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Kunstendag voor kinderen
BIN's bouwen aan een betere buurt

Quizzen tijdens de ouderenweek



Zelfstandig?
Kent u de nieuwe pensioenovereenkomst al?

Maak een vrijblijvende afspraak.

•  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!

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

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

Hier kon jouw advertentie staan!
Ninove Info wordt maandelijks bedeeld in 

meer dan 18.800 brievenbussen, dus een unieke 
kans om te adverteren. 

Interesse of meer informatie? 
Dienst communicatie, oud stadhuis 
Oudstrijdersplein 6, Ninove 
054 31 32 25 
communicatie@ninove.be 
www.ninove.be
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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 22 november om 19.30 uur in 
het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang 
enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op  
19 en 20 november om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

EXTRA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:

> 1 november

> 2 november (uitgezonderd zwembad  
De Kleine Dender: open van 9 uur tot 17 uur)

> 11 november (uitgezonderd zwembad  
De Kleine Dender: open van 9 uur tot 17 uur)
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INTERESSANT
4   In pyjama naar de bib

5   Kunstendag voor kinderen

6   Babbelonië, meer dan babbelen

7   BIN, bouwen aan een betere buurt

8   Ninove herdenkt de Groote Oorlog

10   Lachen, quizzen en genieten:  
de ouderenweek

11   Maandklapper cc De Plomblom

15   Zwemmen, spelen en een koffietje  
drinken

20   UiTkalender

VOOR ALLE INFO
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> brandweer 054 33 35 66
> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97
> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64
> technische dienst  054 31 77 10
> 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)*

<

In
fo

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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DE VOORLEESWEEK: 
IN PYJAMA NAAR DE BIB  

wzc Klateringen, op de kamers van bewoners. 
Een bedlegerige dame wou graag de versregels 
van ‘Nog even voor het slapen gaan’ horen 
van Alice Nahon. Een collega begon te lezen, 
waarop de vrouw overneemt en vol emotie 
de hele tekst brengt, helemaal uit het hoofd. 
Ik heb wenend de kamer verlaten. Maar zulke 
momenten zijn uitzonderingen. Ik rijd bijna 

altijd met een glimlach 
terug naar huis, ook na 
negen jaar.”

Wil je ook voorlees(groot)ouder worden 
en samen met de kinderen graven in hun 
fantasie? Neem contact op met de bib.

Niet enkel voor kinderen is de Voor-
leesweek een feest. Dat is het ook 

voor Rita Van de Perre. Al negen jaar brengt ze 
verhalen tot leven.

Je leest al negen jaar verhalen voor aan 
kinderen. Wat houdt het zo boeiend?

Rita: “Hun inlevingsvermogen is fantastisch.
Ze gaan echt op in een ver-
haal. Een van mijn favoriete 
kinderboeken is daarom 
‘Niet knipperen!’ van Tom 
Booth. Het hoofdpersonage, een meisje, daagt 
de dieren uit het boek én de kinderen uit om 
niet te knipperen met de ogen. Je ziet dat de 
kindjes de hele tijd de ogen wijd open probe-
ren te houden, om toch maar niet te pinken 
(lacht). Fantastisch.”

Bereid je je voor op een voorleessessie?

Rita: “Ik ontleen het boek vooraf in de bib 
en neem het enkele keren door, om het in te 
oefenen en te bepalen waar ik de intonatie leg. 
Het moet goed klinken voor de kinderen.  
Eigenlijk was het altijd al m’n droom om een 
job met kinderen uit te oefenen. Maar uitein-
delijk ben ik in een andere sector terechtgeko-
men. Maar kijk, nu ik met pensioen ben, is het 
allemaal goed gekomen (lacht). Misschien had 
ik het toch sneller moeten doen. Ik herleef als 
een kindje me tijdens of na het voorlezen een 
knuffel komt geven.”

Een klein decennium ben je nu voor-
leesouder. Je kan wellicht zélf een 
boek schrijven over je ervaringen?

Rita: “Zeker. Elke sessie is uniek, maar vooral 
de emotioneelste blijven toch hangen. Zoals 
de voorleessessie op Moederdag waarop een 
kindje aanwezig was dat haar mama net verlo-
ren had. Of die keer dat ik mocht voorlezen in 

> Woensdag 21 november
- om 14 uur in Speelodroom: voorleesuur-

tje op verplaatsing. 
- van 14 uur tot 17 uur in de bib: de 

digidokter wordt voor één dag voorlees-
digidokter. Hij geeft advies over voorlees-
apps, toont Fundels ...

> Vrijdag 23 november 
- om 18 uur in de bib: voorlezen in pyjama 

met een lekkere chocomelk
- van 18 uur tot 19 uur in de bibzaal: 

workshop voor volwassenen ‘In woord en 
beeld – het verhaal achter een prenten-
boek’ door Annemie Vandaele.  

> Zaterdag 24 november 
-  om 11 uur in het leescafé van de bib: 

Help, mijn kind leert lezen.

Reserveer voor alle activiteiten vooraf via  
bib@ninove.be of 054 32 40 04. 

Rita in de bibbus: 
“Ik herleef als een 
kindje me tijdens of 
na het voorlezen een 
knuffel komt geven.”

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

“Het inlevingsvermogen 
van kinderen is fantastisch”

ROND ERATO

De Zaterdagen van de Bib:  
Help, mijn kind leert lezen 
Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind graag leest? 
Welke boeken en verhalen zijn echte aanra-
ders? In het kader van de voorleesweek nodigt 
de bib een aantal kenners uit die ouders en 
leerkrachten graag op weg helpen bij het kin-
deren helpen leren lezen. Logopediste Mieke 
Wybo zal er zijn om al je vragen te beantwoor-
den en ex-leerkracht Erica Breynaert leert je 
op een nieuwe en leuke manier omgaan met 
kinderen die leren lezen. Inge Umans komt 
onder andere vertellen wat het belang is van 
blijven voorlezen. 

Praktisch

>  24 november, 11 uur, leescafé
>  gratis, inschrijven is niet nodig

Maandag Verwendag:  
Costa Rica door de ogen 
van Koen Steenhoudt
Koen Steenhoudt is actief bij Natuurpunt Bo-
ven-Dender. Hij doorkruiste Costa Rica twee 
keer en brengt een compilatie van de mooiste 
natuurfoto’s, doorspekt met reisverhalen, leuke 
anekdotes en praktische tips voor wie het land 
zelf wil bezoeken. 

Praktisch

>  3 december, 20 uur
>  5 euro (1,50 euro UiTPAS aan kansentarief) 
 UiTPAS voordeel: 10 UiTpashouders 

kunnen in ruil voor 10 UiTpunten gratis 
naar deze 'Maandag Verwendag' komen. 

>  bibzaal
>  inschrijven via bib@ninove.be 

054 32 40 04 of in de bib

Komt je kindje op vrijdag 

23 november in pyjama naar de bib 

voor een voorleesuurtje met chocomelk? 

Of kiezen jullie voor een van de andere 

activiteiten van de Voorleesweek?
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Bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

BEZOEK DE DIGIDOKTER IN DE BIB
Heb je vragen over het gebruik van je computer? Kan je minder goed overweg met Outlook of 
een ander programma? Of zit je ergens vast bij het gebruik van onze internetpc's? De Digidokter in 
de bib helpt je graag op weg! Je vindt vrijwilliger Rutger (de Digidokter) elke woensdagnamiddag 
van 14 uur tot 17 uur op de eerste verdieping bij de internetpc's. 

Kan de Digidokter door omstandigheden niet aanwezig zijn? Dan brengt de bib jou tijdig op de 
hoogte via de Facebookpagina van de bib.

MOBIELE TOEPASSINGEN VOOR DE  
TOEKOMST (APPSTUBLIEFT)
Nu bijna iedereen een smartphone heeft en draadloos internet overal beschikbaar is, kan de 
digitale revolutie pas echt goed op gang komen. In de geanimeerde lezing ‘Mobiele toepassingen 
voor de toekomst’ op vrijdag 9 november krijg je een blik op de nabije toekomst, waarin vuilbak-
ken op het internet zitten, je het licht van je woonkamer dimt met je smartphone en praat tegen 
je huisrobot. We verklaren een pak begrippen zoals NFC, VR en AR. En illustreren die met leuke 
video’s. Er is geen technologische voorkennis nodig op deze reis naar de toekomst.

Praktisch

> 9 november, 19.30 uur tot 22 uur
> 3 euro (1.50 euro UiTPAS aan kansentarief)
> bibzaal
> inschrijven en tickets via www.bibart.be/webshop of bib@ninove.be.

De derde zondag van november viert 
Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. In 
Ninove zorgt het cultuurcentrum samen met 
de leerlingen van de academies voor een ver-
rukkelijk weekendprogramma rond het thema 
‘eten en drinken’. Families met kinderen tussen 
5 en 12 jaar kunnen zaterdag en zondag deel-
nemen aan het twee uur durende parcours 
dat je van de academie in de Parklaan naar het 
feestelijke banket in het cultuurcentrum op de 
Graanmarkt brengt.

Raps of wraps?
Onderweg krijg je woordenraps (of zijn het 
wraps?) over toetjes en hamburgers voorge-
schoteld, hoor je heerlijke deuntjes en zie je 
begeerlijke dansacts. Je steekt zelf de handen 
uit de mouwen en snuift de sfeer op van de 
lessen in de academie beeldende kunst. Breng 
je de tekenopdracht tijdens het parcours tot 
een goed einde, dan krijg je iets lekkers. 

De academies en cultuurcentrum  

De Plomblom brengen 17 en 18 

november 'Broodje Kunst Deluxe 90'. 

‘Broodje Kunst Deluxe 90’ is de naam van het 
parcours. ‘Broodje’ staat voor Broodje Woord, 
de jaarlijkse voorstelling van de woordklassen 
van de academie, die dit jaar in dit feestjasje 
wordt gestopt. ‘Kunst’ verwijst naar Kunsten-
dag voor Kinderen. ‘Deluxe’ staat voor alle 
kunstvormen die aan bod komen. Want naast 
de woordklassen, performen ook de afdelin-
gen muziek, dans en beeld in dit kunstenpar-
cours. ‘90’ verwijst naar het 90-jarig bestaan 
van de academie voor muziek, woord en dans.

Praktisch
Het parcours is er voor families met kinderen 
tussen 5 en 12 jaar.
Je kan het parcours starten op vaste uren: 
> zaterdag 17 november om 11 uur, 12 uur,  

14 uur en 15 uur 
> zondag 18 november om 14 uur en 15 uur. 

Start in de academie voor muziek, woord en 
dans (Parklaan 13) en einde in cultuurcentrum 
De Plomblom (Graanmarkt). 

Gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig!

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
EEN SMAKELIJK PARCOURS VOOR FAMILIES 

Meer info

www.kunstendagvoorkinderen.be

cc De Plomblom
ccbalie@ninove.be
054 34 10 01
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"Elke week discussiëren we in 
groepjes over een bepaald thema. 
Door met een heel diverse 
groep aan tafel te zitten, krijg je 
heel boeiende gesprekken”, zegt 
coördinatrice Elke Nopens. En 
dat klopt. Als het over verkiezin-
gen gaat, schrikken een aantal 
deelnemers dat je in België al 
vanaf 18 jaar mag gaan stemmen, 
merken we aan de gesprekstafels. 

"Maar Babbelonië is niet enkel in-
teressant voor nieuwkomers. De 
Ninovieters die deelnemen aan 
de gesprekken, komen in contact 
met andere culturen. En zij 
brengen op hun beurt de andere 
deelnemers heel wat bij over de 
Nederlandse taal. Een mooie wis-
selwerking, dus. Maar Babbelonië 
wil vooral inwoners met elkaar in 
contact brengen.”

Ze groeiden op in Polen, Marokko, Roemenië … of Ninove. 

Maar op woensdagvoormiddag verzamelen ze in de bib 

voor twee uur Babbelonië. Ben jij binnenkort één van hen?

BABBELONIË,  
(VEEL) MEER DAN BABBELEN 

Word jij een  
babbeloniër?
“Onze deur staat uiteraard open 
voor nieuwe deelnemers. We 
hebben vandaag twee gespreks-
tafels met gemiddeld zes mensen, 
maar we hopen nog te kunnen 
groeien”, zegt coördinatrice Elke 
Nopens, “Iedereen is welkom bij 
ons, de enige voorwaarde is dat je 
een basiskennis Nederlands hebt. 
Babbelonië is bovendien gratis 
en heel vrijblijvend. Kan je enkele 
weken niet komen, dan is dat 
zeker geen probleem.”

Interesse? Kom op woensdag ge-
woon langs in de bib. Babbelonië 
start om 9 uur en loopt tot 11 uur. 
Het is een partnerschap tussen 
het Agentschap Integratie en 
Inburgering, het Sociaal Huis (stad 
Ninove), de bib en Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender.

DEELNEMERS VERTELLEN

“Geen grenzen”
Weronika Rusinek

“Babbelonïe is fantastisch omdat 
hier geen grenzen zijn, zoals voor 
leeftijd of de kleur van je huid. Ie-
dereen is gelijk. Ik kom sinds april, 
maar heb al heel veel bijgeleerd, 
zowel over de cultuur als over 
de taal. Nu spreek ik al een tijdje 
Nederlands, maar ik heb vandaag 
toch weer een nieuw woordje 
geleerd, namelijk ‘gedrag’. Maar 
Babbelonië is meer dan leren van 
elkaar, het is ook ontmoeten. Je 
leert snel andere mensen kennen, 
en dat is heel fijn als je hier nog 
niet zo lang woont.”

“Eigen wereldje”
Lucien Van den Driessche

“Ik ben heel enthousiast over 
Babbelonië. Het brengt mensen 
samen, en dat niet alleen op 
woensdagvoormiddag, maar ook 
daarbuiten. Zonder dit project 
zouden we verder blijven leven 
in ons eigen wereldje. En je leert 
ook bij over andere culturen. Zo 
bezocht ik een tijdje terug Kerala 
in India en ik had me op basis 
hiervan een beeld gevormd van 
het land. Maar een Indische deel-
neemster vertelde me een heel 
ander verhaal van India. M’n blik 
op dat land is dankzij Babbelonië 
dus volledig veranderd.”

Meer info
Sociaal Huis
integratie@sociaalhuisninove.be
054 31 32 48

Meer info
Sociaal Huis
integratie@sociaalhuisninove.be  
054 31 32 48.

IN DIALOOG OVER HET LEVENSEINDE,  
EEN ONTMOETING TUSSEN LEVENSBESCHOUWINGEN 
De dood is onontkoombaar en hoort bij het leven. Omgaan met de 
dood is in elke cultuur, religie en levensbeschouwing anders. In onze 
multiculturele samenleving zijn er verschillende rituelen en voorschriften 
bij het levenseinde. Op 16 november organiseert het Sociaal Huis in 
samenwerking met de vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, 
evangelische, islamitische en vrijzinnige humanistische levensbeschou-
wingen een dialoogavond rond het levenseinde.  

Vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen geven 
op deze dialoogavond duiding bij vragen, rituelen en trends in de maat-
schappij. Zij geven ook uitleg bij de visie van elke levensbeschouwing.

Praktisch

> Vrijdag 16 november, 19.30 uur 
> Ontmoetingscentrum De Fontein, Centrumlaan 173, Ninove
> Gratis

Coördinatrice Elke in gesprek met 2 Babbeloniërs
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Kris en Walter, twee BIN-coördinatoren, 
aan de kerk van Appelterre

Heeft je wijk of dorp een BuurtInformatieNetwerk (BIN) 

en word je graag op de hoogte gehouden als er iets 

verdacht gebeurt? Schrijf je dan zeker in! Maar hoe werkt 

een BIN eigenlijk? Twee van de Ninoofse coördinatoren 

vertellen over hun ervaringen.

BUURTINFORMATIENETWERKEN  
BOUWEN AAN EEN (NOG) BETERE BUURT

Meer info
kabinet burgemeester
burgemeester@ninove.be
054 31 32 33

“Als lid van een BIN heb je enkel 
voordelen”, zegt Walter Goos-
sens van het BIN Appelterre. 
“Inderdaad”, bevestigt Kris Van 
Opdenbosch van het BIN Park, 
aan wijk De Blokken. “Je hoeft ei-
genlijk niets te doen (lacht), maar 
ontvangt wél een sms’je als er 
zich iets verdacht voordoet in je 
buurt. Natuurlijk is de sterkte van 
een BIN dat inwoners verdachte 
situaties melden, dus in principe 
heb je wel een taak binnen het 
netwerk. Maar als je iets raar 
opmerkt voor je deur, ga je dat 
sowieso toch aan iemand vertel-
len? Waar er geen 
BIN is, gebeurt dat 
soms via Facebook 
of WhatsApp, maar 
de sterkte van een 
BIN is natuurlijk dat 
je de politie meteen 
verwittigt door de
101 te bellen. Zij kunnen actie 
ondernemen én ze verwittigen 
iedereen in de buurt.”

Geen burgerwacht
“Een BIN is natuurlijk geen 
burgerwacht. Het is niet de 
bedoeling dat we zelf op 
mogelijke daders afstappen of 
op onderzoek uittrekken. We 
ondersteunen de politie en de 
stad enkel door informatie aan 
te reiken”, vult Walter aan. Voor 
de twee coördinatoren gaat het 
engagement nog wat verder. 
“Onze taak is ook om nieuwe 
leden te werven, door te flyeren 

en inwoners uit onze buurt aan 
te spreken. En één keer per jaar 
organiseert elk BIN een vergade-
ring, samen met stad en politie”, 
licht Kris z’n ervaring toe. “Hierop 
worden de resultaten voorgelegd 
van het voorbije jaar. En zo krijg 
je dus een objectief beeld van je 
buurt. Ook dát is een voordeel 
van BIN-lid te zijn.”

Malafide  
kaartenverkoper
Dat beide coördinatoren meteen 
op de kar van de BuurtInforma-
tieNetwerken sprongen, hoeft 

niet te verbazen. “Ik 
werk voor justitie 
en kende de BIN’s al 
uit andere regio’s”, 
vertelt Kris. “Zodra 
ik kon, heb ik me 
kandidaat gesteld. 

Het is toch mooi dat er een 
kanaal is waarmee je aan je buurt 
bijvoorbeeld kan melden dat er 
een malafide kaartenverkoper 
van deur tot deur gaat? Daar 
wordt iedereen toch beter van?” 
Zo ziet Walter het ook: “Ik werkte 
jaren bij een beveiligingsfirma 
en ben nu gemeenschapswacht, 
het thema veiligheid ligt me 
dus wel (lacht). En ik ben er 
sterk van overtuigd dat we door 
samen te werken veel problemen 
preventief kunnen oplossen. En 
waarom zou je niet deelnemen? 
Het is gratis, je blijft continu op 
de hoogte en krijgt jaarlijks een 
stand van zaken van je buurt.”

“Als je iets raar 
ziet voor je deur, 
ga je dat sowieso 
toch aan iemand 

vertellen?”

Wist je dat …
> Ninove intussen 8 BuurtInformatieNetwerken (BIN) telt?
> de BIN’s anderhalf jaar terug werden opgericht, maar intussen zowat 

200 leden tellen?
> je een BIN kan oprichten als er nog geen is in je buurt? Hoe je dat 

doet, lees je op www.ninove.be/bin.

Hoe kan je je inschrijven voor een BIN?
> Check op www.ninove.be/bin of er een BuurtInformatieNetwerk is 

in je wijk of dorp
> Neem contact op met de BIN-coördinator van jouw buurt (mocht 

je die kennen) of mail naar het kabinet van de burgemeester  
(burgemeester@ninove.be)

> Zodra je je aanvraag hebt gedaan, controleert de politie je gegevens 
en word je opgenomen in het netwerk.
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NOOIT MEER OORLOG? 
NINOVE HERDENKT DE GROOTE OORLOG

De komende weken blikken we met een handvol fijne initiatieven terug op de 

gebeurtenissen die tussen 1914 en 1918 ons land (en een deel van de wereld) 

in rep en roer hebben gezet.

Zondag 4 november

*WOI in het Neigembos

Sjef De Meyer gidst ons langs de unieke  
WOI-relicten in het bos. Een mooie herfst-
wandeling met oog voor oorlogserfgoed. 
> 15 uur, kapel van Bevingen, Neigem

Dinsdag 6 november

*Film ‘Au revoir là-haut’

Cineclub Lucifer kiest voor haar maandelijkse 
voorstelling een film over de Groote Oorlog. 
‘Au revoir là-haut’ is een gitzwart epos over 
twee oorlogsveteranen die een zwendel rond 
oorlogsmonumenten opstarten. Regisseur Al-
bert Dupontiel zorgt voor een zinderende en 
visueel rijke vertelling die betovert en ontroert.
> 20 uur (inleiding om 19.45 uur),  

cc De Plomblom, Ninove

Vrijdag 9 november

*Herdenkingstoer Wapenstilstand

Het stadsbestuur en de vaderlandslievende 
verenigingen maken een rondrit langs de 
deelgemeenten. Met bloemenhulde aan elk 
herdenkingsmonument, inhuldiging van een 
herdenkingssteen op elke begraafplaats en een 
dankwoord van de lagere scholen. 
> Vanaf 12.30 uur. Startpunt: stedelijke 

begraafplaats Ninove. 

*Klaprozen sterven niet

Dichter Marc Van Der Meeren en muzikan-
ten Antoine De Wael en Femke De Couck 
brengen een poëtisch-muzikale herdenkings-
evocatie
> 20 uur, abdijkerk Ninove

Zaterdag 10 november

*Fakkeltocht

We dragen de boodschap ‘Nooit meer  
oorlog’ uit aan de hand van een fakkeltocht.
> Verzamelen vanaf 18 uur aan buurthuis 

Berdam, Edingsesteenweg 2, Ninove. 
Start om 18.30 uur. Aankomst om  
19.30 uur aan cc De Plomblom

*Bevrijdingsconcert ‘Elixir d’Anvers’

Een aangrijpend concert met ongekende 
mooie muziek van 100 jaar geleden
> 20 uur, cc De Plomblom, Ninove.  

Tickets en info: www.ccdeplomblom.org 

Zondag 11 november

*Officiële herdenkingsplechtigheid 
in Appelterre-Eichem

> 9 uur: plechtige eucharistieviering in de 
St-Gertrudiskerk, 10.15 uur: bloemen-
hulde aan het monument, opgeluisterd 
door Harmonie St-Cecilia, gevolgd door 
receptie in zaal Pax

*Concert ‘Evensong’ 

Fenikskoor Ninove verwerkt in ‘Evensong’, een 
kerkdienst in de late middag, liederen met 
getuigenissen uit het oorlogsverleden. 
> 16 uur, Sint-Margrietkerk, Neigem. 

Tickets en info:  
fenikskoorninove.wordpress.com     

 
20 oktober > 11 november  
*Expo ‘Bezet Ninove. Over leven in 
de Groote Oorlog’

De expo presenteert thema’s zoals de inval, de 
Duitse bezetting, de voedselsituatie, Ninovie-
ters in den vreemde, de bevrijding en de kunst 
van het herdenken. 
> Buurthuis Berdam (voormalige Sint- 

Theresiakerk), Edingsesteenweg 2, Ninove
> 20 oktober tot en met 11 november, 

zaterdag en zondag open van 10 tot  
18 uur, woensdag, donderdag en vrijdag 
open van 14 tot 18 uur; gesloten op  
1 november

NINOVE HERDENKT DE GROOTE OORLOG – HET VOLLEDIGE HERDENKINGSPROGRAMMA

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87
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Op 1 november doorbreekt Reveil rond 
zonsondergang de stilte op zoveel mogelijk 
begraafplaatsen met intieme muziek en lokale 
verhalen. Verschillende Vlaamse fanfares en 
artiesten spelen een korte, serene akoestische 
sessie voor een klein publiek op hun lokale 
begraafplaats. Ook in Ninove.

Op drie begraafplaatsen speelt de plaatselijke 
harmonie een ‘reveil’.

Begraafplaats Aspelare (Daalstraat) | 17 uur
> Optreden Koninklijke Harmonie Kunst, Eer 

en Vermaak Aspelare

Begraafplaats Appelterre (Molenveldweg) 
| 17 uur
> Optreden Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 

Appelterre-Eichem

Begraafplaats Meerbeke (Hemelrijk) | 17 uur
> Optreden Koninklijke Harmonie Sinte-

Cecilia Meerbeke

REVEIL 
DOORBREEKT DE STILTE 

Black Friday in Ninia
Noteer vrijdag 23 november alvast in jouw 
agenda want dan is Ninia Shopping Center 
open tot 20 uur! Scoor verschillende super-
deals in de winkels of win een weekendje weg 
tijdens Black Friday!
Meer info? www.niniashoppingcenter.be

Gratis parkeren
Op vrijdag 23 november (Black Friday) 
kan je in de volledige 
binnenstad gratis parkeren.

Koopavond op 23 november 
bij de Ninoofse handelaars
Op Black Friday kan je bij de handelaars in 
het stadscentrum genieten van interessante 
promoties. De handelszaken blijven ook extra 
lang open (tot 20 uur).
Meer info? Verenigde Handelaars Ninove, 
www.vhn-ninove.be

De Ninoofse  
Oorlogsgazetten
De dertiende en laatste Ninoofse Oorlogsga-
zet heeft het over de laatste oorlogszomer en 
over hoe de Ninovieters de terugtrekking van 
'de gehate Pruis' vanaf september 1918 ervoe-
ren. Ze vertelt over de bewogen dagen van de 
bevrijding en onthult waarom er niet alleen 
Fransen, maar ook Portugezen en Schotten in 
onze stad resideerden. 

> Ninoofse Oorlogsgazet 13 is te koop 
vanaf 5 november in het oud stadhuis, de 
bibliotheek, de Hospitaalkerk en Standaard 
Boekhandel (Centrumlaan), 1 euro

> 13 gazetten in één kaft. We lieten een 
mooie kaft ontwerpen om daarin alle 
nummers van de Ninoofse Oorlogsgazet 
te bewaren. Te koop in het oud stadhuis 
(Oudstrijdersplein). 10 euro.

Nieuwe monumenten:  
van bomen tot borden
In elke deelgemeente wordt op de begraaf-
plaats een herdenkingssteen geplaatst. Alle 
lagere scholen van groot Ninove schrijven een 
‘dankwoord aan de oudstrijders’, dat in de buurt 
van het nabijgelegen herdenkingsmonument 
zal worden aangebracht. De stad plant naar 
aanleiding van 11 november ook een vredes-
boom naast het herdenkingsmonument op het 
Kerkplein van Ninove. Dankzij de 'vredesboom' 
blijft Wapenstilstand de komende decennia op 
een unieke en ingetogen manier zichtbaar. Ten-
slotte doet Ninove mee aan het project ‘Onze 
vergeten helden’. War Heritage Institute (WHI) 
traceert graven van gesneuvelde Belgische 
militairen die na de Eerste Wereldoorlog in hun 
eigen woonplaats begraven werden. Volgens 
www.wardeadregister.be gaat het in Ninove 
over zes mensen: drie in Ninove, één in Dender-
windeke en twee in Nederhasselt. Op het graf 
van de zes gesneuvelden zal het stadsbestuur 
een herinneringsplaatje aanbrengen.

Meer 'nieuws van toen'
De Ninoofse Oorlogsgazetten hebben een 
bijzonder stuk stads- en streekgeschiedenis ge-
schreven. Dankzij al het verzamelde materiaal 
is het resultaat dan ook veel meer geworden 
dan 13 Ninoofse Oorlogsgazetten. Nog veel 
meer ‘nieuws van toen’ is te lezen op de blog 
http://ninove14-18.weebly.com, werd verwerkt 
in de wandeling ‘In de voetsporen van de 
Groote Oorlog’ of is samengebracht in de 
expo ‘Bezet Ninove’. Met heel veel dank aan 
de  themagroep ‘Herdenking Wereldoorlog I’, 
opgericht binnen de erfgoedraad. Meer info

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

TOER DER TORENS TREKT NAAR POLLARE 

Ontdek meer over de geschiedenis van Pollare tijdens de ‘Toer der Torens’, een reizend en dyna-
misch erfgoedproject. We presenteren een reeks boeiende erfgoedobjecten die in de loop der ja-
ren stadsbezit zijn geworden. Die basiscollectie wordt aangevuld met een selectie religieus erfgoed 
uit de kerk waar de tentoonstelling plaatsvindt.

Dorpskermis

Heb je thuis interessant materiaal over de geschiedenis of ‘gebeurtenissen’ van Pollare? Foto’s uit de oude 
doos? Een affiche van de dorpskermis anno 1950? Een glas uit een verdwenen café? Wil je dat materiaal 
met ons delen? Geef dan een seintje aan de dienst cultuur via cultuur@ninove.be of 054 31 32 87.

>  Zaterdag 10 en zondag 11 november van 14 uur tot 17 uur
>  Sint-Christoffelkerk Pollare
>  In januari houdt ‘Toer der Torens’ nog halt in Voorde
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Meer over de ouderenweek
Van 19 tot 25 november op verschillende locaties in de stad

De activiteiten:
> ma. 19 november: heerlijk ontbijt (wzc Klateringen)
> woe. 21 november: lachyoga (sporthal)
> do. 22 november: muziek & Ninofs dialect quiz (wzc Klateringen)
> vrij. 23 november: receptie (stadhuis)
> zo. 25 november: Luc Appermont en Bart Kaëll intiem … als team 

(cc De Plomblom)

Reserveren voor de activiteiten is noodzakelijk.
Meer info vind je op www.ninove.be/ouderenweek-2018 en in de flyer 
van de ouderenweek, die beschikbaar is bij de stadsdiensten.

Meer info
Sociaal Huis
senioren@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45

Twee Ninovieters die je er 
zeker zal tegenkomen, 

zijn Jeanne Boyens en Sonja De 
Wagenier. Al van bij de eerste 
editie van de ouderenweek zijn ze 
trouw op post.

Wat maakt de ouderen-
week zo bijzonder voor 
jullie?

Sonja: “Het zijn toffe activitei-
ten én je leert nieuwe mensen 
kennen. Je maakt samen plezier 
en de volgende keer dat je elkaar 
tegenkomt, doe je weer een bab-
beltje, en zo groeit er een band.”
Jeanne: “Ik vind het ook bijzonder 
dat je oude mensen, die zelden 
nog bezoek krijgen, een toffe 

namiddag kan bezorgen. De 
vriendschap die je van hen terug-
krijgt, is onbeschrijfelijk. Ze zijn zo 
dankbaar. Maar Sonja heeft gelijk, 
je leert ook heel wat nieuwe 
mensen kennen. Laatst liep ik in 
het ziekenhuis en 
iemand vroeg me: 
jij kent zeker heel 
Ninove (lacht)?”
Sonja: “De oude-
renweek is ook heel 
belangrijk omdat 
ze voor iedereen is. 
Ik help vaak organisaties bij hun 
activiteiten, maar meestal zijn 
die verbonden aan een politieke 
kleur. Voor mij stoort dat niet, 
ik ben een regenboog op dat 
vlak (lacht), maar je bereikt niet 
alle inwoners op die manier. De 
ouderenweek doet dat wel, en 
dat is toch uniek.”

Naar welke activiteit  
kijken jullie het meest uit?

Sonja: “Het ontbijt in Klateringen 
is altijd heel plezant. Dan besef 
je eigenlijk pas hoeveel mensen 
elke dag alleen moeten ontbijten. 
Maar die ochtend zitten we 
allemaal samen in een volle zaal, 
waar we onze verhalen 
kunnen delen. 
Veel deelnemers 

hoor je nadien vertellen dat het 
hun beste ontbijt was in lange 
tijd, hoewel ze gewoon een rozij-
nenkoek aten (lacht).”
Jeanne: “Veel mensen verlangen 
naar een luisterend oor. Dat 

mankeren ze vaak. 
Iedereen heeft z’n 
waardigheid, verdriet 
en emoties, maar 
oudere mensen kun-
nen die soms niet 
kwijt.”
Sonja: “En je hoort 

soms bijzondere verhalen. Ik zal 
nooit het oud vrouwtje vergeten 
dat me in Klateringen vertelde 
over haar jeugdvriendje, dat later 
haar man was geworden. Ze 
moest ’s ochtends vroeg werken 
bij Fabelta, maar toch stond hij 
haar op te wachten in de Skra-
moeljekasj, aan de Koepoort. En 
we hebben elkaar daar een kusje 
gegeven, zei ze. Ze vertelde dat 
met zoveel smaak, alsof ze de kus 
nog maar net gegeven had. Toen 
ik thuiskwam, heb ik tegen mijn 
man gezegd: ja kameraad, ik heb 
jou voor mij nooit in een kasjke 
weten staan (lacht).”

De stad zet tussen 19 en 25 november haar ouderen 

extra in de bloemetjes. Tijdens de ouderenweek kan je 

als 65-plusser deelnemen aan onder meer lachyoga, 

een muziek- en dialectquiz en een lekker ontbijt. Hou je 

meer van een concert, dan verwelkomt cc De Plomblom 

je voor een namiddag met Luc Appermont en Bart Kaëll.

LACHEN, 
QUIZZEN 
EN GENIETEN … 
DAT IS DE OUDERENWEEK

“Ze vertelde 
dat met zoveel 

smaak, alsof ze de 
kus nog maar net 

gegeven had”

Jeanne (links) en Sonja (rechts) hebben de ouderenweek nu al in hun agenda staan.

TE
 GA

ST DE PLOMBLOM
ZA 03.11.2018

JEROEN EVENTS / 
MUSICAL ‘PIPI ZET 

DE BOEL OP STELTEN’
WWW.JEROENEVENTS.BE

0486 99 61 56

ZO 04.11.2018
JEROEN EVENTS / THEATERSTUK 
‘ASSISEN - DE WEBCAM-MOORD’

WWW.JEROENEVENTS.BE
0486 99 61 56

DI 06.11.2018
CINECLUB LUCIFER / AU REVOIR LÀ-HAUT 

(ALBERT DUPONTIEL)

WO 07.11.2018 HETPALEIS
DO 08.11.2018 HET ZESDE METAAL 
ZA 10.11.2018 ELIXIR D’ANVERS & 
  ASTRID STOCKMAN
VR 16.11.2018 SCHERVEN OP ZOLDER /  
  SCHOONDERHAGE
ZA 17.11.2018 KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
DI 20.11.2018 FILM: GOD’S OWN COUNTRY 
DO 22.11.2018 JESSIE DE CALUWE & 
  HILDE VAN LAERE 
ZA 24.11.2018 ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
ZO 25.11.2018 LUC APPERMONT & BART KAËLL 
WO 28.11.2018 STEFAAN VAN BRABANDT / 
  DE VERWONDERING & HET ZUIDELIJK TONEEL

CC De Plomblom

NOV
2018

PROGRAMMA

UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!
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HETPALEIS
HET KLEINE STERVEN (15+)

“Dit is theater dat jongerenharten als een magneet 

aan zich bindt. Dankzij de vorm, de weelderige maar 

herkenbare taal én het warme spel. De perfecte 

voorstelling voor jongeren die hun hart (nog niet) 

aan het theater verloren.” (Els Van Steenberghe in 
Focus Knack)

Door hun intense liefde voor elkaar slagen Hannah en 

Seppes erin om te ontsnappen aan de wereld. Tot de 

werkelijkheid plots in al haar brutaliteit doordringt. 

Hannah blijkt te lijden aan een zeldzame ziekte: haar 

hartslag mag niet hoger gaan dan 110 slagen per 

minuut, anders gaat ze dood. Het kleine sterven is een 

hartveroverende voorstelling over twee jonge mensen 

die elkaar zo graag zien dat het hun einde betekent.

HET ZESDE METAAL
CALAIS THEATERTOUR

West-Vlaams is niets meer of niets minder dan de 

moedertaal van frontman en stuwende kracht Wannes 
Cappelle. Maar wát hij met die taal doet, maakt van Het 

Zesde Metaal een groep die het verschil maakt.

Op Calais, het vierde album van Het Zesde Metaal, (uit via 

Unday Records) fileert Cappelle de mens, staat hij stil bij 

dingen waar niemand anders bij stil staat en legt hij de 

onvermijdelijke tragiek van de wereld en de liefde bloot. 

Zonder daarbij ooit te pretenderen dat hij antwoorden in 

pacht heeft. Hoewel Calais heel persoonlijk klinkt, is het 

vooral een pure groepsplaat. Je hoort dat Het Zesde Metaal 

kilometers op de teller heeft staan. De songs graven dieper 

dan ooit en de zinderende elektronica is een verrijking 

voor de verhalen van Cappelle en zijn vaste schrijfpartner 

Robin Aerts. De twee vormen samen met Tom Pintens, 

Filip Wauters en Tim Van Oosten een hechte band die 

een indrukwekkende vierde plaat heeft opgenomen. Calais 

kruipt met verve onder de huid.

Wannes Cappelle: zang - Tom Pintens: keyboards

Filip Wauters: elektrische gitaar - Tim Van Oosten: drums

Robin Aerts: bas, keyboards

ELIXIR D’ANVERS & ASTRID STOCKMAN
BEVRIJDINGSCONCERT 

No v e m b e r  1 9 1 8 ,  e i n d e  va n  d e 

Eerste Wereldoorlog. Vreugde om de 

overwinning, miserie en droefenis voor al 

wat stuk is.

Verdriet om het vergane, en moed om 

weer op te bouwen.

Samen met sopraan Astrid Stockman 

dook Elixir d’Anvers opnieuw in de 

bibliotheek en vond er ongekend mooie 

muziek uit deze periode: triomfalistisch 

jubelende liederen, hoopvolle ragtimes 

maar ook aangrijpende melodieën om het 

leed en de miserie te verzachten. Kortom 

een bevrijdingsconcert met een uniek 

repertoire dat na 100 jaar nog steeds 

zeer actueel is.

Astrid Stockman: sopraan

Hans Cammaert: viool 
Martin Valcke: piano 
Wim Voet: klarinet

Katelijn Van Kerckhoven: cello

Pieter Schuermans: contrabas

SCHERVEN OP ZOLDER / 
SCHOONDERHAGE 
LABYRINT

DO 08.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 22,00

REDUCTIE: € 21,00

VP: € 20,00

ZA 10.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 7,00

Tekst en regie: Dimitri Leue
spel: Evelien Bosmans, Lukas De Wolf
Compositie: Antoon Offeciers
Live muziek: Thomas Eeckhout
Vormgeving: Jan Strobbe
Kostuums: Myriam Van Gucht
Video: Ann-Julie Vervaeke

WO 07.11
20.00 uur  ·  CC De Plombom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

Scherven op zolder is een amateur toneel-

gezelschap van mensen met een mentale 

beperking. Uit de wekelijkse improvisatie- 

en inleefmomenten onder leiding van hun 

toneelcoaches komen zij tot een eenvoudig, 

herkenbaar verhaal dat nauw aansluit bij hun 

leefwereld.

Regie & acteur coaches: 

Nadine Rottiers, An Bauwens, 
Femke D’hauwer
Acteurs: Gill D’heur, Dirk Nevens, 
Piet Van Der Hoeven, Morena 
Pauwels, Sharon De Greve, Igor 
Nica, Gregory Spitaels, Elke 
Verleysen, Alessandro Caruso, 
Danny De Boeck, Geert Kellens, 
Gilbert Smet, Karel Linthout, 
Dimitri Poulin-Rogiers, Dennis 
Vermeir, Luc Baeyens, Eddy 
Reintjens, Nathalie Van Impe, 
Leentje De Clercq

PROGRAMMA
NOVEMBER 2018

JESSIE DE CALUWE & HILDE VAN LAERE
LEVE DE BURN-OUT & TUSSEN HIER EN DAAR

Jessie De Caluwe  spreekt openhartig 

over haar leven vóór en met een burn-out 

na jarenlang intensief werken voor radio, 

televisie en theater. En vooral over: wat 

daarna? Een burn-out is geen eindpunt, maar 

kan een verrassend keerpunt zijn.

Hilde Van Laere (Brise l’Ame) is singer-

s o n g w r i t e r  e n  e e n  v i r t u o os  m u l t i -

instrumentalist. In perfecte harmonie nemen 

beide talenten u mee op een muzikale reis 

waarbij u vergeet waar hier en waar daar is. 

Zodra de eerste noten weerklinken, verdwijnen 

stress en drukte.

Leve de burn-out: 
Jessie De Caluwe

www.jessiedecaluwe.be

Tussen Hier en Daar: 
Concept en teksten:

Jessie De Caluwe
Composities en live muziek:

Hilde Van Laere
www.briselame.be

Na de alom bejubelde theatermonoloog SOCRATES 

(gespeeld door Bruno Vanden Broecke) maakte 

theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt (bekend van De 
Koe en Het Voordeel van de Twijfel op Canvas) de langverwachte 

opvolger in zijn reeks van filosofen-monologen: MARX, gespeeld 

door niemand minder dan Johan Heldenbergh (The Broken Circle 

Breakdown, MASSIS, De Helaasheid der dingen, Le Tout Nouveau 

Testament, The Zookeeper’s Wife). Eén van onze grootste acteurs 

kruipt in de huid van één van de grootste filosofen. Een geweldige 

en unieke combinatie.

De pers over MARX: 
“Het scherpste politieke theater dat ik in tijden heb gezien. 

Confronterend en prikkelend. We gingen aangevuurd en gloedvol 

naar buiten.” (Filip Tielens, KLARA)

“Johan Heldenbergh en Stefaan Van Brabandt wekken Karl Marx 

tot leven in een spetterende politieke monoloog. … Zoals in 

Socrates navigeert Van Brabandt ook hier met de moderne bril 

tussen biografie, synthese en betoog. De veelkleurige tekst is 

een ongeziene speeltuin voor Johan Heldenbergh. … Deze Marx 

is geen marxist maar een humanist, geen papier maar vlees en 

bloed. Het maakt de spiegel die hij ons voorhoudt confronterend, 

en zijn leuze om in te kaderen: ‘Woede tegen onrecht is de 

hoogste vorm van liefde.”( ****, Gilles Michiels, De Standaard)

“De staande ovatie waarmee het publiek tekst en speler eren, 

maakt duidelijk dat Marx meer dan enkel soixante-huitards 

beroert. Van Brabandt bewijst nog maar eens dat een straffe 

tekstpartituur het mooiste vertrekpunt is voor een getalenteerd 

acteur om mee aan de slag te gaan. Heldenbergh maakt het in 

alle opzichten waar.” (****, Jan De Smet, De Morgen)

Tekst en regie: Stefaan Van Brabandt
Spel: Johan Heldenbergh
Dramaturgie: Wannes Gyselinck
Productie: De Verwondering en Het Zuidelijk Toneel
Coproductie: Arenbergschouwburg Antwerpen 

Met de steun van het Vlaams Fonds der Letteren

ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
BURN-OUT VOOR BEGINNERS

“Het herkenningseffect is groot (…) Goede grappen en 

verrassende wendingen (…) Het zou ons niets verbazen 

als hij ook deze show een paar honderd keer zal kunnen 

opvoeren.” (Het Nieuwsblad ***)

www.arnoutvandenbossche.be

LUC APPERMONT & BART KAËLL
BART EN LUC INTIEM

Luc Appermont en Bart Kaëll intiem … als team.

Samen nemen ze u mee naar hun verste verleden, hun mooie 

en emotionele momenten, hun lief maar ook hun leed.

www.bartkaell.be

GOD’S OWN COUNTRY
ENGELAND – DRAMA – 2017 
104 MINUTEN

Johnny werkt van ‘s morgens tot laat ‘s avonds 
op de boerderij van zijn ouders, verscholen in de 
mistige landschappen van Yorkshire. Hij probeert 
zijn frustraties weg te drinken in de lokale pub, 
hij beleeft er seksuele avonturen die nergens toe 
leiden. Als een Roemeense seizoenarbeider voor 
enkele weken op de boerderij komt werken, voelt 
Johnny allerlei ongekende emoties. Een intense 
relatie begint en zal Johnny’s leven voorgoed 
veranderen.

Regisseur: Francis Lee
Acteurs: Josh O’Connor, Alec Secareanu,
Gemma Jones, e.a

DI 20.11
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

DO 22.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

WO 28.11
20.00 uur · CC De Plomblom

VR 16.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!

STEFAAN VAN BRABANDT /
DE VERWONDERING &

HET ZUIDELIJK TONEEL
MARX, JOHAN HELDENBERGH 

SPEELT KARL MARX

TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  -26 jaar: € 7,00  |  VP: € 11,20



HETPALEIS
HET KLEINE STERVEN (15+)

“Dit is theater dat jongerenharten als een magneet 

aan zich bindt. Dankzij de vorm, de weelderige maar 

herkenbare taal én het warme spel. De perfecte 

voorstelling voor jongeren die hun hart (nog niet) 

aan het theater verloren.” (Els Van Steenberghe in 
Focus Knack)

Door hun intense liefde voor elkaar slagen Hannah en 

Seppes erin om te ontsnappen aan de wereld. Tot de 

werkelijkheid plots in al haar brutaliteit doordringt. 

Hannah blijkt te lijden aan een zeldzame ziekte: haar 

hartslag mag niet hoger gaan dan 110 slagen per 

minuut, anders gaat ze dood. Het kleine sterven is een 

hartveroverende voorstelling over twee jonge mensen 

die elkaar zo graag zien dat het hun einde betekent.

HET ZESDE METAAL
CALAIS THEATERTOUR

West-Vlaams is niets meer of niets minder dan de 

moedertaal van frontman en stuwende kracht Wannes 
Cappelle. Maar wát hij met die taal doet, maakt van Het 

Zesde Metaal een groep die het verschil maakt.

Op Calais, het vierde album van Het Zesde Metaal, (uit via 

Unday Records) fileert Cappelle de mens, staat hij stil bij 

dingen waar niemand anders bij stil staat en legt hij de 

onvermijdelijke tragiek van de wereld en de liefde bloot. 

Zonder daarbij ooit te pretenderen dat hij antwoorden in 

pacht heeft. Hoewel Calais heel persoonlijk klinkt, is het 

vooral een pure groepsplaat. Je hoort dat Het Zesde Metaal 

kilometers op de teller heeft staan. De songs graven dieper 

dan ooit en de zinderende elektronica is een verrijking 

voor de verhalen van Cappelle en zijn vaste schrijfpartner 

Robin Aerts. De twee vormen samen met Tom Pintens, 

Filip Wauters en Tim Van Oosten een hechte band die 

een indrukwekkende vierde plaat heeft opgenomen. Calais 

kruipt met verve onder de huid.

Wannes Cappelle: zang - Tom Pintens: keyboards

Filip Wauters: elektrische gitaar - Tim Van Oosten: drums

Robin Aerts: bas, keyboards

ELIXIR D’ANVERS & ASTRID STOCKMAN
BEVRIJDINGSCONCERT 

No v e m b e r  1 9 1 8 ,  e i n d e  va n  d e 

Eerste Wereldoorlog. Vreugde om de 

overwinning, miserie en droefenis voor al 

wat stuk is.

Verdriet om het vergane, en moed om 

weer op te bouwen.

Samen met sopraan Astrid Stockman 

dook Elixir d’Anvers opnieuw in de 

bibliotheek en vond er ongekend mooie 

muziek uit deze periode: triomfalistisch 

jubelende liederen, hoopvolle ragtimes 

maar ook aangrijpende melodieën om het 

leed en de miserie te verzachten. Kortom 

een bevrijdingsconcert met een uniek 

repertoire dat na 100 jaar nog steeds 

zeer actueel is.

Astrid Stockman: sopraan

Hans Cammaert: viool 
Martin Valcke: piano 
Wim Voet: klarinet

Katelijn Van Kerckhoven: cello

Pieter Schuermans: contrabas

SCHERVEN OP ZOLDER / 
SCHOONDERHAGE 
LABYRINT

DO 08.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 22,00

REDUCTIE: € 21,00

VP: € 20,00

ZA 10.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 7,00

Tekst en regie: Dimitri Leue
spel: Evelien Bosmans, Lukas De Wolf
Compositie: Antoon Offeciers
Live muziek: Thomas Eeckhout
Vormgeving: Jan Strobbe
Kostuums: Myriam Van Gucht
Video: Ann-Julie Vervaeke

WO 07.11
20.00 uur  ·  CC De Plombom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

Scherven op zolder is een amateur toneel-

gezelschap van mensen met een mentale 

beperking. Uit de wekelijkse improvisatie- 

en inleefmomenten onder leiding van hun 

toneelcoaches komen zij tot een eenvoudig, 

herkenbaar verhaal dat nauw aansluit bij hun 

leefwereld.

Regie & acteur coaches: 

Nadine Rottiers, An Bauwens, 
Femke D’hauwer
Acteurs: Gill D’heur, Dirk Nevens, 
Piet Van Der Hoeven, Morena 
Pauwels, Sharon De Greve, Igor 
Nica, Gregory Spitaels, Elke 
Verleysen, Alessandro Caruso, 
Danny De Boeck, Geert Kellens, 
Gilbert Smet, Karel Linthout, 
Dimitri Poulin-Rogiers, Dennis 
Vermeir, Luc Baeyens, Eddy 
Reintjens, Nathalie Van Impe, 
Leentje De Clercq

PROGRAMMA
NOVEMBER 2018

JESSIE DE CALUWE & HILDE VAN LAERE
LEVE DE BURN-OUT & TUSSEN HIER EN DAAR

Jessie De Caluwe  spreekt openhartig 

over haar leven vóór en met een burn-out 

na jarenlang intensief werken voor radio, 

televisie en theater. En vooral over: wat 

daarna? Een burn-out is geen eindpunt, maar 

kan een verrassend keerpunt zijn.

Hilde Van Laere (Brise l’Ame) is singer-

s o n g w r i t e r  e n  e e n  v i r t u o os  m u l t i -

instrumentalist. In perfecte harmonie nemen 

beide talenten u mee op een muzikale reis 

waarbij u vergeet waar hier en waar daar is. 

Zodra de eerste noten weerklinken, verdwijnen 

stress en drukte.

Leve de burn-out: 
Jessie De Caluwe

www.jessiedecaluwe.be

Tussen Hier en Daar: 
Concept en teksten:

Jessie De Caluwe
Composities en live muziek:

Hilde Van Laere
www.briselame.be

Na de alom bejubelde theatermonoloog SOCRATES 

(gespeeld door Bruno Vanden Broecke) maakte 

theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt (bekend van De 
Koe en Het Voordeel van de Twijfel op Canvas) de langverwachte 

opvolger in zijn reeks van filosofen-monologen: MARX, gespeeld 

door niemand minder dan Johan Heldenbergh (The Broken Circle 

Breakdown, MASSIS, De Helaasheid der dingen, Le Tout Nouveau 

Testament, The Zookeeper’s Wife). Eén van onze grootste acteurs 

kruipt in de huid van één van de grootste filosofen. Een geweldige 

en unieke combinatie.

De pers over MARX: 
“Het scherpste politieke theater dat ik in tijden heb gezien. 

Confronterend en prikkelend. We gingen aangevuurd en gloedvol 

naar buiten.” (Filip Tielens, KLARA)

“Johan Heldenbergh en Stefaan Van Brabandt wekken Karl Marx 

tot leven in een spetterende politieke monoloog. … Zoals in 

Socrates navigeert Van Brabandt ook hier met de moderne bril 

tussen biografie, synthese en betoog. De veelkleurige tekst is 

een ongeziene speeltuin voor Johan Heldenbergh. … Deze Marx 

is geen marxist maar een humanist, geen papier maar vlees en 

bloed. Het maakt de spiegel die hij ons voorhoudt confronterend, 

en zijn leuze om in te kaderen: ‘Woede tegen onrecht is de 

hoogste vorm van liefde.”( ****, Gilles Michiels, De Standaard)

“De staande ovatie waarmee het publiek tekst en speler eren, 

maakt duidelijk dat Marx meer dan enkel soixante-huitards 

beroert. Van Brabandt bewijst nog maar eens dat een straffe 

tekstpartituur het mooiste vertrekpunt is voor een getalenteerd 

acteur om mee aan de slag te gaan. Heldenbergh maakt het in 

alle opzichten waar.” (****, Jan De Smet, De Morgen)

Tekst en regie: Stefaan Van Brabandt
Spel: Johan Heldenbergh
Dramaturgie: Wannes Gyselinck
Productie: De Verwondering en Het Zuidelijk Toneel
Coproductie: Arenbergschouwburg Antwerpen 

Met de steun van het Vlaams Fonds der Letteren

ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
BURN-OUT VOOR BEGINNERS

“Het herkenningseffect is groot (…) Goede grappen en 

verrassende wendingen (…) Het zou ons niets verbazen 

als hij ook deze show een paar honderd keer zal kunnen 

opvoeren.” (Het Nieuwsblad ***)

www.arnoutvandenbossche.be

LUC APPERMONT & BART KAËLL
BART EN LUC INTIEM

Luc Appermont en Bart Kaëll intiem … als team.

Samen nemen ze u mee naar hun verste verleden, hun mooie 

en emotionele momenten, hun lief maar ook hun leed.

www.bartkaell.be

GOD’S OWN COUNTRY
ENGELAND – DRAMA – 2017 
104 MINUTEN

Johnny werkt van ‘s morgens tot laat ‘s avonds 
op de boerderij van zijn ouders, verscholen in de 
mistige landschappen van Yorkshire. Hij probeert 
zijn frustraties weg te drinken in de lokale pub, 
hij beleeft er seksuele avonturen die nergens toe 
leiden. Als een Roemeense seizoenarbeider voor 
enkele weken op de boerderij komt werken, voelt 
Johnny allerlei ongekende emoties. Een intense 
relatie begint en zal Johnny’s leven voorgoed 
veranderen.

Regisseur: Francis Lee
Acteurs: Josh O’Connor, Alec Secareanu,
Gemma Jones, e.a

DI 20.11
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

DO 22.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

WO 28.11
20.00 uur · CC De Plomblom

VR 16.11
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

UITVERKOCHT!

UITVERKOCHT!

STEFAAN VAN BRABANDT /
DE VERWONDERING &

HET ZUIDELIJK TONEEL
MARX, JOHAN HELDENBERGH 

SPEELT KARL MARX

TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  -26 jaar: € 7,00  |  VP: € 11,20



broodje

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

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
BROODJE KUNST DELUXE ‘90’

Een smakelijk parcours voor families:

De derde zondag van november viert 

Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. 

In Ninove zorgt het cultuurcentrum samen 

met de leerlingen van de academie voor 

muziek, woord en dans en beeldende 

kunsten voor een verrukkelijk programma 

rond het thema ‘eten en drinken’. Families 

kunnen deelnemen aan het twee uur 

durende parcours dat je van de academie 

in de Parklaan naar het feestelijke banket 

in het cultuurcentrum op de Graanmarkt 

brengt. Onderweg krijg je woordenraps over 

toetjes en hamburgers voorgeschoteld, hoor 

je heerlijke deuntjes en zie je begeerlijke 

dansacts. Je ontdekt bovendien leuke 

plekken in de stad.  

Het parcours is er voor families met kinderen 

tussen 5 en 12 jaar.

Starturen: zaterdag 17 november om 11 

uur, 12 uur, 14 uur of 15 uur en zondag 18 

november om 14 uur of 15 uur. 

Start in de academie voor muziek, 

woord en dans (Parklaan 13) en einde in 

cultuurcentrum De Plomblom (Graanmarkt). 

Gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig!

VORMINGEN
INFO EN INSCHRIJVINGEN
Volkshogeschool Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30 
e-mail: vlad@vormingplus.be
Meer info: www.vormingplus-vlad.be 

POSITIEF OMGAAN 
MET DIVERSITEIT
3 sessies: Woensdagen 7/11, 
14/11 en 21/11/2018
van 19.00 uur – 21.30 uur
Prijzen: € 30.00 - Standaardprijs, 
€ 6.00 - Sociale prijs
Inclusief 1 gratis toegangsticket 
voor het concert van De Vélo 
op zaterdag 12 januari 2019 om 
20.00 uur (gelieve hiervoor na 
inschrijving contact op te nemen 
met het cultuurcentrum).

VERGADEREN MÉT 
RESULTAAT
2 sessies: Dinsdagen 20/11 
en 27/11
van 19.30 uur – 22.00 uur
Prijzen: € 20.00 - Standaardprijs, 
€ 4.00 - Sociale prijs

ZA 17 & ZO 18/11

Meer info: www.kunstendagvoorkinderen.be

www.ccdeplomblom.org
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Ben je ook een waterrat? Dan kom je op zaterdag 24 en zondag 25 november 

naar De Kleine Dender voor de Zwembaddagen. Een (wel heel) grote 

opblaasbare waterspeelbaan zal het zwembad vullen. En ga je intussen ook 

voor een zwembrevet?

ZWEMBAD DE KLEINE DENDER: 

ZWEMMEN, SPELEN EN  
EEN KOFFIETJE DRINKEN 

Maar natuurlijk kom je niet enkel dan naar De Kleine Dender. Duizenden zwemmers zakken 
maandelijks af naar de Parklaan voor een plons in het water. Enkele van hen zijn Anna, Dylan, 
Herman, Dante en Femke.

“Mijn enthousiasme werkt  
blijkbaar aanstekelijk”

Anna Memed en zoon Dylan (foto) zijn 
trouwe bezoekers. “We komen hier wekelijks 
op woensdagnamiddag. Eerst zwemmen we 
in het grote bad en dan wisselt Dylan tussen 
de andere baden. Het is hier echt tof. Je vindt 
makkelijk parking, de redders zorgen voor een 
relaxte sfeer, je hebt vier gevarieerde baden … 
Het zijn altijd toffe namiddagen. En afsluiten 
doen we in de cafetaria, met een koffietje. 
Mijn enthousiasme werkt blijkbaar aansteke-
lijk, want af en toe vragen vrienden of ze eens 
mee mogen komen. En dat wil wat zeggen, 
want we wonen in Groot-Bijgaarden.” (lacht)

“De mix is hier mooi”

Herman Van den Brande komt regelmatig 
zwemmen met zijn kleinkinderen Dante en 
Femke. “Je vindt ons hier vaak op woensdag 
of donderdagnamiddag, na school. Ik zwem 
vooral ‘lengtes’, om een beetje beweging te 
hebben, maar Dante en Femke spelen liever in 
de andere zwembaden. De mix is hier mooi. 
Je hebt een wildwaterbaan, een golfslagbad 
… voor de kinderen is dat ideaal. Mocht hier 
enkel een groot, rechthoekig bad zijn, dan 
zouden ze het een stuk minder tof vinden. En 
het water is daar ook altijd wat kouder, dat 
vinden ze niet zo leuk.” (lacht)

WIST JE DAT …

> het zwembad maandelijks een 19.000-tal 
zwemmers ontvangt?

> we een heel toegankelijk zwembad hebben? 
Heel wat organisaties en instellingen van 
(ver) buiten Ninove komen naar  
De Kleine Dender.

> het zwembad 756.000 liter water bevat?

> De Kleine Dender elk jaar meer dan  
15 jobstudenten inzet?

KOM JE NAAR DE ZWEMBADDAGEN?
De Zwembaddagen vinden plaats op zaterdag 24 en zondag 25 november. 
Op zowel zaterdag (13.30 uur tot 16.30 uur) als op zondag (9.30 uur tot 16.30 uur) kan je je 
volop uitleven op de waterspeelbaan.

Op zondag (9.30 uur tot 12.30 uur) kan je ook kennismaken met de nieuwe brevetten water-
gewenning. Wist je dat je door een aantal toffe opdrachtjes in het water een echt zwembrevet 
kan halen?   
Lees meer op www.ninove.be/zwembaddagen-2018.

SPORTKRASJEL
Op 24 november kan je naar de Ninofse 
Sportkrasjel in de cafetaria van sporthal  
’t Sportstekske. Je volgt er live de verkiezing 
van de laureaten in diverse categorieën, de 
bekendmaking van de beste vrijwilliger, de 
beste organisatie, de Lifetime Achievement 
Award en voor het eerst de verkiezing van de 
G-sporter van het jaar (sporters met een be-
perking). Presentatie door Sporza-presentator 
Tom Vandenbulcke. Start om 20 uur, iedereen 
welkom!

SCHRIJF JE IN  
VOOR HET JEUGD- 
ZAALVOETBALTORNOOI
Van 27 tot 30 december vindt het jaarlijks 
jeugdzaalvoetbaltornooi  
(van duiveltjes tot knapen) plaats in ’t Sport-
stekske, Parklaan 15.

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

De wedstrijden starten om 8 uur tot ’s avonds 
(afhankelijk van het aantal ingeschreven 
ploegen).
Inschrijven kan tot 18 november bij de sport-
dienst of via sport@ninove.be.

Monitoren scheidsrechters gezocht

Voor het jeugdzaalvoetbaltornooi is de sport-
dienst ook op zoek naar monitoren om de 
wedstrijden als scheidsrechter in goede banen 
te leiden. Interesse? Stel je tot 15 november 
kandidaat. Het sollicitatieformulier vind je op 
www.ninove.be/vacatures. Vergeet niet aan te 
duiden op welke dagen je beschikbaar bent.

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

Meer info
zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64
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Meer info
Speelodroom
speelodroom@sociaalhuisninove.be
0477 98 15 45

Opvoeden is niet eenvoudig, dat 
zullen alle ouders beamen. Je hoeft 

je niet te schamen als je het even niet meer 
weet. En je bent zeker niet de enige. Daarom 
organiseren Huis van het Kind Ninove en 
vzw Den Boomgaard Triple P, een groepspro-
gramma voor ouders met kinderen van 2 tot 
12 jaar waarin je een antwoord krijgt op al je 
opvoedingsvragen. Je kan alleen deelnemen, of 
met je partner. Er is plaats voor 12 deelnemers. 

Het programma 
In de eerste 5 groepssessies leer je wat positief 
opvoeden is, krijg je inzicht in waarom je kind 
zus of zo reageert, hoe je gewenst gedrag kan 
beïnvloeden en aanmoedigen, hoe je grenzen 
kan stellen, je kind zelfbeheersing kan aanleren 
en hoe je met stressvolle situaties kan omgaan. 
Nadien volgen drie telefonische sessies waarin 
je persoonlijke vooruitgang wordt opgevolgd. 
Tenslotte is er een afrondende groepssessie en 
een afsluitende telefonische sessie.

Praktisch
De groepssessies gaan telkens door van 19 uur 
tot 21.30 uur in jeugdcentrum De Kuip op 
donderdag 17 januari, 24 januari, 31 januari, 
7 februari, 14 februari en 21 maart. Deelnemen 
is gratis. Je betaalt wel een werkboek (15 euro). 

Schrijf in vóór 3 januari bij vzw Den Boom-
gaard. 
Na je inschrijving word je gecontacteerd voor 
een kennismakingsgesprek. 

Meer info? 
> Huis van het Kind, 
 054 31 32 45, 
 huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be
> www.triplep.be, 
 CKG Den Boomgaard vzw, 
 055 42 19 95, 
 an@vzwdenboomgaard.be   

TRIPLE P GAAT VOOR POSITIEF OPVOEDEN

Speelodroom is de speelotheek in de Bevrijdingslaan waar je elke 
woensdag van 11 uur tot 17 uur terechtkan om speelgoed te 

lenen en andere ouders te ontmoeten. Op 21 november kan je kind er 
knutselen met afval van 14 uur tot 15.30 uur. Ook de bib is dan aanwezig 
in Speelodroom met een voorleesuurtje op verplaatsing tijdens de Voor-
leesweek. Benieuwd naar de andere activiteiten van Speelodroom? Hou 
de Facebookpagina van Huis van het Kind Ninove in de gaten! 

Praktisch 

> 21 november, 14 uur tot 15.30 uur.
> Gratis, schrijf vooraf wel in via  

speelodroom@sociaalhuisninove.be of 0477 98 15 45. 
> Aanwezigheid van een ouder is verplicht tijdens de activiteit. 

KNUTSELEN MET AFVAL IN SPEELODROOM

In een leegstaand winkelpand in shop-
pingcenter Ninia toont de Academie 

beeldende en audiovisuele kunsten een 
selectie van de werken waarmee de afde-
ling Kant & textiel deelnam aan 'Living Lace'. 
Deze tentoonstelling in Leuven vond plaats 
n.a.v. het internationale ‘World Lace Congress 
Brugge 2018’.
Voor deze expo lieten studenten en docenten 
van kunstacademies in Vlaanderen en Brussel 
zich inspireren door twee historische plekken 
in Leuven: de Predikherenkerk en de kapel van 
de Romaanse Poort. Met draad, klossen, naal-

den, stof en andere materialen 
werden textiele kunstwerken 
gemaakt in een dialoog met 
de religieuze ruimtes.

Meer info?
www.liedekerke.be/
GABAK, 053 64 55 97 
(hoofdschool Liedekerke), 
gabk@liedekerke.be of in 
de academie in De Kuip, 
Parklaan 1 in Ninove.

KANT EN TEXTIEL IN DE ETALAGE
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Meer info
Sociaal Huis
welzijn@sociaalhuisninove.be 
054 31 32 45

Meer info
dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 88

KNUTSELEN MET AFVAL IN SPEELODROOM
Intocht van Sinterklaas 

Zaterdag 17 november om 14 
uur meren de Sint en zijn zwarte 
Pieten met de stoomboot aan 
op de Denderkaai in Ninove. Na 
de officiële ontvangst mogen 
de kinderen aan de Sint hun 
wensbriefje geven en krijgen ze 
een snoeppakket. Van 13 uur tot 
18 uur is er animatie.

Meer info?  
Sint Nicolaasvrienden,  
054 32 15 85

Sinterklaas en  
zwarte Piet in zwembad  
De Kleine Dender

Op zondag 18 november bren-
gen Sinterklaas en zwarte Piet 
tussen 9.30 uur en 12.30 uur een 
bezoekje aan het zwembad en 
brengen een lekkere verrassing 
mee. 

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

Sinterklaas in Ninia

Op zaterdag 1 en woensdag  
5 december komt Sinterklaas  
samen met zijn zwarte Pieten 
en leuke cadeautjes naar Ninia 
Shopping Center. 

Meer info?  
www.niniashoppingcenter.be

De Sint in De Kuip

Zondag 2 december vieren 
kinderen (tot 12 jaar) en de Sint 
feest in De Kuip. Wil je erbij zijn? 
Je bent vanaf 14 uur welkom! Per 
kind worden maximum twee 
begeleiders gratis toegelaten.
Inkom kost 3 euro/kind of 1,50 
euro/kind met UiTPAS aan kan-
sentarief (drankje en snoeppak-
ket inbegrepen).

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

Sintverhalen in de bib

Op zaterdag 1 december staat het 
voorleesuurtje van de bib in het 
teken van Sinterklaas. Alle kinde-
ren zijn welkom om 10.30 uur. 

Reserveer vooraf via  
bib@ninove.be of 054 32 40 04. 

ZIE GINDS KOMT… DE SINT

‘DEMENTIE: ONZE ZORG’ 
 BOEKVOORSTELLING DOOR ELENA DE RU

Dementievriendelijk Ninove

Op 8 november organiseert de familiegroep dementie de boekvoorstel-
ling ‘Dementie: onze zorg’. De Nederlandse Elena de Ru woont al jaren 
in Vlaanderen en is zelf mantelzorger. Ze schreef het boek samen met 
haar nicht Elane Lazet, die al op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten 
verhuisde. 
Het boek vertelt het persoonlijke verhaal van de twee mantelzorgers 
die met een bijzonder warm hart open vertellen over de onprettige én 
prettige ervaringen met hun geliefden die de diagnose dementie kregen. 
Het boek toont aan dat dementie het leven niet zomaar afsnijdt maar 
dat er nog een hele tijd vele mogelijkheden zijn. De auteurs willen via 
hun verhaal mantelzorgers een hart onder de riem steken en professio-
nele zorgverleners een inzicht bieden in de wereld waarin mensen met 
dementie en hun mantelzorgers vertoeven.

Praktisch

> donderdag 8 november van 14 uur tot 16 uur 
> vergaderzaal oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> gratis. Schrijf vooraf in via ninove@alzheimerliga.be  

of 054 33 07 99.

Een zakdoek met een knoop in om 
iets niet te vergeten, het symbool voor 
onze dementievriendelijke stad.

CARNAVAL 2019
‘GOED OP DREEF’
Opening carnaval

Carnaval 2019 wordt officieel ge-
opend op zondag 11 november om 
11.11 uur in zaal Cloë (Merellaan 
46, Ninove). Vaste groepen kun-
nen er na de opening (tot 13 uur) 
het carnavalsreglement afhalen. 

Inschrijven als losse groep

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

Fuif ‘Nacht van de carnavalist’

>  zaterdag 17 november
>  De Kuip, Parklaan 1, Ninove
>  21.30 uur, deuren open om 21 uur
>  kaarten in voorverkoop aan 

5 euro bij de leden van de 
stedelijke feestcommissie. Aan 
de kassa: 8 euro

In Ninove worden jaarlijks 
tientallen gestolen fietsen 

teruggevonden. Veel van deze 
fietsen raken niet terug tot bij 
hun rechtmatige eigenaar omdat 
de identiteit niet te achterhalen 
is. Tot september kon je je fiets 
laten graveren bij de politie. 
Vanaf nu kan je je fiets gratis laten 
labelen bij de dienst integrale 
veiligheid van de stad.

Wat is een fietslabel?

Het fietslabel is een niet-verwijder-
bare sticker die op het frame van 
je fiets wordt aangebracht. Op het 
label wordt je rijksregisternummer 
gedrukt. Het label werkt ontra-
dend voor fietsdieven, en zorgt er 

ook voor dat je onmiddellijk kan 
gecontacteerd worden als de fiets 
teruggevonden wordt.

Waar laat je je fiets  
labelen?

> bij de dienst integrale veiligheid, 
Bevrijdingslaan 7, Ninove. Zon-
der afspraak tijdens de openings-
uren, daarbuiten na afspraak.

> als vereniging, bedrijf of school 
kan je een labelactie in groep 
aanvragen via  
integrale.veiligheid@ninove.be.

> op verscheidene evenementen. 
Een lijst van de geplande label-
acties in je omgeving vind je op 
www.gevondenfietsen.be/ 
ovl/graveringen.

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

FIETSLABELING VERVANGT  
FIETSGRAVERING
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De regiosportdienst 
Zuid-Oost-Vlaanderen 

nodigt ouders, trainers, bestuurs-
leden en alle andere geïnteres-
seerden uit op Coach Me 2018. 
Dit jaarlijkse leermoment voor 
sporters en al wie met hun bege-
leiding te maken heeft, focust dit 
jaar op coaching in al z’n facetten. 
Op zondagvoormiddag  
11 november wordt sportcoa-
ching ontleed door drie sprekers:

> Paul Van Den Bosch (gekend 
als sportcoach van Sven Nys, 
André Greipel,…) opent met 
de individuele aanpak.

> sportpsycholoog Michaël 
Verschaeve is een rijzende ster 
in zijn vakgebied. Hij vertelt 
onder meer hoe je sporters 
optimaal mentaal kan voorbe-
reiden en begeleiden en hoe 
je de stress tot een minimum 
kan beperken. 

> Dominique Baeyens,  
ex-topvolleyballer en succesvol 
coach, brengt aan de hand 
van een aantal stellingen een 
boeiende lezing over team-
coaching.

Praktisch

>  15 euro (20 euro ter plaatse), 
gadget, onthaal en afslui-
tende receptie inbegrepen. 
Via de (werkings)subsidies van 
verschillende sportdiensten 
kan je het inschrijvingsgeld 
terugbetaald krijgen.

>  ontmoetingscentrum De Lier, 
Nieuwstraat 19, Lierde.

>  info en inschrijvingen via  
www.regiosportzov.be.

COACH ME

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

Gemeentelijk ruimtelijk  
uitvoeringsplan  
‘Burchtdam’

Bekendmaking openbaar 
onderzoek

Er wordt een openbaar onder-
zoek geopend voor het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Burchtdam’, 
voorlopig vastgesteld door de 
gemeenteraad op 13 september 
2018. Dit gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (de toelichtings-
nota en de stedenbouwkundige 
voorschriften met grafische  
plannen) ligt ter inzage van  
7 november 2018 tot en met  
5 januari 2019:

> bij de dienst ruimtelijke orde-
ning, Centrumlaan 100, Ninove 

> in de bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> via www.ninove.be (onder 
grondgebiedzaken - openbare 
onderzoeken en bekendma-
kingen grondgebiedzaken).

Infomoment

Dinsdag 6 november om 20 uur 
in de inkomhal van het stadhuis, 
Centrumlaan 100. Schrijf in via 
ruimtelijke.ordening@ninove.be. 

Opmerkingen en bezwaren

Opmerkingen en bezwaren over 
het ontwerp van het gemeen-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
stuur je vóór 6 januari 2019 
aangetekend naar de Gemeen-
telijke Commissie voor Ruim-
telijke Ordening (Gecoro), p/a 
Centrumlaan 100, 9400 Ninove 
of geef je tegen ontvangstbewijs 
op hetzelfde adres af (ook gericht 
aan de Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening).

Gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘paarse 
vlekjes’

Het RUP 'paarse vlekjes' werd 
definitief goedgekeurd en is van 
kracht vanaf 21 september 2018. 
De doelstelling van dit RUP 
bestaat erin de ambachtelijke 
zones op het volledige grondge-

bied van de stad te evalueren en 
afhankelijk hiervan:

> achterhaalde ambachtelijke 
zones te herbestemmen

> de bedrijfsfunctie te bestendi-
gen, al dan niet met randvoor-
waarden om een optimale 
afstemming op de omgeving 
te garanderen.

Het gaat over de deelplan-
nen centrum Denderwindeke, 
centrum Meerbeke, De Kloef 
– Meerbeke, Leopoldstraat – 
Okegem, voormalig slachthuis 
Edingsesteenweg – Denderwin-
deke, Ring Oost/West – Ninove.
De voorschriften en grafische 
plannen lees je op www.ninove.be 
(onder grondgebiedzaken - open-
bare onderzoeken en bekendma-
kingen grondgebiedzaken).

GEMEENTELIJKE  
RUIMTELIJKE  
UITVOERINGSPLANNEN

Op 17 november vindt de derde 
editie van de Barbarian Obstacle 
Run plaats in provinciaal domein 
De Gavers, Geraardsbergen. 
Challenge jezelf in deze woeste 
obstacle run of daag je team uit 
om hun grenzen te verleggen! 
Je beslist zelf hoe zwaar je jouw 
avontuur maakt tijdens een ‘bar-
baars’ traject van 6 of 10 km. 

>  deelnameprijs: 35 euro/
persoon. Vanaf een groep 
van 6 personen: groepstarief 
van 30 euro/persoon. In deze 
prijs is een Barbarian T-shirt, 
gratis bewaarplaats voor je 
sporttas(sen), tijdsregistratie 
via elektronische tag, bevoor-
rading onderweg en een 
energiedrank, versnapering en 

uniek aandenken bij de finish, 
inbegrepen.

>  inschrijven via  
www.regiosportzov.be.  
Facebook via  
@Barbarianobstaclerun.

BARBARIAN OBSTACLE RUN

GA JIJ VOOR  
DE START-UPSTORE?

Droom je ervan om een toffe, creatieve 
start-upstore te openen? Wel, misschien mag 
je in januari al de eerste klanten ontvangen 

in je boetiek aan het Oudstrijdersplein! Je kan 
binnenkort namelijk een pand huren van de stad 

voor een periode van 4 maanden tot 1 jaar.

Hoe je in aanmerking kan komen? Volg de pagina 
www.ninove.be/startup en de sociale media van 

de stad op de voet. Begin december vertellen 
we je hoe je je kandidaat kan stellen.

Meer info?
 dienst lokale economie

lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66
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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
Paul Stevens,  
geboren op 9 december 1944,
met Rita Vlassenbroeck,  
geboren op 29 april 1948.
Gehuwd op 8 november 1968.

Robert Van Rossen,  
geboren op 21 oktober 1945,
met Yvette Verlé, geboren op 
12 augustus 1947.
Gehuwd op 23 november 1968.

Gilbert Roosens,  
geboren op 28 juli 1943,
met Margareta Segers, geboren 
op 17 augustus 1943.
Gehuwd op 30 november 1968.

Willy Van Den Bossche,  
geboren op 28 december 1946,
met Fernanda Smolders,  
geboren op 28 maart 1951.
Gehuwd op 30 november 1968.

65 jaar huwelijk
Roger De Boe,  
geboren op 11 juli 1930,
met Margaretha Souffreau, 
geboren op 6 augustus 1926.
Gehuwd op 7 november 1953.

Petrus Lintermans,  
geboren op 20 mei 1931,
met Carolina De Pauw,  
geboren op 9 maart 1930.
Gehuwd op 28 november 1953.

Meer info
Sociaal Huis
senioren@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45

Meer info
dienst noodplanning
noodplanning@ninove.be
054 31 32 56

De voorbije weken was 
er heel wat te doen 

over het mogelijke elektriciteits-
tekort tijdens de wintermaanden. 
Of dit er komt, is helemaal niet 
zeker. De federale overheid heeft 
een reeks maatregelen genomen 
om zo'n schaarste te voorkomen 
waarbij, als allerlaatste stap, een 
afschakelplan in werking kan 
treden. Daarbij kunnen delen 
van het elektriciteitsnet zone per 
zone tijdelijk (enkel ‘s avonds 
tussen 17 uur en 20 uur) afge-
schakeld worden. 

Het volledige grondgebied 
van Ninove valt onder schijf 7. 
Het land is opgedeeld in acht 
schijven. Indien het afschakelplan 
geactiveerd wordt, gebeurt dit 
vanaf de achtste schijf. Er wordt 
getracht om een schijf geen 

tweemaal achter elkaar af te 
schakelen, dus dan wordt er gero-
teerd naar vijf, dan naar vier,...  

Geef je gegevens door  
als elektriciteit voor jou 
onontbeerlijk is

Wij willen niets aan het toeval 
overlaten, en bereiden ons alvast 
voor op een eventuele afschake-
ling. De stad kwam al samen met 
de veiligheidsdiensten om het 
noodplan te actualiseren. 
Is elektriciteit voor jou cruciaal en 
onontbeerlijk om bv. gezond-
heids- of mobiliteitsredenen, dan 
kan je dit altijd melden aan de 
dienst noodplanning (noodplan-
ning@ninove.be). In de mate van 
het mogelijke zullen de betrok-
ken diensten bekijken welke 
acties ondernomen kunnen 

worden om jou te helpen.
Heeft je bedrijf een noodge-
nerator? Laat ons dat dan ook 
weten. Zo hebben wij een actueel 
overzicht van welke bedrijven 
zelfredzaam zijn tijdens een 
eventuele afschakeling.

Hoe weet je wanneer er 
effectief afgeschakeld 
wordt?

Om je te informeren zullen we 
vooral inzetten op digitale media: 
hou zeker de website van de stad 
(www.ninove.be), twitteraccount 
van de stad (@stadNinove) en 
facebookpagina van de stad  
(www.facebook.com/stadninove) 
in de gaten. Je kan ook de situatie 
van het Belgische elektriciteitsnet 
volgen via de stroomindicator 
van Elia: www.elia.be. 

AFSCHAKELPLAN

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE 
DREEFSTRAAT-WEGGEVOERDENSTRAAT
Je kan het project volgen op de website van Aquafin – www.aquafin.be 
– Mijn omgeving – NIV3026. Hier kom je praktische info te weten over 
de vorderingen van de werken, de planning, de fasering en de wegom-
leggingen. De handelaars blijven bereikbaar tijdens de werken.

Meer info
dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be
054 31 32 90
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1 november 
Reveil 

> Wat? Harmonieën spelen een 
korte, serene sessie op hun 
lokale begraafplaats.

> Waar? Begraafplaatsen Aspe-
lare, Appelterre en Meerbeke

> Uur? 17 uur
> Wie? Dienst cultuur

1 november 
Lichtgevend schilderij

> Wat? Maak een lichtgevend 
schilderij met doek, verf, led-
lampjes, ...

> Waar? L'arte creatief atelier, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? Van 13 tot 15.30 uur
> Wie? L'arte creatief atelier

1 tot 4 november 
Foto- en digisalon 

> Wat? Verschillende fotografen 
stellen hun foto's tentoon op 
dit 52ste foto- en digisalon.

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

> Uur? Op do. vanaf 13 uur, de 
overige dagen vanaf 9.30 uur, 
telkens tot 19 uur

> Wie? Koninklijke fotoclub 
Focus Ninove

2 november 
Legonamiddag

> Wat? Een namiddag lang 
speelplezier met Lego- en 
Duploblokken.

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

> Uur? 14 tot 16 uur
> Wie? Gezinsbond Outer

2, 3, 4, 7,  
8, 9, 10 en 11 november 
Expo 'Bezet Ninove' - 
Over leven tijdens de 
Groote Oorlog

> Wat? De expo geeft een beeld 
van Ninove in de periode 
1914-1918. Ze is de blikvanger 
van een hele reeks initiatie-
ven waarmee de stad en de 
erfgoedraad de Groote Oorlog 
herdenken.

> Waar? Buurthuis Berdam, 
Edingsesteenweg 2, Ninove

> Uur? Je vindt de openingsuren op 
www.ninove.be/groote-oorlog

> Wie? Dienst cultuur en  
evenementen

2 november 
Halve dagwandeling in 
Denderwindeke

> Wat? Wandeling in Dender-
windeke van ongeveer 8 km.

> Waar? Congostraat,  
Denderwindeke

> Uur? 14 uur
> Wie? OKRA sport  

Midden-Vlaanderen

3 november  
Musical | Pippi Langkous 
zet de boel op stelten

> Wat? Een vrolijke muziektheater-
voorstelling voor het hele gezin, 
met o.a. Free Souffriau, Elien 
De Muynck en William Boeva.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Jeroen Events

4 november 
Theater | Assisen:  
De webcammoord

> Wat? Een theatervoorstelling 
met onder meer Fransesca 
Vanthielen, Kürt Rogiers en 
Carry Goossens.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

4 november 
WOI in het Neigembos

> Wat? Sjef De Meyer gidst je 
langs de unieke WOI-relichten 
in het bos.

> Waar? Kapel van Bevingen, 
Neigem

> Uur? 15 uur
> Wie? Dienst cultuur en evene-

menten

6 november  
Film | Au revoir là-haut

> Wat? Cineclub Lucifer kiest 
voor haar maandelijkse 
voorstelling een film over de 
Groote Oorlog.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Cineclub Lucifer

UiTKALENDER 7, 14 en 21 november 
Positief omgaan met 
diversiteit

> Wat? Tijdens deze drie sessies 
ontdek je wat er in ons gebeurt, 
zodra we in contact komen 
met mensen die anders denken, 
doen of handelen.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

7, 14, 21 en 28 november 
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb je zin 
in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? In Babbelonië 
ontmoeten Nederlandstaligen 
en anderstaligen elkaar.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

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

Ardennen-Dender

8 november 
Boekvoorstelling  
‘Dementie: onze zorg’

> Wat? Auteur Elena de Ru stelt 
haar boek ‘Dementie: onze 
zorg’ voor.

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

> Uur? 14 uur
> Wie? Familiegroep dementie

9 november 
Herdenkingstoer  
Wapenstilstand

> Wat? Het stadsbestuur en de 
vaderlandslievende verenigin-
gen maken een rondrit langs de 
deelgemeenten.

> Waar? Start aan de stedelijke 
begraafplaats Ninove

> Uur? Vanaf 12.30 uur
> Wie? Dienst cultuur en evene-

menten

9 november 
Klaprozen sterven niet

> Wat? Dichter Marc Van Der 
Meeren en muzikanten Antoine 
De Wael en Femke De Couck 
brengen een poëtisch-muzikale 
herdenkingsevocatie.

> Waar? Abdijkerk, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst cultuur en evene-

menten

9 november  
Appstublieft, mobiele 
toepassingen voor de 
toekomst

> Wat? Maak in deze geani-
meerde lezing kennis met de 
digitale technologieën van de 
toekomst.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 19.30 tot 22 uur
> Wie? Bib

9 november  
Natuurlijk! Creatieve 
workshop voor kinderen en 
volwassenen.

> Wat? Met natuurlijke mate-
rialen maak je een set van 3 
gedecoreerde berkenstammen.

> Waar? L'arte creatief atelier, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? Van 18.30 tot 21 uur
> Wie? L'arte creatief atelier

10 november 
Fakkeltocht 

> Wat? Fakkeltocht door het cen-
trum om de boodschap ‘Nooit 
meer oorlog’ uit te dragen.

> Waar? Buurthuis Berdam, 
Edingsesteenweg 2, Ninove

> Uur? Verzamelen om 18 uur, 
start om 18.30 uur

> Wie? Dienst cultuur en evene-
menten

10 november  
Spelavond: Halloween-  
en Essenspecial

> Wat? Gezelschapsspellenclub 
Kierewiet organiseert een Hal-
loween- en Essenspecial.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

10 november 
Bevrijdingsconcert

> Wat? Concert met muziek van 
100 jaar geleden

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12

> Uur? 20 uur
> Wie? Cc De Plomblom

10 en 11 november  
Toer der Torens | Pollare

> Wat? Reizend dynamisch 
erfgoedproject met een reeks 
boeiende erfgoedobjecten.

> Waar? Sint-Christoffelkerk Pollare
> Uur? Van 14 tot 17 uur
> Wie? Dienst cultuur en evene-

menten
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11 november  
Concert ‘Evensong’

> Wat? Het Fenikskoor Ninove 
verwerkt in ‘Evensong’, een 
kerkdienst in de late namiddag, 
liederen met getuigenissen uit 
het oorlogsverleden.

> Waar? Sint-Margrietkerk, 
Neigem

> Uur? 16 uur
> Wie? Fenikskoor Ninove

11 november 
Herdenkingsplechtigheid

> Wat? Officiële herdenkings-
plechtigheid einde WOI. 
Programma: zie p.8

> Waar? Appelterre-Eichem
> Uur? 9 uur
> Wie? Dienst evenementen

11 november 
24ste Dwars Door  
De Denderstreek

> Wat? Mountainbiketocht 
door de heuvelachtige Den-
derstreek. Keuze uit 18, 28, 38 
en 48 km.

> Waar? Voetbalplein Voorde, 
Karmelietenstraat, Voorde

> Uur? Van 8 tot 12 uur
> Wie? MTB Aspelare vzw

11 november 
Opening carnaval

> Wat? Officiële opening van 
Carnaval 2019.

> Waar? Zaal Cloë, Merellaan 46, 
Ninove

> Uur? 11.11 uur
> Wie? Dienst evenementen

15 november 
Halve dagwandeling  
in Lieferinge

> Wat? Wandeling in Lieferinge. 
Je kan kiezen uit een traject 
van 4 of 8 km.

> Waar? Lieferingeplaats 1, 
Lieferinge

> Uur? 14 uur
> Wie? OKRA sport Midden-

Vlaanderen

16 november 
In dialoog over  
levenseinde

> Wat? Dialoogavond over het 
levenseinde met vertegen-
woordigers van verschillende 
levensbeschouwingen.

> Waar? Ontmoetingscentrum 
De Fontein, Centrumlaan 173, 
Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Sociaal Huis

16 november 
RUM Tasting

> Wat? Ontdek rum met al zijn 
geheimen, proef zes op vat 
gerijpte rums en maak kennis 
met de verhalen achter de 
speciale flessen.

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

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwin-

deke

17 november 
Intocht van Sinterklaas

> Wat? Sinterklaas en zijn zwarte 
Pieten meren met de stoom-
boot aan op de Denderkaai.

> Waar? Denderkaai, Ninove.
> Uur? 14 uur
> Wie? Sint Nicolaasvrienden

17 november 
Nacht van de carnavalist

> Wat? Fuif ‘Nacht van de carna-
valist’

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? 21.30 uur
> Wie? Stedelijke feestcommissie

18 november  
Sinterklaas in zwembad 
De Kleine Dender

> Wat? Sinterklaas en zwarte 
Piet brengen een bezoek aan 
het zwembad en brengen een 
lekkere verrassing mee.

> Waar? Zwembad De Kleine 
Dender, Parklaan, Ninove

> Uur? Van 9.30 tot 12.30 uur
> Wie? Zwembad De Kleine 

dender

17 en 18 november  
Kunstendag voor  
kinderen

> Wat? In het kader van de 
Kunstendag voor Kinderen 
kunnen families met kinderen 
(5 tot 12 jaar) deelnemen 
aan een parcours. Onderweg 
krijg je o.m. woorden(w)raps 
voorgeschoteld.

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

> Uur? Zie pagina 5
> Wie? Cc De Plomblom en de 

Academie MWD Ninove

19, 21, 22, 23  
en 25 november  
Ouderenweek 

> Wat? Ouderenweek met o.m. 
een heerlijk ontbijt, lachyoga, 
muziek & Ninofs dialect quiz …

> Waar? Op verschillende locaties
> Uur? Zie www.ninove.be/

ouderenweek-2018
> Wie? Sociaal Huis

19 november 
Levensreddend handelen 
(EHBO) bij baby's en 
kinderen

> Wat? Wat als je (klein)kindje 
plots in een levensbedreigende 
situatie belandt? Leer in drie 
uur tijd de correcte eerste hulp 
toepassen.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Delta Healthcare Consul-

ting

20 en 27 november 
Vergaderen mét resultaat

> Wat? Je oefent vergader-
technieken om een gesprek 
te structureren, besluiten te 
nemen en iedereen betrokken 
te houden.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

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

Ardennen-Dender

21 november  
Knutselen met afval  
in Speelodroom

> Wat? Een knutselnamiddag én 
voorleesuurtje in één.

> Waar? Speelodroom, Bevrij-
dingslaan 9, Ninove

> Uur? Van 14 tot 15.30 uur
> Wie? Speelotheek Speelo-

droom en bib

23 november 
Black Friday

> Wat? Kom (extra lang) shop-
pen in Ninove: de handelaars 
binnen het kernwinkelgebied 
hebben promoties voor jou én 
ze blijven open tot 20 uur. Je 
parkeert ook gratis in de bin-
nenstad.

> Waar? Centrum Ninove
> Uur? Tot 20 uur
> Wie? Dienst lokale  

economie

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

21, 23 en 24 november 
Voorleesweek in de bib

> Wat? Verschillende voorlees-
sessies én sessies over voorle-
zen in de bib.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? Zie pagina 4
> Wie? Bib

24 november 
Natuur- en milieuquiz

> Wat? 19de editie van de 
natuur- en milieuquiz van 
Natuurpunt Ninove en JNM-
NiGer, ten voordele van de 
lokale natuurgebieden.

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove en 

JNM-NiGer

24 november 
Ninofse Sportkrasjel

> Wat? Verkiezing van de 
Ninoofse sportlaureaten in 
diverse categorieën.

> Waar? ’t Sportstekske, Parklaan 
15, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Sportdienst

24 en 25 november 
Zwembaddagen 

> Wat? De Kleine Dender 
ontvangt een opblaasbare 
waterspeelbaan. Je kan ook 
kennismaken met de nieuwe 
brevetten watergewenning.

> Waar? Zwembad De Kleine 
Dender, Parklaan, Ninove

> Uur? Zie pagina 15
> Wie? Zwembad De Kleine Dender

24, 25 en 30 november,  
1 en 2 december 
Toneelvoorstelling 

> Wat? Voorstelling ‘Al wie dood 
is moe blijven liggen’ van toneel-
vereniging De Ware Vrienden.

> Waar? Omgeving parochiezaal, 
Bokkendries 9, Denderwindeke

> Uur? Op vrij. en za. om 20 uur, 
op zo. om 18 uur

> Wie? De Ware Vrienden



WIN EEN WEEKENDJE WEG!
+ gratis parkeren van 18u-21u

Meer info: niniashoppingcenter.be

OPEN TOT 20U

Black Friday
23.11

Kleding Kristien: CKS

#blackfridayninia
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BIJ AMPLIFON 
HOORCENTRUM  

NINOVE LUISTEREN  
WE NAAR U.

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

OPENINGSUREN:  
Ma, Do en Vr: 09u00-12u30 / 13u30-17u30
Di: 09u00-12u30 • Wo: 13u30-17u30 
Dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag 
en zaterdag: op afspraak.

Maak nu uw afspraak:

Amplifon_annonce_ninove_A5_hor.indd   2 21/10/18   21:03

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

48 jaar ervaring

CEMENTTEGELS - LAMINAAT - VINYL
KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS

BLAUWE STEEN UIT HENEGOUWEN

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

Familiezaak
Groot- en kleinhandel
Totaalrenovatie van uw badkamer
Kwaliteitsvloeren in alle vertrouwen
Professioneel advies
Met of zonder plaatsingsdienst

Snel naar onze gloednieuweWEBSITE!www.vloerenbeke.be



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

NU 
DE NIEUWSTE 

ITALIAANSE 
TEGEL-

COLLECTIES!

Nu @ lanceerprijzen‘Veronove
collecties 2019’


