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Ninove Wintert

KinderKansen! zet je rechten op een rijtje
De strooidienst: zout, technologie en weinig slaap

Kleding Lorenzo
& Elise: CKS

1.12 & 5.12

Sinterklaas
KOMT NAAR NINIA!

De Sint verwelkomt alle kinderen
op za 1.12 (10-18u) & wo 5.12 (13-18u)
Meer info: niniashoppingcenter.be
Advertentie infoblad.indd 1

17/10/18 15:38

STADHUIS NINOVE
CENTRUMLAAN 100 • 9400 NINOVE
054 31 32 33 • WWW.NINOVE.BE
OPENINGSUREN PUBLIEKSDIENSTEN
> maandag
> dinsdag
> woensdag
> donderdag
> vrijdag

voormiddag
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur

namiddag
gesloten*
gesloten*
14 - 16 uur
16 - 19.45 uur
gesloten

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

10

* 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.

VOOR ALLE INFO

Volg ons op
Twitter - @stadNinove
Facebook - www.facebook.com/stadninove
Instagram - Stad Ninove

of schrijf je in op de nieuwsbrief
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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats
op 13 december om 19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

054 31 32 33
054 34 10 01
054 32 40 04
054 34 23 02
054 31 32 32
054 33 35 66
054 33 93 97
054 33 40 64
054 31 77 10
054 51 53 50
054 51 53 50
054 31 05 00
054 31 32 25
054 31 32 85

INTERESSANT
4 Ninove Wintert

COMMISSIES

7 Ninove, sociaal en digitaal

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
10 en 11 december om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

8 KinderKansen!

EXTRA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
> 24 december (namiddag), 25 december,
26 december*, 31 december (namiddag)
> 1 en 2 januari 2019
* Uitgezonderd zwembad De Kleine Dender. Het zwembad
is op 26 december open van 9 uur tot 17 uur.
Extra sluitingsdagen/-uren:
> 24 en 31 december (volledige dag): bib, jeugd, cultuur,
cc, toerisme, sport, zwembad
> 27 en 28 december: jeugd, cultuur, cc, toerisme
Het zwembad is op 18 december van 8.45 uur tot 15.45 uur
gesloten voor publiek (interscholenzwemwedstrijd)
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Ninovieters stuwen stad naar
subsidie

10 Algemieën Bekoest Nienofs
11 Maandklapper cc De Plomblom
15 Leen een robot in de bib
Sportclubs en sportdienst gaan

16 voluit voor G-werking
17 De strooidienst: zout,

technologie en weinig slaap

18 UiTkalender
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Wintert
Wintert
Wintert

Eindejaar komt dichterbij . De
dagen zijn op hun donkerst, de
nachten op hun langst. In het
centrum van de stad kan je je
warmen aan de gezellige winterse
sfeer en heel wat activiteiten.

EINDEJAAR
EINDEJAAR
IN
DEDE
STAD
EINDEJAAR
IN
STAD

IN DE STAD

Winterbar
• Kerstwandeling
• City Night
Run Run
Winterbar
• Kerstwandeling
• City Night
Sfeervolle
shopping
(zondagen)
• Winterkermis
Sfeervolle
shopping
(zondagen)
• Winterkermis
Licht
–
en
vuurshow
•
DIY-workshops
Winterbar
• City Night Run
Licht•–Kerstwandeling
en vuurshow • DIY-workshops

Wekelijkse markt op 23 & 30 december
Nieuwjaarsdrink, 6 januari, 11 uur – 13 uur,
Nieuwjaarsdrink,
6 januari,
11spot
uurje –de13
uur,
31 december.
Wie
weet
Kerstman,
–binnenkoer
en vuurshow
• DIY-workshops
WINTERKERMISLicht
stadhuis
krijg
je
een
chocomelk
of
doe
je
mee
aan
de
binnenkoer stadhuis
Het pleintje aan de Kaardeloodstraat wordt

Wekelijkse
markt
op 23 & 30 december
Sfeervolle
shopping
(zondagen)
• Winterkermis

Wekelijkse markt
op 23 & 30 december
workshops?
van 14 december tot 6 januari omgetoverd tot
Ninia Shopping Center is ook open op zondag
sfeervolle
winterkermis,
met attracties in
Meereen
info:
www.ninove.be
• www.facebook.com/stadninove
Nieuwjaarsdrink,
uur
– 1813
16, 236enjanuari,
30 december11
van 10
uur tot
uur.uur,
Meer
info:
www.ninove.be
• www.facebook.com/stadninove
Ontwerp
door
lemonwinters
graphics
een
gezellig
kleedje. Je vindt
er heerlijke
Meer info: niniashoppingcenter.be
Ontwerp door lemon graphics
binnenkoer
stadhuis
winterse lekkernijen!
> Vrijdag 14 december tot en met zondag
WINTERWEEKEND VAN
6 januari telkens van 15 uur tot 20 uur.
14 TOT 16 DECEMBER!
Meer info:
www.ninove.be
• www.facebook.com/stadninove
> Pleintje
aan de Kaardeloodstraat
(achterkant
Bake Off Ninof
Ontwerp door
lemon graphics
Ninia)
Ook de bib dompelt zich onder in de kerstsfeer. De laatste Zaterdag van de Bib van 2018
WINTERBAR
wordt dan ook een speciale editie. Het conIn het feestweekend van 14 tot 16 december
cept? Back off Ninof, een wedstrijd in cake en
gaat het Oudstrijdersplein in een ijzig kleedje.
taart bakken. De bib bezorgt op voorhand een
In een op en top winterse sfeer drink je er een
recept van een kerststronk en -taart als leiddrankje in de winterbar.
raad, jij doet de rest. Het recept volgen hoeft
niet, je bent volledig vrij. Enige regel: het moet
> Vrijdag 14 december is de winterbar open
een kerststronk of -taart zijn en het bakken
tot 21 uur, zaterdag 15 december tot 22 uur,
doe je thuis. Op het einde van de rit kiest de
zondag 16 december tot 18 uur
jury een winnaar uit. Als bezoeker én proever
ben je uiteraard ook meer dan welkom. Laat al
KERSTSHOPPEN
dat lekkers maar komen!
Ben je op zoek naar een passend geschenk of
> Zaterdag 15 december om 11 uur
een nieuwe outfit? Kom gezellig shoppen in
> Leescafé bib
de mooi aangeklede binnenstad. De lokale
> Deelnemen aan de bakwedstrijd? Schrijf je
handelaars zetten hun beste beentje voor, kom
dan in via bib@ninove.be. De bib bezorgt je
de mooie raamtekeningen bewonderen,….
het recept.
Laatavond- en zondagopeningen
Kom knuffelen met Vlokje, de ijsbeer
winkels in de binnenstad
Vrijdag 14 december zijn de winkels in de binnenstad open tot 20 uur. Zondag 16, 23 en
30 december zijn de winkels in het centrum in
de namiddag open van 14 uur tot 18 uur.
Kerst- en zondagshoppen in
Ninia Shopping Center

> Zaterdag 15 december van 14 uur tot 17 uur
> Pleintje voor het oud stadhuis
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In Ninia Shopping Center kan je jouw
cadeautjes gratis laten inpakken tussen 15 en

4

Speciaal voor Ninove Wintert komen Vlokje
de ijsbeer en zijn wintervrouwtje naar Ninove.
Je kan samen met Vlokje op de foto of hem
lekker veel knuffelen. Dat heeft hij graag en
dat zie je dan soms ook. Hij bibbert dan van
plezier!

december 2018 Ninove

City Nightrun met veel vuur en een
videoshow
Zaterdag 15 december (start om 20 uur)
organiseren de stad en vzw Maspoe voor de
tweede keer een City Nightrun. Een sportief
gebeuren, maar dankzij de animaties en de bijzondere ‘Ninove Wintert’-sfeer in de stad een
totaalbeleving voor het hele gezin, ook voor zij
die liever niet lopen of wandelen.
City Nightrun weeft een parcours van ongeveer 7 km door het centrum van de stad, met
start en aankomst aan de sporthal (Parklaan).
Zowel lopers als wandelaars kunnen deelnemen. Onderweg is er animatie en ambiance,
met onder andere muziek, steltenlopers,
fluokunstanimatie, een vuurparade en een
lichtshow aan het oud stadhuis. Tegelijk is de
City Nightrun een Urban Trail, waarbij de deelnemers niet alleen op straat, maar af en toe
ook letterlijk door gebouwen lopen. Je hebt
het al begrepen: sfeer en beleving zijn minstens
even belangrijk als een snelle looptijd. Iedereen
kan dus deelnemen!
Doe je mee?
> Zaterdag 15 december, start om 20 uur
> Inschrijven via www.citynightrunninove.be
> 10 euro per persoon (voorinschrijving),
12 euro (daginschrijving), 5 euro (kidsrun),
8 euro (groepsinschrijving vanaf 10 deelnemers)
> Inbegrepen in de deelnameprijs: loopplezier op
een unieke omloop, bevoorrading onderweg,
gratis kleedkamers en douches, bewaakte
bewaarplaats voor sporttassen, gadgets.
Vuurparade
De Vuurmeesters veroveren met mobiele
vrolijkheid en betovering de straten. Dankzij
de live akoestische muziek van gipsyband
Djurdejevak, spectaculaire kostuums en een

Wintert
originele enscenering wordt de vuurparade
een spektakel van de bovenste plank.

Praktisch
> Zaterdag 15 december vanaf 20.30 uur
> Start en parcours: Oudstrijdersplein,
Centrumlaan, Bevrijdingslaan, Onderwijslaan,
Burchtstraat, Oudstrijdersplein
Kerstwandeling

Sfeer, jinglebells, proevertjes en verrassende
kerstmuziek. De kerstman noteerde deze
wandeling alvast in zijn agenda. Het aantal
plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in.

KERSTBOOM
KNUTSELEN IN
SPEELODROOM

In Speelodroom kan je elke woensdag speelgoed
lenen en andere ouders ontmoeten. Op 19 december kan je kind een kerstboom knutselen.
> Woensdag 19 december van 14 uur tot
15.30 uur
> Kinderen van 3 tot 12 jaar
> Gratis
> Schrijf vooraf in via 0477 98 15 45 of
speelodroom@sociaalhuisninove.be
> Aanwezigheid van een ouder is verplicht
tijdens de activiteit

EINDEJAAR
WINTER
IN DE CONCERT
STAD
WONDERLAND

> Zondag 16 december om 15 uur
> Hospitaalkapel, Burchtstraat 44
> 9 euro per persoon, enkel met voorinschrijving, het aantal plaatsen is beperkt!
> Inschrijven via dienst toerisme,
toerisme@ninove.be, 054 31 32 85

De Jazz Pop Rock Afdeling van de academie
Ninove brengt het concert Winter Wonderland ten voordele van Music for Life.

Winterbar • Kerstwandeling • City Night Run
> Woensdag 19 december om 20 uur
The Looca tovert het oud stadhuis met een
Sfeervolle
(zondagen)
Winterkermis
> Cc De Plomblom,•Graanmarkt
12
muzikale lichtprojectieshopping
om in een magische plek.
> 8 euro (-12 jaar en leerlingen academie:
> Vrijdag Licht
14 december–van
17.30vuurshow
uur tot 21 uur,
1•euro)
en
DIY-workshops
zaterdag 15 december tot 22 uur
> Kaarten via cc De Plomblom, 054 34 10 01 of
via www.ccdeplomblom.org/tickets
Wekelijkse
markt op 23
& 30 december
Winterse
workshops
In het oud stadhuis zorgt stadslabo KAAi
KOM GEZELLIG
Nieuwjaarsdrink, 6 januari,
11 uur – 13 uur,
voor twee workshops:
MARKTEN OP ZONDAG
- KAAi ZEEflab: bedruk je eigen totebag met
23
EN 30 DECEMBER!
stadhuis
een leuk berenmotief metbinnenkoer
de mobiele
Muzikale lichtshow

Tijdens de kerstperiode wordt de wekelijkse
markt van 25 december en 1 januari verschoven
naar zondag. Kom gezellig je feestinkopen doen
in de grootste openluchtwinkel van Ninove.
ww.ninove.be • www.facebook.com/stadninove
on graphics> Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6
> In de Ninoofse binnenstad
> Zaterdag 15 en zondag 16 december van
> Zondag 23 en 30 december van 8 uur tot
14 uur tot 17 uur
12 uur
> 5 euro per persoon
KAAi-zeefdrukinstallatie
- KAAido: personaliseer je inpakpapier en
maak een leuke cadeauverpakking

WINTERS
VOORLEESUURTJE
Vergeet de koude en kom gezellig meeluisteren naar de mooiste verhalen tijdens dit
winterse voorleesuurtje van de bib. Kinderen
van 3 tot 6 jaar en hun ouders zijn welkom
in de jeugdbib op donderdag 27 december
om 14.30 uur. Na de verhalen knutsel je een
winters tafereel. Er is plaats voor 20 kinderen.
> Donderdag 27 december om 14.30 uur
> Jeugdbib
> Gratis, inschrijven via bib@ninove.be

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

Gratis parkeren
> Op zaterdag 15 december,
22 december en 29 december
(eindejaarsshopping) parkeer
je gratis in het stadscentrum.
> Zondag 16, 23 en
30 december (zondagshopping
Ninia) parkeer je 2 uur gratis
in het shoppingcenter
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Meer

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66
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HANDELAARS KIJKEN
UIT NAAR EINDEJAAR
“Een kerstboom doet iets met mensen. Bijna iedereen die in onze
zaak binnenkomt, kiest een tafel rond de boom.”

N

athalie Deraedt van Bistro Gelati
(Centrumlaan) is een van de vele
Ninoofse handelaars die er, samen met de
stad, een magisch eindejaar wil van maken.

“De kerstperiode is ook zo mooi omdat mensen dan de tijd nemen om samen met vrienden of familie op stap te gaan, te shoppen en
een glas te drinken”, zegt Nathalie. “We nemen
Magisch eindejaar
rond de feestdagen meer tijd voor onszelf.
Daar hou ik wel van. En dan zijn er nog de
“Ik kijk er nu al naar uit. Het is toch z’n mooie
activiteiten in de binnenstad en de versiering
periode, het eindejaar”, vertelt Nathalie.
op straat. Het is dus uitkijken naar
“Er hangt ook een speciale, gezellige
sfeer en dat doet wat met mensen. “Het dieet wordt 7 december, als Sint-Niklaas terug
Het dieet wordt enkele weken openkele weken in Spanje zit, om de kerstboom te
zijgeschoven en ze nemen waar ze opzijgeschoven” zetten (lacht). De komende dagen
bekijken wij sowieso met ons team
écht zin in hebben. Speciale koffies,
hoe we onze zaak zo gezellig mogelijk kunnen
wafels en pannenkoeken met slagroom, kriemaken, zodat we een warm thuisgevoel kunken en chocoladesaus … Ook Glühwein doet
nen creëren.”
het goed in de periode van de kerstmarkten.
Maar salades verkopen we dus niet zoveel in
december (lacht).”

Zoek je nog een origineel én lokaal geschenk
voor onder de kerstboom? Verras je familie en
vrienden met de handige geschenkbon van
de stad.
Er zijn geschenkbonnen van 5, 10, 25 en
50 euro die je kan aankopen aan de onthaalbalie van het stadhuis. Je kiest dus zelf het bedrag en de gelukkige kan ermee in een groot
aantal lokale handelszaken terecht.
De geschenkbon van de stad is een leuke
manier om nieuwe zaken te ontdekken.
Bovendien krijgen de lokale handelszaken een
duwtje in de rug. De lijst met deelnemende
zaken vind je op www.ninove.be.
Heb je een handelszaak in Ninove en wil je
opgenomen worden in de lijst van deelnemende zaken? Neem dan contact op met
de dienst lokale economie.
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Meer info?
> Dienst lokale economie, 054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be

december 2018 Ninove

Of een boek over Nienof?
Fotoboek Ninovieters Kaffeegieters
De eerste ‘Ninovieters Kaffeegieters’ dateerde
van 1982. Jarenlang was dit kijk- en leesboek
niet meer te verkrijgen. Het boek werd door
auteur Erik De Schryver volledig herwerkt met
nieuwe foto’s en thema’s.
Ninovieters Kaffeegieters is te koop aan
30 euro in het toeristisch bezoekerscentrum
Hospitaalkapel (Burchtstraat 44, Ninove).
Dialectwoordenboek
Algemieën Bekoest Nienofs
Het Ninoofs Dialectwoordenboek bevat meer
dan 5.500 woorden, recepten, Ninoofse liedjes
en rijmpjes, bijnamen, ...
Je koopt het boek vanaf 10 december in het oud
stadhuis, bij de dienst toerisme, in verschillende handelszaken en boekhandels in Ninove,
voor 20 euro.
Meer info?
> Dienst cultuur, 054 31 32 86
cultuur@ninove.be
> Dienst toerisme, 054 31 32 85,
toerisme@ninove.be

VUURWERK
TIJDENS
DE FEESTDAGEN
Tijdens de eindejaarsperiode mag je enkel vuurwerk afsteken op 31 december van 23.30 uur
tot 1 januari 2019 om 1 uur én na toelating
van de burgemeester. Dien je aanvraag vóór
14 december in bij de burgemeester, Centrumlaan 100, Ninove, burgemeester@ninove.be.
Steek je vuurwerk af zonder vergunning, dan
riskeer je een GAS-boete. Je mag geen voetzoekers, thunderflashes, knal en rookbussen
laten ontploffen of wensballonnen oplaten.
Stil vuurwerk
Wist je dat er ook een diervriendelijke variant
van vuurwerk bestaat? Stil vuurwerk!
Geheel geluidloos is het ‘stil vuurwerk’ niet,
maar het beperkt zich tot een meer draaglijke, zachte knal en biedt een even feestelijk
schouwspel.
Een volwaardig alternatief om zeker in overweging te nemen!
Informeer je buren als je feestvuurwerk zal
afsteken zodat ze de nodige maatregelen kunnen nemen voor hun (huis)dieren.

Meer
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GEVONDEN: IDEAAL
EINDEJAARSCADEAU!
Leg eens een geschenkbon
van de stad onder de
kerstboom

Feestelijke stad

in

Nathalie Deraedt en haar team van Bistro
Gelati willen een warm thuisgevoel creëren

dienst integrale veiligheid
integrale.veiligheid@ninove.be
054 31 33 61

Chat met het Sociaal Huis
In september werd www.sociaalhuisninove.be
gelanceerd, de website die alle sociale diensten
van de stad en het OCMW verzamelt. Het
Sociaal Huis biedt ook online ondersteuning
via deze website: je kan er van maandag t.e.m.
donderdag tussen 14 uur en 16 uur chatten
met de medewerkers van de sociale diensten.
De chat is er voor vraagverheldering en
doorverwijzing. Je kan er vragen stellen over
geldzorgen, wonen, werken, gezondheid,
integratie, kinderopvang … De chatmedewerkers proberen je zo snel mogelijk in contact te
brengen met het juiste team van het Sociaal
Huis.
Ook anoniem

NINOVE,
SOCIAAL EN DIGITAAL

Surf snel naar www.klateringen.be

in

Meer

fo

Woonzorgcentrum Klateringen heeft voortaan een eigen plek online. Via www.klateringen.be vind je alle informatie over een verblijf
in het woonzorgcentrum. Je leest er welke faciliteiten Klateringen biedt, hoe een dag in het
woonzorgcentrum verloopt, welke afdelingen
er zijn en welke zorg er wordt geboden. Je kan
er binnenkijken in de kamers en afdelingen en
ontdekken hoe het team op elke afdeling is
samengesteld. Je vindt er de ligdagprijzen en
kan jezelf of een familielid inschrijven op de
wachtlijsten voor een kort of vast verblijf.
Wist je bovendien dat Klateringen een dagverzorgingscentrum heeft waar senioren met

in

een zorgnood op weekdagen welkom zijn om
deel uit te maken van het dagelijkse leven in
het woonzorgcentrum en contacten kunnen
leggen met bewoners en bezoekers? En dat er
een kapsalon in huis is?

De leerlingen van 6 Office & Retail van Heilige
Harten secundair organiseren gratis workshops
rond het gebruik van je smartphone, in samenwerking met de ouderenadviesraad en het
Sociaal Huis. De workshops vinden plaats op
24 januari en 31 januari 2019. Je kan maar voor
één van de twee workshops inschrijven.

Zorg aan huis
Het woonzorgcentrum coördineert ook de
serviceflats De Lavondel in Denderwindeke en
Denderzicht in Ninove en biedt hulp aan huis
via een poetsdienst, maaltijden en ergotherapie. Bij ‘ergo aan huis’ komt een ergotherapeut van het woonzorgcentrum langs. De
bewegingsspecialist toont hulpmiddelen om
bewegingen veiliger en eenvoudiger te maken.
Met de dienstverlening aan huis wil Klateringen senioren ondersteunen om zo lang
mogelijk thuis te wonen en een antwoord
bieden op de wachtlijsten.
wzc Klateringen
www.klateringen.be
klateringen@ninove.be
054 31 17 11

Sociaal Huis
permanentie@sociaalhuisninove.be
054 51 53 50

Digisenior:
gratis workshop over
je smartphone

Praktisch
> 24 januari en 31 januari 2019 van 8.30 uur
tot 11.45 uur
> Heilige Harten secundair,
Onderwijslaan 4, Ninove
> Gratis. Reserveer tot en met 11 december
via http://hhs.ikorn.be/WP44/

Meer
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Een eigen website voor
woonzorgcentrum
Klateringen

Meer

fo

Ninove blijft stappen zetten richting digitalisering. Wist je dat je
al een tijdje kan chatten met medewerkers van het Sociaal Huis?
En dat wzc Klateringen een eigen online plek heeft? Voor senioren
die graag beter met de smartphone willen werken om alles beter
te kunnen blijven volgen, zijn er workshops.

fo

Als je dit wenst, kan je anoniem chatten. De
chatbox wil drempels verlagen, voor onderwerpen die gevoelig liggen of gêne oproepen.
Zo hoef je niet onmiddellijk face-to-face
te vragen of je recht hebt op een leefloon
of budgethulp kan krijgen. Al is het niet de
bedoeling om online een dossier op te starten.
Daarvoor moet je nog steeds persoonlijk
langskomen, zodat de diensten een financieel
en sociaal onderzoek kunnen uitvoeren.

Sociaal Huis - team senioren
senioren@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45
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Huur je een woning en heb je
minstens twee kinderen ten laste?
Dan kan je een extra korting op de
onroerende voorheffing aanvragen.
Het is een van de vele rechten en
voordelen waar Sofie en Tessa
graag op wijzen binnen hun project
KinderKansen!.
Tessa en Sofie: “Heel wat van de gezinnen waar we komen, sparen meteen geld uit door ons bezoek”.

KINDERKANSEN!
ZET JE RECHTEN OP EEN RIJTJE
RECHTENONDERZOEK BIJ GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

“Dankzij kinderKansen! kan ik
binnenkort aan het werk”

8
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“KinderKansen! is geweldig” zegt Urielle Coovy. “Op enkele weken tijd had ik
een overzicht van alle rechten en voordelen voor m’n gezin. Ze hebben me
geholpen op vele vlakken, tot zelfs kleding toe. Nu weet ik bijvoorbeeld waar
je mooie tweedehandskledij kan kopen. Maar het meest gelukkig ben ik met
de kinderopvang. Onze jongste dochter is één jaar en ik wist niet goed waar
ik ze overdag naartoe kon brengen voor een betaalbaar bedrag. Dankzij
Kinderkansen! gaat ze nu naar de opvang en kan ik op zoek naar een job.”

december 2018 Ninove

WIST JE DAT …
… KinderKansen! een onderdeel is van
het Sociaal Huis?
… de bezoeken van Sofie en Tessa gratis
zijn? Ze werken trouwens volledig onafhankelijk en hebben maar één doel:
jou op weg helpen.
… Sofie en Tessa in april 2018 zijn gestart
met de huisbezoeken en dit zowel in
Ninove, Geraardsbergen als
Denderleeuw?
… het project gefinancierd wordt door
deze gemeenten, met de steun van
onder meer Europa en de provincie
Oost-Vlaanderen?

Meer

fo

ijna niemand is op de hoogte van
Mond-tot-mondreclame
die korting op de onroerende
Wil je graag een medewerker van KinderKanvoorheffing. Heel wat van de gezinnen waar
sen! over de vloer krijgen, dan kan je een afwe komen, sparen dus meteen geld uit door
spraak met hen maken. De enige voorwaarde
ons bezoek”, vertelt Sofie. Samen met haar
is dat je zwanger bent of kinderen hebt tussen
collega maakte ze sinds het voorjaar al van een
0 en 3 jaar. “We merken dat de mond-tot40-tal jonge gezinnen een ‘rechtenrapport’.
mondreclame z’n werk doet, want we krijgen
“We gaan bij de mensen langs, bekijken hun
steeds meer aanvragen. We zijn zelfs met een
gezinssituatie en inkomen, en bespreken dan
wachtlijst moeten starten”, licht
samen met hen wat hun rechSofie toe. “Maar kwetsbare gezin“Sport,
cultuur,
ten zijn en van welke voordelen
nen krijgen voorrang, dus als je
huisvesting
…
ze kunnen genieten.” Dat gaat
voelt dat je nood hebt aan begeheel breed. Huisvesting kan aan elk levensdomein
leiding, dan mag je ons zeker belbod komen, maar ook bijvoorkomt aan bod”
len of mailen. Ben je bijvoorbeeld
beeld sport, cultuur of openbaar
zwanger en weet je niet of je je werkgever
vervoer. “Alle levensdomeinen komen ter
daarvan op de hoogte moet brengen, of heb
sprake”, zegt Tessa. “Daarom vullen we bij een
je nog nooit van een studietoelage gehoord,
eerste bezoek een infofiche in, waarmee we
bel ons dan zeker”, benadrukt Tessa. “Tegen
het gezin in kaart brengen. Even later gaan we
2020 willen we al onze rechtentips trouwens
terug met het ‘rechtenrapport’, dat praktische
bundelen op een website, zodat je makkelijk
tips bevat. Als het gezin dat wenst, gaan we
voor jezelf kan nagaan of je gebruikmaakt van
nog een aantal keer terug om hen verder op
alle rechten en voordelen. En in tussentijd
weg te helpen.”
zal je via Ninove Info en de website van het
Sociaal Huis geregeld een ‘rechtentip’ krijgen,
die je up-to-date houdt.”

in
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Sociaal Huis
project KinderKansen!
info@kinderkansen.be
0472 94 63 06

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
DREEFSTRAAT-WEGGEVOERDENSTRAAT

De ‘onderdoorpersing’ van de
riolering onder de spoorweg is
voorzien in januari 2019. Het
einde van fase 4 is voorzien eind
februari 2019.

Extra parkeerzones
Aan het begin en aan het einde van de werkzone worden opnieuw
specifieke parkeerplaatsen voorzien:
> 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Weggevoerdenstraat, nr. 36-38
> 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de Weggevoerdenstraat, nr. 2-2A
> 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Stationsstraat tussen, nr. 37-45
> 3 parkeerplaatsen ter hoogte van de Dreefstraat, nr. 59
Deze zones zijn er zowel voor inwoners als voor klanten. Je kan er
1 uur gratis parkeren. Aangezien het ‘blauwe zones’ zijn, moet je dus een
parkeerschijf achter het raam leggen.

Meer
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Het kruispunt aan de Stationsstraat (‘Passage’) zal - bij gunstig
weer - vanaf eind november 2018
opnieuw berijdbaar moeten zijn
voor alle verkeer. Aansluitend
hierop start begin december
de vierde en laatste fase van de

werken, die zich focust op de
Weggevoerdenstraat. De aannemer zal eerst een deel van de
riolering aanleggen richting de
spoorweg. Voor het kerstverlof
zal dit deel van de straat voorzien
worden van een laag steenslag die
voor weinig hinder zorgt, zodat
de woningen en handelszaken
maximaal bereikbaar zijn tussen
kerst en nieuw.

in

26 maart 2018 startte aannemer
Viabuild in opdracht van Riopact
en de stad met de werken in
de Dreefstraat en Weggevoerdenstraat in Ninove. Er worden
werken uitgevoerd ter hoogte
van de Graanmarkt, Clement
Behnplein, Dreefstraat en Weggevoerdenstraat. Deze werken
zullen 1 jaar duren.

dienst openbare werken
054 31 32 83
openbare.werken@ninove.be
www.aquafin.be

NINOVIETERS
STUWEN STAD
NAAR SUBSIDIE
310 stemmen had de stad nodig om van de Vlaamse
overheid een energiesubsidie van 38.446 euro
te ontvangen. Met dat geld kan Ninove een of
meerdere gebouwen energiezuiniger maken. En …
maar liefst 961 Ninovieters brachten een stem uit op
www.stroomversneller.be. Daarmee staan we qua
stemmenaantal op de vierde plaats in Vlaanderen, na
Gent, Brugge en Hasselt.

Sociale media
528 keer werden de renovatiewerken van de Chirolokalen
in Meerbeke aangevinkt, waar
jongenschiro Sjaloom en meisjeschiro Flos zitten. “We hebben
de oproep van ‘Overal stroomversnellers’ wel goed verspreid

via sociale media. En ook de
een groot stuk te danken aan de
regionale pers en radio hebben
ouderraad, die iedereen heeft
ons goed geholpen”, zegt Paulien
aangezet om te stemmen voor
onze school”, vertelt directeur
de Nul van de meisjeschiro. “We
zijn heel blij met de
Jeroen Cooman. De
“Het is tof om te stad zal in de school
respons en het is
merken dat de
tof om te merken
de verouderde
dat de werken nu al werken nu al zijn ramen en deuren
vervangen. Dat zal
zijn gestart.” En het
gestart”
zal snel gaan, want
niet alleen zorgen
de verwarming en de elektriciteit
voor een lagere energiefactuur,
maar ook voor een verhoogd
zullen nog dit jaar vernieuwd
worden.
comfort voor de kinderen en de
leerkrachten. De werken staan
gepland voor volgend jaar. In het
Oudercomité
voorjaar van 2019 zal Windekind
Ook de stedelijke basisschool
trouwens ook haar
Windekind in Denderwindeke
nieuwe kleuterschool
deed het heel goed, met 418
openen.
Meer
stemmen. “Die hebben we voor

o

e stad diende voor
‘Overal stroomversnellers’ van de Vlaamse overheid
drie projecten in waarvoor de
inwoners hun stem konden
uitbrengen. En jullie deden dat
massaal. Met 961 stemmen doen
we het zelfs een stuk beter dan
de centrumsteden Aalst, Mechelen en Leuven.

in
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Directeur Jeroen Cooman van basisschool Windekind: “De stemmen hebben we voor een groot stuk te
danken aan de ouderraad.”

Energiezuiniger
De nieuwe verwarmingsketels
voor de buurthuizen kregen 15
stemmen, maar dat betekent niet
dat de stad de verouderde ketels
niet zal vervangen. Tegen de winter van 2019 moeten ook deze
gebouwen een stuk energiezuiniger zijn.

dienst patrimonium
patrimonium@ninove.be
054 31 77 24
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Erfgoedcel Denderland rondt het
‘Jaar van het Dialect’ af met een
tentoonstelling en een lezing in Ninove.
Niet toevallig in de week dat ‘Algemieën
Bekoest Nienofs’, het tweede Ninoofs
Dialectwoordenboek, wordt voorgesteld.

Tentoonstelling
van 5 tot en met
29 december
In vier van de vijf gemeenten
van Erfgoed Denderland koos
de bevolking al het Schoonste
Dialectwoord – ‘vazjelink’ in
Ninove. Maar hoe 'vazjelink' zijn
onze buren? Dat ontdek je op de
tentoonstelling ‘Dialect in Denderland’ in de bib. Tientallen filmpjes tonen de rijkdom van de 37
dialecten in Aalst, Denderleeuw,
Erpe-Mere, Lede en Ninove.

Lezing Jacques
Van Keymeulen op
6 december

in

Meer
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De ligging van Denderland, pal
op de grens tussen de Vlaamse
en de Brabantse dialecten, was
bepalend voor de ontwikkeling
van de volkstaal. Ninove, Denderleeuw en Aalst hebben een

‘ALGEMIEËN
BEKOEST NIENOFS’
IS AFSLUITER ‘DIALECT IN DENDERLAND’

uitgesproken Brabants dialect,
Erpe-Mere en Lede ‘klappen’
eerder (Oost-)Vlaams. Professor
Jacques Van Keymeulen (docent
'historische taalkunde' en 'variatielinguïstiek' aan de Universiteit
Gent, en ook wel eens de laatste
'dialectprof' van Vlaanderen
genoemd) vertelt er je alles over
in zijn lezing op 6 december.

Voorstelling
‘Algemieën
Bekoest Nienofs’
op 9 december
Het Ninoofs Dialectwoordenboek is na lange jaren van verzamelen veel meer geworden dan
een klassiek woordenboek. Het
boek bevat een lijst van meer dan
5.500 woorden, alfabetisch gerangschikt. Toch is het boek geen
saaie opsomming van woorden.
De lijsten zijn creatief doorspekt
met recepten, Nienofse volks- en
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86

kinderliedjes, aftelrijmpjes en
cartoons van Rufijn De Decker. Je
leest er typische uitdrukkingen en
zegswijzen, originele benamingen van carnavalsgroepen, oude
straatnamen en klinkende bijnamen van oude Ninovieters.
Het boek wordt voorgesteld op
zondag 9 december om 10.30 uur
in cc De Plomblom. De voorstel-

ling belooft een gezellig uurtje
Ninoofs amusement met enkele
beschouwingen door professor
Jacques Van Keymeulen (zie ook
lezing van 6 december), heel
veel Ninoofse muziek, poëzie en
toneel. De Ninoofse Belleman
praat alles aan mekaar. En zoals
dat hoort in Nienof: op het eind
wacht de Witkap.

PRAKTISCH
> Tentoonstelling. 5 december - 29 december. Leescafé bib,
Graanmarkt 12. Tijdens de openingsuren (de bib is gesloten van
24 tot en met 26 december).
> Lezing Jacques Van Keymeulen. Donderdag 6 december om 20 uur.
Zaaltje van de bib, Graanmarkt 12. Gratis, maar graag reserveren via
bib@ninove.be of 054 32 40 04.
> Boekvoorstelling ‘Algemieën Bekoest Nienofs’. Zondag 9 december om 10.30 uur. Cc De Plomblom, Graanmarkt 12. Gratis.
> ‘Algemieën Bekoest Nienofs’ is vanaf 10 december te koop in het
oud stadhuis (Oudstrijdersplein), bij de dienst toerisme (Hospitaalkapel in de Burchtstraat) en verschillende handelszaken en boekhandels
van Ninove. Kostprijs 20 euro. Info: nienofsdialect@hotmail.com
> Zie ook www.madeindenderland.be.

EINDEJAARSTENTOONSTELLINGEN IN HET OUD STADHUIS

ARCHITECTUUR EN DE WESTHOEK

10

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86
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Om de twee jaar reikt de provincie een provinciale prijs voor
architectuur uit ter waarde van
5.000 euro. Het thema voor 2017
was ‘Openbare, publieksgerichte
en bedrijfsgebouwen’. De prijs
ging naar URA-architecten voor
de realisatie van het ambulant
revalidatiecentrum in de Stationsstraat in Ninove. De architecten
Kiki Verbeeck en Yves Malysse
gingen bijzonder creatief om
met de beperkingen, oordeelde
de jury: beperkingen doordat de
gevel beschermd is, beperkingen
omwille van de brandveiligheid
en beperkingen die samenhan-

in
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Architectuur in
Oost-Vlaanderen

december 2018 Ninove

gen met de subsidies voor het
revalidatiecentrum. De provincie
maakte een rondreizende tentoonstelling over het winnende
project en andere geselecteerde
inzendingen van de Architectuurprijs 2017.

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

Praktisch
Beide tentoonstelling vinden
plaats in het oud stadhuis,
Oudstrijdersplein 6
> ‘Architectuur in
Oost-Vlaanderen’: van
26 november t/m 6 december
tijdens de openingsuren van
het oud stadhuis
> ‘Killed, Wounded, Missing’:
15 december 2018 - 13 januari
2019. Op weekdagen tijdens
de openingsuren van het
oud stahuis. Op zaterdag en
zondag van 13 uur tot 18 uur.
Gesloten op 24, 25, 31 december en 1, 2 januari.
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DE PLOMBLOM
DI 04.12.2018
CINECLUB LUCIFER
HOME (FIEN TROCH)
INLEIDING OM 19U45
CINECLUBLUCIFER@GMAIL.COM
TICKETS TER PLAATSE

PRO

WO 05.12.2018
RODE KRUIS NINOVE / BLOEDAFNAME
054 33 85 39

GRA
MM

ZA 08.12.2018
ST-CECILIA APPELTERRE / CONCERT
0497 48 22 13

A

ZO 09.12.2018
DIENST CULTUUR / VOORSTELLING
DIALECTENWOORDENBOEK
054 31 32 86
ZA 15.12.2018
KON. HARMONIE
“EENDRACHT IS MACHT” OKEGEM
CONCERT MET GASTOPTREDEN
0476 86 34 91
WO 19.12.2018
STEDELIJKE MUZIEKACADEMIE
KERSTCONCERT
WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG/TEGAST
054 34 10 01

DO 06.12.2018

WËRELDBÄND

DO 13.12.2018

BART MOEYAERT, ESMÉ BOS, BART VOET

DI

FILM: HET TWEEDE GELAAT

18.12.2018

DEC

2018
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201
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WËRELDBÄND
SLÄPSTICK
“Ongekend hoog amusementsniveau”, “modern,
vernieuwend en humoristisch.”
(de Volkskrant *****)
“De vijf uitzonderlijk muzikale mannen van de Wëreldbänd
brengen een ode aan een bijna vergeten kunstvorm:
slapstick. En wat doen ze dat magistraal.” (Trouw *****)
“Een absolute aanwinst voor het huidige theateraanbod.”
(Theaterkrant *****)
Na de sterrenregen in de nationale pers oogstte
de Wëreldbänd eveneens ongekend succes in het
buitenland; zo trad de groep op in het grootste
kerstcircus van Europa -het Weltweihnachtscircus in
Stuttgart- en won het de Spirit of the Fringe Award op
het gerenommeerde internationale theaterfestival in
Edinburgh.

DO 06.12
20.00 uur · CC De Plombom
TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00
VP: € 8,00

Het grote nationale en internationale succes is
niet verwonderlijk; Släpstick is muzikaal variété op
lachwekkend hoog niveau! De Wëreldbänd brengt een
ode aan de muzikale komiek en geeft een draai aan
beroemde scènes van Charlie Chaplin, Buster Keaton
en Laurel & Hardy. Een voorstelling voor jong en oud
waarbij taal geen rol speelt.

Je waant je op een kermis in 1920. Vijf mannen zoeken
hun weg over het terrein, verdwalen in een stomme
film, staan oog in oog met de Comedian Harmonists,
figureren in een komisch ballet en vinden elkaar per
ongeluk terug in de boksring. In de schiettent winnen
ze een enorme hoeveelheid muziekinstrumenten. Met
adembenemende snelheid word je een avondlang
meegevoerd in verbazing, ontroering, muzikaliteit,
virtuositeit en nostalgie.
Je komt niet meer bij van het lachen en je zou willen
dat het nooit meer ophoudt.
Met: Willem van Baarsen, Rogier Bosman,
Ro Krauss, Sanne van Delft en Jon Bittman
Regie: Stanley Burleson

BART MOEYAERT,
ESMÉ BOS, BART VOET
BROERE, GROOT GELUK
EN KLEIN VERDRIET

DO 13.12
20.00 uur · CC De Plomblom
TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 jaar: € 7,00
VP: € 11,20

HET TWEEDE GELAAT
BELGIË – THRILLER – 2017 – 127 MINUTEN
De ooit onvoorwaardelijke vriendschap tussen commissarissen Vincke en Verstuyft gaat door diepe dalen als ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden. Ook
een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden
wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen
heeft de seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier...
Regie: Jan Verheyen
Acteurs: Koen De Bouw, Werner De Smedt,
Greg Timmerman, Sofie Hoflack, e.a.

DI 18.12
14.00 uur · 20.00 uur
CC De Plomblom
TICKETS: € 6,00
REDUCTIE: € 5,00
VP: € 5,00

Je herinnert je de geur van sinterklaasdag, de
smaak van gestolen taart, de geruststelling
van een nachtzoen. Als je aan de zomers uit je
kindertijd denkt, klatert het water of schuurt
het zand. Waarschijnlijk heb je een oma met een
rommellaatje. Waarschijnlijk herinner je je groot
verdriet en klein geluk. Of andersom.
Toen Broere in 2000 verscheen, herkenden veel
lezers zichzelf — ook al hadden ze geen zes
oudere broers. De verhalen zorgden ervoor dat je
je verleden leek te delen met iedereen. ‘Een boek
dat je — net als de bundels van Raymond Carver
— mondjesmaat leest, om na elk verhaal in de
verte te turen en je te wentelen in de schatkamer
van je eigen kindertijd,’ schreef Humo.
Ook op het podium bleek het bijwijlen
onweerstaanbaar grappige portret van een
ongewone kindertijd te raken en te ontroeren.
De vertelvoorstelling toerde vijftien jaar geleden

vier seizoenen lang in Vlaanderen en Nederland.
Bart Moeyaert, Esmé Bos en Bart Voet
sloegen op verzoek van Kunstenfestival Watou
de handen in elkaar en creëerden een nieuwe
Broere. Versie 2.0, waarin muziek en woord en
sfeer op de fijnste manier samenkomen. Naast
de zeven broers zit er aan tafel ineens ook veel
meer volk. Vaders en moeders en geliefden. De
nieuwe Broere is een trip down memory lane.
Bart Moeyaert is sinds zijn debuut uit 1983,
Duet met valse noten, door lezers van alle
leeftijden ontdekt. Dat geeft hem een aparte
plek binnen de Nederlandstalige literatuur. Zijn
werk is bekroond en veelvuldig vertaald. Sinds
jaren is hij niet alleen aan zijn schrijftafel, maar
ook op het podium te vinden.
Esmé Bos maakte naam met Duveltjeskermis.
Ze zong in muziektheaterproducties bij o.a.
Laika en Toneelhuis/FES, en werkte samen met
Ramsey Nasr en Dick van der Harst. Ze zong bij

El Tattoo del Tigre en was backing vocalist bij
dEUS. Haar nieuwe Nederlandstalige cd samen
met Bart Voet heet LIED.
Bart Voet maakte en speelde muziek bij
het MartHa!tentatief en hetpaleis. Hij werkt
de laatste tijd vooral samen met Esmé Bos
aan eigen muzikale projecten zoals Tres
Tigres Tristes, Nachtegaal, Wals (met Gwen
Cresens) en recent nog Wiegelied, een
slaapliedjesconcert voor peuters.
Geert De Wit verzorgde en ontwierp het licht en
het geluid bij verschillende muziekproducties
(o.a. Tutti Fratelli, WALPURGIS, Bord du Nord, Dirk
Brossé, FES en W.A.C.K.O) en is sinds meer dan
vijftien jaar compagnon de route van Esmé Bos
en Bart Voet.
www.bartmoeyaert.com
www.bos-voet.be

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM
OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
 Maandag tot donderdag:
9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
 Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf
geopend.

ZAALVERHUUR
Contacteer Pieter Claessens: 054 34 10 01 of
pieter.claessens@ninove.be

VRIENDENPAS!
Ook dit seizoen wordt het abonnement
vervangen door de vriendenpas. 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.

Volg ons op
facebook.com/CCDePlomblom

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

In de bib kan je sinds kort technologisch speelgoed lenen. Deze
reizende BibArt-collectie vind je om
beurten in de bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede
en Ninove. Veerle van de bib vertelt
over deze bijzondere collectie.
Silke, Febe en Anke experimenteren in de bib met een van de bouwpakketten.

LEEN EEN ROBOT IN DE BIB

Waarvoor staat STEM?
“STEM is een letterwoord dat staat voor science, technology, engineering en mathematics.
Die mix van wetenschappen zit verweven in
het speelgoed dat je tijdelijk bij ons kan lenen.
Er blijkt een grote nood aan mensen met kennis van deze wetenschappen op de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering werkte zelfs een
actieplan uit om jongeren te stimuleren om
voor deze richtingen te kiezen. Als bib willen
we via deze collectie ook mee het STEMonderwijs aantrekkelijk maken.”

“Met het speelgoed kan je experimenteren
met wetenschappen door bijvoorbeeld een
wagen te bouwen op zonne-energie. Met
robots als Bee-bot of Dash leren kinderen spelenderwijs programmeren. Ander speelgoed
toont dan weer de basis van elektronica. Het
laat kinderen op een creatieve en leuke manier
kennismaken met STEM.”
Heb jij een favoriete robot of spel?
“Mijn favoriet is toch wel het Spektro-pakket.
Kinderen leren er elektriciteit door kennen
via praktische proefjes. Als hun circuit juist is
geschakeld, gaat er een lampje branden, een
propeller vliegen, een muziekje af … Dat is
echt spelen en leren in één.”

> Bezoek de catalogus via ninove.bibliotheek.be en geef als zoekopdracht
‘format:spel’ in. Je kan meteen zien welk
speelgoed momenteel aanwezig is. Je
ziet er ook de leeftijdsaanduidingen.
> Het technologisch speelgoed is een
reizende collectie, die je in onze bib kan
lenen tot 31 maart 2019.
> Bij elk spel of robot vind je een instructiefiche met een QR-code naar een
filmpje, zodat je snel samen met je kind
aan de slag kan.

Meer

fo

“Volgens mij moet een bib in de eerste plaats
kennis en informatie aanbieden. Dit gebeurt al
in de vorm van boeken, cd's en dvd's. Maar je
kan er niet naast kijken dat nieuwe media een
steeds grotere rol innemen in onze samenleving. Aan de bib om daarin mee te gaan door
bijvoorbeeld deze nieuwe STEM wisselcollectie aan te bieden.”

Wat mogen we ons voorstellen bij
het speelgoed?

in

Sinds kort lenen jullie technologisch
speelgoed uit in de bib. Moet een
bib niet vooral boeken, cd’s en dvd’s
uitlenen?

bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

De collectie blijkt een succes te zijn.
“Inderdaad, na vier dagen waren alle materialen uitgeleend. Daar zijn we natuurlijk heel blij
om. Het betekent dat kinderen, hun ouders
en leerkrachten er nood aan hebben. Hopelijk
kunnen we deze collectie in de toekomst uitbreiden en permanent aanbieden in onze bib.”

ZIE GINDS KOMT… DE SINT
Sinterklaas in Ninia

De Sint in De Kuip

Sinterklaas en Zwarte Piet komen op bezoek
in Ninia Shopping Center op zaterdag 1 en
woensdag 5 december. Alle brave kinderen
ontvangen een leuk cadeautje.

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 kansentarief
(show, drankje en snoeppakket inbegrepen).

Meer info via www.niniashoppingcenter.be

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

Sintverhalen in de bib
Het voorleesuurtje van de bib staat op zaterdag 1 december in het teken van de Sint.
Alle kinderen van 3 tot 6 jaar zijn welkom om
10.30 uur.
Reserveer vooraf via bib@ninove.be
of 054 32 40 04.
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Lien (links), Maarten
en Laura (midden)
en Fanno (rechts)
tijdens een G-sport
zaterdagnamiddag in
de sporthal.

SPORTCLUBS
EN SPORTDIENST
GAAN VOLUIT
VOOR
“Ik ben een fanatieke
sportfanaat”

“Ik basket bij het G-team van AsseTernat, maar als ik kan, kom ik altijd
naar de zaterdagnamiddagen in de
sporthal. We doen hier heel verschillende sporten. Volksspelen, atletiek …
Dat maakt het tof”, zegt Laura Cornelis.
“En in juli is er ook nog het sportkamp,
waar ik telkens naartoe kom.”

“Vandaag was het opnieuw heel leuk.
We hebben tegen dames gepeeld die
supergoed konden voetballen. We
verloren met 1-0, maar deelnemen is
belangrijker dan winnen”, vertelt Maarten Poels. “Ik kom echt graag naar de
sportnamiddagen, maar ik ben dan ook
een fanatieke sportfanaat.”

G-WERKING
Heel makkelijk gaat het niet voor Laura,
op de initiatietraining hockey. Ze knelt de
hockeystick tussen de benen en probeert
vanuit haar rolstoel de bal in beweging
te krijgen. De eerste slagen zijn geen
succes, maar na een kwartiertje maakt
ze haar eerste doelpunt.

L

aura neemt deel aan de G-werking van
Vaste kern
de sportdienst, die beweging aanbiedt
“En sinds kort heeft niet alleen de sportdienst
voor personen met een beperking. ”Een keer
een G-werking. Denderhockey Ninove en
per maand nodigen we de mindervaliden uit
de Divas van KVK Ninove zijn er ook met
in de sporthal om op zaterdageentje gestart. Dat is fantastisch,
namiddag te komen sporten op
“Mensen die
natuurlijk. Mensen die intensiever
hun maat”, zegt Fanno Nijst van
willen sporten, kunnen we naar
intensiever
willen
de sportdienst. “We zorgen voor
hen doorverwijzen”, gaat Fanno
een afwisselend programma, dat sporten, kunnen
verder. De meisjes- en damessoms verzorgd wordt door ons, we naar de clubs
voetbalploeg Divas is in oktober
soms door een sportclub die
doorverwijzen” begonnen met een G-project.
een initiatietraining komt geven.
“We hebben intussen een vaste
En niet alleen het programma
kern van vijf à zes sporters”, vertelt Lien Pletinis heel afwisselend, ook de deelnemers zijn
ckx van de Divas. “Momenteel trainen we om
heel divers. Onder de sporters hebben we een
de twee weken, maar als we onze groep nog
mix van kinderen en volwassenen met een
kunnen uitbreiden, zouden we ook tornooien
mentale en fysieke beperking.”

INSCHRIJVEN VOOR SPORTKAMPEN 2019
Tijdens de schoolvakanties zijn er sportkampen voor kleuters en leerlingen van het lageren secundair onderwijs. Je vindt ze op
www.ninove.be.

Voor het sportkamp ‘Indoorvoetbalstage’ (krokusvakantie) van maandag 4 maart tot en met woensdag 6 maart kan je inschrijven vanaf 7 januari.

Inschrijven doe je online.
> krokusvakantie: inschrijven vanaf 7 januari
> paasvakantie: inschrijven vanaf 13 maart
> zomervakantie: inschrijven vanaf 23 april
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> herfstvakantie: inschrijven vanaf 2 september

december 2018 Ninove

Monitoren gezocht
De sportdienst zoekt enthousiaste monitoren
die de kinderen een onvergetelijke en sportieve
vakantie kunnen bezorgen. Het formulier om
je kandidaat te stellen en de aanwervingsvoorwaarden vind je op www.ninove.be (ondernemen en werk, werken, vacatures bij de stad).

willen spelen. Voor ons is de samenwerking
met de sportdienst natuurlijk heel interessant,
omdat de mensen ons tijdens de G-werking
op zaterdagnamiddag beter leren kennen.”

Meer dan voetbal
“De trainingen van onze leden met een beperking vallen samen met de wedstrijden van
onze jeugdploegen. We doen dat heel bewust,
om beide groepen met elkaar in contact te
brengen”, gaat Lien verder. “Dat sociale aspect
is heel belangrijk. Onze club mag gerust meer
zijn dan voetbal alleen.”

in
fo

“We doen hier heel
verschillende sporten”

Meer

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

BLIJF-FIT-WEEK IN HET
BUITENLAND
De sportdiensten van Ninove en Lede nemen
50-plussers mee naar de Blijf-Fit-Week in het
buitenland, een reis op maat van de sportieve senior. Elke dag staan de begeleiders
in voor een gevarieerd sportaanbod, er zijn
wandel(zoek)tochten, boottochten, fietstochten, … In 2019 verblijf je van 19 tot 26 mei in
Mallorca.
Ben je 50-plus en wil je deelnemen? Schrijf je
dan vóór 31 december in bij de sportdienst.

DE STROOIDIENST:
ZOUT, TECHNOLOGIE EN WEINIG SLAAP
Patrick De Vulder (5de van rechts) en het strooiteam staan paraat.

Winter. En dus staan de strooidiensten van de stad 7/7 en 24/24 klaar om bij
vriesweer de wegen berijdbaar te houden. Patrick De Vulder en z’n collega’s
van de technische dienst krijgen daarbij de hulp van 500 ton zout.

Patrick: “Dagelijks bespreek ik met mijn diensthoofd de weersvoorspellingen en bepalen we
of we uitrijden in de loop van de dag of nacht.
Maar we volgen het weer natuurlijk continu
op. Ook de politie belt ons soms met de vraag
om te strooien. Als dat 's nacht gebeurt, rijd ik
naar het werk, bel ik op mijn beurt de collega’s
en zet ik de wagens klaar. Een drietal uur na het
eerste telefoontje kunnen we vertrekken.”
Hoe gaat het strooien in z’n werk?
Patrick: “De drie vrachtwagens die we inzetten, hebben sinds een aantal jaar een gps die
bepaalt waar en hoeveel zout er gestrooid
moet worden. Een keer per jaar programmeren
we de gps’en en stippelen we het traject van de
wagens uit. Rijden twee vrachtwagens een stuk
over hetzelfde traject, zoals dat gebeurt als we
vertrekken, dan zal er maar één strooien.”
Dus het is niet de bestuurder die
kiest hoeveel er gestrooid wordt?
Patrick: “Neen, dat wordt gestuurd vanuit de
gps. We bepalen vooraf per straat hoeveel er
gestrooid moet worden per vierkante meter. Dat
hangt onder meer af van de breedte van de weg
en van het wegdektype. Op fluisterasfalt moeten we bijvoorbeeld meer strooien. Maar elke
korrel zout wordt dus benut. Een bijkomend
voordeel van de automatisatie is dat we ons
als bestuurder volledig kunnen richten op de
weg, want je rijdt tenslotte op gladde wegen.”

Welke straten worden eerst gestrooid?

WIST JE DAT …

Patrick: “We werken hiervoor met prioriteiten. De straten met prioriteit 1 krijgen voorrang. Dat zijn de hoofdwegen waar ‘s ochtends
en ‘s avonds druk verkeer is. De straten met
prioriteiten 2 en 3 komen later aan bod. Dat
zijn bijvoorbeeld de woonwijken. Soms krijgen
we de vraag waarom sommige wegen pas zo
laat gestrooid worden, maar we kunnen jammer genoeg niet overal zijn op hetzelfde moment. Maar door de vrachtwagens een vooraf
ingesteld traject te laten volgen, komen we al
heel ver. Sinds dit jaar hebben we trouwens
ook een terreinwagen die kan strooien. Die
is ideaal om de vrachtwagens aan te vullen.
Zo kunnen we snel kasseistroken strooien bij
sneeuwval, want als je daar te lang mee wacht,
heeft het zout bijna geen vat meer op de
platgereden sneeuw tussen de straatkeien.”

… Ninove voor het strooien gebruikmaakt
van drie vrachtwagens, een terreinwagen
en een tractor?
… de werktuigdrager die in de zomer het
onkruid maait, in de winter de fietspaden
sneeuwvrij maakt?
… de stad ook manueel strooit op plaatsen
die niet bereikbaar zijn met de strooiwagens (bruggen, pleinen …)?
… de gewestwegen niet door de stad worden
gestrooid, maar door het Agentschap
Wegen en Verkeer?
… je het voetpad voor je woning sneeuw- en
ijsvrij moet maken? Als bewoner ben je hiervoor verantwoordelijk! Je veegt sneeuw best
zo dicht mogelijk tegen de huizen of op
de rand van het voetpad, met voldoende
ruimte om het dooiwater te laten afvloeien.

Waar stockeren jullie al die tonnen
zout?
Patrick: “Het overgrote deel ligt gestockeerd
op het industrieterrein, maar aan het Paul
De Montplein, waar de strooiwagens staan,
hebben we ook voldoende voorraad om onmiddellijk te kunnen uitrijden. Ook alle pekel
bereiden we daar, want onze wagens strooien
een mix van zout en pekel. Pekel is een oplossing van water en zout die er onder meer voor
zorgt dat je perfect preventief kan strooien,
zonder dat het zout zijn kracht verliest.
Enkel als er al sneeuw ligt, gebruiken
we zuiver zout.”
Meer
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Wie bepaalt waar en wanneer jullie
strooien?

technische dienst
054 31 77 10
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UiTKALENDER
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 later 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.

26 november – 6 december
Architectuur in
Oost-Vlaanderen

1 december
Voorleesuurtje
‘Sintverhalen’

> Wat? Tentoonstelling over het
Ninoofs winnend project van
de ‘Provinciale prijs voor architectuur 2017’ met als thema
‘openbare, publieksgerichte en
bedrijfsgebouwen’ en andere
geselecteerde inzendingen
voor deze architectuurprijs
> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Uur? Tijdens de openingsuren
van het oud stadhuis
> Wie? Dienst cultuur

> Wat? Er wordt voorgelezen en
geknutseld in het teken van
Sinterklaas. Voor kinderen van
3 tot 6 jaar
> Waar? Bib, Graanmarkt 12,
Ninove
> Uur? Van 10.30 uur tot 11.30 uur
> Wie? Bib Ninove

1 december
Play for Parkinson
Wil je meer info over
een activiteit?
Check www.uitinvlaanderen.be

Alles weten over de
UiTPAS-activiteiten en omruilvoordelen? Like de facebookpagina UiTPAS Dender of surf
naar www.uitpasdender.be

> Wat? In het kader van 'De
Warmste Week', organiseert
Kierewiet een benefietdag
gezelschapsspellen (bord- en
volksspellen) t.v.v. de Vlaamse
Parkinson Liga
> Waar? Buurthuis 't Kouterken,
Kouterbaan 28, Okegem
> Uur? 13 uur tot 24 uur
> Wie? Gezelschapsspellenclub
Kierewiet
1 december
Natuurreizigersavond

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

Het filmoverzicht in
Cinema Central,
Lavendelstraat 25, Ninove
lees je op
www.cinemacentral.be
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> Wat? Tijdens deze sfeervolle
avond komen diverse natuurpuntleden elk op een zeer
gevarieerde wijze hun natuurreis toelichten
> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Uur? Start om 19.30 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove
1 december
Wijnproefavond
> Wat? Wijnproefavond Spanje.
Maak kennis met de belangrijkste Spaanse wijngebieden
o.l.v. Salvator Vandewalle
> Waar? Zaal Violon, Oudstrijdersplein, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds Ninove

in
fo

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

december 2018 Ninove

1 en 2 december
Toneelvoorstelling
> Wat? Toneel ‘Al wie dood is
moe blijven liggen’
> Waar? Parochiezaal Bokkendries 9, Denderwindeke
> Uur? 1 december om 20 uur
(VOLZET), 2 december
om 18 uur
> Wie? Toneelvereniging
De Ware Vrienden
Denderwindeke
2 december
X-mas pop-up
> Wat? Speciale pop-up met
unieke kerstcadeaus, heerlijke
huisgemaakte cupcakes en een
lekker warm drankje
> Waar? 't Raar Gebeuren,
Oudstrijdersplein 3, Ninove
> Uur? Van 13 uur tot 18 uur
> Wie? ’t Raar Gebeuren
2 december
De Sint in De Kuip
> Wat? Kinderen tot 12 jaar
vieren samen met de Sint feest
in De Kuip
> Waar? Jeugdcentrum De Kuip,
Parklaan 1, Ninove
> Uur? 14 uur
> Wie? Jeugdraad i.s.m. jeugddienst
2 december
Infoavond
hoogsensitiviteit
> Wat? Hoogsensitieve mensen
ervaren prikkels van buitenaf
als zeer intens. De spreekster
haalt uit eigen ervaring bepaalde gevoeligheden aan en

legt uit hoe die mensen zich
kunnen behelpen.
> Waar? Stedelijke basisschool
Denderwindeke,
Edingsesteenweg 344
> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Davidsfonds
Denderwindeke
3 december
Costa Rica door de ogen
van Koen Steenhoudt
> Wat? Koen Steenhoudt is
actief bij Natuurpunt BovenDender. Hij brengt een compilatie van de mooiste natuurfoto's van zijn reizen doorheen
Costa Rica, doorspekt met
reisverhalen en praktische tips
> Waar? Bib, ingang via E. De
Deynstraat, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Bib Ninove
4 december
Film ‘Home’
> Wat? Regisseur Fien Troch
duikt in de getroebleerde
wereld van pubers en hun
beslommeringen met deze verontrustende en flitsende film
> Waar? Cc De Plomblom
> Uur? 20 uur
> Wie? Cineclub Ninove
5, 12 en 19 december
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
5 – 29 december
Tentoonstelling Dialect
in Denderland
> Wat? 2018 is voor Erfgoedcel Denderland het 'Jaar van
het Dialect'. In Ninove werd
'Vazjelink' al verkozen tot het

DER
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Schoonste Dialectwoord.
Maar hoe zit het nu in onze
buurgemeenten? Kom naar
de tentoonstelling en vergelijk
de verschillende dialecten van
Aalst, Denderleeuw, ErpeMere, Lede en Ninove
> Waar? Bib, Graanmarkt 12,
Ninove
> Uur? Tijdens de openingsuren
van de bib
> Wie? Erfgoedcel Denderland
6 december
Lezing over het dialect
> Wat? Lezing over het Vlaams
dialect door Professor Jacques
Van Keymeulen
> Waar? Bib, ingang via
E. De Deynstraat, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Erfgoedcel Denderland
6 december
Workshop ‘borstvoeding,
the real stuff’
> Wat? Hoe begin je met
borstvoeding? Waar let je best
op tijdens de eerste dagen
met je baby? Tips en tricks om
borstvoedingsproblemen te
voorkomen of te verhelpen.
Je komt het allemaal te weten
tijdens deze workshop
> Waar? Vergaderzaal jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1,
Ninove
> Uur? Van 19.30 uur tot 21.30 uur
> Wie? VICTO vzw (Vlaams
Informatie Centrum voor
Toekomstige Ouders)
9 december
Boekvoorstelling
‘Algemieën Bekoest
Nienofs’
> Wat? Voorstelling van het
Ninoofs dialectwoordenboek,
muziek, poëzie, toneel
> Waar? Cc De Plomblom,
Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 10.30 uur
> Wie? Erfgoedcel Denderland
14 december – 6 januari
Winterkermis
> Wat? Kermisattracties op
het pleintje aan de Kaardeloodstraat. Zie p. 4

14, 15 december
Muzikale lichtshow

16 december
Eindejaars wandeltochten

> Wat? Muzikale lichtprojectie
aan het oud stadhuis. Zie p. 5

> Wat? Maak al wandelend
kennis met een paar Ninoofse
monumenten en stap over
rustige paden en wegen naar
de deelgemeenten Outer en
Okegem. Afstanden van 4, 6,
10, 15, 22 en 25 km
> Waar? Vertrek: Instituut
HH Harten, Onderwijslaan 4,
Ninove
> Uur? Van 8 uur tot 15 uur
> Wie? De Marktrotters Herne vzw

14, 15, 16 december
Winterbar
> Wat? In de gezellige winterbar
op het Oudstrijdersplein kan
je genieten van een lekker
drankje. Zie p. 4
15 december
Bake Off Ninof
> Wat? Wedstrijd kersttaart of
-cake bakken. Zie p. 4

16 december
Kerstwandeling

15 december
Vlokje de ijsbeer
op bezoek

> Wat? Kerstwandeling door
Ninove. Zie p. 5

> Wat? Ontmoet Vlokje de
ijsbeer en zijn wintervrouwtje
aan het oud stadhuis. Zie p. 4

16 december
Kerstconcert

15 december
City Nightrun
> Wat? Loop een parcours van
7 km door het stadscentrum
en door verschillende gebouwen. Zie p. 4
15 december
Vuurparade
> Wat? Spectaculaire muzikale
vuurparade in het stadscentrum . Zie p. 4
15, 16 december
Workshops i.s.m. KAAi
> Wat? Bedruk je eigen totebag
en personaliseer je inpakpapier.
Zie p. 5
15 december – 13 januari
Fototentoonstelling
‘Killed, Wounded, Missing’
> Wat? Hedwig D’Haeseleer ging
op zoek naar relicten uit WOI
in de Westhoek en brengt een
selectie uit zijn fotowerk
> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Uur? Op weekdagen tijdens de
openingsuren van het stadhuis.
Op za. en zo. van 13 tot 18 uur.
Gesloten op 24, 25, 31/12 en
1, 2/1/2019
> Wie? Dienst cultuur

> Wat? Het vierstemmig koor
‘In Dulci Jubilo 2000’ brengt een
sfeervol kerstconcert samen met
het koor Cantope uit Bellingen
> Waar? Sint-Gertrudiskerk,
Appelterre Dorp
> Uur? 16 uur
> Wie? In Dulci Jubilo 2000
16, 23 en 30 december
Kerst- en
eindejaarshoppen
> Wat? Zondagopening van de
Ninoofse handelszaken.
Zie p. 4
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> Uur? 19 uur
> Wie? Gezinsbond
Denderwindeke

e
22, 29 december
inov
Workshop ‘Start
injeNeigen
bullet journal’
> Wat? Een bullet journal is
een systeem om het verleden
bij te houden, het heden te
organiseren en de toekomst
te plannen. In deze sessie gaan
we samen aan de slag om jouw
ultieme planner te maken
> Waar? Leopoldlaan 51/3,
Ninove
> Uur? Van 13.30 uur tot 16.30 uur
> Wie? Miss Pixie
23, 30 december
Markt
> Wat? De wekelijkse dinsdagmarkt van 25 december en
1 januari worden verschoven
naar zondag 23 en 30 december. Zie p. 5
23 december
Kerstvissing
> Wat? Open viswedstrijd op de Dender
> Waar? Denderkaai , Ninove
> Uur? Van 9.30 uur tot 13.30 uur
> Wie? Visclub De Bertjes

19 december
Knutselen in Speelodroom
> Wat? Kerstboom knutselen in
Speelodroom. Zie p. 5
19 december
Concert Winter Wonderland
> Wat? De Jazz Pop Rock Afdeling van de academie brengt
het Concert Winter Wonderland t.v.v. Music for Life. Zie p. 5
19 december
Bloemschikken
> Wat? Maak je eigen kerstbloemstukje
> Waar? Refter stedelijke basisschool Denderwindeke

27 december
Winters voorleesuurtje
> Wat? Kom mee luisteren naar
mooie verhalen en knutsel een
winters tafereel. Voor kinderen
van 3 tot 6 jaar. Zie p. 5
27 - 30 december
Jeugdzaalvoetbaltornooi
> Wat? Zaalvoetbal voor de
jeugd (duiveltjes tot knapen)
> Waar? 't Sportstekske,
Parklaan 15, Ninove
> Uur? Vanaf 8 uur
> Wie? Sportdienst

19

telkens van 18 uur tot 20.30 uur
Meer info? www.rodekruis.be, voorzitter@ninoverodekruis.be
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Dinsdag 4 december: Appelterre, zaal Pax, Appelterre-Dorp 13
Woensdag 5 december: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
Vrijdag 7 december: Meerbeke, Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42
Vrijdag 14 december: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

G

>
>
>
>

D

BLOEDAFNAMEKALENDER

50 jaar huwelijk
Richard De Troyer,
geboren op 21 februari 1945,
met Elza Neuckermans,
geboren op 17 september 1943.
Gehuwd op 20 december 1968.

GRATIS PARKEREN
> Op zaterdag 15 december, 22 december en
29 december (eindejaarsshopping) kan je in
het stadscentrum gratis parkeren.

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

> Van donderdag 27 december tot en met
zondag 30 december (jeugdzaalvoetbaltornooi) parkeer je gratis in de straten aan de
sporthal (wijk ‘Blokken’)
> Zondag 16, 23 en 30 december parkeer je
2 uur gratis in Ninia Shopping Center

60 jaar huwelijk
Roger Geeroms,
geboren op 26 juni 1936,
met Hilda De Freyn,
geboren op 22 maart 1941.
Gehuwd op 6 december 1958.
Theophiel Hauters,
geboren op 1 augustus 1934,
met Mariette Verlé,
geboren op 25 september 1934.
Gehuwd op 23 december 1958.

65 jaar huwelijk

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

Amaat Hullebroeck,
geboren op 21 oktober 1932,
met Marie-Louise De Leener,
geboren op 1 oktober 1932.
Gehuwd op 30 december 1953.
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Check begin december op www.delijn.be/
oudejaar op welke tijdstippen je mee kan met
deze en andere feestbussen in Oost-Vlaanderen.
Vanaf dan ook gratis folders in het stadhuis.

Sociaal Huis
senioren@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45

Wachtdiensten
Apothekers via geowacht
Tel. 0903 99 000

Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke,
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer: 054 51 86 16

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

december 2018 Ninove

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

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.

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

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

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

Merry Christmas
&
Happy New Year
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Niet op de openbare weg gooien aub

NINOVEMENT organiseert

Gastoptreden Barbara Dex
Inkom: 30 €

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

Kaarten in VVK: Huis Verschelden (De Belga) - Juwelier Nachtergaele
Reservatie mogelijk via Marc Nachtergaele (0499 19 93 27 - nachtergaele.soens@skynet.be)
SCHOKKAERT bvba

Natuursteen
Opritten
Parkings
Terrassen
Tegelverkoop

Brakelsesteenweg 55
9400 Ninove
info@garageschokkaert.be
www.schokkaert.hyundai.be
HALSESTEENWEG 40 - 9402 MEERBEKE
TEL. 054 33 25 20 - FAX 054 32 76 80
www.suzuki-schokkaert.be
I N F O
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F OA@BA C
B C- -DD R
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www.mazda-schokkaert.be

HALSESTEENWEG 40 - 9402 MEERBEKE

HALSESTEENWEG 40 - 9402 MEERBEKE

TEL. 054 33 25 20 - FAX 054 32 76 80

TEL. 054 33 25 20 - FAX 054 32 76 80
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Shops:
Albertlaan 130 - 9400 Ninove
Steenweg op Aalst 101 - 9620 Zottegem

www.relaqs.be

V.U. : Ninovement

Kerstconcert
Zaterdag 29 december - 20u
Abdijkerk Ninove

www.niniashoppingcenter.be
Kleding Hilde: L&L, kleding Lucien: Formen

DECEMBER

Eindejaar!
IN NINIA

Kom shoppen op zondag
16-12, 23-12 & 30-12 van 10 tot 18u
2 uur gratis parkeren voor elke klant!
AfficheA4.indd 1

12/11/18 11:58

DE VLEMINCK JAN

bvba

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST
Philippe - Danny

Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

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- & benzineafscheiders, 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

€ 10
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EINDEJAARSACTIE

GEHOORBESCHERMING
BESCHERM UW GEHOOR, OOK TIJDENS DE FEESTEN !

*Enkel geldig in het Amplifon
Hoorcentrum van Ninove,
en tot 31 januari 2019

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_gehoor_christmas2.indd 1

12/11/18 20:33

NIeuw: tegels met behangpapierlook

Nieuw: tegels met behangpapierlook

NU NOG oud tarief 2018
NU AL nieuwe tegels 2019
*

+ nu kopen = 1 jaar stockage gratis

Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove | 054/33.10.89
di-vr 9u-12u30 & 13u30-18u | za 10u-12u & 13u30-16u30
zon- & maandag gesloten
“Veronove, collectie 2019”

Opgelet! Wij zijn met vakantie van 22/12/17 t.e.m. 3/01/18

*voorwaarden ter plaatse

CREATIEF MET TEGELS EN NATUURSTEEN

