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GRONDONTWIKKELING    |    WONINGBOUW    |     BOUWGROND

Rozelaarstraat, 9400 Denderwindeke

Meer info
tine@danneels.be
T: 050 47 10 16

www.danneels.be

Laatste 8 villapercelen
oppervlaktes 548m² - 724m²

rustig gelegen in een groene omgeving

Zonder bouwverplichting!

AL 40 JAAR IJZERSTERK IN BOUWGROND 
& WOONPROJECTEN

NU OOK IN UW REGIO!

gvg-wg-gdv-gvkr-w

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

•  Zaterdag 
 van 9 tot 12 uur en 
 van 14 tot 17 uur

•  Sluitingsdag: 
 zondag tot 
 maandag 14 uur

T E G E L I M P O R T

www.vloerenbeke.be

Keramische terrastegels
aan 
scherpe prijzen!scherpe prijzen! Voordelen:

• kleurvast
• duurzaam
• vorstbestendig
• onderhoudsvriendelijk

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

Ingrid Lucas
AMPLIFON Hoorcentrum

ingrid.lucas@amplifon.com

Biezenstraat 5
9400 NINOVE

Tel. 054 50 35 05
www.amplifon.be

0800 94 229

Openingsuren:
maandag 9-12u30 & 13u30-17u30   |   dinsdag 9-12u30   |   woensdag 13u30 - 17u30  donderdag 
9-12u30 & 13u30-17u30   |   vrijdag 9-12u30 & 13u30-17u30
dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en zaterdag: na afspraak

Steeds
welkom voor 
vrijblijvend 
hooradvies

 
EN WELKE LEEFTIJD  HEEFT UW GEHOORONTDEK HET NU IN UW AMPLIFON-HOORCENTRUM

 * test zonder medisch doel  
** voorwaarden in uw hoorcentrum 

 

 

GRATIS  HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE ZONDER AANKOOP- VERPLICHTING**

+

Dankzij zijn hoortoestellen.

MARC
30 JAAR
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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 • informatie@ninove.be

Foto’s: 
Danny De Saedeleer • dienst communicatie • 

In Flanders Fields Museum • Marjolein Hoornaert • 
Andy Dupont • Pixabay

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

gemeenteraads- 
Zittingen
De volgende vergaderingen van de gemeente-
raad vinden plaats op 1 april en 23 april om 
19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100 
te Ninove (ingang enkel via Onderwijslaan, 
kant PTI)

commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
20 en 21 april om 19.30 uur en 20 uur. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek 
toegankelijk.

extra's
> De administratieve stadsdiensten en het 
 PWA zijn op Witte Donderdag 2 april in de 
 namiddag open van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
> Alle stadsdiensten zijn gesloten op 6 april 
 (paasmaandag).

4

interessant
5   Vreemde bevrijders

6   Erfgoeddag

8   Week van de Amateurkunsten 

16   Kom naar het vrijwilligersloket

18   Doe jij het al zonder pesticiden?

Ninove in
fo

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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A SWINGING BIGBAND 
EXPERIENCE 

> Wat? Muziekprogramma met 
jazznummers, uitmuntende 
muzikanten en vocale acts 
door de Ghent Youth Jazz 
Orchestra en gastoptreden van 
Mentissa (winnares van 

 The Voice Kids 2014)
> Wanneer? Zondag 19 april 
 om 15 uur
> Waar? Cc De Plomblom, 

Graanmarkt 12, Ninove
> Info: 0473 75 45 04, jeugden-

muziekninove@gmail.com

TENTOONSTELLING  
IN HET OUD STADHUIS

> Wat? Tentoonstelling door 
Lucrèse Van Parys

> Wannneer? 11 t.e.m. 19 april

 
 

9e FAMILIEDAG  
KOM OP TEGEN KANKER

> Wat? Kinderanimatie, demon-
straties, Vlaamse Schlagershow 
en doorlopend buffet

> Wanneer? Zaterdag 25 april 
van 11.30 uur tot 24 uur  
(11.30 uur - 19 uur: buffet,  
13 uur - 24 uur: animatie).

> Waar? Gebouwen van de 
Watergroep, Nederwijk 263, 
Ninove

> Praktisch: De Watergroep 
biedt gratis busvervoer naar 
deze familiedag aan. Vooraf 
inschrijven bij de dienst sociale 
zaken van de stad, Centrum-
laan 100, Ninove, 054 31 32 45,  
sociale.zaken@ninove.be. 
Toegangskaarten: bij de  
Watergroep of de dienst 
sociale zaken.

> Info: 054 31 32 45

EVENEMENTENKALENDER

Wil je graag op de hoogte blijven 
van alles wat er door de stadsdien-
sten georganiseerd wordt? Schrijf je 
dan gratis in op de tweewekelijkse 
nieuwsbrief van de stad.
Hoe? 
Surf naar www.ninove.be, klik op de 
startpagina, 'ontvang de nieuws-
brief ' (links onderaan) aan en vink 
'Nieuwsbrief stad Ninove' aan.

NIEUWSBRIEF 
STAD NINOVE

STADSDIENSTEN 
EN OCMW ONDER 
LEIDINg VAN  
1 SECRETARIS

De stad en het OCMW willen 
nauwer gaan samenwerken, en 
namen dit ook op in het meer-
jarenplan 2014 -2019. Gebruik 
maken van elkaars diensten en 
personeel om zo de efficiëntie 
te verhogen is één van de pijlers 
van die samenwerking. Zo zullen 
de komende jaren onder meer 
de diensten personeel, infor-
matica, overheidsopdrachten 
en communicatie nauwer gaan 
samenwerken. Sinds 1 januari is 
er ook 1 secretaris voor de stad 
en het OCMW. Carine Coppens, 
secretaris van het OCMW in 
Ninove, neemt er sinds begin dit 
jaar ook de bevoegdheden van 
stadssecretaris bij. Ze coördineert 
de werking van de diensten en is 
het hoofd van alle personeelsle-
den van de stad én het OCMW. 

Van jong 
naar (g

)o
ud

50 jaar huwelijk
Willy Lissens, geboren op 30 november 1941,

met Lyly Corijn, geboren op 9 november 1944.
Gehuwd in Voorde op 3 april 1965. Wonend in Aspelare.

Josué Van Der Smissen, geboren op 23 februari 1941,
met Jeannine Reygaerts, geboren op 11 juni 1945.

Gehuwd in Ninove op 23 april 1965. Wonend in Ninove.

Etienne Wittouck, geboren op 22 januari 1935,
met Godelieve De Leemans, geboren op 29 oktober 1939.
Gehuwd in Ninove op 24 maart 1965. Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk
Robert Desert, geboren op 14 maart 1933,

met Bertha Pleck, geboren op 9 september 1935.
Gehuwd in Denderwindeke op 16 april 1955. Wonend in Denderwindeke.

Albert Turf, geboren op 8 oktober 1931,
met Maria Van Asbroeck, geboren op 8 april 1932.

Gehuwd in Meerbeke op 22 april 1955. Wonend in Meerbeke.

Willy Van Laethem, geboren op 25 mei 1933,
met Cecile D’Haese, geboren op 7 juni 1934.

Gehuwd in Schendelbeke op 23 april 1955. Wonend in Ninove.

65 jaar huwelijk
Jules Vander Mynsbrugge, 

geboren op 20 juli 1931,
met Mariette Tuybens, 

geboren op 6 oktober 1929.
Gehuwd in Appelterre-Eichem 

op 14 april 1950.
Wonend in Appelterre.

nie
uw

!

NINOOFS 
ZOMER(S)  
ZAKBOEKJE 

Wil je jouw zomerse activiteiten 
(periode juni - september) gratis 
laten publiceren in het Ninoofs 
Zomer(s) Zakboekje? Geef dan 
vóór 17 april je activiteiten tijdens 
de maanden juni, juli, augustus 
en september in via de UITkalen-
der op www.ninove.be (startpa-
gina). Zo verschijnt je activiteit 
automatisch in het Zakboekje, in 
de kalender op www.ninove.be 
en op www.uitinvlaanderen.be. 
Het Ninoofs Zomer(s) Zakboekje 
valt eind mei in elke Ninoofse 
brievenbus. 

2015

Meer in
fo

dienst communicatie
informatie@ninove.be  
054 31 32 25

> Seizoensarbeider werkman 
groen/begraafplaatsen E1-E3

> Seizoensarbeider werkman  
signalisatie E1-E3

> Seizoensarbeider werkman  
wegen E1-E3

> Seizoensarbeider werkman  
uitleendienst E1-E3  
(rijbewijs C aanbevolen) Meer in

fo
personeelsdienst
personeel@ninove.be, 054 31 33 04, 054 31 32 53
www.ninove.be (bestuur en administratie/
werken en ondernemen/vacatures)

VACATURES 
Woensdag 22 april is er om 19 uur een infoavond over deze 
vacatures in de gemeenteraadszaal (stadhuis, Centrumlaan 100).
Solliciteren doe je met het verplichte sollicitatieformulier, tot 
uiterlijk 24 april 2015. Voeg een kopie(s) van je diploma(s) 
of andere bekwaamheidsbewijzen bij.

!
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Vreemde 
beVrijders

Honderd jaar geleden brak de eerste 

wereldoorlog uit. de beelden van 

loopgraven, gasaanvallen en zin-

loze slachtingen die met de oorlog 

gepaard gingen, zijn onuitwisbaar in 

het collectieve geheugen gebrand.  

lezing:  
moslims in de westhoek
Expert Miguel Bouttry licht de deelname van 
niet-Europese soldaten aan WO I toe. De 
strijdende partijen haalden versterking voor 
de troepen uit hun kolonies. Relatief grote 
groepen mensen van buiten Europa kwamen 
daarvoor naar Vlaanderen en vochten mee. 
We leren hoe hun deelname precies verliep en 
hoe de verhouding was tussen de strijdende 
machten. Bovendien proberen we te begrijpen 
wat dit betekent voor het Vlaanderen van 
nu. Deelnemers aan deze infoavond krijgen 
voorrang bij de inschrijving voor de busuitstap 
op 9 mei. Snel inschrijven want de plaatsen 
zijn beperkt!

Woensdag 29 april van 19.30 uur tot 
22 uur, oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6, 
Ninove)
Deelnemen is gratis, je moet je wel inschrijven 
via de website van Vormingplus VLAD  
(www.vormingplus-vlad.be, code 15143NI). 

busuitstap:  
arabië achter de iJzer
Miguel Bouttry neemt ons op sleeptouw 
op zoek naar het materiële en immateriële 
erfgoed van de niet-Europese soldaten in de 
Westhoek. We ontdekken enkele verge-
ten moslimgraven, horen verhalen over de 
Arabische Spahi’s in Lo, gaan op zoek naar de 
onbekende Zouaaf, leren bij Steenstrate hoe 
Chasseurs d’Afrique sneuvelden bij de eerste 
gasaanval, bezoeken het graf van de Congolees 
Mabila in Westvleteren en onderweg wordt 
het Senegalese bunkertje bij Oudekapelle 

bezocht. De gids vertelt ons ook verhalen over 
zwarte magie, kleurrijke klederdracht, getatoe-
eerde delinquenten en racisme. Deelnemers 
aan de infoavond van 29 april krijgen voorrang 
bij inschrijving. 

Zaterdag 9 mei van 8.45 uur tot 17 uur, 
vertrek en aankomst op binnenkoer stadhuis 
(Centrumlaan 100). Deelname kost 7 euro 
(of 1,5 euro voor Omnio of werkzoekenden), 
inclusief koffie, thee en een broodjeslunch. 
Inschrijven doe je via de website van Vorming-
plus VLAD (www.vormingplus-vlad.be, 
code 15144NI).

In samenwerking met Vormingplus Oostende-
Westhoek en met financiële steun van de 
provincie West-Vlaanderen.

fototentoonstelling:  
niet-europese  
deelname aan wo i
De fototentoonstelling brengt het verhaal 
van de niet-Europese soldaten aan en achter 
het front. Het gaat om Maori’s, Aboriginals, 
Zouaven, Congolezen, Sikhs, Guinezen, Berbers 
en Chinezen. Deze tentoonstelling geeft een 
unieke kijk op de Eerste Wereldoorlog, de 
koloniale wereld en het eerste multiculturele 
Vlaanderen. De foto’s werden door De Boot 
vzw bij elkaar gezocht in musea en privécol-
lecties. Bij iedere foto hoort een uitgeschreven 
tekst met het verhaal van die soldaat. 

Vanaf maandag 27 april tot vrijdag 22 mei 
gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van het stadhuis (Centrumlaan 100).    Meer in

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

Door het koloniaal systeem van de 
Europese staten werd het conflict 

niet alleen op verschillende continenten 
uitgevochten, maar waren er ook erg uiteen-
lopende culturen en nationaliteiten betrokken 
en kwamen er ook voor de eerste keer grote 
groepen niet-Europeanen in Vlaanderen. Met 
het project ‘Vreemde bevrijders’ wil Ninove 
ook dit aspect van het conflict belichten. De 
stad werkt hiervoor samen met Barmhartig-
heid vzw, ODiCe en Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender.

Tijdens de eerste 
Wereldoorlog 

kwamen er voor de 
eerste keer grote 

groepen 
niet-Europeanen in 

Vlaanderen.

dienst communicatie
informatie@ninove.be  
054 31 32 25
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Alle activiteiten zijn gratis en 
vinden doorlopend plaats 
tussen 10 uur en 18 uur.Meer in

fo
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

breng die dozen  
naar sandra
Stadsarchief in het stadhuis + inkomhal 
stadhuis

Het stadsarchief houdt open deur. Wat 
wordt er bewaard en wat niet? Waarom? Hoe 
gebeurt dat bewaren en ontsluiten? Waarvoor 
kan ik er als burger terecht? We illustreren de 
werking van het stadsarchief aan de hand van 
de Ninoofse Oorlogsgazetten die momenteel 
verschijnen. Bezoek ook de minitentoon-
stelling over de oorlogsdagboeken die het 
archief het voorbij jaar heeft geërfd. Wil je je 
stamboom reconstrueren, dan word je ook op 
weg gezet. 

Voor een rondleiding achter de schermen 
moet je reserveren via archief@ninove.be of 
054 31 32 39. Er zijn rondleidingen om 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur. Max. 20 deelne-
mers per uur. 

de kaartencarrousel
Raadzaal van het stadhuis 

Twee historische kaarten behoren tot het 
erfgoed van het Ninoofse stadsarchief: een 
kaart van de deelgemeente Denderwindeke 
(160 x 220 cm, papier op doek, vermoedelijk 
1672) en een kaart van deelgemeente Meer-
beke (160 x 190 cm, perkament, kopie van een 
kaart uit 1698). Ze werden recent gescand en 
worden weldra gerestaureerd. Beide kaarten 
zijn van groot belang voor de toponymie en 
de iconografie van enkele belangrijke gebou-
wen en het inzicht in de eigendomsstructuur 
van de dorpen. We stellen de beide kaarten 
tentoon vóór de restauratie. 

het noodgeld  
van de bareeldraaier
WZC Klateringen (Centrumlaan 173)

Gilbert verzamelt geld, Rufijn volksliederen en 
Jamien verhalen van 80-plussers: Erfgoeddag 
toont drie bijzondere verzamelingen op drie 
eigenzinnige manieren. De tentoonstelling ’Bel-
gisch noodgeld uit de Groote Oorlog’ toont de 
unieke verzameling van Gilbert Van Caelen-
bergh: honderden manieren om te betalen als 
het officiële geldverkeer stilvalt. Volkszanger 
Rufijn De Decker houdt een gezongen lezing 
over en met de liederen die hij verzamelde. 
Vanuit enkele audioverhalen van Jamien Stoel-
zaet leggen we linken tussen het dagelijkse 
leven van vroeger en van nu. Verzamelen is 
één ding, het koesteren en doorgeven van die 
zeldzame collecties is een andere uitdaging. 
Erfgoeddag gaat het debat aan over de waarde 
van verzamelingen en de kunst van het erven. 

Extra om 18 uur: Rufijn en de Zijn - ‘Oorlogs-
liederen uit de streek van Ninove'. De ten-
toonstelling ‘Belgisch noodgeld uit de Groote 
Oorlog’ loopt tot 31 mei. 

De stad en de erfgoedraad 
bekijken het thema ‘Erven 
en erfenissen’ vanuit drie 

verschillende invalshoeken. 

de jaarlijkse erfgoeddag staat dit jaar in het teken van erven en erfenissen. 

de stad en de erfgoedraad bekijken het thema vanuit drie verschillende 

invalshoeken.

‘erf’goeddag 
op 26 april 
 tussen stadsarchief en klateringen
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Wil je graag je Neder-
lands oefenen? Heb 

je zin in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? Wil je graag je 
stadsgenoten beter leren kennen?

Bij Babbelonië ontmoeten Neder-
landstaligen en anderstaligen 
elkaar. Ze praten (in groepjes) 
over alledaagse dingen: kinderen 
en ouderen, feesten, ziekte en 
gezondheid, werk. Er worden 
ook activiteiten georganiseerd: 

samen koken, dansen, wandelen, 
deelnemen aan een buurtfeest, 
een bezoek brengen aan een 
organisatie, museum,... 

Op woensdag 29 april houdt 
Babbelonië Ninove een open-
deurdag van 9 uur tot 11 uur in 
jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1,  

Ninove. Inschrijven hoeft niet, 
deelnemen is gratis.

Kan je niet komen naar de 
opendeurdag? Geen probleem, 
Babbelonië is er elke woensdag 
(behalve tijdens schoolvakanties) 
tussen 9 uur en 11 uur in De 
Kuip. Kom gerust eens kijken.    

opendeUrdag babbeloniË

7

Meer in
fo

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

DAg VAN DE NINOOFSE MARKT
Dinsdag 14 april zetten de marktkramers hun beste beentje voor tij-
dens de Dag van de Markt, en word je verwend met lekkere proevertjes, 
geschenkjes en kortingen.

Meer in
fo

Dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be  
054 31 32 67

OFFICIËLE  
OPENINg  
HONDEN-

LOSLOOPWEIDE 

Op zaterdag 4 april wordt de 
hondenlosloopweide aan het 
stadspark officieel geopend.
Op deze weide (tussen de sport-
hal en de academie voor muziek, 
woord en dans) kunnen honden 
vrij loslopen en spelen, zonder 
het risico dat ze weglopen. Op 

alle openbare plaatsen, stra-
ten, pleinen en in het park zelf 
moeten de honden altijd aan de 
leiband om veiligheidsredenen.
De hondenlosloopweide is 
permanent open. Hondeneige-
naars zijn verantwoordelijk voor 
hun huisdier, en zijn verplicht 
hondenpoep op te ruimen.

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be   
054 31 32 82

VRAAg JE 
gRATIS BLUE-BIKE  
ABONNEMENT 
AAN

Sinds januari 2014 heeft Ninove 
een Blue-bike punt aan het sta-
tion. Met een abonnement kan 
je gratis fietsen van en naar het 
station met de blauwe Blue-bike 
fiets. Ook dit jaar deelt de stad 
500 gratis abonnementen uit. 
Surf naar www.blue-bike.be/
ninove en vraag je gratis abonne-
ment aan (noteer de code die je 
op de eerste pagina te zien krijgt 
vooraleer door te klikken. Je hebt 
ze nodig bij de volgende stap-
pen). Met je abonnement kan je 
een jaar lang gratis een Blue-bike 
uitlenen in elke stad of gemeente 
waar Blue-bikes worden aan-
geboden!  Ninovieters met een 
abonnement betalen binnen en 
buiten Ninove nl. niets voor een 
rit met een Blue-bike. Per kaart 
kan je tot 2 fietsen tegelijkertijd 
uitlenen, gedurende 24 uur.

Sleutelautomaat

Aan het station staat een sleutel-
automaat waardoor je 24 uur op 
24, 7 dagen op 7, een Blue-bike 
kan ontlenen of terugbrengen. Je 
houdt je kaart voor de sleutelau-
tomaat en klaar, de Blue-bike is 
de jouwe tot je weer terugkeert 
naar het station (max. 24 uur)!

kermis
pollare   

5 april

outer    
12 april

outer-lebeke    
26 april

Meer in
fo

dienst integratie
054 31 32 48 
integratie@ninove.be
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75 kunstenaars doen mee aan de 

nieuwe artiestentoer van de stad, 

eind april en begin mei. op 23 plek-

ken, verspreid over bijna alle deelge-

meenten, presenteren ze kunst en 

cultuur.

De Artiestentoer gaat door gedurende twee 
weekends, in totaal vijf dagen, telkens van 
14 uur tot 19 uur. Behalve de laatste dag, dan 
starten we al om 10 uur! Je kan de deelnemers 
bezoeken op zaterdag 25 april, zondag 26 april, 
vrijdag 1 mei, zaterdag 2 mei en zondag 3 mei.

Haal een gratis toerplan in het oud stadhuis 
(vanaf 7 april) of check alle – vaak verras-
sende! -  locaties, deelnemers en afwijkende 
openingsuren op www.ninove.be. 

Ninove 

> Aquarel Ninove (aquarel)
> ‘Huis van Rufijn’ met Rufijn De Decker, 

Anne De Maeseneeer, Jan Jacob, Tineke 
Van Daele en Truus D’Hondt (schilderijen, 
keramiek, tekeningen, aquarellen, gemengde 
technieken, kant en textiel)

> Kalligrafiegroep o.l.v. Paula Van Garsse 
(kalligrafie), Hilde De Mol (bloemsierkunst), 
Flor Soetaert (ambachtelijk smeden)

> Regine De Rouck, Maggy Ronsijn en Ann 
Van de Capelle (keramiek, olieverf, aquarel, 
juweeltjes)

> CuraCollectief met  Bart Bogaert, Els De 
Vuyst, Vincent Malstaf en Kimo Williame 
(gemengde technieken, installaties)

> Danny Goessens, Ken Menschaert en 
Mireille Santuliana (beeldhouwwerk, schil-
derijen)

> Peter Laus, Nicolas Thienpont en Cécile 
Prové (beeldhouwwerk, schilderijen)

Denderwindeke

> Annemie Lambrecht (schilderijen)
> Veerle Van Wilder (juweelontwerp, goud-

smeedkunst) 
> Big in Belgium (rock & pop)

Aspelare

> Antoine De Wael en Marc Van der Meeren 
(grafisch werk, gedichten met muzikale 
begeleiding)

> Claude Dendauw en Tysje Severens (teke-
ningen, foto’s)

Appelterre-Eichem 

> Robert Piccart (ambachtelijk houtdraaien)

Voorde

> L’Arte o.l.v. Leen Uytterhaegen (creatief 
atelier)

Outer

> Eric Van De Wiele (schilderijen, mixed 
media)

> Liliane Van der Elst (glaskunst)

Okegem 

> Mario Van Droogenbroeck en Peter De 
Caluwe (keramiek)

> Jan Clement en Josée Pollet (schilderijen, 
grafiek, sculpturen)

Lieferinge

> Ann Cassimons, Emi De Graeve en Made 
Neuckermans (schoenontwerp, weven, 
schilderijen)

> Hubert Neuckermans (happening-perfor-
mance-theater)

> Paul De Vits (schilderijen)

Pollare

> Schoonderhage (keramiek)

Van 24 april tot en met 3 mei loopt de JaarliJkse 

week Van de amateUrkUnsten
ninoVe pakt uit met twee initiatieVen: 
artiestentoer en lokale helden

artiestentoer 2015: 23 plekken voor  
kunst en cultuur tijdens wak-weekends
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op 30 april dompelen we het cen-

trum van ninove onder in een bad 

vol muziek. Van ’s morgens in de 

vroegte tot laat in de avond pre-

senteren we op verschillende podia 

onze lokale Helden. 

Perronconcert aan het station  
van Ninove 

> 7 uur - 9 uur: JaRi / Pure Piano. JaRi zet de 
pendelaars met een blij gevoel op de trein 
naar Brussel met Elton John, Adamo, Ma-
donna, The Beatles en andere ‘evergreens’ 
die hij uit zijn piano puurt.

Omgeving oud stadhuis,  
cc en Graanmarkt

> 12 uur - 12.45 uur: Cherman / Bokesconcert.
In het rustige lovertheater speelt Cherman 
(aka Tim Van Nieuwenhove) lovesongs en 
instrumentale liederen, onder andere van 
zijn debuut-cd ‘A Winter Forest’

> 12.15 uur - 14.15 uur: Vrijspel / ‘tussen de ta-
felkes’. Yves De Groote, Rik De Vidts, Geert 
Van Snick en Jan Maris spelen volksmuziek 
en aanverwanten uit Vlaanderen en omstre-
ken op het Oudstrijdersplein / Langemunt-
straat 

> 14 uur - 16 uur: Samedi Swaar / middagmu-
ziekjes. Populaire jazz, sfeervolle romantiek, 
lichte pop: leuke melodieën en frisse ritmes 
van Marc Verbeek (sax), Erik Uitdebroeck 
(contrabas) en Jan Rigo (piano) in de Lange-
muntstraat / Graanmarkt.

LOKALE HELDEN op twee podia: 
Graanmarkt en buitenpodium cc De 
Plomblom: 

> 16.30 uur - 17.15 uur: Captain Nemo (bui-
tenpodium cc). Coverband met muzikaal 
talent van het Koninklijk Atheneum

> 17 uur - 17.45 uur: Musense (Graanmarkt). 
Schoolband Heilige Harten Instituut. Semi-
pop/akoestische nummers met invloeden 
van gospel, soft-rock en r&b. 

> 17.45 uur - 18.30 uur: Auriane & Lorenz 
(buitenpodium cc). Auriane Van Liedekerke 
en Lorenz Nouël (gitaar & zang). Alterna-
tieve rock, indie

> 18.15 uur - 19 uur: Polar Glow (Graan-
markt). Pop-rock ('We spelen covers zowel 
als eigen nummers')

> 19 uur - 19.45 uur: Arrows (buitenpodium 
cc). Het vroegere My Lai zoekt nieuwe muzi-
kale wegen op en presenteert een eerste EP.

> 19.30 uur - 20.15 uur: Last of us (Graan-
markt).  'Onze muziek laat zich niet gemak-
kelijk in hokjes duwen, maar 'post-metal' 
komt aardig in de buurt.' 

> 20.15 uur - 21 uur: Long Story Short (bui-
tenpodium cc). Rock, stoner-rock, bluesrock

> 21 uur - 22 uur: Team 
William (Graanmarkt).  
De bronzen medaille van 
Humo’s Rock Rally 2008 
komt vijf jaar na haar de-
buutalbum eindelijk met 
nieuw werk naar buiten. 
De single ‘1995’ ken je al, 
de cd ‘Drama’ verschijnt 
op 24 april. Op Lokale 
Helden presenteert het 
viertal met geboren 
Ninovieters Floris De 
Decker en Arne Sunaert 
hun dromerige catchy 
indiepop in hun eigen 
rootsstad. De perfecte 
headliner voor Lokale 
Helden!

> 22 uur - 23 uur: Pablo Who?(dj-set op bui-
tenpodium cc). ' Ik probeer zoveel mogelijk 
af te stappen van mainstream fuifmuziek.'

> 23 uur - 24 uur: Midnight Wolves (dj-set 
buitenpodium cc). Ninoofs dj-duo. Werkten 
samen met Eric Prydz en ZEDD en stonden 
al op Ostend Beach Festival.

Alle optredens zijn gratis.
Lokale Helden is een project van PopPunt, 
het steunpunt voor muzikanten en dj’s uit 
pop, rock, dance en aanverwante genres.   

 

Van 24 april tot en met 3 mei loopt de JaarliJkse 

week Van de amateUrkUnsten
ninoVe pakt uit met twee initiatieVen: 
artiestentoer en lokale helden

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

lokale helden: een hele dag gratis muziek  
op 30 april
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Op zaterdag 11 april om 11 uur 
stelt auteur Els Witte haar boek 

'Het Verloren Koninkrijk' voor in het zaaltje 
van de bib (ingang via E. De Deynstraat). 

‘Het verloren Koninkrijk’ is een standaardwerk 
over een cruciale periode uit de geschiedenis 
van de Lage Landen: het harde verzet van de 
Belgische orangisten in de periode van 1828 
tot 1850 tegen de revolutie van 1830 en het 
onafhankelijke België. 

Historica Els Witte gaat op ontdekkings-
tocht naar de wortels van het orangisme. Uit 

nauwelijks onderzochte archieven haalde zij 
veelzeggende correspondentie, die vaak in 
geheimschrift was opgesteld. Aan de hand 
van die bronnen weet Witte een uniek en 
rijkgeschakeerd beeld te schetsen van de 
orangistische organisaties, gedragscodes en 
strategieën. Ook werpt zij een licht op de druk 
beoefende Oranjecultus, die nog lang niet is 
doodgebloed.

Gratis toegang.
Organisatie: Bibliotheek en Masereelfonds     

Filmclub NinoFilm presenteert op  
7 april het pijnlijke verhaal van het on-

derzoek naar de moord op een jonge vrouw in 
1974 in Argentinië. 

’El secreto de sus ojos’ is een drama van Juan José 
Campanella uit 2009 (Argentinië/Spanje, 129 min), 
gebaseerd op een roman van Eduardo Sacheri, 
met onder andere Ricardo Darin, Soledad Villamil 
en Pablo Rago in de hoofdrollen. De film won 
in 2010 de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

Film om 20 uur (inleiding om 19.45 uur) in 
Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove.
Ticket: € 6 (met reductie voor jongeren en  
kansenpasbezitters).
Meer info vind je op ninofilm.club@gmail.com 
www.facebook.com/NinoFilm.club    

boekVoorstelling 

Het Verloren 
koninkrijk   

filmclub ninofilm Zoekt oogcontact

el secreto de sUs ojos 
(het geheim in hun ogen) op 7 april 
 

hangt er biJ  
Jou thuis een 
Van der smissen 
aan de muur?

grote prijs Voor sportpoËzie 
Uit de startblokken

Ninove wijdt om de twee jaar een 
retrospectieve tentoonstelling aan 

een kunstenaar die afkomstig is uit Ninove of 
een band met onze stad heeft. In november 
2015 presenteert de dienst cultuur een ruime 
terugblik op het oeuvre van Jan Van der Smis-
sen. De Pollaarse kunstenaar overleed twintig 
jaar geleden.

Wie werk van Jan Van Der Smissen bezit en 
bereid is het in bruikleen voor de tentoonstel-
ling te geven, kan contact opnemen met de 
dienst cultuur.      

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87Meer in

fo
dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 86

Wil je deelnemen? Elk Nederlands-
talig gedicht dat thematisch aan 

het onderwerp ‘sport’ kan gelinkt worden, 
komt in aanmerking. Deelnemende gedichten 
mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch 
digitaal, noch in gedrukte vorm. Iedereen die 
op 1 januari 2015 16 jaar of ouder is, kan aan 
de wedstrijd deelnemen. Elke deelnemer mag 
maximum drie gedichten indienen. 

De wedstrijd loopt van 15 maart tot 1 september. 
Alle werken moeten uiterlijk op 1 september 
2015 ingediend zijn, met de post of per mail.
De beoordeling van de ingestuurde gedichten 

gebeurt door een jury onder voorzitterschap 
van Willie Verhegghe. De jury selecteert 
maximum 30 gedichten voor een eventuele 
publicatie door het stadsbestuur.

Aan de wedstrijd is een prijzenbedrag verbon-
den van 2.000 euro: de Grote Prijs van de Stad 
Ninove voor het Beste Sportgedicht ter waar-
de van 1.250 euro, twee aanmoedigingsprijzen 
ter waarde van 250 euro en een jongerenprijs 
(-25 jaar) ter waarde van 250 euro.

Wedstrijdreglement en inlichtingen?  
www.ninove.be     



 Za 04-04-2015 - Dansvoorstelling
 Taglione
 054 34 10 01

 Vrij 17-04-2015 -
 Concert Christoff & Lindsay
 BmBAgency
 0477 89 15 74

 Za 18-04-2015 - Aspe theatershow
 Jeroen Events
 www.banann.be

 Zo 19-04-2015 -
 Ghent Youth Jazz Orchestra
 Jeugd en Muziek
 053 66 82 21
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TE GAST IN APRIL
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

 Do 09-04-2015 – Seniorennamiddag
 Dienst Sociale Zaken
 054 31 32 45

 Za 25-04-2015 – Kwis
 ZVC Dynamo Elsbeek
 0496 02 47 64

 Zo 26-04-2015 – Concert
 St. Cecilia Meerbeke
 054 33 24 58

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM
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Na meer dan 10 jaar toeren over 
heel de wereldbol met allerlei 
verschillende formaties werd 

het stilaan tijd om tot de essentie te komen.
Eén piano, één pianist, en daarmee is 
de kous af. Haal die muzikant weg uit 
zijn ‘comfort zone’, strip hem van zijn 
ritmesectie en kijk toe welke pure, naakte 
kunst er dan op het podium verschijnt.

Naast enkele eigenzinnige bewerkingen 
van bestaande songs schreef Jef 
gedurende meerdere jaren aan dit nieuwe 
album. U krijgt dus een muzikale tijdreis 
voorgeschoteld, doorspekt met passende 
verhalen en anekdotes die vertellen waar 

een nummer is ontsproten zodat u mee kan 
wegdromen bij het horen van de songs. 

www.jefneve.com

SPROOKJES EN ZO 
HANS EN GRIETJE (5+)

FAMILIEVOORSTELLING Twee monden eten minder dan vier, 
toch?’
… helemaal alleen in het bos… 

Nadat ze van huis weggestuurd zijn door 
hun hongerige stiefmoeder vallen Hans 
en Grietje in de handen van een heks die 
dol is op kinderen – het allerliefst goed 
doorbakken.
Zullen ze samen het donker, de honger en 
hun angst overwinnen?
Kunnen ze samen de vele beproevingen 
doorstaan?
Hans en Grietje is een droom van 
een voorstelling vol kleine en grote 
verrassingen. Het verhaal speelt zich 
af tussen droom en werkelijkheid waar 

magische beelden naadloos in elkaar 
overvloeien. 
Ga mee op pad tussen de wandelende 
bomen, smakelijke huisjes, vallende en 
stuiterende sterren, pratende ovens en 
vliegende bedden...
‘Een huis van snoep met een dak van 
slagroom! Kom je meesnoepen?’  

Spel: Vanessa Broes en Maarten 
Claeyssens
Tekst: Marcello Chiarenza
Regie en scenografie: Pietro Chiarenza

JEF NEVE
SOLO

MUZIEK

WOENSDAG 1 APRIL 2015  I  20.00 uur
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I   ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Germain (Fabrice Luchini) is leraar 
Frans op een middelbare school. Hij 
raakt ontmoedigd door het ingeleverde 

huiswerk van zijn leerlingen tot hij het 
korte verhaal In het huis leest. In het opstel 
dringt een 16-jarige jongen binnen in de 
woning en familie van een klasgenoot. De 
schrijver van het verhaal is Claude, een 
onopvallende jongen op de achterste rij 
van de klas. Hij blijkt een scherp gevoel 
voor observatie te hebben vermengd met 
voyeuristische neigingen. Germain leest het 
opstel vol enthousiasme voor aan zijn vrouw 
(Kristin Scott Thomas) en besluit Claude 
aan te moedigen verder te schrijven aan het 
verhaal. De enige manier voor Claude om 
dat te doen is door binnen te dringen in het 
huis van zijn klasgenoot. Waarom is Claude 
zo geobsedeerd door het huis? Wat heeft hij 
daar te zoeken? En wat gebeurt er met zijn 

fascinatie voor de sensuele moeder van zijn 
klasgenoot? Germain raakt steeds meer 
gebiologeerd door het verhaal, maar de 
inbreuk op de privacy leidt tot een serie van 
oncontroleerbare gebeurtenissen. Germain 
en zijn vrouw raken verzeild in een subtiel 
spel, waarin realiteit en fictie met elkaar 
aan de haal lijken te gaan. Dans la maison 
is François Ozons ijzersterke opvolger 
van het succesvolle Potiche en zijn eerste 
samenwerking met Kristin Scott Thomas.

Regie: François Ozon 
Met: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, 
Emmanuelle Seigner, Denis Ménochet, 
Ernst Humhauer, Jean-François Balmer, 
Bastien Ughetto

Frankrijk – 2012 – thriller – 105 minuten

DANS LA MAISON
FILM 

WOENSDAG 15 APRIL 2015  I  14.30 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00 / € 4,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DINSDAG 21 APRIL 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom
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ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014  I  11.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Hospitaalkerk, Burchtstraat 50, 9400 Ninove

DONDERDAG 23 APRIL 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Studentenkoten worden meer en meer 
verhuurd aan 50 plussers voor een 
weekendje zuipen. 

Werknemers weigeren te werken, en roepen 
tegen hun bazen: “gij zijt mijn vader niet”. 
De Efteling weigert kinderen omdat ze 
volwassenen voor de voeten lopen. 
Vijftigplussers laten hun huid recht trekken om 
tatoos van justin bieber te kunnen zetten. 

JORIS 
“ik zie de laatste tijd veel mensen zich schamen 
omdat ze slim zijn en domme mensen trots zijn 
op hun domheid” 

JOOST 
“Misschien is het probleem 

Dat we te slim zijn 
Dat de wereld perfect geschikt is voor idioten”
 Een voorstelling gebaseerd op onbegrip en rare 
kronkels in de kop. Een gefoefel met de tijd met 
grote gevolgen. Een avontuur op leven en dood. 
het einde is voorspelbaar, al de rest niet. Of 
omgekeerd. Sorry bij voorbaat.

Tekst & spel: Joost Vandecasteele, Joris Van 
den Brande 
Vormgeving: Jan De Brabander 

De auteur ontving voor het schrijven van dit 
theaterstuk een werkbeurs van het Vlaams 
Fonds voor de Letteren. 

ZATERDAG 25 APRIL 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

COMEDY LINE UP 
JEROEN LEENDERS, STEVEN GOEGEBEUR, STEVEN MAHIEU

AMUSEMENT 

The Line-Up is een collectief van 14 
doorwinterde comedians die besloten 
hebben dat ze graag samen op een podium 

staan. Elk met een eigen smoel en een eigen 
stijl, allen met ballen en jarenlange ervaring 
in het wereldje. Geen wilde concepten, geen 
ingewikkelde plannen... 1 podium, 1 MC en 3 
ijzersterke comedians. Sterk in zijn eenvoud, 
comedy zoals comedy moet zijn. Comedy with 
heart and guts. In Ninove zullen comedians 
Jeroen Leenders, Steven Goegebeur en Steven 
Mahieu het beste van zichzelf geven. MC van 
dienst is Joost Van Hyfte. 

Jeroen Leenders: Winnaar Cabareteske 2008, 
finalist Comedy Casino Cup 2009, winnaar Leids 
Cabaretfestival 2010, vaste waarde in Comedy 
Casino en speelt sinds september 2010 succesvol 
zijn eerste avondvullende programma Sorry, ik 
ben Jeroen Leenders. In januari 2013 kwam hij 
met zijn nieuwe show Geen Idee.
Steven Goegebeur: Een uniek talent in de 
hedendaagse comedy is Steven Goegebeur. Met 
zijn oprechtheid steekt hij met kop en nek boven 
de anderen uit. Waar veel comedians agressief, 
dwangmatig en ongezellig zijn, blinkt Goegebeur 
uit in zijn knuffelgehalte.
Steven Mahieu: Winnaar Gaga Cup 2009, 
Winnaar jury- en publieksprijs Humorologie 
Concours, tv- verschijning in o.a. Comedy Casino 
en in première gegaan met Mahieustueus. 

BACHPLUS 
CANTATECONCERT 

KLASSIEKE MUZIEK 

BachPlus is een project dat in 2010 
opgericht werd door de sopraan 
Elisabeth Hermans en de klavierspeler/

dirigent Bart Naessens.  Het ensemble 
verenigt topmusici uit heel Europa. De musici 
willen zich bovenal terug laten verwonderen 
over dat geniale, allesoverstijgende oeuvre 
van Bach.  
Stichter-dirigent Bart Naessens maakt 
voor ieder concert samen met hen keuzes 
om zo dicht mogelijk de toenmalige 
musiceerpraktijken te benaderen, steeds 
verder bouwend (maar met een immer 
gezonde kritische kijk) op de vele waardevolle 

inzichten die het pionierswerk van onze 
voorgangers hebben bewerkstelligd.  
Daardoor musiceert het ensemble vooral 
volgens het one-to-a-part-principe om zo de 
wellicht beoogde orkestrale en vocale kleur 
uit Bachs eigen realiteit te (her-)ontdekken.
De warme, vriendschappelijke doch bijzonder 
professionele sfeer die het ensemble en de 
concerten uitstralen en de verfrissende kijk 
op dat onmetelijk geïnterpreteerde oeuvre van 
Bach weten de muziekminnende liefhebbers 
van heinde en verre te boeien en zorgt ervoor 
dat het BachPlus-ensemble op korte tijd een 
podium heeft weten te krijgen op de (inter-)
nationale barokke muziekscène.

Programma: 
BWV 66 – Erfreut euch, ihr Herzen 
(paascantate voor 2e paasdag, Leipzig, 10 

april 1724)
BWV 230 – Lobet den Herrn, alle Heiden
BWV 158 – Der Friede sei mit dir (paascantate 
voor 3e paasdag, 1730)
BWV 1047 – Brandenburgs concerto nr. 2
BWV 128 – Auf Christi Himmelfahrt allein 
(Hemelvaartscantate, Leipzig, 10 mei 1725)

Uitgevoerd door:
Lore Binon: sopraan
Jonathan De Ceuster: alt
Kevin Skelton: tenor
Tiemo Wang: bas
Amaryllis Dieltiens: ripieno
Marleen Schampaert: ripieno
Adriaan De Koster: ripieno
Arnaut Malfliet: ripieno
En Barokensemble BachPlus
Algemene leiding: Bart Naessens

BRONKS
SORRY VOOR ALLES (12+)

THEATER & WOORD

ZONDAG 26 APRIL 2015  I  15.00 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  -26 jaar: € 8,00  I  ABO: € 12,80
Gewijzigde locatie: Sint-Pieterskerk Denderwindeke , Edingsesteenweg 349, 9400 Denderwindeke
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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 uur - 12.00 uur
- Zaterdag: gesloten
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 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.

VORMING
FILOSOFEREN OP HET TERRAS
WORKSHOP
FILOCAFÉ

Wil je op een originele manier kennismaken met filosofie? Neem 
deel aan een gesprek en onderzoek mee een filosofische vraag. 
Verwacht geen duidelijk antwoord: het gaat om de denkoefening, 
het bewust worden van overtuigingen en redeneringen. We dagen 
je uit om zorgvuldig te formuleren, te argumenteren, te luisteren 
en vragen te stellen. De begeleider speelt de rol van Socrates: 
door vragen te stellen zet hij aan tot nadenken en zorgt ze voor 
evenwicht tussen filosofische diepgang en ontspannen gesprek.

Data: 2 sessies: woensdag 22 april en woensdag 13 mei 2015 
telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur
Code: 15006NI
Prijzen: € 0,00 (Deelnemen is gratis, je moet wel inschrijven.)
Begeleiding: Alex Klijn
Plaats: Vergaderlokaal 1e verdieping van CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de 
Edmond De Deynstraat)
Praktische info: Inschrijven via Vormingplus 054 41 48 02 of 
www.vormingplus-vlad.be
In samenwerking met CC De Plomblom

ninove april 2015.indd   4 17/03/15   10:33
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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 uur - 12.00 uur
- Zaterdag: gesloten
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 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.

VORMING
FILOSOFEREN OP HET TERRAS
WORKSHOP
FILOCAFÉ

Wil je op een originele manier kennismaken met filosofie? Neem 
deel aan een gesprek en onderzoek mee een filosofische vraag. 
Verwacht geen duidelijk antwoord: het gaat om de denkoefening, 
het bewust worden van overtuigingen en redeneringen. We dagen 
je uit om zorgvuldig te formuleren, te argumenteren, te luisteren 
en vragen te stellen. De begeleider speelt de rol van Socrates: 
door vragen te stellen zet hij aan tot nadenken en zorgt ze voor 
evenwicht tussen filosofische diepgang en ontspannen gesprek.

Data: 2 sessies: woensdag 22 april en woensdag 13 mei 2015 
telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur
Code: 15006NI
Prijzen: € 0,00 (Deelnemen is gratis, je moet wel inschrijven.)
Begeleiding: Alex Klijn
Plaats: Vergaderlokaal 1e verdieping van CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de 
Edmond De Deynstraat)
Praktische info: Inschrijven via Vormingplus 054 41 48 02 of 
www.vormingplus-vlad.be
In samenwerking met CC De Plomblom

ninove april 2015.indd   4 17/03/15   10:33

REUZE-KICKERTORNOOI VAN DE JEUgDRAAD 

> Wanneer? Paasmaandag 6 april om 15 uur
> Waar? Koepoortstraat, Ninove
Ploegen van min. 8 personen kunnen zich inschrijven 
via jeugdraadninove@gmail.com 
Het inschrijvingsgeld (20 euro) betaal je cash ter plaatse.

NIEUW  
JEUgDHUIS 
IN NINOVE?
De stad wil graag een nieuw jeugdhuis in het 
centrum van Ninove en is hiervoor op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen werken aan 
de plannen, onder de noemer ‘jeugdhuis in 
Ninove‘. Heb je ervaring in een jeugdhuis of 
heb je een goed beeld over hoe een jeugdhuis 
er moet uitzien? Dan ben jij de persoon die wij 
zoeken! Ben je dan ook nog sterk in techniek 
en de opmaak van plannen, dan heb je nog 
een streepje voor!

Heb je interesse om mee te werken? 
Contacteer de jeugddienst vóór 20 april. 

SCHRIJF JE IN VOOR 
DE VLOTTENTOCHT
Zaterdag 2 mei is er vlottentocht op de 
Dender, tussen de Onderwijslaan in Ninove 
(achter De Hartjes) en de Weerstanderskaai in 
Roosdaal (aan ‘den dikken van Pamel’. Iedereen 
vanaf 12 jaar kan deelnemen. Groepen en 
alle mogelijke verenigingen (jeugd-, sport- en 
andere verenigingen) zijn welkom. Inschrijven 
doe je via jeugdraadninove@gmail.com en 
kost 20 euro per vlot (deelname, verzekering, 
gebruik zwemvesten en begeleiding door 
brandweer inbegrepen).

Vlotten moeten gemaakt worden met eigen 
materiaal, originaliteit is belangrijk! Het meest 
originele vlot wint een mooie prijs, net als het 
vlot met de meeste deelnemers en de pechvo-
gels. Alle deelnemers krijgen een aandenken.

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be 
www.jeugdninove.be
054 31 05 00

De komende jaren zal de stad 
bestaande speelterreinen ver-
nieuwen en ook een heel aantal 
nieuwe terreinen aanleggen. Bij 
de vernieuwing van de speelter-
reinen wordt er telkens een 
inspraaktraject afgelegd. Samen 
met de buurt wordt bepaald 
hoe het speelterrein er moet 
uitzien en welke speeltoestellen 
er uiteindelijk komen.

Het speeltuintje in de Meeuwenlaan in Outer 
is hiervan het eerste resultaat! Op basis van de 
ideeën en suggesties die de buurtbewoners 
in de zomer van 2014 konden maken, werden 
twee voorstellen opgemaakt. Deze werden in 
het najaar opnieuw voorgelegd aan de buurt. 
Uiteindelijk werd gekozen voor een vogel-
nestschommel, een gesloten veerwipje voor 
peuters, een open veerwipje voor peuters en 
een klim en klautertoestel in combinatie met 
een kleine schommel en glijbaan.

SPEELSTRATEN 
Als je van je straat een speelstraat maakt, is ze 
tijdens de zomermaanden tussen bepaalde 
uren volledig afgesloten van het verkeer. Enkel 
bewoners mogen dan nog stapvoets met de 
auto de straat in. De voorwaarden waaraan 
een speelstraat moet voldoen, kan je opvragen 
bij de jeugddienst. Aanvraagformulieren (te 
vinden op www.jeugdninove.be) dien je vóór 
1 juni in bij de jeugddienst. 

NIEUW! Dit jaar kan de leukste speelstraat 
een animatiedag winnen. Maak tijdens de 
zomer een foto van het beste, leukste, meest 
spectaculaire, gezelligste … moment in jouw 
speelstraat en stuur deze vóór 1 augustus naar 
jeugd@ninove.be.  Wij plaatsen deze foto’s op 
onze facebookpagina en de speelstraat wiens 
foto het meest leuk gevonden wordt, wint de 
animatienamiddag op 31 augustus 2015.

SPEELPLEIN OUTER KWAM ER NA INSPRAAK 
VAN BEWONERS

ninove folder A5 foto (met zwarte titels).indd   1 3/12/14   11:43:08 AM

VAKANTIE IN NINOVE? 
HIER VERVEEL IK ME 
NOOIT! 
Deze zomervakantie 
is er opnieuw een 
uitgebreid aanbod aan 
opvang voor kinderen 
en jongeren van 2,5 
tot en met 18 jaar. De 
jeugddienst en de dienst 
sociale zaken bundelden 
het vrijetijdsaanbod in 
Ninove voor kinderen 
en jongeren in een 
folder: 'Vakantie in 
Ninove? Hier verveel ik 
me nooit!' Hierin vind je een volledig overzicht 
van alle opvangmogelijkheden (sport-, taal- 
en jeugdkampen, speelpleinwerking, externe 
organisaties…) tijdens de vakanties. 
Opgelet: voor heel wat kampen tijdens de 
zomervakantie moet je al in april inschrijven. 
Haal dus snel de folder bij de verschillende 
stadsdiensten of bekijk hem via www.ninove.be 
> leven en welzijn > leven en schrijf je vlie-
gensvlug in!

Spelen bij oma en opa wordt voor Iluna
nog leuker met het nieuwe speelplein vlakbij!
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sociaal HUis  
informeert…
  

bliJf niet met de 
“goesting” Zitten, 
kom naar het 
VriJwilligersloket.

Het OCMW, de stad en 
het wzc Klateringen 

willen in 2015 samen werk maken 
van een centraal vrijwilligersloket 
voor Ninove. Dit loket wordt de 
plaats waar je terecht kan met al 
je vragen over vrijwilligerswerk. 
Het wordt het kruispunt van 
vraag en aanbod voor alles wat 
met vrijwilligerswerk te maken 
heeft.

Op dit moment vragen vijf 
grote pijlers heel wat helpende 
handen. Wil je bij één van deze 
initiatieven graag bijspringen als 
vrijwilliger? Contacteer dan het 
vrijwilligersloket!

ontmoetings- 
centrum  
Het ontmoetingscentrum voor 
senioren krijgt vorm binnen het 
wzc Klateringen. Het is een plaats 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, samen kunnen ont-
spannen, vormingen volgen of 
gewoon samen zijn. Iedere senior 
kan hier terecht voor creatieve en 
recreatieve activiteiten, voor be-
wegings- en vormingsactiviteiten. 
De meeste activiteiten worden 
begeleid door een vrijwilliger. 

Wie zoeken wij? 
Ben je creatief, heb je zin om 
bewegingslessen te begeleiden, 
kan je les geven in ICT of wil je 
mensen graag inleiden in de soci-
ale media? Geef je graag jouw ta-
lenkennis door of heb je gewoon 
zin om mensen te begeleiden bij 
een uitstap? Wil je mensen met 
de auto ter plaatse brengen? Heb 
je talenten die je graag wil delen? 
Voor 1 keer of voor meerdere 
keren, je bent altijd welkom! 

woon- en  
zorgcentrum  
klateringen
Het woon- en zorgcentrum 
Klateringen biedt een thuis aan 
Ninovieters die ouder zijn dan 65 
jaar en verzorging en hulp nodig 
hebben. Er zijn dagelijks activi-
teiten zodat de bewoners een 
zinvolle dagbesteding hebben. 
Op de kalender staan ondermeer 
kookactiviteiten, uitstappen, 
feestnamiddagen…

Wie zoeken wij? 
Voor het wzc Klateringen zijn we 
op zoek naar vrijwilligers met zeer 
uiteenlopende interesses. Helpen 
bij de maaltijden, vergezellen van 
bewoners bij uitstappen, bij mooi 

weer samen met de bewoners 
naar de markt gaan, helpen 
bij de organisatie van feestjes, 
klaarzetten en opruimen van de 
zaal bij feestjes, boodschappen 
doen voor bewoners, bewoners 
gezelschap houden en een bab-
beltje doen, voorlezen, zingen, 
organiseren van een bibliotheek 
in het woonzorgcentrum, de 
verzorging van de huisdieren, het 
verzorgen van een speelhoekje 
voor de achterkleinkinderen in 
de cafetaria, bewoners naar het 
kapsalon brengen... In ruil krijg je 
een glimlach en de vriendschap 
van de bewoners.

mobiel sociaal huis
Het Mobiel Sociaal Huis moet 
verdoken armoede en eenzaam-
heid bij 75-plussers opsporen en 
verhelpen waar het kan. Heel wat 
mensen maken geen gebruik van 
de sociale rechten die bestaan 
omdat ze er geen weet van 
hebben of omdat ze niet mobiel 
genoeg zijn om naar de dienst-
verlening te komen. Door naar 
de mensen zelf toe te stappen met 
een duidelijke uitleg over wat kan 
en wat bestaat, hoopt het OCMW 
de weg open te zetten naar een 
beter leven voor hen die er anders 

energie en ideeën te 

over, maar geen uitlaat-

klep? goesting en tijd? 

omgaan met mensen 

vind je fijn? dan ben jij de 

persoon die we zoeken! 

Het vrijwilligersloket 
wordt de plaats waar 

je terecht kan met 
al je vragen over
vrijwilligerswerk. 
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nooit zouden toe komen. Het 
project bestaat dus vooral uit 
huisbezoeken bij 75-plussers in 
Ninove en alle deelgemeenten.

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken vrijwilligers die het 
zien zitten om per week gemid-
deld bij twee adressen aan huis 
te gaan. Als vrijwilliger geef je 
informatie over de bestaande 
hulp- en dienstverleningen en het 
vrijetijdsaanbod binnen Ninove. 
Hiervoor krijg je uiteraard de 
nodige opleiding en uitleg. Als 
vrijwilliger heb je vooral ook een 
signaalfunctie over eventuele ver-
borgen armoede en eenzaamheid.

een bolle buik  
vol kansen 
Kinderarmoedebestrijding in 
Ninove gaat met het project 
‘Een bolle buik vol kansen’ een 
stap verder. Al voor de ge-
boorte veroorzaakt kansarmoede 
ongelijkheid in gezondheid en 
toekomstkansen voor 

kinderen. Via huisbezoeken door 
opgeleide vrijwilligers willen we 
de lasten van de (aanstaande) 
moeder verminderen. 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken vrijwilligers die zich 
willen engageren om tweeweke-
lijks contact te hebben met een 
(aanstaande) moeder. Tijdens de 
ontmoetingen bieden vrijwilligers 
emotionele, praktische, informa-
tieve, … steun. Wij zorgen voor de 
nodige opleiding en ondersteuning. 

Vrijetijdssector
Er is een heel gevarieerd aanbod 
binnen de vrijetijdssector: bib, 
cc, dienst cultuur, jeugd, sport 
en toerisme werken al met vrijwil-
ligers maar hebben nog veel 
lopende projecten die wachten 
op een helpende hand. Zo kun-
nen er in de bib boeken worden 

teruggezet, boeken worden 
bedeeld bij ouderen of mensen 
die minder goed te been zijn. 
In het cultuurcentrum kunnen 
kaartjes worden gescheurd. De 
dienst cultuur is vaak op zoek 
naar zaalwachters voor de talrijke 
tentoonstellingen. Sport zoekt 
ondersteuning voor het werk 
met mensen met een beperking, 
jeugd zoekt naar fuifcoachen…
Sociale zaken hoopt ook op wat 
ondersteuning voor de talrijk 
lopende projecten. 

informatieavond
Wil je meer weten? Kom 
vrijblijvend naar de informatie-
avondavond ‘Ik? Vrijwillig(er) 
en enthousiast in Ninove!’ op 
donderdag 30 april, om 19 uur 
in de cafetaria De Oase in wzc 
Klateringen (Centrumlaan 173, 
Ninove).

Meer in
fo

Cynthia De Jaeger 
> op maandag-, dinsdag- en woensdagvoormiddag  

054 51 53 77 - cynthia.dejaeger@ocmw.ninove.be
>  op woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag 
 054 31 32 45 - cynthia.dejaeger@ninove.be

Voel je de lentekriebels al? Zin 
om je stad opnieuw te verken-
nen? Als starter en opwarmer 
van een nieuw toerismeseizoen 
wandel je door de stad onder 
leiding van een gids. 
Een klassieker waarbij je 
Ninove in al zijn facetten 
ontdekt en herontdekt en 
waarbij je nog veel meer 
te weten komt over je 
eigen stad.

Stadswandeling   
zondag 26 april

> Vertrek: 14 uur, Kerkplein
> Duur: +/- 2 uur
> Deelname gratis

Past deze datum je niet? 
Je kan de wandeling altijd 
op eigen initiatief on-
dernemen. De brochure 
kan je halen bij de dienst 
toerisme.

Seizoensprogramma

> Kasjkeswandeling -  
zondag 17 mei

> Abdijkerk, omgeving  
en brouwerijbezoek -  
zondag 14 juni

> Wandeling Appelterre- 
Voorde - zondag 19 juli

> Smaakfietstocht -  
zondag 9 augustus

> Wandelzoektocht - zondag 
20 september

> Molenwandeling - zondag 27 
september

> Verken de Dender vanop een 
jacht - zondag 7 juni, zaterdag 
4 juli, zondag 2 augustus en 
zaterdag 5 september

Meer informatie over al deze 
activiteiten lees je in de volgende 
edities van Ninove Info en op  
www.ninove.be > vrije tijd en 
toerisme.

Een uitgave van de VVV-Ninove vzw 
i.s.m. de dienst toerisme

Verantwoordelijke uitgever: Yvan Roelandt
Wandeling: Kathleen De Herder - Danny De Saedeleer

Tekst en eindredactie: Danny De Saedeleer
Foto’s: Danny De Saedeleer - dienst communicatie

Vormgeving: Lieven Vandenberghe (www.leeberg.be)

FSC gecertifi ceerd drukwerk.
Deze brochure werd gedrukt op 100% kringlooppapier 
met vegetale inkten op basis van plantaardige oliën.  

Geproduceerd door middel van 100 % groene stroom. 

Scan deze QR-code en je ondekt nog 
veel meer Ninove op je smartphone!

Info 
Dienst toerisme  -  VVV-Ninove vzw

Tel. 054 31 32 85
toerisme@ninove.be
www.ninove.be

Over deze stads-
wandeling doe je 

ongeveer 2 uur op een 
rustig tempo. 

Alle wegen en wegjes 
zijn verhard of zeer goed 

bewandelbaar. 
De wandeling is ook 

geschikt voor 
kinderbuggy’s.

Stadswandeling
Ninove

Welkom in Ninof!

Ninove, “de oudste, de stoutste en de wijste der steden” 
volgens geschiedschrijver Sanderus, is een modern 
provinciestadje met een rijke en boeiende geschiedenis.

Aan de hand van deze brochure met stadswandeling 
ontdek je het oude en het nieuwe Ninove. Al wandelend 
kom je voorbij alle bezienswaardigheden. Je kan via deze 
gids ook gewoon op zoek gaan naar je favoriete plek. 
Foto’s en info maken er een echt naslagwerk van.

Sla deze fl ap open en gebruik het 
stratenplan om te wandelen en/of om de 
verschillende bezienswaardigheden snel 
terug te vinden. Via de nummertjes kan je 
in de brochure verder naar de bijhorende 
foto en info.

Stadswandeling
Ninove

Wie in Ninove 

is geweest zonder 

een Witkap te 

proeven is niet in 

Ninove geweest…

kaft stadwandeling.indd   1 14/06/14   13:07

Met deze prijs wil VVV-Ninove 
vzw Ninove promoten en een 
initiatief dat Ninove uitstraling 
bezorgde, belonen. Organisa-
ties, publicaties, evenementen, 
verenigingen, personen… die in 
het voorbije jaar (2014) Ninove 
op een of andere manier in de 
schijnwerpers plaatsten, kunnen 
deelnemen. De winnaar ontvangt 
500 euro!

Wie zichzelf of iemand anders 
als de geknipte prijswinnaar 
ziet voor de VVV Prijs Toerisme 
kan een kandidatuur indienen. 
Gemotiveerde en gedocumen-
teerde kandidaturen stuur je ten 
laatste op donderdag 30 april 
2015 naar het secretariaat van de 
VVV-Ninove vzw, Centrumlaan 
100, Ninove.

OPROEP PRIJS 
TOERISME 2015 

TOERISTISCH SEIZOEN START MET STADSWANDELINg

    

Zondag 26 april wordt om 
10 uur de eucharistieviering op 
‘Eén’ rechtstreeks uitgezonden 

vanuit de Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaartkerk in Ninove, onze 

eigen abdijkerk dus. De mis 
wordt opgeluisterd door het 

dekenaal kerkkoor Jubilate Deo. 

TV-MIS VANUIT 
DE ABDIJKERK 

Naast de sociale 
sector zoekt ook de 
vrijetijdssector vaak 

vrijwilligers.

Meer in
fo

VVV-Ninove
dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85
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Meer in
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technische dienst
054 31 77 10

doe jij Het 
al zonder 
pesticiden?  
ongewenste dieren of planten in jouw tuin 

bestrijden? dat doe je beter niet met pes-

ticiden. gebruik hiervoor alternatieven, 

zonder chemische producten. gebruik ook 

geen pesticiden op je terras of oprit. 

Sinds 1 januari 2015 gebruiken open-
bare diensten geen pesticiden meer. 

Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder 
pesticiden proper houden.

waarom verstrengt  
de wetgeving? 
Pesticiden vormen een bedreiging voor het 
milieu, de waterkwaliteit en het behoud van 
duurzame waterreserves. We moeten ook 
onze gezondheid beter beschermen tegen 
de gevaren van pesticiden. Daarom moe-
ten we het gebruik van pesticiden zoveel 
mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren 
of planten te bestrijden, zijn er tal van goed 
werkende, alternatieve methoden zoals heet 
water, borstelen en branden. 

woon je langs  
oppervlaktewater?
De helft van ons drinkwater komt uit op-
pervlaktewater. Ook langs waterlopen en in 
bermen geldt een verbod op het gebruik van 
pesticiden om het leven in het water en de 
drinkwatervoorraden te beschermen tegen 
vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het 
product zelf. Die vind je terug op de verpak-
king. Bepaalde pesticiden zijn zeer toxisch 
voor in het water levende organismen en 
hiervoor geldt een ruimere bufferzone langs 
het oppervlaktewater.

hoe pakt ninove het aan?
De voorbije jaren is er een heuse afbouw gere-
aliseerd van het aantal liter gebruikte onkruid-
verdelgers. In 2003, bij de start van de afbouw, 
gebruikte de technische dienst jaarlijks nog 
770 liter onkruidverdelger. Tien jaar later was 
dat al gezakt naar 75 liter en vanaf 2015 is het 
dus volledig afgelopen met op een chemische 
manier onkruid te verdelgen. 

Er werd al meer handmatig gewied en via 
anti-worteldoek en boomschors werd de groei 
van onkruid beperkt in de groenzones. Op 
de begraafplaatsen zal er vanaf dit voorjaar 
ook een nieuwe machine ingezet worden die 
door middel van water met een temperatuur 
van 98°C het onkruid zal bestrijden. Moeilijke 
plaatsen kunnen bereikt worden en het is heel 
wat veiliger om mee te werken dan met een 
traditionele onkruidbrander. 

Ook het veegbeleid langs de openbare wegen 
werd aangepast. Het onkruid zal met een 
tussentijd van anderhalve maand afwisselend 
via een mechanische en een thermische 
manier bestreden worden. Bij de mechanische 
methode wordt ook het vuil meteen weg-
genomen door een veegwagen.   

Lees alles over het vermijden van pesticiden 
op www.vmm.be > zonder is gezonder.     

Sinds dit 
voorjaar bestrijdt 

de technische dienst 
het onkruid op de 

begraafplaatsen door 
middel van water 

met een temperatuur 
van 98°C. 
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Op maandag 9 maart ging de laatste fase van 
de werken aan 'Den Dollar' (fase 6B) van start. In 
deze laatste fase wordt de noordzijde van de N8 
Brakelsesteenweg aangepakt. Het einde van de 
volledige werf is voorzien tegen eind juni 2015 
(bij gunstige weersomstandigheden).

Fase 6B

In de laatste deelfase legt de aannemer een 
gescheiden riolering, een nieuw wegdek en 
een nieuw fiets- en voetpad aan langs de 
noordzijde van de Brakelsesteenweg (zijde 
Bovenhoekstraat). 

Verkeerssituatie 

Ook in de nieuwe fase blijft het kruispunt 
'Den Dollar' open voor het lokaal verkeer. Het 
verkeer richting Brakel volgt de bestaande om-
leiding via de Outerstraat. Het eenrichtings-
verkeer in de Outerstraat en de Kerkhofstraat 
richting Brakel blijft van kracht. Wie van Brakel 
komt, kan gewoon via de N8 en het kruispunt 
alle richtingen uit.
De Bovenhoekstraat zal voor de duur van deze 
fase afgesloten zijn ter hoogte van de Brakelse-
steenweg. De Aardeweg is wel terug open voor 
het verkeer. Vanuit de Aardeweg kan je enkel 
rechtsaf richting het vernieuwde verkeerseiland.
Het fietsverkeer wordt enkel nog omgeleid 
richting Brakel (via de Outerstraat). De fietsers 
vanuit Brakel rijden via het nieuwe fietspad 
langsheen de N8.

Meer info vind je op  
www.wegenenverkeer.be/ninove

De stad zal de KMO-zone Outer-Appelterre 
uitbreiden langs de Kapittelstraat met 7 perce-
len: 6 percelen van ongeveer 33 are en 1 perceel 
van ongeveer 46 are. De terreinen willen een 
oplossing bieden voor bestaande KMO’s die op 
hun huidige locatie problemen ondervinden 
omdat ze willen uitbreiden of zonevreemd ge-
legen zijn of hinderlijk zijn voor de omgeving … 

De stad voorziet de groenbuffer ter afzoming 
van het landbouwgebied en voorziet in 
waterbuffering door de aanleg van 
een bufferbekken en langsgracht 
met infiltratievoorzieningen. 

De gronden zijn gelegen in het BPA KMO-
zone Outer. De voorschriften, het plan van dit 
BPA en het inlichtingenformulier vind je op 
www.ninove.be  (wonen en bouwen/ruimte-
lijke planning/Bijzondere plannen van Aanleg 
(BPA’s) /BPA KMO-zone Outer wijziging 1).

Ben je geïnteresseerd? Bezorg het inlichtin-
genformulier voor kandidaat-kopers vóór 
25 april aan de dienst lokale economie.

Infrabel vernieuwt op deze lijn de dwarsliggers 
(balken waarop de spoorstaven steunen) en 
het wegdek van 4 overwegen. 

Nachtwerken

Omdat de sporen overdag niet buiten dienst 
kunnen gesteld worden en omdat de veiligheid 
op elk moment verzekerd moet blijven, wordt 
er zowel overdag als 's nachts (van 22 tot 
5 uur) als in het weekend (van vrijdagavond 
22 uur tot maandagmorgen 5 uur) gewerkt. 
De werken kunnen enige geluidshinder met 
zich meebrengen. Vanaf april zullen er enkele 
overwegen worden afgesloten voor het 
verkeer. 

Hinder voor treinverkeer

In de weekends van 30-31/05, 06-07/06 en 
13-14/06 is er geen treinverkeer mogelijk tus-
sen Denderleeuw en Geraardsbergen. In de 
weekends van 18-19/04 en 25-26/04 is er geen 
treinverkeer mogelijk vanaf zaterdag 18 uur. In 
het weekend van 9-10/05 is er een aangepaste 
dienstregeling van kracht. 
Meer info over de aangepaste dienstregeling: 
NMBS, 02 528 28 28, www.b-rail.be.

Vragen?

Omwonenden kunnen contact opnemen met 
de cel Info Buurtbewoners op 0800 55 000 
(elke dag van 7 uur tot 22 uur) of per mail via 
info.projecten@infrabel.be.

VERNIEUWINgWERKEN AAN DE SPOORLIJN  
gERAARDSBERgEN-DENDERLEEUW

LAATSTE DEELFASE 
VAN DE WERKEN AAN 
'DEN DOLLAR' gESTART

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE KMO ZONE 
OUTER-APPELTERRE

20 uur - 21.15 uur: Lezing door  
Professor Ingenieur Architect  
Leo Van Broeck

Leo Van Broeck neemt actief deel aan de 
promotie van de ruimtelijke kwaliteit en het 
bewustzijn omtrent stedelijke dichtheid en 
optimaal landgebruik. Hij wil het overmaatse 
en verkwistende grondgebruik in Vlaanderen 
(en bij uitbreiding België) onder de aandacht 
brengen en oplossingen aanreiken voor de 
toekomst.

'België is er in geslaagd om met zijn 
11.000.000 inwoners (minder dan de be-
volking van metropolen als Parijs of Lon-

den) een heel land kapot te verkavelen. 
De bebouwde oppervlakte neemt nog 

steeds toe. Dagelijks verdwijnt er in 

Vlaanderen tussen de 5 en de 6 hectare 
open ruimte, wat neerkomt op een dage-
lijkse bijkomende grondinname van 10 à 12 
voetbalvelden! Naast een te grote bebouwde 
footprint is er een bijkomend en zeer diep 
geworteld probleem: het bebouwde areaal is 
zeer sterk versnipperd.'

De lezingen van Professor Van Broeck zijn 
gebaseerd op de studie die hij uitvoerde in 
opdracht van de Vlaamse Overheid, Ruimte 
Vlaanderen.

21.20 uur - 21.40 uur: toelichting door 
Planoloog Rob Krabbenborg van de 
stad Geel

Met de vaststelling van een 'Ruimtelijke Visie 
Hoger Bouwen stad Geel' heeft Geel als derde 

Vlaamse gemeente een integrale visie ontwik-
keld op hoger bouwen in haar gemeente. 
Alleen de grotere steden Antwerpen en Gent 
gingen de kleine stad Geel voor. Rob Krab-
benborg zal verder ingaan welk traject rond 
deze visienota heeft gespeeld en nog speelt, 
hoe deze nota momenteel als bestuursmid-
del en beleidsinstrument wordt gehanteerd, 
welke kansen worden gecreëerd, maar ook 
welke moeilijkheden worden ondervonden, 
tenslotte hoe het proces kan verbeteren en 
vervolledigen.

21.50 uur – 22.30 uur: panelgesprek 
en debat - vragen uit het publiek

leZing en debat 

kwalitatieVe rUimtelijke VerdicHting
maandag 20 april – muZiekacademie, parklaan 13

Meer in
fo

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

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66
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SCHRIJF JE  IN VOOR 
HET VOETBALTORNOOI 
VOOR VOLWASSENEN 
OP HET 
KUNSTgRASVELD 

Er zijn voetbalwedstrijden op het kunstgras-
veld tijdens de maanden mei en juni van 
maandag tot vrijdag vanaf 19 uur.
De winnaar van het tornooi krijgt 200 euro. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 175 euro.
Inbegrepen: deelname aan minimum 5 wed-
strijden, verzekering, gebruik kunstgrasveld, 
betaling scheidsrechters, water tijdens de wed-
strijden, huldiging en waarborg van 40 euro.
Inschrijven voor het voetbaltornooi kan nog 
tot vrijdag 10 april bij de sportdienst.

SPORTSMAAK- 
ZOEKTOCHT 
ZATERDAg 18 APRIL

Tijdens de sportsmaakzoektocht, een wande-
ling van 6 of 12 km, voer je op een aantal 
stopplaatsen een sportopdracht uit en proef je 
van heel wat lekkers.
Vertrek: parochiaal centrum Neigem, Pasto-
rijstraat, 13.30 uur.
Deelnameprijs: 7 euro (volwassenen), 5 euro 
(kinderen).
Inschrijven vóór 20 april via sport@ninove.be. 
Geef zeker mee of je kiest voor de zoektocht 
van 6 of 12 km.

DAg VAN 
DE MOUNTAINBIKE  
ZONDAg 7 JUNI

De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen 
organiseert op zondag 7 juni de Dag van de 
Mountainbike. Als voorbereiding op de Dag 
van de Mountainbike is er een cursus ‘start 
to mountainbike’ op 3, 10, 17 en 31 mei, met 
afsluiter op 7 juni, telkens van 9 uur tot 12 uur. 
Je kan een mountainbike huren. 
Kostprijs cursus: 20 euro (zonder MTB), 100 
euro (met MTB), verzamelen aan sporthal 
‘t Sportstekske. Online inschrijven via de sport-
pagina’s op www.ninove.be. 

WIELERWEDSTRIJD 

11 april: Aspelare – Beloften U23

Meer in
fo

zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be 
054 33 40 64

De diertjes van het peuterbad in zwembad 
De Kleine Dender zijn in de maand maart 
een tijdje afwezig geweest voor onderhoud.
De kleuters kunnen tijdens de paasvakantie 
opnieuw uitgebreid komen kennismaken. 
Alle kindjes van 2 tot en met 5 jaar kunnen 

dan zwemmen aan het tarief van de baby’s 
(1 euro per peuter).
Ook het gezinstarief blijft uiteraard van 
toepassing op zondag, dan kunnen de 
Ninoofse gezinnen zwemmen aan 8 euro 
per gezin (maximaal 6 personen).

kleuters opnieuw welkom 

in Het peUterbad!

Het lenteakkoord kondigde al aan dat de stad 
verder wenst te investeren in sportinfrastruc-
tuur. De sporthal werd gebouwd in de jaren 
’80 en stap voor stap wordt deze gerenoveerd. 
Nadat de kleedkamers een opknapbeurt kre-
gen, is nu de verlichting aan de beurt. Op die 
manier wil de stad investeren in een duurzaam 
en energiezuinig gebouw. 

Op 20 april wordt op de eerste verdieping 
gestart met de judozaal, de turnzaal en de 
gang. Enkele dagen later zal ook de grote 
zaal zuinigere verlichting krijgen die op twee 
verschillende sterktes kan branden. Zo zal de 
lichtsterkte tijdens de sportwedstrijden hoger 
zijn dan op de trainingsmomenten. De werken 
zullen twee tot drie weken in beslag nemen. 

In de maanden mei en juni zal ook de 
sportvloer gerenoveerd worden. Er komt 
een vlak-elastische vloer, die een nog betere 
bescherming voor de sporter biedt. De vloer zal 
bovenop de huidige vloer aangebracht worden, 
waardoor de werken beperkt worden in tijd.

Voor deze renovatie ontvangt de stad van de 
Vlaamse overheid een subsidie van 50%.

stad inVesteert in sporthal

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97
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FIT IN JE HOOFD  
CARROUSEL 

In het kader van de Fit in je 
Hoofd Carrousel worden de vol-
gende activiteiten georganiseerd: 

Burn-out: lezing door Luc Swinnen, 
georganiseerd door Davidsfonds  
Denderwindeke
>  Wanneer? 21 april om 19.15 uur
>  Waar? Trefpunt Winnik, Bokkendries 9, 

Denderwindeke
>  Voor wie? Iedereen, inschrijven niet nodig
>  Kostprijs: 7 euro, 5 euro met Davidsfonds 

Cultuurkaart, € 1,5 met kansenpas 
 kinderen < 12 jaar gratis.

Zilverwijzer: reeks van 6 groepssessies: 
geestelijke gezondheidsbevordering voor 
60 plussers.
>  Wanneer? Start reeks op 20 april van  

10 uur tot 12 uur 
> Waar? Wzc Klateringen, Centrumlaan 173, 

Ninove
> Voor wie? 60 plussers, inschrijvingen tot  

13 april via 054 31 32 45 of  
sociale.zaken@ninove.be

Meer in
fo

dienst sociale zaken
sociale zaken@ninove.be   
054 31 32 45

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be   
054 31 32 25

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

apothekers
> Zaterdag 28 maart (9 uur) tot  

dinsdag 31 maart (9 uur)
 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

> Dinsdag 31 maart (9 uur) tot  
zaterdag 4 april (9 uur)

 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

> Zaterdag 4 april (9 uur) tot  
dinsdag 7 april (9 uur)

 Penne – Appelterre Dorp 31
 9400 Appelterre – 054 33 63 61

> Dinsdag 7 april (9 uur) tot  
zaterdag 11 april (9 uur)

 De Bolle – Outerstraat 148
 9400 Outer – 054 33 60 71

> Zaterdag 11 april (9 uur) tot  
dinsdag 14 april (9 uur)

 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9406 Ninove – 054 33 00 37

> Dinsdag 14 april (9 uur) tot  
zaterdag 18 april (9 uur)

 Van Hoorebeke –  
Geraardsbergsesteenweg 285

 9404 Aspelare – 054 33 49 59

> Zaterdag 18 april (9 uur) tot  
dinsdag 21 april ( 9uur)

 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

> Dinsdag 21 april (9 uur) tot  
zaterdag 25 april (9 uur)

 Michiels – Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

> Zaterdag 25 april (9 uur) tot  
dinsdag 28 april (9 uur)

 Vanoost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 054 33 25 18

> Dinsdag 28 april (9 uur) tot  
zaterdag 2 mei (9 uur)

 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove – 054 33 27 14

Info ook op:  
www.apotheek.be of tel. 0903 99 000.

Wachtdiensten

Meer in
fo

dienst sociale zaken
socialezaken@ninove.be
054 31 32 45

Seniorennamiddag op 9 april vanaf 13.30 uur 
in zaal De Linde, Gemeentehuisstraat,  
Meerbeke met optredens van Luc Jones en  
De Doorbrekers. Doorlopend standenmarkt 
met informatie over veiligheid en welzijn.

> Kostprijs: 6 euro – gratis koffie en taart.
> Vooraf inschrijven via de dienst sociale 

zaken (de plaatsen zijn beperkt).

SENIORENNAMIDDAg 

OPROEP DAg  
VAN DE BUREN 
Op vrijdag 29 mei vindt de Dag van de Buren 
plaats. Wil jij deelnemen met je straat of wijk 
en een gezellige avond samen met je buren or-
ganiseren? Dan kan je gratis publiciteitsmateri-
aal krijgen bij de stad (affiches, uitnodigingen, 
deurhangers). De stad voorziet ook een klein 
geldbedrag voor een hapje en een drankje 
(max. 100 euro per deelnemende straat of 
wijk, afhankelijk van het aantal initiatieven). 
Contacteer hiervoor de dienst communicatie.

Uitverkocht!



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 

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. 

ONTDEK DE GOLFSPORT!
GOLF KENNISMAKINGSOCHTEND

elke zondag tot oktober!

Programma (2½ uur):
• 10.30 uur Ontvangst deelnemers
• 10.45 uur GOLFLES EN DEMONSTRATIE
• 12.30 uur Drankje en uitleg hoe golf te beginnen

Deelname €5 p.p., beperkt aantal plaatsen

Schrijf u in via:
info@golfclubenghien.com of bel 02 397 03 10

Meer info op www.golfclubenghien.com

V E R E N I G D E  H A N D E L A A R S  N I N O V E

DONDERDAG 2 APRIL 2015

E E N  O R G A N I S A T I E  V A N  V H N  M E T  D E  S T A D  N I N O V E

Vanaf 21.00u op
OUDSTRIJDERSPLEIN

Autoshow over de hele
CENTRUMLAAN
vanaf 16.00u

Modeshow
GERAARDSBERGSESTRAAT

vanaf 19.30u

Zumba initiatie van Aerodroom
OUDSTRIJDERSPLEIN
vanaf 20.00u

UDO IN CONCERT

GOODIEBAG
VOOR 500

EERSTE DAMES
(bij afgifte bon)

GRATIS



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

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!

FABRIEK EN TOONZAAL

PAMELSTRAAT-OOST 420,
INDUSTRIEZONE, NINOVE

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

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

Belgische topkwaliteit voor elk budget

UW FABRIKANT VAN

KEUKENS
OP MAAT

Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

Para Mi - Four Roses - K-Design

Gratis tas
bij aankoop
van 250 €
Four Roses
Bekijk ook onze
E-shop en Outlet

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET OP

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

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal
lichtstudie • lichtplanning • installatie-

materialen: Niko, BTICINO, enz... 
Ook oude reeksen

PERSOONLIjk ADVIES: 
voor uw woning, tuin, gevel, 
kantoor, winkel, enz...

Alle grote merken

U vindt bij ons wat u 
nergens anders vindt

NIEUWE LEDCOLLECTIE

Dreefstraat 1, Ninove
(aan de koepoort)

054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

b&b
gastenverblijf
in gezellige kamers 
voorzien van alle comfort 
kan u genieten van de rust 
van het platteland.

ontbijt (mogelijk vanaf 
5u30) of half pension.

> groot zomerterras
> Zaal voor 

vergaderingen, cursussen, ...

eet - & praatcafé
diverse streekbieren

specialiteiten van het huis:
> pannenkoeken > spek met eieren

> boterham met boerenham/plattekaas

nu ook luchthavenvervoer & privépersonenvervoer
meer info via telefoon of mail

marc & marleen heten je welkom
roesbeke 79 9402 meerbeke - 0479 28 40 01
info@roesbeekhoeve.be - www.roesbeekhoeve.be

open op vrijdag avond, zaterdag, zon- en feestdagen



Gun jezelf 4 verdiepingen keuze en inspiratie

XXL-tegels, natuursteen, cementtegels, zelliges, mozaïek ...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

GRATIS begeleiding door 
onze tegelcreatieven
GRATIS gebruik van een 
tegelsnijder, zuignappen, 
vochtmeter ...
Lotenkelder met super-
koopjes








