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Op zoek naar kinderopvang?
Woon je in Ninove en wens je 

onthaalouder te worden?
Bij ons zit je goed!

070 24 60 41 (elke werkdag 9-14u)
lkoninove@landelijkekinderopvang.be 

www.landelijkekinderopvang.be

.

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 NINOVE - VOORDE

VOORWAARDEN
BEURS

Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

TENTOONSTELLING HERMAN DE BACKER 
TeKenInGen en sCHIlderIJen

Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 
van 28 oktober t.e.m. 2 november 

van 14 uur tot 18 uur 
Marktdag van 9 uur tot 18 uur.
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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
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dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

Tel. 054 31 32 25 • communicatie@ninove.be
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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 26 oktober om 19.30 uur in het 
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel 
via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
23 en 24 oktober om 19.30 uur en 20 uur. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toe-
gankelijk.
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VOOR ALLE INFO
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> 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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sinds 2015 heeft ninove 

een subsidiereglement 

voor ontwikkelingssamen-

werking. In 2016 werd het 

budget hiervan gebruikt 

om een aantal organi-

saties en/of burgers uit 

ninove te ondersteunen 

die werken rond ontwikke-

lingssamenwerking. 

er werden voor 2017 maar 

liefst vijf grote project-

aanvragen ingediend, 

naast verschillende 

aanvragen voor stages en 

werkingssubsidies.  

sTad sTeUnT 
OnTWIKKelInGssaMenWerKInG

Buitenlandse stages
Studenten uit Ninove die een buitenlandse stage, inleefreis of vrijwilli-
gerswerk doen in een ontwikkelingsland, kunnen een subsidie ontvan-
gen tussen 150 euro en 300 euro. Zo ging Sarah De Luyck, laatstejaars-
studente verpleegkunde in het Sint-Augustinusinstituut in Aalst, begin 
2017 stage lopen in een klein ziekenhuis in India. Zij kreeg hiervoor 
een subsidie van de stad. Ondertussen vroegen ook andere studenten 
een subsidie aan voor een stage in Togo en Ecuador. Het werk dat de 
stagiairs verrichten, is zeer uiteenlopend: verzorging van leprapatiënten, 
ondersteuning bij operaties, vaccinaties, onderzoeken van de waterkwa-
liteit,…  Allen zijn ze het er over eens: de stages zijn zeer boeiende en 
ontroerende ervaringen.

Meer in
fo

dienst integratie 
integratie@ninove.be
054 31 32 48

Sarah De Luyck ging  
op stage in India.  
Haar verhaal: 

Sarah: “Op 18 februari 2017 
zijn we met een groep van acht 
laatstejaarsstudenten verpleeg-
kunde naar het zuiden van India 
vertrokken op schoolstage. 
Wij verbleven in The Holy Family 
Hansenorium, een klein zieken-
huis in Trichi. In de ‘Liprozerie’ 
worden dagelijks leprapatiën-
ten verzorgd. Drie weken lang 
hebben we ingestaan voor de 
verzorging van patiënten met 
lepra, tbc en hiv.
We woonden o.a. de consultatie 
van dokter/zuster Conrad bij. Zij 
bekeek alle wonden en zei hoe 
de verdere behandeling moest 
verlopen. Per twee mochten 
we afwisselend de consulatie bij 
de neus-keel-oorarts bijwonen. 
Vooral de kinderen van het 
weeshuis die besmet zijn met 
hiv werden regelmatig door deze 
dokter gecontroleerd. We gingen 
ook op stap met een ‘fieldworker’ 
om huisbezoeken af te leggen. De 
mensen worden opgevolgd en 
krijgen educatie om hun ziekte 
onder controle te houden. In het 
Janet Nursing Home in Tiruchi-
rappalli, een ziekenhuis gespeciali-
seerd in bevallingen en fertiliteit, 
hebben we een paar bevallingen 
kunnen meevolgen.”  

Linde De Schrijver ging  
op stage in Ecuador

Linde: “Ik kreeg de kans om drie 
maand naar Ecuador te gaan 
voor mijn stage als laatstejaars-
student Chemie-Milieu aan 
Hogeschool Gent. Ik ging naar 
Cuenca, de derde grootste stad 
van Ecuador, om er te werken 
rond de waterkwaliteit van over-
flows en hun impact op de rivie-
ren. Overflows zijn systemen om 
bij heel erge regenval en storm-
weer het afvalwater direct en 
ongezuiverd in de rivier te lozen. 
Dit doen ze om steden en water-
leidingen te beschermen tegen 
het overtollig water. Het project 
waar ik aan meewerkte, kadert in 
een groter VLIR-UOS-project om 
de Ecuadoriaanse waardevolle 
bronnen te beschermen en de 
levenskwaliteit te verbeteren. De 
resultaten van mijn stage kunnen 
de invloed van deze overflows 
op de watervoorziening en de 
kwaliteit hiervan beter in beeld 
brengen. Dit laat Cuenca toe om 
gepaste maatregelen te treffen ter 
bescherming van de waterhuis-
houding.”

Sarah De Luyck

Linde De Schijver
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verre afstanden afleggen. Daarom 
hoopt vzw Akouyo in de nabije 
toekomst een klein medisch cen-
trum te bouwen voor de eerste 
dringende verzorging. 
Ook hopen ze nog meer wonin-
gen te kunnen bouwen voor de 
armste gezinnen.
Wens je meer info: surf naar 
www.akouyo.org of mail naar 
info@akouyo.org 
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Projecten
Ook grotere projecten in het Noorden of het Zuiden kunnen een pre-
mie ontvangen. Vzw Société des missionnaires d’ Afrique, vzw Akouyo, 
vzw Yocevim, vzw Ondernemers zonder grenzen en vzw Volk in Nood 
ontvingen in 2017 een subsidie.

Vzw Akouyo, een ontwikkelingsorganisatie die werkt aan een betere 
toekomst voor (wees)kinderen én hun familie in Togo, is een kleine 
vereniging met maatschappelijke zetel in Ninove. In 2011 startte een 
groep gemotiveerde vrijwiligers als feitelijke vereniging om dan begin 
2013 vzw Akouyo op te richten. Drie keer per jaar reist het bestuur van 
vzw Akouyo op eigen middelen naar Togo om de kinderen te bezoe-
ken en de projecten op te starten. Eén van de grote doelstellingen van 
vzw Akouyo is het financieel ondersteunen van (wees)kinderen én 
hun familie door het werken met peterschappen. Meer dan honderd 
Belgische meters/peters geven daardoor een betere toekomst aan een 
kind in Togo.

Project vzw Akouyo

Naast de peterschappen stelt vzw 
Akouyo ook jaarlijks een project 
centraal. Ze bereikten gedurende 
deze zes jaar al mooie doelen: de 
renovatie van een medisch cen-
trum, de bouw van een school en 
sanitaire blok in Yidavé of de aan-
koop van zeven vaccinatiefrigo’s 
waardoor baby’s en kinderen uit 
de armste broussedorpen kun-
nen gevaccineerd worden.
 
Begin 2016 droomde vzw 
Akouyo ervan om voor de arm-
ste gezinnen met petekinderen 
van vzw Akouyo een menswaar-
dige woning te bouwen, gelegen 

in de nabijheid van een school 
waar degelijk onderwijs aange-
boden wordt en liefst dichtbij 
een medisch centrum én een 
waterput. Deze droom werd in 
2016 voor een groot stuk realiteit. 
In september 2016 kocht vzw 
Akouyo een bouwgrond aan (18 
are) in een dorp op een half uur 
rijden van Lomé, de hoofdstad 
van Togo. In november startte 
de bouw van drie woningen, 
mede dankzij een grote financiële 
ondersteuning van stad Ninove, 
waardoor 3 gezinnen met 10 kin-
deren een 'thuis' gevonden heb-
ben. 1 februari 2017 maakten de 
kinderen kennis met hun nieuwe 

klasgenootjes in de school gele-
gen op nog geen 500 m van de 
woningen. Drinkbaar water was 
echter niet aanwezig, ook niet 
in het dorp van meer dan 1.000 
inwoners.  Aangezien drinkbaar 
water levensnoodzakelijk is en vzw 
Akouyo een duurzame oplossing 
voor het ganse dorp wil bieden, 
startte begin maart  2017 de bouw 
van een waterput. Drinkbaar water 
werd gevonden op 150 m diepte, 
de vreugde bij het pompen van het 
eerste water was groot!
 
Een medisch centrum is niet 
aanwezig, voor medische zorgen 
moeten inwoners van het dorp 

Subsidie aanvragen?

De voorwaarden lees je in 
het subsidiereglement op 
www.ninove.be.    

De Week van de Fair 
Trade is een jaarlijkse 

campagne die Fairtrade en Fair-
tradeproducten in de kijker zet 
in heel het land. Zowel op nati-
onaal niveau met een algemene 
campagne, als op lokaal vlak 
met activiteiten in de buurt.

Win Fairtradeprijzen!

Ook in Ninove zijn er acties. 
Zo kan je op de wekelijkse 
markt op 10 oktober de to-
taalprijs van een mand gevuld 
met Fairtradeproducten raden. 
Wie het dichtst bij de kostprijs 
raadt, wint de mand.
Bovendien kan je heel de 
maand oktober bij deelne-
mende handelaars en horeca-
zaken sparen voor mooie 
Fairtradeprijzen. Wanneer je 
een Fairtradeproduct koopt/

nuttigt, krijg je een stempel op 
je spaarkaart. Deze kaart haal je 
bij de deelnemende handelaars. 
Deponeer je volle spaarkaart 
(6 stempels) bij één van de 
deelnemende handelaars en 
krijg een kleine attentie. Uit alle 
deelnemers (volle spaarkaar-
ten met 6 stempels) worden 
10 winnaars geloot. Je maakt 
dus ook nog kans op één van 
de drie geschenkmanden met 
Fairtradeproducten of één van 
de zeven geschenkbonnen.    

WIn faIrTradeGesCHenKen TIJdens 
de WeeK van de faIr Trade

Meer in
fo

dienst integratie 
integratie@ninove.be
054 31 32 48
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Filmvoorstelling, 'I Daniel Blake'
> 19 oktober - cc De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove
> 14 uur (voor scholen en hulpverleners)
> 20 uur (voor iedereen)
> tickets via ccDe Plomblom, 054 34 10 01, www.ccdeplomblom.org

17 oktober is Werelddag van verzet tegen armoede, een belangrijke dag waar-

bij we aandacht vragen voor (te) veel mensen die dag in dag uit strijden tegen 

armoede. de werkgroep armoede, een samenwerking met mensen van het 

OCMW, Clb, Kind en Gezin, Teledienst, CaW, rWO en verschillende stadsdien-

sten, probeert ieder jaar om dit thema onder de aandacht te brengen.   

Armoedeweb 
Leven in armoede betekent niet alleen dat je 
een beperkt inkomen hebt. Het is vaak een 
spiraal, want door een laag inkomen heb je 
vaak een woning van slechte kwaliteit en 
blijft er weinig geld over voor gezonde en 
evenwichtige voeding. Hierdoor krijg je sneller 
gezondheidsproblemen, heb je meer stress en 
meer medische kosten, … Dit zet druk op het 
gezin waaruit soms emotionele moeilijkheden, 
ruzies of echtscheidingen vloeien. Armoede 
is als een web waarin je verstrikt raakt en 
dikwijls blijft gevangen zitten. Ontsnappen 
uit het armoedeweb is niet eenvoudig, het is 
een vicieuze cirkel. Daarom is het belangrijk 
dat kansen gecreëerd worden voor mensen 
en kinderen in armoede. De Werelddag van 
verzet tegen armoede wil dit probleem we-
reldwijd onder de aandacht brengen.

De stad en het OCMW namen de laatste jaren 
al verschillende maatregelen om de armoede 
in onze stad aan te pakken. Zo werden een 
kinderarmoedecoördinator, schoolopbouw-
werker en verschillende projectmedewerkers 
aangeworven. Zij coördineren meerdere 
acties en projecten die (verdoken) armoede, 
eenzaamheid en sociale uitsluiting aanpak-
ken. Denk aan occasionele kinderopvang, de 
nieuwe speelotheek, het mobiel sociaal huis, 
het onthaalbeleid nieuwkomers,…. Ook in de 
toekomst wordt hier actief op ingezet, worden 
nieuwe accenten gelegd en bestaande initiatie-
ven uitgebreid. 

Jongeren bewust maken
De werkgroep armoede wil dit jaar de jeugd 
bewustmaken van deze problematiek en 
heeft de scholen opgeroepen om de actie te 
steunen en het thema armoede bespreekbaar 
te maken.  
Verschillende scholen maakten een armoe-
deweb met de kinderen. Zo moeten de leer-
lingen nadenken over wat armoede werkelijk 
betekent voor iemand. Deze webben zullen de 
hele maand oktober te zien zijn aan de scho-
len en op openbare plaatsen in Ninove.  

Theater en film
Werkgroep armoede organiseert op 19 oktober 
ook voorstellingen in cc De Plomblom.
Leerlingen van de eerste graad secundair 
onderwijs kunnen via de school de theater-
voorstelling 'Armen zijn rijker' meepikken. In 
deze voorstelling wordt duidelijk dat het niet 
gemakkelijk is om de kloof tussen arm en rijk 
te overbruggen.  
Daarnaast kunnen scholen zich inschrijven 
voor de filmvoorstelling ‘I Daniel Blake’ (leer-
lingen van de derde graad secundair onder-
wijs). De film over een kinderloze weduwnaar 

die tegen de 60 aanloopt en er na 
een zware hartaanval niet in 

slaagt om zijn uitkering 
van het ziekenfonds 

verlengd te zien, 
terwijl de dokter 

hem nochtans 
werkonbe-

kwaam 
verklaart, 
toont wat 
armoede 
kan aan-
richten.
Deze 
filmvoor-

stelling start 
om 14 uur 

en staat ook 
open voor alle 

hulpverleners in 
Ninove. Om 20 uur 

wordt de film herhaald 
voor alle Ninovieters (tic-

kets via cc De Plomblom).

Toon je solidariteit
Een wit geknoopt laken uithangen is het sym-
bool voor de ontsnapping uit armoede. Doe 
mee en hang ook een laken aan je huis!     

SCHOLEN STEuNEN VERZET  
TEGEN ARMOEDE 

MeT arMOedeWeb

Meer in
fo

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

ZET ONZE VR-BRIL OP! – VIRTUAL REALITY 
OP DE COVER VAN JE FAVORIETE JEUGDBOEK 
MINECRAFT 4 KIDS 
REIZENDE STICKERMACHINE 

Op het programma in jouw BibArt-bibliotheek:

Bibliotheek Denderleeuw
Vrijheidsstraat 11
9470 Denderleeuw
053 66 84 84
bibliotheek@denderleeuw.be 

Bibliotheek Erpe-Mere
Oudenaardsesteenweg 458
9420 Erpe-Mere
053 60 34 70
bibliotheek@erpe-mere.be 

Bibliotheek Haaltert
Achterstraat 2
9450 Haaltert
053 85 86 60
bibliotheek@haaltert.be 

Bibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19/A 
9340 Lede
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be 

Bibliotheek Ninove
Graanmarkt 12
9400 Ninove
054 32 40 04
bib@ninove.be

Vraag de

programmafolder

in je bib en volg ons

op facebook

WORKSHOP

www.digitaleweek.bewww.digitaleweek.bein jouw bibliotheek!
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#dIGIWeeK17 
DIGITALE wEEK IN ELKE 
BIBART BIBLIOTHEEK!

Meer in
fo

bib
bib@ninove.be 
054 32 40 04

de digitale Week is een jaarlijkse campagne om 

mensen digitale vaardigheden bij te brengen, ze 

mediawijs te maken en volop te laten genieten van 

de mogelijkheden van digitale cultuur.

PC-INITIATIE 
wINDOwS 10 

De bib organiseert in 
november een gratis 

computercursus, waar je de basis 
leert van Windows 10. Deze cur-
sus is een initiatie in het werken 
met een computer. Bib-vrijwilliger 
Johan maakt je wegwijs met 
scherm, muis en toetsenbord. 
Hij leert je de computer aan- en 
uitschakelen op een correcte 
manier, anti-virussoftware instal-
leren, programma’s zoeken op je 
computer, bestanden en mappen 
aanmaken en opslaan, teksten 
maken en bewerken in Word-
pad... 
Daarnaast verken je de wondere 
wereld van het internet: je leert 
surfen op het net, Googelen, 
afbeeldingen opzoeken… Op het 
einde van de reeks kan je je eerste 
e-mail versturen. 

De cursus gaat door op vrijdag 
en dinsdag: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 
en 28 november en 1 december. 
Telkens van 13 uur tot 17 uur. 
Inschrijven is gratis, de enige 
voorwaarde is dat je er elke ses-
sie kan zijn. Er is plaats voor 12 
deelnemers. De bib voorziet een 
computer voor elke deelnemer. 

Inschrijven kan vanaf maandag 
2 oktober aan de balie van de 
bib tijdens de openingsuren, 
via 054 32 40 04 of mail naar 
bib@ninove.be.      

Op de cover van je favoriete jeugdboek 
Als opwarmer voor de Digitale Week kunnen jong en oud op de cover 
van hun favoriete jeugdboek staan. Daarvoor werken we met een Green 
Screen, letterlijk een groen doek, dat ervoor zorgt dat je de achtergrond 
van je foto kan wijzigen. In dit geval in… een jeugdboek! Kom naar de 
fotostudio in jouw bib, kies je favoriete cover, neem de juiste pose aan en 
wij leggen dit digitaal vast. 

> Maandag 16 oktober in de bib van 16 uur tot 20 uur. 

Reizende stickermachine 
Nog meer digitale pret voor jong en oud met de stickermachine van het 
Fablab uit Erpe-Mere! 
Het Fablab reist langs alle bibliotheken en brengt zijn stickermachine 
mee. Kom kijken of ga zelf aan de slag en maak je eigen sticker. Breng een 
tas, fietshelm, drinkbus of brooddoos mee die je met je zelf ontworpen 
sticker kan personaliseren! 

> Zaterdag 28 oktober in de bib van 10 uur tot 13 uur. 

Bezoek de bib virtueel op de dinsdagmarkt 
Virtual Reality, wat is dat nu eigenlijk? De bib toont jou de mogelijkheden 
van Virtual Reality tijdens de Digitale Week. En wel op een heel eigen manier. 

Zet onze VR-bril op! 
Ken je de View-Master nog? Zo’n knalrood ding waar je een ronde schijf 
in deed om dia’s te kijken. Het diatijdperk is echter voorbij. Hoe maak je 
dan nu indruk? Met een Virtual Reality-bril op je hoofd! Een VR-bril ziet 
er wat gek uit. Er zit meestal een smartphone in, die ervoor zorgt dat je 
in een andere wereld terecht komt. Met de BibArt VR-brillen wandel je 
virtueel door de bib, voortaan van overal! 
Kom ons zoeken op de dinsdagmarkt op 31 oktober (omgeving Graan-
markt) , tussen 9 uur en 12 uur. Wie onze bril aantrekt, spaart bovendien 
een UiTpunt! 

Van 20 oktober tot en 
met 5 november loopt 

de twaalfde editie van de Digitale 
Week. Tijdens deze extra lange 
editie presenteren honderden 
lokale organisaties in heel Vlaan-
deren en Brussel 1.000 activiteiten 
waarbij het gebruik van multi-
media centraal staat. De Digitale 
Week valt dit jaar samen met 
de Bibliotheekweek. Op deze 
manier willen de bibliotheken het 
belang van mediawijsheid in onze 
maatschappij naar voor schuiven 
en het publiek laten proeven van 
nieuwe digitale technieken. 
De BibArt bibliotheken (de biblio-
theken van Denderleeuw, Erpe-Mere, 
Haaltert, Lede en Ninove) maakten 
een digitaal en mediawijs programma. 

Dit programma is een organisatie van BibArt. Alle activiteiten voor 
de #Digiweek17 zijn gratis. Je hoeft je er niet voor in te schrijven. 
Kom gewoon langs in de bib of op de markt!

Kan je niet langskomen in Ninove? Geen probleem! Deze acti-
viteiten gaan door in alle BibArt bibliotheken. Check daarvoor 
de Facebookpagina’s van de bibs van Denderleeuw, Erpe-Mere, 
Haaltert en Lede! 

Alle BibArt activiteiten komen tot stand met de steun van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen.      
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De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart 
voor je vrije tijd. Spaar punten bij activi-
teiten 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, 
Sporthal ’t Sportstekske en het oud 
stadhuis.

Daarnaast zorgt UiTPAS er ook voor dat 
mensen met een beperkt inkomen aan een 
voordelig tarief kunnen deelnemen, de 
UiTPAS aan kansentarief.

Meer info over de UiTPAS aan kansentarief 
bij OCMW Ninove (054 51 53 50) en Tele-
dienst Ninove (054 32 24 54).     

de 
UiTPas 
DAAR KAN JE NOG ’S 

MEE BuITENKOMEN

welkomstvoordelen
Wist je dat …
… je bij aankoop van een UiTPAS meteen een 
aantal welkomstvoordelen ontvangt?

In Ninove krijg je 5 welkomstvoordelen:
> een gratis zwembeurt in zwembad  

De Kleine Dender
> een gadget van de stad in de bib,  

cc De Plombom of het oud stadhuis
> een Ninoofse oorlogsgazet in het oud stadhuis
> 2,50 euro korting in cc De Plomblom 
> 3 UiT-punten

Ook buiten Ninove
Je hebt ook bij aankoop van een UiTPAS recht 
op de welkomstvoordelen van de andere 
UiTPAS-gemeenten die deel uitmaken van 
UiTPAS Dender, nl. Aalst, Wetteren, Erpe-
Mere, Haaltert, Lede, Wichelen, Dendermonde 
en Berlare, uiteraard zolang de voorraad strekt. 
Vraag naar je welkomstvoordeel wanneer je 

een bezoekje brengt aan deze 
deelnemende UiTPAS-gemeenten! 

Je krijgt o.a.:
> een theatercheque van 2,50 euro in  

cc De Werf
> 2,50 euro korting in cc Stroming Berlare
> een zwembeurt voor 1 euro in het zwem-

bad van Aalst
> een zwembeurt in de Warande in Wetteren
> een wandelkaart HAALTERT in het bezoe-

kerscentrum van Haaltert 
> een wandelkaart LEDE in de bibliotheek van 

Lede
> een minigolfbeurt aan het Donkmeer
> een bibtas met balpen en een vogelhuisje in 

de bibliotheek van Dendermonde
> …

Je vindt alle welkomstvoordelen terug op 
www.uitpasdender.be. Ook de omruilvoorde-
len en de plaatsen waar je een UiTpunt kan 
sparen lees je op www.uitpasdender.be. 

Meer in
fo

uitpas@ninove.be
054 31 32 86

VOORLEESuuRTJES VAN START

Allemaal Beestjes
Het eerste voorleesuurtje van het najaar wordt een echte beestenboel! De gratis voorleesuurtjes 
zijn op maat van kinderen tussen 4 en 8 jaar en gaan telkens door in of rond de bib. De kinderen 
zitten vooraan bij de verteller en de ouders blijven aanwezig. Na de verhalen knutselen we rond 
het thema. 

> zaterdag 7 oktober, 10.30 uur. 
> het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf zeker in via bib@ninove.be.

Hoera voor de Voorleespapa’s! 
De bib is voor de Voorleesweek (18 tot 26 november) op zoek naar mannen (jong en oud) om 
voor te lezen. Je leest voor aan kinderen tussen 4 en 12 jaar. Aan jou de keuze waar en wanneer, 
zelfs het verhaal mag je kiezen. Geen inspiratie? Wij coachen je graag! Interesse? Laat snel iets 
weten via bib@ninove.be.      

Meer in
fo

bib
bib@ninove.be 
054 32 40 04
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ninove heeft en hart voor 

dieren. en dat merk je aan 

de maatregelen en voor-

zieningen die er zijn!

Dierenpolitie
Sinds januari 2014 heeft de stad 
een dierenpolitie. Een aantal 
politie-inspecteurs zet zich, 
bovenop hun overige taken, in 
voor het dierenwelzijn in onze 
stad. Zij geven richtlijnen aan de 
eigenaars van dieren wanneer 
vastgesteld wordt dat de dieren 
niet optimaal worden verzorgd, 
proberen dierenleed te voorko-
men of treden op bij dierenmis-
handeling.

Weet jij dat een dier verwaar-
loosd of mishandeld wordt? 
Meld dit aan het Meldpunt 
Dierenwelzijn via politie Ninove, 
Onderwijslaan 75, 9400 
Ninove, 054 31 32 32, 
pz.ninove.dieren@police.belgium.eu.

Zwerfkatten- 
sterilisatie
De stad investeert ook zo’n 
40.000 euro per jaar aan ste-
rilisatie van wilde katten (het 

vangen, steriliseren, castreren en 
terugplaatsen). Om een gezonde 
en beperkte kattenpopulatie in 
de stad te krijgen, vangt Dieren-
asiel Ninove vzw zwerfkatten. Ze 
worden door een dierenarts on-
vruchtbaar gemaakt en opnieuw 
vrijgelaten op de vangplaats. 
Zieke dieren worden verzorgd 
en indien echt nodig pijnloos uit 
hun lijden verlost. 

Eke 1e en 3e dinsdag van de 
maand (behalve in januari en 
november) plaatst Dierenasiel 
Ninove vzw vangkooien op de 
probleemlocaties. De kooien 
blijven 's nachts staan en elke 
ochtend worden de gevangen 
katten overgebracht naar de 
veearts voor behandeling. Na de 
behandeling worden de katten 
terug uitgezet op de plaats waar 
ze werden gevangen. 
Heb je een huiskat, voorzie ze 
dan van een halsbandje of hou ze 
binnen op elke maandag, dinsdag 
en woensdag van de tweede vol-
ledige week van de maand. 

Zwerfkattenlocaties kan je 
melden aan de technische dienst 
(054 31 77 10) of via www.ninove.be 
(meldingen en klachten).

Hondenweide
Op de hondenweide in het 
stadspark (kant sporthal) kunnen 
honden vrij rondlopen. De stad 
maakte ook een budget vrij van 
15.000 euro voor een tweede 
hondenweide aan de Abdijstraat 
in Ninove. De vergunning is in 
aanvraag.

Subsidies
De stad verhoogde de subsidie 
voor het dierenasiel voor honden 
en katten in Denderwindeke 
van 0,25 euro naar 0,30 euro in 
2016 en naar 0,50 euro per inwo-
ner in 2017. De Ark van Pollare, 
het asiel voor weidedieren in 
Pollare, krijgt sinds 2 jaar een 

nominatieve subsidie van 1.000 
euro per jaar. In 2018 wordt deze 
subsidie verhoogd naar 5.000 
euro per jaar (onder voorbehoud 
van goedkeuring budget 2018 
door de gemeenteraad). 

Dierenbegraafplaats
De stad plant een dierenbegraaf-
plaats achter het kerkhof aan 
de Groeneweg in Ninove. Het 
dossier liep echter vertraging op 
door de verplichte archeologie-
nota. Er werden in de sleuven 
geen archeologische vondsten 
gevonden. De vergunning is 
aangevraagd. Na goedkeuring 
wordt de aanlegprocedure opge-
start.     

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 87

uitpas@ninove.be
054 31 32 86

nInOve ♥ dIeren 

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

daG van de TraGe WeG 

Voor de vierde keer 
organiseert de project-

groep ‘Nederhasselt, Natuurlijk!’ 
in samenwerking met de stad 
een wandeling op de Dag van de 
Trage Weg op 15 oktober. 

De editie 2017 biedt naast twee 
wandeltochten langsheen de Ne-
derhasseltse trage wegen ook een 
presentatie van de plannen voor 
een speelplein en het concept 

van een artistiek project. 
De droomgesprekken in kader 
van het Leaderproject ‘Dynamiet 
in de dorpen’ leidden immers 
naast de vraag naar aandacht 
voor de buurtwegen ook naar 
de wens van een open ontmoe-
tings- en speelplek en de plaat-
sing van kunstwerken op de wan-
delroute. Voor de speelplek hield 
de stad al een eerste inspraak-
moment. 

Het resultaat van dit overleg 
- een eerste schetsontwerp voor 
de speeltuin - wordt op 15 okto-
ber gepresenteerd. 

In 2015 werd met het sociaal artis-
tiek project Mu.N’Ha van Anita 
Nevens van start gegaan met de 
tweede droom. 

Praktisch
> Nederhasselt, grasperk achter 

Hof ter Beke (Beekstraat 6, 
Nederhasselt)

> 13.30 uur: voorstelling van het 
digitale luik van het sociaal ar-
tistiek project 'Mu.N'Ha' en van 
een eerste ontwerp inrichting 
speeltuin - open ontmoetings-
ruimte

> 14.15 uur - 15 uur: vrije start van 
bewegwijzerde wandelingen  
(5 km of 9 km) langs verharde 
en onverharde trage wegen     
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Donderdag 26 oktober zet ’t Kadeeken (bui-
tenschoolse kinderopvang, Parklaan 13a) de 
deuren open. Breng een bezoek tussen 16 uur 
en 19 uur en maak kennis met de coördinator 
en kinderbegeleiders. Je krijgt een toelichting 
over de werking terwijl je een kijkje neemt in 
het gebouw waar kinderen tussen 2,5 jaar en 
12 jaar vóór en na schooltijd een fijne opvang-
tijd beleven.

OPENDEURDAG 
IBO ’t KADEEKEN

Meer in
fo

IBO ’t Kadeeken
ibo@ninove.be
054 34 23 02 Meer in

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

Nieuw cursusjaar

Tekenen en schilderen: elke donderdag van 
9.30 uur tot 12.30 uur of van 14 uur tot 17 uur.
Kantklossen: 18 oktober, 15 november en  
13 december, van 19 uur tot 21.30 uur.

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

Tentoonstelling met de werken van 
de cursisten

> Wanneer? 14 oktober tot en met  
22 oktober

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove

> Open? Op werkdagen tijdens de kantoor-
uren, zaterdag en zondag van 14 uur tot  
17 uur.

KUnsTaTelJee +3  
CuRSuSSEN TEKENEN/SCHILDEREN  
EN KANTKLOSSEN VOOR 50-PLuSSERS

HelP JIJ de POlITIe?

Uit de recent gepubliceerde criminaliteitscijfers voor 2016 

blijkt dat in ninove voor de meeste criminaliteitsvormen een 

(sterk) dalende trend vast te stellen is. de geïntegreerde aanpak 

lijkt dus zijn vruchten af te werpen. Toch moeten er blijvend 

inspanningen geleverd worden.

Meld strafbare feiten  
op scholen
Schoolgaande jongeren die het slachtoffer 
zijn van criminele feiten zetten nog te weinig 
de stap naar de politie. Toch kan ook daar 
de politie ingrijpen indien nodig. Aarzel niet 
om feiten als afpersing, geweld of bedreigin-
gen, (cyber)pesten en belaging op school 
(ook virtueel op internet en sociale media), 
te melden. Meestal ben je niet het enige 
slachtoffer en help je niet alleen jezelf maar 

ook anderen. Als je aangifte doet, al dan niet 
samen met je ouders, kan de politie, eventueel 
samen met jeugdwerkers en de scholen, ook 
de leefomgeving van jongeren veiliger maken. 
Ook als je getuige bent van dergelijke feiten is 
het belangrijk dat mee te delen, eventueel via 
de schooldirectie.  

Ben je getuige van verdachte gedragingen, 
overlast of strafbaar gedrag, meld dit 
dan aan de dienst 101! Zo kan 
de politie nog sneller ingrijpen.

Politiemensen gezocht
De politie zal uiteraard niet op haar lauweren 
rusten! Een verdere invulling van het politie-
korps zal de kwaliteit van haar dienstverlening 
nog verbeteren. Heb jij interesse in een job bij 
de polite van Ninove, of ken je mensen die 
hierin geïnteresseerd zouden zijn? Neem dan 
zeker contact op met de politie!     

Meer in
fo

Politie Ninove
pz.ninove.info@police.belgium.eu 
054 31 32 32
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TEGAST PROGRAMMA102O17

DE PLOMBLOM

di 17.10.2017
GEZINSBOND FUSIE 
NINOVE
LEZING VANOBBERGEN 
BRUNO
02 507 88 11

zo 29.10.2017
2BUILD BVBA
WILLY SOMMERS 
ERFGOED 1981-1991
0477 89 15 74

DE LINDE

zo 01.10.2017
ZIEKENZORG MEERBEKE
ZIEKENDAG
054 32 30 54

za 14.10.2017
KWB MEERBEKE
KINDERNAMIDDAG 
POMPOENEN SNIJDEN
WWW.KWBMEERBEKE.BE

zo 29.10.2017
VTBKULTUUR NINOVE
LEZING OVER 
GESCHIEDENIS VAN 
NINOVE
0471 60 55 37

NIELS HEMMERYCKX

wo 04.10.2017 Familievoorst.
SALIBONANI
Klaproos (2+)

vr 6.10.2017 Muziek
LENNY & DE WESPEN EN POOT 
& VIJVERMAN

di 10.10.2017 Film
MOONLIGHT (12+)

wo 18.10.2017 Amusement
PIETER VERELST
Mijn broer en ik
AVANT-PREMIERE! 

do 19.10.2017 Film
I, DANIEL BLAKE (12+)

vr 20.10.2017 Klassiek
BELGIAN BRASS SOLOISTS
Around the world

di 24.10.2017 Theater
BRONKS
Geef mijn hand terug



AVANT-
PREMIERE!

Mijn broer 
en ik

Around
the world

BELGIAN 
BRASS SOLOISTS

Geef mijn 
hand terug

BRONKS

PIETER VERELST

vr 20 10

di 24 10

wo 18 10

20.00 UUR

20.00 UUR

20.00 UUR

Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat ik van-
daag heel heuglijk ben. Ondanks mijn povere 
uitkering en mijn broer’s luguber aanzicht, 
krijg ik vanavond eindelijk de kans om in het 
reine te komen met mijn broer. Een mens is 
niet gemaakt om alleen te zijn. Geen kwaad 
woord over mijn broer. Hij kan het ook niet 
helpen. Laten we dat afspreken.
In Mijn broer en ik laat de recentste winnaar 
van het Nederlandse Camerettenfestival, Pieter 
Verelst, een spervuur van verhalen uit zijn 
absurde universum op je los. Voor je het weet ben 
je aan zijn lippen gekluisterd terwijl hij immens 
beeldend vertelt over een boer en een mol, zijn 
jeugd in de “Anale driehoek” en … zijn broer. 
Combineer dit met zijn energetisch acteertalent 
en muzikaliteit, en je snapt dat deze voorstelling 
vooral veel te snel voorbij zal vliegen. 

Jong en aanstormend cabarettalent Pieter 
Verelst mag zichzelf sinds eind 2016 de win-
naar noemen van het Camerettenfestival en 
trekt sindsdien ook mee met die finalisten-
tournee. Eerder viel hij al in de prijzen (jury 
én persoonlijkheidsprijs) op het Groninger 
Studenten Cabaretfestival. Onze noor-
derburen erkenden dus al meermaals zijn 
overweldigend talent. Maar ook in Vlaanderen 
timmert Pieter gestaag aan zijn theaterpar-
cours met de geplande eerste solovoorstelling 
Mijn broer en ik. Hij wordt wel eens vergele-
ken met een jonge Hans Teeuwen en Wim 
Helsen, maar bewaart onder al die lofbetui-
gingen ook zijn eigen stijl. 

Pieter Verelst: tekst, muziek en spel
Joost Laterveer: eindregie
Pieter Bouwman: coaching
Met dank aan: Pieter Hofman, Nick van Hintum 
en Wilhelmer van Efferinck

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00 • VP: € 7,00
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12+

I, 
Daniel Blake

di 19 10

20.OO UUR
14.OO UUR

I.s.m. Dienst integratie en PCVO

Daniel Blake, 59, heeft voornamelijk 
gewerkt als timmerman in het noord-
oosten van Engeland. Nu heeft hij voor 
het eerst in zijn leven de hulp van de 
overheid nodig, omdat hij ziek is. Hij 
komt in contact met alleenstaande 
moeder Katie en haar twee jonge kin-
deren. Daniel en Katie bevinden zich 
allebei in een niemandsland en zitten 
verstrikt in de bureaucratie van het 
huidige Groot-Brittannië.

Deze film is niet aangeraden voor kinde-
ren jonger dan 12 jaar. 

Regisseur: Ken Loach
Acteurs: Dave Johns, Hayley Squires e.a.

Verenigd Koninkrijk – 2016
Drama– 97 minuten

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: GRATIS,
RESERVEREN AANGEWEZEN

F
I
L
M Belgian Brass biedt een subtiele en even-

wichtige mix van de meest uiteenlopende 
muziekgenres en kan zo élk publiek bekoren.

Around The World is een bijzonder gevarieerd 
en toegankelijk programma dat je mee op reis 
neemt doorheen alle continenten, doorheen 
de tijd maar evengoed doorheen een waaier 
aan genres. Van William Byrd en Bach tot 
Bernstein en Kurt Weill, van de renaissance 
en barok tot jazz en zelfs variété. Het dyna-
mische ensemble Belgian Brass Soloists zorgt 
voor een heerlijke, kleurrijke bloemlezing uit 
het rijke repertoire voor koperkwintet.

Manu Mellaerts: trompet
Steven Devolder: trompet
Rik Vercruysse: hoorn
Jan Smets: trombone
Stephan Vanaenrode: tuba

O.L.VR. LICHTMISKERK LIEFERINGE, 
LIEFERINGEPLAATS 1, 9400 LIEFERINGE
TICKETS: € 14,00 • VP: € 7,00
REDUCTIE: € 13,00 • -26 JAAR: 7,00

Belgian Brass Soloists is een dynamisch 
ensemble van koperblazers met diver-
siteit en virtuositeit als belangrijkste 
troeven. De combinatie van gerenom-
meerde musici en een duidelijk artistiek 

profiel maakt van dit gezelschap een indrukwek-
kende en unieke Belgische vertegenwoordiger 
op binnen- en ook buitenlandse concertpodia. 
Belgian Brass speelde concerten in België, 
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Nederland, de 
Verenigde Staten en Spanje én liet zich opmer-
ken door het uitbrengen van vier uitmuntende 
cd’s. De meeste musici zijn als solist verbon-
den aan het Symfonieorkest van de Koninklijke 
Muntschouwburg.

In 2011 werd bij Jan De Brabander de ziekte 
van Parkinson vastgesteld. Zes jaar later wil 
hij hier iets over vertellen. 
Samen met Joris Van den Brande maakt hij een 
voorstelling over een ongeneeslijke ziekte, het 
lot, de kwetsbaarheid van de dingen, de reacties 
van onhandige omstaanders en alle tragische en 
komische situaties die daaruit voortvloeien.
Zonder taboes, maar met genoeg humor. 
Omdat het lot iedereen kan overkomen, omdat 
ge u daar niet altijd bewust van zijt. En gewoon 
omdat er over gesproken moet worden.

Van: Jan de Brabander en Joris Van den Brande 
Tekst: Joris Van den Brande 
Met: Joris Van den Brande en Joris Hessels 
Coach: Tom Dupont 
Techniek: Thomas Clause 
Met de steun van Vlaams Fonds voor de Letteren 
www.parkinsonliga.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 • REDUCTIE: € 13,00
- 26 JAAR: € 7,00 • VP: € 11,20

2+

Klaproos

12+

Moonlight

SALIBONANI LENNY & DE WESPEN 
EN POOT & VIJVERMAN

wo 04 10 vr 06 10
14.30 UUR 20.00 UUR

di 10 10

20.OO UUR
14.OO UUR

Moonlight is een Amerikaans drama 
dat zich afspeelt in een ruige buurt 
van Miami. De film volgt drie peri-
odes uit het leven van een jonge 
Afro-Amerikaanse man die worstelt 
met zijn identiteit, mannelijkheid, 
seksuele geaardheid en plaats in de 
wereld.

De film kreeg de Golden Globe voor 
Beste Drama, viel in de prijzen bij de 
Gotham Awards, én won de Oscar voor 
Beste Film.

Deze film is niet aangeraden voor kinde-
ren jonger dan 12 jaar.

Regisseur: Barry Jenkins
Acteurs: Mahershala Ali, Naomie Harris

Verenigde Staten – 2017
Drama – 111 minuten

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

F
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Op een geheim plekje in het 
bos woont Papa Rumba.
Hij maakt de ganse dag muziek,
samen met de vogeltjes en Kokeliko de kip.
Die legt groene eitjes.
Soms is Papa Rumba een beetje eenzaam.
Maar niet vandaag.
Want er komt iemand op bezoek.
Een heel bijzonder iemand.
Daarom heeft Papa Rumba een 
cadeautje klaar staan.
Wat zou dat zijn?

Klaproos is een magische voorstelling met 
veel humor waarin veel wonderlijke dingen 
gebeuren.
Het publiek zit mee in het prachtige decor. De 
speelse combinatie van muziek en beweging, 
poppen, magie en het gebruik van vreemde 
muziekinstrumenten maken van Klaproos een 
bijzondere theaterbelevenis voor groot en klein.

Reis door het klankenbos
Na de voorstelling krijgen de kinderen de kans 
om kennis te maken met de gekke verzame-
ling muziekinstrumenten van Salibonani.

Recensie uit ‘De Engelenbak’:
“Klaproos is een sterk muzikale voorstelling. 
Reken daar nog de heerlijke visuele spelletjes 
met licht en donker bij en het besef ontstaat 
dat tweejarigen ook al van toneel kunnen 
genieten! Lukas Van Echelpoel is een (muzikale) 
duizendpoot. Speciale vermelding voor de 
buikspreektalenten van An Valenteyn. Niet alle 
sprekers slagen erin de mens achter de pop 
volledig te laten verdwijnen.”

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 10,00  ∙ REDUCTIE: € 9,00 
-12 JAAR: € 5,00 ∙ VP: € 9,00 
GEZINSBOND: € 8,00 ∙ € 4,00
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LENNY & DE WESPEN
De groep rond songwriter Lennaert Maes is 
na een break van 8 jaar helemaal terug!
Lenny & de Wespen lieten voor het eerst van 
zich horen in de finale van Nekka-wedstrijd. 
Ze verdienden nadien hun strepen op talloze 
festivals en dankzij hun goed gedraaide radio-
singles Als het kan, Het zit erin en Meneertje 
nee. Dat laatste nummer werd zelfs opgeno-
men in de Kleinkunstcollectie.
En dan nu: een nieuw hoofdstuk. De eerste 
singles Einde van de rit en Hey Marie doen het 
erg goed op radio en in de Vlaamse hitlijst.
De nieuwe plaat Zin is uit sinds februari…
“Zin” is dan ook wat deze band heeft.
Zin om de nieuw gerijpte sound te laten 
horen. Zin om hun gekende hits opnieuw live 
te spelen. Zin om er vol voor te gaan, op het 
kruispunt van pop en rock, met een lach en 
een traan. Zin om voor jullie een fijne concert 
te geven.

Lennaert Maes: zang en akoestische gitaar
Steven Vervaet: toetsen en elektrische gitaar
Andries Boone: mandoline, mandola, tenor 
gitaar en viool
Mathias Moors: bas en contrabas
Bert Huysentruyt: drums, percussie en trompet

www.lennyendewespen.be

POOT & VIJVERMAN 
Komisch-muziek-theater

Koen Vijverman (theater-
maker/acteur/muzikant bij 
o.a. Familie, Coppers, Zone 
stad, Fakkeltheater..) en 
Kristof Poot (tv-producer/
muzikant bij o.a. Boer zoekt Vrouw, Stukken van 
mensen, Allemaal Chris)

Luisterliedjes en vreemde anekdotes combine-
ren ze met hun instrumenten en hun prachtig 
samenklinkende stemmen, met als resultaat 
een stevig vleugje komisch muziektheater. 

Gestart als muzikaal komisch duo SALe-Ami 
gaan ze nu verder het theater in als Poot & 
Vijverman. 

Met de geboorte van hun nieuwe voorstelling 
gepamperd gaan de jonge vaders op zoek naar 
wat er met hen zal gebeuren als hun kinderen 
zelf kinderen krijgen.
En of die kinderen ook nog zo gaan denken 
over hun grootouders, zoals ze nu zelf over 
hun grootouders denken… 

Kristof Poot: zang/piano/spel
Koen Vijverman: zang/gitaar/spel
Koen Dewaele (Kadril): contrabas
Norman Vijverman: percussie 
www.pootenvijverman.be

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



AVANT-
PREMIERE!

Mijn broer 
en ik

Around
the world

BELGIAN 
BRASS SOLOISTS

Geef mijn 
hand terug

BRONKS

PIETER VERELST

vr 20 10

di 24 10

wo 18 10

20.00 UUR

20.00 UUR

20.00 UUR

Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat ik van-
daag heel heuglijk ben. Ondanks mijn povere 
uitkering en mijn broer’s luguber aanzicht, 
krijg ik vanavond eindelijk de kans om in het 
reine te komen met mijn broer. Een mens is 
niet gemaakt om alleen te zijn. Geen kwaad 
woord over mijn broer. Hij kan het ook niet 
helpen. Laten we dat afspreken.
In Mijn broer en ik laat de recentste winnaar 
van het Nederlandse Camerettenfestival, Pieter 
Verelst, een spervuur van verhalen uit zijn 
absurde universum op je los. Voor je het weet ben 
je aan zijn lippen gekluisterd terwijl hij immens 
beeldend vertelt over een boer en een mol, zijn 
jeugd in de “Anale driehoek” en … zijn broer. 
Combineer dit met zijn energetisch acteertalent 
en muzikaliteit, en je snapt dat deze voorstelling 
vooral veel te snel voorbij zal vliegen. 

Jong en aanstormend cabarettalent Pieter 
Verelst mag zichzelf sinds eind 2016 de win-
naar noemen van het Camerettenfestival en 
trekt sindsdien ook mee met die finalisten-
tournee. Eerder viel hij al in de prijzen (jury 
én persoonlijkheidsprijs) op het Groninger 
Studenten Cabaretfestival. Onze noor-
derburen erkenden dus al meermaals zijn 
overweldigend talent. Maar ook in Vlaanderen 
timmert Pieter gestaag aan zijn theaterpar-
cours met de geplande eerste solovoorstelling 
Mijn broer en ik. Hij wordt wel eens vergele-
ken met een jonge Hans Teeuwen en Wim 
Helsen, maar bewaart onder al die lofbetui-
gingen ook zijn eigen stijl. 

Pieter Verelst: tekst, muziek en spel
Joost Laterveer: eindregie
Pieter Bouwman: coaching
Met dank aan: Pieter Hofman, Nick van Hintum 
en Wilhelmer van Efferinck

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00 • VP: € 7,00
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I, 
Daniel Blake

di 19 10

20.OO UUR
14.OO UUR

I.s.m. Dienst integratie en PCVO

Daniel Blake, 59, heeft voornamelijk 
gewerkt als timmerman in het noord-
oosten van Engeland. Nu heeft hij voor 
het eerst in zijn leven de hulp van de 
overheid nodig, omdat hij ziek is. Hij 
komt in contact met alleenstaande 
moeder Katie en haar twee jonge kin-
deren. Daniel en Katie bevinden zich 
allebei in een niemandsland en zitten 
verstrikt in de bureaucratie van het 
huidige Groot-Brittannië.

Deze film is niet aangeraden voor kinde-
ren jonger dan 12 jaar. 

Regisseur: Ken Loach
Acteurs: Dave Johns, Hayley Squires e.a.

Verenigd Koninkrijk – 2016
Drama– 97 minuten

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: GRATIS,
RESERVEREN AANGEWEZEN

F
I
L
M Belgian Brass biedt een subtiele en even-

wichtige mix van de meest uiteenlopende 
muziekgenres en kan zo élk publiek bekoren.

Around The World is een bijzonder gevarieerd 
en toegankelijk programma dat je mee op reis 
neemt doorheen alle continenten, doorheen 
de tijd maar evengoed doorheen een waaier 
aan genres. Van William Byrd en Bach tot 
Bernstein en Kurt Weill, van de renaissance 
en barok tot jazz en zelfs variété. Het dyna-
mische ensemble Belgian Brass Soloists zorgt 
voor een heerlijke, kleurrijke bloemlezing uit 
het rijke repertoire voor koperkwintet.

Manu Mellaerts: trompet
Steven Devolder: trompet
Rik Vercruysse: hoorn
Jan Smets: trombone
Stephan Vanaenrode: tuba

O.L.VR. LICHTMISKERK LIEFERINGE, 
LIEFERINGEPLAATS 1, 9400 LIEFERINGE
TICKETS: € 14,00 • VP: € 7,00
REDUCTIE: € 13,00 • -26 JAAR: 7,00

Belgian Brass Soloists is een dynamisch 
ensemble van koperblazers met diver-
siteit en virtuositeit als belangrijkste 
troeven. De combinatie van gerenom-
meerde musici en een duidelijk artistiek 

profiel maakt van dit gezelschap een indrukwek-
kende en unieke Belgische vertegenwoordiger 
op binnen- en ook buitenlandse concertpodia. 
Belgian Brass speelde concerten in België, 
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Nederland, de 
Verenigde Staten en Spanje én liet zich opmer-
ken door het uitbrengen van vier uitmuntende 
cd’s. De meeste musici zijn als solist verbon-
den aan het Symfonieorkest van de Koninklijke 
Muntschouwburg.

In 2011 werd bij Jan De Brabander de ziekte 
van Parkinson vastgesteld. Zes jaar later wil 
hij hier iets over vertellen. 
Samen met Joris Van den Brande maakt hij een 
voorstelling over een ongeneeslijke ziekte, het 
lot, de kwetsbaarheid van de dingen, de reacties 
van onhandige omstaanders en alle tragische en 
komische situaties die daaruit voortvloeien.
Zonder taboes, maar met genoeg humor. 
Omdat het lot iedereen kan overkomen, omdat 
ge u daar niet altijd bewust van zijt. En gewoon 
omdat er over gesproken moet worden.

Van: Jan de Brabander en Joris Van den Brande 
Tekst: Joris Van den Brande 
Met: Joris Van den Brande en Joris Hessels 
Coach: Tom Dupont 
Techniek: Thomas Clause 
Met de steun van Vlaams Fonds voor de Letteren 
www.parkinsonliga.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 • REDUCTIE: € 13,00
- 26 JAAR: € 7,00 • VP: € 11,20
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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 openings-

uren 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

AFRIKAANSE DANS
ZOALS JE HET NOG NIET KENDE
Eunice Wambui is een Belgische van Keniaanse afkomst. Zij laat 
je kennismaken met verschillende stijlen en tradities in Afrikaans 
dansen...en dat is vaak verrassend verschillend en veel meer 
gevarieerd dan wat we hier gewoonlijk onder "Afrikaanse dans" 
verstaan! Dansen met Eunice betekent ‘fun’, volgens een unieke 
swingende en dynamische formule, met plaats voor eigen inbreng van 
de deelnemers. In combinatie met warming-ups, stretching en cool-
down leidt dit tot een volledige sportieve work-out. Stap voor stap 
oefen je - min of meer inspannende - bewegingen die aaneengroeien 
tot een dans. Eunice laat ons via dans kennismaken met de Afrikaanse 
tradities, warmte, gastvrijheid en optimisme. De reeks is bestemd voor 
wie graag danst op traditionele en moderne ritmes.
Yogamatjes meebrengen!

DATUM: 8 sessies: vrijdag 6, 13 ,20 en 27 oktober van 20.00 uur tot 
21.30 uur en vrijdag 10, 17 en 24 november van 20.00 uur tot 21.30 
uur en vrijdag 1 december 2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur
PRIJZEN: € 80,00 (standaard), € 16,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Eunice Wambui
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 

ARABISCHE KALLIGRAFIE
Word je ook aangetrokken door de betoverende letters van het 
Arabisch schrift? Ben je benieuwd hoe ze gevormd worden? Moufadhel 
Adhoum is kunstenaar en laat ons kennismaken met de eeuwenoude 
kunst van Arabische kalligrafie. Hij vertelt ook graag over de Arabische 
taal en het Arabisch schrift. Je gaat zelf ook echt aan de slag en vormt 
enkele sierlijke letters. Vanuit de basisletters van het Arabisch schrift 
komen we tot een mooi werkstuk. Met fantasie en creativiteit streven 
we naar een mooi geheel dat gerust kan dienen als nieuwjaarskaartje 
of origineel geschenk. Voor wie rustig en geconcentreerd wil werken.

DATUM:  3 sessies: Donderdag 12, 19 en 26 oktober 2017 van 19.00 
uur tot 21.30 uur
PRIJZEN: € 38,00 (standaard), € 14,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Moudfadhel Adhoum
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 

 INFO EN INSCHRIJVINGEN
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw,

Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30 - e-mail vlad@vormingplus.be

www.vormingplus-vlad.be 
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.
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Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

Meer in
fo

dienst bevolking
bevolking@ninove.be
054 31 32 65

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 88 

INSPRAAKMOMENt 
ACtUALISAtIE 
MOBILItEItSPLAN
De stad maakte het voorbije jaar werk van een 
verbreding en verdieping van haar mobiliteits-
plan. Op 5 oktober wordt deze actualisatie van 
de plannen van de stad inzake mobiliteit aan 
de adviesraden gepresenteerd. Ook jij kan als 
inwoner dan je zegje doen en bent welkom op 
het inspraakmoment. 

> Donderdag 5 oktober, 19.30 uur
> Academie voor Muziek, Woord en Dans – 

Parklaan 13, Ninove

ONtVANGSt 
JUBILERENDE GROEPEN

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

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

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

BLADKORVEN

De groendienst plaatst deze maand opnieuw 
bladkorven in heel wat straten in groot Nin-
ove. In deze bladkorven kan je de afgevallen 
bladeren van de bomen in de straat gooien 
(niet je eigen tuinafval!). 

Vorig jaar werden er 118 bladkorven geplaatst. 
Wil je ook in jouw straat een bladkorf, geef 
dan een seintje aan de dienst leefmilieu.

JE CONtACtGEGEVENS 
IN HEt RIJKREGIStER
Wie zijn contactgegevens in het Rijksregister 
wil, kan die voortaan zelf invoeren via de online 
toepassing ‘Mijn dossier’ op de website van de 
FOD Binnenlandse Zaken (www.ibz.be). Door 
deze info te registreren, kunnen overheidsdien-
sten je sneller contacteren, kan je je gegevens 
in het Rijksregister nakijken en fouten signa-
liseren, checken wie je gegevens raadpleegde 
en attesten uit het Rijksregister (bv. attest 
van gezinssamenstelling) downloaden. Je kan, 
vanaf de leeftijd van 18 jaar, volgende contact-
gegevens meedelen: > vast telefoonnummer
   > gsm-nummer
   > e-mailadres
   > faxnummer.

Je gegevens doorgeven via ‘Mijn dossier’ kan 
enkel tijdens de openingsuren van het Rijksre-
gister: maandag tot vrijdag van 7 uur tot 
20.30 uur en zaterdag van 8 uur tot 13.30 uur.
Als je niet beschikt over een kaartlezer en je 
dus 'Mijn dossier' niet kan raadplegen, kan 
je langskomen bij de dienst bevolking in het 
stadhuis.
Breng dan zeker je identiteitskaart mee.

ADVIES DUItS PENSIOEN

De Federale pensioendienst organiseert op 
10 en 11 oktober informatiedagen voor 
(toekomstig) gepensioneerden die inlichtin-
gen wensen over hun aanspraak op een Duits 
pensioen.
Deze informatiedagen gaan door in de kanto-
ren van de Federale pensioendienst, Koningin 
Fabiolalaan 116, 9000 Gent.
Maak wel vooraf een afspraak via 09 248 38 11 
of  gent@pensioendienst.fgov.be.
Breng zeker je identiteitskaart en je Duitse 
verzekeringsdocumenten mee!

WIJZIGING 
OPENINGSUREN 
LOKEt tREINStAtION

Vanaf 2 oktober is het loket van het treinsta-
tion in Ninove gesloten tijdens het weekend 
en op feestdagen. Het loket blijft beschikbaar 
op weekdagen van 5.45 uur tot 13 uur. Je kan 
altijd een treinticket kopen aan de automaat 
en via de digitale verkoopkanalen.

Meer info?
NMBS, 02 528 28 28, www.nmbs.be

OMNIPAS 65+

65-plussers kunnen een jaarabonnement van 
De Lijn aankopen voor 52 euro. Dat is slechts 
1 euro per week! Met een Omnipas 65+ reis 
je overal in Vlaanderen onbeperkt met elke 
bus en tram van De Lijn, en dat tegen een 
voordeeltarief.

Hoe je abonnement aankopen? Gebruik het 
online aanvraagformulier of via de dienst 
abonnementen (www.delijn.be).
Hoe je abonnement verlengen? Gebruik het 
overschrijvingsformulier dat je via de post 
ontving als je al een Omnipas 65+hebt. Na 
betaling wordt je abonnement automatisch 
opgeladen op je MOBIB-kaart

Meer info? www.delijn.be
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wie komt in aanmerking?
> Categorie 1:  

gerechtigden op een verhoogde tege-
moetkoming van de ziekte- en invalidi-
teitsverzekering. 

> Categorie 2:  
gezinnen met een laag inkomen

 Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen 
is lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd 
met 3.399,56 euro per persoon ten laste.

 Met persoon ten laste wordt bedoeld een 
lid van het huishouden van de gerechtigde 
met een netto inkomen dat, zonder de 
gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor 
kinderen, lager is dan 3.140,00 euro.

> Categorie 3:  
personen met schuldenoverlast

 Je hebt: een collectieve schuldenregeling 
of een schuldbemiddeling, én het OCMW 
heeft vastgesteld dat je je verwarmingsfac-
tuur niet kan betalen.

verWarMInGsTOelaGe 
2017 

16% van de Vlamingen denkt 
onterecht dat ze bij het 

veranderen van elektriciteits- en aardgasleve-
rancier een verbrekingsvergoeding moeten 
betalen. Dat klopt niet! Veranderen van leve-
rancier is gratis. Je nieuwe leverancier regelt alle 
papierwerk met je huidige leverancier. Je moet 
enkel een nieuw elektriciteits- en/of aardgas-
contract sluiten. 

De verwarring is mogelijk te verklaren door 
het volgende: in hun algemene voorwaarden 
vermelden sommige leveranciers (Essent.
be, Octa+ en Mega) dat de vaste vergoe-
ding verschuldigd is per begonnen jaar. Als 
je dan als consument je contract voortijdig 
beëindigt, moet je toch de volledige jaarlijkse 
vergoeding betalen. Er zijn grote verschillen in 
de bedragen van de vaste vergoeding. Vraag 
daarom naar de algemene voorwaarden van je 
leverancier. 

Via www.vtest.be kan je zien wat de vaste 
vergoeding is van alle aangeboden elektrici-
teits- en aardgascontracten. Klik daarvoor in 
de resultatentabel in de kolom 'Totale kostprijs 
op jaarbasis' op ‘Meer’. 

Als je kiest voor de goedkoopste energiecon-
tracten bespaar je tot 278 euro 
per jaar op je energiefactuur!

Meer info? www.vreg.be     

veranderen van enerGIeleveranCIer 
KOsT Geen Geld!  

Brandstof?
Je kan per gezin in 2017 een toelage aanvragen 
voor maximum 1.500 liter brandstof. Dat kan 
niet voor:
> aardgas via aansluiting op het stadsdistribu-

tienet 
> propaangas en butaangas in gasflessen

Voor mazout, bulkpropaangas of verwar-
mingspetroleum kan je wel een toelage 
vragen.

Bedrag?
De toelage schommelt tussen 14 cent en 20 
cent per liter, het bedrag hangt af van de prijs 
van de brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe 
hoger de tussenkomst.
Het Fonds komt voor maximum 1.500 liter 
per stookseizoen en per gezin tussen.

Aanvraag
Kom je in aanmerking? Maak dan na jouw 
brandstoflevering (tussen 1 januari 2017 
en 31 december 2017) een afspraak met 
Kathleen Deslagmeulder in het OCMW, 
Burchtstraat 50, Ninove. Dit kan 
elke dinsdag- en woensdag-
voormiddag op het 
nummer 054 51 53 73. 

De afspraken gaan steeds door op dinsdag- en 
woensdagnamiddag.

Wat breng je mee?
> een kopie van je identiteitskaart
> een kopie van de leveringsfactuur of –bon
> van elk gezinslid een klevertje van het 

ziekenfonds
> het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2016-

2015
> als je in een appartementsgebouw woont: 

een attest van de eigenaar of beheerder met 
de vermelding van het aantal appartemen-
ten waarop de leveringsfactuur of –bon 
betrekking heeft

> voor categorie 3: een kopie van beschik-
king van toelaatbaarheid of attest van de 
schuldbemiddelaar.     

verwarm je met mazout, bulkpropaangas of verwarmingspetroleum? 

behoor je tot één van de hieronder vermelde categorieën? dan kan je in 

het OCMW het hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen. doe 

je aanvraag wel binnen de 60 dagen na de aankoop van de brandstof.

Meer in
fo

> OCMW, 054 51 53 73  
(dinsdag- en woensdag-
voormiddag) 

> Sociaal Verwarmingsfonds,  
tel. 0800 90 929 (gratis)

> www.ocmwninove.be of  
www.verwarmingsfonds.be
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Die energiezuinige maatregelen 
kosten nl. ook geld. En dat geld heb 

je niet altijd opzij staan. Daarom biedt het 
Vlaams Gewest via het Vlaams Energieagent-
schap (VEA) een erg goedkope lening aan die 
je bij SOLVA kan aanvragen.

In het najaar wordt de energielening hervormd. 
De maximale afbetalingstermijn verlengt van 
vijf jaar naar acht jaar. Het maximale leenbedrag 
verhoogt van 10.000 naar 15.000 euro. 

Lenen aan 0% in Ninove
Nog tot eind 2017 neemt de stad de nominale 
interest voor haar rekening zodat alle inwoners 
aan 0% kunnen lenen in plaats van aan 2%! 
Voor 2018 wordt deze mogelijkheid herbeke-
ken. Snel aanvragen is dus de boodschap.

Extra begeleiding
Behoor je tot één van de volgende doelgroe-
pen, dan krijg je extra begeleiding van SOLVA:
> personen die recht hebben op een ver-

hoogde tegemoetkoming van het zieken-
fonds (klevertje eindigt op 1)

> personen met een jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen van het huishouden lager of gelijk  
aan € 18.002,48 verhoogd met € 3.332,74 
per persoon ten laste

> personen die in schuldbemiddeling zitten 
en die hun verwarmingsfactuur niet kun-
nen betalen

> personen die het OCMW begeleidt omdat 
ze de facturen voor gas en elektriciteit niet 
kunnen betalen

> eigenaars die hun woning verhuren via een 
SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen 
uit deze doelgroep. 

Deze personen krijgen extra begeleiding om 
te bepalen welke werken moeten worden uit-
gevoerd, bij de aanvraag van de offertes en de 
keuze van een aannemer, bij de opvolging van 
de werken en bij de aanvraag van bijkomende 
premies en subsidies.

Hoe aanvragen?
Download het aanvraagformulier via  
www.so-lva.be en bezorg dit ingevuld aan 
SOLVA, energielening, Joseph Cardijnstraat 60, 
9420 Erpe Mere.

Meer info
SOLVA, energielening@so-lva.be,  
053 64 65 21, 053 64 65 28
Meer info over andere premies en voorde-
len voor energiebesparende maatregelen: 
www.energiesparen.be.     

leen aan 0% 
VOOR ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGELEN IN JE wONING 

energie verbruiken kost erg veel. 

Toch kan je flink op je energiefactuur 

besparen door energiezuinige 

maatregelen te nemen zoals 

isoleren, het plaatsen van 

thermostatische kranen, Hr+ glas, 

een zuinige verwarmingsketel, enz.

de stad steunt jou hierin!

Streekmotor23 is een 
streekfonds voor de 23 

gemeenten van Vlaamse Ardennen 
en Denderstreek. Een streekfonds 
zamelt middelen in bij inwoners 
en bedrijven en steunt daarmee 
lokale initiatieven die mens en 
omgeving ten goede komen. 

Vijf  
Pilootprojecten 
Streekmotor 23 startte met 5 pi-
lootprojecten, initiatieven die het 
welzijn van kwetsbare groepen 
verbeteren en hiervoor de omge-
ving inzetten als hefboom. 
Deze projecten haalden 50% van 

het nodige projectbudget op 
d.m.v. crowdfunding, Streekmo-
tor23 verdubbelt het opgehaalde 
bedrag met een maximum van 
5.000 euro. 

Tot de pilootprojecten behoort 
onder meer het project ‘Buiten-
gewoon Fruitig’ van Leefboer-
derij De Kanteling uit Herzele 
(fruitverwerking door mensen 
met een licht verstandelijke 
beperking) en het project ‘Een 
moestuin voor het Peperkoeken-
huis’ uit Geraardsbergen (sociaal 
moestuinieren en opstart van 
kooksessies en soepbabbels).

Tot 5.000 euro 
steun voor jouw 
project 
Vanaf 15 oktober kun je als 
lokale vereniging, jeugdbeweging, 
school, instelling, buurtcomité of 
andere informele groep je project 
indienen bij Streekmotor23 en 
zo kans maken op maximum 
5.000 euro financiële steun om 
je project te realiseren. Projecten 
moeten zich inzetten voor mens 
en omgeving.      

Meer info?
www.streekmotor23.be 
info@streekmotor23.be

sTreeKMOTOr23
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NINOFSE  
SPORTKRASJEL
Oproep kandidaten 

De Ninofse Sportkrasjel (dit 
jaar op 25 november) be-
loont Ninoofse sporters die in 
clubverband of individueel een 
bijzondere sportprestatie leverden 
het afgelopen jaar. De beste 
vrijwilliger en de beste organisatie 
krijgen ook een prijs. Er wordt ook 
een Lifetime Achievement Award 
uitgereikt.

Wil jij de sportkrasjel winnen? 
Dien dan tegen ten laatste  
31 oktober je kandidatuur in bij 
de sportdienst. 

Voorwaarden:

> in Ninove wonen of er geboren 
zijn

> in clubverband of individueel 
een bijzondere prestatie gele-
verd hebben in de periode van 
1 november 2016 t/m  
31 oktober 2017).

Wil je een vrijwilliger in je sportclub 
eens extra in de bloemetjes zetten, 
laat het dan weten aan de sport-
dienst! Sportclubs aangesloten bij 
de sportraad krijgen de formulieren 
automatisch toegestuurd.

Het reglement met vereisten en 
prestaties vind je op 
www.sportraadninove.be.

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

SPORT NA 
SCHOOL

De sportdienst zet opnieuw in 
op naschoolse sport en neemt 
terug deel aan het project ‘sport 
na school’, een organisatie van 
Stichting Vlaamse Schoolsport en 
Sport Vlaanderen.
Dankzij dit project kunnen leer-
lingen van het secundair onder-
wijs sporten aan democratische 
prijzen in zwembad “De Kleine 
Dender”, sporthal ’t Sportstekske 
(boksen) en bij fitnessclub 9400:

Waar?

> Zwemmen in zwembad De 
Kleine Dender: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag: 
van 15.30 uur tot 18 uur

> Boksen in de sporthal: woens-
dag 13.30 uur tot 14.30 uur

> fitness bij fitnessclub 9400, 
Burchtdam 58, Ninove: maan-
dag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: 15.30 uur tot 18 uur, 
woensdag: 12 uur tot 16 uur.

Prijs?

> Periode 1: oktober 2017 tot 
januari 2018: 30 euro

> Periode 2: februari 2018 tot 
mei 2018: 30 euro

Schrijf je in voor periode 1 + 2 
dan betaal je 45 euro.

Vraag de SNS-pas en folder met 
bijkomende inlichtingen in je 
school of bij de sportdienst.

SPORTYwEEK 
VOOR SENIOREN: 
16 TOT  
20 OKTOBER

Op het programma: verschillende 
dansvormen, teamspelen, gym, 
conditiecircuit, drums alive…
Activiteiten op maandag, dins-
dag, woensdag en vrijdag van 
9 uur tot 12 uur, welkom vanaf 
8.30 uur voor de koffie.

> Prijs: 4 euro/halve dag

> Inschrijven bij de sportdienst.

Noteer in je agenda
> 8-15-22-29 november 

2017: linedance, van  
9.30 uur tot 11.00 uur, 
stedelijke sporthal

> 11 november 2017: 
COACHme: opleidingsmo-
ment voor trainers, begelei-
ders, Sportcentrum Schotte

> 18 november 2017: 
Barabarian Obstacle Run: 
vernieuwd parcours van 6 
en 10 km in het provinciaal 
domein De Gavers     

MaTerIaal UITlenen
Wil je een feest, tentoonstelling of toneel organiseren met je 

vereniging? Dan heb je materiaal nodig. In de vorige editie 
van Ninove Info kon je lezen dat je bij de stad als erkende vereniging 
gratis materiaal kan uitlenen. Is het materiaal dat je nodig hebt niet 
beschikbaar bij de uitleendienst van de stad, dan kan je altijd terecht bij 
de provinciale uitleendienst.

Opendeur provinciale uitleendienst
Wil je een kijkje gaan nemen wat je bij de provinciale uitleendienst kan 
lenen en hoe? Dan ben je welkom op de opendeurdagen.

Waar en wanneer? 
> Magazijn Gent, Kapiteinstraat 55 – donderdag 5 oktober van 15 uur 

tot 20 uur
> Magazijn St. Niklaas, Lamstraat 113 – donderdag 19 oktober van  

15 uur tot 20 uur
> Magazijn Geraardsbergen, Zakkaai 113 – donderdag 9 november  

van 15 uur tot 20 uur

Inschrijven is aanbevolen: 
uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be, 09 253 40 38

Meer info? www.oost-vlaanderen/uitleendienst      
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Ontmoet o.a. volgende 
bedrijven met vacatures:

> Bpost & Start People  
(uitzendarbeid en HR dienst-
verlener), Ninove 

> SanorRice Belgium NV  
(producent rijst- en maïswa-
fels), Zottegem 

> Tempo-Team (uitzendarbeid 
en HR dienstverlener), Ninove 

> Nebim NV (totale transport-
service), Mariakerke & Ninove 

> Infano (opvang van kinderen 
van 0-12 jaar), Ternat 

> ElitPromo (verkooppromotie-
bureau), Harelbeke 

> Leerpunt Zuid-Oost-Vlaan-
deren, Ninove 

> Belgische Spoorwegen,  
Brussel 

> PWA (Plaatselijk Werkgelegen-
heidsAgentschap) Ninove 

> AGO Jobs&HR, Kortrijk 

> Solidariteit voor het Gezin, 
Aalst 

> Thuishulp Bond Moyson, 
Zwijnaarde 

> Randstad (uitzendarbeid en 
HR dienstverlener), Ninove 

> Vio Interim, gespecialiseerde 
uitzendorganisatie in de sec-
toren productie, logistiek, sales 
en services, Ninove 

> Adecco Ninove, recruteert o.a. 
voor Ikea, La Lorraine, H&M, 
enz. 

JObbeUrs 
‘allen aan 
HeT WerK’

Koopzondag en 
‘Get Ready’ op  
zondag 1 oktober 
Optreden op het plein vóór Ninia 
Shopping Center, Centrumlaan 
om 14.30 uur. Vergeet zeker je fo-
totoestel niet want nadien kan je 
op de foto met Get Ready tijdens 
een leuke meet en greet. 
Alle winkels zijn open van 11 uur 
tot 18 uur. 

Griezelen met  
Ninia Shopping 
Center op dinsdag 
31 oktober
Griezel in het Ninia Shopping 
Center mee tijdens de Hal-
loweenworkshop voor kinderen. 
Groot knutselfeest tussen 13 uur 
en 16 uur. Inschrijven kan via  
jessica.debaudringhien@agrea-
lestate.eu.  
De workshop is gratis, plaatsen 
zijn beperkt     

nIeUWs van  
de OnderneMers
NINIA SHOPPING CENTER 
NODIGT uIT

de dienst lokale economie organiseert in samenwerking 

met de vdab een jobbeurs op 12 oktober in de Kuip, 

Parklaan 1, ninove.

Ben je eigenaar van een tweede woning en wil je zorgeloos verhu-
ren? Verhuur je woning dan via een sociaal verhuurkantoor! Een 

sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze 
daarna te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. 

Voordelen

Als verhuurder geniet je drie belangrijke voordelen: 
> je bent zeker van je huurinkomsten: het kantoor betaalt iedere maand 

stipt de huur.
> er zijn mooie financiële voordelen zoals renovatiepremies, fiscaal voordeel, …
> je bent verlost van alle administratieve rompslomp
De huurprijs is marktconform maar wel net lager dan een private marktprijs.
Wil je weten wat het écht betekent om te verhuren via een sociaal ver-
huurkantoor? Luister naar het verhaal van Guy en Yoke. Ontdek 
hoe zij het verhuren via een sociaal verhuurkantoor ervaren in het film-
pje op www.oost-vlaanderen.be/socialeverhuurkantoren

Sociaal verhuurkantoor in Ninove 

Het sociaal verhuurkantoor Zuid Oost-Vlaanderen vzw is actief in Ninove. 
Je kan hen telefonisch bereiken (053 39 40 70) of via mail (info@svkzovl.be). 

Meer info? >  www.svkzovl.be
  > OCMW Ninove, dienst huisvesting (Burchtstraat 50),  

  Kathleen.deslagmeulder@ocmw.ninove.be, 
   054 51 53 73, tim.willems@ocmw.ninove.be      

VERHUUR JE WONING VIA 
EEN SOCIAAL VERHUURKANtOOR

Meer in
fo

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

Meer info? www.niniashoppingcenter.be

> SBS Skill Builders, profes-
sioneel en projectmatig be-
geleiden van werkzoekenden, 
Nieuwerkerken 

> Secretary Plus, meertalige as-
sistants selecteren, rekruteren 
en uitzenden, Aalst 

> Dematic-Egemin, automatise-
ring, logistiek en professionele 
adviesverlening in distributie, 
voeding, farma, enz., Zwijn-
drecht 

> Bouwwerken De Ruyck, 
Denderwindeke 

> B&A Technics, technische 
outsourcing, Heldergem 

> Besix-Van Den Berg, riole-
ringsaanleg, milieusanering 
en verharding van publieke 
ruimtes, Schelle 

> Zazou, Maldegem

> Defensie, Gent 

> VDAB (je kan bovendien gratis 
je cv laten checken!). 

> Politie, stad, OCMW, Ninove

De aangeboden functies situeren 
zich op alle niveaus, en richten 
zich zowel naar administratie, 
techniek en beroep. Je kan je 
onmiddellijk kandidaat stellen, 
neem dus voldoende cv’s mee.    

 

Praktisch

> 12 oktober
> De Kuip, Parklaan 1, Ninove
> 14 uur tot 17 uur
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Elke woensdag 
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb je zin 
in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? In Babbelo-
nië ontmoeten Nederlandstali-
gen en anderstaligen elkaar. 

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1

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

Ardennen-Dender

1 oktober 
Kermis Lieferinge 
Kermis Appelterre

1 oktober 
Jazzmadd  
Petros Klampanis Duet

> Wat? Petros Klampanis 
groeide op in het Griekse 
eiland Zakynthos, omringd 
door mediterrane- en Balkan 
volksmuziek. Op 1 oktober is 
hij bij Jazzmadd te horen met 
jazzpianist, componist SHAI 
MAESTRO. 

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

> Uur? 20 uur
> Wie? vzw Duende

3, 10 en 17 oktober 
EHBO van de fiets

> Wat? Als je zelf kleine 
praktische problemen met je 
fiets wil oplossen, kan je hier 
terecht.  

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12 (ingang via  
E. De Deynstraat)

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

5 oktober  
Inspraakmoment  
actualisatie mobiliteitsplan 

> Wat? De stad maakte het 
voorbije jaar werk van een ver-
breding en verdieping van haar 
mobiliteitsplan. Deze actualisa-
tie van de plannen van de stad 
inzake mobiliteit worden aan 
de adviesraden gepresenteerd. 

Ook jij kan als inwoner dan je 
zegje doen en bent welkom op 
het inspraakmoment. 

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

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Dienst mobiliteit

6 oktober 
Afrikaans dansen

> Wat? Eunice Wambui is een 
Belgische van Keniaanse af-
komst. Zij laat je kennismaken 
met verschillende stijlen en 
tradities in Afrikaans dansen en 
dat is vaak verrassend verschil-
lend en veel meer gevarieerd 
dan wat we hier gewoonlijk 
onder "Afrikaanse dans" ver-
staan!  

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12 (ingang via  
E. De Deynstraat)

> Uur? 20 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

7 oktober 
Voorleesuurtje:  
Allemaal Beestjes

> Wat? Het eerste voorleesuurtje 
van het najaar wordt een echte 
beestenboel! De kinderen 
zitten vooraan bij de verteller 
en de ouders blijven aanwezig. 
Na de verhalen knutselen rond 
het thema. Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus schrijf zeker in 
via bib@ninove.be.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12
> Uur? 10.30 uur
> Wie? Bib Ninove

7 oktober 
Gezelschapsspellenavond 
Kierewiet

> Wat? Je speelt Stratego, Mo-
nopoly en Cluedo, Dragons, 
Code Names, Colt Express en 
uitdagende hersenkrakers zoals 
Puerto Rico, Ticket to Ride, 
Terra Mystica

> Waar? Buurthuis 't Kouterken, 
Kouterbaan 34, Okegem

> Uur? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

7 en 8 oktober  
Garage Neven toont werk 
van Paul Gees

> Wat? 1 garage / 1 kunstenaar 
/ 1 weekend. Garage Neven 
is een ruimte waarin kunst-
werken zich vertonen aan een 
publiek. Paul Gees presenteert 
er werk gedurende 1 weekend. 

> Waar? Garage Neven, Vest-
barm 50, Ninove

> Uur? Zaterdag van 19 uur tot 
22 uur en zondag van 11 uur 
tot 18 uur

> Wie? Garage Neven

12 oktober 
Arabische Kalligrafie

> Wat? Moufadhel Adhoum 
is kunstenaar en laat je ken-
nismaken met de eeuwenoude 
kunst van Arabische kalligrafie. 
Je gaat zelf ook aan de slag en 
vormt enkele sierlijke letters. 

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12 (ingang via  
E. De Deynstraat)

> Uur? 19 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

12 oktober  
Jobbeurs 

> Wat? De stad organiseert in 
samenwerking met de VDAB 
een jobbeurs. De aangeboden 
functies situeren zich op alle 
niveaus, en richten zich zowel naar 
administratie, techniek en beroep. 

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

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

14 oktober 
Babymassage

> Wat? Workshop babymassage 
voor maximum 12 baby’s en 
begeleiders (baby’s tussen 1 en 
10 maanden) 

> Waar? Turnzaal gemeen-
teschool Denderwindeke, 
Edingsesteenweg 344

> Uur? 9.30 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwin-

deke

Staat jouw  
activiteit al  
in Ninove Info?
Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? Voer de gegevens in 
op www.ninove.be (startpagina)> 
‘Geef zelf je activiteit in’ ! De 10e 
van de maand voorafgaand aan 
de maand van publicatie trekken 
wij een lijst uit deze UiTkalender. 
Gegevens die later worden inge-
geven, zullen enkel verschijnen 
in de digitale kalender, niet in de 
gedrukte versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-leden 
worden niet opgenomen.

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

UiTKalender

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

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

Staat het logo van Vlieg bij een 
activiteit? Dan is dit een activi-
teit voor kinderen (-12 jaar) 
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14 tot 22 oktober 
Tentoonstelling  
Kunstateljee +3

> Wat? Tentoonstelling met de 
werken van de cursisten teke-
nen/schilderen en kantklossen 
voor 50-plussers.

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

> Uur? Op werkdagen tijdens 
de kantooruren, zaterdag en 
zondag van 14 uur tot 17 uur.

> Wie? Dienst cultuur

15 oktober 
Kermis Appelterre

15 oktober 
Dag van de Trage Weg

> Wat? Twee bewegwijzerde 
wandelingen (5 km en 9 km), 
voorstelling van het digitale 
luik van het sociaal artistiek 
project MuN’Ha, en van een 
eerste ontwerp inrichting 
speeltuin-open ontmoetings-
ruimte in Nederhasselt.

> Waar? Grasperk achter Hof ter 
Beke, Beekstraat 6, Nederhasselt

> Uur? 13.30 uur. Vrije start van 
de wandelingen tussen  
14.15 uur en 15 uur

> Wie? Dienst mobiliteit

15 oktober 
De taal van de hond

> Wat? Lezing rond hondentaal, 
boordevol voorbeelden uit de 
dagelijkse praktijk.

> Waar? Kwispelturig, Elisa-
bethlaan 30, Ninove

> Uur? 18 uur
> Wie? Kwispelturig

16 oktober 
Digitale Week 2017 -  
Op de cover van je  
favoriete jeugdboek

> Wat? Kom naar de bib, kies je 
favoriete cover van een jeugd-
boek, neem de juiste pose aan 
en de nieuwe cover wordt 
digitaal vastgelegd

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 16 uur tot 20 uur
> Wie? Bib

16 tot 20 oktober 
Sportyweek voor senioren

> Wat? Verschillende dans-
vormen, teamspelen, gym, 
conditiecircuit, drums alive,…
voor 50-plussers

> Waar? Sporthal Ninove, 
Parklaan 15

> Uur? Maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9 uur 
tot 12 uur

> Wie? Sportdienst

17 oktober 
Lezing Bruno Vanobbergen  
Kinderrechten uit de  
kinderschoenen

> Wat? Lezing ‘Kinderrechten 
uit de kinderschoenen’ door 
Bruno Vanobbergen, kinder-
rechtencommissaris 

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12

> Uur? 20 uur
> Wie? Gezinsbond Appelterre

17 oktober 
Infoavond voorschoolse 
kinderopvang

> Wat? Wil je onthaalouder wor-
den? Tijdens deze infoavond 
verneem je diverse mogelijk-
heden om te kunnen starten 
bij jou thuis of op locatie. Des-
kundigen nemen het woord 
en geven jou graag meer uitleg 
over de verschillende facetten 
van de job.

> Waar? IBO 't Kadeeken, 
Parklaan 13A, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

19 oktober 
Filmvoorstelling  
I Daniel Blake

> Wat? Filmvoorstelling in het ka-
der van de Werelddag van verzet 
tegen armoede. Zie ook p. 6

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

20 oktober 
Postwaardenstukken

> Wat? Filatelie en erfgoed: van 
briefkaarten en kaartbrieven 
tot postogrammen

> Waar? Vergaderzaal zwembad 
De Kleine Dender, Parklaan, 
Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Postzegelkring Ninove

22 oktober 
Wandeling Atembeke

> Wat? Wandeling in Atembeke 
o.l.v. Eric De Saedeleer. 

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

> Uur? Samenkomst om 14 uur
> Wie? Davidsfonds Ninove
 
26 oktober 
Opendeurdag IBO  
‘t Kadeeken

> Wat? IBO ’t Kadeeken zet 
de deuren open. Breng een 
bezoekje en maak kennis met 
de coördinator en kinderbe-
geleiders. Je kan ook een kijkje 
nemen in het gebouw.

> Waar? IBO ’t Kadeeken, 
Parklaan 13A, Ninove

> Uur? Van 16 uur tot 19 uur
> Wie? IBO ’t Kadeeken

27 oktober 
Herstquiz

> Wat? 2de Herfstquiz. 4 per-
sonen per ploeg, 20 euro per 
ploeg. Inschrijven via info@
dfwinnik.be met vermelding 
ploegnaam en telefoonnum-
mer contactpersoon.

> Waar? Trefpunt Denderwin-
deke, Bokkendries 9, Dender-
windeke

> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds  

Denderwindeke/Ninove 

27 oktober  
Lezing: Toen de dieren nog 
spraken 

> Wat? Natuur-educatieve 
comedyvoorstelling  
over de  

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

Meer in
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UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

communicatie tussen mensen, 
dieren, planten, in geuren en 
kleuren en wat er zoal kan 
mislopen.

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 100, 
Outer

> Uur? 20 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

28 oktober 
Digitale Week 2017 -  
Reizende stickermachine

> Wat? Maak je eigen sticker 
en personaliseer hiermee je 
persoonlijke spulletjes.

> Waar? Bib, Gaanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 10 uur tot 13 uur
> Wie? Bib

30 oktober tot 5 november 
Showbeest herfstkamp 

> Wat? Als je je talent nog 
niet kent, maar wel creatief, 
muzikaal of sportief bent, kom 
dan een weekje genieten. Ga 
op zoek naar wat je leuk vindt 
want talent zit in elk kind! 

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

> Uur? 8 uur tot 17 uur
> Wie? vzw Showbeest

31 oktober 
Digitale Week 2017 –  
Bezoek de bib virtueel

> Wat? Met de BibArt Virtual 
Reality-bril wandel je virtueel 
door de bib.

> Waar? Dinsdagmarkt, Graan-
markt

> Uur? Van 9 uur tot 12 uur
> Wie? Bib



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.

1 OKTOBER 
START VAN DE HuISAPOTHEKER

Vanaf 1 oktober kan je zelf een apotheker kiezen als je huis-
apotheker. Dit is je vertrouwde apotheker die je kiest om je 

medicatie op te volgen en je te begeleiden bij het goed gebruik van 
geneesmiddelen. Hierbij bezorgt je huisapotheker jou een persoonlijk 
medicatieschema dat steeds aangepast wordt wanneer nodig. 

Waarom een huisapotheker kiezen?

Meerdere geneesmiddelen op een correcte 
manier innemen is niet altijd gemakkelijk. Dit 
kan voor verwarring zorgen, niet alleen bij jou 
maar ook bij je verschillende zorgverleners. Je 
huisapotheker is dé persoon die een volledig 
overzicht heeft van alle geneesmiddelen die jij 
neemt. Hij zal onder andere:

> bij elke aflevering van een geneesmiddel 
gaan kijken in je medicatiehistoriek, om na 
te gaan of dit geneesmiddel werkelijk veilig 
is voor jou.

> ook alle geneesmiddelen zonder voorschrift 
registreren, alsook gezondheidsproducten 
die invloed kunnen hebben op de werking 
van je andere geneesmiddelen.

> al deze relevantie informatie delen met de 
andere apothekers bij wie jij langsgaat via 
een gedeeld farmaceutische dossier, zodat 
je bijvoorbeeld ook bij de apotheker van 
wacht het correcte advies krijgt.

> samenwerken met je huisarts en andere 
zorgverleners voor het uitvoeren van je 
behandeling.

> een medicatieschema voorzien dat je kan 
meenemen naar je andere zorgverleners 
zodat men daarmee rekening kan houden 
bij je verdere behandeling (bv. in het zieken-
huis). 

Wens je meer te 
weten over wat deze 
dienstverlening voor 
jou kan betekenen? 
Praat erover met je 
apotheker!     

50 jaar huwelijk
Freddy Lauwerier,  
geboren op 21 april 1945,
met Diana Muylaert,  
geboren op 12 oktober 1948.
Gehuwd op 26 oktober 1967.
Wonend in Appelterre.

60 jaar huwelijk
Victor De Weghe,  
geboren op 11 september 1936,
met Agnes Van Lierde,  
geboren op 17 november 1934.
Gehuwd op 11 oktober 1957.
Wonend in Ninove.

Gustaaf Antoons,  
geboren op 19 juli 1932,
met Marie-José Otte,  
geboren op 23 januari 1930.
Gehuwd op 18 oktober 1957.
Wonend in Meerbeke.

65 jaar huwelijk
Roger Grijseels,  
geboren op 20 april 1929,
met Germaine Beeckman,  
geboren op 25 augustus 1930.
Gehuwd op 27 oktober 1952.
Wonend in Ninove.
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Van jong naar
WORD VRIJWILLIGER 
BIJ tELE-ONtHAAL 

Vorig jaar contacteerde een recordaantal (27.284) Oost-Vlamingen de 
hulplijn 106 met kleine en grote zorgen: relatie of familiale problemen, 
moeilijkheden met de gezondheid, psychische problemen, eenzaam-
heid, verslaving, misbruik…

Nieuwe vrijwilligers zijn broodnodig om de 
stijgende vraag naar een anoniem luisterend 
oor  te beantwoorden Misschien kan jij 
daarbij helpen. Wil jij luisteren? Word dan 
vrijwilliger (4 uur/week) en neem contact op 
met Tele-Onthaal!

Meer info? www.tele-onthaal.be
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•  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!

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’’

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



P i t  i n  h u i s  ?
Ve r o n o v e  v l o e r e n !

Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove | 054/33.10.89 | www.veronove.be 
di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u | za  10u-12u & 13u30-16u30 | zon- & maandag gesloten  

CHECK 

VERONOVE OP

JIJ PLAATST ZELF?
JIJ KRIJGT KORTING!


