan. Louis 
Neefs, Toon Hermans, La Esterella, Willy 
Alberti, Jo Leemans en zo vele anderen pas-
seren de revue.  Als jonge honden zullen ze 
de zaal laten daveren.  Maar heb geen schrik, 
want zingende honden bijten niet.

Met:
Sam Verhoeven & Jelle Cleymans

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
VP: € 11,20

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00 ∙ REDUCTIE: € 5,00
VP: 5,00

Kijk binnen in het huis van een prettig 
gestoorde oma. In haar vrolijke bestaan wordt 
ze opgeschrikt door een soort klusjesman, die 
allerlei ‘reparaties’ komt uitvoeren. Hij opent 
kasten, sleutelt aan toestellen en vindt steeds 
iets wat hem compleet verrast. Zij is soms 
geamuseerd, soms gegeneerd, soms ver-
stoord en soms compleet gestoord door wat 
hij allemaal uitvoert. 

BiZAR is een speelse en muzikale voorstel-
ling, vol auditieve en visuele verrassingen. 
Een absurde en woordeloze choreografie 
voor 4-plussers waarin herkenbaarheid en 
Belgisch objectensurrealisme samen een 
walsje dansen. 

“Compleet geschift en maf en oh zo leuk” (Tuur 
Devens, Theaterkrant.nl)

Spel & manipulatie objecten: Kristin Arras
en Marc Weiss ∧ Vormgeving: Pat Van 
Hemelrijck  ∧  Kostuums & vormgeving: Marie 
Kersten  ∧  Spelcoaching & regie: Marie-Odile 
Dupuis  ∧  Compositie & muziektheatrale coa-
ching: Bo Spaenc  ∧  Techniek: Dries Bellinkx en 
Loïc Scuttenaire

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 10,00 ∙ REDUCTIE: € 9,00 
-12 JAAR: € 5,00 ∙ VP: € 9,00
GEZINSBOND: € 8,00/€ 4,00

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M

P L O M

EXTRA VOORSTELLING OM 17 U
UR!



M A A N D K L A P P E R
N O V E M B E R ’ 1 7

TEGAST PROGRAMMA112O17

DE PLOMBLOM

za 04.11.2017
FENIKSKOOR 
JUBILEUMCONCERT
054 33 79 37

za 18.11.2017
KONINKLIJK NINOOFS 
ZANGKOOR 
JUBILEUMCONCERT
054 58 00 23

za 25.11.2017
JEROEN EVENTS 
ELS DE SCHEPPER – 
RED MIJ
JEROENEVENTS@
TELENET.BE / 
0486 99 61 56

DE LINDE

vr 17.11.2017
za 18.11.2017
zo 19.11.2017
DAVIDSFONDS 
MEERBEKE
BOEKENBEURS
054 33 65 14

STEDELIJKE 
MUZIEKACADEMIE

za 11.11.2017
NINOOFS KAMERORKEST
CONCERT
054 33 98 95

LIESBETH RENNEBOOG

di 07.11.2017 Klassieke Muziek
MARC ERKENS
Waar muziek echt over gaat

wo 08.11.2017 Theater
MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT 
& PETER DE GRAEF
Twee zielen, drie levens, 
zes mensen

wo 15.11.2017 Familievoorstelling
MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT 
& THÉÂTRE DES 4 MAINS 
Bizar (4+)

vr 17.11.2017 Muziek
LIVING HERO
Bruce Springsteen

di 21.11.2017 Amusement
DE LASSIES
i.s.m. ouderenadviesraad Ninove

di 28.11.2017 Film
LA FILLE INCONNUE

do 30.11.2017 Amusement
STEVEN GOEGEBEUR 
de Man van Morgen

VORMING112O17

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Maandag tot donderdag: 

9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur 

vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 

17.00 uur of na voorafgaande afspraak 
tijdens de kantooruren.

 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann 
Timbremont.

ONLINE TICKETING
Je kan vriendenpassen en tickets kopen 
via de website www.ccdeplomblom.org. 
Je kan nu ook online zelf je plaatsen 
kiezen! 

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren 

van de balie ter plaatse of telefonisch 
op het nummer 054 34 10 01.

- Reservaties moeten binnen de 14 dagen 
na reservatiedatum betaald zijn, zoniet 
vervalt uw reservatie automatisch.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd 

door het cultuurcentrum: +55 en 
mindervaliden.

- Voor bepaalde voorstellingen geor-
ganiseerd 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.

 (al deze tickets dienen vooraf geza-
menlijk afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie 

in de inkomhal van het cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgege-

vens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn 

steeds mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

OPENHARTIGE EN VERBINDENDE COMMUNICATIE
Overkomt het jou weleens dat je verkeerd wordt begrepen? Dat je je machteloos 
voelt omdat je het goed bedoelde en de ander zich toch gekwetst voelt? Dat 
je naast elkaar praat in plaats van met elkaar? Tijdens deze cursus oefenen 
we om onze gevoelens en behoeften op een heldere manier te verwoorden. 
We leren om open en onbevooroordeeld te luisteren naar de gevoelens van 
anderen. Hierdoor krijgen we respect en erkenning voor mekaar. Conflicten 
en misverstanden worden voorkomen of constructief aangepakt. We werken 
zeer praktisch en oefenen deze verbindende communicatie aan de hand van 
voorbeelden van deelnemers.

DATUM: 4 sessies: maandag 13, 20, 27 november 2017 van 19.30 uur tot 22.00 
uur, 4 december 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
PRIJZEN: € 40,00 (standaard), € 8,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Martine Bal
PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De Plomblom, Graanmarkt 12, 
9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
PRAKTISCHE INFO: Samenwerking van CC De Plomblom, Vormingplus
Inschrijven via www.vormingplus-vlad.be 

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M

P L O M



151515

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86

Meer in
fo

academie voor beeldende kunst
gabk@liedekerke.be 
053 64 55 97

‘lotJ au steM Mor Heuren’ 
CArnAvAL	2018
Opening carnaval 2018 

Carnaval 2018 wordt officieel geopend op 
zaterdag 11 november om 11.11 uur in zaal 
Cloë (Merellaan 46, Ninove). Vaste groepen 
kunnen er na de opening (tot 13 uur) het car-
navalsreglement afhalen. Inschrijven als vaste 
groep is niet meer mogelijk.

Inschrijven als losse groep

Inschrijven als losse groep kan van 12 novem-
ber tot 1 december door het inschrijvingsfor-
mulier te mailen naar evenementen@ninove.
be of via de post op te sturen naar dienst 
evenementen, Oudstrijdersplein 6, 9400 Nin-
ove. De eerste 40 ingeschreven losse groepen 
kunnen deelnemen aan de carnavalsstoet.
De reglementen (vaste en losse groepen) en 
het inschrijvingsformulier (losse groepen) vind 
je vanaf 12 november op www.ninove.be.    

De volwassenateliers van de Academie voor Beeldende Kunst stellen 
tentoon in shoppingcenter Ninia. Je vindt er werken van studenten uit 
de richtingen kant & textiel, schilder-, teken- en beeldhouwkunst.

Voel je het kriebelen om zelf aan de slag te gaan? Vanaf 18 jaar ben je 
welkom in één van de ateliers. Kom kennismaken in De Kuip, Parklaan 1.

> maandag 13.30 - 17.00 uur (schilderen)
> maandag 18.00 - 21.30 uur (tekenen, beeldhouwen, kant & textiel)
> dinsdag 13.30 - 17.00 uur (tekenen)
> dinsdag 18.00 - 21.30 uur (schilderen, tekenen)
> woensdag 18.00 - 21.30 uur (kant & textiel)
> vrijdag 13.30 - 17.00 uur (beeldhouwen)
> vrijdag 18.00 - 21.30 uur (beeldhouwen)
> zaterdag 09.00 - 12.30 uur (tekenen, beeldhouwen)    

Intocht van de Sint en  
zijn Zwarte Pieten 

Op zaterdag 18 november om 14 uur 
komt Sinterklaas met zijn zwarte Pieten per 
stoomboot aan op de Denderkaai in Ninove. 
Kindjes kunnen de Sint ontmoeten en krijgen 
een snoeppakket. Van 13 uur tot 19 uur is er 
kinderanimatie, een draaiorgel, muziekoptre-
den en zijn er muzikale clowns. 
Meer info? Sint Nicolaasvrienden, 054 32 15 85

De Sint in zwembad  
De Kleine Dender

Zondag 19 november bezoeken Sint en 
Pieten van 10 uur tot 13 uur zwembad De 
Kleine Dender. Zij brengen alle zwemmende 
kinderen een lekkere verrassing. 

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

sint 
in de stad 

Sinterklaas op bezoek in  
Ninia Shopping Center

Op woensdag 29 november (13 uur - 18 uur) 
en zaterdag 2 december (10 uur - 18 uur) 
komt Sinterklaas samen met zijn Pieten op 
bezoek in Ninia Shopping Center. 
Alle brave kinderen krijgen een leuk cadeautje. 
Vergeet zeker je fototoestel niet, zo kunnen de 
kinderen samen met Sinterklaas op de foto. 

Meer info? www.niniashoppingcenter.be

De Sint in De Kuip

Op 3 december feest de Sint nog eens in 
jeugdcentrum De Kuip. Kinderen tot 12 jaar 
zijn vanaf 14 uur welkom. Inkom kost 3 euro 
per kind, met UiTPAS aan kansentarief  
1,5 euro (show, drankje en snoeppakket inbe-
grepen). Per kind worden er maximum twee 
begeleiders gratis toegelaten.

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

kunst in de etalage
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innaMe 
oPenBaar doMein 
moeT	Je	AAnvrAGen		

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

innaMe 
oPenBaar doMein 
moeT	Je	AAnvrAGen		

Wie werken wil uitvoeren of een 
container wil plaatsen waarbij een 

deel van het openbaar domein ingenomen 
wordt (voetpad, parkeervak of rijbaan), moet 
een aanvraag tot inname openbaar domein 
indienen bij de dienst mobiliteit. 

De toelating inname openbaar domein bepaalt:
> welk deel en welke oppervlakte van het 

openbaar domein je mag innemen.
> welke verkeersborden je moet gebruiken. 

Bij inname van het openbaar domein is het 
gebruik van verkeersborden namelijk wet-
telijk verplicht. Ze moeten de veiligheid van 
alle weggebruikers garanderen (dus ook die 
van de mensen die de werken uitvoeren).

> waar en hoe je de verkeersborden moet 
plaatsen.

Je moet toelating vragen als je een container, 
een stelling, een daklift, een verhuislift, alle types 
verhuiswagen, bouwmaterialen, een kraan , ... op 
openbaar domein plaatst. 

Wil je toelating vragen, download dan het 
aanvraagformulier ‘inname openbaar domein’ 
op www.ninove.be en bezorg het ingevuld aan 
de dienst mobiliteit.    

Heraanleg 
VoetPaden
Centrumlaan

Langs de Centrumlaan, ter hoogte van het PTI, 
werd een voetpad aangelegd over een lengte 
van 220 m en op 2 m breedte. Rekening hou-
dend met de school is het verlengen van het 
voetpad vanaf de Onderwijslaan tot de aan-
sluiting met de Elisabethlaan een belangrijke 
verbetering. N.a.v. de aanleg van dit voetpad 
werd ook openbare verlichting geplaatst. 

Aansluitend werd ook een nieuw voetpadge-
deelte aangelegd aan de overzijde van het PTI, 
ter hoogte van de Molendenderstraat. Hier 
werd het bestaande voetpad door boomwor-
tels volledig omhooggeduwd. Vooraf moesten 
dus een aantal bomen gerooid worden. Ook 
ter hoogte van woningen nrs 8-10 langs de 
Molendenderstraat was heraanleg van 20 m voet-
pad noodzakelijk, na het rooien van een boom.

Polderbaan en Molendenderstraat

Eind oktober werd gestart met de aanleg van 
een vrijliggend voetpad (1,50 m breed, in grijze 
beton-straatstenen) tussen de Polderbaan en 
de Molendenderstraat.

Ontsluiting Mallaardparking

Tussen Nederwijk en Mallaardstraat wordt 
begin november een 2 m breed wandelpad 
in betonstraatstenen gerealiseerd (lengte 60 
m). Dit pad zal een betere ontsluiting van de 
Mallaardparking verzekeren. Ook hier wordt 
nieuwe openbare verlichting voorzien. 

De totale kostprijs van alle werken is geraamd 
op € 125.266,75 (BTW incl).     

HakHoutBeHeer
Tussen 1 november 2017 en 15 maart 

2018 plant het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) hakhoutbeheer langs de 
N8 in Ninove.

Hakhoutbeheer voor een gezond en 
veilig groen scherm

Bij hakhoutbeheer worden bomen en struiken 
tot op 15 à 20 cm boven de grond afgezaagd 

om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, 
dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt drastisch, 
maar dit is slechts tijdelijk. In het voorjaar 
komen al nieuwe scheuten tevoorschijn en 
binnen enkele jaren staat er een nieuw en 
meer gesloten groenscherm. 

Hakhoutbeheer is belangrijk voor de 
verkeersveiligheid en goed voor de natuur. 

Meer informatie over 
hakhoutbeheer vind je op 
www.hakhoutbeheer.be. 

Hinder tijdens de  
werken? 

De werken worden uitge-
voerd met een mobiele 
werf. Hierdoor zal er slechts 
beperkte hinder zijn voor het 
verkeer.

Meer info?  
www.hakhoutbeheer.be    
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Met UiTPAS sparen ondertussen al meer dan 
100.000 pashouders punten en ruilen die om 
voor leuke voordelen. Samen spaarden ze al 
meer dan 1 miljoen punten.
Ondertussen zijn er al meer dan 1.300 
vrijetijdsorganisaties in de regio’s waarvan 21 
actieve organisaties in Ninove. 

nieuwe	verenigingen
Recent werden in Ninove het Koninklijk 
Ninoofs Zangkoor en Fenikskoor Ninove 
nieuwe UiTPAS-organisaties. Ben je lid of 
wens je lid te worden van de vereniging? Met 
je UiTPAS ontvang je jaarlijks 12 punten bij 
je lidmaatschap. Je spaart deze maand ook 
een punt tijdens het jubileumconcert ’90 jaar 
Fenikskoor Ninove’ op 4 november om 20 
uur en het jubileumconcert ’60 jaar Koninklijk 
Ninoofs Zangkoor’ op 18 november, 20 uur, 
beiden in cc De Plomblom.

Haal	je	uiTPAS
Hoor jij nog niet bij de meer dan 1.500 
UiTPAS-kaarthouders in Ninove? Rep je dan 
snel naar een verkooppunt, spaar punten bij 
activiteiten in deelnemende gemeenten en ruil 
je punten in voor talrijke voordelen.

De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart 
voor je vrije tijd. Spaar punten bij activiteiten 
in deelnemende gemeenten en ruil je punten 
voor kortingen, gratis tickets, cadeautjes en 
exclusieve voordelen!
Aankoopprijs: 5 euro. Kinderen (3 tot 18 jaar): 
2 euro.
Verkooppunten: cc De Plomblom, bib, sport-
hal ’t Sportstekske en het oud stadhuis.

UiTPAS zorgt er ook voor dat mensen met 
een beperkt inkomen aan een voordelig tarief 
kunnen deelnemen aan activiteiten, de  
UiTPAS aan kansentarief.
Meer info over de UiTPAS aan kansentarief bij 
OCMW Ninove (054 51 53 50) en Teledienst 
Ninove (054 32 24 54).

Volg UiTPAS Dender  op Facebook en blijf zo 
op de hoogte van de laatste nieuwtjes.    

aalst is, samen met lede, Haaltert en 

erpe-Mere, pionier van de uitPas en 

startte in 2012 met het proefproject. in 

januari 2016 trad ninove toe. samen 

vormen ze de regio uitPas dender.  

Ondertussen sloten ook Brussel (Paspar-
toe), Oostende, Gent, regio Zuidwest, 

Regio Kempen, Maasmechelen, Mechelen, 
Leuven, regio Westhoek, regio Meetjesland en 
Lier aan als UiTPASregio.

Meer in
fo

uitpas@ninove.be
054 31 32 86

uitPas BliJft groeien 

NIEUWS VAN  
DE ONDERNEMERS
Ninia Shopping Center kookt met 
Jeroen De Pauw 

Op vrijdag 10 november organiseert Ninia 
Shopping Center een kookworkshop in 
samenwerking met Jeroen De Pauw.  
Wil jij er graag bij zijn? Kijk dan snel op  
www.niniashoppingcenter.be en neem deel 
aan de wedstrijd. 15 duo’s maken kans op deze 
leerrijke kookworkshop. 

> Meer info? www.niniashoppingcenter.be 

STORMWEER:
PARK AFGESLOTEN! 

Zag jij de oranje borden al in het stadspark en 
het park in Meerbeke, en vroeg je je af waar-
voor ze dienen? De technische dienst plaatste 
deze openklapbare borden aan de ingangen 
van beide parken. Ze zullen bij stormweer 
worden opengeklapt om aan te duiden dat 
het park afgesloten is.

Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

City nigHtrun ninoVe
Op zaterdag 16 december organiseren de stad en vzw Maspoe de eerste City Nightrun 

doorheen het centrum van de stad. Zowel lopers als wandelaars kunnen aan de City 
Nightrun deelnemen. Onderweg is er animatie en ambiance, met onder andere muziek- en lichtef-
fecten, vuurshows en dj-sets.  
De City Nightrun is een 'Urban Trail', een loopwedstrijd waarbij de deelnemers niet alleen op 
straat, maar af en toe ook letterlijk door gebouwen lopen. Zo ontdek je gebouwen die je enkel van 
de buitenkant kent ook aan de binnenkant of kom je terecht op verborgen plekjes in het stads-
centrum. Sfeer en beleving zijn belangrijker dan de snelste looptijd neerzetten. Voor de kinderen is 
er een Kidsrun. 

Praktisch
> Kidsrun, 400 m (tot 8 jaar): start 19.30 uur
 Kidsrun, 1 km (tot 12 jaar): start 19.45 uur
 Run & Walk, 7 km: start 20 uur
> start en aankomst: binnenplein stadhuis, Centrumlaan
> voorinschrijving via www.ninovenightrun.be  

t/m 12 december
> daginschrijving op 16 december vanaf 18 uur aan  

de startplaats
> alleen lopers met een officieel startnummer mogen 

starten
> meer info en tarieven: www.ninovenightrun.be    
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nInoFSe	SPorTkrASJeL	
Op 25 november organiseren de sportraad en de sportdienst de 
Ninofse Sportkrasjel in de cafetaria van 't Sportstekske. De avond start 
om 20 uur met de verkiezing van de laureaten in diverse categorieën. Er 
is ook de bekendmaking van de beste vrijwilliger, de beste organisatie en 
de Lifetime Achievement Award. Presentatie door SPORZA presentator 
Tom Vandenbulcke. Iedereen welkom.

SCHrIJF	Je	In	voor	HeT	nInooFS	
JeuGDZAALvoeTbALTornooI
Categorieën: duiveltjes tot knapen. Alle wedstrijden vinden plaats  
in ’t Sportstekske, Parklaan 15, Ninove.

Tornooidagen

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

> Prijs: 15 euro per ploeg. 
> Inschrijven tot 19 november bij de sportdienst of  

via sport@ninove.be.    

CoACH	me	InFomomenT		
‘FooD,	boDy	en	mInD’	
Op 11 november organiseert de regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaan-
deren een leermoment over food, body en mind voor trainers, ouders, 
clubverantwoordelijken en sporters. 
Gastsprekers: Stephanie Scheirlynck - sportdiëtiste, Louise Pieters - 
sportkinesitherapeuthe en Gert Vande Broek - coach van de nationale 
Belgische vrouwenvolleybalploeg.

> Waar? Sportcentrum Schotte, Aalst
> Wanneer? 11 november van 9 uur tot 12.30 uur
> Inschrijven via www.regiosportzov.be.
> Prijs: 10 euro persoon.
We doen een oproep aan de sportclubs om aanwezig te zijn en ook 
ouders aan te spreken om dit leermoment bij te wonen. 

bArbArIAn		
obSTACLe	run
De Barbarian Run is een haalbare  
hindernissenloop van 6 of 10 km in  
De Gavers in Geraardsbergen. Voor deze tweede  
editie wordt er nog meer ingezet op uitdagende hindernissen  
en ultieme sfeerbeleving. 

> Wanneer? 18 november vanaf 11 uur
> Waar? Provinciaal domein De Gavers te Geraardsbergen.
> Meer info? www.regiosportzov.be

Zaterdag		
18	november:		
Aquabattle
Van 13.30 uur tot 16.30 uur kan 
je je uitleven op de 16,5 m lange 
opblaasbare hindernissenbaan 
‘Aquabattle’. Wel enkel voor 
kinderen met een zwembrevet 
van minstens 50 m.

> 9.30 uur - 12.30 uur: behaal 
je zwembrevet 'watergewen-
ning', 'leren overleven', en 'leren 
veilig zwemmen' met 'FRED 
BREVET'. Kennismaking met 
de nieuwe zwemleerlijnen  
en mogelijkheid tot behalen 
van deze nieuwe brevetten 
voor kinderen tot het tweede 
leerjaar (geen afstandsbrevet-
ten). In samenwerking met 
zwemclub De Kikkertjes. 

> 9.30 uur - 16.30 uur: water-
speelbaan Aquabattle in het 
25 m bad. Enkel voor kinderen 
met een zwembrevet van 
minstens 50 m.

> 10 uur - 13 uur: bezoek van 
Sinterklaas en Zwarte Piet.  
Zij zorgen voor alle  
zwemmende kinderen  
voor een lekkere  
verrassing.    

ZweMBaddagen

laat je tijdens de 

zwembaddagen op 

18 en 19 november gaan 

op de grote megacoole 

waterspeelbaan 

aquabattle! 

Zondag kan je ook je 

zwembrevet halen en de 

sint en Piet ontmoeten.

Zondag	19	november:		
Aquabattle	en	brevetzwemmen

Meer in
fo

Zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be 
054 33 40 64 

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

Sluitingsdag en afwijkende 
openingsuren zwembad 
De Kleine Dender 

> 1 november: gesloten

> 2 november: open van 9 uur 
tot 17 uur, 

> 11 november: open van  
12 uur tot 17 uur.
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AeD?
Een AED is een draagbaar toestel dat een elek-
trische schok toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. De AED analyseert het 
hartritme van het slachtoffer en bepaalt au-
tomatisch of een stroomstoot het slachtoffer 
kan helpen. 

Hoe	gebruiken?	
Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Het 
AED-toestel geeft gesproken instructies. Het 
leidt de hulpverlener door de reanimatie 
tot professionele hulpverleners het van hem 
overnemen.  Het toestel bepaalt volledig auto-
noom of een elektrische schok het slachtoffer 
kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan 
schokt het toestel niet. Het is dus onmoge-
lijk om het toestel verkeerd of onnodig te 
gebruiken.

Geen	vervanging		
van	reanimatie
De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste 
hulp na een hartaanval, maar vervangt niet 
de gewone reanimatie. Die is nog altijd nodig 
om zuurstof toe te dienen en rond te sturen, 
anders raken de hersenen beschadigd. Ook 
om de tijd te overbruggen tot de AED er is, is 
reanimatie nodig. Een AED is een dus een hulp-
middel bij de reanimatie, het kan reanimatie in 
geen geval vervangen of overbodig maken. 

Locaties
De nieuwe AED-toestellen werden op 9 sport-
locaties op een buitenmuur geplaatst: stede-
lijke sporthal, atletiekpiste, kunstgrasveld en op 
de voetbalterreinen van VK Nederhasselt, SV 
Voorde, E. Appelterre, VK Jong Neigem, KVE 
Winnik en FC Panters Okegem. 
De leden van de sportclubs en de personeels-
leden van de sportdienst krijgen een opleiding 
om het toestel te leren gebruiken.    

In een echt technologielabo maak je 
kennis met gereedschap en materialen, 

leer je dat techniek vele gezichten heeft en 
maak je een aantal technische systemen. Je 
krijgt ook al een beetje zicht op wat het tech-
nisch onderwijs kan bieden.

boot	op	afstandsbediening
Van januari tot maart stap je in een techniek-
avontuur dat je ver zal brengen. Je bouwt een 
robot en maakt hierbij zelf de batterij.  
Zo leer je al doende alle facetten van techniek 
kennen. Metaalbewerking, houtbewerking, 
PVC-bewerking, elektriciteit, elektronica, 

programmeren, grafische technieken en 
3D-printen zorgen ervoor dat je aan het eind 
van de techniekacademie een eigen boot op 
afstandsbediening hebt gemaakt. 

> De lessen gaan door in het PTI,  
Onderwijslaan 16, Ninove

> Start: 17 januari 2018
> 10 lessen op woensdagnamiddag
> Inschrijven: vanaf 1 december  

via integratie@ninove.be 
> Deelnameprijs: 1 euro per les
> Maximum 15 leerlingen    

nieuwe aed-toestellen 
oP	verSCHILLenDe	LoCATIeS

start 
teCHniekaCadeMie ninoVe 

sinds september hangt in meerdere sportaccommoda-

ties van de stad een automatische externe defibrillator 

(aed). in zwembad de kleine dender en het stadhuis was 

dit eerder al het geval.

Zit je in het 6de leerjaar en ben je 

graag creatief bezig? kriebelt het 

om zelf van alles te maken maar 

ontbreekt het je aan basiskennis? 

dan is de techniekacademie ideaal 

voor jou!

Meer in
fo

dienst noodplanning
noodplanning@ninove.be 
054 31 32 56

Meer in
fo

dienst 
flankerend onderwijs
054  31 32 48

VACATURES

Op zoek naar een job bij de stad of het 
OCMW?  Check dan zeker regelmatig de 
website van de stad: www.ninove.be >  
vacatures bij de stad.

Meer info? 
> Stad Ninove, personeelsdienst,  

personeel@ninove.be,  
054 31 33 06

> OCMW Ninove,  
secretariaat@ocmw.ninove.be,  
054 51 53 77
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30 oktober – 9 december 
Expo ‘Werkplekken’

> Wat? De tentoonstelling geeft 
je een idee van de werkplekken 
van schrijvers en illustratoren.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12
> Uur? Tijdens de openingsuren 

van de bib
> Wie? Bib

1 november 
‘Reveil’

> Wat? Herdenkingsmoment op 
de begraafplaatsen Aspelare 
en Meerbeke. Harmoniemu-
ziek door KEVA in Aspelare, 
Sinte-Cecilia in Meerbeke en 
levensverhalen door stads-
dichter Willie Verhegghe 
(begraafplaats Meerbeke) 

> Waar? Begraafplaats Aspelare 
en Meerbeke (Hemelrijk)

> Uur? 17 uur
> Wie? Dienst cultuur

4 november 
Jubileumconcert '90 jaar 
Fenikskoor Ninove'

> Wat? 'Daar zit muziek in': Jubi-
leumconcert 90 jaar Fenikskoor 
Ninove. Fenikskoor o.l.v. Andries 
De Winter. Atom Percussion 
o.l.v. van Gunther Goossens. 

> Waar? Cc de Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove 

> Uur? 20 uur
> Wie? Fenikskoor  

Ninove

6 november 
Docu in de bib: How to Fall 
Apart, a true lovestory

> Wat? Inspirerende film die 
aantoont hoe een depressie 
toch een positief keerpunt in 
het leven kan betekenen. Na 
de film is er een nabespreking 
en tijd om vragen te stellen. 

> Waar? Polyvalente zaal  
cc De Plomblom, ingang via  
E. De Deynstraat, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Bib

9 november 
Familiegroep Dementie 
informeert

> Wat? Informatievergadering 
met als thema financiële en ma-
teriële steun bij (jong) dementie

> Waar? Wzc Klateringen, Cen-
trumlaan 173, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Familiegroep (jong)

dementie

9 november 
Workshop: De zwangerschap, 
een boeiende periode

> Wat? Workshop rond de ont-
wikkeling van embryo, foetus 
en baby, begeleiden tijdens 
zwangerschap, gezonde en 
ongezonde voeding,…

> Waar? Vergaderzaal De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? VICTO vzw

10 november  
Herdenking wapenstilstand 
- bloemenhulde

> Wat? Bloemenhulde aan 
herdenkingsmonumenten in 
Ninove en deelgemeenten. 

> Waar? Start aan begraafplaats 
Denderhoutembaan, Ninove

> Uur? Start om 12.40 uur 
> Wie? Dienst evenementen

10 november - 8 december 
Lessenreeks speksteen kids

> Wat? Kinderen gaan 3 avon-
den beeldend aan de slag. Ze 
maken een werkstuk en een 
sieraad met eigen ontwerp! 

> Waar? Brakelsestwg. 651, Voorde
> Uur? 16.30 uur
> Wie? L'arte  

creatief atelier

10 november 
Theater: ‘En...? Alles Goed?’ 

> Wat? Fried Ringoot neemt 
je mee in een fijngevoelig, 
gepolijst verhaal over kanker, 
vol humor en met een flinke 
dosis zelfrelativering. 

> Waar? Hof Ter Beke, 
Beekstraat 1, Nederhasselt

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Samana Midden-Vlaan-

deren

11 november 
Herdenking wapenstilstand

> Wat? Eucharistieviering en 
bloemenhulde (aan het mo-
nument op het kerkplein) in 
Appelterre

uitkalender > Waar? Kerk Appelterre 
> Uur? 9.30 uur eucharistievie-

ring, 10.15 uur bloemenhulde
> Wie? Stadsbestuur Ninove en 

vaderlandslievende verenigingen

11 november 
Gezinsjogging

> Wat? Kabouterloop, 300 m (tot 
6 jaar), jeugdloop 600 m (7 tot 
9 jaar) en 900 m (10 tot 12 jaar), 
jogging 4,5 km - 9 km - 13,5 km 

> Waar? Voetbalkantine, Neder-
hasseltstraat, Nederhasselt

> Uur? 13.15 uur
> Wie? Gezinsbond Nederhasselt

11 november 
Herdenking  
Theo Vanderpoorten

> Wat? Hommage aan dirigent 
Theo Vanderpoorten met 
uitsluitend muziek gecom-
poneerd door Theo Vander-
poorten zelf. Het geheel wordt 
gedirigeerd door Joris Jacobs.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Ninoofs Kamerorkest

13 november 
Cursus: Openhartige en 
verbindende communicatie

> Wat? Leer je gevoelens en be-
hoeften op een heldere manier 
te verwoorden. 

> Waar? Polyvalente zaal van  
cc De Plomblom, ingang via  
E. De Deynstraat, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

15 november 
Koningsdag 

> Wat? Te Deum
> Waar? Abdijkerk, Ninove
> Uur? 11.30 uur
> Wie? Stadsbestuur - dienst 

evenementen

16 en 17 november 
Workshop mozaiek

> Wat? Beleef een leuke creatie-
ve avond alleen als volwassene 
of samen met zoon/dochter/
kleinkind... en neem een eigen 
creatie mee naar huis! 

> Waar? Brakelsestwg. 651, Voorde
> Uur? 18 uur
> Wie? L'arte  

creatief atelier

17, 18 en 19 november 
Boekenbeurs en  
Kunsttentoonstelling

> Wat? 48ste boekenbeurs en 
kunsttentoonstelling 

> Waar? Zaal De Linde, Gemeen-
tehuisstraat 42, Meerbeke 

> Uur? 17 november: opening 
om 20 uur, 18 november:  
10-12 uur en 14-20 uur, 19 no-
vember: 10-12 uur en 14-19 uur.

> Wie? Davidsfonds Meerbeke

18 november  
Zwembaddagen 

> Wat? Leef je uit op de 16,5 m 
lange opblaasbare hindernis-
senbaan ‘Aquabattle’ (enkel 
voor kinderen met een zwem-
brevet van minstens 50 m).

> Waar? Zwembad De Kleine 
Dender, Parklaan 3, Ninove

> Uur? Van 13.30 uur - 16.30 uur 
> Wie? Zwembad De Kleine Dender 

18 november 
Intocht van de Sint

> Wat? Sinterklaas komt om 14 
uur met zijn zwarte Pieten per 
stoomboot aan op de Denderkaai 
in Ninove. Animatie vanaf 13 uur

> Waar? Denderkaai, Ninove
> Uur? 13 uur
> Wie? De Sint Nicolaasvrienden

18 en 19 november 
Vogelshow - Hobbybeurs

> Wat? Nationale vogeltentoon-
stelling met meer dan 1.500 
vogels van allerlei pluimage. 

> Waar? Zaal Cloë, Merellaan 46, 
Ninove

> Uur? 18 november: 14-20 uur
           19 november: 9-16 uur
> Wie? Vogelweelde Outer

18 november 
2de algemene quiz

> Wat? Quiz voor gelegenheids-
ploegen, maximum 4 personen 
per ploeg waarvan minstens 
één iemand lid van de Gezins-
bond afdeling Nederhasselt. 

> Waar? Vrije basisschool  
Plekkerstraat 3, Aspelare

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Gezinsbond Nederhasselt

18 november 
Jubileumconcert Konink-
lijk Ninoofs Zangkoor

> Wat? Jubileumconcert met 
bloemlezing uit hun reper-
toire, klassiek én hedendaagse 
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chanson. Met medewerking 
van Ninoofse folkgroep Ba1. 

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Koninklijk Ninoofs  

Zangkoor

19 november 
Zwembaddagen 

> Wat? Behaal je zwembrevet 
met ‘FRED BREVET’, leef je uit 
op waterspeelbaan Aquabat-
tle (enkel voor kinderen met 
een zwembrevet van minstens 
50 m) en ontmoet de Sint en 
Zwarte Piet.

> Waar? Zwembad De Kleine 
Dender, Parklaan 3, Ninove

> Uur? 9.30-12.30 uur: brevet-
zwemmen, 9.30-16.30 uur: 
Aquabattle, 10-13 uur: bezoek 
van de Sint

> Wie? Zwembad De Kleine 
Dender 

20 november  
Ouderenweek - Heerlijke 
brunch

> Wat? Zin om verhalen uit te 
wisselen en kennis te maken 
met andere leeftijdsgenoten 
tijdens een heerlijke brunch, 
dan is dit je kans!

> Waar? Wzc Klateringen,  
Centrumlaan 173, Ninove 

> Uur? 8 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

20 november 
Ouderenweek - Muziek-
quiz ‘Uit de tijd van toen’

> Wat? Tijd om nog eens liedjes 
en herinneringen op te halen 
uit de tijd van toen ...

> Waar? Wzc Klateringen,  
Centrumlaan 173, Ninove

> Uur? 10 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

21 november 
Ouderenweek -  
Theater De Lassies

> Wat? Theatervoorstelling, 
muziek, dans,… met Jelle  
Cleymans en Sam Verhoeven

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 15 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

22 november 
Ouderenweek -  
Muzieknamiddag met 
Stijn Vande Voorde

> Wat? Violist Stijn Vande 
Voorde brengt ambiance met 
vele leuke meezingers!

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

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

22 november 
Voorleesweek: Papa Tim 
leest Dolfje Weerwolfje

> Wat? Dolfje Weerwolfje is de be-
kende boekenreeks van Paul Van 
Loon. Tijdens de Voorleesweek 
leest papa Tim een stukje voor. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 14.30 uur 
> Wie? Bib

22 november 
Voorleesweek: Papa Luk 
leest De Griezels 

> Wat? Papa Luk waagt zich aan 
een échte klassieker: ‘De Grie-
zels’ van de meest succesvolle 
jeugdauteur ooit, Roald Dahl. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 15.30 uur 
> Wie? Bib

23 november 
Ouderenweek - Leuke 
namiddag met  
Carmen Deslee

> Wat? Carmen Deslee laat 
graag met haar muziek 
mensen uit de bol gaan. Met 
haar liedjes kan je wegdromen, 
meezingen en meedansen!

> Waar? Buurthuis Pollare, 
Hoogstraat 2, Pollare 

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

23 november 
Veilig bevallen

> Wat? Workshop met alle info 
over de bevalling

> Waar? Vergaderzaal jeugd-
centrum De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Victo vzw

24 november 
Ouderenweek Ninove - 
Receptie

> Wat? Afsluiter van de oude-
renweek. 

> Waar? Stadhuis,  
Centrumlaan 100, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

24 november 
Voorleesweek: Papa Ben 
in BV-land

> Wat? Papa Ben leest korte ver-
halen uit het boek ‘Papa vertelt 
- zelfverzonnen verhalen van 
bekende papa’s’.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove 

> Uur? 16 uur 
> Wie? Bib 
25 november 
Els de schepper - Red mij

> Wat? Stand-up comedy met 
Els De Schepper. 

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen events
25 november 
18e Natuur- en milieuquiz 
Natuurpunt Ninove

> Wat? Natuur- en milieuquiz, 
groepen van 4 personen 

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove en 

JNM-NiGer
25 november 
Broodje Woord

> Wat? Woordvoorstellingen 
door de leerlingen van de Aca-
demie Muziek, Woord en dans

> Waar? Academiezaal,  
Parklaan 13, Ninove

> Uur? 11 uur, 14 uur, 17 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans
25 november 
Ninofse Sportkrasjel

> Wat? Verkiezing van de sport-
laureaten in de verschillende ca-
tegorieën, bekendmaking beste 
vrijwilliger, beste organisatie en 
Lifetime Achievement Award

> Waar? Cafetaria van  ’t Sports-
tekske, Parklaan 15, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Sportdienst
25 en 26 november 
‘Van Kwaad naar erger’ 
oftewel ‘vakojjerskoeët’

> Wat? Vlaamse komedie  
van Jeroen Maes. 

> Waar? Trefcentrum Winnik, 
Bokkendries 9, Denderwindeke
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UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86
dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

> Uur? Zaterdag 25 november: 
20 uur, zondag 26 november: 
18 uur. (Ook voorstellingen op 
1,2 en 3 december)

> Wie? Toneelkring  
De Ware Vrienden

26 november 
Herfstwandeling

> Wat? De eerste van drie win-
terseizoenswandelingen brengt 
je naar Pollare. 

> Waar? Startpunt: einde Schuit-
straat, aan de Zwarte Flesch, 
Schuitstraat 16, Pollare 

> Uur? 13.30 uur
> Wie? Dienst toerisme

26 november 
Wandeling Lieferinge

> Wat? Wandeling in Lieferinge 
o.l.v. Rik Van Rossen 

> Waar? Vertrek aan het plein 
aan De Twijnster, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Davidsfonds Ninove 

26 november 
JazzMaDD ‘Laughing 
Bastards’

> Wat? Optreden van Michel 
Mast (sax), Jan-Sebastiaan  
De Geyter (gitaar), Nils  
Vermeulen (bas) en Casper 
Vande Velde (percussie) 

> Waar? Ten Huize Rebecca, 
Ring Oost 12b, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? vzw Duende

29 november 
Sint in Ninia  
Shopping Center

> Wat? Sinterklaas komt samen 
met zijn Pieten op bezoek in 
Ninia Shopping Center. Ook 
op 2 december

> Waar? Ninia Shopping Center, 
Centrumlaan, Ninove

> Uur? 13 uur tot 18 uur
> Wie? Ninia Shopping Center
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Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

Appelterre-Eichem, Aspelare,  
Nederhasselt, Voorde
> Centraal oproepnummer:  054 42 39 39

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

Uren
Weekendwachtdienst loopt van  
vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur.
Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt  
van de vooravond om 20 uur tot de  
volgende morgen om 8 uur.

Tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer:   0903 39 969 
> zaterdag, zondag en feestdagen: 
  09.00 - 18.00 uur

Wachtdienst Land van Aalst  
(regio Ninove-Geraardsbergen)
> Centraal oproepnummer:    053 70 90 95
> zaterdag, zondag en feestdagen: 
  09.00 - 18.00 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.

> je brievenbus staat aan de 
rand van de openbare weg. 
In gebouwen met minstens 
4 wooneenheden, moeten 
de brievenbussen op de toe-
gangsdeur geplaatst worden, 
of op het gelijkvloers in een 
goed verlichte en gemakkelijk 
toegankelijke ruimte.

> de toegang tot de brieven-
bussen is permanent vrij en 
zonder gevaar

> de opening van je brievenbus 
is minstens 23 cm breed en 3 
cm hoog

> je brievenbus moet voldoende 
groot zijn om een grote om-
slag (C4 formaat) te kunnen 
bevatten

> de opening van je brievenbus 
bevindt zich op 70 tot 170 cm 
van de grond

> de nummering van je brieven-
bus is zichtbaar en leesbaar 
vanaf de straat

> als verschillende busnummers 
toegewezen werden aan een 
huisnummer, moeten de bus-
nummers zichtbaar en leesbaar 
vermeld worden op of in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
respectieve brievenbussen. De 
nummering volgt een logische 
volgorde en is bij voorkeur 
opgebouwd uit cijfers.

> nuttig maar niet verplicht: 
breng de naam van alle bewo-
ners aan op de brievenbus.    

50	jaar	huwelijk
Willy De Wolf,  
geboren op 2 augustus 1946,
met Leona Stockmans,  
geboren op 6 juni 1947.
Gehuwd op 24 november 1967.
Wonend in Pollare.

Roland Verhoeyen, 
geboren op 4 juni 1947,
met Lisette Goossens, 
geboren op 18 april 1946.
Gehuwd op 24 november 1967.
Wonend in Nederhasselt.

60	jaar	huwelijk
Frans Tuybens, 
geboren op 16 augustus 1936,
met Christiane De Meyer, 
geboren op 11 augustus 1938.
Gehuwd op 8 november 1957.
Wonend in Appelterre.

Alfons Vanderpoorten,  
geboren op 15 juli 1934,
met Annie Noynaert,  
geboren op 26 juni 1939.
Gehuwd op 23 november 1957.
Wonend in Ninove.
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Van jong naar

PensioenPunt
Ben je gepensioneerd of ben je aan het werk en heb je vragen 

over je wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt! 

Pensioenpunt Ninove

In het Pensioenpunt Ninove (in het stadhuis) ben je welkom op één 
van de zitdagen voor pensioenen voor werknemers en zelfstandigen, 
georganiseerd door de Federale Pensioendienst.

Wanneer?
Voor zelfstandigen: elke derde dinsdag van de 
maand van 9 uur tot 11 uur (niet in juli)
Voor werknemers: elke vierde donderdag van 
de maand van 9 uur tot 11 uur (niet in juli)

Pensioenpunt Geraardsbergen

Voor vastbenoemde personeelsleden van de openbare sector is het 
dichtstbijzijnde Pensioenpunt in Geraardsbergen (Sociaal Huis, Kat-
testraat 27). Check www.pensioenpunt.be voor de zitdagen en uren.     
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ken	Je	De	beLAnGrIJkSTe	
weTTeLIJke	bePALInGen	
ronD	AFmeTInGen	en	
PLAATSInG	vAn	Je	

BrieVenBus? 



Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas
Biezenstraat 5, 9400 Ninove (aan het Medisch Centrum)

054 50 35 05 ingrid.lucas@amplifon.com

Kom langs en ontdek Amplifon 360, 
de revolutionaire hoortest*.

‘‘Zie je niets? Ik hoor nochtans alles’’

GRATIS CURSUSSEN
VOOR VOLWASSENEN

www.leerpuntzovl.be • info@leerpuntzovl.be 

ALS JE
LEERT

STA JE
STERKER!

AALST
Bert Van Hoorickstraat 19
& Geldhofstraat 110
9300 AALST
053/78.15.05

NINOVE
Graanmarkt 42A bus 3
9400 NINOVE
054/32.61.29

GERAARDSBERGEN
Gasthuisstraat 100C
9500 Geraardsbergen
054/32.61.29

OUDENAARDE
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
055/20.70.01

RONSE
Vanhovestraat 36
9600 Ronse
055/20.70.01

ZOTTEGEM
in LDC Egmont
Arthur Gevaertlaan
9620 Zottegem
054/32.61.29

Hier kon jouw 
advertentie staan!

Ninove Info wordt maandelijks bedeeld in meer 
dan 18.600 brievenbussen, dus een unieke kans 

om te adverteren. 

Interesse of meer informatie? 
Dienst communicatie, oud stadhuis 

Oudstrijdersplein 6, Ninove 
054 31 32 25 - communicatie@ninove.be 

www.ninove.be

eLekTroGrooTHAnDeL	De	SCHrIJver	verHuIST!
vAnAF	2	november	nAAr	

DreeFSTrAAT,	2-8	(voorheen	ACv	–	De	kring)
weLkom	!!!Tel.: 054 33 20 08, 054 33 56 31   e-mail: guy@deschrijver.eu



Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove) |  Tel 054 33 10 89 
 di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u | za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30

 zondag en maandag gesloten | www.veronove.be

 In primeur bij Veronove Tegels
De nieuwste Italiaanse tegelcollecties!

Bekijk de nieuwe collecties op via 
‘Veronove collectie 2018’

Proef nu 

van de 

uitzonder
lijke 

lanceerp
rijzen!


