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supervlieg 
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•  oktober 2015  •



HERFST
PROMOTIE
PLAATSING

GRATIS !
TOT 31 OKTOBER 2015*

VERGELIJK
ZEKER ONZE PRIJZEN

VOOR U IETS
BESLIST

UW FABRIKANT VAN
KEUKENS OP MAAT

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

* Niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingen en niet geldig voor bouwprojecten.
Voorwaarden in toonzaal.

Specialiteit: ribbekes op de grill

Wil u gezellig tafelen met z’n tweetjes of onder 
vrienden in een ongedwongen sfeer? Breng dan 
een bezoekje aan restaurant Den Board! In het 

authentieke kader, inclusief open haard, 
voelt u zich zonder twijfel thuis.

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 30 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde

054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 

S P E C I A A L Z A A K

• Brakelsesteenweg 607
• 9400 NINOVE-VOORDE
• Tel. 054 50 07 81
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www.vloerenbeke.be

•  Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
•  Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

•  Alle dagen open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur

nu: !
geldig
tot

31.10.2015
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

en Facebook 
(www.facebook.com/stadninove)

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 • 
Pixabay • Shutterstock

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Michel Casteur • 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

geMeenteraadSzitting
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats op 29 oktober om 19.30 uur 
in het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

COMMiSSieS
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
26 en 27 oktober om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.
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interessant
4   Ninove gaststad voor  

Open Bedrijvendag

4   Afscheid van Michel Casteur  
als burgemeester

6   Supervlieg op 4 oktober

8   LEADER

10   Pc- en Ipad cursussen

17   Week van de Fair Trade
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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.
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toen michel Casteur in 2009 de burge-

meestersfakkel overnam van partijgenoot 

luc Durant waaide er een nieuwe wind. 

michel Casteur was toen al 14 jaar actief als 

schepen in de ninoofse politiek.

afsCHeiD van 

miCHel 
Casteur 
als burgemeester

ninove is gaststaD 
voor De  
open beDriJvenDag 
op 4 oKtober! 
ninove is in 2015 gast-

stad voor de open 

bedrijvendag. 9 ninoofse 

ondernemingen openen 

op 4 oktober graag hun 

deuren voor jou (je her-

kent ze aan het logo van 

open bedrijvendag aan 

hun bedrijf):

>  La Lorraine (enkel na inschrijving), Elisabethlaan

>  Ramen en Deuren Kosijnski, Ziekhuizenstraat

>  Online Fitness, Bovenhoekstraat

>  Garage Valckenier, Brakelsesteenweg

>  WZC Klateringen, Centrumlaan

>  PTI Ninove, Centrumlaan

>  Amplifon Hoorcentrum, Biezenstraat

>  De Deyn Rouwcentrum, Denderstraat 4

>  stadhuis, ’t Kadeeken en jc De Kuip

> 12.30 – 13.45 uur  Wannes Van Vaerenbergh, Lander Waegeman, Jef Arys en Margo Cosijn 
> 14.00 – 14.45 uur  Cherman 
> 15.15 – 16.00 uur  Folie Douce (winnaar ‘De nieuwe lichting’ STUDIO BRUSSEL 2014)
> 16.15 – 17.00 uur  Joey (winnaar VIER TV singer/songwriter 2014) Meer in

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

Benieuwd hoe Ninove er over een paar jaar zal 
uitzien? Voor tekst en uitleg bij tal van nieuwe 
projecten van de diensten openbare werken, 
leefmilieu, technische dienst, ruimtelijke orde-
ning, GIS en lokale economie kan je terecht 
in het stadhuis. Zo maakt een cartoonist 
een cartoon van jouw voorstellen voor het 

klimaatlabo of kan je de machines van de 
technische dienst eens van nabij bekijken. Ook 
de diensten archief, sociale zaken en toerisme 
zetten hun beste beentje voor. Verder geniet je 
van de gastvrijheid van de kinderopvang 
’t Kadeeken en jeugdcentrum De Kuip, waarbij 
je ter gelegenheid van Open Bedrijvendag iets 

verder mag dan de dagdagelijkse bezoeker. 
Als bezoeker word je in de watten gelegd: je 
krijgt een wijs hapje, een opkikkerend drankje 
en een verrassende attentie. In De Kuip zijn er 
ook optredens. Gratis!
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dienst toerisme
toerisme@ninove.be   
054 31 32 85

Zijn mooiste politieke 
jaren beleefde hij naar 

eigen zeggen als schepen van 
openbare werken. Hij kijkt 
tevreden en fier terug op heel 
wat projecten: de heraanleg 
van de Centrumlaan, de nieuwe 
Graanmarkt met de fontein 
en uitnodigende terrassen, de 
vernieuwingen in de buitenge-
meenten zoals Nederhasselt en 
Lieferinge.

Als burgemeester introduceerde 
hij de nieuwjaarsreceptie voor 
alle inwoners van Ninove en 
maakte daar ooit een grap over 
de alcoholcontrole. Een grap die 
niet bij iedereen in de smaak viel 
maar wel alle media-aandacht 
haalde… Michel Casteur wilde 
burgemeester zijn voor iedereen, 
kleur of overtuiging speelde geen 
rol. Zijn deur stond altijd open.

De vriendschap met zusterge-
meente Deszk, in Hongarije, 
liep als een rode draad door zijn 
carrière als schepen en later als 
burgemeester. Hij werd er steeds 
met open armen ontvangen en 
haalde de vriendschapsbanden 
zo nauw mogelijk 
aan. Heel veel 
keren reisde hij 
naar Deszk, heel 
veel keren waren 
de vrienden uit 
Deszk in Ninove 
hartelijk welkom en vele Ninovie-
ters werden in Deszk op handen 
gedragen.

Natuurlijk waren er ook mindere 
momenten: de grote overstro-
ming van 2010 toen hij zelf mee 
zandzakken vulde en verdeelde, 
de brand bij La Lorraine toen 
het alle hens aan dek was en 

Ninove in het nationale nieuws 
hét hoofdpunt was. Recent was 
er de brand bij Plastiekcentrale 
Adriaens, enkele jaren geleden 
brandde het bij Deuren en 
Ramen Jacobs… Maar vooral 
was er het tragische overlijden 

van schepen 
Mariette De Smet 
dat hem zeer sterk 
beroerde.
 
Als burgemeester 
van Ninove was 

hij vooral een burgemeester 
van en voor het volk. Hij is geen 
showman maar blijft altijd rustig 
op het achterplan. Nu wordt hij 
eind oktober opgevolgd door 
iemand met een ander tempera-
ment en karakter: Tania De Jonge 
is de eerste vrouwelijke burge-
meester die Ninove zal besturen. 
Hij wenst haar alle succes toe. 

Michel Casteur heeft nog heel 
wat toekomstplannen, zolang 
zijn gezondheid het toelaat zal hij 
zeker niet stilzitten, dat is niet aan 
hem besteed. Reizen, de kinderen 
en kleinkinderen helpen waar het 
kan, een babbel op een terras of 
aan de toog… Het leven is voor 
hem te kort om te piekeren of 
om oud te worden…

Wij wensen hem een welverdien-
de rust en een lang, gezond en 
boeiend verder leven toe!    

Als burgemeester van 
Ninove was hij vooral 

een burgemeester 
van en voor het volk. 

3 oktober - 5 oktober: Fotosalon

Wat? 35ste fotosalon met werk van de leden van 
het Fotografencollectief Appelterre

Wanneer? Zaterdag 3 oktober van 15 uur tot  
21 uur, zondag 4 oktober van 10 uur tot 12 uur  
en van 15 uur tot 21 uur, maandag 5 oktober  
van 14 uur tot 20 uur

Waar? Zaal Pax, Appelterre Dorp 13,  
Appelterre

Info: www.fotografencollectief-appelterre.be

25 oktober: JazzMadd

Wat? Muziekoptreden ‘L’âmes des poètes’ (Pierre 
Vaiana, sax – Fabien Degryse, gitaar – Jean-Louis 
Rassinfosse, contrabas)

Waar? Academie muziek, woord en dans,  
Parklaan 13, Ninove

Wanneer? 25 oktober om 19 uur. Ook op  
23 oktober om 20 uur (Gildenhuis Affligem),  
24 oktober om 20 uur (‘t Kasteeltje Denderleeuw), 
25 oktober om 11 uur (Bathyscaaf Aalst)

Info: 0495 12 14 47

eVeneMentenkaLender

WelKe nieuWe reus WanDelt 
er ZaterDag 17 oKtober 
Door De staD?

Doeken, Doeka, 
Geeraard, Bockstael, 

Sinte-Pieter maar ook de ezel 
zijn al jaren vaste waarden in de 
reuzenwereld van Ninove. Bin-
nenkort krijgen ze gezelschap van 
een nieuwe stadsreus. Wie dat 
wordt blijft geheim, tot zaterdag 

17 oktober! Dan wandelt de 
nieuwe reus om 14 uur het stad-
huis buiten en maakt een tocht 
door de stad onder begeleiding 
van een fanfare. 
Wil je weten wie de zesde reus 
wordt, kom dan zeker een kijkje 
nemen!    



wie  waar  wanneer  ?
WAT  WAAR  13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

ORKEST BIENVENUE l Entreemuziekskes  Onthaal

KESKI.E.SPACE l Bib-lieb Bib

MENEER ZEE & GITTE VANCOILLIE l Van nooit en nergens Koepoort

CHAREL & CO l Dom Buitentheater

DE BLAUWE SCHAVUIT l Morgen duurt nog lang Koepoortstraat

PRODUCTIONS EN ZONEN l De Babbelbaron Overal

ACADEMIE MUZIEK WOORD EN DANS l Danskriebels 1e  verdieping cc

ACADEMIE BEELDENDE KUNST l 3D Lovertheater

MOOSS l Musée Maison Bibzaal

JEUGDDIENST l Mobiele speelpleinwerking Koepoortstraat

DE PIEPKES l De Piepkes betogen Schouwburg

programmaSuperVlieg is een kunstenfestival voor families. SuperVlieg is theater, circus, muziek, dans en beeldende 
kunst om zelf mee te experimenteren of om zalig van te genieten voor volwassenen én kinderen samen.

Op de eerste zondag van oktober biedt SuperVlieg Ninove een Super de Luxe programma.ORKEST BIENVENUE l Entreemuziekskes
(muziek 2+)

Bert Bultereys, Joris Jacobs en Jan Maris zijn drie fantastische muzikanten 
uit onze eigen stad. Bert en Joris herken je misschien van de gekke fanfare 
Yah Tararah, Jan speelt het liefst volksmuziek. Met de plezante melodietjes 
van hun eendagsorkest ‘Bienvenue’ brengen ze alle SuperVliegers meteen in 
feeststemming.
van 13 tot 14.30 uur

KESKI.E.SPACE l Bib-lieb
(kinderdansvoorstelling 6+)

Je stapt letterlijk in de wereld van de bibliotheek. Je ontdekt 
tussen de boeken door een verhaal vol beweging. Jongen 
ontmoet meisje. Meisje neemt jongen bij de neus. Waar ze, in 
een volgend hoofdstuk, samen de krant lezen, met 4 ogen en 

handen tegelijkertijd. Het is een verhaal waarin we op zoek gaan 
naar het einde... een einde met een hele lange snuit...

van 13 tot 13.50 uur  |  van 14.30 tot 15.20 uur  |  van 16 tot 16.50 uur
voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar (maximum 35 deelnemers)

MENEER ZEE & GITTE VANCOILLIE
Van nooit en nergens

(vertelsessie 4+)

Geen verhaal is te moeilijk voor Meneer Zee. Geen mens 
is hem te groot of te klein. Meneer Zee brengt Gitte mee. 
Gitte maakt een tekening bij elk verhaal.
van 14 tot 14.30 uur  |  van 15 tot 15.30 uur
van 16 tot 16.30 uur

voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar
(maximum 40 deelnemers)

CHAREL & CO l Dom
(straattheater 4+)

‘De’ Charel is een bijzondere artiest die zichzelf 
en alles daaromheen best geweldig vindt. Dit 
podiumbeest in hart en zelfs nieren neemt op 
een bijzondere wijze het publiek mee in zijn 
denk- en leefwereld. Banaliteiten worden 
argument, en omgekeerd. ‘Dom’ is eigenzinnig 
interactief clownesk vertel- en circustheater 
met rolbanen, blaaspijpen, een haai en een 
walvis. Maar bovenal één boodschap: ‘De Charel 
is niet dom, dat is hij nie; de Charel is genie!’
van 14 tot 14.40 uur  |  van 16 tot 16.40 uur
voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar

SUPERCONCERT
DE PIEPKES l De Piepkes betogen

Twee jaar geleden trokken De Piepkes een blik 
verse liedjes open. Dat er na een eerste blik vaak 
een tweede volgt hoeft geen betoog. Dat verse 
liedjes niet in blik thuishoren behoeft daarentegen 
misschien wel een betoging. En toevallig zijn 
De Piepkes felle betogers. Betoog mee met De 
Piepkes, maak spandoeken, breng megafoons mee 
en zet natuurlijk een rare hoed op!
van 17 tot 18 uur
voor gezinnen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar

PRODUCTIONS EN ZONEN l De Babbelbaron
(wandelverhalen 4+)

De Babbelbaron en zijn Bagagepage reisden naar de verste 
uithoeken van de wereld, over hoge bergen, doorheen duistere 
diepe dalen, langs betoverde koninkrijken en naar plekken ver 
voorbij de horizon. Hun wegen kruisten die van koningen en 
knappe prinsessen, pratende padden, toverkollen en andere 
figuren. Ze zagen reeds de hele wereld, maar vandaag belanden 
ze in Ninove. Op onverwachte plekken slaat de Bagagepage 
het kampement op en ontvangen ze de SuperVliegers met straffe 
verhalen over vele avonturen.
doorlopend van 13 tot 17 uur
voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar

DE BLAUWE SCHAVUIT l Morgen duurt nog lang
(poppentheater 2,5+)

De Blauwe Schavuit vaart uit met poppenspel en 
verteltheater. Alle hens aan dek als kapitein Wouter Wuyts 
in zijn schatkist vol fabels, sprookjes en prentenboeken 
duikt! ‘Morgen duurt nog lang’ is het verhaal van Varken en 
Beer. De winter is in aantocht en Varken legt een voorraad 

aan. Beer vindt dat vreemd, er is toch genoeg te eten. Maar 
als het begint te vriezen en Beer geen eten meer vindt, beseft 

hij waarom Varken zo hard werkte. Zal Varken Beer helpen?
van 14.30 tot 15 uur  |  van 15.30 tot 16 uur  |  van 16.30 tot 17 uur

 voor gezinnen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar

MOOSS l Musée Maison
(hedendaagse kunst 6+)

Hedendaagse kunst moeilijk? Bijlange niet! Leuk? Zeker wel! Musée Maison is 
een workshop rond bekende kunstwerken. Bij elk kunstwerk hoort een leuke doe-
het-zelf-opdracht: kijken, spelen, fotograferen, fantaseren, tekenen, schilderen, 
knippen, plakken, … Experimenteer in de wondere wereld van de hedendaagse 
kunst en ontdek de (gekke!) ideeën van kunstenaars van vandaag.
doorlopend van 14 tot 17 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

ACADEMIE MUZIEK WOORD EN DANS l Danskriebels 
(dansworkshop 6+)

Leerkrachten van de Academie voor Muziek Woord en Dans verwelkomen je in 
deze dansworkshop. Je hoort muziek en voelt het kriebelen in je hele lichaam! 
Samen fantaseren we er op los en bedenken we nieuwe dansbewegingen. Aan 
de hand van speelse opdrachten wordt je creativiteit geprikkeld en kom je in 
beweging, dansplezier verzekerd!
van 14 tot 15 uur  |  van 15.30 tot 16.30 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

ACADEMIE BEELDENDE KUNST l 3D
(installatiekunst 4+)

De Academie Beeldende Kunst ziet het groot, groter, grootst. 
Geen miniatuurgefrutselfriemel op plastieken wiebelstoelen. 
Op SuperVlieg gaat het lekker hoog en stoer. 
doorlopend van 13 tot 17 uur

voor gezinnen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar

JEUGDDIENST l mobiele speelpleinwerking
De Koepoortstraat wordt een echte speelstraat met de mobiele spelen van de jeugddienst.
doorlopend van 13 tot 17 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

> bib

> onthaal

> overal

> schouwburg

> 1e verdieping CC

> bibzaal

> Koepoortstraat

> lovertheater

> buitentheater

> Koepoort

> Koepoortstraat

4+

NINOVEzondag 4 oktober 2015

van 13 tot 18 uur
in en rond het cultuurcentrum

en de bib - Graanmarkt 12
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Op SuperVlieg
Ninove vind je eet-

kraampjes en in de foyer
van het cultuurcentrum

kan je iets drinken!

Meer info en uurregeling
op www.supervlieg.be
Tickets: cc De Plomblom
054 34 10 01
www.ninove.be/ccdeplomblom
> € 5 (volwassenen en kinderen)
> € 1,50 (kansenpastarief)

SuperVlieg wordt beestenboel.

We hebben je oude knuffels nodig! Pas op: we zoeken niet om het 

even welke knuffels. We zijn op zoek naar apen, beren, olifanten, 

honden, konijnen, leeuwen, pinguïns, giraffen, vissen of dolfijnen. 
een bruisend

familiefestival

en kunstjes vol kunsten

Heb je zo’n knuffel in je mand? Breng hem naar de bib of het 

cultuurcentrum. Dan krijgt hij een mooie plek op SuperVlieg. 

Later wordt je knuffel een bewoner van de bib of De Plomblom. 

Misschien komt hij af en toe nog eens buiten bij een familie-

voorstelling of een vertelsessie. (LET OP: bezorg ons 

enkel knuffels die je niet meer terug wil.)     
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wie  waar  wanneer  ?
WAT  WAAR  13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00

ORKEST BIENVENUE l Entreemuziekskes  Onthaal

KESKI.E.SPACE l Bib-lieb Bib

MENEER ZEE & GITTE VANCOILLIE l Van nooit en nergens Koepoort

CHAREL & CO l Dom Buitentheater

DE BLAUWE SCHAVUIT l Morgen duurt nog lang Koepoortstraat

PRODUCTIONS EN ZONEN l De Babbelbaron Overal

ACADEMIE MUZIEK WOORD EN DANS l Danskriebels 1e  verdieping cc

ACADEMIE BEELDENDE KUNST l 3D Lovertheater

MOOSS l Musée Maison Bibzaal

JEUGDDIENST l Mobiele speelpleinwerking Koepoortstraat

DE PIEPKES l De Piepkes betogen Schouwburg

programmaSuperVlieg is een kunstenfestival voor families. SuperVlieg is theater, circus, muziek, dans en beeldende 
kunst om zelf mee te experimenteren of om zalig van te genieten voor volwassenen én kinderen samen.

Op de eerste zondag van oktober biedt SuperVlieg Ninove een Super de Luxe programma.ORKEST BIENVENUE l Entreemuziekskes
(muziek 2+)

Bert Bultereys, Joris Jacobs en Jan Maris zijn drie fantastische muzikanten 
uit onze eigen stad. Bert en Joris herken je misschien van de gekke fanfare 
Yah Tararah, Jan speelt het liefst volksmuziek. Met de plezante melodietjes 
van hun eendagsorkest ‘Bienvenue’ brengen ze alle SuperVliegers meteen in 
feeststemming.
van 13 tot 14.30 uur

KESKI.E.SPACE l Bib-lieb
(kinderdansvoorstelling 6+)

Je stapt letterlijk in de wereld van de bibliotheek. Je ontdekt 
tussen de boeken door een verhaal vol beweging. Jongen 
ontmoet meisje. Meisje neemt jongen bij de neus. Waar ze, in 
een volgend hoofdstuk, samen de krant lezen, met 4 ogen en 

handen tegelijkertijd. Het is een verhaal waarin we op zoek gaan 
naar het einde... een einde met een hele lange snuit...

van 13 tot 13.50 uur  |  van 14.30 tot 15.20 uur  |  van 16 tot 16.50 uur
voor gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar (maximum 35 deelnemers)

MENEER ZEE & GITTE VANCOILLIE
Van nooit en nergens

(vertelsessie 4+)

Geen verhaal is te moeilijk voor Meneer Zee. Geen mens 
is hem te groot of te klein. Meneer Zee brengt Gitte mee. 
Gitte maakt een tekening bij elk verhaal.
van 14 tot 14.30 uur  |  van 15 tot 15.30 uur
van 16 tot 16.30 uur

voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar
(maximum 40 deelnemers)

CHAREL & CO l Dom
(straattheater 4+)

‘De’ Charel is een bijzondere artiest die zichzelf 
en alles daaromheen best geweldig vindt. Dit 
podiumbeest in hart en zelfs nieren neemt op 
een bijzondere wijze het publiek mee in zijn 
denk- en leefwereld. Banaliteiten worden 
argument, en omgekeerd. ‘Dom’ is eigenzinnig 
interactief clownesk vertel- en circustheater 
met rolbanen, blaaspijpen, een haai en een 
walvis. Maar bovenal één boodschap: ‘De Charel 
is niet dom, dat is hij nie; de Charel is genie!’
van 14 tot 14.40 uur  |  van 16 tot 16.40 uur
voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar

SUPERCONCERT
DE PIEPKES l De Piepkes betogen

Twee jaar geleden trokken De Piepkes een blik 
verse liedjes open. Dat er na een eerste blik vaak 
een tweede volgt hoeft geen betoog. Dat verse 
liedjes niet in blik thuishoren behoeft daarentegen 
misschien wel een betoging. En toevallig zijn 
De Piepkes felle betogers. Betoog mee met De 
Piepkes, maak spandoeken, breng megafoons mee 
en zet natuurlijk een rare hoed op!
van 17 tot 18 uur
voor gezinnen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar

PRODUCTIONS EN ZONEN l De Babbelbaron
(wandelverhalen 4+)

De Babbelbaron en zijn Bagagepage reisden naar de verste 
uithoeken van de wereld, over hoge bergen, doorheen duistere 
diepe dalen, langs betoverde koninkrijken en naar plekken ver 
voorbij de horizon. Hun wegen kruisten die van koningen en 
knappe prinsessen, pratende padden, toverkollen en andere 
figuren. Ze zagen reeds de hele wereld, maar vandaag belanden 
ze in Ninove. Op onverwachte plekken slaat de Bagagepage 
het kampement op en ontvangen ze de SuperVliegers met straffe 
verhalen over vele avonturen.
doorlopend van 13 tot 17 uur
voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar

DE BLAUWE SCHAVUIT l Morgen duurt nog lang
(poppentheater 2,5+)

De Blauwe Schavuit vaart uit met poppenspel en 
verteltheater. Alle hens aan dek als kapitein Wouter Wuyts 
in zijn schatkist vol fabels, sprookjes en prentenboeken 
duikt! ‘Morgen duurt nog lang’ is het verhaal van Varken en 
Beer. De winter is in aantocht en Varken legt een voorraad 

aan. Beer vindt dat vreemd, er is toch genoeg te eten. Maar 
als het begint te vriezen en Beer geen eten meer vindt, beseft 

hij waarom Varken zo hard werkte. Zal Varken Beer helpen?
van 14.30 tot 15 uur  |  van 15.30 tot 16 uur  |  van 16.30 tot 17 uur

 voor gezinnen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar

MOOSS l Musée Maison
(hedendaagse kunst 6+)

Hedendaagse kunst moeilijk? Bijlange niet! Leuk? Zeker wel! Musée Maison is 
een workshop rond bekende kunstwerken. Bij elk kunstwerk hoort een leuke doe-
het-zelf-opdracht: kijken, spelen, fotograferen, fantaseren, tekenen, schilderen, 
knippen, plakken, … Experimenteer in de wondere wereld van de hedendaagse 
kunst en ontdek de (gekke!) ideeën van kunstenaars van vandaag.
doorlopend van 14 tot 17 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

ACADEMIE MUZIEK WOORD EN DANS l Danskriebels 
(dansworkshop 6+)

Leerkrachten van de Academie voor Muziek Woord en Dans verwelkomen je in 
deze dansworkshop. Je hoort muziek en voelt het kriebelen in je hele lichaam! 
Samen fantaseren we er op los en bedenken we nieuwe dansbewegingen. Aan 
de hand van speelse opdrachten wordt je creativiteit geprikkeld en kom je in 
beweging, dansplezier verzekerd!
van 14 tot 15 uur  |  van 15.30 tot 16.30 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

ACADEMIE BEELDENDE KUNST l 3D
(installatiekunst 4+)

De Academie Beeldende Kunst ziet het groot, groter, grootst. 
Geen miniatuurgefrutselfriemel op plastieken wiebelstoelen. 
Op SuperVlieg gaat het lekker hoog en stoer. 
doorlopend van 13 tot 17 uur

voor gezinnen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar

JEUGDDIENST l mobiele speelpleinwerking
De Koepoortstraat wordt een echte speelstraat met de mobiele spelen van de jeugddienst.
doorlopend van 13 tot 17 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar

> bib

> onthaal

> overal

> schouwburg

> 1e verdieping CC

> bibzaal

> Koepoortstraat

> lovertheater

> buitentheater

> Koepoort

> Koepoortstraat

4+

NINOVEzondag 4 oktober 2015

van 13 tot 18 uur
in en rond het cultuurcentrum

en de bib - Graanmarkt 12
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Op SuperVlieg
Ninove vind je eet-

kraampjes en in de foyer
van het cultuurcentrum

kan je iets drinken!

Meer info en uurregeling
op www.supervlieg.be
Tickets: cc De Plomblom
054 34 10 01
www.ninove.be/ccdeplomblom
> € 5 (volwassenen en kinderen)
> € 1,50 (kansenpastarief)

SuperVlieg wordt beestenboel.

We hebben je oude knuffels nodig! Pas op: we zoeken niet om het 

even welke knuffels. We zijn op zoek naar apen, beren, olifanten, 

honden, konijnen, leeuwen, pinguïns, giraffen, vissen of dolfijnen. 
een bruisend

familiefestival

en kunstjes vol kunsten

Heb je zo’n knuffel in je mand? Breng hem naar de bib of het 

cultuurcentrum. Dan krijgt hij een mooie plek op SuperVlieg. 

Later wordt je knuffel een bewoner van de bib of De Plomblom. 

Misschien komt hij af en toe nog eens buiten bij een familie-

voorstelling of een vertelsessie. (LET OP: bezorg ons 

enkel knuffels die je niet meer terug wil.)     

7Meer in
fo

Bibliotheek
bib@ninove.be 
054 32 40 04
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   OOk na Leader zit er 

‘Dynamiet 
 in De Dorpen’   

op verschillende plaatsen in  

ninove werd de afgelopen weken 

hard gewerkt aan de afronding van 

het leader-project ‘Dynamiet in de 

dorpen’. vanaf 11 oktober kunt u het 

resultaat bekijken en beoordelen.

“De keuken is afgebroken. De oude 
toog is weg. De nieuwe toog werd 

intussen gemetst, dat hebben de mensen van 
Lieferinge zelf gedaan. Straks komt de schrijn-
werker opmetingen doen voor het meubilair. 
Er liggen al leidingen voor elektriciteit en ook 
voor de wateraansluiting ligt alles gereed. We 
hebben een kleurenwaaier aan de buurtraad 
gegeven. Als ze een kleur gekozen hebben, 
kunnen we verf bestellen.” Afgaande op het 
bericht van de technische dienst ging het 
er begin september hectisch aan toe in het 
doorgaans rustige Lieferinge. 

Het resultaat van al dat getimmer en 
gemetsel? Een buurthuis dat er wat flets 
en uitgewoond bij lag, is opgetuigd tot een 
prettig ogend buurtcafé. Waar de aquarelclub 
voortaan in frisse kleuren haar wekelijkse 
kunstjes kan vertonen. Waar de Lieferinge-
naars verzamelen blazen om bij een pint de 

toestand van het dorp te beklappen, over 
snode plannen te speculeren of wilde dromen 
op tafel te gooien. Soms wordt er een portie 
cultureel verantwoord entertainment in de 
vorm van een tentoonstelling, een muziekop-
treden of ‘De Rode Duivels op groot scherm’ 
overheen gestrooid. De vers opgerichte vzw 
De Kassei zal voortaan over het buurthuis 
waken en heeft de ambitie om tot een echte 
dorpsraad uit te groeien.

nieuwe banken
Lieferinge is een van de vijf deelgemeenten die 
in 2012 uitgenodigd werden om deel te ne-
men aan het project ‘Dynamiet in de dorpen’. 
Dat was een goede zaak, zeggen de dorps-
bewoners die het project van nabij hebben 
opgevolgd. “Dankzij Leader is er een nieuwe 
wind in Lieferinge gaan waaien. Mensen heb-

ben mekaar weer gevonden.”

Ook in Voorde wordt er dankzij Leader aan 
nieuwe infrastructuur getimmerd. In deze 
deelgemeente zonder buurthuis of paro-
chiezaal belanden de lokale verenigingen 
met hun activiteiten in de voetbalkantine of 
de gemeenteschool. Maar hoofdrekenende 
schoolkinderen en barbecuënde gezinsbond-
leden rijmen niet altijd, en daarom wordt een 
deel van de school verbouwd, zodat ‘de ver-
enigingen’ en ‘de school’ mekaar wat minder 
voor de voeten lopen. 

Vanaf 11 oktober kan je in Lieferinge en 
Voorde het resultaat van het Leader-project 
besnuffelen. Maar niet allen daar. In Den-
derwindeke kijk je voortaan vanop nieuwe 
banken op het dorpsplein naar het voorbijglij-
dende verkeer van en naar Edingen, in de tuin 
van de pastorij van Aspelare kan je wippen en 
schommelen. 

Wie in Nederhasselt de Leadersporen wil 
ontdekken, trekt maar best stevige stapschoe-
nen aan. Ook dit dorp had haar zinnen gezet 
op de creatie van een speeltuin als opstap naar 
meer ontmoeting. Omwille van ruimtelijke-
ordeningsargumenten is dit plan nog niet 
gelukt. Er worden nieuwe mogelijkheden op 
andere plekken afgetast. Intussen werden 
er wel drie schitterende wandelparcoursen 
ontwikkeld. Enkele rustpunten op de routes 
werden ingericht met banken, picknicktafels 
en ander straatmeubilair: aan de kapel in de 
Scheidestraat, zijdelings van de Keylandstraat, 
op het dorpsplein, in het ‘Tooveressenhol’, 
achter de gemeenteschool en aan het kruis-
punt Kloostermeerschweg – Berrebroeckweg. 
In Nederhasselt staat ook nog een sociaal-
artistiek project met enkele plaatselijke kunste-
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naars op stapel. Het resultaat zal onder andere 
op de verschillende rustplekken geïntegreerd 
worden.

ieder dorp zijn stijl
Wat momenteel aan ingrepen in Lieferinge, 
Voorde, Denderwindeke, Aspelare en Ne-
derhasselt gebeurt, is het sluitstuk van een 
project dat op 1 januari 2013 officieel van start 
is gegaan. ‘Dynamiet in de dorpen’ voorzag in 
het eerste luik een traject van bewonersparti-
cipatie, dat afgerond werd met het formuleren 
van een of meer gemeenschapsvormende 
projecten waaraan het dorp in het verdere 
verloop wilde werken. Ook werd afgesproken 
om enkele belevingsmomenten samen met 
de bewoners te organiseren. Volgens Leader 
Vlaamse Ardennen is het “bijzonder en uniek” 
dat een stadsbestuur een dergelijk participatie-
traject aandurft. 

Het participatietraject maakte het project niet 
alleen onvoorspelbaar, maar ook avontuurlijk; 
het kon heel andere resultaten opleveren 
dan wat vooropgesteld was. Daardoor is het 
parcours ook niet foutloos geweest, erkent de 
dienst cultuur, die ’Dynamiet in de dorpen’ 
initieerde. “Elk dorp heeft zijn eigen dynamiek 
en stijl, het was niet altijd mogelijk overal 
dezelfde strategie te volgen. Ook was niet 

elke stadsdienst even goed voorbereid op 
Leader. Dat maakte het niet evident om elk 
projectvoorstel onmiddellijk op de juiste rails 
te zetten.” Ondanks deze kanttekeningen be-
schouwen we het Leaderproject toch als een 
succes. “In het aanvraagdossier werd een 30-tal 
doelstellingen geformuleerd. Twee derde ervan 
zijn momenteel gerealiseerd, zij het soms 
gedeeltelijk of onder een andere vorm dan 
omschreven. Verschillende gemeenschapsvor-
mende projecten zullen volgend jaar verder 
afgewerkt worden.“

nageboorte
Leader is (was) een Europees cofinancierings-
programma op het vlak van plattelandsont-
wikkeling. Toch vielen geen naakte subsidies 
het stadsbestuur als manna in de schoot, wel 
kon de stad voor een aantal projecten in de 
vijf betrokken deelgemeenten cofinanciering 
aanvragen en op die manier een deel van de 
kosten en investeringen terugverdienen. De 
stad heeft niet de volle buit binnengehaald, 
maar Leader Vlaamse Ardennen stelt wel vaker 
vast dat overheden slechts een deel van de 
cofinanciering benutten. “In jullie geval zorgde 
de versnippering van zoveel projecten op 
zoveel verschillende plekken voor vertraging. 
Daarnaast zijn voor een overheid de strikte 
aanbestedingsprocedures een handicap. 

Komt daarbij dat Ninove zwaar heeft ingezet 
op participatie, waardoor er eerst een jaar 
lang is nagedacht, gedroomd, gediscussieerd. 
Daardoor zijn jullie pas laat met de effectieve 
uitvoering kunnen beginnen.”

Gelukkig laat succes zich niet alleen in finan-
ciële return aflezen. In vijf deelgemeenten is er 
iets dat er zonder Leader nooit zou geweest 
zijn. In alle gemeenten heeft Leader voor 
infrastructuur gezorgd die ontmoeting moet 
stimuleren, sociale cohesie met versterken en 
voor een nieuwe dynamiek in het dorp kan 
zorgen. Heelwat dromen, zoals die van een 
BMX-terrein in Denderwindeke, staan op de 
agenda en worden de komende jaren verder 
gerealiseerd. De aandacht voor trage wegen 
had zonder de prikkel van Leader misschien 
minder hoog op de agenda gestaan. En dankzij 
de dorpsraden krijgt Leader nog een lekker 
lange nageboorte. 

Ook dat was een thema dat in haast elke deel-
gemeente steevast ter sprake kwam: een struc-
tureel instrument om ook in de toekomst aan 
het beleid te kunnen participeren. We lieten 
ons inspireren door bestaande voorbeelden in 
Geraardsbergen en Merelbeke om aan de ge-
meenteraad van oktober een voorstel voor de 
oprichting van dorpsraden voor te leggen. Als 
de raadsleden het voorstel goedkeuren, zal in 
2016 in de deelgemeente Lieferinge een proef-
project georganiseerd worden en kan vanaf 
2017 ook een samenwerkingsovereenkomst 
aan de andere deelgemeenten van ‘Dynamiet 
in de dorpen’ aangeboden worden.   

nederhasselt wandelt op 

dag Van de trage weg – 18 OktOber

Liefhebbers van trage wegen en schitterend natuurschoon weten waarheen zich te reppen op zon-
dag 18 oktober: voor het tweede opeenvolgende jaar is de werkgroep "Nederhasselt Natuurlijk!", 
die ontstond binnen het lokale Leaderproject, gastheer/vrouw voor de organisatie van de Dag van 
de Trage Weg. De wandeling start op het dorpsplein aan het Hof Ter Beke (Beekstraat 6). Je kan 
vrij starten tussen 14 uur en 15 uur en kiezen uit twee uitgestippelde tochten: één van 9 km en 
één van 15 km. De beide wandelingen trekken langs de verschillende rustpunten die in het kader 
van Leader werden “bemeubeld”. De zes rustpunten vormen de kern van het deltawandelplan 
dat de werkgroep de volgende jaren verder wil ontwikkelen. Op de rustpunten kan er gedronken 
en gesneukeld worden, maar wordt ook een tip opgelicht van het sociaalartistieke project dat in 
Nederhasselt, plaatselijk ook gekend als ‘de Provence van Ninove’, op de rails staat. . 

Praktisch: 

Tragewegenwandeling 
in Nederhasselt
Zondag 18 oktober, 
start tussen 14 uur en 15 uur, 
Hof ter Beke (dorpsplein Nederhasselt)

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91
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Cursus: 
basisinitiatie  
PC-kennis
Schrikt het werken met een pc je 
af? Weet je niet goed waarvoor 
je een computer allemaal kan 
gebruiken of sukkel je steeds 
opnieuw met het afdrukken van 
een foto? Bib-vrijwilliger Johan 
D’Haeseleer toont je op een 
eenvoudige manier wat de moge-
lijkheden van een computer zijn 
en wat de gemakkelijkste weg is 
om snel resultaat te boeken. Er is 
ook ruim tijd voor je vragen.
Er wordt een laptop voorzien 
voor elke deelnemer. Maximum 
12 deelnemers.

•	 Wanneer?	Woensdag  
13 oktober, vrijdag 16 oktober, 
woensdag 20 oktober, vrijdag 
23 oktober, woensdag 27 okto-
ber en vrijdag 30 oktober, 
telkens van 13 uur tot 17 uur

•	 Waar?	Zaaltje van de bib 
(ingang via E. De Deynstraat).

•	 Hoe	inschrijven? De cursus 
is gratis, we vragen wel dat je 
enkel inschrijft wanneer je naar 
alle lessen kan komen. Inschrij-
ven kan via bib@ninove.be, 
054 32 40 04  of gewoon aan 
de balie. 

Cursus: 
aan de slag met  
de iPad / iPhone
In deze driedelige cursus voor 
beginnende gebruikers leer je 
gaandeweg alle functies van je 
toestel kennen. We belichten de 

meeste standaard iPad-apps en 
leren ook werken met een aantal 
interessante apps van andere 
ontwikkelaars. Er is ruim tijd voor 
jouw vragen. 
Je mag je eigen toestel meebren-
gen, maar dat hoeft niet. De bib 
voorziet een iPad per deelnemer, 
met een maximum van  
12 deelnemers.

•	 Wanneer?	Woensdag  
21 oktober (deel 1), maan-
dag 26 oktober (deel 2) en 
woensdag 28 oktober (deel 3), 
telkens van 9.30 uur tot  
11.30 uur 

•	 Waar?	De lessenreeks wordt 
gegeven door Tabletservice 
Workshops en gaan door in 
het zaaltje van de bib (ingang 
via E. De Deynstraat).

•	 Inschrijvingsgeld?	15 euro 
voor de drie sessies (4,50 euro 
met kansenpas).

workshop:  
Facebook en  
sociale media
In deze workshop leggen we eerst 
uit wat sociale media precies zijn 
en hoe ze functioneren. Daarna 
gaan we samen stap voor stap 
over naar de werking van face-
book. We staan ook uitgebreid 
stil bij de privacy-instellingen en 
hoe je je gegevens en privacy kan 
bewaken op facebook. 

•	 Wanneer?	Dinsdag 20 oktober 
van 19.30 uur tot 21.30 uur

•	 Waar?	De workshop wordt 
gegeven door Tabletservice 

Workshops en gaat door in 
het zaaltje van de bib (ingang 
via E. De Deynstraat).

•	 Inschrijvingsgeld?	5 euro 
(1,50 euro met kansenpas)

workshop:  
Mijn privacy in 
digitale tijden
In deze workshop leren we 
eerst wat meer over hoe grote 
onlinebedrijven met je gegevens 
omspringen en waar zij wettelijk 
aan gebonden zijn. We bekijken 
ook hoe je hier zelf een gezonde 
attitude kan tegenover hebben 
en gaan even bij de grootste 
spelers kijken. We bekijken de 
privacy-instellingen van facebook 
en gaan wat dieper in op de 
voor- en nadelen van de manier 
waarop Google met al je ‘data’ 
omspringt. Tenslotte leren 
we ook enkele gouden regels 
waarmee je privacy-inbreuken en 
zogenaamde ‘phishing’-pogingen 
van hackers en malafide websites 
kan vermijden of afwenden.

•	 Wanneer?	Dinsdag 15 oktober 
van 19.30 uur tot 21.30 uur

•	 Waar?	De workshop wordt 
gegeven door Tabletservice 
Workshops en gaat door in 
het zaaltje van de bib (ingang 
via E. De Deynstraat).

•	 Inschrijvingsgeld?	5 euro 
(1,50 euro met kansenpas)    

Met steun van het regionaal samenwerkingsverband van 
bibliotheken BibArt en van de provincie Oost-Vlaanderen. 

inschrijven voor de 

ipadsessies of de work-

shops kan via mail naar 

bib@ninove.be,  via tele-

foon naar de bib op het 

nummer 054 32 40 04 

of aan de balie. vermeld 

duidelijk voor welke cur-

sus je wil inschrijven. Je 

inschrijving is pas geldig 

na betaling aan de balie 

van de bib.

pC- & ipaD-
Cursussen
in de bib    
Digitale vragen?

tijdens de maand okto-

ber organiseert de bib 

cursussen en workshops 

die je verder helpen in de 

digitale wereld.
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Muziek

BARBARA DEX & GUNTHER VERSPECHT (STASH)
 Dollymentaire: The Tennessee Waltz (openings-
voorstelling)

Augustus 1983. Er slaat 
een vonk over tussen Kenny 
Rogers en Dolly Parton. In 
1980 scoort Kenny Rogers 
een nummer 1-hit met Lady, 
in 1981 doet Dolly Parton dat 
met 9 to 5. Twee jaar later is 
het bingo voor hun duet Island 
in the Stream. Tot op vandaag 
zijn beide countrysterren 
goed voor een slordige 200 
hitnoteringen en een kwart 
miljard verkochte LP’s/cd’s.

Origineel een R&B-
song geschreven door de 
gebroeders Gibb voor Marvin 

Gaye, is Island in the Stream een legendarische versmelting van 
country en pop en een dito hit voor beide iconen.

We schrijven 2013, 30 jaar later dus. Diep in mij – Ode aan 
Yasmine ontroert avond aan avond de Vlaamse culturele centra 
of festival. En er slaat een vonk over tussen Barbara Dex en 
Gunther Stash Verspecht. Hij kruipt wel eens in de huid van 
Kenny Rogers, zij schurkt haar stembanden wel eens tegen die 
van Dolly Parton aan. 
Gevolg: een programma groeit met de strafste songs uit het 
oeuvre van Rogers en Parton, een heuse dollymentaire. 

Barbara Dex: zang
Gunther Stash Verspecht: zang, gitaar
4 muzikanten o.l.v. Jo Mahieu

www.barbaradex.be
www.stash.be

SuperVlieg is een laagdrempelig kunstenfestival voor families. 
SuperVlieg is theater, circus, muziek, dans en beeldende kunst 
om zelf mee te experimenteren of om zalig van te genieten voor 
volwassenen én kinderen samen. Op de eerste zondag van ok-
tober biedt SuperVlieg Ninove een super de luxe programma: 

• Orkest Bienvenue / Entreemuziekskes (muziek 2+)
• Keski.e.space l Bib-lieb (kinderdansvoorstelling over 

en mét boeken, 6+)
• Meneer Zee & Gitte Vancoillie l Van nooit en nergens 

(vertelsessie, 4+)
• Productions & Zonen l De Babbelbaron (wandelende 

vertelsessie, 4+)
• De Blauwe Schavuit l Dat komt er nou van (poppenthe-

ater, 2+)
• De Charel l Dom (straattheater, 4+)
• Musée-Maison l Doe-het-zelf-kunst (workshop, 4+) 
• Academie Beeldende Kunst / 3D (installatiekunst 4+)
• Academie Muziek, Woord en Dans / Danskriebels 

(dansworkshop 6+)
• Jeugddienst met mobiele speelpleinwerking
• De Piepkes l De Piepkes Betogen (concert, 5+)

Meer info en het exacte programma vind je op www.supervlieg.be 
en uitgebreid in deze Ninove Info. 

VR 02.10.2015    20.00 UUR   

  SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00  |  REDUCTIE: € 15,00  |  ABO: € 12,80

ZO 04.10.2015   van 13.00 uur tot 18.00 uur
Meer info en het exacte programma: www.supervlieg.be

TICKETS: € 5,00  |  Dit tarief is geldig voor alle activiteiten 

gedurende de hele namiddag.

In de foyer van het cultuurcentrum zal een plannetje te 

verkrijgen zijn met de activiteiten en locaties.

Familiefestival

SUPERVLIEG  (4+)
i.s.m. De bibliotheek en cultuurdienst
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Muziek

BARBARA DEX & GUNTHER VERSPECHT (STASH)
 Dollymentaire: The Tennessee Waltz (openings-
voorstelling)

Augustus 1983. Er slaat 
een vonk over tussen Kenny 
Rogers en Dolly Parton. In 
1980 scoort Kenny Rogers 
een nummer 1-hit met Lady, 
in 1981 doet Dolly Parton dat 
met 9 to 5. Twee jaar later is 
het bingo voor hun duet Island 
in the Stream. Tot op vandaag 
zijn beide countrysterren 
goed voor een slordige 200 
hitnoteringen en een kwart 
miljard verkochte LP’s/cd’s.

Origineel een R&B-
song geschreven door de 
gebroeders Gibb voor Marvin 

Gaye, is Island in the Stream een legendarische versmelting van 
country en pop en een dito hit voor beide iconen.

We schrijven 2013, 30 jaar later dus. Diep in mij – Ode aan 
Yasmine ontroert avond aan avond de Vlaamse culturele centra 
of festival. En er slaat een vonk over tussen Barbara Dex en 
Gunther Stash Verspecht. Hij kruipt wel eens in de huid van 
Kenny Rogers, zij schurkt haar stembanden wel eens tegen die 
van Dolly Parton aan. 
Gevolg: een programma groeit met de strafste songs uit het 
oeuvre van Rogers en Parton, een heuse dollymentaire. 

Barbara Dex: zang
Gunther Stash Verspecht: zang, gitaar
4 muzikanten o.l.v. Jo Mahieu

www.barbaradex.be
www.stash.be

SuperVlieg is een laagdrempelig kunstenfestival voor families. 
SuperVlieg is theater, circus, muziek, dans en beeldende kunst 
om zelf mee te experimenteren of om zalig van te genieten voor 
volwassenen én kinderen samen. Op de eerste zondag van ok-
tober biedt SuperVlieg Ninove een super de luxe programma: 

• Orkest Bienvenue / Entreemuziekskes (muziek 2+)
• Keski.e.space l Bib-lieb (kinderdansvoorstelling over 

en mét boeken, 6+)
• Meneer Zee & Gitte Vancoillie l Van nooit en nergens 

(vertelsessie, 4+)
• Productions & Zonen l De Babbelbaron (wandelende 

vertelsessie, 4+)
• De Blauwe Schavuit l Dat komt er nou van (poppenthe-

ater, 2+)
• De Charel l Dom (straattheater, 4+)
• Musée-Maison l Doe-het-zelf-kunst (workshop, 4+) 
• Academie Beeldende Kunst / 3D (installatiekunst 4+)
• Academie Muziek, Woord en Dans / Danskriebels 

(dansworkshop 6+)
• Jeugddienst met mobiele speelpleinwerking
• De Piepkes l De Piepkes Betogen (concert, 5+)

Meer info en het exacte programma vind je op www.supervlieg.be 
en uitgebreid in deze Ninove Info. 

VR 02.10.2015    20.00 UUR   

  SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00  |  REDUCTIE: € 15,00  |  ABO: € 12,80

ZO 04.10.2015   van 13.00 uur tot 18.00 uur
Meer info en het exacte programma: www.supervlieg.be

TICKETS: € 5,00  |  Dit tarief is geldig voor alle activiteiten 

gedurende de hele namiddag.

In de foyer van het cultuurcentrum zal een plannetje te 

verkrijgen zijn met de activiteiten en locaties.

Familiefestival

SUPERVLIEG  (4+)
i.s.m. De bibliotheek en cultuurdienst



Amusement

STEVEN MAHIEU  Maniak 
(Voorprogramma: Lukas Lelie)

FILM

BOYHOOD
muziek

KRIS DE BRUYNE  In Essentie

Klassieke muziek

NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE

 “Ik wíl de beste zijn, ik ga niet 
ontgoochelen, ik verwaarloos 
alles wat ik heb, geen idee of ik 
het nog ben, misschien word ik 
gek van de druk die ik mezelf 
opleg, maar geen probleem, 
we zijn allemaal zot aan het 
worden, de hele wereld zit aan 
de pillen maar de koopkracht 

blijft gelijk. Leve Prozac!” 
Tekst & spel: Steven Mahieu 
Regie: Han Coucke (Han Solo, 
Gino Sancti) 
Brainstorm: Sven Eeckman 
Productie: 5to9 Management 
(Chris Verhaeghe)
Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door Lukas Lelie, win-

naar van Humo’s Comedy Cup 
2014.

Tekst & spel: Steven Mahieu 
Regie: Han Coucke (Han Solo, 
Gino Sancti) 
Brainstorm: Sven Eeckman 
Productie: 5to9 Management 
(Chris Verhaeghe)

Richard Linklater vertelt met 
Boyhood een intiem verhaal 
van epische omvang. Gefilmd 
over een periode van 12 jaar 
met dezelfde acteurs, vangt 
Boyhood tot in verbazing-
wekkend detail de jeugd van 
Mason 

Regie: Richard Linklater
Met: Ellar Coltrane, Patricia 
Arquette, Ethan Hawke

Verenigde Staten – 2014 – dra-
ma – 163 minuten

In ’In Essentie” zal Kris De 
Bruyne zijn nummers verder 
uitpuren en muzikaal opfris-
sen zonder de originele ver-
sies oneer aan te doen. Zowel 
tekstueel als muzikaal krijgt 
het publiek een pallet aange-
boden van adembenemende 
ballads en rock-songs.
2015 wordt trouwens een 
feestjaar. Kris De Bruyne 
wordt 65 jaar en dit zal uiter-
aard niet onopgemerkt voorbij 
gaan.

De Kris De Bruyne “IN 
ESSENTIE”-tournee wordt 
een sprankelend & beklij-

vend-warm authentiek mu-
ziekfeest, meesterlijk begeleid 
door een 4-koppige band plus 
een subliem 4-koppig strijk-
kwartet.

Kris De Bruyne: lead vocals, 
akoestische gitaren & mond-
harmonica
Werner Lauscher/Wladimir 
Geels : contrabas & bass
Patrick Deltentre: gitaren
Geert Roelofs/Yves Baibay:-
drums
Alano Gruarin/Dominique 
Vantomme: vleugelpiano, 
keyboards, backing vocals & 
chef d’orchestre

Plus een compleet strijkers-
kwartet

www.krisdebruyne.be

Het NOB gaf reeds verschil-
lende keren zeer succesvolle 
concerten in CC De Plom-
blom. Dit jaar zal het met 
Concert pralines een prachtig 
programma brengen onder 
leiding van Dirk Brossé.

Saxofoon: Rhonny Ventat

Programma: 

Wolfgang Amadeus Mozart, 
Le nozze di Figaro, KV.492 
(ouverture)

Christoph Willibald Gluck, 
Orfeo ed Euridice (ouverture)
Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Die Hebriden, op.26 : ouver-
ture
Johann Pachelbel, Canon
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Symphonie Nr.40, KV. 550 (1ste 
bew.),
Maurice Ravel, Pavane pour 
une infante défunte
Manuel De Falla, El amor bru-
jo (Danza ritual del fuego)
Gabriel Fauré, Pavane 
Jean Sibelius, Valse triste, op. 

44
Béla Bartók, Roemeense 
volksdansen, Sz.68 (uittreksel)
Pietro Mascagni, Intermezzo 
Cavalleria Rusticana
Bob Telson, Bagdad café 
(Calling You)
Dave Brubeck, Blue Rondo à 
la Turk

VR 09.10.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  ABO: € 11,20

DI 13.10.2015    20.00 
UUR    SCHOUWBURG 
CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00  |  
REDUCTIE: € 5,00 

VR 16.10.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00  |  REDUCTIE: € 15,00  |  ABO: € 12,80

ZA 10.10.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00  |  REDUCTIE: € 15,00 |  - 26 jaar: € 8,00  |  ABO: € 12,80

  CONCERT PRALINES -
O.L.V. DIRK BROSSé

Amusement

DE FRIVOLE FRAMBOOS  Delicatissimo

FILM

LA FAMILLE BÉLIER

Na een succesvolle tour-
nee in Frankrijk, begin 2014 
bekroond met een residentie 
van 84 voorstellingen in het 
gerenomeerde parijse theater 
Les Bouffes Parisiens, is de 
FRIVOLE FRAMBOOS terug in 
Vlaanderen met een nieuwe 
nederlandstalige voorstelling: 
DELICATISSIMO.

Peter Hens en Bart Van 
Caenegem, grootmeesters in 
muziekvermengerij, verrassen 

jong en oud met Musico-Hu-
morologische onthullingen.
De pratende cello en de 
allom geprezen mezzo-co-
loratuur-bariton-stem van 
Peter Hens worden aan de 
wondervleugel begeleid door 
toetsenfluisteraar Bart Van 
Caenegem. Op de hen(s) ty-
perende wijze worden compo-
sities uit hun context gelicht, 
muziekstijlen spelenderwijs 
omgedraaid, ritmes en melo-
dieën omgetoverd tot nieuwe 

meesterwerken.

Met de voorstelling DELICA-
TISSIMO gidsen Peter Hens 
en Bart Van Caenegem u „con 
brio” doorheen de muzikale 
jungle.
Twee topmusici die hun talent 
ten dienste stellen van een 
uitgebreid pallet aan muziek-
stijlen en fijne aanstekelijke 
humor.

Ommuziék te lachen.

La Famille Bélier is 
een Franse feelgood 
komedie van Eric Lartigau à 
la Intouchables en Bon dieu! 
De hoofdrollen zijn weggelegd 
voor de Belg François Damiens 
en de Franse Karin Viard, die 
de doofstomme ouders spelen 
van Paula, vertolkt door Lou-
ane Emera. Emera werd vo-
rig jaar opgemerkt door haar 
deelname aan de Franse The 

Voice en maakte met deze film 
haar acteerdebuut.
In de familie Bélier is ieder-
een doof, behalve de 16-jarige 
dochter Paula. Ze is dan ook 
een onmisbare tolk voor haar 
gezin. Wanneer Paula’s mu-
ziekleraar haar zangtalent ont-
dekt, overtuigt hij haar om deel 
te nemen aan een prestigieuze 
zangwedstrijd. Deze beslissing 
betekent echter dat ze haar 

dove ouders en broer moet 
achterlaten… Ze staat voor een 
hartverscheurende keuze.

Met: Karin Viard, François 
Damiens en Eric Elmosnino                                         
Regie: Eric Lartigau

Frankrijk – 2014 – Komedie/Drama 
– 100 minuten

WO 21.10.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 24,00  |  REDUCTIE: € 23,00  |  ABO: € 20,00 

DI 27.10.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00  |  REDUCTIE: € 5,00 

DO 29.10.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  ABO: € 11,20
Inleiding om 19.15 uur in vergaderlokaal 1ste verdieping

Theater & Woord

‘T ARSENAAL MECHELEN, ONDERHETVEL EN PLATFORM 90  Verborgen gezicht
De Turks-Belgische theater-
maker Mesut Arslan maakt 
met Verborgen Gezicht een 
theaterbewerking van Gizli 
Yüz, het enige filmscenario van 
auteur en Nobelprijswinnaar 
Orhan Pamuk. 
Voor zijn beeldende tekst- 
en lichtchoreografie werkt 
Mesut Arslan samen met een 
Vlaams-Turkse ploeg en met 
beeldende kunstenaar/sceno-
graaf Erki De Vries.

Arslan gebruikt niet enkel 
de scenariotekst van Pamuk, 
maar verbeeldt  de hoofdthe-

ma’s van het verhaal - iden-
titeit, tijd, perceptie - ook 
middels een atypische rolver-
deling en een lichtconcept dat 
tegelijk de scenografie is. 
Twee mannen en vrouwen 
zullen in wisselende rollen de 
hoofdpersonages, hun com-
mentator of hun onbewuste ik 
vertolken.
Via tekst, rolwisselingen, 
choreografie en licht brengt 
Arslan zo de ‘verborgen 
gezichten’ van de personages 
tot leven.

Tekst: Orhan Pamuk  

regie: Mesut Arslan  
dramaturgie: Ata Unal 
scenografie: Erki De Vries  
met: Lotte Heijtenis, Yves De 
Pauw, Deniz Polatoglu en Tom 
Van Landuyt   
techniek: Turan Tayar 
productie: t,arsenaal meche-
len, OnderHetVel en Platform 
0090
coproductie: Europalia, wp-
Zimmer en Istanbul Theatre 
Festival

www.tarsenaal.be – www.0090.
be - www.onderhetvel.be 



Amusement
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FILM

LA FAMILLE BÉLIER

Na een succesvolle tour-
nee in Frankrijk, begin 2014 
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van 84 voorstellingen in het 
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Les Bouffes Parisiens, is de 
FRIVOLE FRAMBOOS terug in 
Vlaanderen met een nieuwe 
nederlandstalige voorstelling: 
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Peter Hens en Bart Van 
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muziekvermengerij, verrassen 

jong en oud met Musico-Hu-
morologische onthullingen.
De pratende cello en de 
allom geprezen mezzo-co-
loratuur-bariton-stem van 
Peter Hens worden aan de 
wondervleugel begeleid door 
toetsenfluisteraar Bart Van 
Caenegem. Op de hen(s) ty-
perende wijze worden compo-
sities uit hun context gelicht, 
muziekstijlen spelenderwijs 
omgedraaid, ritmes en melo-
dieën omgetoverd tot nieuwe 

meesterwerken.

Met de voorstelling DELICA-
TISSIMO gidsen Peter Hens 
en Bart Van Caenegem u „con 
brio” doorheen de muzikale 
jungle.
Twee topmusici die hun talent 
ten dienste stellen van een 
uitgebreid pallet aan muziek-
stijlen en fijne aanstekelijke 
humor.

Ommuziék te lachen.

La Famille Bélier is 
een Franse feelgood 
komedie van Eric Lartigau à 
la Intouchables en Bon dieu! 
De hoofdrollen zijn weggelegd 
voor de Belg François Damiens 
en de Franse Karin Viard, die 
de doofstomme ouders spelen 
van Paula, vertolkt door Lou-
ane Emera. Emera werd vo-
rig jaar opgemerkt door haar 
deelname aan de Franse The 

Voice en maakte met deze film 
haar acteerdebuut.
In de familie Bélier is ieder-
een doof, behalve de 16-jarige 
dochter Paula. Ze is dan ook 
een onmisbare tolk voor haar 
gezin. Wanneer Paula’s mu-
ziekleraar haar zangtalent ont-
dekt, overtuigt hij haar om deel 
te nemen aan een prestigieuze 
zangwedstrijd. Deze beslissing 
betekent echter dat ze haar 

dove ouders en broer moet 
achterlaten… Ze staat voor een 
hartverscheurende keuze.

Met: Karin Viard, François 
Damiens en Eric Elmosnino                                         
Regie: Eric Lartigau

Frankrijk – 2014 – Komedie/Drama 
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De Turks-Belgische theater-
maker Mesut Arslan maakt 
met Verborgen Gezicht een 
theaterbewerking van Gizli 
Yüz, het enige filmscenario van 
auteur en Nobelprijswinnaar 
Orhan Pamuk. 
Voor zijn beeldende tekst- 
en lichtchoreografie werkt 
Mesut Arslan samen met een 
Vlaams-Turkse ploeg en met 
beeldende kunstenaar/sceno-
graaf Erki De Vries.

Arslan gebruikt niet enkel 
de scenariotekst van Pamuk, 
maar verbeeldt  de hoofdthe-

ma’s van het verhaal - iden-
titeit, tijd, perceptie - ook 
middels een atypische rolver-
deling en een lichtconcept dat 
tegelijk de scenografie is. 
Twee mannen en vrouwen 
zullen in wisselende rollen de 
hoofdpersonages, hun com-
mentator of hun onbewuste ik 
vertolken.
Via tekst, rolwisselingen, 
choreografie en licht brengt 
Arslan zo de ‘verborgen 
gezichten’ van de personages 
tot leven.

Tekst: Orhan Pamuk  

regie: Mesut Arslan  
dramaturgie: Ata Unal 
scenografie: Erki De Vries  
met: Lotte Heijtenis, Yves De 
Pauw, Deniz Polatoglu en Tom 
Van Landuyt   
techniek: Turan Tayar 
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IN OKTOBER

REPAIR CAFé NINOVE – Lezing

Hoe begin je eraan?
Soms kopen we ons te pletter aan nieuwe spullen en gooien de 
oude met een klein defect te gemakkelijk weg. In een Repair 
Café herstellen we stoelen met een manke poot, een haperende 
Cd-speler of een wollen trui met een gaatje. Maar hoe start je 
een Repair Café? Wat komt er allemaal bij kijken? Met wie werk 
je samen? Hoeveel herstellers heb je nodig en waar vind je die? 
Liesbeth Descheemaeker heeft samen met lokale partners in de 
regio Vlaamse Ardennen-Dender ervaring opgedaan bij de op-
start van een Repair café. Aan de hand van deze ervaring toont 
ze de stappen die nodig zijn voor een goede start.

DATA: 1 sessie: donderdag 15 oktober 2015 van 19u30 tot 22u30
Code: 15811NI
Prijzen: 7 Euro (Standaard) - 1,5 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Liesbeth Descheemaecker
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De Plomblom, Graanmarkt 
12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
Praktische info: i.s.m. CC De Plomblom en de Vrijwilligersacademie van 
Oost-Vlaanderen

Schouwburgzaal

Di 06-10 -2015 / Info-avond Depressie
Kring Zelfstandige verpleegkundigen / 053 62 68 11

Zo 11-10-2015 / Familiespektakel Riddershow, pas geridderd
Gezinsbond Ninove / 054 32 30 63

Vrij 23-10-2015 / Wim Soutaer
Jeroen Events  Jeroenevents@telenet.be / 0486 99 61 56

Zo 25-10-2015 / Theaterstuk Het perfecte huwelijk
Theaterhuis Banann / 0900 701 55 of www.banann.be

Woe 28-10-2015 / Lezing ‘Loslaten – Anders omgaan met piekeren’
CM Midden Vlaanderen / 09 267 57 35

De Linde

Zo 04-10-2015 - Ziekendag
Ziekenzorg Meerbeke / 054 32 30 54

Academie Muziek, Woord en Dans

Zo 25-10-2015 / L’Ames des Poètes
Jazz MADD – 054 32 14 47
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

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

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

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-  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.

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom



1515
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Bibliotheek
bib@ninove.be  
054 32 40 04

Meer in
fo

cultuur@ninove.be of 
ninofilm.club@gmail.com

Verwendag in de bib

bibliotHeeKConCert 
DirK blanCHart  

Filmclub NinoFilm start op 6 oktober met 
een tweede seizoen vol kwaliteitsfilms van nu, 
spraakmakende films van langer geleden en 
vergeten filmparels van her en der. Als opener 
duiken we met een bus travestieten de Aus-
tralische woestijn in.

The Adventures of Priscilla, Queen of the 
Desert vertelt het verhaal van twee traves-

tieten en één transseksueel. Ze zijn het leven 
in de grote stad Sydney beu en aanvaarden 
een uitnodiging voor een optreden in Alice 
Springs, midden in de woestijn. In hun oude 
bus ‘Priscilla’ beginnen zij aan een reis vol 
komische, bizarre en gevaarlijke avonturen. 
In deze Australisch-Britse roadmovie van regis-
seur Stephan Elliot (1994) vertolken Guy Pearce, 
Terence Stamp en Hugo Weaving glansrollen. 

Praktisch
> dinsdag 6 oktober, 20 uur  

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

kansenpasbezitters).

infoavonden rond leren lezen 
In september en oktober organiseert het 
samenwerkingsverband BibArt een infoavond 
voor ouders en leerkrachten van beginnende 
lezers. Je leert hoe je je kinderen kan helpen bij 
het leren lezen en maakt kennis met het rijke 
kinderboekenlandschap. Je krijgt praktische 
tips om een omgeving te creëren waarin 
boeken en lezen vanzelfsprekend zijn. De avond 
wordt afgesloten met een rondleiding in de bib, 
zo zie je meteen het aanbod voor eerste lezertjes. 

> 21 oktober, zaaltje van de bib,  
19.30 uur tot 21.45 uur

> extra infoavond voor anderstalige ouders, 
28 oktober, zaaltje van de bib,  
19.30 uur tot 21.45 uur. 

Toegang is gratis maar graag vooraf  
reserveren via jeugd@bibart.be of  
www.bibart.be/spaaractie.

Spaar voor je  
leesgroeiboek! 
Van 1 september tot het einde van het 
schooljaar loopt in de bib een spaaractie 
voor eerste lezertjes. Gaat jouw kind naar het 
eerste leerjaar en leert het dus lezen? Haal snel 
de spaarkaart in de bib. Verzamel 5 stempels 
(1 stempel per bibbezoek) en verdien een 
fantastisch leesgroeiboek: ‘Het boek van Akim’. 
Het leesgroeiboek is speciaal voor eerste lezers 
ontwikkeld. Claire de Lombaert schreef het 
verhaal. Ann De Bode maakte de tekeningen. 

eerste leZertJes

DragQueens 
OPenen tweede SeizOen FiLMCLub ninOFiLM 

Dit najaar zetten we de “verborgen 

parels” van de bibliotheek in de 

kijker tijdens de bibliotheekweek van 

10 tot 18 oktober. een van die parels 

die we wat meer willen laten schitte-

ren is de veelzijdige gentse singer-

songwriter Dirk blanchart. 

Dirk Blanchart, artiestennaam van Dirk 
Blanchaert (Gent, 18 februari 1958) is een 
Vlaamse rockzanger en gitarist, vooral bekend 
als lid van de groep Luna Twist. Zij hadden 
begin jaren ‘80 een hit met African Time. Later 
ging hij solo en had onder meer een hit met 
Fool Yourself Forever (1985). Deze nummers 
behoren nog steeds tot de klassiekers van de 
Belgische popgeschiedenis.

“Of het nu akoestisch of elektrisch is, Blan-
chart pakt met zijn eigen songs (hoeveel 
klassiekers kan één man schrijven?) en 
verrassende covers de zaal in. Intiem maar 
toch met de sfeer van een rockshow. Fluis-
terzacht, bluesy of recht voor de (rock)raap, 
ontsnappen is onmogelijk. Gelukkig maar…”.     
(Ben De Coninck, medewerker bibliotheek 
Destelbergen, optreden dec 2014)

Afspraak op 17 oktober om 11.30 uur in de 
bib. Gratis, als dank-u-wel aan onze trouwe 
leners!

© Guy Kokken

De infoavonden en de spaaractie zijn 
een initiatief van BibArt, met de steun 

van de provincie Oost-Vlaanderen.

vorming
2015-2016

TE GAST
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REPAIR CAFé NINOVE – Lezing

Hoe begin je eraan?
Soms kopen we ons te pletter aan nieuwe spullen en gooien de 
oude met een klein defect te gemakkelijk weg. In een Repair 
Café herstellen we stoelen met een manke poot, een haperende 
Cd-speler of een wollen trui met een gaatje. Maar hoe start je 
een Repair Café? Wat komt er allemaal bij kijken? Met wie werk 
je samen? Hoeveel herstellers heb je nodig en waar vind je die? 
Liesbeth Descheemaeker heeft samen met lokale partners in de 
regio Vlaamse Ardennen-Dender ervaring opgedaan bij de op-
start van een Repair café. Aan de hand van deze ervaring toont 
ze de stappen die nodig zijn voor een goede start.

DATA: 1 sessie: donderdag 15 oktober 2015 van 19u30 tot 22u30
Code: 15811NI
Prijzen: 7 Euro (Standaard) - 1,5 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Liesbeth Descheemaecker
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De Plomblom, Graanmarkt 
12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
Praktische info: i.s.m. CC De Plomblom en de Vrijwilligersacademie van 
Oost-Vlaanderen

Schouwburgzaal

Di 06-10 -2015 / Info-avond Depressie
Kring Zelfstandige verpleegkundigen / 053 62 68 11

Zo 11-10-2015 / Familiespektakel Riddershow, pas geridderd
Gezinsbond Ninove / 054 32 30 63

Vrij 23-10-2015 / Wim Soutaer
Jeroen Events  Jeroenevents@telenet.be / 0486 99 61 56

Zo 25-10-2015 / Theaterstuk Het perfecte huwelijk
Theaterhuis Banann / 0900 701 55 of www.banann.be

Woe 28-10-2015 / Lezing ‘Loslaten – Anders omgaan met piekeren’
CM Midden Vlaanderen / 09 267 57 35

De Linde

Zo 04-10-2015 - Ziekendag
Ziekenzorg Meerbeke / 054 32 30 54

Academie Muziek, Woord en Dans

Zo 25-10-2015 / L’Ames des Poètes
Jazz MADD – 054 32 14 47
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

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

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

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-  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.

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom
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Dag van De JeugDbeWeging 
OP 23 OktOber 

Meer in
fo

Jeugddienst, 
jeugdcentrum De Kuip
jeugd@ninove.be
www.jeugdninove.be
054 31 05 00

wiL jij OOk MOnitOr  
wOrden? 
Er zijn heel veel organisaties die cursussen 
organiseren waarbij je opgeleid wordt tot mo-
nitor. Je ontvangt daarvan dan een attest van 
(hoofd)animator in het jeugdwerk of in een 
verdere fase zelfs van instructeur. Als jij ook 
zo’n cursus wil volgen, kom dan zeker eens 
langs bij de jeugddienst. De stad steunt nl. 
jongeren tot 26 jaar die zo een vorming volgen 
door de helft van het inschrijvingsgeld terug te 
betalen. Aarzel dus niet om een terugbetaling 
te vragen bij de jeugddienst.

Je doet een aanvraag met een bewijs van 
deelname van de cursus (waarop je rekening-
nummer vermeld staat) bij de jeugddienst. De 
subsidies worden 2 maal per jaar uitbetaald 
(één in het voorjaar en één in het najaar). 

3-daagS Stunt-kaMP  
tijdenS de  
herFStVakantie
De jeugddienst en BVBA De Stunt slaan de 
handen in elkaar voor een eerste driedaags 
‘Herfst Stunt-kamp’ in JC De Kuip. Op dinsdag 
3, woensdag 4 en donderdag 5 november le-
ven kinderen tussen 5 en 12 jaar zich uit in een 
speeldorp vol springkastelen en attracties.
Activiteiten van 9 uur tot 16 uur, opvang van 
8 uur tot 17 uur. Voor 3 dagen spel en sport 
betaal je 60 euro (kansenpastarief 15 euro), 
daarvoor krijg je een 10-uurtje, 4-uurtje, verze-
kering en begeleiding.

Alle info en inschrijvingen via De Stunt:  
hans.noe@telenet.be , 0497 74 34 62 of  
0497 42 66 65 en www.destunt.be. Inschrijven 
kan tot 25 oktober. De inschrijving is pas  
definitief na betaling op rekeningnummer  
BE04 3631 2180 2031 met mededeling  
'Stuntkamp + naam en geboortedatum'.

Wanneer?

Periode vóór Allerheiligen

Kostprijs

Om beroep te kunnen doen op een PWA-
werknemer, moet je je inschrijven bij het PWA.
Het inschrijvingsgeld, geldig voor 12 maanden, 
bedraagt 4,95 euro en geldt voor 12 maanden.
Reeds ingeschreven pwa-gebruikers en 
WIGW’s (weduwen/weduwnaars, invaliden, 
gepensioneerden en wezen) moeten geen 
extra inschrijvingsgeld betalen voor een on-
derhoud van de grafzerken.

Uurvergoeding

> enkel graf 5,95 euro of 6,45 euro naargelang 
soort pwa-cheque, goed voor 1 werkuur

> dubbel graf: 11,90 euro of 12,90 euro 
naargelang soort pwa-cheques, goed voor 
2 werkuren.

> zeer grote grafstenen: je betaalt extra pwa-
cheques naargelang de grootte van de zerk.

De kosten voor het onderhoudsmateriaal zijn 
inbegrepen in de uurvergoeding.

Inschrijving

Inschrijven kan tot vrijdag 9 oktober.
Bezorg ons de juiste naamgegevens, de 
geboorte- en overlijdensdatum van de overle-
dene en een duidelijke plaatsbeschrijving van 
de zerk op de begraafplaats.

Praktisch

Je kan langskomen op het PWA-kantoor, 
Werkwinkel, Centrumlaan 98, Ninove: iedere 
werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en op don-
derdagnamiddag ook van 16 uur tot 18.30 uur.

Je inschrijving kan ook telefonisch 
of per e-mail: 054 31 76 85, 
veronique.rotsaert@pwa-ninove.be.

PWA ORGANISEERT  
ONDERHOUD  
VAN GRAFZERKEN Vrijdag 23 oktober worden de 

jeugdbewegingen in de kijker gezet 
tijdens de ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Ook 
in Ninove zullen die dag heel wat jongeren 
rondlopen in de gekende jeugdbewegings-
hemden, t-shirts, shortjes, rokjes en sjaaltjes. 
De jeugdraad en jeugddienst organiseren acti-
viteiten met muziek, een hapje en drankje en 
randanimatie om de jeugdbewegingen extra 
in de kijker te zetten! Voor de oudste groepen 
en leiding staat er ook nog een dropping op 
het programma, met als inzet de titel van ‘best 
georiënteerde jeugdbeweging van Ninove’.

Alle overtuigde jeugdbewegingsleden kunnen 
na school of werk langskomen in het stads-
park, naast ’t Oeverstekske. Wie in jeugdbewe-
gingskledij komt, krijgt iets extra! Uiteraard zijn 
ook alle sympathisanten en geïnteresseerden 
welkom om een kijkje te komen nemen!

>  Wanneer? Vrijdag 23 oktober tussen  
15.30 uur en 19 uur

> Waar? Stadspark Ninove (naast ’t Oever-
stekske)

>  Wat? Muziek, een hapje, een drankje, rand-
animatie en een speciale wedstrijd voor de 
jeugdbewegingen

>  Wie? Iedereen is welkom, maar uiteraard 
worden veel leden van jeugdbewegingen 
verwacht in volledige outfit!

De dag van de jeugdbeweging is een 
samenwerking van alle koepels: Chiro, FOS 
Open Scouting, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, 
KSA-VKSJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en 
Wel Jong Niet Hetero en meer informatie is 
te vinden op de website  
www.dagvandejeugdbeweging.be    
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WeeK van  
De fair traDe 
Van 7 tOt 17 OktOber

Dit jaar wordt voor de 14de keer op 

rij de Week van de fair trade ge-

organiseerd. De Week van de fair 

trade is een jaarlijkse campagne 

die fair trade en fairtradeproduc-

ten in de kijker zet in heel het land. 

17
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dienst ontwikkelingssamenwerking
evelien.vanhoorde@ninove.be 
054 31 32 48

waarom een week van de 
Fair trade?
Fair trade is een sector die voortdurend evo-
lueert. Tijdens de Week van de Fair Trade kan 
je het diverse aanbod van fairtradeproducten 
ontdekken. Op die manier willen we mensen 
motiveren om voor fair trade te kiezen, want 
met elke fairtradeaankoop geef je een kleine 
producent in het Zuiden de kans op een beter 
leven. Als consument heb jij de macht om 
hun levensomstandigheden te verbeteren.

hoe werkt fair trade?
Een van de belangrijkste principes van eerlijke 
handel of fair trade is dat de producent een 
eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Maar het 
gaat verder dan dat. Eerlijke handel garandeert 
een reeks goede handelsvoorwaarden (zoals 
afspraken op lange termijn met afnemers), 
respecteert de rechten van de werknemer en 
het milieu, zorgt voor een betere markttoe-
gang en versterkt de producentenorganisaties 
en hun netwerken. Fair trade geeft benadeelde 
producenten, voornamelijk uit het Zuiden, 
de kans om een menswaardig bestaan op te 
bouwen voor zichzelf en voor hun familie.

waar vind je fairtrade 
producten?
Zowat overal! Via fairtradeorganisaties, 
geëngageerde winkelketens en distributienet-
werken en in de supermarkt. Er zijn meer dan 
100 verschillende eerlijke voedingsproducten 
op de Belgische markt: chocolade, wijn, fruit, 
honing, ijs, rijst… 

zijn fairtradeproducten 
altijd duurder?
Eerlijke producten zijn momenteel nog iets 
duurder dan hun klassieke tegenhangers. De 
meeste "populaire" fairtradeproducten zoals 
vruchtensappen, bananen en koffie verschillen 
(bijna) niet meer in prijs tegenover de klas-
sieke merken van dezelfde kwaliteit.

wat gebeurt er in ninove? 
Dit jaar staan de cacaoboeren centraal tijdens 
de Week van de Fair Trade. Oxfam Wereld-
winkels, als één van de belangrijkste fairtra-
deverenigingen in België, is medeorganisator 
en haalt tijdens deze week alles uit de kast 
om eerlijke handel en het belang ervan als 
hefboom tot ontwikkeling, in de kijker te zet-
ten. Ook in Ninove zullen verschillende acties 
ondernomen worden om fair trade in de 
kijker te zetten. Zo krijg je op 17 oktober, op 
Oxfamwereldwinkeldag en tevens de laatste 
dag van de Week van de Fair Trade, een gratis 
stuk bio-chocolade bij elke aankoop in de 
Wereldwinkel. De vrijwilligers van de wereld-
winkel zullen tijdens deze week ook op enkele 
openbare plaatsen op een lekkere en creatieve 
manier aandacht vragen voor de fairtradepro-
blematiek.     

WEEK VAN DE FAIR TRADE
VAN 7 TOT 17 OKTOBER 2015
GA VOOR FAIR TRADE!
WWW.WEEKVANDEFAIRTRADE.BE

NINOOFSE SCHOLEN 
VRAGEN AANDACHT 
VOOR GELIJK  
ONDERWIJS VOOR  
IEDEREEN! 

Leerlingen en leerkrachten zijn soms opge-
lucht als ’s avonds de bel klinkt. Maar miljoe-
nen kinderen en jongeren op aarde horen de 
schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom 
vragen Studio Globo en VIA Don Bosco aan 
de scholen om op de Internationale dag van 
de Leerkracht (5 oktober) ook eens te denken 
aan alle leerkrachten in de wereld die vaak in 
moeilijke omstandigheden het beste geven 
van zichzelf en de miljoenen kinderen en 
jongeren die vandaag nog altijd geen toegang 
hebben tot basisonderwijs. 
Verschillende scholen in Ninove sluiten bij de 
actie aan. In deze scholen is er die dag extra 
aandacht voor onderwijs voor iedereen:

> Stedelijke basisschool De Hazelaar Neder-
hasselt                    

> Stedelijke basisschool De Flapuit Voorde
> Stedelijke basisschool De Lettertuin, Ninove
> Basisschool De Wonderwijzer Meerbeke
> Basisschool De Kameleon Ninove 
> Vrije basisschool Meerbeke 
> Sint-Aloysius basisschool Ninove 
> Sint-Aloysius secundair Ninove
> Heilige Harten basisschool Ninove 
> Heilige Harten secundair Ninove 
> PTI Ninove 
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dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be  

OPRICHTING  
INDUSTRIEZONE 2  
NINOVE VZW

Op 4 september vond de startvergadering plaats 
van de vzw “Industriezone 2 Ninove”. De opstart 
van deze bedrijventerreinvereniging verliep in 
nauwe samenwerking met het stadsbestuur, het 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en de Provin-
cie Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen.

Deze vzw wil een brug slaan tussen de onder-
nemers van de industriezone 2 en de stad en 
haar diensten. De vzw zal de spreekbuis tussen 
beiden zijn. De vzw zal ook nauw betrokken 
worden bij onderhouds- en wegeniswerken, 
bewegwijzering, … van de industriezone. Deze 
verenigingsvorm biedt ook nog de kans om 
eventuele groepsaankopen op een snelle en 
eenvoudige manier te realiseren.

Ondernemers van deze industriezone die 
geïnteresseerd zijn in aansluiting, kunnen meer 
informatie krijgen bij de dienst lokale econo-
mie, 054 31 32 66 of via 
lokale.economie@ninove.be.

BEN JE HANDELAAR? HELP mEE EEN GEDRAGEN 
BELEID VOOR DE DETAILHANDEL TE REALISEREN EN 
GEEF JE CONTACTGEGEVENS DOOR!

De detailhandel speelt in elke gemeente een 
belangrijke rol voor de lokale leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid. Handelszaken dragen 
hiertoe elke dag hun steentje bij. De stad wil 
de aantrekkingskracht van de handelskern 
verhogen en werkt aan een detailhandels-
beleid dat door zoveel mogelijk handelaars 
wordt gedragen en dat ook ten goede komt 
aan de burgers.

De stad wil graag inzicht krijgen in de wensen 
en de bezorgdheden van de lokale handelaars. 
Daarom werd in samenwerking met Universi-
teit Gent en de Economische Raad voor Oost-
Vlaanderen een handelaarsenquête opgesteld. 
Deze handelaarsenquête wordt begin 
december 2015 in de mailboxen van 
de lokale middenstanders gedropt.

Bezorg ons je e-mailadres

Om alle handelaren makkelijk te bereiken, 
hebben we graag de e-mailadressen. Bezorg je 
e-mailadres aan de dienst lokale economie  
(lokale.economie@ninove.be).

Het stadsbestuur en het OCMW van Ninove leggen een wervingsreserve aan voor 

teChniSCh beaMbte 
SChOOnMaak – COntraCtueeL

22 oktober is er om 19 uur een infovergadering in de gemeenteraadszaal in het stadhuis. 

Je kan je geldig kandidaat stellen met het verplichte sollicitatieformulier, tot uiterlijk 23 oktober. Kopie(s) 
van diploma(s) of andere bekwaamheidsbewijzen moet je bijvoegen.

Meer info? Kan je opvragen bij de personeelsdiensten van stad en OCMW (tel. 054 31 33 04 –  
054 31 32 53 – 054 51 53 77), via www.ninove.be (Bestuur en administratie/Ondernemen en werken/
vacatures) of www.ocmw.ninove.be (vacatures) . Mailen kan ook naar personeel@ninove.be.

De stad Ninove orga-
niseert in samenwer-

king met de VDAB haar eerste 
jobbeurs op 15 oktober. Voor 
werkzoekenden een prima gele-
genheid om een pak potentiële 
werkgevers te ontmoeten, infor-
matie te verzamelen en nuttige 
contacten te leggen. Je kan de 
jobbeurs ‘anoniem’ bezoeken 
en er weinig resultaat halen of je 
kan jezelf profileren en met een 
aantal sollicitatiegesprekken of 
jobaanbiedingen naar huis gaan.

Voorlopig vind je al zeker 
La Lorraine, Megaton, Olympia NV, 
De Spoorwegen en Nebim NV op 
de jobbeurs, naast verschillende 
uitzend- en interimkantoren en 
de VDAB. Zij zijn er om te helpen 
met solliciteren en tools aan te 
reiken. De lijst van aanwezige 
werkgevers wordt de komende 
weken nog aangevuld. Check 
hiervoor zeker de facebookpagina 
van de dienst lokale economie!

> Donderdag 15 oktober van  
14 uur tot 17 uur

> JC De Kuip, Parklaan 1, Ninove
> toegang is gratis 

Ben je ondernemer? Stel je zelf dan voor op de jobbeurs van 15 
oktober! Zo'n regionale jobbeurs is de beste manier om je vacature(s) 
efficiënt in te vullen. Deelnemen zonder stand en personeel kan, de 
stad voorziet een vacaturemuur waarop je vacatures terecht kunnen. 
Inschrijven is gratis en kan tot 12 oktober en doe je bij de dienst 
lokale economie, 054 31 32 66 of via lokale.economie@ninove.be.    

eerste Jobbeurs op 15 oKtober

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66
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Krijg ik later 
alle kansen
die ik verdien?

kinderen in Ninove
wordt geboren in
een kansarm gezin.1  10

Krijg ik later 
alle kansen
die ik verdien?

kinderen in Ninove
wordt geboren in
een kansarm gezin. 1  10

ninove 
tegen armoeDe! 
Lig jij er OOk wakker Van?

op 17 oktober is het Werelddag van 

verzet tegen armoede. elk jaar 

vinden op die dag overal in belgië 

activiteiten plaats die de strijd 

tegen armoede in het licht zetten 

(www.17oktober.be)

De stad strijdt mee tegen armoede en 
organiseert daarom in samenwer-

king met Teledienst, het OCMW, Leerpunt, 
Lejo vzw, De Meeander, Amon vzw, RWO-
ARA en CAW Zuid-Oost Vlaanderen  enkele 
activiteiten die in het teken staan van (kinder)
armoede. Het is een bonte mix van informatie, 
ontspanning en bewustwording.

Op zaterdag 17 oktober moet je tussen  
13 uur en 16 uur op het Niniaplein zijn. Om  
13 uur start een fakkeltocht aan de parking 
van het Heilige Harten Instituut, om zo via de 
Colruyt en ’t Vierkant te stappen tot aan het 
Niniaplein. Daar wordt de vuurton aangestoken 
waarin de op karton geschreven kernwoorden 
rond de doelstellingen om lokaal armoede te 
bestrijden, worden verbrand. Hiermee wordt 
aangegeven dat armoede een onrecht is en dat 
we het uit onze stad willen bannen.

Op het plein zijn er verschillende gratis activi-
teiten zoals een zandkunstenaar die met zand 
een portret rond armoede tekent, een rad van 
fortuin om de mensen aan te tonen hoe het 
is om met een leefloon rond te komen en een 
kleine quiz over armoede. Voorbijgangers krij-
gen een stressbal van de Dag van de Armoede.

Daarnaast zullen tussen 30 september en  
30 oktober overal in het straatbeeld spandoe-
ken opduiken, met afwisselend cijfers over 
armoede en slogans over de moeilijke situaties 
waarin mensen in armoede dagelijks overleven.

Ook jij kan een steentje bijdragen, want 
samen geven we een krachtig signaal! 
Hang een geknoopt laken op een zicht-
bare plaats en knoop mee de strijd aan!

Meer info? Teledienst, 054 32 24 54,  
info@teledienst-ninove.be.    

Bijen en nectarminnende insecten zijn 
onmisbaar voor onze voedselpro-

ductie. Ze vliegen vanaf het vroege voorjaar 
van bloem tot bloem op zoek naar nectar. 
Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje 
stuifmeel met zich mee, waardoor ze bloemen 
(o.a. van groenten en fruit) gaan bestuiven. 
Deze bloemen groeien uit tot volwaardige 
vruchten en zaden van onze gewassen. Bij 
mooi weer bezoeken bijen zo'n 1.500 bloe-
men op één dag. Dit maakt van bijen heel 
belangrijke wezens voor onze landbouw en 
botanische biodiversiteit. 

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarmin-
nende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. 
Een belangrijk knelpunt voor zowel (honing)
bijen als andere nectarminnende insecten is 
het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het 

vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aan-
bod aan planten met een goed stuifmeel- en 
nectargehalte is zeer welkom, zoals bijvoor-
beeld krokussen en andere voorjaarsbloeiers.

1 bloembol kan bijenlevens 
redden (5-16 oktober)
De provincie Oost-Vlaanderen roept haar 
inwoners op om het bijenbestand te helpen 
en biedt 19.700 gratis zakjes krokusbollen aan.
Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende 
planten in het voorjaar. Ze kunnen hiermee 
de eerste voedselbron (nectar en stuifmeel) 
vormen voor bijenvolken en solitaire bijen, die 
de winter doorkwamen. Krokusbollen moeten 
maar één keer worden aangeplant. De jaren 
nadien komen ze vanzelf terug. Jaar na jaar 
komen er ook meer bloemen bij. 

Tussen 5 en 16 oktober kan je, zolang de 
voorraad strekt, een gratis zakje krokusbollen 
afhalen in het stadhuis bij de dienst leefmilieu. 
Dit kan tijdens de openingsuren van maan-
dag tot vrijdag tussen 8.30 uur en 12 uur 
en donderdag tussen 16 uur en 19.45 uur.
Je kan als inwoner van Ninove slechts 1 kro-
kusbollenpakket aanvragen per adres en gezin. 
Het zakje krokusbollen kan ook op voorhand 
gereserveerd worden.    

GEZOCHT: 
LUISTERHELDEN VOOR 
HET NAJAAR 2015 ! 
Start basistrainingen voor  
nieuwe vrijwilligers tele-onthaal 

Tele-Onthaal is 24 uur per dag bereikbaar voor een 
gesprek per telefoon of chat. Anoniem, vertrou-
welijk en voor iedereen. Nieuwe vrijwilligers zijn 
hard nodig om de grote vraag naar een anoniem 
luisterend oor te beantwoorden. Om permanent 
bereikbaar te zijn, hebben ze immers vele oren en 
ogen nodig.  In heel Vlaanderen starten dit najaar 
basistrainingen om nieuwe vrijwilligers op te leiden.

In Oost-Vlaanderen start de basisopleiding 
op zaterdag 17 oktober in de gebouwen van 
Tele-Onthaal Gent.

Meer info over de basisopleiding of inschrij-
ven? www.tele-onthaal.be 

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be  
054 31 32 67
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kunSt ateLjee +3
Cursussen tekenen en schilderen  
voor 50-plussers

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mare.vankeer@ninove.be  
054 31 32 82

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 86

Start nieuw cursusjaar

> Tekenen en schilderen: vanaf 
3 september, elke donderdag 
van 9.30 uur tot 12.30 uur of 
van 14 uur tot 17 uur.

> Kantklossen: 29 september, 
27 oktober, 17 november en  
8 december, van 19 uur tot 
21.30 uur.

>  Waar? Lokalen van de acade-
mie, De Kuip, Parklaan 1, Ninove

Tentoonstelling met de 
werken van de cursisten

> Wanneer? 10 oktober tot en 
met 18 oktober

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

> Open: op werkdagen tijdens 
de kantooruren, zaterdag en 
zondag van 14 uur tot 17 uur.

De academie voor Beeldende Kunst Ninove  biedt opleidingen 
voor kinderen van 6 tot 11 jaar, jongeren van 12 tot 17 jaar en 

voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Lagere graad (van 6 tot 11 jaar)

> dinsdag  16.00 uur – 17.40 uur 
> woensdag  13.30 uur – 15.10 uur 
> woensdag  15.20 uur – 17.00 uur  
> vrijdag   16.20 uur – 17.40 uur
> zaterdag  09.00 uur – 10.40 uur 
> zaterdag  10:50 uur – 12.30 uur

Middelbare graad (van 12 tot 17 jaar) 

> vrijdag   17.30 uur – 21.00 uur (1ste – 6de jaar) 
> zaterdag  13.30 uur – 17.00 uur (1ste – 6de jaar)

Hogere graad (volwassenen vanaf 18 jaar)

> Kant en textiel: 
 maandag- en woensdagavond van 18.30 uur tot 22 uur
> Tekenkunst:  
 dinsdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur
 dinsdagavond van 18.30 uur tot 22 uur
 zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12.30 uur 
> Beeldhouwkunst:  
 maandag- en vrijdagvond van 18.30 uur tot 22 uur
     zaterdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur 
> Schilderkunst:       
 dinsdagnamiddag van 13.30 uur tot 17 uur
    maandag- en donderdagavond van 18.30 uur tot 22 uur

Inschrijvingen

Online inschrijven via www.liedekerke.be (rubriek Onderwijs – Gemeen-
telijke Academie Beeldende Kunst ) of op het secretariaat (woensdag 
tussen 13.30 uur en 16.30 uur, zaterdag tussen 9 uur en 14 uur).

Meer info? 

Academie voor Beeldende Kunst, 
Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove, 053 64 55 97, 
gabk@liedekerke.be, www.liedekerke.be (Onderwijs, Academie 
Beeldende Kunst)    

aCaDemie  
beelDenDe 
Kunst  ninove

trage Wegen 
wat Vind je erVan?

Er beweegt wat rond 
trage wegen in Ninove. 

Heel wat mensen (her)ontdekten 
de voorbije maanden bekende 
en minder bekende wegeltjes en 
paden. Vrijwilligers gingen op pad 
om alle trage wegen in onze deel-
gemeenten in kaart te brengen. 
Daarna vroeg de stad aan orga-
nisaties (scholen, landbouwers, 
jeugdbewegingen, wandel- en 
andere sportclubs, socio-culturele 
verenigingen,…) en geïnteres-
seerden om hun opmerkingen 
en suggesties te formuleren. Deze 
bevraging leverde een lange lijst 
voorstellen en ideeën op. 

Nu nodigt de stad iedereen op-
nieuw uit om samen met Trage 
wegen vzw al deze voorstellen 
te wikken en te wegen. Waar de 
meningen uiteenlopen, gaan 

we op zoek naar een compromis. 
Ook nu is jouw mening van tel, 
want op basis van deze evalu-
atieavond werkt Trage Wegen 
vzw een tragewegenplan uit dat 
voorgelegd wordt aan het college 
van burgemeester en schepenen. 
Dat plan zal de basis zijn voor het 
beleid in de toekomst. 

Laat dus je stem horen en kom 
naar de evaluatieavond in jouw 
deelgemeente:

> Denderwindeke-West:  
donderdag 15 oktober om 
19.30 uur, basisschool  
Denderwindeke.

> Denderwindeke-Oost:  
donderdag 22 oktober om 
19.30 uur, basisschool  
Denderwindeke.    
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Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be  
054 31 32 88

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be  
054 33 93 97
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 50 jaar huwelijk
Maurice De Doncker, 

geboren op 28 januari 1942,
met Nelly Van Eeckhoudt, 
geboren op 15 februari 1947.

Gehuwd in Meerbeke op 
8 oktober 1965. Wonend in Ninove.

Franciscus De Weerdt, 
geboren op 8 oktober 1940,

met Judith Jacobs, 
geboren op 28 april 1940.

Gehuwd in Neigem op 8 oktober 
1965. Wonend in Meerbeke.

Luc De Sloover, 
geboren op 27 januari 1944,

met Magda Stradiot, 
geboren op 13 april 1944.

Gehuwd in Outer op 15 oktober 
1965. Wonend in Meerbeke.

Paul De Pril, 
geboren op 7 november 1943,
met Marie-Louise Wijnant, 
geboren op 16 augustus 1944.

Gehuwd in Iddergem op 15 okto-
ber 1965. Wonend in Outer.

Marcel Bellemans, 
geboren op 10 september 1941,
met Christiane Van Asbroeck, 

geboren op 30 mei 1946.
Gehuwd in Ninove op 22 okto-
ber 1965. Wonend in Meerbeke.

  
65 jaar huwelijk
Roger Van Droogenbroeck, 

geboren op 13 september 1932,
met Agnes Galle, 

geboren op 14 februari 1934.
Gehuwd in Appelterre-Eichem 

op 7 oktober 1955. 
Wonend in Appelterre.

Petrus Vanden Hole, 
geboren op 4 maart 1934,

met Elianne Maes, 
geboren op 29 november 1933.

Gehuwd in Waarbeke 
op 8 oktober 1955. 

Wonend in Appelterre.

Herman Heyse, 
geboren op 8 juni 1931, met 

Adrienne Van Den Bossche, 
geboren op 15 februari 1933.

Gehuwd in Voorde 
op 22 oktober 1955. 

Wonend in Nederhasselt.

André Van Laethem, 
geboren op 31 augustus 1932,
met Josephina De Schepper, 

geboren op 24 maart 1934.
Gehuwd in Appelterre-Eichem 

op 26 oktober 1955. Wonend in 
Appelterre.

Van jong naar

ONTVANGST JUBILERENDE GROEPEN
Wenst jouw vereniging n.a.v. haar 50-, 75-, 100-…jarig bestaan in 2015 
ontvangen te worden door het stadsbestuur?

Stuur dan vóór 15 oktober een aanvraag voor deze ontvangst naar de 
dienst evenementen, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove.
Voeg bij de aanvraag een schriftelijke bewijs (stichtingsakte, uitnodiging/
flyer van eerdere feestvieringen…) waaruit blijkt dat de vereniging in 
aanmerking komt voor een jubileumviering.

CONTROLE EN 
SANCTIONERING OP 
DE ZICHTBAARHEID EN  
AANWEZIGHEID VAN HUISNUmmERS

In de politieverordening ter bestrijding van verschillende vormen van over-
last, beter bekend als GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) staat 
de verplichting om je huisnummer duidelijk zichtbaar omhoog te hangen:
>  op de voorgevel naast de toegangsdeur
>  op de voorgevel aan de kant van de toegang als de toegang tot het 

gebouw of de woning zich in één van de zijgevels bevindt
>  als het gebouw meerdere woongelegenheden bevat: busnummer op 

de brievenbus en op de huisbel

Het huisnummer moet vanaf de openbare weg goed zichtbaar en 
leesbaar zijn. Als dit omwille van de inplanting van het gebouw of de 
woning niet mogelijk is, moet het huisnummer aangebracht worden 
aan de straatkant (bijvoorbeeld op de toegangspoort, de afsluiting, de 
tuinmuur of de brievenbus).

Een goede zichtbaarheid is heel belangrijk voor de hulpdiensten. De 
wijkpolitie zal vanaf 1 januari 2016 regelmatige controles doen. Is het 
huisnummer niet of niet goed aangebracht, zal dit doorgestuurd worden 
naar de GAS-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 overtreding, 200 euro bij een 
vijfde overtreding en 250 euro bij een zesde en volgende overtreding.

nieuw!  
Sport goedkoper 
na school
De sportdienst stapt in in het 
project ‘sport na school’, een 
organisatie van SVS en Bloso. 
Hierdoor kunnen leerlingen van 
het secundair onderwijs sporten 
aan democratische prijzen.
In Ninove kan dit bij Fitness 
Adesso, in zwembad De Kleine 
Dender en in de lessen Zumba in 
sporthal ’t Sportstekske.

>  Fitness Adesso: van maandag tot 
vrijdag, telkens van 16 tot 18 uur

> Zwemmen in zwembad De 
Kleine Dender: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag: van 
15.30 tot 18 uur, woensdag: 
van 11.30 tot 14 uur

>  Zumba in sporthal ’t Sportsteks-
ke: woensdag van 14 tot 15 uur

Kostprijs:
> Periode 1: 5 oktober 2015 tot  

4 december 2015 + 4 januari 
2016 tot 29 januari 2016: 30 euro

> Periode 2: 1 februari 2016 tot  
14 mei 2016: 30 euro

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

Je kan de SNS pas en de folder met 
bijkomende inlichtingen krijgen via 
de school of de sportdienst. 

ninofse  
Sportkrasjel 
Zaterdag 28 november kan je 
opnieuw naar De Ninofse Sport-
krasjel (vroegere Sportnacht). 
De Sportraad en de sportdienst 
verkiezen dan de laureaten in de 
verschillende sportcategorieën, 
maken de beste vrijwilliger en de 

beste organisatie bekend, en ken-
nen een “Lifetime Achievement 
Award” toe. Sportclubs mogen 
een vrijwilliger voordragen voor de 
verkiezing van beste vrijwilliger. 

Wie in Ninove woont of er gebo-
ren is en wie in clubverband of 
als individuele sporter bijzondere 
aandacht genoot voor één of 
meerdere sportprestaties en 
denkt in aanmerking te komen 
voor kandidaat sportlaureaat, kan 
zelf zijn kandidatuur indienen bij 
de sportdienst. 
Het reglement lees je op 
www.sportraadninove.be.
Clubs aangesloten bij de sport-
raad moeten hun kandidaturen 
ten laatste maandag 26 oktober 
binnenbrengen bij de sportdienst.

De prestaties waarvoor je in 
aanmerking kan komen, moeten 
geleverd zijn tussen 28 oktober 
2014 en 26 oktober 2015.

Iedereen is welkom op de 
Ninofse Sportkrasjel op zaterdag 
28 november vanaf 20 uur in de 
cafetaria van de sporthal 
‘t Sportstekske. 

nieuw! Cursus line 
dance voor  
50 plussers
Elke woensdag van de maand 
oktober kan je naar de cursus line 
dance in sporthal ’t Sportstekske, 
telkens van 9.30 uur tot 11 uur. 
De eerste les line dance start op 
maandag 5 oktober.
Deelnameprijs: 3,60 euro per les 
of 2 stempels op de senioren-
sportkaart.
Graag op voorhand inschrijven 
bij de sportdienst.

sportinfo

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be  
054 31 32 59 



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

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.

wieLerwedStrijd 
appelterre 

junioren en nieuwelingen 
11 oktober

kerMiSSen 
Lieferinge: 4 oktober
appelterre: 4 oktober
         18 oktober
appelterre station: 11 oktober

op vrijdag
zon- en 
feestdagen

ma - di - do:
6u30 tot 10u00

en 14u00 tot 18u00
woe: 6u30 tot 12u30
za: 7u00 tot 14u00

U vindt ons 
ook terug op 

www.broodenzo.be 

en op 

Ambachtelijk brood op steen gebakken

Ontdek ons ruim assortiment 
ovenvers brood!

De nieuwe klok 
in motion ...
> Evenementen
> Busuitstappen

> Maandelijkse lunch met muziek
> Studentenacties

> Promo’s
> Nieuwjaarsfuif (1jan)

Graanmarkt 2 - 9400 Ninove 
0473 92 29 09

Openingsuren
Ma.  gesloten
Di.  7.30 uur - ...
Woe.  10 uur - ...
Do.  10 uur - ...
Vrij.  10 uur - ...
Zat. 10 uur - ...
Zon. 10 uur - ...

De Nieuwe Klok



Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

Para Mi - Four Roses - K-Design

Bij aankoop van
250 euro gratis Tasje*

Zondagen 
4 en 18 oktober

open van 13u tot 17u

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

zolang de voorraad strekt,
1 per klant

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 

www.amplifon.be  0800 94 229
*test zonder medisch doel **voorwaarden in uw hoorcentrum

Ontdek de sleutel tot een goed 
gehoor bij Amplifon.

Maak van 1 t.e.m. 12 september 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*

GRATIS
HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE
ZONDER AANKOOPVERPLICHTING**

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5, 9400 Ninove • Tel.: 054 50 35 05

Maak nu een afspraak!

ONTHAALOUDERS 
in GROOT-NINOVE

Wij bestaan 35 jaar en daar zijn 
wij trots op !!!

In de week van 10 tot 18 oktober hangen wij 
vlag en wimpel uit !

Zoekt U opvang voor uw kindje?
Wil jij als onthaalouder werken bij ons? 

Vrijblijvend inlichtingen:
(070)24 60 41

elke werkdag van 9u - 14u
Kluisweg 13, 9400 Ninove.

LKOninove@LandelijkeKinderopvang.be
Website: www.landelijkekinderopvang.be

Met vlag en wimpel
Landelijke Kinderopvang

www.amplifon.be  0800 94 229
*test zonder medisch doel **voorwaarden in uw hoorcentrum

Ontdek de sleutel tot een goed 
gehoor bij Amplifon.

Maak van 1 t.e.m. 12 september 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*

GRATIS
HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE
ZONDER AANKOOPVERPLICHTING**

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5, 9400 Ninove • Tel.: 054 50 35 05

Maak nu een afspraak!

www.amplifon.be  0800 94 229
*test zonder medisch doel **voorwaarden in uw hoorcentrum

Ontdek de sleutel tot een goed 
gehoor bij Amplifon.

Maak van 1 t.e.m. 12 september 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*

GRATIS
HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE
ZONDER AANKOOPVERPLICHTING**

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5, 9400 Ninove • Tel.: 054 50 35 05

Maak nu een afspraak!

Deelnemer Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober



Is hij jouw type?

Doe de test op Facebook en 
bepaal jouw tegeltype! 

Geniet van onze vaste service:
•	 Zelfplaatskorting,	zonder	vragen!
•	 4	verdiepingen	keuze
•	 Begeleiding	door	tegelcreatieven..
•	 GRATIS	uitleendienst:	tegelsnijder,	zuignappen...
•	 Scherpe	prijzen	en	uitstekende	kwaliteit

Veronove Tegels Ninove:
VOOR AL JOUW TEGELS EN NATUURSTEEN

www.facebook.com/creatiefmettegels


