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Ninove in je broekzak
Sociaal Huis gaat digitaal

Verkiezingen op 14 oktober



• 100% onafhankelijk

• begeleiding van A tot Z

• gratis hypotheek.expert

Leningen vergelijken
bij 25 banken?
Dat is kinderspel!

hypotheek.winkel Ninove
Onderwijslaan 45 bus 8 9400 Ninove

Tel. 054 69 01 01 Gsm 0472 66 44 52
ninove@hypotheekwinkel.be

Bent U correct verzekerd? 
Wij kijken dit gratis na voor u!                                                            

Contacteer ons vrijblijvend!

Op zoek naar kinderopvang?
Wens je onthaalouder te worden en

woon je in Ninove-centrum?
Contacteer ons vrijblijvend!

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

www.landelijkekinderopvang.be

.

•  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!
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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 25 oktober om 19.30 uur in het 
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel 
via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op  
22 en 23 oktober om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.
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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

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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Meer info
dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be 
054 31 32 59

VERKIEZINGEN 
GEMEENTERAAD EN PROVINCIERAAD
14 OKTOBER 

Wat breng je  
mee naar het 
stembureau?
> Je moet je persoonlijk aanmel-

den bij je kiesbureau op zon-
dag 14 oktober, van 8 uur tot 
13 uur. Breng je identiteitskaart 
en je oproepingsbrief mee. 

> Stem je bij volmacht voor 
iemand anders, breng dan 
volgende documenten mee 
naar het kiesbureau van de 
volmachtgever:

- je identiteitskaart
- je eigen oproepingsbrief
- de oproepingsbrief van de 

volmachtgever
- het volmachtformulier
- het attest dat de onmogelijk-

heid om te gaan stemmen, 
staaft (zie hieronder).

Wanneer kan je 
volmacht geven?
Wanneer je zondag 14 oktober 
niet persoonlijk kan gaan stem-
men, ben je verplicht iemand 
anders een volmacht te geven 
om in jouw naam een stem uit 
te brengen. Iedere kiezer mag 
slechts 1 volmacht krijgen!
 
Je kan een volmacht geven in de 
volgende gevallen:

> je bent omwille van medische 
redenen niet in staat om naar 
het stembureau te gaan. Je 
voegt dan een medisch attest 
bij de volmacht.

> je bent om beroeps- of dienst-
redenen in het buitenland. 
Je voegt bij de volmacht een 
attest van de werkgever met 
de bevestiging dat je op  
14 oktober 2018 om beroeps- 
of dienstredenen niet kan gaan  
stemmen. Ook de leden van 
je gezin die met jou in het 
buitenland verblijven,  
kunnen op  

basis van dat attest een vol-
macht geven.

> je bent in België, maar je moet 
op de dag van de verkiezingen 
werken. Je voegt dan bij de 
volmacht een attest van de 
werkgever met de bevestiging 
dat je op 14 oktober 2018 om 
beroeps- of dienstredenen niet 
kan stemmen.

> je oefent het beroep van schip-
per, marktkramer of kermis-
reiziger uit. Je voegt dan bij de 
volmacht een attest waaruit 
de uitoefening van je beroep 
blijkt. Dat attest kan je verkrij-
gen bij de dienst bevolking. 
Ook de leden van je gezin die 
met jou samenwonen, kunnen 
op basis van dat attest een 
volmacht geven.

> je kan niet naar het stem-
bureau gaan om redenen in 
verband met je geloofsover-
tuiging. Je voegt dan bij de 
volmacht een attest van de 
religieuze overheid met de 
bevestiging dat je op 14 okto-
ber 2018 onmogelijk naar het 
stembureau kan gaan.

> je bent student en kan om 
studieredenen niet naar het 
stembureau gaan. Je voegt dan 
bij de volmacht een attest van 
de directie van de instelling 
waar je studeert.

> je verblijft tijdelijk in het 
buitenland om andere redenen 
dan hierboven vermeld. Je 
voegt dan bij de volmacht een 
attest, dat je kan verkrijgen bij 
de dienst bevolking, waarmee 
deze de onmogelijkheid om 
op 14 oktober 2018 naar het 
stembureau te gaan, vaststelt 
aan de hand van de nodige 
bewijsstukken.

Op zondag 14 oktober trekken we naar het stembureau 

voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraad.

Volmacht- 
formulieren
Op zaterdag 13 oktober en zon-
dag 14 oktober is de dienst be-
volking open van 9 uur tot 12 uur. 
Je kan er dan terecht voor het 
afhalen van volmachtformulieren 
(deze kan je ook downloaden via 
www.ninove.be), een duplicaat 
van je kiesbrief en gegevens over 
de kiesbureaus.

Hoe stem je geldig?
Je kan geldig stemmen door het 
uitbrengen van:

> een lijststem. Je kleurt daarvoor 
het vakje bovenaan de lijst in.

> een naamstem. Je kleurt 
daarvoor het vakje naast één 
of meerdere naamstemmen op 
eenzelfde lijst in of je geeft een 
lijststem in combinatie met 
een of meer naamstemmen 
binnen dezelfde lijst.

LAAT JE RIJDEN DOOR DE  
MINDER MOBIELEN CENTRALE!

Vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale staan paraat om inwoners 
naar het stembureau te vervoeren. Zo wil het Sociaal Huis de verkiezin-
gen toegankelijker maken. 

Hou rekening met de volgende regels:

> De normaal geldende tarieven en voorwaarden om gebruik te maken 
van de centrale zijn van toepassing. Zo moet je al lid zijn van de cen-
trale en over een beperkt inkomen beschikken. 

> Meld je ten laatste vrijdag 5 oktober aan bij de Minder Mobielen Centrale. 

> Je zal een tijdstip doorkrijgen van de Minder Mobielen Centrale 
waarop je moet klaarstaan om samen met andere inwoners uit jouw 
buurt naar het stemlokaal te worden vervoerd. 

Vrijwilligers gezocht
De Minder Mobielen Centrale zoekt nog steeds vrijwillige chauffeurs, 
voor de verkiezingsdag én de vaste werking. Neem contact op als je 
interesse hebt.

Meer info? 
Sociaal Huis, Minder Mobielen Centrale, 
mobiel@sociaalhuisninove.be, 0476 96 29 50     
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ochtends welke zaak het lekkerste 
menu heeft die dag. Tof, toch? 
Van de handelaars die je niet 
volgt, krijg je natuurlijk niets te 
zien, dus je wordt niet gespamd. 
Alles is op jouw maat.”

Merk je dat de  
app ‘leeft’ bij  
de Ninoofse  
handelaars?
We zitten uiteraard nog in de op-
startfase, en testen nog volop alle 
mogelijkheden. Het is natuurlijk 
een extra communicatiekanaal 
dat we up-to-date moeten hou-
den, maar het loont de moeite. 
En we hopen dat de inwoners 
van onze stad de app massaal 
gaan downloaden (lacht), al zal 

Je hebt een  
handelszaak in 
Ninove. Zitten  
jullie op de  
stadsapp?
“Ja, we hebben ons meteen 
aangemeld (lacht). We zijn 
ervan overtuigd dat de app toch 
wat extra te bieden heeft voor 
onze klanten, naast de klassieke 
kanalen, zoals advertenties en de 
sociale media, zoals Facebook. 
Met de klanten die ons volgen via 
de app, kunnen we bijvoorbeeld 
promoties delen, die ze meteen 
kunnen bestellen. Als gebruiker 
krijg je dus advertenties op maat 
van je interesses. Ga je ’s middags 
graag lunchen? Dan volg je je 
lievelingsrestaurants en kijk je ’s 

ook dat moeten groeien. Maar 
eens je weet dat je via die weg 
makkelijk door de Ninoofse 
activiteiten kan scrollen en ze 
meteen in je agenda kan zetten, 
én je de handelaars, resto’s 
en cafés op zak 
hebt … dan instal-
leer je de gratis 
app toch gewoon?”

De app is beschik-
baar in de App Sto-
re en in Google Play.

VERKIEZINGEN 
GEMEENTERAAD EN PROVINCIERAAD
14 OKTOBER 

“De stadsapp krijgt 
de volgende 

maanden nog 
enkele handige 
extra functies”

Diether Nachtergaele: 
“Ga je ’s middags graag 
lunchen? Dan volg je je 
lievelingsrestaurants en kijk 
je ’s ochtends welke zaak 
het lekkerste menu heeft 
die dag. Tof, toch?”

De dienst lokale economie en de stad rollen vanaf  

1 oktober hun stadsapp uit. Het is dé plek om je klanten 

te informeren en mensen kennis te laten maken met je 

zaak. Heb je nieuwe producten, doe je een actie, of wil 

je je weekmenu delen? Dat kan. Dat is handig voor jou, 

én voor je volgers. Als gebruiker van de app krijg je er 

ook nog de Ninoofse UiT-activiteitenkalender bovenop. 

Overtuigd? Diether Nachtergaele, de voorzitter van de 

Vereniging Handelaars Ninove (VHN), alvast wel.

NINOVE IN 
JE BROEKZAK 

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

Meer info
dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 33 63

Van vrijdag 5 t.e.m. 
zondag 7 oktober 

bedanken en verwennen onze 
winkeliers hun klanten met leuke 
acties en activiteiten.

Check op www.weekendvan-
deklant.be welke winkels deelne-
men, of ze enkel zaterdag of ook 
op zondag open zijn, welke actie 
ze voorzien en of ze deelnemen 
aan de nationale wedstrijd 
(waardoor je een safari voor 2 
personen naar Kenia kan winnen, 
een jaar lang shopplezier voor je 
huisdier, 1 jaar elke maand een 

ruiker bloemen, een cadeaubon 
voor  2 personen voor een  
'Ontdek Wellnes-dag', of kras-
loten ter waarde van 100 euro.
Zaterdag 6 oktober parkeer je 
gratis in de volledige binnenstad. 

Zondag 7 oktober is Ninia shop-
ping center open van 10 uur tot 
18 uur. Tussen 14 uur en 15.45 uur 
komen Andy Peelman en 
Tinneke Hombeeckx, bekend uit 
de Buurtpolitie, naar het shop-
pingcenter. 
Meer info op 
www.niniashoppingcenter.be.   

WEEKEND VAN DE KLANT

Toekomstige  
functies
De Ninoofse stadsapp krijgt de 
volgende maanden nog enkele 
handige extra functies. Zo zal 

je makkelijk een 
melding kunnen 
doen bij de stad 
van bv. overlast of 
zwerfvuil. Hoe dat 
werkt? Je maakt 
een foto, laadt 
‘m op en stuurt 

hem door. Ook de toeristische 
bezienswaardigheden zullen een 
plaatsje krijgen op je smartphone. 
Blijf je graag op de hoogte van 
de nieuwe mogelijkheden? Volg 
ons op Facebook (facebook.com/
stadninove) of abonneer je op 
onze nieuwsbrief (www.ninove.be)! 

Heb je een winkel of horeca-
zaak en wil je graag meer info 
over de app? Neem contact op 
met de dienst lokale economie 
van de stad.     
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“Weet je dat je in Ninove de laag-
ste kans hebt op een wonin-

ginbraak van heel België?”, vraagt de Ninoofse 
korpschef Philippe De Cock. “Dat blijkt zowel 
uit onze cijfers van vorig jaar, als uit die van 
verzekeraar AXA, die dit onderzocht. 84 
woninginbraken hadden we in 2017, wat het 
laagste aantal ooit is in de stad. En ook het 
aantal inbraken in bedrijven of handelszaken 
bleef met 27 heel laag, op het niveau van het 
jaar ervoor. Maar elk delict is er een te veel, 
dus blijven we ons inspannen om dat cijfer 
nog verder te doen dalen.”

Overlast
“Die cijfers zijn natuurlijk niet alleen de ver-
dienste van de politie. Er kwamen de voorbije 
jaren bijvoorbeeld BuurtInformatieNetwerken 
(BIN), waarmee de stad haar burgers heeft 
aangemoedigd om verdachte feiten, criminali-
teit of overlast meteen bij ons te melden.  
De BIN’s zijn een groot succes. In die mate 
zelfs, dat wij, als politie, de grootste moeite 
hadden om dit project tijdig van start te laten 
gaan”, verduidelijkt de korpschef. “En dan zijn 
er ook nog de gemeenschapswachten die 
vorig jaar zijn gestart. Samen met hen kunnen 
we overlast nog beter aanpakken en nog meer 
inzetten op preventie.”

Korpschef Philippe De Cock: ”We zitten qua 
geweldmisdrijven op het openbaar domein 
op het laagste peil van de voorbije jaren.”

HOE BEVEILIG 
JIJ JE WONING? 
Is jouw woning goed beveiligd tegen inbraak? Doe je voor het slapengaan 

altijd de deuren op slot en laat je de laptop niet voor het raam slingeren? 

Enkele kleine tips kunnen vaak helpen om een inbraak te voorkomen. 

Daarom nemen de stad en de lokale politie op vrijdag 26 oktober opnieuw 

deel aan de actie ‘1 dag niet’, de nationale actiedag tegen woninginbraken.

125 in 2014 155 in 2015 89 in 2016 84 in 2017

GEWELD IN DE 
PUBLIEKE RUIMTE

267 in 2014

254 in 2015

289 in 2016

243 in 2017

135 in 2014 123 in 2015 91 in 2016 141 in 2017

sterker gestegen. Vermoedelijk heeft dat te 
maken met de stijgende verkoop van het aan-
tal fietsen, met dank aan de elektrische fiets. 
Een groot deel van de fietsen wordt in Ninove 
gestolen aan het station. Maar door de camera 
die de stad er plaatste, hebben we nu een stuk 
meer controle over de fietsenparking. Binnen-
kort komt er trouwens een tweede, zodat we 
de parking nog beter kunnen monitoren. En 
zodra de NMBS ingaat op ons verzoek om een 
camera te plaatsen op de fietsstalling zelf, kun-
nen we de volledige zone in beeld brengen.”

Krachtig hulpmiddel
“De camera’s zijn echt een krachtig hulpmid-
del; ze schrikken niet alleen af, maar helpen 
ook om daders te identificeren en gestolen 
fietsen terug te vinden’’, aldus Philippe De 
Cock. “We hopen ook dat het onveiligheids-
gevoel in de stationsbuurt verdwijnt. Want 
op basis van onze cijfers moet je gewoon be-
sluiten dat de stationsbuurt van Ninove zeker 
niet onveiliger is dan die in andere steden en 
gemeenten, integendeel. We zitten bovendien 
qua geweldmisdrijven op het openbaar do-
mein op het laagste peil van de voorbije jaren”, 
zegt de korpschef. “Maar uiteraard doen we er 
alles aan om het nóg beter te doen.”

Welke acties de politie en de stad on-
dernemen voor ‘1 dag niet’ vind je op 
www.1dagniet.be.     

Elektrische fiets
“We mogen dus gerust stellen dat Ninove 
een veilige stad is. Wel zijn de fietsdiefstallen 
het voorbije jaar fors gestegen, met vijftig 
procent zelfs. Al is het gemiddeld 
aantal fietsdiefstallen in ver-
gelijkbare politiezones nóg Meer info

Politie
054 31 32 32
pz.ninove.info@police.belgium.eu 
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Meer info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

Je vindt er alle informatie over de sociale 
diensten in Ninove, hun werking en 

hun contactgegevens. De website is opge-
bouwd rond de thema’s ‘samen leven’, ‘(geld)
zorgen’, ‘kinderen’, ‘senioren’, ‘gezondheid en 
zorg’, ‘wonen’ en ‘werken’. De nieuwe website 
is een grote stap naar een integrale sociale 
dienstverlening in onze stad. 

Chat met de medewerkers
De lancering van deze website is meteen ook 
de start van online hulpverlening. Je kan er 
met Sociaal Huis medewerkers chatten van 
maandag t.e.m. donderdag tussen 14 uur en 
16 uur. De chatbox is er in eerste 
instantie voor vraagverheldering 

en doorverwijzing voor wie door het bos de 
bomen niet meer ziet. Het is niet de bedoeling 
om je hele dossier te overlopen of een nieuw 
dossier op te starten. De medewerkers luiste-
ren naar je vraag en vertellen je bij welk team 
of welke organisatie je terecht kan. Indien je 
dit wil, kan je anoniem chatten. 

Meer dan eigen diensten
De website verwijst ook naar organisaties in 
de stad zoals VDAB, Dyzo, Kind en Gezin, 
het Agentschap Integratie en Inburgering … 
Partners met wie er momenteel al een nauwe 

samenwerking is of die een zitdag hebben bij 
de sociale diensten. 

Meer dan digitaal 
Vandaag zitten de diensten nog verspreid over 
de Burchtstraat (OCMW) en het voormalige 
Fedimmo-gebouw in de Bevrijdingslaan. 
Intussen wordt er verder gebouwd aan één 
groot Sociaal Huis in de Burchtstraat. In 2020 
verhuizen alle sociale diensten en teams naar 
de nieuwe locatie. Ook de partners zullen er 
zitdagen hebben.     

Meer info
dienst communicatie
communicatie@ninove.be 
054 31 32 25

www.sociaalhuisninove.be 

is sinds kort hét digitale 

verzamelpunt van alle 

sociale diensten van 

de stad en het OCMW. 

WANDELING  
IN LIEFERINGE

Het lieflijke Onze-Lieve-Vrouwekerkje 
is prachtig gerestaureerd, de kasseien 

zijn er nog even rustiek en hobbelig als altijd, 
de tijd lijkt er stil te staan in het dorpste dorp 
van Ninove: Lieferinge. Met haar paar straten 
met slechts een handvol huizen daarrond, heel 
veel groen en open ruimte, is Lieferinge hét 
ideale decor voor een herfstwandeling in het 
dorp en de omringende natuur.

> Zondag 28 oktober, start om 14 uur aan 
de kerk van Lieferinge, Lieferingeplaats 

NINOVIETERS KAFFEEGIETERS  
OPNIEUW UITGEGEVEN!

Het boek ‘Ninovieters Kaffeegieters’ is een begrip in Ninove. In 1982 werd het voor de 
eerste keer uitgegeven, ondertussen was het reeds vele jaren uitverkocht. Hoog tijd 

voor een nieuwe uitgave. ‘Ninovieters Kaffeegieters’ werd ter gelegenheid van deze nieuwe uitgave 
volledig herwerkt door auteur Erik De Schryver. Het boek werd gevoelig uitgebreid met heel wat 
nooit gepubliceerde oude foto’s en nieuwe thema’s en telt nu meer dan 260 bladzijden. Dit unieke 
fotoboek, met honderden foto’s vanaf 1850 tot de fusie met de deelgemeenten van 1977, is hét 
ultieme naslagwerk voor wie de vorige generaties Kaffeegieters (beter en/of opnieuw) wil leren 
kennen. De Ninovieters staan centraal, of het nu politiemannen, notarissen, sporters of gewone 
stervelingen waren. Er is aandacht voor de lucifernijverheid, fotografie, het volksleven en veel meer. 

‘Ninovieters Kaffeegieters’ is vanaf maandag 8 oktober te koop aan 30 euro in het  
toeristisch bezoekerscentrum Hospitaalkapel, Burchtstraat 44.     

WWW.SOCIAALHUISNINOVE.BE
DIGITAAL VERZAMELPUNT VAN SOCIALE DIENSTEN
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Meer info technische dienst
054 31 77 10

“Het werk verloopt 
efficiënter én de 

stad bespaart geld”

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE 
ONKRUIDBESTRIJDER
Hij zal later dit jaar zout strooien en 

sneeuw ruimen, maar de volgende 

weken zal je de nieuwe werktuigdra-

ger van de stad vooral langs de kant 

van de weg zien rijden. Voorzien van 

een stalen borstel verwijdert hij het 

onkruid aan de straatranden. 

“Met deze extra machine moeten 
we de Ninoofse wegen onkruid-

vrij kunnen houden’’, zegt Marc Asselman, 
diensthoofd van de technische dienst.

Flexibeler en efficiënter 
werken
“We hadden nood aan een extra werktuigdra-
ger. Sinds anderhalf jaar maait de stad namelijk 
alle onkruid zelf, maar één machine was te wei-
nig voor groot Ninove’’, zegt Marc Asselman. 
“Door het onkruid zelf te maaien, kunnen we 
veel flexibeler werken en beter inspelen op 
de vragen van de inwoners. Stel, er komt een 
vraag van een inwoner om het onkruid te 
maaien in Voorde. Dan kunnen 
we dat meteen inplannen en 
sturen we het team ter plaatse, 
zonder afhankelijk te zijn van een 
externe partner. En uiteindelijk 
is het een win-win-situatie geworden, want 
met het geld dat we de aannemer betaalden, 
hebben we nu twee werktuigdragers gekocht. 
Het werk verloopt dus efficiënter én de stad 
bespaart geld.’’

Maairoutes optimaliseren
Maar de technische dienst wil graag nog een 
stapje verder gaan. “We willen ernaar streven 
om onze maairoutes zo te optimaliseren dat 
het onkruid nergens te hoog komt. Dat zorgt 
niet alleen voor een mooier straatbeeld, maar 
we zullen ook minder meldingen krijgen van 
burgers, zodat we ons kunnen houden aan de 

vooraf uitgetekende planning die alle straten 
dekt”, vertelt Marc. En planning 
is zeker nodig, want de maai-
ploeg is telkens drie man sterk: 
“We gaan altijd op pad met drie 
wagens: twee werktuigdragers en 
een veegwagen. De ene werktuig-

drager maait meestal het onkruid tussen de 

straat en de weggoot; de andere het hoger ge-
legen kruid, tussen de boordsteen en het voet- 
of fietspad. De veegwagen erachter verzamelt 
het groen. Het besturen van zo’n wagen is 
niet eenvoudig. De stalen borstels moeten 
heel precies ingesteld worden. Vakwerk dus, 
waarvoor we enkele collega’s hebben laten 
opleiden. En met resultaat.’’     

Marc Asselman: ”Het besturen van zo’n wagen is niet eenvoudig. 
De stalen borstels moeten heel precies ingesteld worden.”

Meer info
dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

BLADKORVEN 
De groendienst van de stad plaatst deze 
maand opnieuw bladkorven in heel wat stra-
ten in Ninove. 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 volgend jaar ook in jouw straat een 
bladkorf, geef dan een seintje aan de dienst 
leefmilieu.
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Meer info
dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66
www.vdab.be

De dienst lokale economie organiseert 
in samenwerking met de VDAB een 

jobbeurs op 4 oktober in De Kuip. Je ontmoet 
o.a. volgende bedrijven met vacatures: 

> VDAB (CV-check)
> Unique (technische profielen)
> Besix Infra -Van den Berg (arbeiders wegenbouw, werfleiders, monteurs …)
> Synergie Belgium (logistiek, medewerkers boekhouding, wegenbouwers en grondwerkers)
> B&A (techniekers, electriciens, mechaniekers , sanitair)
> vzw Thuishulp (verzorgers, poetsdienst, huishoudhulp)
> Solidariteit voor het gezin (verpleegkundigen, verzorgenden, poetshulp)
> Durf (ondersteuning binnen diverse HR domeinen)
> NMBS (treinbestuurders, treinbegeleiders, technicus, ingenieur …)
> Proximus (kabelherstellers), SBS skill builders (trajectbegeleider, hand-on ICT-medewerkers …)
> Leerpunt ZOVL (opleidingen in het kader van werk)
> Defensie (meer dan 1.500 vacatures in verschillende domeinen)
> Lokale politie Ninove (JOB-Pol)
> Sanorice Belgium (inpakkers, operatoren en teamleader recruten)
> Vio interim (operatoren, productie-arbeiders …)
> Tempo Team (handlangers, hoekhoudhulp …)
> Actief Interim (huishoudhulp, techniekers, operatoren …)
> Bouwwerken De Ruyck (dakwerkers, stukadoors …)
> Forum jobs (technische jobs)
> vzw Wilgendries (verpleegkundigen, zorgkundigen, thuisverpleging …)
> stad Ninove en OCMW (verschillende vacatures)

De aangeboden functies situeren zich op alle niveaus. Je kan je onmiddellijk kandidaat stellen, 
neem dus voldoende cv’s mee.     

OP ZOEK NAAR WERK? 
KOM DAN NAAR DE JOBBEURS!

Praktisch
> 4 oktober
> De Kuip, Parklaan 1, Ninove
> 13 uur tot 17 uur

MUZIEK, PROEVERTJES  
EN GEZELLIGE DRUKTE 

Wist je dat Ninove elke dinsdagoch-

tend meer dan 100 marktkramers 

verwelkomt? Het is daarmee een van 

de grootste markten van de streek. 

Op dinsdag 2 oktober zetten we dit 
wekelijkse evenement extra in de 

kijker, met de 'Dag van de Markt'. De stad 
voorziet de mobiele jazzband ‘Goe Beezig’ en 
laat je gratis parkeren in de centrumstraten. De 
marktkramers laten je genieten van kortingen, 
proevertjes en geschenken aan de kramen. 
Eén van die kramers is Cedric Vannerom van 
Romeowafels: “Ik kom hier elke week met veel 
plezier terug. Het is een van de tofste en beste 
markten die ik ken.”

De lange rijen wachtenden aan de wafelkra-
men, verraden dat de geruite gebakjes lekker 
moeten zijn. Ze gaan vlotjes over de toon-
bank, met of zonder bloemsuiker en slagroom. 
En de gesprekken die bij het wach-
ten worden gevoerd, vertellen dat 
de klanten niet voor het eerst een 
wafel komen halen.

Wagen, fiets of bus
Cedric komt al acht jaar wekelijks naar de 
Ninoofse markt: “De markt hier is nog heel 
authentiek. In andere steden zijn de bezoekers 
en de kramers de voorbije jaren sterk veran-
derd. Maar in Ninove is het nog folklore, en 
daar houd ik van. De kramers komen vaak nog 

uit de buurt en je merkt aan de bezoekers dat 
ze echt nog uitkijken naar de dinsdagmarkt. Je 
ziet dat ook in de zomer: ouders en grootou-
ders komen met hun kinderen of kleinkinde-

ren en maken er echt een uitstap 
van. Heel tof. En niet enkel de 
inwoners uit de stad komen langs, 
we hebben heel wat klanten uit de 
deelgemeenten en aangrenzende 

dorpen die de wagen, fiets of bus nemen om 
de markt te bezoeken. Dat zorgt er dan weer 
voor dat het hier altijd gezellig druk is.”

Tijdens Dag van de Markt (2 oktober)  
parkeer je gratis in de binnenstad!     

“De markt hier 
is nog heel 

authentiek”

Cedric Vannerom: “In andere steden zijn de bezoekers en de kramers de voorbije 
jaren sterk veranderd. Maar in Ninove is het nog folklore, en daar houd ik van.”

DAG VAN 
DE MARKT 
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Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

EXPO 
'BEZET NINOVE. 
OVER LEVEN  
TIJDENS DE 
GROOTE OORLOG'
FOTO’S EN VERHALEN  
BRENGEN NINOVE TIJDENS  
WO I TOT LEVEN IN  
BUURTHUIS BERDAM

Op Wapenstilstand, exact 100 jaar na het einde van de 

Eerste Wereldoorlog, sluit de expo ‘Bezet Ninove. Over 

leven tijdens de Groote Oorlog’ symbolisch de deuren. 

De tentoonstelling, die start op 20 oktober, geeft ons 

een beeld van Ninove tijdens WO I.  

Dat we vandaag 
zoveel weten over het 

oorlogsverleden van Ninove, 
danken we aan de themagroep 
die binnen de erfgoedraad met 
dit onderwerp aan de slag is 
gegaan. André Raes is een van de 
leden van deze themagroep. Hij 
onderzocht de meer dan 3200 
brieven die de stad verstuurde 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
dook dagenlang in de archieven 
om de Duitse verordeningen te 
ontleden.

Duitse  
kommandanturen
Met uitzondering van twee  
schietincidenten en de schade 
aan het ‘Sas’ van Pollare, is Ninove 
grotendeels bespaard gebleven 
van groot geweld tijdens WOI. 
Maar het leed van 
de gezinnen was 
heel groot. Bij de 
start van de oorlog 
moesten heel wat
jongens naar het strijdveld. Ande-
ren werden later door de Duitsers 
massaal opgeëist om in kampen 
te gaan werken. Om nog maar te 

zwijgen over de hoge werkloos-
heid of de boeren die alleen voor 
hun velden moesten zorgen, 
zonder hun zonen”, zegt André 
Raes. “Groot Ninove was tijdens 
de oorlog trouwens verdeeld 
onder twee verschillende Duitse 
‘kommandanturen’, namelijk die 
van Aalst en Geraardsbergen. 
Woonde je in Outer en wou je 
over de grens naar je familie, dan 
moest je een reispas aanvragen.”

Fascinatie
“Mijn fascinatie voor de ‘Groote 
Oorlog’ is een achttal jaar terug 
ontstaan, toen ik bij het maken 
van mijn stamboom de namen 
van twee jongens vond, kozijnen 
van mijn ouders, die waren 
gesneuveld. En zo is mijn belang-
stelling gegroeid naar de namen 

die gebeiteld staan 
in de monumenten 
en gedenkstenen 
van groot Ninove”, 
vertelt André. 

“Het was niet makkelijk om de 
verhalen van de Ninovieters te 
reconstrueren, want de mensen 
die de oorlog bewust hebben 

meegemaakt, zijn overleden, en 
veel informatie is verloren gegaan. 
Gelukkig zijn in ons stadsarchief 
nog heel wat geschreven bron-
nen bewaard gebleven.”

Schoolsoep
De expo 'Bezet Ninove' brengt 
de Eerste Wereldoorlog heel 
dichtbij. De foto’s en de verhalen 
zijn ook bijzonder herkenbaar, ze 
gaan tenslotte over onze (over)
grootouders in de straten en hui-
zen van onze stad. “In Preulegem 
had je bijvoorbeeld de vroegere 
pantoffelfabriek ‘Economique’. 
Hier kwamen in 1916 dagelijks 
meer dan 1.500 kinderen van 4 
tot 14 jaar langs voor ‘school-
soep’. Er was veel honger in de 
stad, wat zelfs uitmondde in 
een protestmanifestatie. Door 
de woekerprijzen van het vlees 
werd een ‘Stedelijke Beenhou-
werij’ ingericht, wat door de 
‘Verenigde Beenhouwers’ dan 
weer als broodroof werd gezien. 
Het waren voor de Ninovieters 
dus zware tijden, die we niet snel 
mogen vergeten. Ik ben  
dan ook heel blij dat ik  

heel wat heb kunnen terugvin-
den en dit nu, samen met de 
themagroep WO I, kan delen met 
de inwoners, onder meer via deze 
expo.”

PRAKTISCH
>  Je kan de expo ‘Bezet Nin-

ove. Over leven tijdens de 
Groote Oorlog’ bezoeken 
van 20 oktober tot  
11 november 2018 in  
Buurthuis Berdam (voor-
malige Sint-Theresiakerk), 
Edingsesteenweg 2, Ninove.

>  Open op:
- zaterdag en zondag van  

10 uur tot 18 uur
- woensdag, donderdag en 

vrijdag van 14 uur tot  
18 uur

- gesloten op donderdag  
1 november

> Organisatie: erfgoedraad 
Ninove en stadsbestuur 
Ninove.     

André Raes onderzocht de meer dan 
3200 brieven die de stad verstuurde 

tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Het leed van de 
gezinnen was heel 

groot”
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PIETER EMBRECHTS
A STREET CONCERT

Na het succes van de eerste tournee, de herneming!

Pieter Embrechts – theaterdier, acteur, songsmid 

en zanger – interviewde de voorbije jaren boeiende 

mensen die wonen, werken en wandelen op de 

Turnhoutsebaan in Antwerpen, Borgerhout. En het 

verhaal is universeel: 

“De Turnhoutsebaan staat symbool  voor de 

evenwichtsoefening van de multiculturele stedelijke 

samenleving die elke Europese stad kent. Antwerpen 

telt meer nationaliteiten dan New York en heeft na 

Amsterdam het hoogste aantal nationaliteiten ter 

wereld. Na een wandeling op de Turnhoutsebaan ben 

je dan ook op alle continenten geweest.”

Het resultaat van alle interviews is een indringende 

muziektheatervoorstelling waarin de verhalen van 

deze mensen verteld wordt via songs en filmische 

portretten. Het is een kruisbestuiving van cinema, 

docu, muziek en theater.

De herlancering van deze tournee wordt versterkt met 

de release van een uniek mediaboek (CD+DVD+boek) 

met de verhalen, songteksten, films, songs en foto’s 

van deze voorstelling.

“Om instant blij van te worden. Dat het een les mag 

zijn voortaan meer naar anderen te luisteren. Want 

iedereen, jong en oud, heeft iets te vertellen.” (Het 

Nieuwsblad)

“Tijdperk van de marginaliteit is voorbij.” (De 

Standaard)

“Ode aan de Turnhoutsebaan.” (Gazet van Antwerpen)

DO 04.10
20.00 uur  ·  CC De Plombom

TICKETS: € 16,00

REDUCTIE: € 15,00

VP: € 12,80

FILIP VERNEERT 
EN ENRIQUE SIMON QUARTET

JAZZ CONCERT

De Belgische jazzgitarist Filip Verneert en de Spaanse 

jazzpianist Enrique Simon zijn muzikale zielsverwanten, 

met een passie voor jazz én klassieke muziek.

Piano en gitaar in een muzikaal gesprek dat tegelijk 

melodieus, innemend en verrassend is.

Gedempte vreugde, melancholische mijmering en 

een zucht naar zon en zin. Geen van beiden neemt de 

overhand, het is geen wedstrijd om virtuositeit, de gitarist 

en pianist zoeken en vinden, geven en nemen en vooral, 

ze delen. Ze delen hun eigen composities met elkaar én 

met het publiek.

KAMAL KHARMACH 
DE SCHAAMTE VOORBIJ

Kamal Kharmach charmeerde tijdens 

Humo’s Comedy Cup 2014 jury en publiek 

tot in de finale, met amper één jaar ervaring 

als stand-upper. Nu staat hij in zijn eerste 

volavondshow scherper dan ooit. Letterlijk, 

want hij is zomaar eventjes 120 kilo lichter, 

maar ook figuurlijk, omdat hij vastbesloten 

is zijn materiaal van een snedig randje te 

voorzien.

Nog steeds even charmant? Misschien. 

Actueel, slim en scherpzinnig? Zonder 

twijfel!

De jonge comedian is op veel vlakken de 

schaamte voorbij, maar diep vanbinnen 

vindt hij zichzelf nog altijd datzelfde 

onzekere dikkerdje. Want hoewel iedereen 

hem nu behandelt als een slanke en 

bekende kerel, voelt hij zichzelf vooral nog 

steeds een dikke, arme Marokkaan. Voor het 

grote publiek en zelfs vrienden en familie 

lijkt hij misschien zijn schaamte verloren, 

maar zelf kan hij het soms allemaal niet 

goed volgen. 

Met dit debuut probeert hij de talrijke 

veranderingen in zijn leven bij te benen. 

Hij laat zien dat er een gigantisch groot 

verschil kan bestaan tussen wat andere 

mensen over je denken en wat je over 

jezelf denkt. Hij vergelijkt zijn huidige 

situatie met vroeger en probeert alle 

tegenstrijdigheden een plaats te geven. 

Want hoe kan je een succesvolle BV spelen, 

als je ouders je toch liever zagen lesgeven? 

Kamals onzekerheid en perfectionisme 

zijn in onze huidige samenleving zeker 

geen cadeau, maar laat dat nu net een 

uitstekende voedingsbodem zijn voor een 

voorstelling van de bovenste plank! 

Regie: Peter Schoenaerts

ZA 13.10
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

VP: € 11,20

PROGRAMMA
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SPROOKJES ENZO
PASSA IL TEMPO 

Vuurtheater voor iedereen vanaf 4 jaar.
Diep in het bos ligt er een magische plek waar 

tijd groeit, geplukt wordt, en de wijde wereld 

ingestuurd. Je kan er de tijd zien, als licht, als 

vuur.

Diep in het bos drie deuren:

Achter de eerste deur het leven van een kind, 

dat als luciferverkoopstertje overal vlammetjes 

zaait. Achter de tweede deur de vrouw die, als 

jonge luciferverkoopster, haar vurige momenten 

oogst. Achter de derde deur is het leven 

een oudere dame, die verschroeide 

herinneringen verzamelt.

Het vuur vertelt de verhalen van 

geboren worden, spelen, groeien, 

liefhebben, ouder worden, doodgaan en opnieuw 

geboren worden.

Een voorstelling over het verglijden van de tijd, 

met vuur, circus, objecttheater en fysiek theater, 

voor kinderen en volwassenen van iedere 

leeftijd.

Waar wacht je nog op? Reis met ons mee! We 

hebben zeeën van tijd.

Spel: Alberto Fontanella, Annemie Pierlé, 
Daniele Contino, Lou Chiarenza, Marco 
Migliavacca, Theia Cuppens & Pietro Chiarenza
Concept & scenografie: Marcello & Pietro 
Chiarenza
Regie: Pietro Chiarenza
Muziek: Michele Moi

Kostuums: Margot De Group
In samenwerking met Theater op de Markt – 
Dommelhof, De Warande
Copyright beeld: Rudi Schuerewegen

DI 30.10
18.00 uur · Stadspark Ninove

TICKETS: € 10,00

REDUCTIE: € 9,00

-12 jaar: € 5,00

VP: € 9,00

GEZINSBOND:
€ 8,00 / € 4,00

DE ROOVERS EN 
MUZIEKTHEATER 
TRANSPARANT 
HET BEZOEK

Het failliete stadje Güllen staat een bijzonder 

evenement te wachten. 45 jaar geleden 

vertrok Claire Zachanassian er als arm meisje. 

Nu keert ze als de rijkste vrouw ter wereld 

voor een kort bezoek terug. De inwoners 

hopen dat ze met haar fortuin het verarmde 

stadje zal redden.

Claire wordt feestelijk ontvangen en treedt 

plechtig, compleet met koffers en een 

doodskist, de stad in. Na een toespraak 

van de burgemeester belooft zij het stadje 

1 miljard. Maar eerst moet het onrecht dat 

haar hier ooit is aangedaan hersteld worden. 

In ruil voor het geld eist ze de dood van haar 

jeugdliefde, de kruidenier, Alfred Schil. De 

bevolking wijst het voorstel verontwaardigd 

af. Maar hoe lang kan een mens in nood 

weerstaan aan de verleidingen van het geld 

en aan de druk van de massa?

Dürrenmatt schetst een meedogenloos 

en grimmig beeld van de samenleving, van 

het wankele Europa en de onontkoombare 

gevolgen van het kapitalistisch systeem. 

Het Bezoek is een bijtende farce, u feestelijk 

aangeboden door de vier Roovers, Warre 
Borgmans,  Bert  Haelvoet,  Michael 
Vergauwen en de muzikanten van Les Âmes 
Perdues.

Een productie van: de Roovers en 
Muziektheater Transparant
Tekst: Friedrich Dürrenmatt
Van en met: de Roovers: Robby Cleiren, Sara 
De Bosschere, Luc Nuyens & Sofie Sente 
en: Bert Haelvoet, Warre Borgmans & 
Michael Vergauwen Les Âmes Perdues: 
Naomi Beeldens, Isaak Duerinck, Alexandra 
Oppo & Ewout Lehoucq  
Scenografie: Stef Stessel
Kostuums: Pynoo
Dramaturgie: Bram De Sutter

“Het beste stuk van De Roovers in jaren.” (De 
Standaard, ****)
“De Roovers gaan moeiteloos van humor naar 

drama in Het Bezoek.” (Het Nieuwsblad, ****)
“Beklijvende livemuziek en een uiterst 

spannend plot maken van Het Bezoek een 

moderne tragedie eersteklas.” (Cutting Edge)

DI 16.10
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 7,00

UNA MUJER
FANTÁSTICA
CHILI – DRAMA – 2017 
104 MINUTEN

De transseksuele Marina en haar twintig jaar 

oudere vriend Orlando zijn verliefd, gelukkig en 

bezig een gezamenlijke toekomst op te bouwen. 

Maar wanneer hij plotseling komt te overlijden 

is het leven zoals Marina dat kende plotseling 

voorbij. Tijd om te rouwen wordt haar niet gegund. 

Zowel de doctoren als zijn familie zijn argwanend 

over haar exacte rol bij zijn dood. Terwijl er een 

onderzoek wordt gestart, sluit zijn familie -die de 

relatie nooit heeft geaccepteerd- haar volledig 

buiten. Ze is niet welkom op de begrafenis en wordt 

zijn appartement uitgezet. Marina laat zich echter 

niet zomaar buitenspel zetten en vecht voor haar 

recht om zichzelf te kunnen zijn.

Regisseur: Sebastián Lelio
Acteurs: Daniela Vega,
Francisco Reyes en
Luis Gnecco 

DO 11.10
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

VP: € 11,20

WO 24.10
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00



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 Ann Timbremont: 054 34 10 01 of 

ann.timbremont@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

CIRCUS RONALDO
SWING

Groots spektakel  en kleine knipogen, 

swingende tonen en een vleugje verleiding…. 

Vergeet eventjes de rodeneuzenclown, met 

SWING maakt Circus Ronaldo een voorstelling 

die niet in één vakje te stoppen valt.

Nestel je neer in onze tent, schuif wat 

dichter tegen je geliefde aan en laat een 

zoetgevooisde stem je meevoeren naar de 

jaren ‘40, terwijl de ooh’s en aah’s je om de 

oren vliegen.

Geloof ons vrij, het zestal van SWING zal je 

niet alleen charmeren met hun humor en 

doldwaze fratsen, maar je ook verliefd laten 

worden op hun ongekunstelde authenticiteit.

Laat je omhullen door de warmte, de 

speelsheid, de heerlijke dynamiek en frisse 

opgewektheid van Circus Ronaldo’s jonge 

garde, en ontdek het circus zoals niemand je 

het ooit eerder toonde…

DO 18, ZA 20 & ZO 21.10 
20.00 uur · Dr. Hemmeryckxplein Ninove 

TICKETS: € 15,00

REDUCTIE: € 14,00

-26 jaar: € 12,00

VP: € 12,00

geschikt voor
alle leeftijden

VORMINGEN
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 

JAZZ ONTDEKKEN
3 sessies: dinsdagen 2/10,
9/10 en 16/10/2018
van 19.30 uur – 22.00 uur

LINDY HOP
8 sessies: donderdagen 
4/10,11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 
15/11, 22/11, 29/11
van 20.00 uur – 21.30 uur
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Overal in Vlaanderen en Brussel kan je van 19 oktober tot en 

met 4 november kennismaken met creatieve digitale moge-

lijkheden. Ook in onze bib kan je terecht voor inspirerende 

activiteiten in het kader van mediawijsheid en digitale cultuur. 

How to: technologisch 
speelgoed. Vorming voor 
leerkrachten lager onderwijs
> Donderdag 18 oktober, 16.30 uur tot  

19 uur

STEM staat voor Science, Technology, Engi-
neering, Mathematics… een hele boterham. 
Hoe ga je hier concreet en goedkoop mee 
aan de slag in je klas? Henk van Fablab Erpe-
Mere zet je op weg met toegankelijke tools, 
programma’s en websites.
Daarna is er ruimte om te experimenteren en 
vertellen we je welk technologisch speelgoed 
je in de bib kan lenen. 

> Deelname is gratis! Inschrijven en (gratis) 
tickets via www.bibart.be/webshop of via  
bib@ninove.be. 

Minecraft kids edition: 
tips & tricks 
> Zaterdag 20 oktober, 9.30 uur tot 12 uur

De wereld van Minecraft is jouw zandbak 
waar je kan creëren wat je wil. Ontdek dit 
virtuele universum, bouw grote constructies 
of breek net alles af: de mogelijkheden zijn 
eindeloos! In deze workshop bouw je je eigen 
ideale bib. Voor kinderen met een basiskennis 
Minecraft.

> Prijs: 3 euro (1.50 euro UiTPAS kansentarief)
 Inschrijven en tickets via www.bibart.be/

webshop of via bib@ninove.be

VR-wat? Virtual Reality 
natuurlijk! 
> Woensdag 31 oktober, 11 uur tot 16 uur

Nog nooit een VR-bril op je hoofd gehad? Met 
de BibArt VR-bril maak je een virtuele wande-
ling. Kom langs in de bib, zet hem op en kom 
in een andere wereld terecht.

> Gratis, inschrijven is niet nodig, kom ge-
woon langs wanneer je wil!

DIGITALE WEEK IN DE BIB: 
VIRTUAL REALITY, TECHNOLOGISCH  
SPEELGOED, APPS EN MINECRAFT!

Appstublieft, mobiele  
toepassingen voor de  
toekomst
> Donderdag 8 november, 19.30 tot 22 uur

Nu bijna iedereen een smartphone heeft en 
draadloos internet overal beschikbaar is, kan 
de digitale revolutie pas echt goed op gang 
komen. In deze geanimeerde lezing krijg je een 
blik op de nabije toekomst, waarin vuilbakken 
op het internet zitten, je het licht van je woon-
kamer dimt met je smartphone en praat tegen 
je huisrobot. We verklaren een pak begrippen 
zoals NFC, VR en AR en illustreren die met 
een pak leuke video’s. Er is geen technologi-
sche voorkennis vereist op deze reis naar de 
toekomst.

> Prijs: 3 euro (1.50 euro UiTPAS kansentarief)
 Inschrijven en tickets via www.bibart.be/

webshop of via bib@ninove.be.      

ROND ERATO
De Zaterdagen van de Bib:  
Fotograferen met je smartphone doe je zo  
Zaterdag 27 oktober om 11 uur, in de bib

Heb je een smartphone? Wil je er beter mee leren fotograferen? Stadsfotograaf Niels Hem-
meryckx leert je de kneepjes van de smartphonefotografie. Het is geen cursus, maar een 

gezellig en leerrijk moment. Samen met anderen wissel je ervaringen uit en leer je je toestel beter 
kennen. Vele tips en tricks helpen je op de goede weg. We trekken samen rond in de bib en gaan 
met de praktijk aan de slag. 

Ben je zelf ervaren met een smartphone en wil je je kennis delen? Ook dan ben je van harte 
welkom! Het enige wat je moet meenemen, is je smartphone. Heb je geen smartphone, maar wil je 
toch langskomen? Dat kan ook. Iedereen is welkom.

> Gratis. Reserveren is niet nodig.     

VOORLEESUURTJES 
OKTOBER 

Laat je verrassen!

De voorleesuurtjes in de bib zijn terug! In 
oktober zijn er zelfs twee. Het gesmaakte 
recept blijft hetzelfde: er wordt een halfuurtje 
voorgelezen, nadien is er een knutselmoment. 
Er komen verschillende thema's aan bod, maar 
die verklapt de bib nu nog niet. Je laten verras-
sen is dus de boodschap!
De voorleesuurtjes worden georganiseerd voor 
kinderen tussen 3 en 6 jaar.

Praktisch

> zaterdag 6 oktober om 10.30 uur
> woensdag 31 oktober (herfstvakantie) 

om 14.30 uur
> gratis
> in en rond de bib 
> reserveer je plaats via bib@ninove.be  

Het bibprogramma voor  
de Digitale Week is een  
organisatie van BibArt.

Meer info
bib
bib@ninove.be 
054 32 40 04 
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And Many More (BE) 
Philip Aguirre y Otegui (BE)
Leyla Aydoslu (BE) 
Hans Beckers (BE) 
Thomas Bogaert (BE) 
Rudi Bogaerts (BE) 
Line Boogaerts (BE) 
Dirk Braeckman (BE) 
Jonathan Callan (UK)
Luc Coeckelberghs (BE) 
Marthe Coolens (BE) 
Wouter Coolens (BE) 
Joachim Coucke (BE) 
Jesse Cremers (BE) 
Werner Cuvelier (BE) 
Hans Demeulenaere (BE) 
Vincent de Roder (NL)
Robert Devriendt (BE) 
Johan De Wit (BE) 
Helmut Dick (DE)  
Rein Dufait (BE) 
Paul Gees (BE) 
Frederic Geurts (BE) 
Manor Grunewald (BE)
Susanne Kutter (DE)
Christophe Lezaire (BE) 
Maik and Dirk Löbbert (DE)
Bart Lodewijks (NL) 
Ariane Loze (BE) 
Urs Lüthi (CH)
Thomas Min (BE) 
Rik Moens (BE) 
Peter Morrens (BE) 
Marc Nagtzaam (NL)
Ohio (Uschi Huber & Jörg Paul Janka) (DE) 
Merlyn Paridaen (BE) 
Jaume Pitarch (ES)  
Emmanuelle Quertain (BE)  
Rob Scholte (NL)
Corinna Schnitt (DE)
Patricia Smith (US)
Lore Smolders (BE) 
Walter Swennen (BE) 
Denitsa Todorova (BG)
Roeland Tweelinckx (BE) 
Laura Van (BE) 
Steffie Van Cauter (BE) 
Carole Vanderlinden (BE)  
Kris Van Dessel (BE) 
Griet Van de Velde (BE)  
Hillebrand van Kampen (NL)
Herman Van Ingelgem (BE) 
John Van Oers (BE) 
Loïc Van Zeebroek (BE) 
Hans Verhaegen (BE) 
Karel Verhoeven (BE) 
Remi Verstraete (BE) 
Adriaan Verwée (BE) 
Co Westerik (NL)
Sarah Westphal (DE)
Wim Wauman (BE) 
John Wood & Paul Harrison (UK)

VU: Tania De Jonge, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

KRASJ4_poster_1750x1185_v2.indd   1 18/07/18   16:02

Woensdag 17 oktober is het dag van 
verzet tegen armoede. Wereldwijd 

komen op deze dag mensen samen om eraan 
te herinneren dat armoede een schending van 
de mensenrechten is. De werkgroep armoede 
in onze stad legde een vragenlijst voor aan 
mensen in armoede, echte ervaringsdeskundi-
gen in dit thema. Ze kregen de vraag “Wat zou 
jij willen veranderen om je leefomstandighe-
den te verbeteren?”. Dit leverde antwoorden 
op als: “Ik zou willen dat mijn arts steeds de 
goedkoopste geneesmiddelen voorschrijft” en 
“Een kinderopvang waar ik snel terecht kan 
wanneer het interimkantoor eindelijk werk 
voor me heeft.” 

Memorandum
De werkgroep bundelde al deze antwoorden 
in het memorandum ‘De dag dat ik burge-
meester ben…’  Dit memorandum wordt op 
19 oktober plechtig overhandigd aan politici 
in onze stad, in de hoop dat ze inspiratie vin-
den voor het armoedebeleid in Ninove. 

Theatervoorstelling
Het improvisatiegezelschap Inspinazie Nue 
ging aan de slag met de antwoorden in het 
memorandum en maakte 'De dag dat ik bur-
gemeester ben...', een vrolijke voorstelling 
over armoede. Op 19 oktober kan je om 
20 uur naar deze voorstelling in cc De Plom-
blom (Graanmarkt 12). De voorstelling is 
gratis, reserveer wel je plaats via 054 32 32 45 
of sociale.zaken@ninove.be 
De Gezinsbond voorziet kinderopvang. Wil je 
hier graag gebruik van maken? Vermeld het bij 
je reservatie.

DOE MEE
‘Knoop’ in de week van  
17 oktober mee de strijd aan tegen ar-
moede. Hang een wit geknoopt laken uit 
je raam als jouw teken van verzet tegen 
armoede en sociale uitsluiting. Een geknoopt 
laken is immers hét symbool van het ont-
snappen uit armoede.     

DAG VAN VERZET  
TEGEN ARMOEDE
NINOVE DOET MEE

PC-INITIATIE 
WINDOWS 10 

Wil jij de basis van Windows 10 leren? 
Dan is de gratis computercursus die de bib 
organiseert misschien wel iets voor jou! 
Bib-vrijwilliger Johan maakt je wegwijs in het 
gebruiken van scherm, muis en toetsenbord, 
de computer aan- en uitschakelen, anti-virus-
software, programma’s zoeken op je computer, 
bestanden en mappen aanmaken en opslaan, 
teksten maken en bewerken in Wordpad,.. 
Daarnaast verken je de wondere wereld van 
het internet: je leert surfen, Googelen, afbeel-
dingen opzoeken,… Op het einde van de reeks 
kan je je eerste e-mail versturen. 

Deze 9-daagse cursus gaat door in het zaaltje 
van de bib (ingang via E. De Deynstraat), elke 
dinsdag en vrijdag tussen 6 november en 4 
december (laatste cursusdag is een dinsdag), 
telkens van 13 uur tot 17 uur. Inschrijven is 
gratis. Je kan enkel inschrijven als je er elke 
sessie kan zijn. Er is plaats voor 12 deelnemers. 
De bib voorziet een computer voor elke 
deelnemer. 

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

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

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

Meer info
Sociaal Huis
sociale.zaken@ninove.be
054 32 32 45

Meer dan duizend bezoekers maakten al kennis met het parcours van KRASJ 
4, de biënnale actuele kunst in Ninove. Op vijf verschillende locaties in het 

centrum van Ninove is werk van zestig kunstenaars te beleven. In de conciërgewoning 
van het RTT-gebouw op de Graanmarkt is onder andere ‘Woman with mask’ te zien, 
een schilderij van Co Westerik uit 2004. De Nederlandse kunstenaar overleed op 10 
september, de dag na het openingsweekend van KRASJ 4, in zijn woonplaats Rot-
terdam. De natuur en verwondering over alledaagse situaties waren de belangrijkste 
drijfveren van Westerik. De kunstenaar laat een zuinig maar origineel oeuvre van ruim 
tweehonderd olieverfschilderijen na. Eén van die schilderijen is dus te zien op KRASJ 4. 
We dragen deze editie van harte op aan Co Westerik.     

LAATSTE WEEKEND  
KRASJ 4
MOOI EERBETOON AAN CO WESTERIK (1924-2018)

Praktisch
> KRASJ 4 is nog te bezoeken op zaterdag 29 en zondag 30 september 2018 van 

13 uur tot 18 uur. Startlocatie: RTT-gebouw, Graanmarkt 38-40, Ninove. 
> www.ninove.be/krasj4 - www.facebook.com/krasjbiennale.
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Meer info
Sociaal Huis
vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be
0470 31 75 92

DAG VAN VERZET  
TEGEN ARMOEDE
NINOVE DOET MEE

HAAL JE HUISDIERENSTICKER!

Heb je een huisdier, kom dan zeker een huisdierensticker halen. 
Noteer met een watervaste stift het aantal dieren dat je hebt en 

hang de sticker op je voordeur of op een raam aan de straatkant. Zo weten 
de hulpverleners bij brand hoeveel huisdieren er in je huis te vinden zijn. 

Je kan de sticker gratis ophalen bij:

> het stadhuis (onthaal, Centrumlaan 100, Ninove)
> het oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6, Ninove)
> de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn (Acaciastraat 1, Ninove)
> het OCMW Ninove (Burchtstraat 50, Ninove)
> de sporthal (Parklaan 15, Ninove)
> de bibliotheek (Graanmarkt 12, Ninove)     Meer info

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

DENK MEE MET DE STUURGROEP TOEGANKELIJKHEID
De stad organiseerde in juni een infoavond 
voor de opstart van een toegankelijkheidslo-
ket. Die avond bleek de nood aan regelma-
tige bijeenkomsten van een stuurgroep die 
nadenkt over toegankelijkheid in onze stad. 
Deze stuurgroep kan nog steeds leden gebrui-
ken om mee na te denken over
> de doelstelling van de stuurgroep
> aandacht voor toegankelijkheid in  

het meerjarenplan van de stad
> mogelijke thema's rond  

toegankelijkheid die de stad  
onder de loep kan nemen

Praktisch 

>  9 oktober, 19.30 uur
> Fedimmo-gebouw, Bevrijdingslaan 7 

(eerste verdieping) 
> Er is een lift aanwezig.
> Vooraf inschrijven is niet nodig.

Buitenschoolse kinderopvang ’t Kadeeken organiseert 
een opendeur op donderdag 25 oktober van 16 uur 

tot 19 uur. In ’t Kadeeken is er naschoolse en vakantieopvang 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Je kan tijdens de opendeur 
binnenkijken in het gebouw en krijgt een toelichting over de 
werking van de kinderopvang. Je kan die avond ook kennisma-
ken met de coördinator en de begeleiders. Er is kinderanimatie 
en een hapje voor iedereen!

OMNIPAS 65+, 
NU OOK OP 
MOBIB-KAART

Ben je 65 jaar of ouder en reisje regelamtig 
met De Lijn? Dan geniet je van een voordelige 
formule! Met je Omnipas 65+ reis je 1 jaar 
onbeperkt. 
Het Omnipas 65+ jaarabonnement staat sinds 
kort ook op een MOBIB-kaart. Zo’n MOBIB-
kaart is een stevige, kleine, kaart met een 
computerchip erin. 

Bedrag

Het abonnement zelf, de Omnipas 65+, kost 
53 euro per jaar. Voor de aanmaak van de 
MOBIB-kaart betaal je 5 euro per 5 jaar.

> Heb je al een MOBIB-kaart? Je nieuw abon-
nement wordt automatisch op je MOBIB-
kaart geladen wanneer je de kaart scant op 
één van onze voertuigen.

> Heb je al een MOBIB-kaart (met je foto 
erop) van een andere vervoersmaatschappij 
en je wilt die kaart gebruiken? Je kan jouw 
abonnement op de bestaande kaart laten 
toevoegen. Hiervoor moet je eenmalig 
langsgaan bij een Lijnwinkel in de buurt. 
Verleng je nadien, dan is de kaart gekend 
in het systeem en kan je je abonnement 
gewoon online aankopen.

> Heb je nog geen MOBIB-kaart? Je ontvangt 
van De Lijn een MOBIB-kaart met daarop je 
abonnement.

Koop online!

Koop of verleng je abonnement online, dat is 
de snelste weg. Surf hiervoor naar delijn.be/
koopabo. Uiteraard kan je alles ook nog steeds 
schriftelijk of via De Lijnwinkel aanvragen. 

Meer info? www.delijn.be, 070 220 200 

CINECLUB LUCIFER

De nieuwe Ninoofse filmvereniging Cineclub Lucifer weeft een eigen(zinnig) 
parcours doorheen het filmaanbod van cc De Plomblom. Eén keer per maand 
presenteert de club een recente kwaliteitsfilm, een zinderde film van langer gele-
den of een onbekende parel uit een ver-weg-land.

De eerste film, die wordt vertoond op dinsdag 2 oktober, is meteen een topper: 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017, Martin McDonagh). De film 
won onder meer twee Oscars en vier Golden Globes. 

> Om 20 uur, inleiding om 19.45 uur.
> CC De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove.
> Toegang: 6 euro (jongerentarief -24 jaar aan 4 euro).        

Volg de filmclub op 
Facebook: ‘LuciferCineClub’.

Meer info
‘t Kadeeken
kadeeken@sociaalhuisninove.be
054 34 23 02 

OPENDEUR IN ’T KADEEKEN
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“Ik wilde met m’n twee 
vriendinnen graag gaan 

fitnessen, maar het bleek toch 
wat te duur. Toen onze LO-leer-
kracht van de SNS-pas sprak, zijn 
we er dus meteen een gaan halen 
in de sporthal”, lacht Gizem. 

Sport na school
Met de Sport Na School-pas kan 
je als leerling van het secundair 
onderwijs voor 30 euro vier 
maanden sporten in en rond 
Ninove. In onze stad kan je aan 
je conditie werken bij Zwembad 
De Kleine Dender en Club 9400 
Fitness Gym. Voor acht maanden 
betaal je trouwens 
maar 45 euro. 

“We zijn met de 
pas een tweetal 
keer gaan zwem-
men, maar hebben 
vooral gefitnest
We gingen 1 à 2 keer per week, 
meteen na school of op woens-
dagnamiddag”, zegt Gizem. 

Ontspannend
“Door de pas ben ik veel meer 
aan sport gaan doen. Ook in de 
zomervakantie, toen de pas niet 
geldig was, ging ik vaak lopen 

in het park. En door samen met 
vriendinnen te sporten, komt 
het er makkelijker van. Als je eens 
een dag minder goesting hebt, 
word je toch overtuigd om de 
stap te zetten. En zodra je aan 
het sporten gaat, ben je blij dat je 
buiten bent gekomen”, lacht de 
Meerbeekse. “Het helpt je echt te 
ontspannen en al je zorgen even 
opzij te zetten.”

4 of 8 maand
Dit schooljaar loopt de SNS-pas 
over twee periodes: van oktober 
tot januari en van februari tot 
mei. Je betaalt 30 euro voor een 

periode, 45 euro 
voor de twee. 
“Ik ben zeker 
van plan om er 
opnieuw een 
te nemen”, gaat 
Gizem verder. 

“Al wacht ik misschien nog tot 
februari. Ik ga sinds kort in Aalst 
naar school en ik wil de komende 
maanden toch nog aftasten op 
welke dagen ik de tijd zou vinden 
om te sporten. Misschien bekijk 
ik binnenkort ook het SNS-aan-
bod in Aalst eens, want ook daar 
kan je de pas gebruiken.”

Gizem Agtas bij Club 9400 Fitness Gym

KLEUTERSPORT-
KAMP 
HERFSTVAKANTIE 

Van 29 tot 31 oktober organi-
seert de sportdienst een 3-daags 
kleuterkamp. Op dag 1 kunnen 
ouders en grootouders ook mee-
doen. Ze sporten een halve dag 
samen, in de namiddag splitsen 
volwassenen en kinderen zich op.  
Inschrijven kan vanaf maandag 
3 september online via 
www.ninove.be

8 MAANDEN 
SPORTEN VOOR 
45 EURO?
HET KAN MET DE SPORT 
NA SCHOOL-PAS

“Het helpt je echt te 
ontspannen en al je 
zorgen even opzij te 

zetten.”

WIN JIJ DE NINOFSE SPORTKRASJEL?

Wist je dat …    
> je de SNS-pas kan aanvragen 

via www.sportnaschool.be, 
bij je LO-leerkracht of in de 
sporthal (Parklaan 15, Ninove)?

> de pas een organisatie is van 
MOEV en Sport.Vlaanderen?

> je SNS-pas ook geldig is in 
onder meer Aalst, Geraards-
bergen en Denderleeuw?

> je met een UiTPAS met kan-
sentarief maximaal 25% van de 
prijs betaalt?

> je een deel van je inschrijvings-
geld terug kan krijgen via je 
ziekteverzekering? Vraag bij je 
mutualiteit de nodige formu-
lieren aan.      

Meer info
sportdienst
sport@ninove.be
0470 33 93 97

De Ninofse Sportkrasjel (dit 
jaar op 24 november) beloont 
Ninoofse sporters die in clubver-
band of individueel een bijzon-
dere sportprestatie leverden het 
afgelopen jaar. Dien tegen ten 
laatste 31 oktober je kandidatuur 
in bij de sportdienst. 

Voorwaarden:
> in Ninove wonen of er geboren 

zijn
> in clubverband of individu-

eel een bijzondere prestatie 
geleverd hebben in de periode 
van 1 november 2017 t/m 31 
oktober 2018)

Wil je een vrijwilliger in je sport-
club eens extra in de bloemetjes 

zetten, laat het dan weten aan de 
sportdienst! Sportclubs aange-
sloten bij de sportraad krijgen de 
formulieren automatisch toege-
stuurd. De beste vrijwilliger en de 
beste organisatie krijgen ook een 
prijs. Er wordt ook een Lifetime 
Achievement Award uitgereikt. 

Het reglement vind je op 
www.sportraadninove.be. 
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Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

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

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

Wachtdiensten
Apothekers via geowacht

Tel. 0903 99 000 
(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur 
(zowel tijdens de week als in het weekend) is 
voor iedereen raadpleegbaar op de wacht-
kaarten bij de individuele apotheken, via  
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000. 

De apotheek met nachtwacht, tussen  
22 uur en 9 uur, wordt niet geafficheerd. 
Om die te kennen, moet je bellen naar het 
nummer 0903 99 000.

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met 
een telefonist. Zodra je je locatie doorgeeft, 
zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.

GOUDVan jong 
naar

50 jaar huwelijk
Freddy De Tant,
geboren op 8 december 1949,
met Marcella Vanderborght,
geboren op 19 september 1949.
Gehuwd op 4 oktober 1968.

Luc Forger,
geboren op 21 april 1947,
met Anny Leirens,
geboren op 5 juli 1946.
Gehuwd op 4 oktober 1968.

Georges De Coninck,
geboren op 15 februari 1942,
met Godelieve Van der Straeten,
geboren op 6 november 1945.
Gehuwd op 11 oktober 1968.

Frans Heymans,
geboren op 18 juli 1949,
met Yvette Stevelinck,
geboren op 25  februari 1950,
Gehuwd op 25 oktober 1968.

60 jaar huwelijk
Jean Reuse,
geboren op 12 september 1937,
met Janina De Rouck,
geboren op 29 augustus 1937.
Gehuwd op 1 oktober 1958.

Hageman Achiel,
geboren op 25 april 1935,
met Astrid De Clus,
geboren op 26 december 1935.
Gehuwd op 18 oktober 1958.

Georges Roosens,
geboren op 11 juni 1939,
met Christiane Milo,
geboren op 10 december 1939.
Gehuwd op 25 oktober 1958.

Wat te doen indien uw 
riolering verstopt zit?

Als eigenaar of huurder van een woning ben je zelf verantwoordelijk voor de afvoer van regen- 
en afvalwater op je privédomein. De afvoer vanaf de rooilijn (scheiding tussen privédomein en 
openbaar domein) is de verantwoordelijkheid van je rioolbeheerder, Riopact.

Zijn alle afvoeren verstopt? 

Giet water door een andere afvoer, 
bij voorkeur in een andere ruimte 
(bv. badkamer, keuken,…) op het-

zelfde of een lager niveau. 

Loopt het water weg? 

Is er een huisaansluitputje 
aanwezig t.h.v. de rooilijn 

(grens openbaar/privé)

Een afvoerleiding op je privé- 
domein is verstopt. 

Contacteer een loodgieter of een 
lokale ontstoppingsdienst, 

Riopact komt niet tussen in de 
gemaakte kosten.

Is dit 
huisaansluitputje 

leeg?

Controleer je toezichtput zo dicht 
mogelijk bij het openbaar terrein. 

Zit dit putje vol met water?

De verstopping bevindt zich 
vermoedelijk op openbaar domein. 
Contacteer Riopact (02/238.96.99)

Indien blijkt dat de verstopping zich toch op 
privé-domein bevindt, zullen de kosten voor 
deze ontstopping worden doorgerekend aan 

de aanvrager.

Nee

Ja

Ja Nee

Ja Nee Ja Nee

Tip! Het maken van enkele foto’s kan altijd helpen om discussies achteraf te vermijden.

?

als je
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UiTKALENDER
1 oktober 
Nordic Walking in  
Nederhasselt

> Wat? Nordic Walking 
wandeltocht van ongeveer 7 
kilometer.

> Waar? Café Medalon, Ge-
raardsbergsesteenweg 130, 
Nederhasselt

> Uur? Van 14 tot 17 uur
> Wie? OKRA sport Midden-

Vlaanderen

1, 8, 15 en 22 oktober 
EHBO basisopleiding

> Wat? Het Vlaams Kruis vzw 
organiseert een basisopleiding 
EHBO.

> Waar? Basisschool De Kame-
leon, Dreefstraat 33, Ninove

> Uur? Van 19.30 tot 22.15 uur
> Wie? Het Vlaamse Kruis vzw

2, 9 en 16 oktober 
Jazz ontdekken

> Wat? Je ontdekt luistermetho-
des om jazz te doorgronden 
zonder dat theoretische 
achtergrond nodig is.

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 19.30 tot 22 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

2 oktober 
Handelsoorlogen en een 
Brexit: een bedreiging 
voor onze welvaart?

> Wat? Lezing door Edward 
Roosens, hoofdeconoom bij 
het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO), over 
de toekomst van de economie.

> Waar? Trefcentrum De Linde, 
Gemeentehuisstraat 42,  
Meerbeke

> Uur? Van 20 tot 23 uur
> Wie? Davidsfonds Meerbeke

2 oktober 2018 
Cineclub Lucifer

> Wat? Vertoning van de film 
Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri (2017, Martin 
McDonagh).

> Waar? CC De Plomblom 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 19.45 uur
> Wie? Cineclub Lucifer

3 oktober 
Belonen en straffen

> Wat? Belonen en straffen 
maken al snel deel uit van op-
voeden. In de vorming wordt 
gekeken naar het gedrag van 
kinderen (3 tot 10 jaar) en hun 
gevoelswereld.

> Waar? Gemeenteschool  
Denderwindeke, Kruisveld-
straat 120, Denderwindeke

> Uur? Van 20 tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond  

Denderwindeke

3, 10, 17 en 24 oktober 
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? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

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

Ardennen-Dender

4 oktober 
Gedragen, geboren,  
gekoesterd

> Wat? In deze driedelige work-
shop (oktober/november) 
krijgen toekomstige ouders 
meer info over zwangerschap, 
geboorte/bevalling en de 
kraamtijd.

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? Van 19.30 tot 21.30 uur
> Wie? VICTO vzw

4, 11, 18 en 25 oktober 
Lindy Hop

> Wat? Lindy Hop is een vrolijke, 
swingende koppeldans. In 8 
lessen leer je de basispassen.

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 tot 21.30 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

ELKE MAANDAG EN WOENSDAG

2018/2019

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

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) 

Meer info

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86
dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25
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6 oktober  
Speelavond gezelschaps-
spellenclub Kierewiet

> Wat? Maak kennis met 
boardgames, sociale games en 
occasionele partygames.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

6 oktober 
Familiemusical  
Doornroosje (3+)

> Wat? Doornroosje is een 
feeërieke voorstelling vol inter-
activiteit en gelaagde humor, 
voor jong én oud. Met o.m. 
Walter Baele (Samson en Gert) 
en Tinne Oltmans (Ghost 
Rockers, Steracteur Sterartiest).

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 14 tot 15.20 uur
> Wie? Deep Bridge

6 en 7 oktober 
Expo ART COnnects

> Wat? Expo met werk van on-
der meer Marc Van Cauwen-
bergh, Sara Lamens, Nicolas 
Baeyens, en Karolien Hamers.

> Waar? DeKANTFABRIEK, 
Burchtdam 4, Ninove

> Uur? Za. van 15 tot 18 uur.  
Zo. van 16 tot 18 uur.

> Wie? Kunstenaar Hilde Nijs

6, 7 en 8 oktober 
38ste Fotosalon,  
'Dit is Belgisch'

> Wat? Thematentoonstelling 
met werk van de leden, onder 
mentoraat van Yann Bertrand.

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

> Uur? Za van 15 tot 20 uur, 
zo van 10 tot 12 uur en van  
15 tot 21 uur,  
ma van 14 tot 20 uur

> Wie? Fotografencollectief  
Appelterre vzw

14 oktober 
Neigembos:  
balanswandeling

> Wat? Tijdens een mooie wan-
deltocht voer je lichte en vita-
liserende lichaamsoefeningen 
uit. Zo maak je dieper contact 
met jezelf en de natuur.

> Waar? Neigembosstraat 2, 
Meerbeke

> Uur? Van 10.30 tot 13 uur
> Wie? CM Midden-Vlaanderen

19 oktober 
De dag dat ik  
burgemeester ben ...

> Wat? Een vrolijke voorstelling 
van het improvisatiegezelschap 
Inspinazie Nue. Ze vertrek-
ken vanuit de oplossingen die 
mensen in armoede aanreiken 
om de drempels die ze dage-
lijks ervaren weg te werken.

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 20 tot 22 uur
> Wie? Werkgroep armoede 

Ninove

23 oktober 
Typisch Tieners

> Wat? Auteur Sarah Van Gyse-
gem geeft eenvoudige tips om 
het samenleven met tieners 
vlot te laten verlopen.

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 20 tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond  

Denderwindeke

25 oktober 
Bloemschikken

> Wat? Workshop bloemschik-
ken met als thema Allerheiligen.

> Waar? Buurthuis Hofstad, Ne-
derhasseltstraat 338, Aspelare

> Uur? Van 19.30 tot 23.30 uur
> Wie? Gezinsbond Nederhasselt

25, 26 en 27 oktober 
Jacques Vermeire &  
Ruben Van Gucht  
Van 7 tot 77

> Wat? In de voorstelling ‘Van  
7 tot 77’ luidt Jacques Vermeire 
een terugkeer in naar de type-
tjes én tegelijk neemt hij een 
wissel op een vrolijke toekomst 
met jonge god Ruben Van 
Gucht.

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove
27 en 28 oktober 
Tentoonstelling  
Johan De Wilde

> Wat? Johan De Wilde stelt een 
nieuwe reeks werken voor, alle 
gebaseerd op de getallenreeks 
Pi en de stelling van de einde-
loos typende apen.

> Waar? Garage Neven,  
Vestbarm 50, Ninove

> Uur? Za van 19 tot 23 uur,  
zo van 13 tot 19 uur.

> Wie? Garage Neven

28 oktober 2018 
Urbanus | Trecto Pnix

> Wat? Urbanus wisselt absurde 
verhalen, grove leugens en 
gênante situaties af met een 
broos of kinderlijk naïef liedje.

> Waar? CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Comedyshows

29 oktober 
Legonamiddag

> Wat? Spelnamiddag met Lego- 
en Duploblokken.

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

> Uur? Van 14 tot 17 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

31 oktober 
Legonamiddag

> Wat? Spelnamiddag met Lego- 
en Duploblokken.

> Waar? Zaal Rooseveld, Oud 
strijdersplein 13, Ninove

> Uur? Van 14 tot 17 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be



Andy Peelman & Nicoline Hummel (bekend van TV)
Meet & Greet van 14u tot 15u45

Meer info: niniashoppingcenter.be

OPEN VAN 10U-18U

koopzondag
07.10

Kleding Vanessa: CKS
Kleding Andrea: C&A
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GRATISHOORTESTIN UW AMPLIFONHOORCENTRUMNINOVE

SPRING BINNEN TIJDENS  
DE HOORADVIESDAGEN
VAN 1 TEM 12 OKTOBER

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas
Biezenstraat 5 (aan het Medisch Centrum), 9400 Ninove 
Tel.: 054/50.35.05 • Email: ingrid.lucas@amplifon.com

Annonce_ninove_A5_gratis_hoortest2.indd   1 7/09/18   16:48

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

Alle dagen open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

Eigen plaatsingsdienst

Bezoek onze nieuwe website!
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27-10-2018niet op bestaandeoffertes of promoties
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Een echte thuis 
verdient een echte tegel 
 4 verdiepingen keuze en nog meer keuze:
 Natuursteen, zelliges, terracotta, XXL-formaten, tegelparket...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

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

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

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

Bezoek onze 
showroom virtueel! KRIJG KORTING ZONDER VRAGEN!

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

EXTRA lotenkelder
met super-koopjes!
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