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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro

Para Mi - Four Roses - K-Design

Uitzonderlijk open op
woensdag 

23 & 30 december 
open van 10 uur tot 18 uur

donderdag 
24 & 31 december 

open van 10 uur tot 16 uur

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET STORE OP

W W W. A N N - FA S H I O N . B E

FABRIEK EN TOONZAAL

PAMELSTRAAT-OOST 420,
INDUSTRIEZONE, NINOVE

Tel. 054 32 21 92 - www.djkkeukens.be

Ma, di, do, vr: 8u-12u en 13u-18u / Wo en za: 10u-12u en 13u-17u
Zon- & feestdagen gesloten

Belgische topkwaliteit voor elk budget

UW FABRIKANT VAN

KEUKENS
OP MAAT

Zondag 27 december - 20u
Abdijkerk Ninove

Inkom: 20 €
Kaarten  in VVK: Den Blompot, Ninove - Huis Verschelden (De Belga) - bvba KNS Food Stop (Karoline
en Stijn), Brakelsesteenweg 522, 9400 Voorde
Reservatie mogelijk via Marc Nachtergaele (0499/19 93 27 - nachtergaele.soens@skynet.be)

Niet op de openbare weg gooien aub    V.U. : Marc Nachtergaele

EIGEN FABRICATIE VAN
S PA N D O E K E N  |  R O L L - U P S
W E R F -  &   R E C L A M E B O R D E N
B E L E T T E R I N G  V A N
W A G E N S  E N  V I T R I N E S

HALSESTEENWEG 40 - 9402 MEERBEKE

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

I N F O @ A B C - D R U K K E R I J . B E

NINOVEMENT organiseert

EIGEN FABRICATIE VAN
S PA N D O E K E N  |  R O L L - U P S
W E R F -  &   R E C L A M E B O R D E N
B E L E T T E R I N G  V A N
W A G E N S  E N  V I T R I N E S

HALSESTEENWEG 40 - 9402 MEERBEKE

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

I N F O @ A B C - D R U K K E R I J . B E

EIGEN FABRICATIE VAN
S PA N D O E K E N  |  R O L L - U P S
W E R F -  &   R E C L A M E B O R D E N
B E L E T T E R I N G  V A N
W A G E N S  E N  V I T R I N E S

HALSESTEENWEG 40 - 9402 MEERBEKE

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

I N F O @ A B C - D R U K K E R I J . B E
Natuursteen
Opritten
Parkings
Terrassen

Tegelverkoop

SCHOKKAERT bvba
Brakelsesteenweg 55

9400 Ninove
info@garageschokkaert.be

www.schokkaert.hyundai.be
www.suzuki-schokkaert.be
www.mazda-schokkaert.be

 

Hebt u al 
eens overwogen 

om uw gehoor 
te laten testen?

www.amplifon.be  0800 94 229

GRATIS
HOORTEST*

VRIJBLIJVENDE 
PROEFPERIODE***

zonder medisch doel 
**

voorwaarden in uw hoorcentrum

 

*zonder medisch doel www.amplifon.be  0800 94 229

Maak nu een afspraak bij het Amplifon hoorcentrum 
of op 0800 94 229.

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5 (aan het Medisch Centrum), 9400 Ninove 
Tel.: 054 50 35 05 • E-mail: ingrid.lucas@amplifon.com

Maak van 16 tot 28 november 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)

ColoFon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

Tel. 054 31 32 25 • communicatie@ninove.be

Foto’s: 
dienst communicatie • Danny De Saedeleer •  

Andy Dupont • David Van Der Smissen •  
Eva Boels, E. B. Pics • Pixabay • Shutterstock

Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

Lay-out: 
Lee Berg bvba • 9420 Erpe-Mere 

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

Tel. 054 33 25 20 • www.abc-drukkerij.be

geMeenteraadsZittingen
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad 
vinden plaats op 16 december (budget) en  
17 december om 19.30 uur in het stadhuis,  
Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via  
Onderwijslaan, kant PTI)

CoMMissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
14 en 15 december om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

eXtra 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
>  24 december (namiddag)
>  25 december 
>  31 december (namiddag)
> 1 januari
> 4 januari

Meer sluitingsdagen: zie p. 19.
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  De stad werkt aan haar  
speelterreinen

6   Dulle Grieten op Groote Literatuur

7   Help, mijn kind gaat uit!
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Voor alle inFo

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> 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

sTadHuis ninOVe
CentruMlaan 100, 9400 ninoVe
054 31 32 33  •  www.ninoVe.be

openingsuren publieksdiensten

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*

> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
(enkel dienst bevolking)*

> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur.



afgeronde projecten 
Meeuwenlaan Outer

Op het terreintje aan het einde van de Meeu-
wenlaan, op de hoek met de Karekietlaan, 
stonden een aantal toestellen die dringend 
aan vervanging toe waren. In februari werden 
twee veerwippen, een vogelnestschommel 
en een combinatietoestel klimmen, glijden 
en schommelen geplaatst. Een petanqueter-
rein en enkele extra banken staan nog op de 
planning.

Elsbeekstraat Meerbeke

Het speelterreintje aan de Elsbeekstraat ligt 
wat verscholen tussen de huizen, maar is al 
jaren een leuke locatie voor de kinderen uit de 
buurt. Om dit terrein nog meer als ontmoe-
tingsruimte voor de buurt te 
gebruiken, werd een doorgang 
gecreëerd met het nabijgelegen 
rusthuis. Naast de bestaande 
speeltoestellen werden in sep-
tember een kabelbaan, een 
trampoline, een draaitoestel, 
een vogelnestschommel en een 
zandstrook met een klimtoestel 
en een zandspeeltoestel bij geplaatst. Er kwam 
ook een verharding dwars door het terrein om 
het toegankelijker te maken,  breed genoeg 
zodat ook twee rolstoelen tegelijk op het pad 
kunnen. In de loop van deze winter komt er 
nog een zone met zitbanken, een petanque-
baan en barbecuegelegenheid. 

lopende projecten
Pastorietuin Aspelare  
(Plekkerstraat)

In kader van het Leader-project in Aspelare 
werd beslist om de pastorietuin open te stellen 
als publieke (park)zone, met een nieuw speel-
terrein. De plaatsing van de toestellen gebeurde 
in oktober en november: een klim/klautertoe-
stel, balanceerbalken, een vogelnestschommel 
en picknicktafelbanken. In Robiniahout-
afwerking zodat de toestellen goed passen in 
de groene omgeving. Nadat het terrein terug 
ingezaaid is en de afsluitingen staan, zal het 
volledig speelklaar zijn. Later komt er nog een 
parkeerzone aan de kant van de Plekkerstraat.

Groeneweg Ninove

Op het grasveldje langs de 
Groeneweg, naast de ingang 
naar het kerkhof, plant de stad 
ook een nieuwe speelzone. De 
inspraakmomenten zijn achter 
de rug, het project zit in de 
laatste rechte lijn. De plannen 
en bouwaanvraag moeten nog 
ingediend en goedgekeurd wor-

den, in de loop van 2016 krijgt de Groeneweg 
dan een nieuw speelterreintje.

Gemeenteplein Meerbeke

Op dit speelterrein tracht de stad de focus te 
leggen op bespeelbaarheid voor kinderen met 
een beperking. Een behoefte die niet op alle 

sTad maakT werk 
Van speelTerreinen  
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de stad werkt aan haar speelterrein-

tjes. Verouderde speelterreinen 

worden vernieuwd, nieuwe worden 

aangelegd. Bij elk project is er ruimte 

voor inspraak van de burgers. een 

overzicht van de projecten:

Inspraakmoment bij speelplein Groeneweg.

Bij elk 
speeltuinenproject 

is er ruimte 
voor inspraak 

van de burgers. 

Het speelterrein in de Elsbeekstraat in Meerbeke werd in september vernieuwd.

terreinen ingevuld kan worden, maar in Meer-
beke wel voldoende mogelijkheden biedt. Nog 
maar pas, op 29 november, werd een inspraak-
moment georganiseerd met buurtbewoners 
en lokale jeugdverenigingen. De jeugddienst 
gaat verder aan de slag met de opmerkingen 
om het speelterrein te vernieuwen. Realisatie 
vermoedelijk in het najaar 2016.
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Jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00
www.jeugdninove.be  

toekomst?
Alle bestaande speelterreinen worden in de 
komende jaren aangepakt. De speelterreinen 
in de Jan Ockeghemstraat in Okegem, de 
Roslaer in Ninove, de Abdijstraat in Ninove, 
de Rufin Pennestraat in Appelterre en het 
stadspark in Ninove wachten dus nog een 
opknapbeurt.

Er staan ook nog een aantal projecten voor 
het realiseren van nieuwe speelruimte op sta-
pel. De haalbaarheid van sommige projecten 
moet nog bekeken worden, maar volgende 
zaken staan al zeker ingepland, telkens met 
een inspraaktraject in de buurt en met betrok-
ken partners:
> realiseren bmx-crossparcours in het cen-

trum van Ninove
> realiseren bmx-crossparcours in Denderwin-

deke
> het terrein achter buurthuis De Pallieter in 

Outer inrichten als speelterrein
> een speelterrein aanleggen op de nieuwe 

verkaveling in de Witherenstraat in Ninove
> een speelterrein realiseren op het grasplein 

in de Brusselseheerweg in Neigem     

sinterklaasverhalen  
zaterdag 5 december
Luister van 10 uur tot 11 uur naar de leukste 
en gekste avonturen van de Sint en zijn pieten. 
Reserveren is niet nodig. Gratis. 
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

Meer info? Bibliotheek, bib@ninove.be, 
054 32 40 04     

sinterklaas maakt alle kinderen blij, 

ook die in ninove! Bezoek hem in 

het shopping Center, luister naar 

sintverhalen in de bib en feest mee 

in de kuip.

sintanimatie 
In Ninia Shopping Center is er woensdag 
2 december van 13 uur tot 18 uur en zaterdag 
5 december van 10 uur tot 13 uur en van 
14 uur tot 18 uur volop sintanimatie.

Meer info? Handelaarsvereniging van Ninia 
Shopping Center, www.niniashoppingcenter.be

sinterklaasfeest 
Zondag 6 december vier je het mooiste 
kinderfeest van het jaar tijdens het sinterklaas-
feest in jeugdcentrum De Kuip. De Sint en zijn 
pieten zorgen tussen 14 uur en 17 uur voor 
een spetterende sinterklaasshow. 
Toegang: 3 euro per kind (1,5 euro aan kansen-
pastarief). Show, drankje en snoeppakket in-
begrepen. Per kind kunnen er maximum twee 
begeleiders gratis mee. Alle (brave) kinderen 
tot 12 jaar zijn welkom!

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

HiJ kOmT, 
HiJ kOmT… 
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cc De Plomblom 
054 34 10 01
www.ninove.be

dulle grieTen 
ZOrgen VOOr 
‘grOOTe liTeraTuur’

Griet Op de Beeck is 
momenteel de best 

verkopende schrijfster van Vlaan-
deren. Begin 2013 verscheen haar 
debuutroman Vele hemels boven 
de zevende over vijf figuren die 
stuntelend overeind proberen te 
blijven in dit lastige en prachtige 
leven. De roman werd geno-
mineerd voor de AKO Litera-
tuurprijs en won de Bronzen Uil 
Publieksprijs.  
 
Dit overdonderend succes (meer 
dan 100.000 verkochte exem-
plaren!) werd nog overtroffen 
door Op de Beecks tweede 
roman Kom hier dat ik u kus in 
september 2014. Het boek volgt 
het hoofdpersonage Mona in een 
verhaal over beschadigde mensen 
die ongewild ook anderen be-
schadigen. Momenteel werkt de 
auteur, die ook fel gesmaakte co-
lumns in De Morgen schrijft, aan 
het scenario voor de verfilming 
van haar debuutroman. 

wat alleen wij horen
Saskia De Coster is al jaren de 
koppigste, grilligste en aantrek-
kelijkste pen van België. Ze de-
buteerde in 2002 met de novelle 
Vrije Val. Later verschenen nog 
Jeuk, Eeuwige Roem, Held en Dit 
is van mij. Haar grootste succes 
tot nu toe is Wij en Ik (2013), 
een lijvige familieroman die zich 
afspeelt in ‘verkavelings-Vlaande-
ren’. Het boek volgt de familie 
Vandersanden, waar 
het wemelt van dra-
matiek en familiege-
heimen. Het boek 
werd genomineerd 
voor de AKO Litera-
tuurprijs en de Gou-
den Uil. Op Dulle 
Grieten stelt ze haar 
recente roman Wat
alleen wij horen (2015) voor. De 
bewoners krijgen te horen dat 
hun Atlasgebouw tegen de vlakte 
zal gaan: lukt het hen om zich te 
verenigen tegen het dreigende 
noodlot? 

allemaal willen  
we de hemel
Els Beerten is bekend van tal-
loze kinder- en jeugdboeken, 
waarvan Lopen voor je leven, een 
aangrijpend verhaal over jong 
zijn, vriendschap, liefde, sport en 
dood wellicht het bekendst is. 
In 2008 verscheen de ingenieus 
opgezette adolescentenroman 
Allemaal willen we de hemel over 
de Tweede Wereldoorlog. Alle 
gezinsleden gaan op hun eigen 
manier om met de houding van 
huisvriend Ward, die collaboreert 
met de Duitsers, maar allemaal 
moeten ze keuzes maken die de 
rest van hun leven zullen beïn-
vloeden. Allemaal willen we de 
hemel wist zowat elke mogelijke 
prijs in de wacht te slepen, waar-
onder de jeugdpublieksprijs van 
de Gouden Uil, de Boekenleeuw 
en de Cultuurprijs Vlaanderen 
voor Jeugdliteratuur. In haar 

laatste roman Een mens is genoeg 
vertelt Beerten het verhaal van de 
jonge Juliette en Louis en hun uit 
elkaar vallend gezin. 

hotel zonder  
sterren
Lara Taveirne debuteerde in 2014 
met De kinderen van Calais, 
waarvoor ze de debuutprijs 2015 
won. In het boek ontleedt ze 
allerlei vormen van relaties en 

vriendschap op 
snijdende, maar 
soms ook dro-
merige toon. Met 
haar schrijnend 
mooie beeldspraak 
zoekt Taveirne de 
grenzen op van wat 
draaglijk is voor 
de lezer. Onlangs 

kwam haar tweede boek uit, 
Hotel zonder sterren, die haar de-
finitieve doorbraak zal betekenen.

Dirk Leyman (literair journalist 
bij onder meer De Morgen) 
interviewt de schrijvende dames, 
die daarnaast voorlezen uit hun 
werk. Hannelore Bedert zorgt tus-
sendoor voor heerlijke muziek. 
Ze plukt een handvol songs uit 
haar cd's Wat als, Uitgewist en 
Iets dat niet komt. Na afloop 
kan je de boeken van de auteurs 
kopen en laten signeren. Deze 
avond wordt een genot voor 
literaire en muzikale fijnproe-
vers!     

praktisch
> vrijdag 4 december, 20 uur 
> cc De Plomblom,  

Graanmarkt 12, Ninove
> toegang: 10 euro

Vrijdag 4 december pre-

senteert de bib i.s.m. 

Bib art de tweede editie 

van het literair-muzikaal 

programma ‘groote 

literatuur’. de beste 

schrijfsters van Vlaande-

ren staan er dan op het 

podium. Het peloton ‘dulle 

grieten’ wordt aangevoerd 

door griet Op de Beeck. Tijdens de tweede 
editie van Groote 

Literatuur staan de 
beste Vlaamse 

schrijfsters op het 
podium van 

cc De Plomblom.
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alcohol?  
hoeveel is teveel?
Kinderen en jongeren zijn let-
terlijk kleiner, kwetsbaarder en 
gevoeliger voor de effecten van 
alcohol dan volwassenen. Jonge-
ren wegen minder dan volwasse-
nen en hun lever is het 
niet gewoon om alco-
hol af te breken. Ze zijn 
dan ook sneller én langer 
dronken. Hun hersenen
zijn nog volop in ontwikkeling. 
Onderzoek toont aan dat alcohol 
die ontwikkeling afremt. Alcohol 
verstoort de groei en kan, vooral 
bij frequent gebruik, leiden tot 
leerproblemen en verminderde 
geheugenprestaties.

tips voor ouders
Ouders voelen zich soms mach-
teloos wanneer hun kinderen 
alcohol beginnen te drinken. Hoe 
snij je dit onderwerp aan en hoe 
bereid je je hierop voor? 

> Het is belangrijk om grenzen 
te stellen en je kind te 
ondersteunen, zodat 
het sterk genoeg is om 
zelf gezonde keuzes te 
maken in het omgaan 

met alcohol.

> Geef je kind de raad om een 
halfuurtje te wachten tussen 
twee drankjes, want het effect 
van alcohol laat zich pas later 
voelen. Of wissel een glas alco-
hol af met water of frisdrank. 
Binge-drinking (jongens: 6 

Help, 
miJn kind 
gaaT uiT!

Meer in
fo

Drugbegeleider van PISAD Ninove 
Goedroen Lammens, JC De Kuip
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be
0499 57 84 91

alCohol? wat Zegt de wet?

De wet van 31 december 2009 zegt:

>  "Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bie-
den aan -16 jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende 
dranken van meer dan 0.5% vol. (bv. bier, wijn, cava, …). Sterke 
dranken mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18 
jarigen (bv. wodka, jenever, rum, pisang, …). Sterke dranken mogen 
evenmin gratis worden uitgedeeld aan minderjarigen."

>  “Aan elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn 
leeftijd aan te tonen via een leeftijdsbewijs (identiteitskaart, abon-
nement, studentenkaart…). Indien men geen bewijs kan voorleg-
gen, dan kan de verkoop niet doorgaan.”

>  “Aan jongeren boven de 16 jaar, die tekenen van dronkenschap 
vertonen, mag door organisatoren van fuiven geen alcohol meer 
geschonken worden.”

glazen op 2 uur, meisjes: 4 gla-
zen op 2 uur) is een duidelijk 
voorbeeld van riskant, gevaar-
lijk alcoholgebruik (coma tot 
gevolg).

> Leer je kind dat drinken en 
rijden (met brommer, auto, 
fiets, …) niet samen gaan. Wie 
veilig uitgaat, komt ook graag 
veilig thuis.

> Protesteert jouw kind (‘jij 
drinkt toch ook!') vertel dan 
dat er een duidelijk verschil 
is tussen volwassenen en 
jongeren. Kinderen en jongeren 
zijn immers letterlijk kleiner, 
kwetsbaarder en gevoeliger 
voor de effecten van alcohol 
dan volwassenen

> Als ouder heeft ook je 
voorbeeldgedrag een grote 
invloed op het alcoholgebruik 

van je kind. Hoe frequenter je 
kind je alcohol ziet drinken, 
hoe normaler het dit zal 
vinden en hoe sneller je kind 
je alcoholgebruik zal imiteren. 
Als je alcohol drinkt, doe dit 
dus zoveel mogelijk buiten het 
zicht van je kind.

> Bespreek ook de gevolgen 
met je kind wanneer het 
zich niet aan de gemaakte 
afspraken met betrekking tot 
alcoholgebruik houdt en pas 
deze gevolgen ook toe (bijv. 
het volgende weekend eens 
thuisblijven). Het kan je kind 
motiveren het drinken uit te 
stellen. Als anderen je kind 
proberen te overhalen meer te 
drinken dan afgesproken, kan 
je kind ook verwijzen naar de 
gevolgen.    

Hoe kan je als ouder je 

kind begeleiden om op 

een verantwoorde, veilige 

en toffe manier uit te 

gaan? Hoe leer je het bv. 

om te gaan met alcohol?

Richtlijnen verantwoord alcoholverbruik  
(Wereldgezondheidsorganisatie)

Jongens tussen 16 en 18 jaar Meisjes tussen 16 en 18 jaar

>  niet meer dan 2 glazen per 
keer

>  niet meer dan 1 à 2 glazen per 
keer

>  niet meer dan 2 dagen per 
week

>  niet meer dan 2 dagen per 
week

>  geen wekelijkse gewoonte >  geen wekelijkse gewoonte

Stel grenzen 
en ondersteun 

je kind. 
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kersTsFeer 
in de sTad

koopweekends vol 
kerstsfeer
Tijdens de eindejaarsperiode kan 
je vier weekends naar de einde-
jaarsopendeur voor al je kerst- en 
nieuwjaarsshopping: 

> zondag 13 december: van 14 
uur tot 17.30 uur zijn een aan-
tal winkels in het handelscen-
trum open. 

> zondag 20 december: van 14 
uur tot 17.30 uur zijn bijna alle 
winkels in het handelscentrum 
open. De winkels in Ninia 
Shopping Center zijn open van 
13 uur tot 18 uur.

> zondag 27 december: van 14 
uur tot 17.30 uur zijn een aan-
tal winkels in het handelscen-
trum open. De winkels in Ninia 
Shopping Center zijn open van 
13 uur tot 18 uur.

> zondag 3 januari: van 14 uur 
tot 17.30 uur zijn bijna alle 
winkels in het handelscentrum 
open. De winkels in Ninia 
Shopping Center zijn open van 
13 uur tot 18 uur.

Organisatie en meer info? 
Handelaarsvereniging Ninia 
Shopping Center en Verenigde 
Handelaars Ninove

eindejaarsacties
Rij 1 maand gratis met 
een Ford 

Alle klanten van de winkels in 
Ninove centrum, Rechteroever  
en Ninia Shopping Center maken 
tijdens de maand december kans 
om één maand met een nieuwe 
Ford te mogen rondrijden.
De ganse maand krijg je bij je 
aankopen lotjes. Uit al de ingeza-
melde lotjes wordt begin januari 
een winnaar getrokken.
 
Organisatie en meer info?  
Verenigde Handelaars Ninove, 
Handelswijk Rechteroever, 
Handelaarsvereniging Ninia 
Shopping Center en Adno 
(samenwerking van alle auto-
merken uit groot Ninove).  

Win een reis-  
of waardecheque

Van 7 december tot 8 januari 
krijg je bij een bezoek aan de 
handelaars van vzw Rechteroever 
een tombolabiljet. Hiermee maak 
je kans om een reis- of waarde-
cheque te winnen.
De tombolatrekking vindt plaats 
tijdens de kerstboomverbranding 
op Rechteroever, op zaterdag 9 
januari.

Organisatie en meer info?
vzw Rechteroever,  
www.rechteroeverninove.be

bezoek de  
kerstman
Op de Graanmarkt kan je op 
zaterdag en zondag 12 en  
13 december en 19 en  
20 december, tussen 14 uur en  
17 uur de Kerstman bezoeken. 
In de Langemuntstraat kan je 
genieten van lekkere hapjes en 
drankjes aan de feestkraampjes.

Organisatie en meer info?  
Dienst lokale economie,  
lokale.economie@ninove.be,  
054 31 32 66

de Vlaamse  
kerstparade
Zing mee met Vlaamse toppers 
tijdens De Vlaamse Kerstparade: 
Nicole en Hugo op 19 december, 
Paul Severs op 20 december, 
Laura Lynn op 26 december en 
Sam Gooris op 27 december.  
Optredens telkens van 14 uur 
tot 15 uur op het buitenplein 
Centrumlaan. ‘Meet & Greet’ van 
15 uur tot 16 uur op het binnen-
plein in het shopping center.

Organisatie en meer info? 
Handelaarsvereniging Ninia 
Shopping Center

ninove on ice 
Van vrijdag 11 december tot 
zondag 3 januari 2016 kan je 
naar hartenlust schaatsen op de 
ijspiste (400 m²) op het plein aan 
de Twijnster. De piste en chalets 
worden dit jaar volledig overkapt. 
Regen kan de pret dus niet meer 
bederven! 

Voorlopig programma

> zondag 13 december, 10 uur: 
Kids On Ice (ijsgewenning voor 
de beginnende schaatser)

> donderdag 17 december,  
19 uur - 21 uur: schaatsen niet 
mogelijk, piste werd afgehuurd

> vrijdag 18 december: Carnaval 
On Ice

> zaterdag 19 december , 21 uur: 
show Kevin Van Der Perren

> zondag 20 december, 10 uur: 
Kids On Ice (ijsgewenning voor 
de beginnende schaatser).  
16 uur - 19 uur: schaatsen niet 
mogelijk, piste werd afgehuurd

> vrijdag 25 december, 16 uur: 
komst van de Kerstman

> zondag 27 december, 10 uur: 
Kids On Ice (ijsgewenning voor 
de beginnende schaatser) 
14 uur: Crashed Ice Parcours 
by Extreme on Ice

> zaterdag 2 januari, 21 uur: 
show Kevin Van Der Perren

> zondag 3 januari, 10 uur: Kids 
On Ice (ijsgewenning voor de 
beginnende schaatser)

Bind je zelf niet graag de schaat-
sen aan maar wil je wel de sfeer, 
een warme chocomelk, een glaas-
je glühwein, of een fris drankje 
proeven? Kom dan naar één van 
de chalets in het kerstdorp of 
naar de verwarmde kantine!

Check www.ninoveonice.be voor 
de openingsuren en het volledige 
programma.

Prijzen

> schaatsen + huren van schaat-
sen: 6 euro

> schaatsen met eigen schaatsen: 
5 euro

> schaatsen in groep +10 perso-
nen: 5 euro

> schaatsen kopen + onbeperkt 
schaatsen: 70 euro

Organisatie en meer info?  
Vzw Maspoe, 
www.ninoveonice.be
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Vuurwerk

Wil je bij de overgang 
van oud naar nieuw 

vuurwerk afsteken? Dan kan 
dat enkel op 31 december van 
23.30 uur tot 1 januari 2016 om 
1 uur én na toelating van de 
burgemeester. Dien je aanvraag 
3 weken op voorhand in bij de 
burgemeester, Centrumlaan 100, 
Ninove, burgemeester@ninove.be. 

hou het veilig!
Enkele tips:
> koop enkel vuurwerk in 

erkende en gespecialiseerde 
winkels die in het bezit zijn van 
een verkoopvergunning

> sla het vuurwerk op buiten het 
bereik van kinderen en op een 
droge plaats

> lees aandachtig de gebruiks-
aanwijzingen

> steek geen vuurwerk af bij 
hevige wind

> hou huisdieren op een veilige 
afstand

> steek maar één vuurpijl per 
keer aan

> steek nooit vuurwerk opnieuw 
aan

> verwittig je buren dat je vuur-
werk gaat afsteken zodat ze de 
nodige maatregelen kunnen 
nemen (dieren van de wei halen, 
honden binnen houden, ...)

Meer info? www.ninove.be 
> veiligheid en gezondheid > 
vuurwerk       

kerstMarkten
Zaterdag 12 december: 

>  Okegem, Jan Ockeghemstraat 
(omgeving station), van 16 uur tot 
23 uur. Info: 0471 92 04 70

> Ninove, woonzorgcentrum  
Klateringen, van 12.30 uur tot  
17 uur. Verkoop van pannenkoe-
ken, wafels, glühwein, huisgemaak-
te producten en geschenken.

> Ninove, Lindendreef 21,  
Huys ter Duyst vzw t.v.v. nieuwe 
lokalen voor KSA St.-Goedele 
Ninove, van 16 uur tot 24 uur.  
Info: 0479 24 56 00

Zondag 13 december: 

>  Pollare, St. Kristoffelstraat, vanaf 
15.30 uur. Info: 0475 69 33 32

Zaterdag 19 en  
zondag 20 december

> Ninove, zaaltje café Den  
Belleman, Denderkaai. Zaterdag  
19 december van 16 uur tot  
21 uur, zondag 20 december van 
14 uur tot 21 uur. 
Info: 054 32 15 85

op Zoek naar een leuk 
eindejaarsCadeau?

December = geschen-
kentijd! Geen inspira-

tie? Schenk de geschenkbon van 
de stad: je kan er in 100 winkels 
op het grondgebied van Ninove 
mee terecht. Je kan de bonnen 
van 5, 10, 25 of 50 euro kopen 
aan het onthaal in het stadhuis. 
De deelnemende handelaars vind 
je op de website van de stad.

Liever een ‘echt’ pakje? Bij de 
dienst toerisme kan je terecht 
voor een aantal Witkapge-
schenkartikelen van Brouwerij 
Slaghmuylder: geëmailleerde 75 cl 
flessen Witkap Stimulo of Tripel, 
geschenkverpakkingen met een 
Witkapglas erbij, Witkapglazen 
van 15cl, 25cl, 33cl, ja zelfs van 3 
liter! Klein of groot, “ne Witkap” 
smaakt altijd!       

Pal in het centrum van Ninove 
opent vanaf 11 december een 
nieuwe gratis parking aan de 
Onderwijslaan. De parking van 
het Instituut HH Harten (tussen ’t 
Oeverstekske en kinderdagverblijf 
De Hartjes) is geopend:

> maandag en dinsdag van  
16.30 uur tot 1 uur ‘s nachts

> woensdag van 13 uur tot 1 uur  
‘s nachts

> donderdag van 16.30 uur tot  
1 uur ‘s nachts

> weekend van vrijdagavond 
16.30 uur tot zondagnacht  
1 uur doorlopend

Meer in
fo

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

op zoek naar een parkeerplaats  
bij je eindejaarsaankopen? P

9
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41e NINOOFS  
QUIZTORNOOI

Het Ninoofs Quiztornooi wordt gespeeld op 
15, 22 en 29 januari en 5 februari 2016 om 20 
uur in het Koninklijk Atheneum in Ninove.

Inschrijven voor het quiztornooi kan tot 8 
januari door 40 euro te storten op het reke-
ningnummer BE08 0682 2280 7613 (Werk-
groep Quiz Ninove) met vermelding van de 
ploegnaam. De inschrijving is pas definitief na 
ontvangst van het inschrijvingsgeld. De eerste 
40 ploegen (ploegen van max. 5 spelers) zijn 
zeker van deelname.

Bevestig je inschrijving door te mailen naar 
rikdemulder@skynet.be. Vermeld hierbij de 
ploegnaam, de naam, het telefoonnummer en 
het e-mailadres van de ploegverantwoordelijke.

In 2012 verscheen bij uitgeverij Lannoo het 
boek 'Dokter Lievens. Dagboek van een 
arts in de loopgraven van WOI’. Het unieke 
oorlogsdagboek, van en over de Ninoofse 
dokter Maurice Lievens, was al een tijdje uit-
verkocht, maar dankzij de goede zorgen van 
zijn kleinzoon Everard Slaghmuylder is er nu 
een geactualiseerde herdruk (300 exemplaren) 
beschikbaar. ‘Dokter Lievens. Dagboek van 
een arts in de loopgraven van WOI’ kost 
20 euro en is te koop bij de dienst cultuur in 
het oud stadhuis en bij de dienst toerisme in 
het stadhuis.

BOek ‘DOkTeR LIeveNS’  
OpNIeUw Te kOOp

Soshite Chichi ni Naru – voor wie het Japans niet zo machtig is: Like Father like Son – is 
het verhaal van Ryota. De man is rijk geworden met hard werken. Hij gelooft dat niets of 

niemand hem kan stoppen met het nastreven van zijn volmaakte leven. Maar op een dag krijgen 
hij en zijn vrouw Midori een onverwacht telefoontje: hun zesjarige zoontje Keita is niet hun zoon. 
Het ziekenhuis heeft hen destijds de verkeerde baby meegegeven. Ryota neemt een levensveran-
derende beslissing…
Zonder poeha zet regisseur Hirokazu Kore-eda de grote humanistische traditie van Yasujiro Ozu 
verder. De film, met in de hoofdrollen Masaharu Fukuyama, Machiko Ono en Yôko Maki, won in 
Cannes in 2013 de Prijs van de Jury. Juryvoorzitter Steven Spielberg kocht meteen de rechten voor 
een Amerikaanse remake van Like Father, like Son.     

praktisch
> dinsdag 1 december, 20 uur (inleiding 

om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> 6 euro (met reductie voor jongeren en 

kansenpasbezitters)

Meer info? 
> cultuur@ninove.be 
> ninofilm.club@gmail.com 

japans draMa bij FilMClub ninoFilM 

like FaTHer, like sOn 
op 1 deCeMber

keRSTveRhaLeNSpecIaL   
DINSDag 22 DecemBeR

Kerstvakantie! Tijd voor een verhalenspecial 
én knutselactiviteit in de bib van 14 uur tot 
16 uur! Voor één keer moet je wel reserveren 
via bib@ninove.be, er kunnen maximum 
30 kinderen deelnemen.  Voor kindjes tussen 
3 en 8 jaar. Het voorleesuurtje is gratis. 

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be  
054 32 40 04

De LeUkSTe aDReSjeS 
vaN NINOve 
Op FaceBOOk 
Like de pagina “De leukste adresjes van Nin-
ove” op Facebook en blijf op de hoogte van 
de acties van de detailhandelaars van Ninove.

Meer in
fo

Dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be   
054 31 32 66 
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TE GAST
IN DECEMBER

programma DECEMBER

CC De Plomblom

Wo 09-12-2015 / Bloedafname
Rode Kruis Ninove
054 33 85 39

Za 19-12-2015 / ConCert met gastoptre-
den romeo’s    Kon. Harmonie “eendracht 
is macht” okegem
0476 86 34 91

De lINDe

Vrij 11-12-2015 / Bloedafname    
Rode Kruis Ninove / 054 33 85 39

Za 12-12-2015 / Kwis    
Ninofske Ploasters / 0476 47 61 70

Za 19-12-2015 / Kwis    
mevoc / KWIS / 054 33 82 77

WO 02.12.2015 TheaTer & WOOrd

de rooVers & froefroe    geloof, hoop en liefde - ... (16+)

dO 03.12.2015 Film 

die wand 

Vr 04.12.2015 liTeraTuur

dUlle grieten     groote literatuur 2

Za 05.12.2015 muZiek

QUentin dUJardin & oliVier HernandeZ     le silence des saisons

di 15.12.2015 TheaTer & WOOrd

KVs   missie

WO 16.12.2015 FamilieVOOrsTelling

Zonzo Compagnie    liedjes met wortels (5+)

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCdeplomblom



een vrouw staat op het punt een 
weekend door te brengen in de 
jachthut van haar nicht luise, 
gelegen in een bergdal. als lui-
se en haar echtgenoot na een 
avondje uit de volgende ochtend 
niet blijken te zijn thuisgekomen, 
gaat ze op onderzoek uit. dan 
blijkt zich iets onverklaarbaars 
te hebben voorgedaan: het dal is 
door een glazen wand afgeschei-
den van de rest van de wereld. in 
gezelschap van een hond, een 
koe en een kat gaat ze hard 
aan het werk om te overleven. 
Ze inventariseert de bestaan-

de voorraden, zoekt naar een 
plek voor een aardappelakker, 
struint het bos af op zoek naar 
eetbare planten, ze jaagt. en ze 
vervreemdt van zichzelf; om niet 
gek te worden en grip te houden 
op de tijd schrijft ze. Zal haar iso-
lement ooit worden doorbroken? 

“de stilte van de film is ontroe-
rend overweldigend en in groot 
contrast met ons eigen omge-
vingsgeluid. na het verlaten van 
de bioscoop overvalt je ineens de 
grote hoeveelheid geluidsvervui-
ling waaraan wij dagelijks onder-
worpen zijn. in de film zijn enkel 
de bijna monotone spraak van de 
vrouw, natuurgeluiden en soms 
klassieke muziek aanwezig. de 
spraak had zelfs nog minder 

mogen zijn. dat zou meer ruimte 
scheppen voor het genieten van 
de mooie natuurplaatjes en je ei-
gen filosofische gedachten. Want 
die Wand geeft zeker voldoende 
stof tot nadenken.” (Film Totaal) 

“die Wand is een onvergetelijke 
film die ons confronteert met 
een persoonlijk opgebouwde 
filosofie over de zin van ons be-
staan.” (cobra)
 
regie: Julian pölsler
met: wolfgang m. Bauer, Ulrike 
Beimpold, martina gedeck, Julia 
gschnitzer, Karlheinz Hackl, 
Hans-michael rehberg

duitsland – 2012 – drama – 108 
minuten

dO 03.12.2015    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PlOmBlOm
TiCkeTs: € 6,00  |  reduCTie: € 5,00 

Vr 04.12.2015    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PlOmBlOm
TiCkeTs: € 10,00

WO 02.12.2015    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PlOmBlOm
TiCkeTs: € 14,00  |  reduCTie: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20 of GRaTIS

Theater & woord

DE ROOVERS & FROEFROE  Geloof, hoop en liefde – 

LITERATUUR

DULLE GRIETEN  Groote Literatuur 2

film

DIE WAND

geloof, hoop en liefde vertelt 
op tragikomische manier het 
schrijnende levensverhaal van 
elisabeth, een jonge vrouw, die 
op alle mogelijke manieren pro-
beert te overleven in woelige en 
harde tijden. het begint allemaal 
met een vergunning die ze no-
dig heeft om te kunnen werken 
als verkoopster, en waarvoor ze 
haar lijk al bij leven aanbiedt aan 
het mortuarium…

de meedogenloze crisis tijdens 
het interbellum vormt de achter-
grond van dit boosaardig sprook-
je. de parallellen met het huidige 
europa zijn treffend. het schrik-

beeld van een jong en kwetsbaar 
persoon die zich staande moet 
houden in een samenleving waar 
de werkloosheid en de zelf-
moordcijfers pieken, waar soci-
ale opvang een uitgehold begrip 
is en alle rijkdom in de handen 
van the happy few, lijkt ook van-
daag meer en meer realiteit te 
worden. 
 
na een geslaagde samenwer-
king met Theater Froefroe voor 
het locatieproject de broers 
Perdu’ (Zomer van antwerpen, 
editie 2011) stuurde de prikke-
lende combinatie van wrang-
heid en humor in het verhaal 

van horvàth de roovers opnieuw 
richting de meesters van het ab-
surde en de Zwarte humor: The-
ater Froefroe. de ongebreidelde 
vormelijkheid van hun poppen 
kan de hallucinante verbeelding 
die horvàth weet op te wekken 
alleen maar versterken. 

Tekst: Ödön von Horvàth
spel: luc nuyens, sofie sente 
& poppenspelers, tania Kloek 
& filip peeters
scenografie: stef stessel
muziek: anne niepold (accor-
deon)
Coproductie: de roovers & 
froefroe

griet op de Beeck is momenteel 
de best verkopende schrijfster 
van Vlaanderen. Begin  2013 ver-
scheen haar debuutroman Vele 
hemels boven de zevende. de 
roman werd genomineerd voor 
de akO literatuurprijs en won de 
Bronzen uil Publieksprijs.
 
saskia de Coster is al jaren de 
koppigste, grilligste en aantrek-
kelijkste pen van België. Ze debu-

teerde in 2002 met de novelle Vrije 
Val. later verschenen nog Jeuk, 
eeuwige roem, held en dit is van 
mij. haar grootste succes tot nu 
toe is Wij en ik (2013). 
Op ‘dulle grieten’ in ninove stelt 
ze haar recente roman Wat alleen 
wij horen (2015) voor.
 
els Beerten is bekend van talloze 
kinder- en jeugdboeken, waarvan 
lopen voor je leven wellicht het 

bekendst is. in 2008 verscheen de 
ingenieus opgezette adolescen-
tenroman allemaal willen we de 
hemel over de Tweede Wereld-
oorlog. 
 
lara taveirne debuteerde in 2014 
met de kinderen van Calais, waar-
voor ze de debuutprijs 2015 won. 
met haar schrijnend mooie beeld-
spraak zoekt Taveirne de grenzen 
op van wat draaglijk is voor de 
lezer. Onlangs kwam haar twee-
de boek uit, hotel zonder sterren, 
die haar definitieve doorbraak zal 
betekenen.
 

dirk leyman (literair journalist 
bij onder meer de morgen) inter-
viewt de schrijvende dames, die 
daarnaast voorlezen uit hun werk. 
Hannelore Bedert zorgt tussen-
door voor heerlijke muziek. Ze 
plukt een handvol songs uit haar 
cd’s Wat als, uitgewist en iets dat 
niet komt. (“de messcherpe tek-
sten van Bedert gaan nog steeds 
tot op het bot, maar wie dit nog 
kleinkunst noemt, heeft niet goed 
geluisterd.”) 
na afloop kunt u de boeken van de 
auteurs kopen en laten signeren. 
deze avond wordt een genot voor 
literaire en muzikale fijnproevers!

een kleine dodendans in vijf taferelen (16+)



MUZIEK  

QUENTIN DUJARDIN & OLIVIER HERNANDEZ 
 Le silence des saisons

Familievoorstelling  

ZONZO COMPAGNIE  Liedjes met wortels (5+)

Theater & Woord

KVS  MISSIE

Componist en gitarist Quentin 
dujardin creëert met zijn gitaar 
een uniek instrumentaal univer-
sum. als een reeks postkaarten 
wordt zijn muziek gevoelsmatig 
ingegeven door het straatleven, 
doorleefde landschappen en 
toevallige muzikale ontmoetin-
gen. Zijn gitaren nodigen uit om 
de muziek van een ander univer-
sum te ontdekken en om op on-
verwachte wijze kennis te maken 
met onze eigen, westerse muzi-
kale erfenis.
dujardin heeft al veel albums en 

(bijdragen aan) soundtracks op 
zijn cv staan. en dat hij op rela-
tief jonge leeftijd al heeft mogen 
samenwerken met onder meer 
toots thielemans en Jef neve 
zegt toch iets over zijn muzikale 
kwaliteiten.                 
het thema van zijn laatste al-
bum le silence des saisons is 
de relatie tussen mens en na-
tuur. in eerste instantie gaat het 
om composities, die groeiden uit 
een enkele akoestische gitaar; 
maar toch krijgt elk nummer op 
het album andere accenten. Zo 

werden een aantal composities 
aangevuld met de knappe chro-
matische harmonicageluiden 
van Olivier hernandez. 
in ninove zal dujardin op het 
podium vergezeld worden door 
deze fantastische harmoni-
caspeler Oliver hernandez. een 
intiem sfeervol concert zonder 
grenzen in de mooie koepoort. 

Quentin dujardin: gitaar
olivier Hernandez: harmonica

elan was een bijzonder meisje.
Ze hoorde alles, overal leek wel 
een lied te weerklinken.
Op een nacht had elan een 
droom, ze zou een grote machi-
ne maken waarin ze alle liederen 
kon verzamelen.
de volgende dag vertrok ze.

met haar bandopnemer onder 
de arm reisde ze doorheen de 
wereld en verzamelde liedjes die 

baby’s konden doen slapen, lied-
jes die mensen genazen, liedjes 
tegen hoofdpijn, liedjes om ie-
mand gelukkig te maken, liedjes 
om te vieren, maar ook liedjes 
die kietelden, liedjes die prikten, 
liedjes om uit te lachen,...  

met het verhaal over elan als 
leidraad verzamelden zangeres 
soetkin Baptist en luitist Jan 
Van outryve een reeks parels 

uit het gigantische archief van 
alan lomax. Jarenlang reisde 
deze musicoloog de wereld af en 
bouwde aan een indrukwekken-
de verzameling liederen.
met niets meer dan een stem, 
een ukelele en een luit betoveren 
soetkin en Jan hun publiek met 
een eenvoudig, eerlijk en ontroe-
rend concert voor iedereen vanaf 
5 jaar.  

“Bijzonder mooi vertolkte lied-
jes over leven en dood, geluk en 
verdriet, met een heel eenvoudig, 
ouderwets voorleesverhaaltje er-
tussen. Je kon een speld horen 
vallen.” (de standaard)

spel: soetkin Baptist (zang) en 
Jan Van outryve (ukelele en luit)
kostuum en vormgeving: lotte 
stek 
Productie: Zonzo Compagnie

www.zonzocompagnie.be

“… maar ge doet daar een hele 
dag over, bon, als er tenminste 
niet gevochten wordt, een hele 
dag. minstens! met een quat’ fois 
quatre, hé! dat is nog geen vijftig 
kilometer. ge zit vast in de mod-
der. garantie.

en dan prijst ge u gelukkig dat ge 
vlakbij een dorp zijt.
dat er mensen u komen helpen 
om te duwen of om u los te gra-
ven.
en die dorpelingen, die geeft ge 
dan achteraf een paar honderd 
Congolese francs.

Tot dat het u op begint te vallen 
dat de grootste putten áltijd in de 
buurt van de dorpen liggen.
dat ze daar toch wel opvallend 
rap staan met hun schup om u uit 
te graven.
Tot dat ge beseft dat de schup 
waarmee ze u losgraven, mis-
schien wel dezelfde schup is 
waarmee ze een week d’er voor 
die put zélf hebben gegraven.

ha ja, hoe zoudt ge zelf zijn?  geef 
toe! als ge geen geld hebt!”
(uit de tekst)

Ook dit seizoen reist missie weer 
door België en zijn buurlanden, 
waar Bruno Vanden Broecke in 
het Frans en in het duits en van-
af 2015, ook in het engels, het 
aangrijpende verhaal zal vertel-

len van een oude missionaris uit 
Oost-Congo die terugblikt op zijn 
leven en werk. achter een een-
voudige pupiter, praat hij over eu-
charistie en over god, maar ook 
over vastzitten in de modder, over 
kleine en grote beestjes, over 
oorlogen en stinkende wonden 
en geweerlopen tegen uwe kop. 

Voor david Van reybrouck werd 
dit de derde theatermonoloog 
over oude, blanke mannen in 
afrika. na de wetenschapper in 
die siel van die mier en de ency-
clopedist in n, was het voor mis-
sie de beurt aan de missionaris. 
deze theatermonoloog is geba-
seerd op talrijke getuigenissen 
van missionarissen die david Van 
reybrouck in België en Congo 
optekende in het voorjaar en de 

zomer van 2007. 
“een monoloog vol humor en 
horror, waarin een missionaris 
uit Congo terugblikt op zijn leven. 
als een dirigent voert Bruno Van-
den Broecke zijn publiek van lach 
naar traan.” (de morgen) 

“meesterlijk smeedt Van rey-
brouck geestige, ontroerende, 
woedende, schokkende en wan-
hopige momenten aaneen en laat 
ons verpletterd achter.” (nrC) 

“een bijna noodzakelijke avond 
van bezinning, verwondering en 
ontroering.” (de Volkskrant) 

“Bruno Vanden Broecke zet zijn 
misschien meest overrompelen-
de vertolking ooit neer. applaus.” 
(de standaard)

Za 05.12.2015    20.00 uur    kOePOOrT, kOePOOrTsTraaT, 9400 ninOVe
TiCkeTs: € 14,00  |  reduCTie: € 13,00  |  aBO: € 11,20 

di 15.12.2015    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PlOmBlOm
TiCkeTs: € 14,00  |  reduCTie: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20 

WO 16.12.2015    14.30 uur    sChOuWBurg CC de PlOmBlOm
TiCkeTs: € 10,00  |  reduCTie: € 9,00  |  - 12 jaar: € 5,00  |  geZinsBOnd: € 8,00 / € 4,00
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KNUTSeleN aaN Je KoeRSFIeTS 

Je hebt een hobby: fietsen. een moderne koersfiets is echter een 
ingewikkeld en hoogtechnologisch apparaat. een beetje handig-
heid, kennis en inzicht om zelf aan je koersfiets te sleutelen zou 
dan wel eens van pas kunnen komen. Op twee ochtenden leer je 
onder meer hoe je versnellingen moet afstellen en tandwielen en 
remmen vervangen. marc Van Yperzeele, fervent wielerliefheb-
ber, lesgever en fietsenknutselaar leert je de knepen van het vak 
en geeft je een antwoord op al je (fiets)vragen. indien je dit wenst 
kan je je eigen fiets meebrengen om op te oefenen.

Data: 2 sessies : zaterdag 5, 12 december 2015 telkens van 09u30 tot 12u00
Code: 15161NI
Prijzen: 20 euro (Standaard) - 4 euro (omnio of werkzoekenden)
begeleiding: marc Van Yperzeele
Plaats: CC De Plomblom
Graanmarkt (ingang vergaderlokalen via de edmond De Deynstraat) 12 
9400 Ninove
Praktische info: inschrijven via www.vormingplus-vlad.be of via 054 41 48 02

info en inschrijvingen
Vormingplus, sint-annastraat 8, 9620 Zottegem
T 09 330 21 30
vlad@vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be 

Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/
SLUITINGSDAGEN
- 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.
- Kerstverlof: gesloten van maandag 21/12/2015 t.e.m. 

maandag 04/01/2016

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

ONLINE TICKETING
-  Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen via 

de website www.ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter 

plaatse of telefonisch op het nummer 054 34 10 01
- Reservaties (tickets & abonnementen) moeten binnen de 

14 dagen na reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt uw 
reservatie automatisch.

- Reservatie op minder dan 14 dagen voor de voorstelling kan 
alleen mits contante betaling of met bancontact.

- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: 

CJP, +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.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum is er een speciale korting voor houders van 
een kansenpas.

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie in de inkomhal van het 

cultuurcentrum
- Via overschrijvingen op IBAN-nummer  

BE11-0012-8664-1948 (na reservatie) met vermelding: 
‘Stadsbestuur Ninove-cultuurcentrum’ + reservatiecode.

- Met cultuurcheques.

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT VERWACHT
10.01.2016 - groep spiraal en Het ninoofs KamerorKest

  nieuwjaarsconcert

14.01.2016 – film: Bowling Balls

16.01.2016 – nele BaUwens

  ik moet beter luisteren

17.01.2016 – mUsiCa fUra

  meerkorige parels tussen renaissance en barok

Locatie: Abdijkerk Ninove, Kerkplein, 9400 Ninove

20.01.2016 – eVelien Bosmans, tHomas Janssens, mattHias 
meersman, dapHne wellens en tanYa ZaBarYlo

  You may now Kiss the Bride

Locatie: De Linde, Gemeentehuisstraat 42, 9402 Ninove (Meerbeke)  

22.01.2016 –  de mens

  nooit genoeg, met stoelen! - theatertoer

UITVERKOCHT
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galgenVeldwandeling 
de winter is… lang. maar een stevige 

winterwandeling kan heel veel deugd 

doen! de VVV-ninove vzw en dienst 

toerisme nodigen je uit om je lekker 

in te duffelen en mee te stappen 

door de natuur. doorspoelen kan 

met een lekkere witkap. en, op café 

ontdek je misschien de nieuwe bier-

viltjes met de ninoofse reuzen…

15

De historische kouter tussen Outer en 
de wijk Lebeke, met het Galgenveld 

en de geklasseerde diepe straten, is zonder 
twijfel één van de mooiste landschappen in 
groot Ninove. De naam Galgenveld verwijst 
naar de plek waar de ter dood veroordeelden 
werden opgehangen… Deze kouter bleef vrij 
ongeschonden omdat de verdwenen abdij 
van Ninove grotendeels eigenaar was van de 
landbouwgronden. De diepe straten, in 1994 
beschermd als landschap, werden door de 
eeuwen gevormd door erosie. Naar het einde 
van de wandeling krijg je een prachtig zicht op 
de abdijkerk. Hier vind je nog volop rust, open 
ruimte en schitterende vergezichten. Trek je 
stevigste stapschoenen of laarzen aan voor 
een fikse winterwandeling in een landschap 
om te koesteren.       

Ter gelegenheid van de doop van de 
nieuwste stadsreus Hansken, den 

Belleman, maakte de VVV-Ninove vzw in 
samenwerking met brouwerij Slaghmuylder, 
vijf nieuwe bierviltjes met telkens een foto 
van onze Ninoofse reuzen: zo is er een viltje 
met Doeken, Doeka en Geeraard, Sinte-Pieter, 
Bockstael, de volledige reuzenfamilie én de 
ezel en natuurlijk onze jongste reus, Hansken 
den Belleman. Je vindt de bierviltjes enkel  
en alleen in café’s en horecazaken  
in Ninove.       

nieuwe BierVilTJes 
meT de ninOOFse reuZen 

praktisch
> Zondag 6 december
> Vertrek: 13.30 uur, Sint Amanduskerk, Outer
> Afstand: 10 km
> Duur: 3 uur, korte drankstop halverwege
> Deelname gratis

Let op: stevige stapschoenen of rubberen laarzen 
zijn zeker nodig!
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dienst toerisme
toerisme@ninove.be   
054 31 32 85
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Deze vaststelling botst met Ninove als 
Nederlandstalige stad, ondervond 

de dienst integratie. Vele Ninovieters verwach-
ten dat hun anderstalige medeburgers zo snel 
mogelijk Nederlands leren. De weg naar goed 
Nederlands is echter lang en vol hindernis-
sen. Inspanningen leiden niet altijd tot goede 
resultaten, en het uiteindelijke doel blijkt niet 
voor iedereen haalbaar. De dienst integratie 
licht een aantal belangrijke zaken toe:

waarom is  
nederlands  
belangrijk in  
ninove?
Ninove maakt deel uit van het Ne-
derlandstalig taalgebied. In de eer-
ste plaats is kennis van het Neder-
lands daarom van groot belang bijvoorbeeld 
bij contact met de overheid, om te winkelen, 
bij het vinden van een job of bij het helpen 
van je kinderen bij hun huiswerk. In de tweede 
plaats wordt het Nederlands belangrijker 

ninove is de laatste jaren sterk ver-

anderd. de diversiteit in onze stad 

neemt alsmaar toe. Op straat horen 

we naast het nederlands dan ook 

vele andere talen. Hoewel het Frans 

een veel voorkomende taal is, zijn 

er ook anderstalige ninovieters die 

bijvoorbeeld pools, arabisch, spaans 

of Chinees spreken. 

in HeT 
nederlands 

wanneer de culturele diversiteit toeneemt. Een 
gedeelde taal brengt mensen dichter bij elkaar, 
of kan daartoe alleszins nuttig zijn. Buren, col-
lega’s en stadsgenoten hebben het Nederlands 
nodig om samen te leven.

Verloopt het leren van 
nederlands dan niet bij 
iedereen even vlot?

Neen, elke persoon is anders. Men-
sen die een hoog opleidingsniveau 
hebben, maken snel vorderingen. 
Bij mensen die niet kunnen 
lezen of schrijven is dit een heel 
moeizaam proces. Zo is het ook 
een pak moeilijker voor ouderen 
om Nederlands te leren dan voor 
jonge kinderen. Als iemand met 

het Nederlands al een derde of vierde taal 
leert, zal hij/zij een langer traject afleggen. De 
snelheid waarmee iemand Nederlands leert, 
hangt af van haar/zijn capaciteiten.

Larisa  Didenko, loketverantwoordelijke Huis van het Nederlands, helpt anders-
taligen verder in hun zoektocht naar de best passende cursus Nederlands.

wat doet het huis van  
het nederlands? 
Het Huis van het Nederlands helpt anders-
taligen, die Nederlands willen leren, op weg. 
We bieden informatie over alle cursussen 
Nederlands in Ninove en omgeving. We geven 
zelf geen les, maar zoeken via een gesprek en/
of test samen met de kandidaat-cursist de best 
passende cursus. 
Jaarlijks krijgen we alleen al in Ninove meer 
dan vierhonderd anderstaligen over de vloer 
die op zoek zijn naar een cursus Nederlands of 
activiteiten om het Nederlands buiten de les 
te oefenen. 

hoe kunnen anderstaligen 
nederlands oefenen in 
ninove? 
In de lessen leert men spreken en schrijven. Er 
wordt uiteraard ook veel geoefend, maar het 
is allemaal 'echter' als de cursisten ook in het 
dagelijks leven veel Nederlands kunnen gebrui-
ken, bijvoorbeeld in de contacten met buren. 
Of als ze deelnemen aan het verenigingsle-
ven, vrijetijds- en cultuuraanbod in Ninove. 
Oefenkansen buiten de les zijn minstens even 
belangrijk als de lessen zelf.

in ninove zijn heel wat organisaties 

actief die het leren en het oefenen 

van het nederlands faciliteren en 

stimuleren. eén van deze organisa-

ties is het Huis van het nederlands 

van het agentschap integratie en 

inburgering. de  dienst integratie 

sprak met larisa didenko, loketver-

antwoordelijke in ninove.

De snelheid 
waarmee iemand 
Nederlands leert, 
hangt af van zijn/
haar capaciteiten. 
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erVaringen Cursisten nederlands 
tweede taal

de dienst integratie ging in gesprek met cursisten nederlands Tweede Taal 

uit het pCVO (provinciaal Centrum voor volwassenenonderwijs dender en 

schelde), om te luisteren naar hun ervaringen. een aantal quotes: 

> Ik volgde vijf jaar een opleiding autome-
chanica en Nederlandse les aan het PCVO 
Dender en Schelde in Ninove. Toen ik mijn 
diploma automechanica op zak had, ging 
ik solliciteren bij garages. Overal vroegen ze 
ervaring en kennis Nederlands. Ik vond geen 
werk. Ik besloot toen mijn rijbewijs C te 
halen en kon aan de slag gaan als chauffeur. 
Ik werk vooral 's nachts, maar ik kan wel 
nog naar de Nederlandse les komen. Elke 
dag leer ik zo nog nieuwe woorden.  Ik ben 
heel blij met mijn job, maar ik droom er 
nog altijd van om in een garage te kunnen 
werken.

Tarek  (Palestina, 12 jaar in België)

> Als buitenlander blijf je voor velen een 
buitenlander, ook al ken je voldoende 
Nederlands. Iedereen is gelijk voor de wet, 
maar toch moet je je als buitenlander meer 
bewijzen. Een buitenlander moet meer 
moeite doen. Hij moet altijd tonen dat hij 
geïntegreerd is. 

Mohamed  (Marokko)

> Als je niet genoeg Nederlands kent, is het 
alsof er een muur staat tussen jou en de 
andere mensen. Toen ik naar België ver-
huisde, voelde ik mij alleen. Dat maakte mij 
heel ongelukkig. Vanaf het moment dat ik 
meer Nederlands kende, kon ik praten met 
mijn buren en leerde ik hen kennen. Als je 
moeite doet om Nederlands te praten en  
andere mensen moeite doen om jou te be-
grijpen, dan gaat alles veel vlotter. Hoe beter 
je Nederlands kent, hoe sneller die muur 
wordt afgebroken. Dit heeft bij mij drie jaar 
geduurd, maar nu voel ik mij hier echt thuis.

Corina (Roemenië, 9 jaar in België)

> Een nieuwe taal leren is niet de enige 
moeilijkheid als je in een nieuw land gaat 
wonen. Hier in België hebben de mensen 
andere gewoontes dan in Polen. Als je de 
gewoontes van de Belgen leert kennen, voel 
je je ook meer en meer Belg. 

Magda (Polen, 12 jaar in België)

> Mijn man leert geen Nederlands. Hij was 
begonnen met Nederlandse lessen, maar hij 
is na een tijdje gestopt. Het was te moeilijk 
om de lessen te combineren met zijn werk. 
Je moet niet alleen naar de les komen, je 
moet ook huiswerk maken, oefenen en 
studeren. Het is niet makkelijk om dit vol te 
houden.

Gyulbie  (Bulgarije, 3 jaar in België)

> Ik ben naar België gekomen om te studeren. 
Ik studeerde in Gent en werkte tegelijk als 
jobstudent. Ik heb mijn diploma gehaald in 
2014 en vond zeven maand later een job. 
Ik blijf wel verder Nederlands leren. Ik heb 
veel geluk, mijn werkgever betaalt mijn 
Nederlandse lessen!

Isaac (Oeganda, 6 jaar in België)

> In het begin bekijk je alles door een roze 
bril. Je bent in een nieuw land, het is span-
nend om nieuwe dingen te leren kennen. 
Maar als je hier langer woont, blijft het niet 
even leuk. Je ziet ook meer de minpunten. 
Ik ben niet ongelukkig in België, maar die 
roze bril ben ik kwijt. Nu heb ik meer de 
mentaliteit van een Belg gekregen: ik klaag 
mee over dingen zoals het weer, de files of 
nieuwe belastingen.

Magda  (Polen, 12 jaar in België)

Meer info over het PCVO? Provinciaal Centrum voor volwassenenonderwijs Dender en 
Schelde, Centrumlaan 160, Ninove, www.pcvodenderenschelde.be, 054 31 78 60      Meer in

fo
dienst integratie
integratie@ninove.be   
054 31 32 48

kunnen nederlandstalige 
ninovieters anderstalige 
ninovieters helpen om het 
nederlands te oefenen? 
Ja, zeker! Vaak merken we dat anderstaligen 
Nederlands niet durven spreken. 
Dus ook jij, als Nederlandstalige, kan helpen. 
Hoor je dat iemand al een beetje Nederlands 
spreekt? Stel je dan positief op, spreek lang-
zaam, schakel niet direct over naar een andere 
taal, gebruik eenvoudige woorden, vermijd 
dialectwoorden en geef de anderstalige vooral 
de tijd om zijn of haar woorden te zoeken. 
Verwijs je anderstalige vrienden, familie, col-
lega’s of buren zeker door naar de website 
www.nederlandsoefenen.be. Daar vinden ze 
allerhande tips, activiteiten en organisaties om 
het Nederlands te oefenen. 

Meer informatie over de werking van het 
Huis van het Nederlands vind je op  
www.hvnoostvlaanderen.be.      

©
 E

va
 B

oe
ls

, E
. B

. P
ic

s

Cursisten Nederlands Tweede Taal uit PCVO delen hun ervaringen.

en wat met iemand die 
geen nederlands wil leren?
Niet elke anderstalige inwoner vindt het leren 
van Nederlands belangrijk. Zij spreken een ge-
meenschappelijke taal met familie en vrienden, 
werken, winkelen en ontspannen in Brussel, 
kunnen rekenen op familieleden om te ver-
talen of zijn niet van plan in Ninove te blijven 
wonen. Zij ervaren in hun dagdagelijks leven 
geen nood aan een goede kennis Nederlands. 
De stad kan hen niet dwingen om Nederlands 
te leren. Wel kunnen we deze mensen zoveel 
mogelijk betrekken bij het leven in de stad. Zo 
ervaren zij de nood om Nederlands te leren 
en kunnen we hen als stadsbestuur stimuleren 
om deze stap te zetten.       



Vanaf 1 januari 2016 zal de wijkagent 
regelmatig controles doen op de 

aanwezigheid en duidelijke zichtbaarheid van 
je huisnummer.
 
Hoe breng je het huisnummer correct aan?

>  op de voorgevel naast de toegangsdeur

>  op de voorgevel aan de kant van de toe-
gang als de toegang tot het gebouw of de 
woning zich in één van de zijgevels bevindt

>  als het gebouw meerdere woongelegenhe-
den bevat: busnummer op de brievenbus 
en op de huisbel

Het huisnummer moet vanaf de openbare 
weg goed zichtbaar zijn. Als dit omwille van de 
inplanting van het gebouw of de woning niet 
mogelijk is, moet het huisnummer aange-
bracht worden aan de straatkant (bijvoor-
beeld op de toegangspoort, de afsluiting, de 
tuinmuur of de brievenbus).
 
Is het huisnummer niet of niet goed aange-
bracht, dan zal de wijkagent dit melden aan de 
GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) 
-ambtenaar. Bij een eerste overtreding geldt er 
een GAS-boete van 25 euro, 50 euro bij een 
tweede overtreding, 100 euro bij een derde 
overtreding, 150 euro bij een vierde overtre-
ding, 200 euro bij een vijfde overtreding en 250 
euro bij een zesde en volgende overtreding.     
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VOOr de 
spOrTieVeling
dag van de  
jeugdsportbegeleider  
zaterdag 19 december
> Thema: Positief coachen! Hoe? Zo!
> Gastsprekers: Ewald Van Kouwen en 

Ronald Gaastra
> Moderator: Ruben Van Gucht
> Waar? Zottegem, Bevegemse Vijvers
> Deelnameprijs: 10 euro
> Organisatie: regiosportdienst Zuid-Oost-

Vlaanderen
> Inschrijven tot 12 december.
> Meer info via www.facebook.com/dagvan-

dejeugdsportbegeleider 

sportdag voor kleuters, 
ouders en grootouders 
maandag 21 december
In de voormiddag (vanaf 10 uur) sporten de 
kleuters samen met de (groot)ouders, in de 
namiddag (tot 16 uur) zijn er apart sportacti-
viteiten.
> Deelnameprijs: 10 euro/deelnemer
> Inschrijven kan via www.ninove.be > sport 

en recreatie.

Zaalvoetbaltornooi  
voor de jeugd
Kom tijdens de kerstvakantie in ‘t Sportstekske 
supporteren voor het jaarlijkse zaalvoetbaltor-
nooi voor de jeugd 
> zondag 27 december: duiveltjes
> maandag 28 december: preminiemen
> dinsdag 29 december: miniemen
> woensdag 30 december: knapen

sportkampen krokus-  
en paasvakantie 2016 
Schrijf vanaf 5 januari online in voor de sport-
kampen tijdens de krokus- en paasvakantie:
> Indoorvoetbalstage: 8, 9, 10 februari
> Kleuterkamp: 30, 31 maart, 1 april
> Sportmix/dansmix: 4 tot 8 april
> Adventure kamp: 4 tot 7 april

Monitoren sportkampen 
2016
Om alle geplande sportkampen in 2016 
vlot te laten verlopen, is de sportdienst 
op zoek naar enthousiaste monitoren. 
Solliciteer via het formulier ‘monitor 
sportkampen’ op www.ninove.be > on-
dernemen en werk > werken > vacatures 
bij de stad.

De chaUFFeURS vaN De 
LIjN BReNgeN je veILIg 
ThUIS meT OUDejaaR 

Reken terug op De Lijn om je veilig van en 
naar je oudejaarsnachtparty te brengen. Dank-
zij de Provincie rij je bovendien ook gratis met 
de feestbussen (alle feestbussen (met een 
F-nummer) zijn gratis, op alle andere lijnen 
van Oost-Vlaanderen gelden de normale 
tarieven)!

Ninove wordt bediend door de gratis feestbus 
F3 Aalst Station - Welle - Denderleeuw - Den-
derhoutem – Ninove. 

Oudejaarsnachtbiljet

Koop een speciaal oudejaarsnachtbiljet aan 3 
euro, het gaat in op 31 december om 18 uur 
en is op 1 januari de ganse dag geldig tot en 
met middernacht. Tip: koop dit vooraf in de 
grote verkoopautomaten en Lijnwinkels (vanaf 
19 december). Ook alle andere vervoerbewij-
zen (lijnkaarten, abonnementen, SMS-ticket) 
zijn geldig.

Meer info: www.delijn.be 

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be   
054 33 93 97

Controle en sanCtionering op 
de aanweZigheid en ZiChtbaarheid Van huisnuMMers

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 59
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Meer in
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dienst huisvesting
huisvesting@ninove.be   
054 31 32 75
www.wonenvlaanderen/renovatiepremie.be 

Op 30 oktober keurde 
de Vlaamse overheid 

de vernieuwde renovatiepremie 
goed. Om recht te hebben op 
de premie moet je nog steeds 
voldoen aan een aantal voor-
waarden zoals een inkomens-
voorwaarde of een ouderdoms-
voorwaarde van de woning. De 
procedure werd aangepast. Zo 
kan je nu 2 aanvragen indienen 
gespreid over 10 jaar, en zijn de 
werken opgedeeld in 4 verschil-
lende categorieën:
> de structuur van de woning
> het dak (met uitzondering van 

isolatie)

> het buitenschrijnwerk
> de verwarmings-, elektrische 

en/of sanitaire installatie

De facturen van de werken zelf 
zijn ook gebonden aan bepaalde 
voorwaarden. Zo moet je voor 
minstens 2.500 euro factuurbe-
drag hebben per categorie en 
mogen de facturen maximaal 2 
jaar oud zijn.

De premie zelf bedraagt nog 
steeds 20% of 30% (naargelang 
het inkomen) met een maximum 
van 2.500 euro per categorie van 
werken. Het maximum premie-

bedrag dat je kan ontvangen 
is 10.000 euro bij een totale 
renovatie.

Er komt een overgangsmaatre-
gel voor wie vÓÓr 1 december 
2014 een overeenkomst met een 
aannemer afsloot of bestellingen 
voor materialen had geplaatst. 

Vanaf 1 december 2015 kan je 
de nieuwe aanvraagformulieren 
downloaden op de website van 
Wonen Vlaanderen. Je kan ze ook 
opvragen bij de dienst huisves-
ting van de stad.       

Vernieuwde 
Vlaamse 
renOVaTiepremie

Voer samen met 11.11.11 en 19 andere organisaties  
campagne voor sociale bescherming voor iedereen:

• Supporter mee en vraag politici om verandering
• Beweeg mee en steun de campagne financieel

    

    

SUPPORTER MEE VOOR

SOCIALE
BESCHERMING

VOOR IEDEREEN

Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen 
en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. 

Voor meer dan 5 miljard mensen is dit realiteit. Bij de minste tegenslag komen 
zij in de problemen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, een leefbaar 

inkomen en een waardige uitkering als het tegenzit.

Meer in
fo

dienst ontwikkelingssamenwerking
www.socialebescherming.be  
054 31 32 48

Voltijds werken en toch arm zijn. 
Ziek worden maar je behandeling 
niet kunnen betalen. Ontslagen 
worden of je oogst vernield zien en 
geen inkomen hebben. Een leven 
lang werken en op je oude dag 
geen pensioen krijgen. Een realiteit 
voor meer dan 5 miljard mensen. 

Iedereen heeft recht op gezond-
heidszorg, een leefbaar inkomen 
en een waardige uitkering als het 
tegenzit. Daarom voeren 11.11.11, 
ngo’s, vakbonden en ziekenfond-
sen samen campagne en steunen 
ze partners in het Zuiden in 
hun acties voor sociale bescher-

ming. Tijdens de hele maand 
december zet de bibliotheek, 
in samenwerking met de dienst 
ontwikkelingssamenwerking, een 
fototentoonstelling op om deze 
problematiek in de kijker te zet-
ten. Je kan ze terugvinden op de 
eerste verdieping van de bib.

Voer samen met 11.11.11 en 19 andere organisaties  
campagne voor sociale bescherming voor iedereen:

• Supporter mee en vraag politici om verandering
• Beweeg mee en steun de campagne financieel

    

    

SUPPORTER MEE VOOR

SOCIALE
BESCHERMING

VOOR IEDEREEN

Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen 
en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. 

Voor meer dan 5 miljard mensen is dit realiteit. Bij de minste tegenslag komen 
zij in de problemen. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, een leefbaar 

inkomen en een waardige uitkering als het tegenzit.

Fototentoonstelling: 
soCiale besCherMing 
Voor iedereen 

SLUITINgSDageN 
STaDSDIeNSTeN

Alle stadsdiensten zijn 
gesloten op 

> 24 december (namiddag), 
25 december en 31 decem-
ber (namiddag)

> 1 januari en 4 januari 2016

Extra sluitingsdagen

Dienst toerisme, dienst 
cultuur (oud stadhuis), 
cultuurcentrum De Plomblom, 
jeugddienst
>  maandag 21 december t.e.m.  

maandag 4 januari 2016

Sporthal ‘t Sportstekske
>  donderdag 24 december
> zaterdag 26 december
> donderdag 31 december t.e.m. 

maandag 4 januari 2016

Zwembad De Kleine Dender
> donderdag 24 december
>  donderdag 31 december
>  maandag 4 januari 2016
Op zaterdag 26 december is het 
zwembad uitzonderlijk open van 
12 uur tot 17 uur.

Bib
> Woensdag 23 december t.e.m.  

zaterdag 26 december
> Woensdag 30 december t.e.m.  

maandag 4 januari 2016
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HOe Bereid Je 
Je VOOr Op 
een eVenTuele 
sTrOOm-
OnderBreking?
in de vorige editie van ninove kondigden we het al aan: 

het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingspro-

blemen is deze winter veel beperkter dan vorig jaar, maar 

de regio waarbinnen het licht uit gaat is veel groter (zo 

goed als het volledige grondgebied van groot ninove).  

Als het deze winter 
ergens tot stroomte-

korten komt, zal een regio nooit 
langer dan 3 uur per keer zonder 
elektriciteit worden gezet. Dat 
gebeurt dan ’s avonds tussen 17 
en 20 uur. Welke regio wordt 
afgesloten, weten we pas 7 dagen 
op voorhand. Hou zeker de nati-
onale en regionale media, maar 
ook de website en sociale media 
van de stad in de gaten. Via deze 
weg zal iedereen tijdig op de 
hoogte gebracht worden. 

Hoe kan je je voorbereiden?
Je vindt hier alvast een aantal prak-
tische tips die je kunnen helpen 
om een stroomonderbreking voor 
te bereiden en door te komen.

Wat te doen vóór een aan-
gekondigde stroompanne?

Vermijd verspilling en verminder 
je consumptie
>  Schakel onnodige verlichting uit.
>  Zet je thermostaat lager en 

trek een pull aan.
>  Zet de elektrische apparaten in 

stand-by volledig uit (dus: de 
stekker uittrekken).

>  Vermijd het gebruik van strijk-
ijzer, wasmachine, droogkast, 
fornuis, microgolfoven, afwas-
machine of stofzuiger, behalve 
als het absoluut noodzakelijk- 
is. Gebruik die toestellen bij 
voorkeur na 22 uur.

>  Moedig je vrienden aan het-
zelfde te doen.

Bij een aangekondigde stroom-
panne van enkele uren
>  Laad je gsm op (maar hou er, 

rekening mee dat de mobiele 
en vaste telefoonnetwerken 
verstoord kunnen zijn tijdens 
een elektriciteitspanne).

>  Maak een urgentiekit, met 
onder andere een radio op 
batterijen, een zaklamp, thee-
lichtjes (bij voorkeur in een 
houder), eventueel medicijnen, 
dekens, warme kledij, …

>  Voorzie eten dat koud kan ge-
geten worden en warm water

 in thermosflessen 
(bv. voor baby-
flesjes).

>  Hou je diepvrie-
zer goed gesloten 
(een stroomon-
derbreking van 3 à 
4 uur doet je eten 
niet ontdooien) 

 en leg er een zak ijsblokjes in ter 
controle na de stroomonderbre-
king.

>  Verwittig je kennissen, familie 
en kwetsbare buren.

>  Op de dag van de aangekon-
digde panne: als een familielid 
elektrisch medisch materiaal 
nodig heeft, ga dan met hem/ 
haar naar een ziekenhuis.

Wat te doen tijdens  
een aangekondigde  
stroomonderbreking?

>  Trek je gevoelige elektrische 
apparaten (tv, computer) uit 
om schade te vermijden als 

gevolg van een te hoge span-
ning  of heropstart.

>  Zet om dezelfde redenen de 
thermostaat van je centrale 
verwarming op het minimum.

>  Beperk verplaatsingen met je 
wagen.

>  Luister naar de media (via een 
radio op batterijen of autora-
dio).

>  Gebruik eerder zaklampen (of 
theelichtjes in houders) dan 
kaarsen.

>  Zet theelichtjes (desnoods 
kaarsen) in een houder en 

zet ze op een 
niet-ontvlambaar 
oppervlak. Laat 
ze nooit zonder 
toezicht en blaas 
ze uit voor je gaat 
slapen.
> Open je koelkast 
of diepvriezer niet 

onnodig.
>  Telefoneer enkel als het nodig 

is om het netwerk niet te 
overbelasten (bij stroomon-
derbreking ondervindt het 
telefoonverkeer hinder).

>  Sluit ramen en deuren om de 
warmte in huis zo goed moge-
lijk te behouden.

>  Als je op gas, mazout, kolen 
of hout verwarmt, zorg dan 
voor voldoende verluchting en 
voorkom koolstofmonoxide-
vergiftiging.

>  Hou een lichtschakelaar in 
aan-positie om te weten wan-
neer de stroom hersteld is.

Wat te doen na een 
stroomonderbreking?

>  Zet al je elektrische apparaten 
niet tegelijkertijd opnieuw aan 
om het risico op een nieuwe 
onderbreking te verkleinen. 
Geef het elektriciteitssysteem 
de tijd om zich te stabiliseren  
en vermijd zo een overbelas-
ting van het netwerk.

>  Controleer of het voedsel in 
je koelkast en diepvriezer niet 
bedorven is. Als je twijfelt, gooi 
je het best weg, je gezondheid 
primeert.
- Bij wijze van controle kan je 

een zak met ijs in je diep-
vriezer leggen. Als je merkt 
dat het ijs gesmolten is en 
daarna terug bevroren, dan is 
er een grote kans dat je eten 
bedorven is.

- Als de deur van je diepvriezer 
gesloten bleef, kan het voed-
sel gedurende 24 uur tot 
zelfs 36 uur bevroren blijven 
tijdens een panne, afhankelijk 
van de temperatuur. In dat 
geval is het veilig om het 
voedsel nog te consumeren.

>  Als je tijdens de stroomonder-
breking zaken uit je urgentiekit 
(zie tips in “Wat te doen vóór 
een stroompanne”) gebruikte, 
denk er dan aan de kit op-
nieuw aan te vullen voor een 
volgende noodsituatie.

>  Ga na of alles in orde is met je 
kennissen, familie en kwetsbare 
buren.    

Als de stroom wordt
afgeschakeld, zal dit

gebeuren tussen 
17 uur en 20 uur, 
en niet langer dan 

3 uur duren
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warme THuis 
geZOCHT 
in een gezin loopt het niet altijd even makkelijk. soms 

gaat het zelfs zo moeilijk dat de kinderen beter een tijdje 

ergens anders gaan wonen. een pleeggezin kan deze 

kinderen tijdelijk opvangen tot de problemen achter de 

rug zijn. Ook niet begeleide buitenlandse minderjarigen 

en vluchtelingengezinnen met kinderen kunnen in een 

pleeggezin terecht.

Pleegzorg is er ook voor 
volwassenen met een 

beperking of met een psychiatri-
sche problematiek. Die personen 
hebben vaak extra ondersteuning 
nodig. Wanneer de zorg van hun 
ouders wegvalt, is een nieuwe 
thuis van harte welkom en kun-
nen zij in een gastgezin terecht. 
Ook volwassen vluchtelingen 
met een beperking of een psychi-
sche problematiek kunnen in een 
gastgezin terecht.

Er is een schrijnend te kort aan 
pleeg- en gastgezinnen. Alle 
soorten gezinnen zijn welkom 
om zich kandidaat te stellen: 
alleenstaand, met of zonder 
kinderen, holebi, samengestelde 
gezinnen of gezinnen uit een 
andere cultuur. Op dit moment 

vinden veel baby’s, kinderen, 
tieners en volwassenen met een 
beperking geen opvang en dit is 
heel jammer, want als pleegzorger 
kan je echt een wezenlijk verschil 
maken in het leven en de toe-
komst van een ander persoon.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen geeft 
je daarbij alle steun en begelei-
ding die je nodig hebt.

Meer info?
www.pleegzorgoostvlaanderen.be
info@pleegzorgoostvlaanderen.be
0800-30181, 0471 91 91 02 of 
kom naar één van de volgende 
infoavonden van pleegzorg 
Oost-Vlaanderen. 
De data vind je op 
www.pleegzorgoostvlaanderen.be 

Meer in
fo

dienst noodplanning
bart.baten@ninove.be    
054 31 32 56

Heeft de feestverlichting in het 
stadscentrum invloed op het  
elektriciteitsverbruik?

De feestverlichting brandt van 1 tot  
20 december en van 7 tot 18 januari van  
7 uur  tot 10 uur  en van 16 uur tot 22 uur. 
Overdag wordt de feestverlichting gedoofd. 
Van 21 december tot 6 januari zal ze wel 
branden van 7 uur tot 22 uur (dit geldt 
niet voor de armaturen die op de openbare 
verlichting aangesloten zijn (op bv. de Graan-
markt), daar is het plaatsen van een timer 
niet mogelijk).

Het verbruik van de totale feestverlichting 
komt overeen met het elektriciteitsverbruik  
op jaarbasis van 3 kleine gezinnen of 2 mid-
delgrote gezinnen. Je kan het verbruik van 
de feestverlichting ook vergelijken met het 
verbruik van de straatverlichting: het verbruik 
komt overeen met het jaarverbruik van  
14 à 15 grote straatverlichtingslampen.

De feestverlichting kan gemakkelijk gedoofd 
(uitgeschakeld) worden wanneer het afscha-
kelplan in werking treedt. Het is de bedoeling 
van het stadsbestuur dit te doen wanneer het 
afschakelplan in Ninove zou in werking treden.

Het stadsbestuur heeft er evenwel voor geko-
zen om toch feestverlichting in het stadscen-
trum te voorzien. De eindejaarsperiode is, 
zeker in tijden van crisis, niet voor iedereen 
een even vrolijke en gemakkelijke periode. 
Daarom wil het stadsbestuur proberen een 
feestsfeer voor iedereen te voorzien.     

Samen 
bouwen 
aan haar 
toekomSt

Samen  
bouwen  
aan haar  
toekomSt

Je thuis delen, verrijkt je leven.
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ontdek nu wat  
pleegzorg ook

voor jou kan betekenen 

Surf snel naar 

www.pleegzorgvlaanderen.be

of kom eens langs op één 

van onze informatieavonden in jouw buurt.

Voor meer info kan je ons steeds bereiken  

op het gratis telefoonnummer 0800-30181  

of via e-mail op

Info@pleegzorgvlaanderen.be

wij 
zoeken
pleeg-
gezinnen
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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 09.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 18.00 uur

Wachtdienst Land van Aalst  
(regio Ninove-Geraardsbergen)
> Centraal oproepnummer:     053 70 90 95
> zaterdag 14.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 12.00 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.

(g
)o
ud

 50 jaar huwelijk
Roger Gorlias, 

geboren op 10 januari 1947,
met Josee Janssens, 

geboren op 6 september 1946.
Gehuwd in Anderlecht 
op 4 december 1965.

Wonend in Meerbeke.

Van jong naar

eveNemeNTeNkaLeNDeR
11 december 
Spaghetti- en croquefestijn

> Waar? Stedelijke basisschool De Lettertuin, 
Seringenstraat 22, Ninove

> Wanneer? vrijdag 11 december van 17 uur 
tot 20 uur

> Info: 054 33 61 66

11 tot 13 december 
Tentoonstelling

> Wat? Tentoonstelling bloemschikken (Lena 
Van Damme) en juwelen (Stéphane Hey-
mans) 

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove

> Wanneer? Vrijdag 11 en zaterdag 12 de-
cember van 10 uur tot 18 uur. Zondag  
13 december van 10 uur tot 16 uur.

20 december

Kerstconcert 'In Dulci Jubilo 2000'

> Waar? St. Gertrudiskerk Appelterre
> Wanneer? Zondag 20 december om 16 uur
> Info: lydia.brone@skynet.be

26 december 
Kerstconcert KEVA

> Wat? Gratis Kerstconcert van KEVA Ninove, 
samen met De Vette Pistons 

> Waar? St-Amanduskerk, Aspelare
> Wanneer? Zaterdag 26 december om 19 uur
> Info: gilbert.tas@evonik.com

wORD BLOeDgeveR: 
OOk jOUw BLOeD ReDT LeveNS
> dinsdag 1 december: Appelterre, zaal Pax, Dorp 13
> woensdag 2 december: Denderwindeke, stedelijke basisschool, Edingsesteenweg 344
> woensdag 9 december: Ninove, cc De Plomblom , Graanmarkt 12
> vrijdag 11 december: Meerbeke, De Linde, Gemeentehuisstraat 42
> woensdag 16 december: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

Meer info? 
Rode Kruis Ninove, 054 33 85 39, 
http://ninove.rodekruis.be, 
www.bloedgevendoetleven.be, 
voorzitter@ninove.rodekruis.be.

Op ZOek NaaR 
eeN LeUke 

vakaNTIejOB BIj 
De STaD? 

Check www.ninove.be > onderne-
men en werken > werken > vacatu-
res bij de stad.

Meer in
fo

dienst personeel
personeel@ninove.be   
054 31 33 06

Tentoonstelling bloemschikken en juwelen

Ninove

Check www.ninove.be > 
ondernemen en werken > 

werken > vacatures bij de stad.



ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de VleMinCk jan
philippe - dannY

brusselsesteenweg 280
9402 Meerbeke

>  ruim- en onstoppingsdienst 24/24u

>  ledigen en reinigen van septische putten, beerputten, ...

>  reinigen en ontsmetten van waterputten, steenputten, 
citernes, ...

>  Ontstoppen en ontkalken van kleine en grote leidingen 
(bad, lavabo, wc, riool, boiler,...) zonder breekwerk

>  rioolinspectie met camera voor het opsporen van lekken, 
breuken, verzakkingen in leidingen

>  Verhuur van mobiele toiletten en toiletwagen

>  Opsporen van verborgen putten of leidingen

>  geurdetectie: opsporen van stank of hinderlijke geur

gsM 0479 84 02 83  -  054 32 18 75
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be 

>>>snelle dienstverlening

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de VleMinCk jan
philippe - dannY 

Voor alle problemen met de schouw

!!! Firma De Pauw !!! 
054 50 28 62
Condensatieprobleem

Bruine natte plekken, slechte trek
Plaatsen Inox buizen-flexibels

Schouwvegen met attest
Onderhoud cv en depannage

Plaatsen centrale verwarming
Keuren mazouttank

EPC energiecertificaat

Geraardsbergsesteenweg 402 
9404 ninove

De juiste kijk op uw vloer...

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)

Tel. 054/50.07.81

www.vloerenbeke.be



Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove | 054/33.10.89 | di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u  | za  10u-12u & 13u30-16u30 | 
zon- & maandag gesloten | www.veronove.be | Opgelet! Wij zijn met vakantie van 24/12/15 t.e.m. 4/01/16

NU AL nieuwe collecties - NU NOG prijzen 2015!
+ 1 jaar gratis stockage

jouw huis, aangename thuis

“Veronove, 
nieuwe 

collectie 2016”

*
*voorwaarden ter plaatse


