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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
(installatievergadering) vindt plaats op 3 januari              
om 19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100, 
Ninove (ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

EXTRA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
>  31 december (namiddag)
> 1 en 2 januari 2019

Extra sluitingsdagen/-uren:
> 31 december (volledige dag): bib, jeugd, cultuur,  

cc, toerisme, sport, zwembad
> 3 en 4 januari: jeugd, cc De Plomblom

1

INTERESSANT
4   Ninove Wintert

5   Bouwen aan het Sociaal Huis

6   Snel en veilig langs trage wegen

7   Gemeenschapswachten blazen        
eerste kaarsje uit

10   Stadsfotografen nemen afscheid

11   Maandklapper cc De Plomblom

16   De sportdienst zet je aan het       
sporten

17   Samen studeren in buurthuis       
Berdam

20   UiTkalender

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
> OCMW 054 51 53 50
> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00
> oud stadhuis 054 31 32 25
> dienst toerisme  054 31 32 85

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

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*

<
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Ninove

Volg ons op

Twitter - @stadNinove
Facebook - www.facebook.com/stadninove

 Instagram - Stad Ninove

of schrijf je in op de nieuwsbrief 

via www.ninove.be

STADHUIS NINOVE

* 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.
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Winterkermis
Nog tot 6 januari kan je op het pleintje aan de 
Kaardeloodstraat naar de winterkermis. 
> Tot en met zondag 6 januari van 15 uur tot 
20 uur.
> Pleintje aan de Kaardeloodstraat (achterkant 
Ninia)

Geen dinsdagmarkt
Tijdens de eindejaarsperiode is er geen dinsdag-
markt op 1 januari, wel op 30 december. 

Nieuwjaarsdrink
We klinken op 6 januari samen op het nieuwe 
jaar. Zak tussen 11 uur en 13 uur af naar de 
binnenkoer van het stadhuis voor een hapje 
en een drankje, een streepje muziek en veel 
gezelligheid.
> Zondag 6 januari van 11 uur tot 13 uur

Meer info
dienst integrale veiligheid
integrale.veiligheid@ninove.be
054 31 32 56

Vuurwerk afsteken
Tijdens de eindejaarsperiode mag je enkel 
vuurwerk afsteken op 31 december van 23.30 
uur tot 1 januari 2019 om 1 uur én na toelating 
van de burgemeester (bij het verschijnen van 
deze Ninove Info kan je geen toestemming 
meer vragen). Steek je vuurwerk af zonder 
vergunning, dan riskeer je een GAS-boete. Je 
mag geen voetzoekers, thunderflashes, knal en 
rookbussen laten ontploffen of wensballonnen 
oplaten.

Stil vuurwerk
Heb je toelating van de burgemeester gekregen 
om vuurwerk af te steken, kies dan voor ‘stil 
vuurwerk’.
Geheel geluidloos is het ‘stil vuurwerk’ niet, 
maar het beperkt zich tot een meer draag-
lijke, zachte knal en biedt een even feestelijk 
schouwspel. Een volwaardig alternatief om zeker 
in overweging te nemen!

Verwittig sowieso je buren als je feestvuurwerk 
zal afsteken zodat ze de nodige maatregelen 
kunnen nemen voor hun (huis)dieren.
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#ZieMeShinen

Ga je de straat op als het donker is? Dan 
draag je een fluohesje, natuurlijk! En als je de 
fiets neemt, dan zorg je uiteraard ook voor 
goede verlichting en reflectoren. Want het 
is niet omdat jij de wagen goed ziet, dat de 
chauffeur van die wagen jou ziet. Je weet 
dat allemaal wel, maar toch doe je het niet. 
Want fluohesjes zijn gewoon lelijk en je ge-
raakt maar niet in de winkel voor een nieuw 
fietslicht. Maar dat is zever: er bestaan 
superveel coole en mooie manieren – zelfs 
hippe fluohesjes! – om je te laten zien op de 
weg. Geloof je ’t niet? Check de tips op 
www.ziemeshinen.be en laat je shinen! 

KERSTBOOM

Wat met je kerstboom 
na de feestdagen?
Waar ga jij naartoe met je kerstboom als 
de feestdagen zijn afgelopen? Je hebt 
verschillende mogelijkheden:

⊲ Plant je kerstboom in de tuin of verzorg 
hem in de pot. Misschien lukt het je om 
hem te overwinteren en volgend jaar op-
nieuw te gebruiken.
⊲ Wil je je boom niet behouden dan kan 
je hem versnipperen. De houtsnippers zijn 
een prima mulchlaag voor zuurminnende 
planten zoals rododendrons en azalea’s.
⊲ In januari haalt ILvA kerstbomen op. Je 
vindt de datum in je afvalkalender via het 
kerstboomicoontje. De inzameling is gratis, 
maar er zijn wel voorwaarden aan verbon-
den: het moet een echte kerstboom zijn, 
maximaal 2 meter hoog, maximaal 30 kg 
zwaar, zonder pot, kluit en alle versiering.
⊲ Je kan je boom ook zelf naar het 
containerpark brengen.
⊲ Zaterdag 12 januari organiseert Handels-
wijk Rechteroever haar jaarlijkse kerstboom-
verbranding op het Dr. Hemerijckxplein. 
Verschillende verenigingen zorgen vanaf 19 
uur voor een drankje en een hapje.

NINOVE WINTERT VUURWERK
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Parkeer je op de OCMW-parking in de 

Burchtstraat, dan kan je niet naast de 

werken kijken die aan de gang zijn aan 

het gebouw De Cooman. Er wordt ge-

bouwd aan één Sociaal Huis voor Ninove. 

BOUWEN AAN 
HET SOCIAAL 
HUIS, KRUISPUNT 
VAN JOUW 
WELZIJN

In 2020 zal het Sociaal Huis op de OCMW-site 
open zijn voor publiek. In 2019 stomen we deze 
locatie klaar om jou als Ninovieter te ontvangen 
met al je vragen over welzijn, geldzorgen, ge-
zondheid en zorg. Er zal speciale aandacht zijn 
voor kinderen, senioren en nieuwkomers.  
Het Sociaal Huis zal, naast de stadsgebouwen 
aan de Centrumlaan waar je vooral terecht kan 
voor akten, vergunningen en identiteitskaarten, 
het hart zijn van sociale dienstverlening in 
Ninove. Bouwheren van dit Sociaal Huis zijn de 
stad, het OCMW, centrum voor basiseducatie 
Leerpunt en sociale huisvestingsmaatschappij 
(SHM) Denderstreek. Op dit moment is de 
ruwbouw van de publieke ruimtes af. Begin 
2019 start de ruwbouw van de appartementen 
op de bovenste verdiepingen. En over exact 
één jaar zal het Sociaal Huis/Huis van het Kind 
toegankelijk zijn voor publiek. 

Centraal onthaal
Op het gelijkvloers van dit nieuwe gebouw 

zal je alle sociale diensten van de stad en het 
OCMW vinden: een centraal onthaal, kantoren 
voor gesprekken tussen maatschappelijk 
werkers en inwoners, een kantoor voor de 
PWA-dienstenchequesonderneming en lokalen 
voor zitdagen van externe partners zoals VDAB, 
het agentschap integratie en inburgering, Dyzo 
(hulp aan zelfstandigen), een advocaat die 
gratis juridisch advies geeft ... 

Huwelijk met Huis van het Kind
Het Sociaal Huis zet kinderen in Ninove op de 
eerste plaats en wil met het Huis van het Kind, 
één centrale plek in de stad bieden waar ex-
pertise over kinderen en dienstverlening aan ge-
zinnen centraal zullen staan. Huis van het Kind 
zal dan ook een hele vleugel van het gelijkvloers 
innemen. Je zal er onthaalpunten vinden van 
aanbieders van gezinsopvang (Reddie Teddy 
en Landelijke Kinderopvang). Ook een arts en 
verpleegkundige van Kind en Gezin zullen er 
jonge ouders ontvangen. Daarnaast wil Huis 

van het Kind ook een ontmoetingsruimte zijn: 
Speelodroom, de speelotheek die je nu in de 
Bevrijdingslaan vindt, verhuist naar deze splin-
ternieuwe locatie.  Er komt een ruilwinkel waar 
je allerlei spullen kan binnen brengen en ruilen 
voor andere. Een kleedruimte met borstvoe-
dingshoekje zal jonge moeders de kans geven 
zich helemaal thuis te voelen. 

Basiseducatie en sociaal wonen
Op de eerste verdieping zal Leerpunt, het 
centrum voor basiseducatie (nu nog ter hoogte 
van de Koepoort), vier leslokalen innemen 
om cursussen taal, wiskunde, computer en 
tablet en algemene vorming aan te bieden 
aan volwassenen. Op de tweede en derde ver-
dieping bouwt SHM Denderstreek 10 sociale 
appartementen met dienstverlening. Met deze 
mix van sociale dienstverlening zal het Sociaal 
Huis een huis worden vol leven en bedrijvigheid 
in het centrum van onze stad. 

Meer info
Sociaal Huis
info@sociaalhuisninove.be
054 51 53 50

‘WERELDHOOFD’ 
OP HET KERKPLEIN 
VAN NINOVE

Het Cura-Collectief is een wis-
selend samenwerkingsverband 
dat sociaal-artistieke projecten 
gestalte geeft. Het collectief cre-
eert met ruimtelijke constructies, 
geluiden en tekeningen een om-
geving die de bezoeker uitnodigt 
tot verinnerlijking. Bart Bogaert, 
Els De Vuyst, Vincent Malstaf en 
Lieve Van Cutsem presenteren 
op het Kerkplein van Ninove hun 
‘WERELDHOOFD’. 

WERELDHOOFD ontvangt je in 
zijn binnenkant waar vuur heeft 

gewerkt, waar stemmen hun 
toon zetten, waar een teken ach-
terbleef. Was het verkolend vuur 
of een brandend verlangen? Zijn 
het onverstaanbare woorden of 
is het deugddoende menselijke 
aanwezigheid? In het spannings-
veld van jezelf en de buitenwe-
reld zet dit werk zintuigen op 
scherp en nodigt het uit om je 
denken met je hart te verbinden. 

‘De Sokkel’ is een mobiel kunstproject 

van de stad Ninove. Af en toe verhuizen 

we de sokkel naar een nieuwe plek. 

Bij elke verhuis plaatst een andere 

kunstenaar een vers beeld op de sokkel. 

Op 14 december 2018 landt het project 

op het Kerkplein van Ninove. Ditmaal 

zorgt het Cura-Collectief voor ‘De 

Sokkel’. 
Meer info

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86  
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SNEL EN VEILIG 
LANGS TRAGE WEGEN
56,30 kilometer lang zijn ze vandaag, de Ninoofse trage wegen, gespreid over zeven 
wandellussen. Binnen een aantal maanden zal dit aantal uitbreiden tot 12 trajecten, goed 
voor 100 kilometer stappen. Maar wist je ook dat die trage wegen je veiliger laten fietsen?

Vincent (links) en Jan (rechts) bij een trage weg in Lieferinge.

“Bij trage wegen denken we 
natuurlijk meteen aan de 
wandellussen. En daar start het 
inderdaad allemaal mee’’, zegt 
Vincent Van Heghe van de vzw 
Trage Wegen. “Maar op de verga-
deringen die we met de inwoners 
hebben bij het opmaken van het 
traject, komen ook suggesties 
naar boven die het verkeer 
veiliger kunnen maken. En als 
we kunnen, gaan we daar graag 
op in. Zo komt er 
binnenkort een 
halfverharding op 
de Oude Eichem-
baan, tussen Nin-
ove en Eichem. Door deze weg 
te verharden, kan je van Ninove 
veilig naar Appelterre-Eichem en 
Voorde fietsen, zonder de drukke 

Aardeweg of Brakelsesteenweg 
te nemen. 
Het trage wegenproject zorgt dus 
niet enkel voor mooie wandel-
lussen, maar ook voor veiliger 
verkeer.”

Mooi parcours
“Ninove was zeker niet de eerste 
stad die gestart is met het uitstip-
pelen van haar trage wegen’’, 

vertelt Jan Les-
crauwaet, die het 
project begeleidt 
voor de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
“Maar de stad is 

er wel volop voor gegaan en dat 
zie je vandaag. Met de financiële 
steun van de Provincie en de 
hulp van de inwoners en de vzw 

Trage Wegen hebben jullie op 
enkele jaren tijd een heel mooi 
parcours samengesteld.” 

En de al geopende wandellussen 
zijn nu ook digitaal beschikbaar 
via RouteYou. “RouteYou is zowel 
op je pc als op je smartphone 
beschikbaar. Als je de app op 
je telefoon installeert, word je 
trouwens via je gps-signaal langs 
het parcours gegidst”, geeft 
Vincent mee. “We zitten dus 
al ver met de trage wegen, hier 
in Ninove. En we werken hard 
verder om de laatste lussen snel 
te kunnen openen.”

“Makkelijker en 
vooral veiliger naar 

Ninove”

“De opening van de wandellus in 
Voorde was een succes. Met 120 
waren we bij de opening, eind 
augustus”, zegt Paul Carré, die bij 
het project betrokken is voor die 
deelgemeente. “Dat we dankzij 
de trage wegen nu ook makkelij-
ker en vooral veiliger naar Ninove 
kunnen fietsen vanuit Appelterre 
en Voorde, is toch mooi meege-
nomen, zeker voor kinderen die 
in Ninove naar school gaan.”

Meer info
dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82  

“De trage wegen 
zorgen voor veiliger 

verkeer”
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Katrien (links), Benny (midden) en Giovanni (rechts): “We zijn een aanspreekpunt in en van de stad.”

GEMEENSCHAPSWACHTEN 
BLAZEN EERSTE KAARSJE UIT

Ze noemen zichzelf de 
ogen en oren van de stad. 
En dat zijn ze ook, de 
gemeenschapswachten 
Giovanni Vansuypeene, 
Katrien De Deyn, Benny De 
Winter en Walter Goossens. 

Met drie van hen blikken we terug op 
12 maanden sensibilisering, preventie en 
aanstekergas.

Jullie zijn nu één jaar aan de slag in 
Ninove. Hoe hebben jullie die tijd 
beleefd?
Giovanni: “Het was een heel boeiende 
periode. Heel afwisselend en verrassend ook. 
Je weet ’s ochtends nooit wat je die dag op je 
pad zal tegenkomen.”
Katrien: ”Een deel van ons werk bestaat erin 
dat we de straat op trekken om mensen 
verder te helpen en om onregelmatigheden 
op te sporen. Dat is heel breed, natuurlijk. 
Zo melden we sluikstort, kapotte straten en 
voetpaden of verlichting die niet werkt. Maar 
als we drie weken een fiets op dezelfde plek 
zien staan, gaan we ook na of hij al dan niet 
achtergelaten of gestolen is.”
Benny: ”Daarnaast worden we ook ingescha-
keld voor bijvoorbeeld Child Focus of voor 

acties en projecten van de stad. Zo hebben 
we promotie gevoerd voor het Mobiel Sociaal 
Huis of flyerden we deze zomer voor de anti-
inbraakactie van de politie.”
Katrien: “We kunnen ook bijvoorbeeld fout-
parkeerders melden aan de GAS-vaststeller, 
die ze dan beboet, maar dat proberen we 
altijd te vermijden. Als we een overtreding 
zien, zoeken we de bestuurder en gaan we in 
overleg. Als er écht geen wil is om met ons 
mee te werken, dan kunnen we natuurlijk niet 
anders dan het melden.”
Benny: “Maar we zetten 
dus vooral in op sensibi-
lisering en preventie. En 
we zijn een aanspreek-
punt in en van de stad.”
Giovanni: “We zijn wel 
geen controleurs van de 
OPC-parkeerdienst (lacht). Daar is soms wat 
verwarring over, in het bijzonder door mensen 
die net beboet werden.”

Wat kan een gemeenschapswacht, 
dat de politie of een andere dienst 
niet kan?
Katrien: “We gaan heel vaak de straat op en 
horen en voelen wat er leeft bij de inwoners. 
Daarnaast staan we ook in contact met de 
stadsdiensten en politie, en kunnen we alle 
partijen met elkaar in contact brengen. Dat is 
toch uniek.”
Benny: “Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 

bussen met aanstekergas die we in september 
en oktober her en der aantroffen in de stad. 
Na een tijdje hadden we 50 bussen verzameld. 
Dat gas kan als drug gebruikt worden, maar 
je kan het uiteraard niet verbaliseren, want 
aanstekergas is legaal.”
Giovanni: “We zijn dus naar de drugbege-
leider van de stad gestapt en hebben samen 
bekeken hoe we dit best konden aanpak-
ken. De begeleider is daarop naar de scholen 
getrokken om de jongeren te wijzen op het 
gevaar van de drug. En wij hebben samen met 

haar de Ninoofse handelaars en 
warenhuizen bezocht, met de 
vraag om de bussen niet meer 
zichtbaar in de winkelrekken te 
leggen. En met succes. Sinds onze 
actie in november vonden we 
nog maar één bus.”

Wist je dat …

> je om gemeenschapswacht te worden een 
intensieve opleiding van 106 uur moet volgen? 
Na je opleiding volg je doorheen het jaar nog 
bijkomende sessies over actuele thema’s.
>de gemeenschapswachten in januari flyers gaan 
verdelen over BE-Alert? Als je je registreert bij 
BE-Alert, word je meteen verwittigd bij een 
noodsituatie.

“Na een tijdje 
hadden we 50 bussen 

aanstekergas 
verzameld”

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82  

Meer info
dienst integrale veiligheid
integrale.veiligheid@ninove.be
054 31 32 56
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NINOVE ZOEKT VERSE 
LOKALE HELDEN EN 
LEVENDE OUDE AMBACHTEN De Belgische saxofoonbouwer Adolphe 

Sax & Cie zal een limited edition van 193 
saxofoons vervaardigen uit omgesmolten 
granaathulzen van WO I. Granaathulzen 
zijn gemaakt uit messing, het basismateriaal 
voor saxofoons. Tot 15 januari is er een 
nationale inzamelingsactie om granaat-
hulzen te verzamelen. Die worden dan in 
een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd en 
omgesmolten tot nieuw plaatmateriaal. Er 
komt onder andere een speciale gravure 
op de saxofoon, die refereert aan enkele 
bekende relicten van de Eerste Wereldoor-
log in ons land. Enkele saxofoons zullen 
worden verkocht voor een goed doel. 

Ninove doet mee aan de inzamelactie. Heb 
je thuis nog oude granaathulzen? Breng ze 
dan tot 15 januari naar de dienst cultuur 
in het oud stadhuis, Oudstrjjdersplein 6, 
Ninove.

Lokale helden

Onze stad doet mee aan de vierde editie van 
Lokale Helden op vrijdag 26 april. We zoeken 
daarvoor (piep)jonge muziekmakers die nog 
nooit op een podium hebben gestaan, maar 
ook muzikanten en dj’s met podiumervaring. 
We zoeken buskers die het graag in hun eentje 
doen, maar ook geluidskunstenaars die zweren 
bij Whispering Sons. We zoeken muzikanten 
die hun songparels eigenhandig componeren, 
maar ook rechtdoorrockers die graag coveren. 
Alle genres zijn toegelaten, alle smaken zijn 
welkom. We proberen met alle geïnteres-
seerde muzikanten een fijne kroegentocht in 
het centrum van Ninove in mekaar te boksen. 
Dankzij Lokale Helden krijg je van ons een 
podium met een professionele ‘sound & light’, 
megapromotie en een nieuwsgierig publiek. 
Goesting? Schrijf je in vóór 1 februari door een 
mailtje te sturen naar jeugd@ninove.be.

 Erfgoeddag

Ook voor de erfgoeddag, twee dagen later op 
zondag 28 april, zijn we op zoek naar deelne-
mers.  Onder het motto 'Hoe maakt u het?' 
richt de 19e editie volop de schijnwerpers 
op vakmanschap. Centraal staat het cultureel 
erfgoed van en over vakmanschap, meester-
schap, leren en maken in Vlaanderen. In Nin-
ove kan je die dag, in buurthuis Berdam, een 
ambachtenmarkt bezoeken. Hiervoor zijn wij 
op zoek naar lokaal talent dat goed met zijn 
of haar handen overweg kan en dit ook wil to-
nen aan het Ninoofs publiek. Geïnteresseerd? 
Schrijf je dan in door te mailen naar cultuur@
ninove.be vóór 1 februari.

‘KILLED, WOUNDED, MISSING’ 
FOTOTENTOONSTELLING 
HEDWIG D’HAESELEER
Hedwig D’Haeseleer, bezieler van het Fotografencollectief Appelterre, 
ging op zoek naar relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. 
Met deze tentoonstelling presenteert hij een selectie van zijn werk. Het 
is tevens de slotmanifestatie van ‘Ninove herdenkt de Groote Oorlog’.

PRAKTISCH
⊲ Fototentoonstelling in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6
⊲ Tot 13 januari
⊲ Open elke werkdag van 9 uur tot 12 uur. Maandag, dinsdag, woensdag 
ook van 14 uur tot 17 uur, donderdag van 16 uur tot 19.30 uur. 
Zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur. 
Gesloten op 31 december en 1-2 januari.

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

• dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86 

TOER DER TORENS TREKT NAAR 
VOORDE

Voor de laatste keer houdt deze reizende en dynamische 
tentoonstelling halt in de Sint-Pieters-Bandenkerk in Voorde. 
We presenteren een reeks boeiende erfgoedobjecten die in 
de loop der jaren stadsbezit zijn geworden. Die basiscollectie 
wordt aangevuld met een selectie religieus erfgoed uit de kerk 
van Voorde.
 
⊲ Kerk van Voorde
⊲ Zaterdag 19 januari en zondag 20 januari
⊲ Van 14 uur tot 17 uur

8 Ninove info

Meer info
• dienst jeugd
jeugd@ninove.be
054 31 05 00  
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De vierde editie van KRASJ, de biënnale actuele kunst, lokte in september 2018 zowat 2.500 kunst- en cultuurliefhebbers
naar Ninove. Na afloop wilden twee deelnemende kunstenaars hun werk aan de stad schenken. De gemeenteraad van 22
november aanvaardde de schenking. 

TWEE NIEUWE KUNSTWERKEN VOOR DE STAD  

De Ninoofse filmclub 
Lucifer presenteert als 
eerste film van 2019 een ei-
genzinnig meesterwerk van 
een Russisch-Oekraïense 
regisseur over het heden-
daagse Rusland.

Ergens op het platteland van 
Rusland krijgt een zachtmoedige 
vrouw (het “gentle creature” uit 
de Engelse titel) een pakje met 
proviand retour. Ze had het pakje 
verstuurd aan haar man in een 
Siberische gevangenis. De vrouw 
besluit daarop om het pakje zelf te 
bezorgen, hopend te achterhalen 
waarom het teruggestuurd werd.
 

De Russisch-Oekraïense regisseur 
en documentairemaker Sergei 
Loznitsa verkent in zijn derde fic-
tiefilm de donkerste krochten van 
de Russische ziel. Zijn eigenzinnige 
doemsprookje  is een kritische 
voorstelling van het hedendaagse 
Rusland. 

Praktisch
⊲ ‘Krotkaya’ (regie Sergei Loznitsa)  
⊲ Dinsdag 8 januari, 20 uur 
(inleiding om 19.45 uur)
⊲ Cc De Plomblom, 
Graanmarkt, Ninove
⊲ € 6 (jongeren € 4)
⊲ UiTPAS-activiteit 
⊲ Info: cultuur@ninove.be of 
cineclublucifer@gmail.com

CINECLUB LUCIFER BRENGT 
‘KROTKAYA’ (A GENTLE CREATURE) 

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

Patricia Smith schonk het werk 
‘Dromen Ninove’
De Amerikaanse Parisienne Patricia Smith 
(°1955) begon haar KRASJ-project met het 
verzamelen van anonieme dromen bij de in-
woners van Ninove. Tijdens KRASJ verschenen 
stukjes en fragmenten van deze dromen in win-
kels, bars, restaurants en op straat. Ninovieters 
werden op die manier geconfronteerd met 
stukken van hun eigen onderbewustzijn, nu 
in een openbare setting. Zo wees Smith op 
de fantastische en onlogische basis die aan de 
grondslag ligt van onze materiële realiteit. Haar 
installatie in het RTT-gebouw bevatte een met 
de hand geschilderde stadsplattegrond die ver-
wees naar een bekende historische gebeurtenis. 
Die gebeurtenis vond zijn oorsprong op een 

plek ergens tussen de werkelijkheid en de wereld 
van dromen.

Kris Van Dessel schonk het werk 
‘We want the airwaves’
Kunstenaar Kris Van Dessel (°1967) liet zich 
inspireren door 54NIN, zoals het verlaten gebouw 
van het voormalige telefoniebedrijf RTT op de 
Graanmarkt in het RTT-jargon heet. Van Dessel 
noemt het “een technologisch fossiel dat zal 
worden gesloopt om de zoveelste gentrificatie 
te garanderen. Vaste telefoonlijnen worden 
systematisch uitgeschakeld. Smartphones en apps 
domineren. Digitale data worden opgeslagen in 
de cloud. AM- en FM-uitzendingen zijn achter-
haald. De skyline van Ninove verstikt het Breugels 
achterland. Radiofrequenties zullen echter eeuwig

blijven bestaan.” Tijdens het scannen van online 
wereldontvangers nam de kunstenaar een 
honderdtal geluidsfragmenten op van verschil-
lende spooksignalen die permanent worden 
uitgezonden door mysterieuze radiostations. 
Die monteerde hij tot een geluidsinstallatie, ‘We 
want the airwaves (I got my hammer and I’m 
gonna smash my radio)’. De geluidssculptuur 
kan worden beluisterd via een code op één van 
de objecten die hij aan de stad schonk. 

De beide kunstwerken krijgen voorlopig een 
plek in het oud stadhuis van Ninove.

Enkele klassen van de 
Gemeentelijke Academie 
Beeldende en Audiovisu-
ele Kunsten bezochten 
de expo van kunstenares 
Cindy Wright in het kas-
teeldomein in Gaasbeek. 
Wright schildert en te-
kent pakkende beelden 
die ons doen stilstaan bij 
milieuvervuiling, schoon-
heid en dood. 
De leerlingen gingen in 
de academie met de 
ideeën van de Belgische 
kunstenares aan de slag. 
De tieners maakten 
een eigen werk voor de 
tentoonstelling ‘Kasteel-
lab’: leerlingen in scholen 
en academies creëerden 
door Wright geïnspi-
reerde kunstwerken. 
Lise Castelein won de 

publieksprijs! Zij mag in 
januari met de klasgeno-
ten achter de schermen 
van het kasteel gaan 
kijken en de schatten op 
zolder ontdekken.

Meer info? 
GABK Ninove, 
gabk@liedekerke.be, 
054 32 73 60 (enkel 
tijdens de lesuren), 
053 64 55 97

LISE CASTELEIN WINT 

PUBLIEKSPRIJS IN 

KASTEEL VAN GAASBEEK

9
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De voorbije drie jaar kon 
je uitgebreid kennismaken 
met hun werk. Maar op 
31 december stopt het. Of 
toch niet helemaal, want 
als het aan hen ligt, komt er 
volgend jaar nog een boek. 

Maar officieel zijn het hun laatste weken, 
dus tijd voor een afscheidsgesprek met 
stadsfotografen Els Huart, Niels Hemmeryckx, 
Liesbeth Renneboog en Sara Lamens.

Hoe kijken jullie terug op het     
project stadsfotografen?
Els: “Het was een boeiende tijd. Ik zou het 
zeker opnieuw doen, mocht dat kunnen. 
Al was het maar omdat ik door het project 
de drie andere fotografen heb leren kennen. 
Soms zagen we elkaar lange tijd niet, maar 
bij momenten zaten we vaak samen. En het 
waren altijd boeiende gesprekken.”
Sara: “Ik ben ook heel blij dat we de foto’s 
konden brengen die we wilden. Onze stijlen 
verschillen nogal sterk. Mijn werk is bijvoor-
beeld minder toegankelijk voor een groot 
publiek, maar we werden niet in een bepaalde 
richting geduwd. En dat is fijn.”

Hebben jullie de voorbije jaren een 
andere blik gekregen op de stad?
Niels: “Ik heb plaatsen ontdekt die ik daarvoor 
nog niet kende. De ‘Wegom’ in Denderwin-
deke, een veldwegje langs kapelletjes, is daar 
zo’n voorbeeld van. Heel mooi en rustgevend, 
maar nieuw voor mij.”
Liesbeth: “Je gaat je eigen streek wel anders 
bekijken als je er foto’s van maakt, heb ik 
gemerkt. Je vertrekt vanuit een bepaalde 
invalshoek en kijkt op een andere manier naar 
de omgeving.”
Niels: “Anderzijds vond ik het best moeilijk 
om foto’s te maken van wijken die je al jaren 
kent. Voor de eerste fotoreeks beperkte ik me 
tot de straten waar ik ben opgegroeid, tussen 
het huis van m’n ouders en dat van m’n groot-
ouders. En het was niet vanzelfsprekend om 
daar verrassende beelden te maken, omdat ik 
de omgeving misschien wel té goed kende.”
Els: “Wat mij opviel in mijn zoektocht naar 
onderwerpen, is dat er heel wat te doen is in 
Ninove. Elke dag zijn er wel ergens activiteiten, 
zeker in de zomer.”

Hoe reageerden de inwoners op 
jullie aanwezigheid en op de foto’s?
Els: “De reacties verschilden sterk. Meestal 

DE STADSFOTOGRAFEN NEMEN AFSCHEID
(EN DOEN DAT IN STIJL)

waren de mensen meteen geëngageerd, en 
wilden ze graag meewerken, maar soms ging 
het moeilijker. Mijn reeks rond de wijk ‘De 
Blokken’ was bijvoorbeeld niet de makkelijkste. 
Maar het is wel een mooie reeks geworden.”
Liesbeth: “In dorpen ging het op dat vlak 
misschien wat vlotter. Ik had het gevoel dat 
het daar ook meer ‘leefde’. De fotoreeks die 
ik maakte in Aspelare, waar ik woon, ligt me 
daarom nauw aan het hart. De foto’s werden 
vlot gedeeld op Facebook en je merkte dat de 
inwoners fier waren op de beelden." 
Els: “De reacties waren inderdaad heel tof. 
Vooral de banners in het stadspark en in het 
Ninia Shopping Center hebben wat teweeg-
gebracht. Een foto op een groot doek raakt de 
mensen toch meer.”

Welke projecten hadden de groot-
ste impact op jullie?
Sara: “Voor mij was dat zonder twijfel de reeks 
in de Pamelstraat. Ik ben toen gewoon de 
straat ingetrokken en met inwoners beginnen 
te praten. Bij een koffie, een koekje en met 
een fotoalbum in de hand, vertelden ze over 
hun leven en dat van hun straat. Er kwamen 
zelfs handgeschreven liefdesbrieven naar 
boven (lacht). Enkele van de oude foto’s heb ik 
opnieuw vastgelegd en gecombineerd met een 
citaat. Er is ook een boek uit voortgevloeid, 
dat is verdeeld in de wijk. Na die reeks ben ik 
me meer gaan toeleggen op sociaal-artistieke 
projecten, omdat het me voedt als fotograaf 
en als mens.”
Niels: “Het hele stadsfotografieverhaal was 
voor mij bijzonder. Parallel met de fotoreeksen 
ging ik me meer richten op fotografie en sinds 
een tijdje ben ik zelfstandig fotograaf. Het heeft 

dus zeker een impact gehad op mijn leven.”

We hebben dus vier tevreden 
bijna ex-stadsfotografen aan 
tafel?
Els: “Ik denk dat we blij mogen zijn met 
het resultaat. We hadden graag wat meer 
zichtbaarheid gehad, dat wel, maar klagen 
doen we zeker niet. Integendeel, er staat zelfs 
al een nieuw project op stapel.”
Liesbeth: “We hebben al concrete plannen 
voor een boek, waarin we boeiende en 
bekende mensen willen portretteren die 
een band hebben met Ninove. Als we het 
gefinancierd krijgen, hoor je van ons (lacht).”

Van links naar rechts: Els Huart, Niels Hemmeryckx, Sara Lamens en Liesbeth Renneboog

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

Het laatste kunstje: 
kalender 2019 
Voor het tweede jaar op rij maakten 
de stadsfotografen samen een jaarka-
lender. Ze doken nog eenmaal in de 
deelgemeenten en keerden terug met 
12 fascinerende beelden. 12 deelge-
meenten, 12 maanden, 12 beelden, één 
kalender 2019. De jaarkalender is gratis 
verkrijgbaar in het stadhuis, de bib en 
andere stadsdiensten. 
Zolang de voorraad strekt.



dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86 

TE
 GA

ST DE PLOMBLOM
DI 08.01.2019

CINECLUB LUCIFER
KROTKAYA (SERGEI LOZNITSA)

TICKETS TER PLAATSE AVOND ZELF 
INLEIDING OM 19U45

ZO 13.01.2019 
KISI / MUSICAL 

0497 84 74 31

ZO 20.01.2019
VZW PIEKENWULFHUMOR
URBANUS / TRECTO PNIX
WWW.COMEDYSHOWS.BE

VR 11.01.2019 WIM CLAEYS

ZA 12.01.2019 DE VÉLO 

ZA 19.01.2019 PERLA MUSICA & DE KOREN 
  VAN DE ACADEMIE NINOVE

DI 22.01.2019 FILM: LE FIDÈLE 

ZA 26.01.2019 TINY LEGS TIM 

WO 30.01.2019 SPEELMAN  

CC De Plomblom

JAN
2019

PROGRAMMA



WIM CLAEYS
ZWARTZAK

Een verhaal verteld, gezongen en gespeeld door Wim Claeys 

(en zijn accordeon). Na de geslaagde theatertour IJZER, gaat 

hij nog een stap verder in ZWARTZAK. In zijn gloednieuwe 

coming of age graaft Wim Claeys doorheen zijn eigen verleden. 

Opgegroeid als zoon van een Oost-fronter en als kind gekneed 

door het militante Vlaams Nationalisme, blikt de veertiger met 

weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd. Zwartzak 

is een ontroerende en grappige vertelling, waarin Claeys zich 

helemaal blootgeeft en het publiek deel laat worden van een 

stukje - verwerkte of onverwerkte - Vaderlandse geschiedenis.

Wim Claeys: tekst en spel

Ward Snauwaert: muziek en gitaren

Coaching: Ineke Nijssen en Raf Walschaaerts

Enkele lovende pers recensies:

“De voorstelling weegt door als écht en eerlijk.” (De Standaard)
“Zijn sterkste voorstelling ooit.” (Het Nieuwsblad)
“Deze voorstelling zou verplicht moeten worden op de scholen.” 

(Het Nieuwsblad)
“Zwartzak plakt aan je ribben.” (Cultuurinbeeld)

www.wimclaeys.be

ZA 12.01
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

VP: € 7,00

PROGRAMMA
JANUARI 2019

VR 11.01
20.00 uur

Academie voor muziek, woord en dans

Parklaan 13, 9400 Ninove

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 JAAR: € 7,00

VP: € 11,20

ZA 26.01
20.00 uur

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

DE VÉLO
C’EST PARCE QUE TU T’ARRÊTES DE 
PÉDALER QUE TON VÉLO VA S’ARRÊTER 

De Vélo brengt een hartverwarmend verhaal vanuit 

onze zwaar getroffen hoofdstad Brussel met een bonte 

mix aan mensen. Deze voorstelling is een opkikker in 

bange dagen, een lichtpuntje in de duisternis! 

De Vélo brengt Brusselaars samen vanuit alle 

windstreken, rond een gemeenschappelijk artistiek 

project. Daklozen, vluchtelingen, tienermoeders, ex-

verslaafden, nieuwe Belgen, bijna Belgen, mensen 

met bagage en een etiket worden verenigd in een 

klein, hecht koor dat uit volle borst hun eigen broze 

verhalen zingt en vertelt. Dit project verheft hen 

boven dat etiket en maakt hen terug gewoon mens 

onder de mensen.

De voorstelling C’est pas parce que tu t’arrêtes de 

pédaler, que ton vélo va s’arrêter brengt 25 performers 

samen onder leiding van acteur/regisseur/muzikant 

Hans Van Cauwenberghe, actrice en muzikant Ciska 
Thomas en contrabassist Otto Kint. 
Het Koor zoals De Vélo intussen in Vlaanderen bekend 

is van de wekelijkse reportages in IEDEREEN BEROEMD, 

brengt 15 liedjes met verhalen die naar de keel grijpen 

maar die ook een sterke levensdrang uitstraalt.  

Ze zingen in het Frans, Nederlands, Engels en 

nog andere talen maar wat je niet begrijpt qua 

taal, begrijpt het publiek vanuit het hart, want de 

oprechtheid raakt!

Deze ode aan Brussel toont wat mogelijk is en waar we 

moeten voor gaan!

De Vélo is een zelfstandig project dat zijn basis 

vond bij Forsiti’a – De Markten Brussel.  Toen ze 

nog onder vleugels opereerden van Forsitia werden 

ze geselecteerd voor Het Theaterfestival.  Dit is het 

eerste sociaal-artistiek project dat deze eer te beurt 

viel. Het productiehuis De Chinezen volgde hen voor 

een Canvas reportage en voor Iedereen Beroemd. 

Ze waren ook wekelijks te horen op Radio 2 bij De 

Madammen.

LOCATIE:
Stefanie Senyondo Honnay

Astridlaan 106

9400 Ninove



PERLA MUSICA & DE KOREN 
VAN DE ACADEMIE NINOVE
NIEUWJAARSCONCERT 

PerLa Musica is een muzikaal project, opgericht in 2015, door enkele 

bevriende muzikanten, allen met de droom om in een symfonisch orkest te 

spelen. Samen met dirigent Jo Schelkens werden de lijnen uitgetekend en 

zo konden in december 2015 de voorbereidingen van start gaan: muzikanten 

zoeken en aanspreken, een repetitieruimte vinden, een infomoment 

organiseren voor alle geïnteresseerden, …

In de zomer van 2016 werden twee heuse repetitiedagen georganiseerd, 

maar in september kon het muzikaal jaar pas echt starten. Het harde werk 

werd beloond met een fantastisch eerste concert op 19 maart 2017 in de 

Sint-Pieterskerk te Meerbeke. Sindsdien bereiden zij zich voor op een voor- 

en najaarsconcert, dit onder begeleiding van zowel onze eigen dirigent als 

externe professionele dirigenten en 

muzikanten.

Samen met de Koren van de Academie 
Ninove o.l.v. Katrien Vernaillen en 

Wendy Ostir brengt PerLa Musica een 

nieuwjaarsconcert. Zij staan onder 

leiding van dirigent Jo Schelkens. 

Verwacht je aan echte klassiekers van 

Brahms, Bizet, Tsjaikovski en andere 

(meezingbare) meesterwerken.

LE FIDÈLE
BELGIË – FICTIE – 2017 – 130 MINUTEN

Wanneer Bénédicte, Bibi, voor het eerst haar helm afneemt 

aan de kant van het racecircuit, kan de jonge gangster 

Gino ‘Gigi’ Vanoirbeek zijn ogen niet geloven. Hij is meteen 

smoorverliefd en na wat aarzelen geeft ook Bibi toe aan de 

sterke aantrekkingskracht tussen beiden. Het is een pas-

sionele, onvoorwaardelijke liefde. Maar het is duidelijk dat 

Gigi iets verbergt voor Bibi. Wanneer ze vraagt wat hij doet, 

blijft hij erg op de oppervlakte en zijn vrienden zijn een ben-

de ongeschoren vechtjassen. Hun liefde wordt op de proef 

gesteld wanneer het noodlot toeslaat en ze zullen moeten 

vechten voor elkaar. Maar hoe lang kan je blijven vechten 

voor iets dat misschien kansloos is?

Regie: Michaël R. Roskam
Acteurs: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, 
Sam Louwyck, Stefaan Degand, Igor van Dessel e.a.

ZA 19.01
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

WO 30.01
14.30 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00

REDUCTIE: € 9,00

-12 jaar: € 5,00

VP: € 9,00

GEZINSBOND: € 8,00/€ 4,00

DI 22.01
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

In 2017 bracht de Gentse bluesman Tiny Legs Tim 

maar liefst twee platen uit. In februari was er het 

fel bejubelde stripped-down akoestische album 

‘Melodium Rag’ en in november verscheen ‘Live 

At Sint-Jacobs’; een ferme live plaat van de band 

in bloedvorm tijdens de Gentse Feesten 2016. Tim 

is on a roll en intussen ligt een nieuw band album 

klaar dat begin februari 2019 op de wereld wordt 

losgelaten. Zoals steeds gebruikt Tim elementen uit 

de oude Delta Blues en combineert die met zijn eigen 

sterke identiteit als songwriter. 

Tussen de nummers door vertelt Tim over zijn passie 

voor de blues - hoe die is ontstaan - en wat de 

muziek betekent in zijn leven. De luisteraar krijgt

inzicht in de grote blues thema’s en de vertaling 

hiervan naar het eigen repertoire en het leven van 

de muzikant. Enkele goed gekozen covers maken de 

link tussen de oude traditionele Delta Blues en de 

hedendaags rootsblues van Tiny Legs Tim compleet.

Zang & Gitaar: Tiny Legs Tim

Speelman jaagt de fantasie de hoogte 

in en sleurt zijn publiek mee in een 

humoristisch, magisch, wonderbaarlijk, 

wetenschappelijk experiment, uit-

gevoerd op de hoogstpersoonlijke 

knuffels van de kinderen. Die knuffels 

brengen ze mee naar de voorstelling 

en lenen ze voor één keer uit aan de 

wetenschap. Na de voorstelling krijgen 

de peuters en kleuters hun knuffel 

uiteraard ongehavend terug, al zullen ze 

hem nét ietwat anders bekijken. 

P luche is  een voorstel l ing  over 

geborgenheid, troost, vreugde, gezel-

schap, bescherming… maar vooral over 

fantasie, veel fantasie!!!

Concept, regie en muziek: Stan Reekmans
Spel: Stan Reekmans en Tineke Caels
Spelcoach: An Hackselmans
Poppenspelcoach: Willem Verheyden
Video/installatie: Gert-Jan Biasino
Licht en Geluid: Alexander Coppenolle
Realisatie decor: Martijn Megens
Met dank aan CC Brasschaat, Tutti Fratelli, 

CC Palethe Overpelt, Rataplan Borgerhout, 

DE Studio Antwerpen

Met de steun van het District Borgerhout 

en de Provincie Antwerpen

TINY LEGS TIM
TINY LEGS TIM – SOLO 

SPEELMAN 
PLUCHE  (3+)

Breng je favoriete

knuffel mee! 



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.

ZAALVERHUUR
Contacteer Pieter Claessens: 054 34 10 01 of 

pieter.claessens@ninove.be

VRIENDENPAS!
Ook dit seizoen wordt het abonnement 

vervangen door  de  vr iendenpas.  Een 

vriendenpas kost € 10,00 maar biedt je heel 

wat voordelen:

 Je krijgt een fikse korting op de ticketprijs, 

ook voor familievoorstellingen en films, en 

dit tijdens het ganse seizoen. Hoe meer 

voorstellingen je kiest, hoe voordeliger jouw 

vriendenpas wel wordt.

 Je bent niet verplicht om meteen een 

aantal voorstellingen vast te leggen. Je 

kan één of enkele favoriete voorstellingen 

boeken en nadien op eigen tempo andere 

voorstellingen toevoegen. Je kan nu al 

enkele voorstellingen kiezen, zonder direct 

een jaar vooraf alles in te plannen.

TICKETS EN VRIENDENPAS ONLINE TE 
KOOP
 Je kan vriendenpassen en tickets kopen 

via de website www.ccdeplomblom.org. Hier 

vind je ook een handleiding. 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 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.

 (al deze tickets dienen vooraf gezamenlijk 

afgehaald te worden)

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.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

GRIME (MODULE 1)
GOESTING IN THEATER? HEB JE EEN OPEN GEEST?
BIJ DEZE CURSUS IS IEDEREEN WELKOM! 

Vaak kruipen acteurs en actrices in de huid 
van een personage dat erg van hen verschilt. 
Hierbij kunnen grimetechnieken hulp bieden. 
In deze cursus leren grimeurs én mogelijk ook 
acteurs, stap voor stap een basis make-up 
aanbrengen en geloofwaardige verouderings-
technieken. Je doet bovendien een heleboel 
materiaalkennis op. Tijdens het verloop van 
de cursus wordt er beeldmateriaal verzameld 
die zal resulteren in een portfolio waarmee 
elke deelnemer dan weer verder kan. Materi-
aal is apart af te rekenen tijdens de cursus.

KOMT AAN BOD: 
• Productenkennis 
• Aanbrengen van basis make-up + 

basis kleurenleer
• Verouderingstechnieken
• Karakterkoppen

DOCENT: Linda Van de Putte is reeds meer dan 
35 jaar actief in de make-up en haartooi voor 
diverse toneelverenigingen. Ze was vaste mede-
werkster in het make-up atelier van de Vlaamse 
Opera Gent en Antwerpen. Eveneens heeft ze 
verschillende binnen en buitenlandse opdrach-
ten gedaan voor Opera Hall en Music Hall.

DEELNEMERS: Min aantal: 8,  max. aantal
DEELNEMERS: 14
DATUM – 5 SESSIES: 31/1, 07/02, 14/02, 
21/02, 2/02, telkens van 19.30 uur – 22.30 uur
PRIJZEN: OD lid = €45 / +26j en €30/ -26j, 
Niet lid= €57 / +26j en €36 / -26j 
Materiaalkost per sessie bedraagt €2,5 
LOCATIE: Vergaderzaal 1ste verdieping cul-
tuurcentrum De Plomblom, Graanmarkt 12, 
9400 Ninove (ingang via Edmond De Deynstraat)

Deze cursus wordt 
georganiseerd op basis 
van een overeenkomst 
tussen OPENDOEK en 
het cultuurcentrum. 
OPENDOEK zorgt voor 
de organisatie en de 
inschrijvingen, CC De 
Plomblom stelt de infra-
structuur ter beschik-
king. Voor de keuze 
van het aanbod en de 
bekendmaking ervan 
wordt nauw samenge-
werkt tussen de beide 
instanties.
 
Info en inschrijvingen: 
vorming.opendoek.be



LERARENKAART EN 
ONDERWIJSPAS 

Ben je leerkracht en woon je in Ninove 
of een deelgemeente? Dan kan je je 
Klasse lerarenkaart afhalen in de bib. De 
lerarenkaarten liggen er tot de zomer. Maar 
zo lang hoef je niet te wachten om ze af te 
halen, anders mis je heel wat voordelen. 
Ontdek ze via www.klasse.be/lerarenkaart.

Onderwijspas
Naast de verdeling van de lerarenkaart, biedt 
de bib een onderwijspas aan voor leerkrach-
ten van scholen in Ninove. De onderwijspas 
is er voor leerkrachten uit het kleuter-, lager-, 
secundair-, volwassenen- of deeltijds kunston-
derwijs. Het is geen extra kaart op zich: de 

bib vult deze leenvoordelen aan op je Klasse 
lerarenkaart. 
Met de onderwijspas kan je als leerkracht 
in een school in Ninove extra materialen 
uitlenen:

• 30 boeken en strips gedurende 8 weken
• 10 cd’s gedurende  4 weken
• 10 dvd’s gedurende  4 weken
• 10 tijdschriften gedurende 2 weken        
                                            
Materialen die je leent met je onderwijspas 
kan je niet verlengen. De onderwijspas is 
niet bruikbaar tijdens de maanden juli en 
augustus. 
Heb je interesse in een onderwijspas? Dan 
vraagt de bib dat je een aanvraagformulier 
laat ondertekenen door je directie. Vraag 
ernaar in de bib!

BIBNIEUWS

Praktisch
> zaterdag 26 januari om 11 uur
> leescafé bib
> gratis, inschrijven is niet nodig!

SPAARKAART
EERSTE LEZERS

Bij elk bibliotheekbezoek 
ontvang je een stempel. 

Een volle spaarkaart kan je 
inruilen voor een boek.

www.bibart.be

SPAAR MEE 
VOOR ÉÉN VAN 
DE NIEUWE 
EERSTE LEZERS 
GROEIBOEKEN 
In de bib zit de BibArt spaar-
actie voor eerste lezers in een 
nieuw jasje. Deze actie wil 
kinderen in het eerste leerjaar 
stimuleren om naar de bib te 
komen. Het concept: kinderen 
in het eerste leerjaar krijgen 

per bibbezoek een stempel 
op een spaarkaart. Wie zeven 
stempels verzamelt, kan een 
leesgroeiboek kiezen aan de 
bibbalie. Een leesgroeiboek is 
een boek met verschillende 
leesniveaus, waarin het steeds 
moeilijker wordt. De spaarac-
tie loopt al langer in de bib. 
Nieuw is dat kinderen nu de 
keuze hebben tussen drie ver-
schillende leesgroeiboeken:    

             

• 'Rien rijmt op Sien’ van Riet 
Wille
• ‘Op stap met Snor’ van de 
Ninoofse auteur Mariette 
Vanhalewijn 
• ‘Ik lees graag met Mier en 
Mug’ van Katrien Vande-
woude

Zit je zoon of dochter  in 
het eerste leerjaar en wil 
hij of zij deelnemen aan 
de spaaractie? Vraag een 
spaarkaart aan de bibbalie. 

ROND ERATO: DE ZATERDAGEN VAN DE BIB 
Bib wordt haak- en breicafé!

Brrrr! De wintermaanden tellen koude en donkere dagen. Het ide-
ale moment om samen te komen in de bib om te haken, breien 
en ideeën uit te wisselen. Want geef toe: een eigen gebreide sjaal 
heeft toch net dat tikkeltje meer. Bovendien kan je er mee uitpak-

ken bij vrienden en familie. Het 
bib leescafé wordt voor één 
keer omgetoverd tot haak- en breicafé, onder leiding van 
Sofie van coolSTOFF & warmWOOL uit Ninove. Samen met 
haar mama helpt Sofie je graag op weg en staat ze klaar voor 
handige tips en tricks. Patroontjes, restjes wol en haak- en  
breinaalden zullen aanwezig zijn. Je kan eigen materiaal mee-
nemen of ter plaatse materiaal kopen. Het haak- en breicafé 
staat open voor iedereen: van beginners tot gevorderden. 
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Meer info
bib
bib@ninove.be
054 32 40 04
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WORDT 2019 JOUW SPORTJAAR? DE SPORTDIENST 
ZET JE ALVAST AAN HET SPORTEN! 

SPORT VOOR IEDEREEN
Heb je goede voornemens om meer te sporten 
in 2019? Dan wil de sportdienst je daar graag bij 
helpen. Naast individueel of in groep sporten 
bij de vele Ninoofse sportclubs, heeft de sport-
dienst ook een ruim aanbod aan activiteiten 
overdag, ’s avonds en in de vakanties én voor 
verschillende doelgroepen. Je vindt een over-
zicht op www.ninove.be. 

SPORTDIENST ZET IN OP 
SCHOOLSPORT
De schoolgaande jeugd beweegt te weinig. 
Ideaal zouden leerlingen, gedurende de tijd 
dat ze op school zijn, minstens 1 uur per dag 
moeten bewegen. Dit is een norm die niet 
gehaald wordt. De sportdienst wil ook hier 
helpen door tijdens de lesuren sportactiviteiten 
te organiseren in de stedelijke sporthal, en ook 
naschools met de SNS pas voor het secundair 
onderwijs.
 
Schoolsport in de sporthal tijdens de 
lesuren
Scholen kunnen intekenen op het aanbod 
van sportklassen en sportdagen, waarbij de 
leerlingen een ganse dag aan sport doen. Zo 
is januari voor de sportdienst de kleutersport-
maand, en organiseert zij kleutersportdagen 
voor verschillende scholen. Tijdens een sport-

dag kom je een ganse dag sporten in de sport-
hal, op de atletiekpiste en het kunstgrasveld.
Maar er zijn ook sportklassen. Bij de sportklas-
sen komen de kinderen een halve of volledige 
week naar de sporthal om kennis te maken met 
verschillende sporten en bewegingsvormen. 
Voor het lager onderwijs is er nog extra 
sportaanbod. Denk maar aan de scholencross, 
de sportkwis voor het 6e leerjaar, de Vlaamse 
fietsweek en de atletiekdagen in juni. Tijdens 
de obstakelrun overbruggen leerlingen uit het 
secundair onderwijs in klasverband een 10-tal 
hindernissen. 

Sport na school voor secundair onderwijs: 
de SNS-pas
De sportdienst blijft inzetten om naschools 
te kunnen sporten via het project ‘sport na 
school’, een organisatie van Move en Sport.
Vlaanderen. Dankzij dit project kunnen 
leerlingen van het secundair onderwijs sporten 
aan democratische prijzen. In Ninove kan je 
met de SNS-pas sporten in zwembad De kleine 
Dender en bij Fitnessclub 9400:
⊲ zwemmen in zwembad De Kleine Dender: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 
15.30 uur tot 18 uur, woensdag: van 11.30 uur 
tot 14 uur 
⊲ fitness bij Fitnessclub 9400: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.30 tot 18 uur, 
woensdag: 12 uur tot 18 uur.

Prijs van 28 januari tot en met 31 mei 2019: 
30 euro. Vraag de SNS-pas en de folder met 
bijkomende inlichtingen via de school of de 
sportdienst.

SPORTKAMPEN
Sporten tijdens je vakantie? Dat kan tijdens de 
sportkampen! Er zijn kampen voor kleuters en 
leerlingen van het lager en secundair onderwijs. 
Je vindt een overzicht op www.ninove.be onder 
de rubriek sport en recreatie. De inschrijvingen 
voor de sportkampen gebeuren online:
⊲ krokusvakantie: vanaf maandag 7 januari. Je 
kan inschrijven voor de indoorvoetbalstage:  
• van maandag 4 maart tot en met 
woensdag 6 maart 
• voor kinderen tussen 7 en 12 jaar
⊲ paasvakantie: vanaf woensdag 13 maart 
⊲ zomervakantie: vanaf dinsdag 23 april 
⊲ herfstvakantie: vanaf maandag 2 september 

SENIORENSPORT
55+ers die houden van sporten in groep met 
leeftijdsgenoten, kunnen wekelijks in de sport-
hal terecht voor seniorengym, curve bowls, 
kubb, badminton. 1 keer per jaar is er ook de 
sportyweek (telkens sporten in de voormiddag) 
en de Blijf-Fit-Week in het buitenland (19 tot 26 
mei, Mallorca).



Meer info
sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

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

WINNAARS SPORTKRASJEL
De sportdienst en de sportraad zetten jaarlijks 
ook heel wat Ninoofse sportievelingen in de 
bloemetjes tijdens de jaarlijkse Sportkrasjel.  De 
uitreiking vond plaats op 24 november.Sport-
journalist Tom Vandenbulcke praatte de avond 
aan elkaar. Volgende trofeeën werden uitgereikt: 
⊲ de Lifetime Achievement Award voor Peter 
Van Petegem (Wielrennen), 
⊲ Laurens De Plus voor zijn wereldtitel 
ploegentijdrit wielrennen
⊲ Frank Van De Mergel van Karateclub Hiriyu 
werd recreatief sportlaureaat individueel, 
⊲ Myrthe Van Der Borght van Atletiekclub 
Vlierzele Sportief werd jeugdsportlaureaat 
individueel. 
⊲ Paulien De Valceneer en Manon Pannis van 
Tennisclub St-Kristoffel werden jeugdsportlau-
reaat ploeg, 
⊲ Luc De Jonge van Basketclub United Ninove 
won de trofee van  administratief laureaat. 
⊲ Jurgen Van Vreckem van Karateclub Kachi 
en Marcel Van Laethem van Atletiekclub Vita 
werden vrijwilligers van het jaar. 
⊲ Karateclub Kachi won de trofee van Beste 
organisatie 2018 voor de organisatie van de 
Maitochi-trofee. 
⊲ Tafeltennisclub TTC-Ninove werd 
sportlaureaat ploeg.
⊲ Yves Herregodts van Atletiekclub Vita werd 
sportlaureaat individueel.

PC-INITIATIE
PC-INITIATIE WINDOWS 10 
De bib organiseert een gratis computercursus, waar je de basis leert 
van Windows 10. 
Bib-vrijwilliger Johan maakt je wegwijs in het gebruiken van scherm, muis en 
toetsenbord, programma’s, bestanden en mappen zoeken op je computer, 
teksten maken en bewerken…Daarnaast verken je de wondere wereld van het 
internet en verstuur je e-mails.

⊲ 25 en 29 januari en 1, 5, 8, 12, 15, 19, 
22 en 26 februari 
⊲  zaaltje van de bib (ingang via
 E. De Deynstraat)
⊲ van 13 uur tot 17 uur
⊲ inschrijven is gratis. Je kan enkel 
inschrijven als je er elke sessie kan zijn
⊲ de bib voorziet een computer voor elke deelnemer. 

Af en toe hoor je wat getyp en geklik op een 
laptop, maar het is vooral heel stil in buurthuis 
Berdam. De vroegere kerk is nog tot 2 februari 
een studieruimte waar dagelijks een 50-tal 
studenten zich voorbereiden op hun examens.

“Fantastisch dat we 
hier kunnen studeren, 
toch”, zegt Zea 
Vleeschouwer. Zea zit 
op kot in Gent, maar 
ze komt tijdens de 
examenperiode graag naar Ninove om hier in 
alle rust, en met haar vrienden, te studeren in 
het buurthuis. “Dicht bij huis studeren geeft 
toch een zeker comfort én je spaart veel tijd 
uit. Als je thuiskomt, kan je meteen aan tafel. 
Je hoeft dus niet eerst naar de winkel om eten 
te kopen en dat dan zelf klaar te maken. En 
het is ook gewoon tof om met de feestdagen 
thuis te zijn.”

Afgeleid door telefoon
Ook haar vriendin Paulien Timmermans, met 
wie ze op kot zit, komt in de blokperiode naar 
Ninove. En dat doet ze al vier jaar. “Ik zie het 
als een ideale mix. Je bent met de feestdagen 

bij je familie en vrienden, maar hebt toch 
niet de eindejaarsdrukte van thuis.” En samen 
studeren werkt ook heel motiverend voor Zea 
en Paulien. ”Als je even bent afgeleid door je 
telefoon, voel je je meteen schuldig doordat 

je de anderen ziet 
verder werken”, lacht 
Paulien. “Dit buurthuis 
is trouwens ook een 
toffe locatie. Tot vorig 
academiejaar zaten 
we in een zaaltje in de 

bib, maar dat werd toch te klein door de grote 
opkomst. De stad moest zelfs af en toe extra 
tafels en stoelen komen plaatsen. Op dat vlak 
is de ‘ronde kerk’ een stuk beter. We moeten 
nu enkel nog enkele plekjes vinden rondom 
het buurthuis waar we ’s middags onze 
boterhammen kunnen eten. In het centrum 
kon dit makkelijk en snel in één van de cafés, 
maar hier moeten we nog op zoek (lacht).”

SAMEN STUDEREN IN BUURTHUIS BERDAM

"Het is een ideale mix. Je bent 
met de feestdagen bij je familie 

en vrienden, maar hebt toch 
niet de eindejaarsdrukte van 

thuis”

Zea en Paulien in hun studielokaal, 
buurthuis Berdam

Meer info
bib
bib@ninove.be
054 32 40 04
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Ninove

HULP BIJ HET 
DIGITAAL 
INDIENEN VAN 
EEN 
OMGEVINGS-
VERGUNNING

Vanaf 14 januari kan je bij de 
dienst ruimtelijke ordening 
elke dinsdagvoormiddag hulp 
krijgen bij het digitaal indienen 
van een omgevingsvergunning 
in het omgevingsloket van de 
Vlaamse overheid.

Wil je hulp van een medewer-
ker van de dienst ruimtelijke 
ordening, maak dan vooraf 

wel een afspraak via 054 31 32 
96 of via mail naar ruimtelijke.
ordening@ninove.be. 

Breng op de afspraak een 
USB-stick mee met daarop de 
volgende bestanden:
⊲ inplantingsplan
⊲ foto’s van de huidige 
toestand
⊲ beschrijvende nota
⊲ grondplan van de huidige 
toestand
⊲ grondplan van de nieuwe 
toestand
⊲ snede (indien nodig)
⊲ terreinprofiel (indien nodig)
⊲ geveltekening (indien nodig)
⊲ constructieve tekening 
(indien nodig)

Elk bestand moet voldoen 
aan de technische richtlijnen 
van de Vlaamse overheid. 
Die richtlijnen vind je in de 
normenboeken: https://www.
omgevingsloketvlaanderen.be/
normenboeken-voor-dossier-
samenstelling.
Vergeet ook je identiteits-
kaart en pincode niet. Deze 
documenten zijn noodzakelijk 
om je aanvraag te kunnen 
indienen!

Kan je je dossier niet digitaal 
voorbereiden, dan kan je in 
bepaalde omstandigheden 
nog steeds een papieren dos-
sier indienen bij de dienst 
ruimtelijke ordening. 

Op de laatste zondag van januari kan je deel-
nemen aan de eerste toerismewandeling van 
2019: de winterwandeling Voorde – Appelterre. 
Zondag 27 januari is Voorde, het dorp van de 
puitenrijders met zijn Beukenboomkapel en kas-
teel, de startplaats. Je start aan de kerk voor een 
tocht onder begeleiding van een gids. De oude 
kern van Voorde bevindt zich ietwat verdoken 
op een steenworp van de drukke steenweg. Die 
negeren we en gaan via landelijke wegen naar 
de tabaksboeren van Appelterre. De tabaksteelt 
is verleden tijd, al herinnert een enkel vervaagd 
opschrift op een oud fabrieksgebouw en het 
beeld van de tabaksplanter nog naar vroeger 
tijden. Stille getuigen van het landelijke karakter 
zijn enkele grote boerenhoven. Beschermde 

monumenten zijn o.a. de Sint-Gertrudiskerk 
en het Kapittelhof, het gerestaureerde kerkje 
van Eichem is een pareltje. Een “voorde” is een 
doorwaadbare plaats in een waterloop maar om 
terug te keren naar het gelijknamige dorp verkie-
zen wij de gangbare wegels. Deelname is gratis.

⊲ 27 januari
⊲ Start om 13.30 uur
⊲ Kerk Voorde

⊲ Zondag 17 maart: Molenwandeling
⊲ Zondag 28 april: Erfgoedwandeling: “Hoe maakt u het?”
⊲ Zondag 5 mei: Pollare met bezoek aan het domein 
kasteel De Lalaing in Zandbergen
⊲ Woensdag 8 mei: Hommage Rufijn De Decker
⊲ Zondag 19 mei: Wandeling Rufijn De Decker
⊲ Van 1 juli tot 22 september: Wandelzoektocht 
in en om Ninove
⊲ Zondag 28 juli: Wandeling Nederhasselt
⊲ Zondag 25 augustus: Galgenveldwandeling
⊲ Zondag 22 september: Opendeurdag Hospitaalkapel 
en einddag wandelzoektocht
⊲ Zondag 27 oktober: Straatnaamwandeling Ninove
⊲ Zondag 17 november: Herfstwandeling Aspelare
⊲ Zondag 15 december: Kerkenkerstwandeling

IN HET SPOOR 
VAN DR. 
HEMERIJCKX
Ninoofse ereburger Dr. Frans Hemerijckx 
zette zich gans zijn leven in om melaatsheid 
te bestrijden: 25 jaar in Congo en 10 jaar in 
India. Bovendien wilde hij ook de genezen 
zieken weer in hun waardigheid herstel-
len, zodat ze weer konden leven in hun 
gemeenschap.
Tegenwoordig is lepra gemakkelijk te 
genezen , maar helaas maakt ze samen met 
tuberculose en berglepra nog steeds veel 
slachtoffers. 

Ook dit jaar zullen vrijwilligers samen met 
het Dr. Hemerijckxcomité en de Damiaan-
actie in het weekend van  25, 26 en 27 
januari jouw steun vragen. Dit jaar staat 
Nigeria in de kijker. Met 50 euro kan je een 
zieke genezen en weer hoop geven op een 
betere toekomst.

De startavond van de actie, met de film 
‘Damiaan De Reddende Engel’, heeft plaats 
op vrijdag 18 januari om 19 uur in het 
zaaltje van de bib (ingang E. De Deynstraat).

Meer info? Dr. Hemerijckxcomité, 
054 33 58 31
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DIENST TOERISME WANDELT HET NIEUWE JAAR IN

info
dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@ninove.be
054 31 32 96Meer

info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85Meer

WERKEN WEGGE-
VOERDENSTRAAT
Wegen- en rioleringswerken in de 
Weggevoerdenstraat

In januari 2019 wordt de onderdoor-
persing onder de spoorweg in de 
Weggevoerdenstraat uitgevoerd. Je 
kan het project volgen op de website 
van Aquafin – www.aquafin.be - Mijn 
omgeving – NIV3026. Hier kom je prak-
tische info te weten over de vorderingen 
van de werken, de planning, de fasering 
en de wegomleggingen. De handelaars 
blijven bereikbaar tijdens de werken.

Meer info
dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be
054 31 32 83



GROEPS-
AANKOOP 
GROENE 
STROOM
Wil jij besparen op je energiefac-
tuur en tegelijkertijd je steentje 
bijdragen aan een beter klimaat? 
Doe dan mee met de achtste 
groepsaankoop voor groene 
stroom en aardgas van de Provin-
cie Oost-Vlaanderen. 

Schrijf je vóór 5 februari in via 
www.samengaanwegroener.be. 
Inschrijven is gratis en vol-
ledig vrijblijvend. Je krijgt een 
persoonlijk aanbod met een prijs, 
berekend op jouw opgegeven 
verbruik. Vind je het voorstel 
interessant, dan accepteer je het 

aanbod tot en met 30 april 2019. 
De Provincie regelt de overstap 
naar je nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via 
groepsaankoop
Met deze groepsaankoop 
ondersteunt de Provincie Oost-
Vlaanderen haar inwoners bij de 
overstap naar groene en scherp 
geprijsde energie. Door een grote 
groep geïnteresseerden samen 
te brengen, kan de Provincie een 
lage prijs bedingen voor groene 
elektriciteit en gas. De leveran-
cier die tijdens de energievei-
ling op 5 februari de beste prijs 
kan bieden, is de winnaar. Hoe 
meer deelnemers, hoe groter de 
korting. Bedrijven, zelfstandigen 
en verenigingen met een beperkt 
verbruik kunnen ook deelnemen.

Ninove werkt mee
Ook de stad Ninove ondersteunt 

dit initiatief. Wie hulp wil bij zijn 
inschrijving, kan na het maken 
van een afspraak langskomen 
bij de dienst leefmilieu in het 
stadhuis. Neem zeker je laatste 
jaarafrekening mee! Daarin staan 
immers alle gegevens die we no-
dig hebben om jouw inschrijving 
in orde te brengen. 

Meer info?
• www.samengaanwegroener.be,
gratis infolijn: 0800 76101 
(werkdagen van 9 tot 20 uur), 
groenestroom@oost-vlaanderen.
be
• dienst leefmilieu, 
leefmilieu@ninove.be, 
054 31 32 67

AFVALINZAMELING BIJ 
WINTERWEER

Bij winterweer beslist ILvA op 
basis van de waarschuwingen van 
het KMI of er al dan niet wordt 
uitgereden. Als bij winterweer 
jouw straat niet bediend wordt, 
vraagt ILvA de bewoners via de 
media, haar website en Facebook 
om het afval binnen te nemen 
en de volgende inzameling aan te 
bieden. Mocht ook de volgende 
inzameling door weersomstandig-
heden niet worden gereden, wordt 
een bijkomende ronde gereden. 
Ook die verneem je via (sociale) 
media.

Meer info? ILvA, info@ilva.be , 053 85 
85 45. Klachten via klachten@ilva.be.

WINTERTIP
Bij vorst vriest GFT soms vast aan de 
bodem van de container. Leg daarom 

een krant onderaan en vul dan pas 
aan met GFT. De kans dat je afval 

aanvriest, is zo veel kleiner.

EXTRA AFVAL IN JE GFT-CONTAINER 
Omdat ILvA nog meer afval wil recycleren, veranderen de sorteerregels voor GFT lichtjes vanaf 1 januari.

dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be
054 31 32 83
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3 januari 
Gekke balpen-
houder 
knutselen

> Wat? Aan de slag met hout, 
verf, materiaal en magneet. 
Pimp je eigen balpen, pimp 
je eigen houder. Voor kin-
deren vanaf 4 jaar.

> Waar? Brakelsesteenweg 
651, Voorde

> Uur? Van 13 uur tot 15.30 
uur

> Wie? Atelier L’Arte

6 januari 
Nieuwjaarsdrink

> Wat? Hef samen met het 
stadsbestuur het glas op 
het nieuwe jaar

> Waar? Binnenkoer van het 
stadhuis

> Uur? Van 11 uur tot 13 uur
> Wie? Stadsbestuur

Tot 6 januari 
Winterkermis

> Wat? Kermisattracties en 
winterse lekkernijen

>  Waar? Op het pleintje aan 
de Kaardeloodstraat.  

> Uur? Van 15 uur  tot 20 uur
> Wie? Lokale economie

8 januari 
Film

> Wat? De Ninoofse filmclub 
Lucifer presenteert ‘Krotka’, 
een film van Russisch-
Oekraïens regisseur Sergei 
Loznitsa over het heden-
daagse Rusland.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur. Inleiding om 
19.45 uur

> Wie? Filmclub Lucifer

9 januari 
EHBO bij kinderen

> Wat? Hoe verzorg je een 
vuile schaafwonde? Wat bij 
vermoeden van een hersen-
schudding? Hoe handel je 
best bij een breuk? Wat is 
de correcte eerste hulp bij 
insectenbeten? Je komt het 
te weten in deze cursus.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Delta Healthcare 

Consulting

9, 16, 23 en 30 
januari
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb 
je zin in boeiende gesprek-
ken en leuke activiteiten? 
In Babbelonië ontmoeten 
Nederlandstaligen en an-
derstaligen elkaar.

> Waar? Wzc Klateringen, 
Centrumlaan 173, Ninove

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

Ardennen-Dender

12 januari 
Kerstboomverbranding

> Wat? Breng je kerstboom 
naar de jaarlijkse kerst-
boomverbranding

> Waar? Dr. Hemerijckxplein, 
Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Handelswijk Rechter-

oever

Tot 13 januari  
Fototentoonstelling 
‘Killed, Wounded, Mis-
sing’

> Wat? Hedwig D’Haeseleer 
ging op zoek naar relicten 
uit WOI in de Westhoek en 
brengt een selectie uit zijn 
werk.

> Waar? Oud stadhuis, Oud-
strijdersplein 6, Ninove

> Uur? Op weekdagen tijdens 
de openingsuren van het 
oud stadhuis. 

 Op za. en zo. van 13 tot 18 
uur. Gesloten op 31/12 en 
1, 2/1/2019.

> Wie? Dienst cultuur

13 januari 
Kisi-musical: 
De hemel op stelten

> Wat? Een musical opge-
voerd door de Vlaamse Kisi-
groep ‘God's Singing Kids’. 
60 kinderen en jongeren 
tussen 6 en 18 jaar brengen 
‘De hemel op stelten’ 

> Waar? Cc De Plomblom
> Uur? Van 15 uur tot 16.30 

uur
> Wie? Parochie Ninove

18 januari 
Film

> Wat? Film ‘Damiaan De 
Reddende Engel’ is de start 
van de jaarlijkse Damiaan-
actie (weekend van 25-27 
januari)

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

> Uur? 19 uur
> Wie? Dr. Hemerijckxcomité

Staat jouw  
activiteit al  
in Ninove Info?
Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? Voer de gegevens in 
op www.ninove.be (startpagina 
onderaan) > ‘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 la-
ter worden ingegeven, zullen enkel 
verschijnen in de digitale kalender, 
niet in de gedrukte versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-leden 
worden niet opgenomen.

Wil je meer info over  
een activiteit? 
Check www.uitinvlaanderen.be

UiTKALENDER
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19 -20 januari
Toer der Torens
> Wat? Tentoonstelling van 

erfgoedobjecten van de 
stad en religieus erfgoed uit 
de kerk in Voorde

> Waar? Kerk van Voorde
> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Dienst cultuur

20 januari  
Kermis Voorde

20 januari
Jazzmadd

> Wat? Tristan Driessens Rob-
be Kieckens feat Nathan 
Daems met Ottomaanse , 
Oosterse en Indische klan-
ken...

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

> Uur? 19 uur
> Wie? Vzw Duende

20 januari
Optreden Urbanus

> Wat? Urbanus brengt zijn 
nieuwste zaalshow Trecto 
Pnix. Absurde verhalen, 
grove leugens en gênante 
situaties worden afgewis-
seld met een broos of 
kinderlijk naïef liedje.

> Waar? Cc De Plomblom
> Uur? 20 uur
> Wie? Comedyshows

25 januari
‘De Vrijdagen’  
Samen eten 
> Wat? Voor alle parochianen 

die maar al te vaak alleen 
moeten eten, organiseert 
de parochie Ninove ‘de 
vrijdagen’, een maandelijkse 
ontmoetingsplek waar jong 
en oud, alleenstaanden, 
weduwen of weduwnaars 

gezellig rond de tafel schui-
ven. De maaltijd wordt 
verzorgd door Zuster 
Mieke en de leerlingen van 
5VZ uit het Heilige Harten 
Secundair Ninove.

>Waar? Huis Tabor, Biezen-
straat 19, Ninove

>Uur? Van 16.30 uur tot 18 
uur

>Wie? Parochie Ninove

25 januari - 
26 februari
PC-initiatie

> Wat? Computercursus (10 
sessies) waarbij bib-vrijwil-
liger Johan je de basis van 
Windows 10 leert kennen. 
Je verkent ook het internet 
en verstuurt e-mails.

> Waar? Bibzaaltje, ingang via 
E. De Deynstraat, Ninove

> Uur? Van 13 uur tot 17 uur
> Wie? Bib

26 januari
Rond Erato  
Bib wordt haak-en 
breicafé

> Wat? Samen haken, breien 
en ideeën uitwisselen. 
Sofie van coolSTOFF & 
warmWOOL helpt je met 
handige tips. 

> Waar? Leescafé van de bib, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 11 uur
> Wie? Bib

27 januari
Winterwandeling

> Wat? Begeleide wandeling 
in Voorde en Appelterre

> Waar? Start aan de kerk in 
Voorde

> Uur? Vertrek om 13.30 uur
> Wie? Dienst toerisme

2 februari
Voorleesuurtje
> Wat? Kom mee-

luisteren naar de mooi-
ste verhalen tijdens het 
voorleesuurtje in de bib. Na 
de verhalen kan je iets leuks 
knutselen. Voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar en hun 
ouders. Vooraf inschrijven: 
bib@ninove.be

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 10.30 uur
> Wie? Bib

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove
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Alles weten over de 
UiTPAS-activiteiten en omruil-
voordelen? Like de facebook-
pagina UiTPAS Dender of surf 
naar www.uitpasdender.be

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

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

Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be

21
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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

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.

65 jaar huwelijk
Eduard Baetens, 
geboren op 6 maart 1933,
met Sophie Lenhard, 
geboren op 2 februari 1936.
Gehuwd op 30 januari 1954.

104 jarige
Margareta Pollet
Geboren op 19 januari 1915.
Wonend in Meerbeke.

MET DE LIJN  
VAN OUD NAAR NIEUW
Reken terug op De Lijn om je veilig van en 
naar je oudejaarsnachtparty te brengen. Dank-
zij de Provincie rij je bovendien gratis met de 
feestbussen (bussen met een F-nummer).

Ninove wordt bediend door de feestbus F3 
Aalst Station – Welle – Denderleeuw –  
Denderhoutem – Ninove. 

Check www.delijn.be/oudejaar op welke 
tijdstippen je mee kan met deze en andere 
feestbussen in Oost-Vlaanderen. 

SCHRIJF JE IN OP ONZE 
NIEUWSBRIEF 

Blijf jij ook in 2019 op de hoogte van het 
reilen en zeilen in de stad? Abonneer je 

dan op onze nieuwsbrief via 
www.ninove.be. Elke vrijdag krijg je leuke 

artikels in je mailbox! 

BPOST VERMINDERT 
AANTAL RODE 

BRIEVENBUSSEN 

Er worden steeds minder en minder brie-
ven met de post verstuurd. Bpost besliste 

daarom het netwerk van rode brievenbussen 
aan te passen. De minst gebruikte brieven-

bussen zullen weggenomen worden.

In Ninove zijn dit de rode brievenbussen op 
volgende adressen:

Aalstersesteenweg 485, Okegem

Beekstraat 67, Nederhasselt

Boterdael 22, Denderwindeke

Preulegem 133, Ninove

Brusselsesteenweg 206, Meerbeke

Cyriel Prieelstraat 130, Aspelare     

Je wordt hiervan ook op de hoogte gebracht 
via een berichtje op de brievenbus. Tegen 

eind maart zullen alle bussen verwijderd zijn.

Meer info? Bpost, www.bpost.be

Ninove info

VACATURES
Check www.ninove.be voor nieuwe 

vacatures. Je vindt er het meest 
recente overzicht van 

jobaanbiedingen.

OVERSTROMINGSBABBEL 
OKEGEM
Je herinnert je vast en zeker de hevige over-
stroming van 2010. Ook in Okegem zorgde 
die voor heel wat schade. Wie al eens een 
overstroming heeft meegemaakt, weet hoe 
geniepig water is. Wil jij weten hoe je jezelf 
goed kunt voorbereiden op een mogelijke 
overstroming? Of wil je weten welke plannen 
worden opgemaakt om overstromingen van-
uit de Dender te beperken? Kom dan op 10 
januari om 19 uur  naar de overstromings-
babbel die de Provincie Oost-Vlaanderen 
organiseert in in Buurthuis ’t Kouterken in 
Okegem (Kouterbaan 28). Inschrijven kan via 
barbara.bossuyt@oost-vlaanderen.be..  
Meer info? Provincie Oost-Vlaanderen, 
dienst ruimtelijke planning, 09 267 75 84, 
www.oost-vlaanderen.be

Meer info
personeelsdienst
personeel@ninove.be
054 31 33 06

Meer info
dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 231 32 92

VAN JONG 
NAAR (G)OUD

WACHTDIENSTEN



•  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, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be 

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

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST

DE VLEMINCK JAN
Philippe - Danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

bv
ba

BEKE (N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde
Tel. 054 50 07 81

48 jaar ervaring

Alle dagen open 9 - 12 uur & 14 - 18.30 uur
Zaterdag 9 - 12 uur & 14 - 17 uur
Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

Beste 

wensen

voor 2019 Solden

WASSALON 7/7 OPEN VAN 7U TOT 22U
 wasmachines van 7 kg tot 16 kg
 laagste prijsgarantie
 alle waspoeders van verschillende merken aanwezig
 persoonlijk advies mogelijk van 9u tot 19u
 eigen strijkrol

wassalon - herstellingen
wasserij - droogkuis - strijkdienst 

www.wasserijexcelsior.be
Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove - 0495 44 11 09 of 054 33 50 00

Hier kon jouw advertentie staan!

Ninove Info wordt maandelijks bedeeld in meer dan 

18.800 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

dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 231 32 92



Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove) | Tel 054 33 10 89
 www.veronove.be

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

CREATIEF MET TEGELS EN NATUURSTEEN

OP ALLE TEGELS !
 

-20%   -30%   -50%
tot -70%


