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15/09/2022

Compagnie Gorilla

Hans en Grietje

2de en 3de kleuterklas

13/10/2022

Compagnie Paprika

Capricciosa

1ste, 2de en 3de kleuterklas

10/11/2022

4Hoog

Hier en daar

1ste, 2de en 3de kleuterklas

16/02/2023

Mime Wave

Thuis

Instap-,1ste, 2de en 3de kleuterklas

30/03/2023

Theater Froefroe

Zippi

2de en 3de kleuterklas

HET EI

Het lelijke eendje

1ste, 2de en 3de kleuterklas

30 & 31/05/2023

C

PR

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs
16/09/2022

Compagnie Gorilla

Hans en Grietje

1ste graad

17/11/2022

Tal & Thee

Wars

2de en 3de graad

12/01/2023

Technopolis on Tour

Rond Bo(llen)

1ste, 2de en 3de leerjaar

13/01/2023

Technopolis on Tour

Op wereldreis met Noa

4de, 5de en 6de leerjaar

02/02/2023

Sprookjes enzo

Kat met laarzen

1ste graad

28/03/2023

Muzand

Sprookjes en legendes

1ste graad

31/03/2023

Laika

Vuur/toren

2de en 3de graad

Secundair onderwijs

2

13/09/2022

’t Goesting

Bobijn

2de en 3de graad verzorging

27/10/2022

Fernand

Niet echt, wel waar

1ste graad

18/11/2022

Stilte

Academie MWD

3de graad

19/01/2023

Theater Tieret

Zeefier

1ste graad

31/01/2023

Deezillusie

Nievanier

2de graad

20/04/2023

Lodewijk/Louis

Hamlet Hamletsson

2de en 3de graad
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Compagnie Gorilla

Hans en Grietje
Spel:
Jona den Aantrekker
Jan Sas, Alain Rinckhout
Dave Nauwelaerts
Concept en regie:
Willem Verheyden naar
Grimm en Humperdinck
Decor:
Filip Cluckers
Vick Verachtert

4 spelers - 7 deuren - 101 verrassingen
Hans en Grietje – de deurenkomedie is een humoristisch, hilarisch en woordarm koldersprookje.
Een slapstickvoorstelling die stretcht langs alle
kanten! Zelfs de deuren stretchen...
Niets is wat het lijkt.
Chaos alom.
Alles loopt fout voor Hans en Grietje.
Vergissingen en misverstanden stapelen zich op in
een absurd vreemd bos.
Mmmm, jaaaa, snoep kan zo lekker zijn en Hans
Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas

Donderdag
15 september 2022 Max. aantal leerlingen per voorstelling: 160
10.30 uur (optie) Speelduur: ongeveer 45 minuten
en 13.30 uur Prijs per leerling: € 4,50

en Grietje hebben niet veel nodig om verleid te
worden. Hoe zou je zelf zijn als je al dagen niets
meer te eten kreeg en er opeens zoveel lekkers
voor je neus staat?
Maar die deur hadden ze beter niet geopend!
Het publiek wordt in 2 groepen verdeeld en neemt
plaats aan de 2 kanten van de deurenrij. Aan de
ene kant spelen Hans en Grietje, aan de andere
kant hun ouders, enkele dieren en de heks ... tot ze
wisselen van kant.
Het verhaal wordt 2 keer gespeeld, maar de 2de
keer is toch weer verrassend onverwacht anders!
Benieuwd naar de andere kant én de extra’s?
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Beeldconcept:
Yo Bisschops
Spel / Muziek:
Griet De Geyter
Katrien Vercauter

Compagnie Paprika

Capricciosa

[kaprit’tsjo:za] =
1. grillig, wispelturig, veranderlijk,
zonderling, vreemd
2. Italiaanse pizza met mozzarella,
gekookte ham, champignon, artisjok en
tomaat, soms ook met olijven, basi licum en ei

Met muziek van:
Alessandro Scarlatti
Francesco Durante
Giulio Caccini
Antonio Caldara
Giovanni Legrenzi
ea

Donderdag
13 oktober 2022
10.30 uur en
13.30 uur (optie)
4

Mmmm, pizza… Heerlijk toch!
Maar vooraleer je pizza op je bord belandt, leggen
de ingrediënten een lange weg af.
De weg van zaadje tot bloem tot bodem, de weg
van koe tot mozzarella, de weg van pitje tot olijf…
In ‘Capricciosa’ brengt Compagnie Paprika deze
lange weg tot leven. Op het podium staan tafeltjes
waarop diverse scènes worden opgebouwd met
rommel, afval en wegwerpmateriaal.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de kleuterklas
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 120
Speelduur: ongeveer 45 minuten
Prijs per leerling: € 4,50

Door instant camerawerk en rechtstreekse projecties worden deze scènes in beeld gebracht en
verandert de rommel in een afgewerkt verhaal.
Een lang proces gaat ook gepaard met heel wat
verschillende emoties.
Gelukzaligheid, voldoening, boosheid, frustratie,…
de tonen van de ‘Arie Antiche’ nemen je mee doorheen deze grillige en wispelturige emoties!
Een woordeloze voorstelling waarin niets is wat
het lijkt, of niets lijkt wat het is!

4Hoog

Hier en daar
Frans Van der Aa, de eeuwige
impressionist
Lien Wildermeersch, Evelien Van
Hamme en Debbie Crommelinck,
het trio-met-een-hoekje-af
Liesa Van der Aa, de out-of-the box
componiste en sidekick Ephraim Cielen
Jana Roos, de flamboyante costumière
Kris Van Oudenhove, de ontroerende
wereldschepper
Zeno Verlee, onze man van het klanken lichtspel
Maaike Scheltjens, de rots in de
branding productiemadam
Coproductie: Perpodium
Affiche: Gerard Leysen - Afreux
Foto’s: Jeroen Vanneste

Het is waar
soms ben ik HIER, maar liever DAAR.
Omdat DAAR veel mooier is dan HIER
DAAR kan ik alles zijn
Alles wat ik dromen kan
Soms is HIER maar hier
En DAAR is overal
Maar soms…… is hier ook fijn
Waar wil ik nu het liefste zijn?
HIER of DAAR of DAAR of HIER?
Ik doe mijn ogen dicht
Droom ik dan?
Donderdag
10 november 2022
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur

HIER & DAAR
‘Het werkelijke kenmerk van intelligentie is niet
kennis, maar verbeeldingskracht’. (Einstein)
De laatste productie van Frans Van der Aa, als
artistiek leider van 4Hoog, is niet zomaar een
voorstelling. Het is een ode aan de verbeeldingskracht van kleuters. Frans creëert, samen met een
bonte artistieke ploeg, een wereld waarin alles
kan, waarin je alles kan zijn: een sneeuwman, een
onderwatersnorkelober of een prinses. Een wereld
waarin je hier kan zijn en toch ook daar.
Een kleurrijke, muzikale en fantastische ervaring
voor kleuters.
Met de steun van de taxshelter van
de Belgische Federale Overheid

Doelgroep: 1ste , 2de en 3de kleuterklas
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 150
Speelduur: ongeveer 45 minuten
Prijs per leerling: € 4,50
5
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Mime Wave

Thuis

In huis voelt Ana zich veilig en thuis. Thuis heeft ze
haar hondje Djonnik en hangt haar eigen schilderij aan de muur. Dan blaast een storm haar huis
zomaar weg. Nu moet Ana op zoek gaan naar een
ander huis.
Naar een huis waar ze zich weer thuis kan voelen.
Op haar zoektocht komt ze allerlei aardige dieren
tegen. Kan ze misschien bij een van hen wonen?
Maar de huizen van dieren zijn niet geschikt voor
mensen. Eindelijk vindt ze een huis waarin ze kan
wonen. Toch voelt Ana zich nog niet gelukkig. Want
hoe maakt ze van een vreemd huis weer haar thuis?
‘Thuis’ is een betoverende solovoorstelling waarin
Anastasiia het publiek meeneemt in de door
haarzelf geïllustreerde wereld met geprojecteerde
animaties.

Donderdag
16 februari 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur
6

Doelgroep: Instapklas, 1ste , 2de en 3de kleuterklas
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 120
Speelduur: 40 minuten + 10 minuten naspel
Prijs per leerling: € 4,50

Theater Froefroe

Zippi

Een voorstelling voor jong en klein publiek.

Met:
Fien Van Der Aa
Annelore Stubbe
Arne Leurentop
Naomi Celis (stage)
Techniek:
Koen Vanhoecke
Regie:
Annelore Stubbe
(assistentie Marc Maillard)
Live muziek van
de ganse cast
Poppen, props en decor:
FroeFroe atelier

Donderdag
30 maart 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur

Deze voorstelling is geïnspireerd op het bekroonde boek “Heb jij misschien Olifant gezien.” van
David Barrow.
Een jongen speelt verstoppertje, helemaal alleen.
Dat is niet zo handig want hij vindt zichzelf nooit
terug.
Op een dag begint zijn verstopplaats te bibberen en te beven, te
grommen en te leven, te groeien
en te … spreken! Zo ontmoet het
jongetje een olifant die heel graag
mee verstoppertje wil spelen.
Het jongetje begrijpt er niks van.
Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze zijn te groot, gewoon.
Maar vooroordelen kunnen zooooo
fout zijn!

Wanneer zie je iemand echt staan? Hoe anders
mogen vrienden zijn ?
Een filosofische vragen waarop deze kleutervoorstelling een hilarisch antwoord geeft.

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de kleuterklas
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 150
Speelduur: 50 minuten
Prijs per leerling: € 4,50
7
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Bij ‘Het lelijk eendje’ zijn
er 3 spelers (muzikantenpoppenspelers) “live”
op de scène:
Bo Spaenc
Milly Jennes
Dries Bellinkx
Coproductie:
Perpodium en
Schouwburg Noord Antwerpen
Met de steun van:
de taxshelter van de
Belgische Federale
Overheid via Cronos
Invest

Het Ei

Het lelijke eendje
Een handmade update van het bekende
sprookje van Andersen.
Hilarisch snaterend en taterend toneel vol
dolle livemuziek en zotte poppen.
een nest eendenkuikens kruipt uit het ei
maar er is me daar toch één mottigaard bij…
pluizig en geel, ranzig en scheel
moeder eend fronst: is dat er ook ene van mij?
De wervelende opgenomen vertelstem van
Warre Borgmans neemt je mee langs waterpartijen, naar brekende eierschalen, rietveldjes
en verdoken vijanden…
Bo Spaenc (live muziek, audio-, stemmetjes- en
geluidskwaakzalverij) en Milly Jennes (poppen- en
objecten-gefladder) duikelen onder in dit vertrouwde verhaal. Ze toveren deze breekbare klassieker
om tot een dolkomisch nest vol frisse twists en
verrassende vondsten voor oren en ogen.
Dinsdag 30 mei 2023
10.30 uur (optie) en 13.30 uur
Woensdag 31 mei 2023
10.30 uur

8

Bo Spaenc maakt
swingend
muziektheater voor
kids. Jarenlang was
hij artistiek leider
van Muziektheater
de Kolonie (oa de
4+ hits ”Bizar”, Umm”,
”Manneke Tap”,…). Hij
maakte oa ook alle
muziek en geluidjes voor
Bumba en richtte de Chain
Gang op (voorloper van Het
Geluidshuis).
Milly Jennes is poppenmaakster/speelster op
internationaal niveau.
HET EI is het pop-upverbond tussen deze drie
artiesten met een groot en zot hart voor kleuters.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de kleuterklas
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 120
Speelduur: 45 minuten
Prijs per leerling: € 4,50
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Compagnie Gorilla

Hans en Grietje
Spel:
Jona den Aantrekker
Jan Sas, Alain Rinckhout
Dave Nauwelaerts
Concept en regie:
Willem Verheyden naar
Grimm en Humperdinck
Decor:
Filip Cluckers
Vick Verachtert

4 spelers - 7 deuren - 101 verrassingen
Hans en Grietje – de deurenkomedie is een humoristisch, hilarisch en woordarm koldersprookje.
Een slapstickvoorstelling die stretcht langs alle
kanten! Zelfs de deuren stretchen...
Niets is wat het lijkt.
Chaos alom.
Alles loopt fout voor Hans en Grietje.
Vergissingen en misverstanden stapelen zich op in
een absurd vreemd bos.
Mmmm, jaaaa, snoep kan zo lekker zijn en Hans
Doelgroep: 1ste graad

vrijdag
16 september 2022 Max. aantal leerlingen per voorstelling: 160
10.30 uur en Speelduur: ongeveer 45 minuten
13.30 uur (optie) Prijs per leerling: € 4,50

en Grietje hebben niet veel nodig om verleid te
worden. Hoe zou je zelf zijn als je al dagen niets
meer te eten kreeg en er opeens zoveel lekkers
voor je neus staat?
Maar die deur hadden ze beter niet geopend!
Het publiek wordt in 2 groepen verdeeld en neemt
plaats aan de 2 kanten van de deurenrij. Aan de
ene kant spelen Hans en Grietje, aan de andere
kant hun ouders, enkele dieren en de heks ... tot ze
wisselen van kant.
Het verhaal wordt 2 keer gespeeld, maar de 2de
keer is toch weer verrassend onverwacht anders!
Benieuwd naar de andere kant én de extra’s?

9
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Concept en spel:
Maarten Van Aerschot
Reineke Van Hooreweghe
Live muziek:
Toon Van Mierlo
Pascale Rubens
Live zang:
Bas Van Damme
Animatiefilm:
Jeroen Ceulebrouck
Sofie Vandenabeele
Poppen:
Evelyne Meersschaut
Technisch ontwerp:
Robbe Mols

Donderdag
17 november 2022
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur
10

Tal & Thee

WARS

WARS speelt zich af tegen de achtergrond van
een bruisende grootstad, waar aan de rand, in
de haven, een bonkige man woont. Wars is een
eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die
samen met zijn dochter Luttel hoog in een kraan
woont. De kleine Luttel beweegt zich vrij door dit
ruwe onbehouwen stukje stad en keert elke avond
huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes
en vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat
niet in haar jaszak past en beweegt, een wezentje
dat ze niet meteen kan thuisbrengen.
In 2021 viert Tal en Thee zijn tiende verjaardag. In
dit feestjaar brengt het gezelschap makers en spelers uit eerdere voorstellingen samen, aangevuld
met nieuw jong talent: de muzikanten van Naragonia (BOOM), Reineke Van Hooreweghe (Octavio’s
Elektro en De Roofkes), Maarten Van Aerschot en
de jonge contratenor Bas Van Damme. Ze bouwen
voor WARS een kleurrijk, magisch universum.
Doelgroep: 2de en 3de graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 200
Speelduur: 60 minuten
Prijs per leerling: € 4,50

Live muziek en zang, poppenspel en de animatiefilm van zowel Sofie Vandenabeele (BOOM) als
Jeroen Ceulebrouck (De Roofkes) verwoorden,
verbeelden en verklanken deze gloedvolle fonkelende wereld.
Een muzikaal en visueel verhaal dat zich leest als
de afdruk in een vuursteentje: caleidoscopisch
fabelachtig fascinerend.
Het archief van de dingen: groot en klein samen
aan de slag voor en na de voorstelling
In de voorstelling komt de kleine Luttel elke dag
thuis met haar zakken gevuld met grote en kleine
schatten: takjes, stenen, dopjes, papiertjes,…
Ogenschijnlijk onbenullige spulletjes die ze verzamelt en koestert.
Elke klas krijgt na de voorstelling een eigen ‘Archief van de Dingen’ mee naar school, gevuld met
kleine schatten en een boekje. Als start van een
bijzondere verzameling, iets om te koesteren en
vooral zelf aan te vullen.

Technopolis on tour

Rond Bo(llen)

Er is niets zo leuk als cadeautjes uitpakken! Zo
leuk, dat wat er precies in zit niet altijd het belangrijkste is… Toch? Zo is voor Bo Bolleboos vooral
de vorm belangrijk. Een pakje in de vorm van een
kubus, een cilinder, een kegel, een piramide of
een balk zijn allemaal wel leuk, maar niets – maar
dan ook niets – kan Bo meer doen stralen dan een
cadeautje in de vorm van een bol. Bo verzamelt
namelijk álles wat bolvormig is. Het toeval wil
dat Bo vandaag jarig is en op het punt staat om
het papier van een wel heel bijzonder bolvormig
cadeautje af te scheuren.

Donderdag
12 januari 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur

Doelgroep: 1ste , 2de en 3de leerjaar
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 300

Alle ogen staan op Bo gericht, die voor een keer in
het middelpunt van de belangstelling staat. Bo’s
ultieme droom? De zon, de allergrootste bol in ons
zonnestelsel, aan de collectie toevoegen! Ben jij
benieuwd of Bo deze missie met succes afrondt?
Reken al maar op een wervelende show – met
onder meer een écht pingpongkanon – die volledig
rond bollen draait!

Speelduur: 40 minuten
Prijs per leerling: € 4,50
11
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Technopolis on Tour

O

Op wereldreis met Noa
In Noa schuilt een échte avonturier. Helemaal
alleen de wereld rondreizen? En op de meest
afgelegen plekken dieren (ook gevaarlijke zoals
schorpioenen) tellen voor de wetenschap? Noa
doet niets liever! Toch heeft onze dappere jonge
reiziger tijdens elke reis al best wat hindernissen
moeten overwinnen. Gelukkig is Noa bijzonder
vindingrijk en altijd wel voor een nieuw experiment
te vinden…
Wat als je in de woestijn wil douchen? Wat als je in
niemandsland je handdoek wil proper maken als je
er maar één bij had? Tijdens deze show neemt Noa
je mee op avontuur naar alle continenten. Gaandeweg ontdek je hoe je met een gezonde dosis
‘plantrekkerij’ en creativiteit meer uitdagingen kan
overwinnen dan je ooit voor ogen hield!

Vrijdag
13 januari 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur
12

Doelgroep: 4de, 5de en 6de leerjaar
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 300
Speelduur: 40 minuten
Prijs per leerling: € 4,50

Sprookjes enzo

Kat met laarzen
Spel:
Jo Jochems
Concept & scenografie:
Marcello Chiarenza
Regie & licht:
Pietro Chiarenza
Grafisch ontwerp &
kostuums:
Lieve Wouters (LieveHelp)
Coproductie:
Perpodium
Met de steun van de
Tax Shelter maatregel
van de Belgische
Federale Overheid

Donderdag
2 februari 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur

Een ondeugend verhaal op
kousenvoeten
Hé jij .., ja jij .., ik heb het tegen
jou!
Zou jij een kat vertrouwen die
laarzen aan heeft en kan praten?
Wij niet, of wacht… misschien toch wel?
Deze kat is wel een ongelofelijk beest: hij kan
toveren!
Ik heb horen zeggen dat hij een bedelaar in een
prins heeft veranderd, en een reus in een muisje…
En dan heeft hij er ook nog voor gezorgd dat zijn
baas een kasteel kreeg en met de dochter van de
koning kon trouwen!
Die kat dus… die met laarzen!
Doelgroep: 1ste graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 200

We verwachten je, tussen het stuivende bloem van
onze windmolen. We vertellen je een verhaal dat
je misschien al gehoord hebt, maar dat je vast nog
nooit gezien hebt zoals wij het je kunnen laten zien.
Kat met laarzen is poëtisch theater vol verbeelding.
Alweer een betoverende voorstelling van Sprookjes enzo!
Miaaauw!

Speelduur: ongeveer 50 minuten
Prijs per leerling: € 4,50
13
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Muzand is een samenwerking tussen multi-instrumentalist Raphaël De Cock en zandkunstenares
Colette Dedyn (finaliste Belgium’s Got Talent
2021).

Muzand

Sprookjes en legendes
Muzand, dat is muziek… en zand!
Muzikale vertellingen voor jong en oud, live
gespeeld op tal van unieke instrumenten én live
uitgebeeld in zandtekeningen, met projectie op
groot scherm.

Dinsdag
28 maart 2023
10.30 uur en
13.30 uur (optie)
14

Doelgroep: 1ste graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 100
Speelduur: 45 minuten
Prijs per leerling: € 4,50

Met bijzondere stemtechnieken, gezangen en klanken van exotische muziekinstrumenten uit de vier
hoeken van de wereld, creëert Raphaël De Cock
akoestische soundscapes, deels geïmproviseerd,
die de betoverende indrukken suggereren aan het
begin van legendes, mythes, filosofische verhalen,
denkbeeldige wezens... Met handen en vingers,
en met een speciale soort zandkorrels tovert
Colette Dedyn de mooiste figuren, landschappen,
gezichten en dromen.
Wonderschoon om te zien.
Tot de verbeelding sprekend om te horen.
Legendes, sprookjes en de natuur zijn de uitgangspunten voor de creaties van Muzand.
“De legende van de ontdekking van zijde”,
“Sneeuwwit vogeltje” en de presentatie van de
“Vier Elementen”… om er maar enkele te noemen.

Concept en regie:
Michai Geyzen
Spel:
Ephraïm Cielen
Boris Van Severen
Robbert Vervloet
Dans:
Yoh Morishita
Muziek:
Ephraïm Cielen
Choreografie:
Young-Won Song
Scenografie:
Peter De Bie
Dramaturgie:
Mieke Versyp
Kostuums:
Vick Verachtert
Lichtontwerp:
Thomas Stevens

Laika

Vuur/Toren
Sommige mensen zorgen voor anderen. Van ‘s
morgens tot ‘s avonds. Dag in, dag uit. Hun hele
leven lang. Ze zorgen omdat het hun lot is of een
gave of gewoon uit naastenliefde. Ze hopen dat
iemand ooit voor hen zal zorgen.
Sommige mensen houden een vuur brandend in
een toren. Te midden van de woeste oceaan, in
weer en wind, met gevaar voor eigen leven. Alleen
maar opdat anderen veilig thuis geraken.
Maar wie loodst hen doorheen het woelig water
naar een veilige haven, als ze oud of moe of ziek
zijn? En wat als iedereen hen vergeten is? Hoe lang
houd je het vuur in de toren en het vuur in je hart
brandend?
Doelgroep: 2de en 3de graad

Vrijdag Max. aantal leerlingen per voorstelling: 200
31 maart 2023
13.30 uur Speelduur: ongeveer 60 minuten
Prijs per leerling: € 4,50

Michai Geyzen maakt opnieuw een voorstelling
voor jonge kinderen. Dit keer inspireert hij zich op
het fascinerende, vaak geromantiseerde beroep
van de vuurtorenwachter: moedige mannen - of
vrouwen – die bereid zijn extreme eenzaamheid
en zware stormen te verduren. Rare snuiters,
gestrand tussen wal en schip, overgeleverd aan de
natuurelementen en aan elkaar.
Vuur/toren is net als Über-ich en De passant
(2017) een visuele, dynamische, dansante en
tragikomische voorstelling. Over de drie laatste
vuurtorenwachters ter wereld die door iedereen
vergeten zijn. Drie wachters die de grond onder
hun voeten verliezen als ze in de armen lopen van
het enige wezen ter wereld dat hen bleef koesteren: de zee.
15
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’t Goesting

Bobijn

Ze dansen en beven, nemen je
vast, sleuren je mee. Soms zitten
ze in een hoekje en hoor je ze
niet. Soms schreeuwen ze om
aandacht. Wat zeker is: elke dag
zijn ze met wat meer. En Bob? Bob
is zijn Bobijn kwijt. En later nog eentje. Hij
protesteert, is kwaad, gelaten en soms triest.
En later nog eentje. Is Bob nog steeds Bob?
Zelfs zonder zijn Bobijn?
BOBIJN is een voorstelling over het vergeten van
herinneringen. En wat dat doet met een mens en
zijn omgeving. BOBIJN biedt herkenning en wil
handvaten aanreiken aan familie, personeel en
mantelzorgers van personen met dementie.
Dinsdag Doelgroep: 2de en 3de graad Verzorging
13 september 2022 Speelduur: 60 minuten + nagesprek
13.30 uur Prijs per leerling: € 5,00
16

“Neem ik hier zoveel ruimte in?
Ik dacht dat de plek in mijn hoofd groot was.
Er is ruimte om te ademen. En te dromen.
‘t Is er uitgestrekt, zoals de savannes.
De plek in mijn hoofd is groot
maar fysiek neem ik minder plek in.”

Van:
Steven Beersmans
Heleen Desmet
Bram Kelchtermans
Sabien Van Moorter
Carl von Winckelmann
Jonas Van Thielen
Spel:
Steven Beersmans
Tijs Verbrugge
Heleen Desmet
Brenda Corijn
Bram Kelchtermans
Sabien Van Moorter
Pleun van Engelen
Jonas Van Thielen
Techniek: Bregt Janssens
Productie: 30CC

Donderdag
27 oktober 2022
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur

Fernand

Niet echt,
wel waar
‘Niet echt, wel waar.’
is een voorstellingvoorstelling. Een
voorstelling over
voorstellingen en alles wat daarbij komt
kijken. Vier acteurs
nemen je mee langs
de geheimen, codes en afspraken van het theater.
Waarom gaat het licht uit in het begin? Wat voor
verhalen bestaan er allemaal? Hoe werkt ‘acteren’? En wat is een goed einde?

‘Niet echt, wel waar.’ is een speelse inleiding tot
het medium theater voor de eerste graad van het
middelbaar.
‘Niet echt, wel waar.’ is wel degelijk een theatervoorstelling.

Doelgroep: 1ste graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 200
Speelduur: ongeveer 75 minuten
Prijs per leerling: € 5,00
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Cast:
Arthur Hertecant
Bas Vermaele
Eleonore Coigniez
Hanne Van Brecht
Jana Ghijsels
Helena Van Himbeeck Lara
De Bruyn
Laura Vander Heyden
Lotte De Grom
Maaike Billiet
Marck Youmbi Kemgang
Mats Lambrecht
Sarah Roes
Regie:
Barbara Honnay

Vrijdag
18 november 2022
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur
18

Academie MWD Ninove

Stilte

Een sterke jonge cast
Een fantastisch team
Een zelfgeschreven tekst
Een eigen creatie
Een verrassend slot
Bijna dagelijks komt het fenomeen van cyberpesten in de media. En de laatste tijd zijn er heel wat
initiatieven waardoor de ernst van dit probleem
eindelijk wordt ingezien. Ook wij willen dit bespreekbaar maken. Vandaar deze voorstelling... In
hun eigen taal vertellen 12 jongeren hoe zij leerkrachten, ouders en de wereld zien…. Soms hard,
soms puberaal, soms zo confronterend. In een
jongerencultuur vol sociale media geven ze hun
visie op de maatschappij. Want... hoeveel likes heb
Doelgroep: 3de graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 200
Speelduur: 60 minuten
Prijs per leerling: € 5,00

je nodig om je goed te voelen? Hoeveel likes heb je
nodig om je machtig te voelen? Hoeveel likes zijn
er nodig alvorens iemand de controle over zichzelf
verliest? Doordat de tekst werd geschreven door
hun leeftijdsgenoten en deze hem ook spelen,
zullen de jongeren in de zaal zichzelf herkennen in
een bepaald personage. De spelers stellen zich 1
voor 1, wat het identificeren nog meer versterkt.
Zo kunnen ze tijdens de voorstelling hun personage volgen en spelen ze als het ware mee in de
voorstelling. Maar ook voor volwassenen zullen
sommige situaties niet onbekend zijn… Hoe groter
de identificatie, hoe groter het shockeffect…

Theater Tieret

Zeefier

Dit is het verhaal over een eiland in de zee.
Spel:
Hans Van Cauwenberghe
Joost Van den Branden
Scenario en tekst:
Joost Van den Branden
Coaching:
Walter Janssens
Poppen:
Patrick Maillard
Decor:
Bart Picavet
Kostuums:
Heidelinde Vereecke
Techniek:
Steven Bosmans
Co-productie:
CC Sint-Niklaas
Deze locatievoorstelling
kwam tot stand i.s.m.
Stad Sint-Niklaas.

Donderdag
19 januari 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur

De vrouwen houden hun adem hier in, telkens het
schip van hun mannen het zeegat invaart. Uren,
dagen, weken, soms een kleine eeuwigheid. Pas wanneer het schip terug uit de golven oprijst, laten ze een
zucht tussen hun tanden ontsnappen. Eén lange zucht
tot de trossen vastgeknoopt worden, de longen zich
opnieuw kunnen vullen met zoute zeelucht. Dan start
het feest en weerklinkt alom muziek. En elke keer
verweren de zilte harten wat meer. In en uit, in en uit;
de mannen hun schepen, de vrouwen hun adem.
Maar soms … soms komt het schip niet meer terug.
Dan heerst de stilte en start het wachten. De tranen
vloeien pas later, wanneer alle hoop is opgedroogd.
Zo stijgt het water van alle zeeën steeds meer
en meer. Zoute zeeën vol verdriet want verdriet
smaakt niet zoet. Tot alles wat er is … water is.

Na het uiterst succesvolle MENEER LINH (ruim 250
voorstellingen tussen 2016 en 2022) presenteert
Tieret zich voor een tweede keer aan een 12+
publiek. Samen met het beloftevolle, internationaal
gelauwerde Desguin-strijkkwartet (winnaar Supernova Classics 2020!) maken we met ZEEFIER een
poëtische voorstelling over aantrekken en afstoten,
over verlangen en gemis, over afscheid en weer
thuiskomen. Een verhaal dat in alle eenvoud pijnlijk
dicht aanschuurt tegen de actuele realiteit van
ecologische transitie, migratie en globalisering. De
expertise die Tieret opbouwde inzake verhalend,
beeldend theater maakt het mogelijk de dialoog
aan te gaan met ons jonge doelpubliek, ook over
thema’s die moeilijker onder woorden kunnen gebracht worden. We creëren hiervoor een heel nieuwe theatertekst, waarbij de prachtige latex-mimiek
poppen en beelden zowel de humor als de poëzie
in het verhaal versterken. Hierbij werkt de prachtige
livemuziek van het Desguin Kwartet (zowel klassiek repertoire voor strijkkwartet, als creaties en
soundscape) als een balsem op de rauwe realiteit.

Dit was het verhaal over een eiland in de zee.
Doelgroep: 1ste graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 350
Speelduur: 65 minuten
Prijs per leerling: € 5,00
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Deezillusie

Nievanier

Een man ontvlucht zijn land dat gebukt gaat onder
een dictatoriaal regime. Zijn vrouw en kinderen
moet hij daarbij achterlaten en kan hij enkel weer
“vrij kopen”. Vandaar zijn vlucht naar het Westen
om er geld te verdienen.
Zijn reis verloopt echter moeilijker dan gedacht.
Door zijn huidskleur en afkomst ondervindt hij
steeds maar weerwerk om een vrijgeleide te krijgen. Eénmaal aangekomen in het westen lijkt zijn
nachtmerrie voorbij maar niets is minder waar!
Deezillusie gaat in dit stuk de clichés rond onverdraagzaamheid en racisme niet uit de weg, maar
wil in tegendeel een platform bieden aan alle secundaire scholen in Vlaanderen om deze voorstelling als ‘tool’ te gebruiken voor sociaal relevante
discussies in de klas.

Dinsdag
31 januari 2023
10.30 uur (optie)
en 13.30 uur
20

Doelgroep: 2de graad
Max. aantal leerlingen per voorstelling: 200
Speelduur: ongeveer 50 minuten
Prijs per leerling: € 5,00

Compagnie Lodewijk/Louis

Hamlet Hamletsson

Stel dat je opgroeit in een wereld die perfect is.
Met perfecte ouders, perfecte leraars, perfecte
liefjes en perfecte vrienden. En stel je nu eens voor
dat net jij de enige bent die dat niet is.

Tekst:
Yves De Pauw naar
W. Shakespeare
Muziek:
Hanne Torfs

In de harde viking wereld is kroonprins Hamlet
een buitenbeentje. Hij is niet stoer, sterk, luid en
brutaal, maar aarzelend, voorzichtig en onzeker.
Uitgerekend hij krijgt nu de verpletterende verantwoordelijkheid om in de voetsporen van zijn vader
te treden. Dé Viking onder de Vikings, de grootste
koning die zijn volk de laatste decennia gekend
heeft, is op dubieuze wijze om het leven gekomen.
Geslingerd tussen wraakgevoelens en angst, daadkracht en onzekerheid, waanzin en helderheid,
neemt Hamlet het publiek mee in zijn worsteling en
leidt hij ons naar het onvermijdelijke bloedbad dat
hem wacht.

Vormgeving:
Iris Van Cauwenbergh
Cast:
Iris Van Cauwenbergh
Hanne Torfs
Mark Verstraete
Yves De Pauw en anderen
Productie:
Compagnie Lodewijk/Louis

2de en 3de graad

Donderdag Max. aantal leerlingen per voorstelling: 450
20 april 2023
13.30 uur Speelduur: nog niet gekend

Compagnie Lodewijk/Louis bewerkt de toneelklassieker der toneelklassiekers tot een stomende,
brutale en explosieve voorstelling voor de jongeren van vandaag.

Prijs per leerling: € 5,00
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EZELSOOR
Gratis boekenkaftdag
voor gezinnen met kinderen
vanaf 6 jaar
Kom bij ons je schoolboeken kaften!
Breng je boeken en schriftjes mee en kom er samen kaften. Je krijgt hier GRATIS kaftpapier! Je krijgt 5 vellen
en kan kiezen tussen verschillende patronen, goed voor
het kaften van ongeveer 10 boeken. Vrijwilligers zetten
je op weg en helpen je mee kaften.
Bekende illustratoren voorzien jouw boek van een leuke
tekening.
Verkies je een uniek gekaft boek? Haal een vel bruin
kaftpapier, kaft je boek en loop langs bij de tekenaars.
Verder zijn er nog tal van leuke workshops in het cc én
in de bib waar je aan kan deelnemen!
cc De Plomblom

Zaterdag Graanmarkt 12
3 september 2022
10 uur tot 13 uur 9400 Ninove
Prijs GRATIS
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Openingsuren

Gesloten
01/07/2022 t/m 19/08/2022 (zomervakantie)

Maandag

9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur

Dinsdag

9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur

01/11/2022 (Allerheiligen)

Woensdag

9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur

02/11/2022 (Allerzielen)

Donderdag

9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur

11/11/2022 (Wapenstilstand)

Vrijdag

9 uur – 12 uur

In augustus is de balie enkel in de voormiddag geopend.

26/12/2022 t/m 06/01/2023 (kerstvakantie)
27 en 28/02/2023 (Carnaval Ninove)
10/04/2023 (Paasmaandag)
01/05/2023 (dag van de arbeid)
29/05/2023 (Pinkstermaandag)

Cultuurcentrum DE PLOMBLOM
Graanmarkt 12, 9400 Ninove
054 50 59 50 | ccbalie@ninove.be
www.ccdeplomblom.org | www.ninove.be
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INLICHTINGEN EN
INSCHRIJVINGEN
SCHOOLVOORSTELLINGEN

OP AANVRAAG VAN SCHOLEN
KUNNEN SPEELFILMS WORDEN
VERTOOND

Voor reservaties kun je contact
opnemen met Katja Van Den Eeckhaut
054 50 59 50 of
katja.vandeneeckhaut@ninove.be.

De films die in de avondprogrammatie
staan kunnen op aanvraag diezelfde
dag ook tijdens de schooluren vertoond
worden.

Inschrijvingen dienen schriftelijk te
gebeuren aan de hand van het daartoe
bestemde formulier of via mail. Het is
aangeraden om vooraf telefonisch te informeren of er op de gewenste data of
uren nog plaatsen vrij zijn. Na inschrijving sturen wij een schriftelijke bevestiging. Duidelijkheidshalve verzoeken wij
je om per voorstelling een afzonderlijk
inschrijvingsformulier te gebruiken.

Voor alle inlichtingen hieromtrent kun
je contact opnemen (minimum 5 weken
voor gewenste datum) met
Tina Verbraekel 054 50 59 50 of
tina.verbraekel@ninove.be.

Voor inhoudelijke info in verband met
de schoolvoorstellingen contacteer je
Tina Verbraekel 054 50 59 50 of
tina.verbraekel@ninove.be.

Tarieven:
- minder dan 200 leerlingen =
€ 3,00 per leerling
- meer dan 200 leerlingen =
€ 2,50 per leerling

De data en uren waarbij ‘optie’ vermeld
staat, betreffen uitbreidingsvoorstellingen. Dit wil zeggen dat deze enkel
plaatsvinden bij voldoende belangstelling.
De prijzen vermeld in deze brochure
zijn prijzen per leerling. Per klas kan één
begeleider de voorstelling gratis bijwonen. Gelieve bij reservatie het aantal
begeleiders te vermelden.
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We werken samen met ‘JEF in de klas’
zodat we de leerkrachten een uitgebreide lesmap per film kunnen bezorgen.
www.professionals.jeugdfilm.be

BETALEN
Betaling gebeurt via overschrijving, na
ontvangst van de factuur.

AFWEZIGEN
De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs
bij uitverkochte voorstellingen maken
wij geen winst. Bij een verschil van meer
dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de overige gereser-

veerde plaatsen aan.
Wanneer de ingeschreven scholen/klassen niet komen opdagen (zonder vooraf
te verwittigen), zal het volledige bedrag
aangerekend worden.

ANNULEREN
Annulatie dient steeds schriftelijk te
gebeuren. Bij laattijdige annulatie van
een inschrijving kan cultuurcentrum
De Plomblom een tussenkomst in de
kosten aanrekenen.
Annulatie door het cultuurcentrum
gebeurt soms doch volledig buiten onze
wil (vb. ziekte acteur, …). We zijn niet
verantwoordelijk voor kosten die door
de school zouden gemaakt zijn.

ORGANISATIE EN BEGELEIDING
De leerlingen dienen ten laatste een
kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn in het cultuurcentrum. Raak je door onvoorziene
omstandigheden niet of niet tijdig ter
plaatse, verwittig dan zo snel mogelijk
cc De Plomblom op het nummer
054 50 59 50.
Niemand gaat de schouwburg binnen
zonder toestemming.
Leerlingen schuiven aan per klas en
gaan per klas bij mekaar zitten samen
met hun verantwoordelijke leerkracht.

Wij rekenen erop dat de leerkracht in
de zaal bij zijn/haar leerlingen gaat zitten. De leerkracht staat mee in voor het
rustig verloop van de voorstelling.
Drank en eetwaren zijn verboden in de
schouwburg, evenals het gebruik van
een gsm of elektronisch speelgoed.
Probeer boekentassen op school te
laten, indien mogelijk.

LESMATERIAAL
Enkele weken vooraf ontvang je van
ons een lesmap rond de voorstelling.
Zo heb je voldoende tijd om de voorstelling voor te bereiden en weten jouw
leerlingen waaraan ze zich kunnen
verwachten.

VERWENNERIJ VOOR DE
LEERKRACHT
Wil je graag een geboekte voorstelling
vooraf bekijken? Dat kan. Wij overlopen
samen met jou de speellijst en reserveren een gratis ticket bij één van onze
collega-cultuurcentra.

ROLSTOELGEBRUIKERS
Voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders wordt een goed bereikbare plaats
voorzien. Reserveer hiervoor tijdig, een
medewerker van cc De Plomblom zal je
graag naar jouw plaats begeleiden.

RONDLEIDINGEN
Op aanvraag leiden wij je graag rond in
cc De Plomblom. Neem hiervoor eerst
telefonisch contact op.

ANDER AANBOD
Uiteraard valt er in cc De Plomblom
veel meer te beleven dan wat je in deze
brochure vindt. Ook dit aanbod willen
wij aantrekkelijk maken voor de jeugd;
voor alle voorstellingen die vallen
onder de noemer ‘theater’ of ‘klassieke
muziek’ is er een halve-prijs-tarief voorzien voor wie jonger is dan 26 jaar.
Je vindt dit aanbod terug in de jaarbrochure, de maandklapper, Facebook of
www.ccdeplomblom.org

BEREIKBAARHEID
LIJNBUS GRATIS MET CULTUURKUUR
Ons cultuurcentrum is erkend als
‘cultuurschakel’. Dat betekent dat
klasgroepen (max 30 lln.) van scholen uit
deze regio ons tijdens de daluren gratis
kunnen bezoeken via DynamoOPWEG.
Via enkele eenvoudige stappen vraag je
als school probleemloos een dagpas aan
voor het vervoer naar cc De Plomblom.
Wens je als school ook gebruik te maken
van dit initiatief, surf dan naar www.
cultuurkuur.be en lees alles over de
instapvoorwaarden en de mogelijkheden
om cultuur in elke klas te brengen.

AUTO
- Vanuit Gent: E40 richting Brussel
- Vanuit Antwerpen: Ring rond Brussel:
E40 richting Gent
- Op E40: Afrit 19: Aalst
- Richting Ninove volgen, dit is aan de
rotonde: daar ‘rechtdoor’ expressweg
richting Ninove.
- Na ± 10 km kom je op grondgebied
Ninove.
- Aan de eerste verkeerslichten (kruispunt Den Doorn): rechtdoor
- Volgende verkeerslichten (ter hoogte
van Refresco): rechtsaf = Nederwijkstraat
- Je neemt dan de eerste straat links =
Mallaard
- Wanneer je deze straat blijft volgen
kom je op de Graanmarkt, je houdt
het Twijndersplein rechts.
Je kunt parkeren op de Graanmarkt.
Cc De Plomblom bereik je door rechts
van het advocatenkantoor de doorgang
te nemen.
TREIN
Het station van Ninove ligt op 10 minuten wandelen van cc De Plomblom.
Je verlaat het station, volgt de
Stationsstraat, neemt de 4de straat
links: Edmond De Deynstraat. Aan het
einde van deze straat sla je rechts het
pad in naar de hoofdingang van het
cultuurcentrum en de bibliotheek.
25
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BIB Ninove
Graanmarkt 12, 9400 Ninove
054 50 58 50 | bib@ninove.be

Openingsuren
Maandag

13 uur – 20 uur

Dinsdag 13 uur – 17 uur
Woensdag 11 uur – 19 uur
Donderdag

13 uur – 17 uur

Vrijdag 15 uur – 19 uur
Zaterdag 09 uur – 13 uur
Zondag gesloten
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LEEN GRATIS DIGITALE,
INTERACTIEVE PRENTENBOEKEN
VOOR IN DE KLAS!

RESEARCH VOOR EEN TAAK OF
LESVOORBEREIDING? DUIK IN HET
DIGITALE KRANTENARCHIEF!

Met de educatieve digitale kinderboeken van Fundels leren kinderen al
spelend lezen. Voor kleuters komen
bestaande prentenboeken tot leven
op een interactieve manier. Beginnende lezertjes oefenen op algemene
leesvaardigheden, technisch lezen en
begrijpend lezen via de AVI-boeken en
andere digitale leesboeken.

Met het Gopress krantenarchief krijg je
snel en gratis toegang tot verschillende
digitale publicaties zoals De Standaard,
Het Nieuwsblad, Knack, Humo, Wablieft en Metro. Het krantenarchief is
beschikbaar via het vaste IP-adres van
je school, maar je kan het ook elders
raadplegen door gratis in te loggen via
je Mijn Bibliotheek-profiel. Het archief is
handig om te gebruiken bij je lesvoorbereiding, tijdens je lessen of voor een
opdracht.

Fundels zijn digitale boekjes met animatiefilmpjes, educatieve spelletjes en
oefeningen voor kinderen van 3 tot 10
jaar. Download de Fundels-app op jouw
tablet of smartphone en log in met je
Mijn Bibliotheek-profiel. Je kan tot 34
exemplaren tegelijk lenen.

MET DE KLAS EEN
INTRODUCTIESPEL SPELEN IN DE
BIB? HIPSTER? BIBSTER!
De leerlingen leren het gebouw, de werking en de collectie van de bib kennen
op een speelse manier. In teams van
2 tot 4 leerlingen krijgen ze opeenvolgende opdrachten via de tablet. Een
bibster-spel duurt ongeveer 1 uur. Contacteer de bib om bibster te spelen.

BOEKENPAKKETTEN OF
KLASONTLENINGEN
We laten de keuze aan de lagere scholen
in Ninove om leerlingen te laten proeven
van de collectie. Als school maak je de
keuze: ofwel kies je voor klasontleningen, ofwel voor boekenpakketten.
Bij een klassikale ontlening kom je om
de vier weken met de klas naar de bib,
volgens een door de bib vastgelegd bezoekschema. Je leerlingen kunnen per
leerlingenkaart vier boeken kiezen.
Boekenpakketten zijn interessant voor
klassen die niet elke maand naar de
bib kunnen komen. We stellen een leuk
pakket leesboeken samen volgens het
aantal leerlingen in je klas en de leeftijd
van je leerlingen.

JEUGDBOEKENMAAND
In maart is het opnieuw Jeugdboekenmaand! Dit jaar is het thema ‘Geluk’ We
hebben het over je hobby’s, passies,
vrienden en andere zaken waar je
gelukkig van wordt. Maar ook over de
dagen dat je minder blij bent en je je
angstig of eenzaam voelt. Want iedereen heeft recht op geluk. Wat zijn dus
de grote en kleine gelukjes, en hoe beleven kinderen en jongeren dit gevoel?
Daarrond draait het allemaal tijdens de
volgende Jeugdboekenmaand.
Tijdens de Jeugdboekenmaand werken
wij jaarlijks met een programma voor de
derde kleuterklas (voorlezen in de klas)
en het derde leerjaar (een workshop,
activiteit of lezing). Daarnaast kunnen
andere leerjaren ook langskomen voor
een bibster spel in thema.

RONDLEIDING
Voor zowel lagere scholen als het
middelbaar onderwijs maken we rondleidingen op maat in overleg met de
leerkracht, aangepast aan het studieniveau en de interesses van de leerlingen.
Vraag er gerust naar via bib@ninove.be

MATERIALENBANK
Op vraag van leerkrachten verhuisde
de materialenbank van de Speelodroom
naar de bib! De materialenbank is
ontstaan vanuit de vraag naar talig
materiaal voor het ondersteunen van

anderstalige kinderen. Maar ondertussen is er ook materiaal rond gezondheid, gevoelens, pesten….
Om jullie nog meer te informeren zullen
Celine (taalcoach Ninove) & Harouna
tweewekelijks aanwezig zijn in de bib
zodat alle vragen omtrent materialen, spelletjes en boeken individueel
beantwoord kunnen worden. Kom langs
zodat we onze samenwerking nog meer
kunnen versterken en ontdek ons breed
aanbod in de materialenbank!

ONDERWIJSPAS
Geef je les in het kleuter-, lager-, secundair-, volwassenen- of deeltijds kunstonderwijs? Wil je graag gebruik maken
van boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften
voor je lesopdracht of voor je klas? Dan
is de onderwijspas van de bib iets voor
jou. Deze onderwijspas geeft je langere
leentermijnen en de mogelijkheid om
meer materialen in één keer te lenen.
De onderwijspas is een uitbreiding van
je gewone lenerskaart:
• 50 materialen (ongeacht het type)
• 5 weken uitlenen
• 1 keer verlengen
Kom langs aan de bibbalie en vraag een
formulier dat je laat invullen door je
schooldirectie.
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De drugbegeleider van het CGG ZuidOost- Vlaanderen, Goedroen Lammens,
is in jeugdcentrum De Kuip gehuisvest en
heeft ook een aanbod naar scholen.
Ben je met je school op zoek naar preventie op maat? Of wil je op jouw school
een infoavond organiseren? Dat kan. Wij
werken rond de thema’s alcohol, drugs,
gamen en gokken. Wij coachen ook
leerkrachten in het geven van preventiepakketten.

Jeugdcentrum De Kuip
Parklaan 1, 9400 Ninove
054 50 50 50 | jeugd@ninove.be
www.ninove.be/jeugd
Openingsuren
Maandag

9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur

Dinsdag 9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur
Woensdag 9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur
Donderdag

9 uur – 12 uur en 13 uur – 16 uur

Vrijdag 9 uur – 12 uur
Andere momenten na afspraak.
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Of zoek je ondersteuning in het uitwerken
van een drugbeleid? De drugbegeleider
gaat samen met jouw school aan de slag.
Wil je gewoon wat meer info over
verslavingen of preventie? Kom gerust
langs. Maak je je zorgen om een leerling
en denk je dat hulp of een babbel in
vertrouwen nodig is? Neem dan gerust
contact op, samen doen we er wat aan!
Goedroen Lammens
Parklaan 1, 9400 Ninove, 0499 57 84 91
goedroen.lammens@zov.be

JAC, JONGEREN ADVIES CENTRUM
In jeugdcentrum De Kuip vind je het JAC
(Jongeren Advies Centrum). Het JAC is
een deelwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Waar het CAW
zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.
Bij het JAC kan elke jongere tussen 12
en 25 jaar terecht met allerhande vragen
over alleen wonen, seks en relaties, je

goed in je vel voelen, vrienden en familie,
school en vrije tijd, administratie en geld,
gezondheid… Een hulpverlener luistert
naar je verhaal en bekijkt samen met jou
hoe je kan ondersteund worden. Jongeren kunnen in alle vertrouwen contact
opnemen voor gratis hulp. Kan het JAC
zelf niet de nodige hulp bieden, dan
zoeken zij waar je wél terecht kan.
JAC Ninove
Parklaan 1, 9400 Ninove, 0471 08 28 88
jac.ninove@cawoostvlaanderen.be
www.jacoostvlaanderen.be

INFRASTRUCTUUR
Is jouw school op zoek naar een fuifzaal
of vergaderlokaal?
Surf dan naar www.ninove.be/jeugdcentrum-de-kuip voor meer informatie over
de verhuur van onze fuifzaal en het vergaderlokaal in jeugdcentrum De Kuip.

VRIJETIJDSAANBOD JEUGDDIENST
De jeugddienst organiseert heel wat activiteiten waarop scholen kunnen inspelen,
gaande van de Buitenspeeldag die het
belang van buitenspelen in de verf zet
tot een zwerfvuilactie in samenwerking
met de jeugdraad. Acties rond mentaal
welzijn (o.a. naar aanleiding van Rode
Neuzendag) maar nog zo veel meer.
Benieuwd welke activiteiten de jeugddienst in petto heeft?
Surf dan naar www.ninove.be/vrijetijdsaanbod-jeugd of volg de jeugddienst op
Facebook en Instagram.
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LEER NINOVE KENNEN MET JE KLAS!
Wist je dat je via de dienst toerisme
Ninove kan bezoeken?
Gegidste stadswandelingen kunnen
vanaf het 4de leerjaar van het basisonderwijs tot en met het laatste jaar van
het middelbaar onderwijs. De stadsgids zorgt voor een rondleiding op het
niveau van de leeftijd van de leerlingen/
studenten.
Bij alle rondleidingen is er aandacht voor:

Dienst toerisme Ninove
Toeristisch bezoekerscentrum Hospitaalkapel
Burchtstraat 44, 9400 Ninove
054 50 52 90 | toerisme@ninove.be
Openingsuren
Maandag

8.30 uur – 12 uur en 14 uur – 16 uur

Dinsdag 8.30 uur – 12 uur en 14 uur – 16 uur
Woensdag 8.30 uur – 12 uur en 14 uur – 16 uur
Donderdag

8.30 uur – 12 uur en 16 uur – 19.45 uur

Vrijdag 8.30 uur – 12 uur

• geschiedenis zoals het ontstaan van
Ninove (Dender, burcht, abdij) met
stopplaatsen op de Graanmarkt, aan
de Koepoort…
• historische gebouwen zoals het
oud-stadhuis, de abdijkerk…
• bekende Ninovieters naar wie een
straat of plein werd genoemd, zoals
onze wereldvermaarde melaatsendokter Frans Hemerijckx
• de legende van de Koepoort waardoor de Ninovieters aan hun bijnaam
“Wortelkrabbers” kwamen, de
oorsprong van de andere bijnamen
• folklore, Ninove is ook een reuzenstad
Uiteraard kan -op afspraak- de nadruk
worden gelegd op een of ander thema
dat belangrijk is in het kader van de lessen. Je kan samen de dienst toerisme
vooraf de gidsbeurt bespreken zodat
de wandeling of uitstap helemaal is
afgestemd op wat je er als leerkracht
van verwacht.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid een
stadswandeling te combineren met een
bezoek aan:
• het stadhuis waar uitleg kan worden
gegeven over de werking van een gemeentebestuur, met een bezoek aan
de gemeenteraadszaal, de loketten…
• de brandweerkazerne met de nodige
uitleg door iemand van het brandweerkorps
• het politiekantoor met de nodige uitleg door iemand van het politiekorps
Ook een bezoek aan een of meer
deelgemeenten onder leiding van een
gids kan. Voor een gegidste busrondrit
met eventuele stopplaatsen dient de
school wel over een bus met chauffeur
te beschikken.
De dienst toerisme werkt graag met
de verantwoordelijken van de school
een gedetailleerd programma op maat
uit en kan ook instaan voor afspraken
i.v.m. een locatie om ’s middags de
(eigen) lunch te gebruiken.
Dergelijke gidsbeurten vragen een
speciale voorbereiding en worden liefst
enkele maanden vooraf aangevraagd.
Vooral combinatiebezoeken vergen
nogal wat overleg. De vergoeding is
afhankelijk van het programma, aantal
gidsen, duur van het bezoek enz. Betaling kan per factuur gebeuren.
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SPORTAANBOD VOOR DE
SCHOLEN VAN HET KLEUTER-,
LAGER EN SECUNDAIR
ONDERWIJS

HET MERENDEEL VAN ONS
SPORTAANBOD IS BESTEMD VOOR
HET BASISONDERWIJS

Ieder schooljaar heeft de sportdienst
een sportaanbod voor de scholen voor
het kleuteronderwijs, basisonderwijs en
het secundair onderwijs.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen de activiteiten tijdens de
lesuren als deze buiten de schooluren.

Sportklassen:

VOOR DE KLEUTERS HEBBEN WE
ENKEL EEN AANBOD TIJDENS DE
LESUREN IN SCHOOLVERBAND
Alle kleuterscholen krijgen de mogelijkheid om in te tekenen op de organisatie
van de kleuterkriebeldagen in de stedelijke sporthal tijdens de maand januari.
Gedurende 3 weken komen verschillende kleuterafdelingen naar de sporthal
voor hun kleutersportdag.
De sporthal wordt omgetoverd tot een
groots kleuterdorp met tal van springkastelen, kleuterfietsen en mobielen,
reuzetrampoline. Kortom, een sportdag
waarbij de kleuters zich naar hartelust
kunnen uitleven.
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SPORTAANBOD TIJDENS DE LESUREN
de leerlingen komen gedurende een
ganse week (behalve woensdagvoormiddag) naar de sporthal en krijgen
initiatie in verschillende sporten onder
leiding van de sportpromotor.
Sportklassen worden georganiseerd
voor de Ninoofse scholen en tevens ook
voor scholen buiten Groot-Ninove.
De kalender wordt opgemaakt in de
maand mei voor het daaropvolgende
schooljaar.
Sportdagen
De vrije dagen in de stedelijke sporthal
worden aangevuld met sportdagen,
georganiseerd door de sportdienst.
Hiervoor werken we samen met een
externe organisatie die instaat voor het
materiaal en de begeleiding tijdens de
sportdag.
De scholen kunnen ook zelf hun eigen
sportdag organiseren en kunnen
hiervoor de accommodatie huren bij de
sportdienst.

VASTE ACTIVITEITEN IN DE
SCHOOLKALENDER, TIJDENS DE
LESUREN
De sportdienst heeft een vast aanbod
van activiteiten die jaarlijks terugkeren:
• scholencross voor alle leerjaren van
het lager onderwijs in de maand september. Deze activiteit vindt plaats
in het stadspark. De wedstrijden
worden per leerjaar afgewerkt
• de scholenzwemwedstrijd voor het
lager onderwijs in de maand december
• de Vlaamse Fietsweek voor het 5e
en 6e leerjaar, in de maand mei. We
fietsen met de scholen in groep en
zorgen voor fietsvaardigheidsopdrachten in de scholen zelf.
• sportdagen voor 1 ste en 2 de graad
en hindernissenparcours voor de
leerlingen van de 3 de graad
• de sportquiz voor het 6 de leerjaar.
De winnende klas gaat door naar
de grote finale die georganiseerd
wordt door de regiosportdienst
Zuid-Oost-Vlaanderen, telkens in een
andere gemeente.
Bovenvermelde activiteiten tijdens de
lesuren staan open voor de Ninoofse
scholen, de kalender wordt opgemaakt
in de periode mei/juni voor het volgend
schooljaar.

SPORTAANBOD BUITEN DE LESUREN
Hiervoor wordt samengewerkt met
MOEV, die instaat voor de activiteiten
en de begeleiding.
De sportdienst promoot de activiteiten bij de Ninoofse scholen. Op het
programma: badmintoninstuif en dans
tijdens de buitenspeeldag.

SCHOOLSPORTAANBOD VOOR
HET SECUNDAIR ONDERWIJS

SPORTAANBOD TIJDENS DE
SCHOOLVAKANTIES
Tijdens iedere schoolvakantie organiseert de sportdienst tal van sportkampen voor de jeugd en dit voor verschillende leeftijdsgroepen (kleuters, lager
onderwijs en secundair onderwijs).
Voor de tieners hebben we een speciaal
aanbod.
Het overzicht van deze sportkampen
vind je op de website van de stad op
https://www.ninove.be/sportkampen.
Online inschrijven voor deze sportkampen dient eveneens te gebeuren via de
website.

SPORTAANBOD BUITEN DE LESUREN
MOEV zorgt ook voor een aanbod op
woensdagnamiddag: voetbal 4 tegen 4,
badminton, tafeltennis, dans…, waarop
de scholen kunnen intekenen.
De organisatie gebeurt door MOEV.
De SNS pas:
De sportdienst blijft inzetten om naschools te kunnen sporten via het project ‘Sport Na School’, een organisatie
van Moev en Sport Vlaanderen. Dankzij
dit project wordt aan de leerlingen van
het secundair onderwijs de mogelijkheid
geboden om te sporten aan democratische prijzen.
In Ninove zelf kan je hiervoor terecht in
het zwembad “De kleine Dender” en bij
fitnessclub “9400”.
Meer informatie over de SNS pas vind
je op sportnaschool.be
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