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OOK OPEN OP ZONDAG 

8u30 tot 12u30 

Huisbereide gerechten, charcuterie, dagschotels,… 

Van eenvoudig buffet tot kreeft en banket 

Nieuw: rauw vlees verkrijgbaar tijdens het weekend 

OOK OPEN OP ZONDAG 

8u30 tot 12u30 

Huisbereide gerechten, charcuterie, dagschotels,… 

Van eenvoudig buffet tot kreeft en banket 

Nieuw: rauw vlees verkrijgbaar tijdens het weekend 

OOK OPEN OP ZONDAG 

8u30 tot 12u30 

Huisbereide gerechten, charcuterie, dagschotels,… 

Van eenvoudig buffet tot kreeft en banket 

Nieuw: rauw vlees verkrijgbaar tijdens het weekend 

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

•  Alle dagen open 
 van 9 tot 12 uur en 
 van 14 tot 18.30 uur 
•  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.beSPECIALE
 VOORWAARDEN
 tijdens

Patisserie Centrum 
Centrumlaan 40, 9400 Ninove 

Bestellingen : 054 33 90 16 
Maandag Gesloten 
Dinsdag 8   →   18u. 

Woensdag 8   →   18u. 
Donderdag 8   →   18u. 

Vrijdag 8   →   18u. 
Zaterdag 7   →   17u. 
Zondag 8   →   12u.30 

Brood en gebak worden ambachtelijk vervaardigd 
door  pat isser ie  Et ienne (Ophasse l t )  

Patisserie Centrum 
Centrumlaan 40, 9400 Ninove 

Bestellingen : 054 33 90 16 
Maandag Gesloten 
Dinsdag 8   →   18u. 

Woensdag 8   →   18u. 
Donderdag 8   →   18u. 

Vrijdag 8   →   18u. 
Zaterdag 7   →   17u. 
Zondag 8   →   12u.30 

Brood en gebak worden ambachtelijk vervaardigd 
door  pat isser ie  Et ienne (Ophasse l t )  

OOK OPEN OP ZONDAG 

8u30 tot 12u30 

Huisbereide gerechten, charcuterie, dagschotels,… 

Van eenvoudig buffet tot kreeft en banket 

Nieuw: rauw vlees verkrijgbaar tijdens het weekend 

8u30 tot 12u30 8u00 tot 12u30
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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: 
Koen De Smet • Danny De Saedeleer • 

dienst communicatie • Muziekacademie • 
Ninofmedia • Pixabay • De Lijn

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Michel Casteur • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

geMeenteraadszitting
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad vindt plaats 
op 5 maart om 19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100 
te Ninove (ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

CoMMissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 2 en 3 maart 
om 19.30 uur en 20 uur. Deze vergaderingen zijn voor het 
publiek toegankelijk.

eXtra's 
Nieuwe openingsuren stadsdiensten! Vanaf 1 januari 
wijzigden de openingsuren van de stadsdiensten. Voortaan  
is het stadhuis op donderdagavond open tot 19.45 uur!  
Een overzicht lees je op pag. 4.
Sluitingsdagen tijdens carnavalsperiode:
>  21 februari: zwembad 
>  22 februari: zwembad, sporthal 
>  23 februari: bib, Jeugddienst, cc De Plomblom, dienst 

toerisme, zwembad, sporthal 
>  24 februari: alle stadsdiensten
>  23 t.e.m. 25 februari: diensten oud stadhuis

2

voor alle info

interessant
5

  't Kadeeken: buitenschoolse  
kinderopvang voor kinderen tus-
sen 2,5 en 12 jaar 

6
  Carnaval:  
"Al 55 joar ne fieëre kaffeegieter"

9   Hulp bij paddenoverzetacties 

10   Looper, filmclub Ninove reist  
naar de toekomst

10   Hellemonden aan de abdij 

15   Na de stadsdichter  
de stadsfotograaf

16   Nieuwe tarieven De Lijn  
op 1 februari

18   Blue-bikefiets uitlenen

> 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

Ninove in
fo

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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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

 Onthaal en snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk gedrag, reispas)

8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u
14-16 u

8.30-12 u
14-16 u

8.30-12 u
16-19.45 u 8.30-12 u gesloten gesloten

burgerzaken 8.30-12 u 8.30-12 u 8.30-12 u 
14-16 u*

8.30-12 u 
16-19.45 u 8.30-12 u gesloten gesloten

(* enkel dienst bevolking)

toerisme 8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u 
16-19.45 u 8.30-12 u gesloten gesloten

overige 
publieks-
diensten

8.30-12 u 8.30-12 u 8.30-12 u 8.30-12 u 
16-19.45 u 8.30-12 u gesloten gesloten

bib 13-20 u 13-17 u 11-19 u 13-17 u 15-19 u 9-13 u gesloten

CC 9-12 u 
14-17 u

9-12 u 
14-17 u

9-12 u 
14-17 u

9-12 u 
14-17 u 9-12 u gesloten gesloten

oud 
stadhuis

9-12 u 
14-17 u

9-12 u 
14-17 u

9-12 u 
14-17 u

9-12 u 
16-19.45 u 9-12 u gesloten gesloten

De Kuip 10-12 u 
15-17 u 15-19 u 13-17 u gesloten 15-17 u gesloten gesloten

sporthal
8.30-12 u 

12.30 u-einde 
bezetting

8.30-12 u 
12.30 u-einde 

bezetting

8.30-12 u 
12.30 u-einde 

bezetting

8.30-12 u 
12.30 u-einde 

bezetting

8.30-12 u 
12.30 u-einde 

bezetting

9 u-einde 
bezetting

(balie vanaf 13 u)

9 u-einde 
bezetting

(balie vanaf 13 u)

technische 
dienst

8-12 u
12.30-15.45 u

8-12 u
12.30-15.45 u

8-12 u
12.30-15.45 u

8-12 u*
12.30-15.45 u

8-12 u
12.30-15 u gesloten gesloten

(* uitleendienst: 8-11 u en 16-19.45 u, of na afspraak)

zwembad 7.30-21 u 7.30-21 u 7.30-21 u 7.30-21 u 7.30-21 u 12-17 u 9-17 u

De kassa sluit 45 minuten voor sluitingstijd. De zwemhal moet verlaten worden 15 minuten voor sluitingstijd.

OCMW 8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u 
14-16 u

8.30-12 u 
16-19.45 u 8.30-12 u gesloten gesloten

Opladen van de budgetmeter kan enkel binnen deze uren.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus gelden voor sommige diensten andere openingsuren. 
Hierover lees je meer in de zomereditie van Ninove Info.

Nieuwe opeNiNgsureN stadsdieNsteN 
het stadhuis is op donderdagavond open tot 19.45 uur!

!

JAZZ-MADD (Jazz Muziek 
Aan De Dender) 

> Wat? JAZZ-MADD concert 
“LAIA” (ud en strijkers)

 Wanneer? Zondag 1 februari 
om 19 uur. Ook op zaterdag  
31 januari om 20 uur in  
’t Kasteeltje, Denderleeuw en 
op zondag 1 februari om  
11 uur in De Bathyscaaf, Aalst.

> Wat? JAZZ-MADD concert 
“Bram De Looze en Sander  
De Winne”

 Wanneer? Zondag 1 maart 
om 19 uur. Ook op zaterdag  
28 februari om 20 uur in  
’t Kasteeltje, Denderleeuw en 
op zondag 1 maart om 11 uur 
in De Bathyscaaf, Aalst.

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

 Info: 0495 12 14 47,  
info@jazzmadd.be

 www.jazzmadd.be

eVeNeMeNteN-
KaLeNder

Tentoonstellingen in  
het oud stadhuis

> Wat? Tentoonstelling door 
bewoners van De Okkernoot

 Wanneer? 13, 14 en 15 februari

> Wat? Tentoonstelling schilde-
rijen Hans De Smet

 Wanneer? 27 februari - 13 maart

Van jong naar (g
)o

ud

50 jaar huwelijk
Franciscus Xaverius Willy Van den Borre, geboren op 18 maart 1939, 

met Cecile Martha Maria Vernaillen, geboren op 4 juni 1943.
Gehuwd in Okegem op 17 februari 1965. Wonend in Okegem.

60 jaar huwelijk
Roger Van Der Keelen, geboren op 21 juli 1934, 

met Clementine De Coppel, geboren op 2 augustus 1934.
Gehuwd in Ninove op 12 februari 1955. Wonend in Ninove.

Julien Vansnick, geboren op 20 december 1931, 
met Germaine Herremans, geboren op 21 juni 1932.

Gehuwd in Denderwindeke op 19 februari 1955. Wonend in Ninove.

Willy Verlé, geboren op 11 februari 1933, 
met Margarita Bulterys, geboren op 23 februari 1937.

Gehuwd in Ninove op 25 februari 1955. Wonend in Ninove

102 jarige
Joanna Van Den Abeele, 

geboren op 27 februari 1913. 
Wonend in Meerbeke.

•

100 jarige
Maria Moerenhout, 

geboren op 2 februari 1915. 
Wonend in Meerbeke.

Petrus De Leeuw, 
geboren op 27 februari 1915. 

Wonend in Ninove.
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dagelijks vangt buitenschoolse 

kinderopvang ’t kadeeken zo’n 100 

kindjes op. organisatorisch niet 

simpel! om alles vlot te laten ver-

lopen, worden de reglementen dan 

ook regelmatig aangepast aan de 

best lopende praktijk, én werd er een 

kwaliteitshandboek opgesteld. 

Coördinator Marianne Van Moeseke: 
“Om de planning beter te kunnen 

maken, wordt er vanaf nu ook voor de opvang 
op woensdagnamiddag gevraagd vooraf te 
reserveren én vooraf te betalen, zoals dat al 
gebeurt voor vakantiedagen en schoolvrije 
dagen. Op die manier kunnen alle puzzelstuk-
ken nog beter in elkaar gepast worden, en 
staan we niet meer voor onaangename verras-
singen zoals kinderen die komen opdagen en 
die we moeten terugsturen omdat het volzet 
is. Of dat de dag zelf ingeschreven kinderen niet 
komen opdagen, terwijl we al kindjes hebben 
moeten weigeren omdat ’t Kadeeken volzet was.” 

Tijdens de schoolvakanties krijgen kinderen 
tot zes jaar voorrang bij de inschrijvingen. De 
inschrijvingen starten 3 à 4 weken voor de be-
treffende vakantieperiode. Een eerste inschrij-
vingsmoment is telkens op maandag: dan kan 
je kinderen jonger dan 6 jaar en hun broers en 
zussen die in Ninove wonen of in Ninove naar 
school gaan, inschrijven. Op dinsdag mogen 
alle inwoners van Ninove en kinderen die in 
Ninove naar school gaan inschrijven. Vanaf 
donderdag mag iedereen inschrijven.

op vraag van de ouders
Marianne Van Moeseke: “Ouders vroegen 
meer en meer dat hun kind zelfstandig de op-
vang zou mogen verlaten of alleen zou mogen 
aankomen. Wij laten dit vanaf nu ook toe, 
onder bepaalde voorwaarden. Kinderen jonger 
dan 9 bv. mogen nooit alleen aankomen of 
vertrekken, voor oudere kinderen moet je dit 
melden aan de coördinator of begeleidster(s).” 
Ouders zijn ook altijd welkom in ’t Kadeeken, 

maar ze maken hiervoor best een afspraak 
met de coördinator wanneer ze willen langs-
komen tijdens de kindvrije uren.

Heel uitzonderlijk wordt een kindje niet mee-
gegeven met de ouder die het komt ophalen. 
Marianne Van Moeseke: “Wanneer er sterke 
aanwijzingen zijn dat de persoon die een kind 
in de opvang komt afhalen dat niet op een 
veilige manier kan doen, kan het personeelslid 
van het IBO dat op dat moment toezicht 
heeft, oordelen dat het beter is om hen niet 
samen te laten vertrekken. Er wordt dan een 
familielid opgebeld om het kind op te halen.” 

kwaliteit voorop
Sinds kort heeft ’t Kadeeken een kwaliteits-
handboek. Marianne Van Moeseke: “Het 
kwaliteitshandboek is een nieuw instrument 
dat beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze 
doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de 
betrokkenheid van ouders, onze werkwijzen, 
onze organisatiestructuur, onze verbeterplan-
nen, enz. Dit kwaliteitshandboek groeit mee 
met ’t Kadeeken. Maandelijks worden er een 
2-tal procedures nagekeken met de begeleid-
sters en de coördinator. Waar nodig worden 
procedures aangepast. Alle ouders kunnen het 
kwaliteitshandboek ook inkijken.” 

Marianne geeft nog mee dat ’t Kadeeken 
beschikt over een uitgeschreven klachtenpro-
cedure. “Klachten kunnen ouders altijd uiten 
bij de begeleidsters of bij mij zelf. Uit klachten 
kunnen wij alleen maar leren, en onze werking 
verbeteren!”

De reglementen zijn terug te vinden op de 
website van de stad www.ninove.be. Je kan ze 
uiteraard ook opvragen in ’t Kadeeken zelf.   

‘Sinds kort heeft 
’t Kadeeken een 

kwaliteitshandboek 
dat beschrijft hoe we 

werken. 

’
 

Meer in
fo

IBO ’t Kadeeken
ibo@ninove.be  
054 34 23 02

iBo  ’t kadeeken  
vangt kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar op buiten de sChooluren 

  ’t kadeeken  
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‘Carnaval dompelt Ninove onder  
in een fantastische sfeer tijdens het  
feestweekend van 22 februari.

’
 

P
parking
Op carnavalszondag 22 februari is 
de parking in het Niniacomplex 
open van 11 uur tot 22 uur. Na 
22 uur wordt de parking gesloten 
tot maandagmorgen.
Op zondag 22 februari is ook de 
parking van de Colruyt open van 
11 uur tot 22 uur.

MarKt
Er is geen markt op dinsdag 
24 februari.

 Carnaval
zondag 22 februari

verkeershinder
Vanaf 16 februari gelden er verschillende parkeerverboden in het stads-
centrum, tussen 19 en 24 februari zal het centrum ook moeilijker bereikbaar 
zijn met de wagen. Check www.ninove.be voor de verkeersregelingen!

  al 55 joër ne 
fieëre kaffeegieter

> Zaterdag 31 januari

 Nacht van de carnavalist in 
De Kuip, Parklaan 1, om 21 uur

> Zaterdag 7 februari

 Prinsaanstelling in de  
bedrijfshal van Cloë,  
Merellaan 46 om 21.11 uur

> Zondag 8 februari

 Feest der Senioren in de  
bedrijfshal van Cloë,  
Merellaan 46 om 14 uur

> Zaterdag 14 februari

 Machtsoverdracht in cultuur-
centrum De Plomblom om 
11.11 uur. Carnavalsbanket in 
zaal De Linde, Meerbeke om 
14 uur. 

> Woensdag 18 februari

 Bezoek van Prins Carnaval 
aan woonzorgcentrum  
Klateringen.

> Zaterdag 21 februari

 Kindercarnaval - verkiezing 
Kinderprins en Kinderprinses

 Inschrijving: in cultuurcentrum 
De Plomblom van 12 uur tot 
13.30 uur.

 Vertrek om 14 uur aan het 
Oudstrijdersplein naar de 
sporthal. Kindershow van  
14.30 uur tot 16.30 uur. Aan-
sluitend worden de Kinder-

prins en Kinderprinses bekend 
gemaakt. 

 Reisweg: Oudstrijdersplein, 
Burchtstraat, L. Moeremans-
plein, Burchtdam, Denderkaai, 
Vaartweg, ontsluitingsweg 
Vaartweg/Parklaan (parking  
Dr. Hemerijckxplein), Parklaan.

> Zondag 22 februari

 Publiciteitskaravaan  
en carnavalsstoet

 De publiciteitskaravaan 
vertrekt rond 12 uur aan de 
Stenebrug in Meerbeke. Reis-
weg: Stenebrug, Kapellestraat, 
Nieuwstraat, Gemeentehuis-
straat, Halsesteenweg, Brus-
selsesteenweg en het volledig 
traject van de carnavalsstoet.

 De carnavalsstoet vertrekt aan 
de Koning Boudewijnlaan/
Brusselsesteenweg in Meerbeke 
om 13.30 uur (aansluitend 
op de publiciteitskaravaan). 
Reisweg: Koning Boude-
wijnlaan, Brusselsesteenweg, 
Brusselstraat, Burchtdam, Leo 
Moeremansplein, Burchtstraat, 
Marktstraat, Graanmarkt, Burg. 
Behnplein, Dreefstraat, Weg-
gevoerdenstraat, Albertlaan 
(linkerrijvak), Gentsestraat, 
Preulegem, Geraardsberg-
sestraat, Lavendelstraat, 
Beverstraat, Oudstrijdersplein, 
Centrumlaan.

 De prijsafroeping vindt plaats 
onder het tentendak op het 
Oudstrijdersplein, rond 21 uur. 
Eerst Don Augustprijs en De 
Ploët door de Prinsencaemere, 
daarna volgt de uitslag van de 
carnavalsstoet. 

> Maandag 23 februari

 Maandagavondstoet
 Vorming van 18 uur tot 18.30 

uur (via de Nieuwe Weg) in de 
Stationsstraat, Stationsplein, 
Astridlaan en Nieuwe Weg. 
Vertrek om 19 uur stipt.

 Reisweg: Dreefstraat, Burg. 
Behnplein, Graanmarkt, 
Marktstraat, Oudstrijdersplein, 
Beverstraat, Lavendelstraat en 
ontbinding via de Kaarde-
loodstraat naar de Centrum-
laan.

 Om 21 uur is er de Gouden 
wortelworp van op het balkon 
van het oud stadhuis. 

> Dinsdag 24 februari

 Om 12 uur wordt op het 
balkon van het oud stadhuis 
carnaval gesloten. Tussen 
13 uur en 14 uur krijg je gratis 
koffiekoeken aan het oud 
stadhuis. 

 Nog niet uitgefeest? Zak dan 
af richting Café Den Belleman 
waar om 15.11 uur de wortel 
wordt verbrand.

carnavalskalender
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Het is verboden:

> om van zaterdag 21 tot en 
met dinsdag 24 februari tap-
installaties te plaatsen op de 
openbare weg en in poorten 
of ingangen uitgevend op de 
openbare weg binnen de ring 
van Ninove (met uitzondering 
van de vergunde terrassen van 
horecazaken)

> om vuurtjes, geïmprovi-
seerde barbecues, gasbran-
ders… mee te nemen in de 
carnavalsoptochten 

> voor foorkramers om alcoholi-
sche dranken te verkopen

> voor commerciële foto- 
grafen om foto’s voor verkoop 
te nemen op zondag 22 febru-
ari tijdens de zondagstoet

> om van zaterdag 21 februari tot 
en met dinsdag 24 febru-
ari ballonnen, gadgets en 
lichtgevende artikelen aan 
te bieden

> wildplassen is altijd verboden, 
ook tijdens carnaval!

> om tijdens de zondagsstoet 
drank in glas en glazen 
drankverpakking te gebrui-
ken, te schenken of mee te 
nemen. Alleen drank in blik, 
karton of plastiek wordt toege-
laten.

> Voor cafés, drankgelegenhe-
den en op openbare plaatsen 
gelegen binnen de ring van 
Ninove is het verboden om 
glazen verpakking aan te 
bieden en drank in glas te 
schenken op zowel zondag 
22 als maandag 21 februari. 
Alleen drank in karton of plas-
tiek wordt toegelaten. 

Overtredingen worden be-
straft met een administratieve 
geldboete van maximaal 250 
euro en 125 euro voor minder-
jarigen!

verboden

opruiMing
De binnenstad wordt vanaf woens-
dag 25 februari 5.30 uur opgekuist. 
Van maandag 9 maart tot en met 
vrijdag 13 maart staat er ook een 
container voor de gratis inzame-
ling van vervuilde isomo op het 
Paul De Montplein. Voor de inza-
meling van niet-vervuilde isomo 
(geen isomogruis) koop je vooraf 
zakken aan bij IlvA (€ 44,05/ 
5 zakken - incl. btw), Industriel-
aan 18 in 9320 Erembodegem. 
De gevulde zakken breng je terug 
naar ILvA (kosteloos) of naar 
het containerpark (kostprijs per 
gewicht).

saNitaire VoorZieNiNgeN
Ook met carnaval is het niet toegelaten op de openbare weg of 
zichtbaar vanaf de openbare weg te urineren. Overtredingen worden 
beboet met een geldboete tot 250 euro. Maak gebruik van de sanitaire 
voorzieningen die zondag, maandag en dinsdag langs de openbare weg 
opgesteld staan op de Koning Boudewijnlaan, op de hoek Denderstraat/
Brusselsesteenweg, aan het Oudstrijdersplein, aan de zijkant van de 
bibliotheek (t.h.v. de Despauteerstraat) en op de hoek Stationsstraat/
Dreefstraat.

HuLppost 
VaN Het 
rode Kruis
De hulppost van het  
Rode Kruis vind je in het verga-
derlokaal van cc De Plomblom 
(ingang via E. De Deynstraat).

> Zondag 22 februari van 11 uur 
tot maandagmorgen, 1 uur

> Maandag 23 februari van  
18 uur tot dinsdagmorgen, 6 uur

  al 55 joër ne 
fieëre kaffeegieter
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1. Karnavalraad VZW

2. De Ninoofse stadsreuzen

3. Spasjezot Prinsenwacht

4. Prinsencaemere

5. Ridders in de wortelorde

 5 bis De Mondjagridders 

6. De Gasthieëren

 De Ninoofse Narrengilde

7. NKV Zig Zag Bleukes

 A – Osta Spoedja

8. NKV De Sparkens 

 B – De Draujvers

9. NKV De Ninofske Ploasters

 1 – Der Plasjop

10. NKV Pretensje

 2 – Radauisj

11. NKV Vantauidj op Tasj

 3 – Grat om Zjiep

12. NKCV De Zjiëlen 

 4 – De Plangtrekkers

13. NKV Mismieësterd

 5 – NLKV De Ninofske 
Mikadoo’s

14. Asda Mogoed Aflupt

 6 – Skieël Van Dest

15. NKV De Vrijdagstarters 
(De Skoeten)

 7 – De Cavatrezen

16. NKV Toeternietoe

 8 – Zeu lang as ter mor 
skoim op stoat

17. OKV Okegemse Amuzanten

 9 – De Memmenkabasn

18. Van ‘t Alverdrau Donker

 10 – Ferm

19. KC Don Jo vzw

 11 – De Foesjelieers

20. Janet nor men Ert

 12 – Betropelauik

21. NKV Just Gepast

 13 – De N.I.M.O.’s

22. Geweljeg Gewiljeg

 14 – D’Iejte Koemmen

23. NKV Ves

 15 – Sjik Genoeg???

24. MKKV De Moesjkes

 16 – Den Bast Af

25. NKV Kiekebisj!

 17 – De Skieve Sjartellen

26. MKV De Kloefkappers

 18 – De Caféslasjen

27. NKV Pips en Co

 19 – ‘t Moest er iesj va 
kommen

28. NKKV Skief Gezoopen

 ‘t Vier ooijt a slasjen leupen

29. MKVC De Charels

 De Plekpritten

30. NKV Stinkend Raujk

 NKV Pisjeloezjwiet

31. De Zjiepkitten 

32. NKV Dobbelteup

33. MKV Veer Tier Thoöesj

34. MKV Watjslasj

35. NKV Veneir te Naujg

36. NKKV-NKPW Kreim

37. NKV Wel Bestetj 

38. NKV Iejt & Geriejt

39. De Zjuzjuppebiën

40. MKV Los’n dee

41. NKV Ket en Goed

42. NKV D’Oeverleupers

43. NKV De Smosjterpotn

44. NKKV Nie Geweun

45. NKV De Maskesskoeten

46. NKV Pier ver ‘t plezier

volgorde 
stoet

priNs eN priNses der seNioreN 

Stel je tot vrijdag 6 februari kandidaat bij de dienst evenementen 
(oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove) of tijdens het Feest der seni-
oren op zondag 8 februari (in de bedrijfshal Cloë, Merellaan 46, Ninove).

Verkiezingsvoorwaarden:
> inwoner van groot Ninove
> nooit eerder verkozen als Prins of Prinses der Senioren
> minimum 55 jaar

Vaste groep zonder wagen

Vaste groep met wagen

A-B: Losse groep  
buiten categorie

1-19: Losse groep  
(deelnemers prijs  
beste losse groep)

Losse groep

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 86

n

gratis  
oordopjes 

Je kan gratis oordopjes krijgen 
in de hulppost van het Rode 

Kruis (vergaderlokaal van  
cc De Plomblom, ingang via 

Edmond De Deynstraat).
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Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 71

na de winter ontwaken padden, kik-

kers en salamanders en beginnen ze 

aan de oversteek.

amfibieën sterven door 
autoverkeer
De meeste van onze inheemse amfibieën 
(padden, kikkers en salamanders) verblijven 
gedurende het jaar in verscheidene leefgebie-
den. De winter brengen ze al slapend door, 
beschermd tegen de vorst onder de grond 
of in het water. Wanneer in het voorjaar de 
temperatuur stijgt, ontwaken de dieren en 
trekken ze massaal naar hun voortplantings-
plaats (vaak vijvers en poelen). Meestal is dit 
in februari. De weersomstandigheden bepalen 
in grote mate de trekactiviteit, waardoor 
de trekperiode jaarlijks sterk kan verschillen 
van enkele weken tot 2 maanden. Bij zacht, 
vochtig weer of tijdens een regenbui kan er 
massale trek op gang komen. Vaak steken de 
dieren straten over en warmen ze zich op aan 
de iets warmere straatbedekking. 
Dit heeft als gevolg dat er jaarlijks 
heel wat amfibieën worden 
gedood door autoverkeer.

oversteekplaatsen
Dankzij de ondersteuning van de 
stad kon Natuurpunt een paar 
jaar geleden van start gaan met 
het organiseren van paddenover-
zetacties in verschillende deelge-
meenten. Dit kan op verschillen-
de manieren gebeuren, maar de 
meest toegepaste methode om 
trekkende amfibieën te redden, is 
het plaatsen van schermen langs de weg in de 
periode februari-maart. De dieren volgen het 
scherm en vallen in de ingegraven emmers, 
waarna ze door een team van vrijwilligers 
iedere dag aan de andere kant van de weg 
weer vrijgelaten worden. Op sommige plaat-
sen is het echter om verschillende redenen 
niet mogelijk om schermen te plaatsen. Daar 
lopen vrijwilligers ’s avonds of ’s ochtends rond 
met een emmer om de dieren onmiddellijk te 
helpen bij het oversteken. 

Bij de start van de trekperiode 
plaatst de technische dienst 
van de stad op de gekende 
oversteekplaatsen de makkelijk 
herkenbare signalisatieborden 
met een tekening van een pad, 
zodat autobestuurders op de 
hoogte zijn van de paddentrek.

wil je helpen?
Ken je een plaats waar er veel padden over-
trekken en wil je een handje helpen om de 
dieren op een veilige manier over te zetten? 
Contacteer dan Natuurpunt Ninove via 
natuurpuntninove@hotmail.com of bel naar 
0499 80 89 05. Natuurpunt geeft dan aan de 
stad een seintje waar de speciale paddenbor-
den moeten geplaatst worden.    

HUlP 
 Bij PaddenoverZetacties

‘De dieren volgen 
het scherm en vallen 

in de ingegraven 
emmers, waarna ze 
door een team van 

vrijwilligers iedere dag 
aan de andere kant 
van de weg weer 

vrijgelaten 
worden.

’
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praktisch
> Poëzieparcours tot en met zondag 
 1 februari, elke dag van 10 tot 17 uur
> omgeving abdijkerk (parking + archeolo-

gische site). Bij regenweer: oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6, Ninove

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

Meer in
fo

ninofilm.club@gmail.
com  

Naar aanleiding van de jaarlijkse Gedichtendag 
op donderdag 29 januari presenteert Ninove 
het project HELLEMONDEN, een poëzie-
parcours met dichtersstemmen uit de Eerste 
Wereldoorlog. De toeschouwer legt op eigen 
tempo een parcours af langs 20 dichters-
graven. Aan elk graf is een gedicht van een 
oorlogsdichter te beluisteren. De gedichten 
werden ingelezen door Gene Bervoets, Nigel 
Williams, Antoine Boute en Jobst Schnibbe.   

Op de vierde filmvoorstelling in haar eerste 
seizoen serveerde de nieuwe filmclub Nino-
Film driekoningentaart en ‘Deense’ bubbels. 
Het verhaal van de februarifilm speelt zich 
af in de nabije toekomst, als mensen in de 
tijd kunnen reizen. Het hoofdpersonage van 
‘Looper’ is de slimme huurmoordenaar Joe. 
De moordenaar verbrandt de lichamen van 
zijn slachtoffers, alle sporen van zijn misdaad 
verdwijnen. De doden worden met een kap 
over hun hoofd dertig jaar terug in de tijd 
gestuurd. Het leven van Joe is mooi, tot op de 
dag een lichaam aankomt zonder kap: het is 
zijn toekomstige zelf… 

’Looper’ is een misdaad- en sciencefictionfilm 
van Rian Johnson uit 2012 (Verenigde Staten/
China, 119 min), met onder andere Joseph 
Gordon-Levitt, Bruce Willis en Emily Blunt.    

HelleMonden 
aan de aBdij 

looPer 
filMClub ninofilM reist 
naar de toekoMst 

praktisch
> Voorstelling op dinsdag 3 februari  

om 20 uur in Cinema Central,  
Lavendelstraat, Ninove. 

> Inleiding om 19.45 uur. 
> Toegang: 6 € (met reductie voor  

jongeren en kansenpasbezitters).



 Za 07-02-2015 - Dansvoorstelling 
 Stedelijke Academie
 054 33 47 25

 Za 14-02-2015 - Machtsoverdracht
 Dienst evenementen
 054 31 32 88

 Za 21-02-2015 -
 Inschrijvingen kindercarnaval
 Dienst evenementen
 054 31 32 88
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TE GAST IN FEBRUARI
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

 Vr 20-02-2015 -
 Kindernamiddag met clown Rocky
 KWB Meerbeke
 0470 18 81 05

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM

ninove februari 2015.indd   1 16/01/15   13:57



12 Years a Slave is het onvoorstelbare 
waargebeurde verhaal van een 
man wiens vrijheid gestolen 

werd, maar nooit de hoop opgaf.

De Verenigde Staten, 1841. Solomon 
Northup, een vrije zwarte man uit New 
York, wordt ontvoerd en verkocht als slaaf. 
Zijn gevangenschap is een constante 
strijd om te overleven en zijn waardigheid 
te behouden. De behandeling is 
onmenselijk, de plantage-eigenaar wreed 
en onvoorspelbaar, de angst tastbaar. Af 
en toe verlichten onverwachte blijken van 
mededogen zijn bestaan. In het twaalfde 
jaar van zijn beproeving ontmoet hij een 
hevige tegenstander van de slavernij. 

Deze ontmoeting zal voor altijd zijn leven 
veranderen...
“Als oscarwinnaar is 12 Years a Slave dan 
ook intelligenter, scherper, aangrijpender 
en – welja – ‘belangrijker’ dan eerdere 
laureaten als Argo, The King’s Speech, of 
Forrest Gump godbetert.” (Knack)

Regie: Steve McQueen
Met: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender,   
Brad Pitt, Paul Dano, Paul Giamatti, Sarah 
Paulson, Alfre Woodard, Quvenzhané 
Wallis,  Lupita Nyong’o

Verenigd Koninkrijk – 2013 – Drama – 110 
minuten

LANKMOED 
STILT

AMUSEMENT 

Lankmoed. Eén van de mooiste woorden 
uit de Nederlandse taal, waarvan 
iedereen vergeten is wat het betekent. 

Lankmoed is barmhartig, edelmoedig, zeer 
geduldig, genadig, meegaand, tolerant, 
verdraagzaam en zacht. Maar af en toe 
vergeet ook Lankmoed wat het zelf is en laat 
het zich gaan in zijn tegengestelde.

Lankmoed, dat zijn Jan Geubbelmans en 
Peter Van Ewijk. Twee dertigers, de een al wat 
“dertiger” dan de andere, met elk hun zeer 
specifieke visie op het leven. Dat verschil komt 

ook tot uiting op het podium, en zorgt voor een 
unieke dynamiek van tekst en muziek.
In Stilt weigeren Jan Geubbelmans en Peter 
Van Ewijk met de huidige maatschappij mee 
te versnellen. Ze verliezen zichzelf liever 
in hun eigen spel, en houden daarbij enkel 
rekening met hun eigen regels. En terwijl ze 
zo spijbelen van het leven, proberen ze zich 
- kinderlijk naïef - een beeld te vormen van 
de normen en waarden van een hysterische 
beschaving. Met Stilt brengt Lankmoed 
muzikaal totaalcabaret.

12 YEARS A SLAVE
FILM 

WOENSDAG 11 februari 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom 

Het is niet makkelijk om Barry te zijn. Een 
worm krijgt tegenwoordig geen respect 
meer. Barry bevindt zich helemaal 

onderaan de voedselketen en heeft een slome 
job in de compostfabriek. Alles verandert 
wanneer Barry een oude discoplaat van zijn 
vader vindt. Hij is meteen in de ban van de 
boogie. Hij wil een superster worden met 
zijn eigen discoband: “Sunshine Barry en de 
Discowormen”. Barry heeft geen muzikanten, 
geen zangeres en geen armen, maar zoals 
hij zelf beweert: “Niemand is perfect!”. 
Samen met zijn boezemvriend Tito en de 
glamourmeid Gloria doet hij mee aan een 

prestigieuze muziekwedstrijd.
Amusant en aanstekelijk discofestijn. 
Niemand kan aan de boogie weerstaan!

Regie: Thomas Borch Nielsen

Denemarken – 2008 – Animatiefilm – 76 
minuten

SUNSHINE BARRY EN DE DISCOWORMEN (6+) 

FAMILIEFILM 

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I   ABO: € 11,20 of gratis
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DINSDAG 17 FEBRUARI 2015  I  14.30 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

ninove februari 2015.indd   2 16/01/15   13:57



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

WOENSDAG 18 FEBRUARI 2015  I  14.30 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Toppers zomervakantie belooft een saaie 
boel te worden… tot hij op een dag een 
magisch potlood vindt. Daarnet tekende hij 

nog een prachtige neushoorn op de muur en nu is 
de tekening verdwenen… en staat Topper oog in 
oog met een briesend beest dat aan de gordijnen 
knabbelt. Hoe hou je een hongerige neushoorn 
tevreden? En wat geef je hem als al het meubilair 
is opgegeten? Zou Otto de neushoorn geen 
geweldig verjaardagscadeau zijn voor Elsje, het 
leukste meisje van de klas?

Otto is een neushoorn is het derde en laatste deel 
in een reeks verfilmingen van de Deense auteur 
Ole Lund Kirkegaard. Na Orla de kikkerslikker 
en Pudding T is dit opnieuw een uitbundig 

en fris verhaal over een tenger jongetje dat 
zichzelf overstijgt. Dankzij een set magische 
kleurpotloden en een koddige kolos.

Regie: Kenneth Kainz

Denemarken – 2013 – Animatiefilm – 76 
minuten

VRIJDAG 27 FEBRUARI 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO:  € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

PERCOSSA  
THE REAL DEAL

MUZIEK 

V ier mannen, acht vuisten op tafel en een 
spiksplinternieuw spektakel! Dat Percossa 
veel meer is dan rebels of rhythm alleen 

weten we al lang. Dat ze zaal na zaal voor zich 
innemen met hun spectaculaire en hilarische 
theatrale vondsten weten we al lang. Dat ze dat 
nu in Frankrijk, Duitsland, Hongarije, China en 
Taiwan weten, weten we nu ook. Maar wat weten 
we nog niet... Wie zijn de mannen van Percossa 
nou eigenlijk precies? Wie gaan er schuil achter 
die energieke bonken met die gespierde armen? 

Het zijn in ieder geval echte mannen, van vlees en 
bloed die al veel gezien hebben, op veel plekken 
zijn geweest en veel hebben meegemaakt. Met 
regiegrootheid Jos Thie (Jochem Myjer, Armin 
van Buuren) gaan ze deze keer de diepte in. Ze zijn 
rauw, goudeerlijk en simpelweg lekker. Een ding 
is zeker: het is een knettergekke show vol bizarre  
acts en steengoede muziek. Kort en goed: 
Woordloos, Fysiek Theater. Korter en beter: 
Percossa!

PASSERELLE 
FAIRY QUEENS EN COPY THAT 

DANS/WORKSHOP 

Passerelle biedt elk jaar de kans aan 
twee choreografen om een creatie 
te maken met jonge dansers. Deze 

creaties worden gepresenteerd in een 
double bill, waardoor het publiek op één 
avond jong werk van twee relatief onbekende 
choreografen kan ontdekken. Eerder werkte 
Passerelle op die manier samen met o.a. 
Lisbeth Gruwez, Iris Bouche en Sidi Larbi 
Cherkaoui in hun begincarrière. 

Copy That
Copy That gaat over originaliteit, uniciteit 
en dualiteit. Wat is authentiek en wat 

wordt er gekopieerd? Gekoppeld aan deze 
vraagstelling speelt Pol Coussement met 
het licht en de blik van de toeschouwer. 
Copy That is een uitwerking van de solo A 
Ligth Piece die Pol Coussement creëerde 
voor de Braziliaanse danseres Flavia Tapias 
voor de opening van Repérages 2007, een 
internationaal festival georganiseerd door 
Danse à Lille. 
Het stille, statische gebrom van een 
kopieermachine, dof, verwaarloosbaar 
maar toch heel erg aanwezig. Dan een 
klik. Een helle, groene lichtstraal zet zich 
snerpend in beweging en tast schaamteloos 

de contouren af van het beeld op de 
glasplaat. Binnenin zetten tandwielen en 
rollen zich knarsend in beweging, 
tonerpoeder wordt gestrooid over blank 
papier. De machine produceert een replica: 
een goed lijkende kopie, maar toch net iets 
minder perfect dan het origineel…. Het 
zijn maar enkele elementen die inspiratie 
leverden voor Copy That.

Concept & creatie: Pol Coussement
Dans & creatie: Ine Naessens & Karen 
Migneaux
Muziek: Gerrit Valckenaers

OTTO IS EEN NEUSHOORN (4+)
FAMILIEFILM 

ZATERDAG 28 FEBRUARI 2015  I  20.30 uur 
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

>
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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
- Maandag 23 & dinsdag 24 februari 2015 (Carnaval)
- 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.

Fairy Queens
Een zelfrelativerende ode aan de barok: 
Een slordige vierhonderd jaar geleden 
richtte Lodewijk XIV de Koninklijke 
Academie voor Dans op, om mensen op te 
leiden voor vertoningen aan het hof. Aan 
die academie werden de grondbeginselen 
vastgelegd van het ballet, waaruit later 
–als tegenbeweging - de moderne 
dans is ontstaan. In Fairy Queens keert 
choreograaf Peter Savel terug naar de 
roots, om te flirten met barok, vanuit 
oprechte bewondering, maar zo nu en dan 
ook met een vette knipoog. 
Peter Savel: “Vertrekpunt van de creatie 
Fairy Queens was mijn interesse om muziek 
in haar meest complexe manier te vertalen 
naar beweging. Door het vertalen van de 
muziek in beweging maken we dingen 
zichtbaar en duidelijker hoorbaar. Naast de 
structuur van deze krachtige barokmuziek 
zochten we ook naar de kleur, het gevoel 
en de inhoud van de muziek. Bovendien 
appelleert Fairy Queens aan de verbeelding 
en de subtiele suggestie van het zoeken en 
verlangen naar liefde.”

Concept & creatie: Peter Savel
Dans & creatie: Joke Depreitere, Karen 
Lamberts, Florence Naessens, Ine 
Naessens, Frauke Synnaeve, Céline 
Verhaeghe
Muziek: fragmenten uit King Arthur van 
Henry Purcell

WORKSHOP: 
Passerelle geeft een workshop die nauw 
aansluit op de voorstelling. Aan de hand 
van enkele oefeningen en uitleg van een 
coach krijg je een unieke inkijk in hoe de 
voorstelling tot stand kwam en waarom de 
choreograaf bepaalde keuzes maakte. Door 
deze workshop bekijk je de voorstelling 
absoluut met andere ogen. Er zijn twee 
workshops die beiden doorgaan in het 
cultuurcentrum: 
13.00 uur - 15.00 uur: workshop voor de 
minder ervaren danser
15.15 uur - 17.15 uur: workshop voor de 
meer geoefende danser

Tickets voorstelling: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20 of gratis
Tickets workshop + voorstelling: € 20,00
Tickets workshop (indien voorstelling bij abonnement): € 6,00

>
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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 14.00 - 17.00 uur 

of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
- Maandag 23 & dinsdag 24 februari 2015 (Carnaval)
- 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.

Fairy Queens
Een zelfrelativerende ode aan de barok: 
Een slordige vierhonderd jaar geleden 
richtte Lodewijk XIV de Koninklijke 
Academie voor Dans op, om mensen op te 
leiden voor vertoningen aan het hof. Aan 
die academie werden de grondbeginselen 
vastgelegd van het ballet, waaruit later 
–als tegenbeweging - de moderne 
dans is ontstaan. In Fairy Queens keert 
choreograaf Peter Savel terug naar de 
roots, om te flirten met barok, vanuit 
oprechte bewondering, maar zo nu en dan 
ook met een vette knipoog. 
Peter Savel: “Vertrekpunt van de creatie 
Fairy Queens was mijn interesse om muziek 
in haar meest complexe manier te vertalen 
naar beweging. Door het vertalen van de 
muziek in beweging maken we dingen 
zichtbaar en duidelijker hoorbaar. Naast de 
structuur van deze krachtige barokmuziek 
zochten we ook naar de kleur, het gevoel 
en de inhoud van de muziek. Bovendien 
appelleert Fairy Queens aan de verbeelding 
en de subtiele suggestie van het zoeken en 
verlangen naar liefde.”

Concept & creatie: Peter Savel
Dans & creatie: Joke Depreitere, Karen 
Lamberts, Florence Naessens, Ine 
Naessens, Frauke Synnaeve, Céline 
Verhaeghe
Muziek: fragmenten uit King Arthur van 
Henry Purcell

WORKSHOP: 
Passerelle geeft een workshop die nauw 
aansluit op de voorstelling. Aan de hand 
van enkele oefeningen en uitleg van een 
coach krijg je een unieke inkijk in hoe de 
voorstelling tot stand kwam en waarom de 
choreograaf bepaalde keuzes maakte. Door 
deze workshop bekijk je de voorstelling 
absoluut met andere ogen. Er zijn twee 
workshops die beiden doorgaan in het 
cultuurcentrum: 
13.00 uur - 15.00 uur: workshop voor de 
minder ervaren danser
15.15 uur - 17.15 uur: workshop voor de 
meer geoefende danser

Tickets voorstelling: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20 of gratis
Tickets workshop + voorstelling: € 20,00
Tickets workshop (indien voorstelling bij abonnement): € 6,00

>
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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
- Maandag 23 & dinsdag 24 februari 2015 (Carnaval)
- 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.

Fairy Queens
Een zelfrelativerende ode aan de barok: 
Een slordige vierhonderd jaar geleden 
richtte Lodewijk XIV de Koninklijke 
Academie voor Dans op, om mensen op te 
leiden voor vertoningen aan het hof. Aan 
die academie werden de grondbeginselen 
vastgelegd van het ballet, waaruit later 
–als tegenbeweging - de moderne 
dans is ontstaan. In Fairy Queens keert 
choreograaf Peter Savel terug naar de 
roots, om te flirten met barok, vanuit 
oprechte bewondering, maar zo nu en dan 
ook met een vette knipoog. 
Peter Savel: “Vertrekpunt van de creatie 
Fairy Queens was mijn interesse om muziek 
in haar meest complexe manier te vertalen 
naar beweging. Door het vertalen van de 
muziek in beweging maken we dingen 
zichtbaar en duidelijker hoorbaar. Naast de 
structuur van deze krachtige barokmuziek 
zochten we ook naar de kleur, het gevoel 
en de inhoud van de muziek. Bovendien 
appelleert Fairy Queens aan de verbeelding 
en de subtiele suggestie van het zoeken en 
verlangen naar liefde.”

Concept & creatie: Peter Savel
Dans & creatie: Joke Depreitere, Karen 
Lamberts, Florence Naessens, Ine 
Naessens, Frauke Synnaeve, Céline 
Verhaeghe
Muziek: fragmenten uit King Arthur van 
Henry Purcell

WORKSHOP: 
Passerelle geeft een workshop die nauw 
aansluit op de voorstelling. Aan de hand 
van enkele oefeningen en uitleg van een 
coach krijg je een unieke inkijk in hoe de 
voorstelling tot stand kwam en waarom de 
choreograaf bepaalde keuzes maakte. Door 
deze workshop bekijk je de voorstelling 
absoluut met andere ogen. Er zijn twee 
workshops die beiden doorgaan in het 
cultuurcentrum: 
13.00 uur - 15.00 uur: workshop voor de 
minder ervaren danser
15.15 uur - 17.15 uur: workshop voor de 
meer geoefende danser

Tickets voorstelling: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20 of gratis
Tickets workshop + voorstelling: € 20,00
Tickets workshop (indien voorstelling bij abonnement): € 6,00

>
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dag van het dko 
zaterdag 7 februari  

kUnst (k)linkt

na de stadsdiChter de  

stadsfotograaf

Concert academie voor 
muziek woord en dans

> GC het Koetshuis – Kristus 
Koninglaan zn – Roosdaal 
(Strijtem)

> Vrije toegang
> Info tel. 054 89 49 09
> Opgelet:  

Vrijdag 6 februari - 19 uur  
Leerlingenconcert filiaal 
Roosdaal

Tentoonstelling tekeningen

> door de leerlingen hogere 
graad tekenkunst

> Foyer cc De Plomblom 

Muziek (k)linkt beeldende 
kunst 

> Samenwerking muziekinitiatie 
5 tot 12-jarigen - en tekenaca-
demie

> Zaterdagvoormiddag
> Meer info op  

www.academieninove.be

Blazerkesconcert 

> Leerlingen van Eric Devos, 
Liesbet Derese, Eric De Vis en 
Els Vanderpoorten

> 11 uur
> Academiezaal, Parklaan 13, 

Ninove
> Vrije toegang
> Info tel. 054 33 47 25

Zo gezegd, zo gedanst 

> door de dansleerlingen mid-
delbare en hogere graad en 
volwassenen

> 15 uur en 19 uur
> cc De Plomblom
> Toegang € 6
> Kaarten: tel. 054 34 10 01 

leerlingen academie toegang 
gratis

> i.s.m. het Oudercomité van de 
academie

Academie voor  
beeldende kunst 

> De academie voor beeldende 
kunst stelt haar ateliers open. 

> In de academie leren kinderen, 
jongeren en volwassenen de 
knepen van het vak om zo zelf 
actief deel te nemen aan het 
culturele leven: tekenen, schil-
deren, keramiek, beeldhouwen, 
kant en textiel, monumentale 
kunst,… 

> Parklaan 11, Ninove
>  10 uur tot 17 uur

op gedichtendag 2004 

werd Willie verhegghe 

de eerste stadsdichter 

van ninove. Het mandaat 

van Willie werd sindsdien 

tweemaal verlengd. de 

stad vindt het idee van 

een stadskunstenaar nog 

altijd bijzonder aantrek-

kelijk. Maar na tien jaar 

willen we het concept een 

beetje opfrissen. 

een stadsdichter 
nieuwe stijl
Willie Verhegghe blijft stadsdich-
ter, maar we meten hem wel een 
nieuw kostuum aan. Voortaan 
spelen we Willie uit als inspirator 
en boegbeeld van projecten om 
de bevolking op een minder 
voorspelbare manier met poëzie 
in contact te brengen. Het eerste 
project is de poëziewedstrijd 
‘Grote Prijs voor Sportpoëzie van 
de stad Ninove’. We lanceren de 
wedstrijd deze maand. Ze loopt 
tot 1 juni 2015. 

een andere  
stadskunstenaar
Inmiddels zijn er ook steden 
met een stadscomponist, een 
stadstekenaar, een stadsverha-
lenschrijver, een stadsdeejay, … 
Door hen geïnspireerd stellen 
we dit voorjaar een kwartet van 
stadsfotografen aan. Tot en met 
2018 zullen we met deze stads-
kunstenaars rond allerlei thema’s 
bijzondere fotografieprojecten 
opzetten. De komende weken 
gaan we op zoek naar geschikte 
en gemotiveerde stadsfotografen. 
Wie zich kandidaat wil stellen, 
kan informatie over de voorwaar-
den en de sollicitatieprocedure 
aanvragen bij de dienst cultuur.

In Ninove Info van maart 
gaan we uitgebreider in 
op de ‘Grote Prijs voor 
Sportpoëzie van de stad 
Ninove’ en de zoektocht 
naar stadsfotografen.

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91
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www.delijn.be 

 nieuwe tarieven  

de lijn 
 op 1 februari

wat verandert er?
Vanaf 1 februari zullen alleen 
personen met een handicap en 
hun begeleider, kinderen tot en 
met 5 jaar en oud-strijders nog 
gratis kunnen reizen met De Lijn. 
Kinderen van 6 tot en met 11 jaar 
en de rechthebbenden op een 
sociaal tarief kunnen genieten 
van een laaggeprijsd jaarabon-
nement. 
65-plussers kunnen tot en met  
31 augustus 2015 gratis met  
De Lijn blijven rijden. Vanaf  
1 september 2015 moeten ze 
betalen voor hun rit. Ze kunnen 
een jaarabonnement van  
50 euro nemen of een Lijnkaart, 
sms-ticket of biljet gebruiken. 
Voor senioren die op een jaar tijd 
17 keer heen en terug reizen met 
de bus of tram, is een jaarabon-
nement het voordeligst. 

vervoerbewijzen 
Omdat het huidige zonetarief te 
ingewikkeld is voor de reizigers, 
verdwijnt het systeem van korte 
(1-2 zones) en lange ritten (3 zo-
nes en meer). Voortaan betalen 
reizigers voor 60 minuten rijden, 
in plaats van voor het aantal 
zones dat ze willen doorkruisen. 
Een reiziger mag tijdens dat uur 
onbeperkt overstappen. Met 
een biljet of Lijnkaart mag hij na 
dat uur niet meer overstappen, 
maar kan hij wel zijn rit afmaken 
met het voertuig waarop hij zich 
op dat ogenblik bevindt. Bij een 
sms-ticket is dat niet het geval. 
Deze reizigers moeten steeds een 
nieuw sms-ticket kopen wanneer 
het tijdstarief van 1 uur verstrijkt, 
ook al bevindt men zich op dat 
ogenblik nog op een voertuig.

Ook het aantal varianten van 
vervoerbewijzen vermindert. Er 
komen drie tarieven voor losse 
vervoerbewijzen: een biljet, een 
sms-ticket en een Lijnkaart. Dat 
vervangt de tien varianten van 
vandaag, die verschillen volgens 
aantal zones en verkoopskanaal.   

 

overzicht tarieven 

de lijn wijzigt vanaf 1 februari 2015 

de prijs van haar vervoerbewijzen.

PRIJS JAARABONNEMENTEN VANAF 1 FEBRUARI 2015

Buzzy Pazz Voor reizigers van 12 tot en met 24 jaar
Voor het eerste kind: € 195

Voor het tweede kind: € 156 
Vanaf het derde kind: € 50 

Omnipas Voor reizigers tussen 25 en 65 jaar € 294

PRIJS VOORDEELABONNEMENTEN VANAF 1 FEBRUARI 2015

Mensen met een vervoergarantie (VG):

€ 40 per jaar

>  Personen met een leefloon en gelijkgestelden, of personen die verblijven in een 
lokaal opvanginitiatief (LOI). De Lijn stuurt deze personen een overschrijving op 
basis van een bestand met rechthebbenden dat ze ontvangt van de betrokken 
instellingen.

>  Ouderen met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie kunnen op 
basis van een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen een VG-
abonnement aanvragen.

>  Asielzoekers hebben recht op vervoersgarantie (VG). Fedasil (Federaal Agent-
schap voor de Opvang van Asielzoekers), het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen vragen de VG-netabonnementen aan.

>  Jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen kunnen dit abonnement enkel aanvra-
gen via de dienst Bijzondere Jeugdzorg.

Mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming (VT): 

>  Houders van een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' 
(maximum drie maanden oud), het zogenaamde OMNIO-attest, uitgereikt 
door een erkend ziekenfonds.

€ 50 per jaar
>  Houders van een geldige kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS. 

Deze kaart kan je als rechthebbende gratis verkrijgen in elk NMBS-station.

>  Houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden 
en wezen).

Kinderen tussen 6 en 12 jaar € 50 per jaar

PRIJS BILJETTEN EN KAARTEN VANAF 1 FEBRUARI 2015

Biljet enkele rit (60 minuten geldig) € 3

Sms-biljet enkele rit (60 minuten geldig) € 1,80 (+ € 0,15 voor aanvraag sms)

Lijnkaart voor 10 ritten (1 rit = 60 minuten) € 14
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VaCature

Het stadsbestuur werft een toezicht(st)
er/busbegeleid(st)er (contractueel – 
deeltijds) aan.
Je kan je geldig kandidaat stellen met het 
verplichte sollicitatieformulier, tot en met 
10 februari 2015. Kopie(s) van diploma(s) 
of andere bekwaamheidsbewijzen moeten 
worden bijgevoegd.

Meer info via de personeelsdienst 
(tel. 054 31 33 06 – 054 31 32 53, 
personeelsdienst@ninove.be ) of op 
www.ninove.be 
(bestuur en administratie/werken en 
ondernemen/vacatures).

toer VaN  
de deeLgeMeeNteN

In 2014 ging het stadsbestuur naar elke 
Ninoofse deelgemeente om er haar plannen 
toe te lichten en te luisteren naar de mening, 
vragen en voorstellen van de inwoners. 

Voor Ninove zelf houdt het stadsbestuur 3 
avonden vrij:
> inwoners bovenkant spoorweg: woensdag 

11 februari om 19.30 uur in het oud stad-
huis, Oudstrijdersplein 6

> inwoners Ninove centrum: donderdag 26 
februari om 19.30 uur in de academie voor 
muziek, woord en dans, Parklaan 13

> inwoners Rechteroever: donderdag 12 
maart om 19.30 uur in de academie voor 
muziek, woord en dans, Parklaan 13 

Op deze avonden kan je samen met de burge-
meester en schepenen spreken over verschil-
lende thema’s in verband met Ninove. Past 
de voorgestelde datum niet voor jou? Kom 
gerust op een van de andere data langs!

Wil je aangeven waarover je graag wil praten, 
stuur dan je vragen door naar de dienst com-
municatie, Oudstrijdersplein 6, Ninove via:
> de antwoordkaart op je uitnodiging die je 

eerder in de bus kreeg
> via mail naar informatie@ninove.be

Fit iN je HooFd  
CarrouseL 
gun jezelf  
wat rust

Slorpen je werk, je kinderen, je 
ouders,… haast al je tijd op?

Zo krijg je stress. Je wordt er prikkelbaar en 
slechtgehumeurd van. Maak regelmatig een 
moment vrij voor jezelf en las activiteiten in 
die je helpen om tot rust te komen. Zo ver-
mijd je dat de spanning zich ophoopt.
De dienst sociale zaken organiseert in het ka-
der van de Fit in je Hoofd Carrousel een aantal 
laagdrempelige activiteiten om de mentale 
veerkracht van de inwoners te verhogen. 

Eerstvolgende activiteiten:

> “Zilverwijzer”, een reeks van 6 groepssessies 
met tips om fit in je hoofd te blijven voor 
60-plussers. De reeks start op maandag  
9 maart, van 10 uur tot 12 uur in WZC 
Klateringen, Centrumlaan 173, Ninove.

> “Werk aan je geluk”, lezing door Hein Zegers 
op 17 maart om 19.30 uur in buurthuis De 
Pallieter, Smid Lambrechtstraat 102, Outer.

Voor beide activiteiten moet je vooraf  
inschrijven via 054 31 32 45 of  
sociale.zaken@ninove.be.

kerMis
Meerbeke   

1 februari

kerMis
aspelare    

8 februari

Meer in
fo

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

Meer in
fo

dienst communicatie
informatie@ninove.be   
054 31 32 25

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be   
054 32 40 04

MijNoViNoB wordt 
MijN BiBLiotHeeK 

Maak je nog gebruik van MijnOvinob? Let op! 
Vanaf begin januari veranderde ‘MijnOvinob’ 
in ‘Mijn Bibliotheek’. Net als vroeger kan je 
via Mijn Bibliotheek online verlengen, reserve-
ren en nog veel meer.

Je moet je wel 1 keer registreren voor Mijn 
Bibliotheek, ook als je hiervoor al MijnOvinob 
gebruikte. Je kan dan in enkele eenvoudige 
stappen jouw MijnOvinob gegevens importe-
ren. Surf naar https://mijn.bibliotheek.be/
registreren om jouw MijnOvinob gegevens te 
importeren! 

Een brochure met meer informatie vind je in de 
bib, de digitale versie vind je op www.ovinob.be. 

Nog vragen? Het bibliotheekpersoneel 
helpt je graag verder! 
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BlUe-Bikefiets  
Uitlenen
kan nu 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 
via de sleutelautoMaat

Installaties voor lokale productie van elek-
triciteit, zoals zonnepanelen, windmolens en 
warmtekrachtkoppelingen, moeten verplicht 
worden aangegeven bij Eandis. Dit is cruciaal 
voor de veligheid en stabiliteit van het elektri-
citeitsnet.

Hoe melden?
De melding van installaties voor lokale elek-
triciteitsproductie kan online via www.eandis.
be/mijn groene energie/lokale productie/
criterie voor een melding ≤ 10kVA of in een 
klantenkantoor van Eandis.

Meer info? 
Surf naar 
www.eandis.be

Sinds januari 2014 heeft Ninove een 
Blue-bike punt aan het station. De 

eerste maanden kon je alleen een fiets uitle-
nen of terugbrengen tijdens de openingsuren 
van het Fietspunt. Niet ’s avonds of tijdens 
het weekend dus. Dat verandert nu. Door de 
komst van de sleutelautomaat kan je nu 
24 uur op 24, 7 dagen op 7, een Blue-bike ont-
lenen of terugbrengen. Je houdt je kaart voor 
de sleutelautomaat en klaar, de Blue-bike is de 
jouwe tot je weer terugkeert naar het station 
(max. 24 uur)! 

abonnement
Wie een gratis abonnement (aangeboden 
door de stad) aanvroeg bij de start van 
Blue-bike in Ninove kan nog tot het einde 
van de looptijd van dat abonnement gratis 
fietsen van en naar het station met de blauwe 

Blue-bikefiets. Daarna moet je je abonnement 
verlengen voor 10 euro per jaar. Wie nog 
geen abonnement aanvroeg kan dat via 
www.blue-bike.be/ninove. Er zijn nog een paar 
gratis abonnementen beschikbaar! Met dit 
abonnement kan je een jaar lang een Blue-bike 
uitlenen in elke stad of gemeente waar  
Blue-bikes worden aangeboden! 
Ninovieters met een abonnement betalen 
binnen Ninove niets voor een rit met een 
Blue-bikefiets. Per kaart kan je tot 2 fietsen 
tegelijkertijd uitlenen, gedurende 24 uur.    

sPort
adventurekamp  
in de paasvakantie
> 4-daags avonturensportkamp van 13 tot en 

met 16 april
> Verblijf: vakantiehuis Outside Adventure 

Park, Westouterseweg in Poperinge.
> Op het programma: paintball, deathride, 

speleo, avontuurlijke teambuilding, moun-
tainbike, quads, boogschieten.

> Doelgroep: 10 tot en met 16 jaar.
> Deelnameprijs: 170 euro.
> Online inschrijven kan via www.ninove.be. 

Maandelijks sportaanbod 
voor mensen met beperking
Zaterdag 28 februari: fitness en bowling
> Waar? Belleheidecentrum,  

O. De Vidtslaan 52, Roosdaal

seniorensport
In 2014 organiseerde Bloso voor de derde maal 
op rij de actie ‘Sportelgemeente’, waarbij de 
nadruk ligt op het seniorensportaanbod in de 
gemeente. Ninove behaalde ook nu weer de 
titel van ‘Sportelgemeente’ en behoorde tot de 
8 genomineerden voor ‘Supersportelgemeente’.

Aanbod vaste activiteiten
Maandag:
> turnen van 15 uur tot 16 uur
> curve bowls van 14 uur tot 16 uur
Donderdag:
> indoorkubbs van 14 uur tot 16 uur
> badminton van 15 uur tot 16 uur
Vrijdag:
> curve bowls van 14 uur tot 16 uur

Er staan ook nog 2 sporteldagen, de sporty-
week en de Blijf-fit-week in het buitenland 
op het programma. Meer info hierover in een 
volgende editie van Ninove Info.

Meer in
fo

Sportdienst
054 33 93 97 
sport@ninove.be

MeLdiNg LoKaLe eLeKtriCiteitsproduCtie  
Bij eaNdis VerpLiCHt

Meer in
fo

dienst mobiliteit
054 31 32 82 
mobiliteit@ninove.be
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nieUWe ninoMUndo
Zoekt 
deelneMers

aweL, iK wiL…
… een vrijwilliger worden bij Awel? 

Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000 
oproepen van kinderen en jongeren via tele-
foon, e-mail, chat of forum. 
Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen 
en verhalen. Je denkt en voelt mee met je 
oproepers en maakt zo het verschil voor die 
ene jongen of dat kleine meisje. 

Awel, ik wil nog meer en schrijf me in! Kijk 
snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef 
een seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.  

BedeLiNg  
teLeFooNBoeKeN

Uit onderzoek blijkt dat 8 op 10 abonnees de 
telefoongidsen thuis willen blijven ontvan-
gen. Om te voorkomen dat de boeken ook 
bedeeld worden aan niet-gebruikers, is er 
de mogelijkheid om uit te schrijven via een 
link op de startpagina van de website www.
goudengids.be. 
Wie uitschrijft zal bij een volgende bedeling 
geen exemplaar van de telefoonboeken meer 
ontvangen. Met latere uitschrijvingen zal pas 
volgend jaar rekening gehouden worden.

gratis eHBo  
CursusseN Bij Het 
rode Kruis NiNoVe
Basiscursus eerste hulp

Je leert kleine en grote wonden verzorgen, 
reanimeren, omgaan met verstikking, breuken, 
verstuikingen, vergiftiging, hartaanval…
6 lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur in het 
leslokaal van Het Rode Kruis, Paul De Mont-
plein 10, Ninove.

Data: 3, 6, 10, 13, 17 februari en 3 maart. Exa-
men (praktische proef ) op 6 maart.
Wie slaagt mag instappen in het tweede deel: 
cursus Helper (start begin mei).

Info en inschrijving: 0476 48 60 12, 
pascalroobaert@hotmail.com

Op zaterdag 23 mei vindt de derde 
editie van NinoMundo plaats. Dit 

jaar staat het multiculturele straatfeest in het 
teken van ‘een solidair Ninove’. In een solidaire 
stad hebben we respect voor alle Ninovieters, 
ongeacht hun afkomst, en aandacht voor de 
ongelijkheid in de wereld. 
Op deze gezellige markt maak je kennis met 
plaatselijke organisaties die werken rond diver-
siteit en ontwikkelingssamenwerking. Aan de 
hand van toffe workshops ontdek je culturen 
uit de hele wereld. Aan verschillende eet- en 
drankkraampjes proef je van de culinaire di-

versiteit in onze stad. Een straatfanfare en een 
wereldmuziekgroep zorgen voor een muzikale 
wake-up-call.  

De dienst integratie zoekt Ninovieters van 
vreemde herkomst die eten, kunst en muziek 
uit hun cultuur willen delen met andere inwo-
ners. Kan je goed koken, maak je de mooiste 
armbanden of dans je de pannen van het dak? 
Aarzel niet en kom dan naar de infoavond op 
donderdag 19 februari om 19 uur in het 
oud stadhuis, Oudstrijdersplein, Ninove.    

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48
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geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

Appelterre-Eichem, Aspelare,  
Nederhasselt, Voorde
> Centraal oproepnummer:  054 42 39 39

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

Uren
Weekendwachtdienst loopt van  
vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur.
Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt  
van de vooravond om 20 uur tot de  
volgende morgen om 8 uur.

tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer:  0903 39 969 
> zaterdag 09.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 18.00 uur

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

apothekers
> Zaterdag 31 januari (9 uur) tot  

dinsdag 3 februari (9 uur)
 Staels W. – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 054 33 10 05

> Dinsdag 3 februari (9 uur) tot  
zaterdag 7 februari (9 uur)

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

> Zaterdag 7 februari (9 uur) tot  
dinsdag 10 februari (9 uur)

 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

> Dinsdag 10 februari (9 uur) tot  
zaterdag 14 februari (9 uur)

 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

> Zaterdag 14 februari (9 uur) tot  
dinsdag 17 februari (9 uur)

 De Bolle – Outerstraat 148
 9406 Outer – 054 33 60 71

> Dinsdag 17 februari (9 uur) tot  
zaterdag 21 februari (9 uur)

 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

> Zaterdag 21 februari (9 uur) tot  
dinsdag 24 februari (9 uur)

 Van Hoorebeke –  
Geraardsbergsesteenweg 285

 9404 Aspelare – 054 33 49 59

> Dinsdag 24 februari ( 9uur) tot  
zaterdag 28 februari (9 uur)

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

> Zaterdag 28 februari (9uur) tot  
dinsdag 3 maart (9 uur)

 Michiels – Brusselsesteenweg 600 
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

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

infoavond 
voor ouders van tieners

over taBak, 
alcoHol en 
andere drUgs

Wachtdiensten

Meer in
fo

PISAD Ninove
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be 

Heb je tieners tussen 10 en 19 jaar 
oud? Dan vraag je je waarschijnlijk 

vaak af hoe je kan voorkomen dat ze gaan 
drinken, roken of drugs gebruiken.
Gebruikt je zoon of dochter geen tabak, 
alcohol of drugs of is hij of zij net beginnen 
experimenteren? Of kwam jouw tiener al in de 
problemen met druggebruik? 
Kom dan op dinsdag 3 maart om 19.30 
uur naar de infoavond rond tabak, alcohol 
en andere drugs in jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove. Want ook al ervaar je dat 
niet altijd zo, als ouder heb je heel wat in huis 
om tieners te helpen gezonde keuzes te maken. 
Erover praten en grenzen stellen, is de basis.

Op deze infoavond krijg je heel wat informatie 
over drugs en druggebruik. Er zal ook een 

politieagent aanwezig zijn 
om de specifieke pro-
ductinformatie te geven. 
Je zal alle drugs waarvan 
sprake op de infoavond 
kunnen bekijken om zo 
de producten te kunnen 
herkennen.

Heb je specifieke vragen 
waarop je tijdens 
de infoavond graag een 
antwoord krijgt, 
mail die dan vooraf naar 
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be. 
Inschrijven voor de infoavond 
is niet verplicht. Kinderen 
worden niet toegelaten.    



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

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. 

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 

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

Hier kan jouw 
advertentie 

staan!
Voor meer info > 054 31 32 25 





AL 40 JAAR IJZERSTERK IN BOUWGROND 
& WOONPROJECTEN

NU OOK IN UW REGIO!

GRONDONTWIKKELING    |    WONINGBOUW    |     BOUWGROND

VILLAPERCEEL IN APPELTERRE-EICHEM

MEER INFO
JESSICA@DANNEELS.BE

T: 050 40 67 72
WWW.DANNEELS.BE
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OPPERVLAKTE TERREIN 1007M²
RUSTIGE, LANDELIJKE LIGGING, VLAKBIJ WINKELS

OP 1 KM VAN HET STATION

ZONDER BOUWVERPLICHTING!

Amplifon, 
de referentie in 

hooroplossingen op maat

Maak nu uw afspraak!
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

Maak samen met ons de balans op van uw gehoor.

Wij luisteren naar u!

Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro
Para Mi - Four Roses
Intuitions - K-Design

Nieuwe 
Lentecollectie

RONDE PRIJZEN
20 €  30 €  50 €  70 €

Bezoek ook onze E-shop en 
Outlet op www.ann-fashion.be

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

KEUKEN - DRESSING - BADMEUBEL - BUREEL - MAATWERK

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

Bezoek onze vernieuwde toonzaal

Belgische
topkwaliteit

voor elk budget



 GRATIS begeleiding door onze tegelcreatieven
 GRATIS gebruik tegelsnijder, zuignappen, vochtmeter ...
    4 verdiepingen tegels en natuursteen
 Mozaïekshop, carrotheek voor megaformaten ...
    Dakterras 
 Lotenkelder met superkoopjes

Een mooi interieur? Geen excuus!

Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove) | Tel 054 33 10 89
di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 

za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 | zondag en maandag gesloten
www.veronove.be

Sinds 1947

Tientallen sfeerboxen zorgen voor eindeloos veel inspiratie in de ruime toonzaal


