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GeMeenTeRAADSZiTTinG
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 28 januari om 19.30 uur in het  
stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel 
via Onderwijslaan, kant PTI)

CoMMiSSieS
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
25 en 26 januari om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

eXTRA 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op: 
>  31 december (namiddag)
> 1 januari
> 4 januari

Meer sluitingsdagen: zie p. 10.
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> 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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UiTPAS is een ‘uitvin-
ding’ van de Vlaamse 

overheid om mensen aan te 
moedigen tot vrijetijdsparticipa-
tie, met speciale aandacht voor 
mensen in armoede. In 2012 
werd UiTPAS als pilootproject 
gelanceerd in de regio Aalst (de 
zogenaamde HELA-regio, naar de 
gemeenten die aan het project 
meededen: Haaltert, Erpe-Mere, 
Lede en Aalst). CultuurNet Vlaan-
deren, ook verantwoordelijk 
voor de populaire activiteitensite 
www.uitinvlaanderen.be, zorgde 
voor de coördinatie. Vandaag zijn 
er al meer dan 35.000 pashouders 
in verschillende regio’s.
Ninove sluit na Nieuwjaar aan 
bij de bestaande UiTPAS van de 
regio HELA. Meteen verandert 
deze regionale UiTPAS van naam: 
hij heet voortaan UiTPAS Dender. 
Je koopt hem voor 5 euro bij 
verschillende verkooppunten.

wat is dat nu  
eigenlijk,  
de uiTPAS?
De UiTPAS is een spaar- en 
voordelenprogramma voor wie 
deelneemt aan vrijetijdsactivitei-
ten. Wie een UiTPAS heeft, kan 
UiTpunten sparen. Punten sparen 
doe je aan de balie of de spaarzuil 
van een stadsdienst of een vereni-
ging die de UiTPAS aanvaardt. 
Per deelname kan je één UiTpunt 
sparen. Heb je voldoende punten 
verzameld, dan kan je die omrui-
len voor het voordeel van jouw 
keuze. 

waar kan ik  
uiTpunten sparen?
Vanaf 23 januari kan je in Ninove 
UiTpunten sparen bij elk bezoek 
aan de bib of het cc, bij elke 

zwembeurt in De Kleine Dender, 
bij elke activiteit waaraan je 
deelneemt in de sporthal of bij 
elke activiteit die een stadsdienst 
organiseert (tentoonstelling, lezing, 
wandeling, cursus, concert, …) 
Daarnaast hopen we dat ook 
zoveel mogelijk cultuur-, jeugd- 
en sportverenigingen de UiTPAS 
willen aanbieden. Voor organisa-
toren biedt UiTPAS immers de 
kans om hun aanbod onder de 
aandacht te brengen. Op 
www.uitpasdender.be kan je 
checken bij wie je allemaal met je 
UiTPAS terecht kan. Vanaf 
5 UiTpunten kan je punten 
omruilen voor een korting op 
een vrijetijdsactiviteit, een cadeau 
of een ander voordeel. Met je 
UiTPAS spaar je trouwens ook 
UiTpunten in Aalst, Erpe-Mere, 
Haaltert en Lede.

uiTPAS tegen  
kansentarief
Mensen met een laag inkomen 
hebben recht op een gratis UiT-
PAS. Voor hen is de UiTPAS veel 
meer dan een spaarkaart, omdat 
hij werkt zoals de kansenpas die 
al sinds 2011 in Ninove bestaat. 
Mensen in armoede genieten bij 
elke UiTPASactiviteit (ook voor 
schooluitstappen) van speciale 
kortingen of reductietarieven. 
De UiTPAS vervangt dus de 
kansenpas. Een UiTPAS tegen 
kansentarief aanvragen doe je bij 
het OCMW of Teledienst.

de uitpas 
DAAR kAn Je noG ‘S 
Mee buiTenkoMen

1.  Je gaat vanaf zaterdag 23 janu-
ari met je identiteitskaart naar 
één van de verkooppunten: 
> bibliotheek 
> cc De Plomblom 
> sporthal ‘t Sportsteksken 
> oud stadhuis  

2.  Je betaalt 5 euro en ontvangt je 
persoonlijke UiTPAS. 
> Ben je jonger dan 18? Dan 

betaal je maar 2 euro!
> Mensen met een beperkt in-

komen hebben recht op een 
gratis UiTPAS. Zij contac-
teren hiervoor het OCMW 
(054 51 53 50) of Teledienst 
Ninove / Vereniging Waar 
Armen Het Woord Nemen 
(054 32 24 54)

3.  Samen met je persoonlijke 
UiTPAS ontvang je een aantal 
welkomstgeschenken. 

4. Je spaart je eerste UiTpunt op 
de plek waar je de pas koopt. 
Vanaf dan spaar je UiTpun-
ten op tientallen plekken in 
Ninove, Aalst, Erpe-Mere, 
Haaltert en Lede. Om een punt 
te sparen, scan je je UiTPAS aan 
een UiTPASzuil of vraag je een 
UiTpunt aan de balie/kassa. 

5.  Je ruilt je UiTpunten om voor 
een korting op een vrijetijds-
activiteit, een cadeau of een 
ander voordeel van zodra je vijf 
UiTpunten gespaard hebt.

     

op 22 januari introduceert ninove de uitpas. vanaf die 

dag wordt het in onze stad nóg aantrekkelijker - en soms 

goedkoper - om aan sport of cultuur te doen. uitpas 

combineert een spaar- en voordeelkaart voor iedereen, 

met financiële kortingen voor mensen in armoede. zo 

kan iedereen deelnemen aan het vrijetijdsleven. 

VOORNAAM:
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WWW.UITPASDENDER.BE

DENDER

Een overzicht van alle 
activiteiten en voordelen: 
www.uitpasdender.be

uiTPAS in viJF STAPPen

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 



55

uiTkALenDeR

Vanaf 2016 verschijnt in 
Ninove Info maande-

lijks een gedrukte evenementen-
kalender met activiteiten in groot 
Ninove. De gegevens hiervoor 
worden gehaald uit de UiTkalen-
der van CultuurNet Vlaanderen, 
www.uitinvlaanderen.be.  Wil 
jij als organisatie, particulier of 
vereniging graag je activiteit (een 
muziekoptreden, sportactiviteit, 
straatfeest...) zien verschijnen in 
deze evenementenkalender, geef 
dan je gegevens in in de  
UiTkalender op www.ninove.be
(via de startpagina)! De 10e van 
de maand voorafgaand aan de 
maand van publicatie trekken 
wij een lijst uit de UiTkalender. 
Gegevens die later worden 
ingegeven, zullen enkel verschij-
nen in de digitale kalender, niet 
in de gedrukte versie. Hou deze 
deadline dus in het oog!

Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-leden 
worden niet opgenomen.     

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

5

DENDER

in Ninove

in Ninove

aCademie  
in ConCert

Zaterdag  
30 januari 
om 15 uur

Cultuurcentrum 
De Plomblom 
Graanmarkt 12

Toegang: 6 euro 

(kaarten aan de balie 

van het cultuurcen-
trum, 054 34 10 01).

uiTkALenDeR

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

17 januari

Kermis Voorde

18 januari  
Brei- & haakcafé

> Wat? Samen in een gezellige 
sfeer, aangenaam gezelschap 
en op eigen tempo breien en 
haken

> Waar? Taverne De Koepoort, 
Koepoortstraat 2, Ninove

> Uur? 14 uur tot 17 uur of  
19 uur tot 22 uur. Ook op 
maandag 29 februari, 21 maart 
en 18 april.

> Wie? KvLv Gewest Ninove

24 januari  
JazzMadd

> Wat? Flamenco Trio!  
Myrddin@Rosa de Papel met 
Myrrddin (gitaar), Aliciae  
Carrasco (cante, zang (Sp.), 
Ana llanes, (baile, dans)

> Waar? Hospitaalkapel, Burcht-
straat, Ninove

> Uur? 19 uur. 
> Wie? JazzMadd

24 januari

Toast Literair – Aan tafel 
met Fred Brouwers

> Wat? Fred Brouwers brengt 
speelse cursiefjes met weetjes 
uit het leven van componisten. 
In combinatie met een zondags 
ontbijt.

> Waar? Buurthuis Outer, Smid 
Lambrechtstraat100, Outer

> Uur? 9 uur
> Wie? Davidsfonds Outer

31 januari  
Kermis Meerbeke
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dienst evenementen 
evenementen@ninove.be
054 31 32 88

CARnAvAL  

‘t Leid oËn mauin Hert 

> Zaterdag 23 januari: Nacht 
van de carnavalist in De Kuip 
om 21 uur. Optredens van 
Steve Tielens en Fret, Tet & The 
Swinging Tepelboys. TD-festijn 
met Dj's Notjes, Jorn, Mojive 
en vice-kampioen DJ-contest.

> Zaterdag 30 januari: Prins-
aanstelling in de bedrijfshal 
van Cloë (Merellaan 46) om 
21.11 uur.

> Zondag 31 januari: Feest der 
Senioren in de bedrijfshal van 
Cloë (Merellaan 46) om 14 uur 
(deuren open om 13.30 uur). 
Optreden van Laura Lynn. 
Verkiezing Prins en Prinses der 
Senioren.

> Zaterdag 6 februari: Machts-
overdracht in cultuurcentrum 
De Plomblom om 11.11 uur. 
Carnavalsbanket in zaal  
De Linde om 14.30 uur.

> Woensdag 10 februari:  
Bezoek van Prins Carnaval 
aan woonzorgcentrum 
Klateringen.

> Zaterdag 13 februari:  
Kindercarnaval -  
verkiezing Kinderprins en  
Kinderprinses. Inschrijving in  
cc De Plomblom van 12 uur 
tot 13.30 uur. 14 uur: vertrek 
kinderstoet (vanaf oud stad-
huis) naar de sporthal. Kinder-
show van 14.30 uur tot  
16.30 uur in de sporthal.  
Aansluitend bekendmaking 
van de Kinderprins en Kinder-
prinses.

> Zondag 14 februari: 
-  publiciteitskaravaan: ver-

trek rond 12 uur, Stenebrug 
Meerbeke.

-  carnavalsstoet: vertrek aan 
de Koning Boudewijnlaan/
Brusselsesteenweg (Meer-
beke) om 13.30 uur.

-  Prijsafroeping: voor de 
carnavalsgroepen in de feest-
tent op het Oudstrijdersplein 
vanaf 21 uur. 

> Maandag 15 februari:
-  maandagavondstoet:  

vorming van 18 uur tot  
18.30 uur in de Stationsstraat, 
het Stationsplein en de As-
tridlaan. Vertrek om 19 uur.

-  Gouden wortelworp: om 
21 uur, van op het balkon 
van het oud stadhuis en het 
balkon van zaal Roosevelt op 
het Oudstrijdersplein.

> Dinsdag 16 februari: 
-  sluiten van carnaval: om  

12 uur, van op het balkon 
van het oud stadhuis.

-  gratis koffiekoeken: tussen 
13 uur en 14 uur aan het oud 
stadhuis.

-  Wortelverbranding: om 15.11 
uur aan café Den Belleman.

op 14 februari is het 

weer zover: 45 ninoofse 

carnavalsgroepen kleuren 

dan het straatbeeld. Het 

aftellen kan beginnen!

CARnAvALSkALenDeR

Prins en Prinses 
der Senioren
Wil jij Prins of Prinses der 
Senioren 2016 worden? Stel je 
kandidaat:
> ten laatste op donderdag 28 ja-

nuari bij de dienst evenemen-
ten, oud stadhuis (Oudstrij-
dersplein 6)

> op zondag 31 januari tijdens het 
Feest der Senioren in de bedrijfs-
hal van Cloë (Merellaan 46).

Verkiezingsvoorwaarden
> inwoner zijn van groot Ninove
> nooit eerder verkozen als Prins 

of Prinses der Senioren
> minimum 55 jaar

De Ploët
De Prinsencaemere reikt twee prij-
zen uit: 500 euro voor het beste 
carnavalslied 2016 en 300 euro 
voor het beste stoetliedje 2016.

Stuur ten laatste op zondag 
7 februari 00.00 uur het muziek-
bestand, de titel van het lied, 
de naam van de uitvoerder(s) 
en je gsm-nummer naar 
deplaat@telenet.be.
De winnaar van het beste stoet-
liedje wordt bekend gemaakt 
op zondag 14 februari tijdens de 
prijsafroeping. Het beste carnavals-
lied wordt pas na carnaval bekend 
gemaakt.     

Op 14 februari trekt de Roze Zondagstrein door de stad.
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voorLeesuurtje 
in de bib: sprookjes 

TenToonSTeLLinG 

"de piste in…: baanWieLrennen 
in oost-vLaanderen" 

de bib haalt zijn mooiste 

sprookjesboeken van de 

plank op zaterdag 

9 januari. kinderen tot 

8 jaar zijn welkom in de 

jeugdbib van 10 uur tot 

11 uur. vooraf reserveren 

is niet nodig. 

Graag om 10 uur 

aanwezig zijn.

in de provincie oost-

vlaanderen waren meer 

dan 40 verschillende ve-

lodrooms korte of langere 

tijd actief. ze waren op 

soms onverwachte loca-

ties gevestigd en zeker 

niet enkel in de grotere 

steden.

Ben jij gepassioneerd 
door wielerpistes? Haal 

dan van 6 januari tot 28 januari je 
hart op in de bib. De tentoonstel-
ling "De piste in…: baanwielren-
nen in Oost-Vlaanderen" geeft je 
een mooie kijk op het ontstaan 
van velodromen, hoe de pistes 
werden gebouwd,…

De tentoonstelling besteedt 
onder meer aandacht aan: 

> ‘Vertier in de piste’. Over het 
ontstaan van velodromen in 
de belle-epoque als plek voor 

vrijetijds- en sportbesteding 
voor de burgerij, over de piste-
fiets, … 

> ‘Velodroombouwers’. Het 
bouwen van een piste was en 
is een kunst op zich. 

> ‘Wielergoden in de piste’. 
Focus op bekende pistiers met 
Oost-Vlaamse achtergrond. 

> ‘De Gentse Zesdaagse. Zes 
dagen koers en feest.’ Over het 
unieke van het evenement, het 
Kuipke en de pistiers achter de 
schermen. 

velodroom
De eerste wielerbanen in België 
ontstonden op het einde van 
de 19de eeuw, vooral in de 
grote steden. Deze pistes waren 
zomervelodromen of open pistes. 
Ze waren meestal van aarde. Zo 
konden er niet alleen koers- en 
loopwedstrijden maar ook paar-
denrennen plaatsvinden. Door 
de toenemende populariteit van 
het baanwielrennen was het een 
uitdaging voor velodroombou-
wers om ‘snelle’ pistes te bouwen. 

Geleidelijk aan vervingen de pis-
tebouwers het rijvlak door beton 
of hout en steeg de hellingsgraad. 
In de jaren 1920-1930 nam ook 
het aantal winterpistes (overdek-
te pistes met een houten rijvlak) 
toe. In de jaren 1930 had België 
een recordaantal pistes. Slechts 
weinigen konden nadien de tand 
des tijds doorstaan. Vandaag 
zijn er nog slechts enkele. Soms 
verwijzen straatnamen zoals de 
Velodroomstraat nog naar een 
verdwenen piste.
34 gemeenten hadden korte 
of lange tijd één of meerdere 
velodrooms.

> De tentoonstelling werd 
samengesteld in samen-
werking met het Huis van 
Alijn uit Gent en wordt ter 
beschikking gesteld door de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 

> Van 6 tot 28 januari, tijdens 
de openingsuren van de 
bibliotheek.     

Meer in
fo

Bibliotheek
bibliotheek@ninove.be
054 32 40 04

34 gemeenten hadden korte of lange tijd een velodroom.

Luister op 9 januari naar de mooiste sprookjes in de bib.
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bibliotheek
bibliotheek@ninove.be
054 32 40 04

WeLkom in de Week 
van de poËzie
ninove DoMPeLT ZiCh onDeR in PoëZie   

het volledige programma
> Donderdag 28 januari, 20 uur, bibliotheek: 

Poëzie op alle fronten (Koen Stassijns)
> Zaterdag 30 januari, tussen 10 uur en  

13 uur in de bib, tussen 14.30 uur en  
17.30 uur in Shopping Center Ninia:  
VersMarkt (Jeugd & Poëzie)

> Zaterdag 30 januari, vanaf 20 uur op 
diverse locaties in het stadscentrum: Poëzie 
in de Pub: 
- Wielerdichterscollectief Geelzucht, café 

Den Belleman, 20 uur
- De Grot (Griet Menschaert & Otto  

Donkers), Hospitaalkapel, 20 uur
- Slam Poetry (Urban Woorden), café 

Gonzo, 20.30 uur
- Marc Van Der Meeren & Antoine  

De Wael, café Roosevelt, 21 uur
- JazzJam (De Wolven van La Mancha),  

café In Den Keizer, 22 uur
> Zondag 31 januari, 11 uur,  

cc De Plomblom: voorstelling van 'Oude 
Stoute Wijze Stad' (de stadsgedichten van 
Willie Verhegghe)

> Zondag 31 januari, vanaf 14 uur in de 
bibliotheek: 
- Lichtmeters (Ruth Lasters), 14 uur
- Poëziepingpong (Sylvie Marie & David 

Troch), 15.15 uur
- Skuwe krijgers (Herman Leenders & Tuur 

Florizoone), 16.30 uur

Alle activiteiten zijn gratis!     
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van 28 tot en met 31 januari wor-

den vlaanderen en nederland 

weer ondergedompeld in baden vol 

gedichten. van Geelzucht tot slam 

poetry, met tussendoor de verza-

melde stadsgedichten van Willie 

verhegghe: ninove biedt ‘poëzie op 

alle fronten’.

De Poëzieweek start op donderdag  
28 januari met een lezing van de  

Pollaarse dichter, poëzievertaler en verteller 
Koen Stassijns. Poëzie op alle fronten is een  
literaire rollercoaster over liefde en vriend-
schap in en buiten de loopgraven met  
‘war poets’ aller lande als hoofdrolspelers.

knutsel gekke zinnen
Zaterdag 30 januari houdt Jeugd & Poëzie 
een VersMarkt in onze stad. ’s Morgens in de 
bibliotheek en ’s namiddags in het winkelcen-
trum Ninia knutselen kinderen gekke zinnen 
in elkaar en verzinnen ze grappige, mooie 
of ontroerende beelden. De focus ligt niet 
op rijm of spelling, maar op spelen met taal. 
Uiteindelijk kan elke deelnemer 'zijn’ zin mee 
naar huis nemen op een button.

Poëzie door de stad
’s Avonds nemen de grote mensen het over 
met een programma verspreid over diverse lo-
caties in het centrum van Ninove. Poëzie in de 
Pub presenteert wielergedichten van het col-
lectief Geelzucht (bestaande uit Frank Pollet, 
Paul Rigolle, Patrick Cornillie, Willie Verhegghe 
en Norbert De Beule). De wolven van La Man-
cha zorgen voor een JazzJam. Urban Woorden 
serveert Slam Poetry van Kevin Amse, Sascha 
Reunes en Elisabeth 'Elli' Severino Fernan-
dez. Streekgenote (en bijna-stadsdichteres 
van Eindhoven) Griet Menschaert en haar 
kompaan Otto Donkers brengen het literair-
muzikale programma De Grot. Marc Van Der 
Meeren en Antoine De Wael zetten gedichten 
op muziek en verpakken dat als een spel waar 
het hele café aan mag meedoen.

bib wordt dichterspaleis
Een hoogtepunt wordt zondagmorgen  
31 januari. Om 11 uur stelt stadsdichter Willie 
Verhegghe in cc De Plomblom Oude Stoute 
Wijze Stad voor, een bundeling van meer dan  
40 gedichten die hij sinds 2004 over onze stad 
geschreven heeft. In de namiddag wordt de 
bibliotheek een dichterspaleis. Ruth Lasters stelt 
haar nieuwe bundel Lichtmeters voor. Sylvie Marie 
en David Troch spelen poëziepingpong tussen de 
rekken. Dichter Herman Leenders en muzikant 
Tuur Florizoone brengen in Skuwe krijgers een 
programma over de liefde en haar pijnigingen.
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Tuur Florizoone brengt in 'Skuwe kijgers' een programma over de liefde en haar pijnigingen.
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de stad ninove, gedurende veertig jaar aankomstplaats van de ronde van 

vlaanderen, zocht met de Grote prijs van de stad ninove voor sportpoëzie 2015 

naar wieler- en andere sportgedichten. de poëziewedstrijd klokte af op 190 

deelnemers die samen 304 gedichten hebben geschreven. rik dereeper wint 

met zijn gedicht vliegende keeper de Grote prijs voor het beste sportgedicht. 

Rik Dereeper, afkomstig uit het West-
Vlaamse Rollegem, heeft met talloze 

eerdere bekroningen al bewezen uit het goede 
lyrische hout gesneden te zijn. Volgens de jury 
schreef hij “via het hanteren van een virtuoze 
taal een inventief en speels voetbalgedicht 
waarin het ons omringende universum van 
aarde, maan en sterren voor een ongewone 
symbiose met sport zorgt. Alsof het keeper-
talent van onze nationale coryfeeën Mignolet 
en Courtois met een retro-steuntje van Pfaff 
en Preud’homme de pen van de dichter met 
fenomenale in groen gras neergeschreven 
saves heeft begeleid.” Ook de jongerenprijs, 
voorbehouden aan deelnemers van jonger 
dan 25 jaar, wordt door een West-Vlaming 
weggekaapt. Bruggeling Gilles Michiels brengt 
in Jempi een ontroerende en lyrisch sterke ode 
aan de gevallen jonge god Jempi Monseré.

ninoofse finaliste
Twee deelnemers worden beloond met een 
aanmoedigingsprijs. Antwerpenaar Mathias 
Vangenechten is bekend van spitante sport-
columns en schreef met Fabio een zuiver wie-
lergedicht over het grote Italiaanse klimtalent 
Fabio Aru. “Je fietst met Vangenechten mee 

op mythische cols met loepzuivere lyrische na-
men als daar zijn Zoncolan, Gavia, Mortirolo”. 
De Nederlander Richard Bezemer schreef met 
Zij het kortste van alle ingestuurde gedichten, 
maar weet “een fors gevuld sfeerbeeld op te 
roepen dat draait rond voetbal, scoren en het 
relatieve van elk geluksmoment”. 

Naast de vier winnaars selecteerde de jury nog 
negen finalisten: Patrick Cornillie, Rudy De 
Coensel, Astrid Dewancker, Lieve Du Bois (de 
enige van dertien deelnemers uit Ninove die 
de finale haalde), Sander Meij, Leen Pil, Paul Ri-
golle, Hein van der Schoot en Miel Vanstreels. 
Overigens kwamen 98 deelnemers, iets meer 
dan de helft dus, uit Nederland. 

Meer dan voetbal
De beoordeling van de gedichten gebeurde 
door een jury onder voorzitterschap van 
Willie Verhegghe, stadsdichter van Ninove en 
Vlaanderens Schoonste Wielerdichter. De an-
dere juryleden waren Pascal Delheye, die aan 
de KULeuven de geschiedenis van de sport 
en de lichamelijke opvoeding bestudeert, en 
Tom Van Den Bulcke, journalist van Sporza en 
inwoner van Ninove.
De jury was blij met de kwaliteit van het 
ingediende werk. “We merkten een vrij grote 
diversiteit in het aantal sporten dat lyrisch 
wordt 'behandeld'. Het waren heus niet alleen 
gedichten over populaire sporttakken zoals 
voetbal en wielrennen. Bij de finalisten vonden 
we bijvoorbeeld poëzie over atletiek en golf.” 

Voor de wedstrijd kwam elk niet eerder 
gepubliceerd Nederlandstalig gedicht dat the-
matisch aan het onderwerp ‘sport’ kon gelinkt 
worden, in aanmerking. Aan de wedstrijd was 
een prijzenbedrag verbonden van 2.000 euro: 
de Grote Prijs voor het Beste Sportgedicht ter 
waarde van 1.250 euro, twee aanmoedigings-
prijzen van 250 euro en een jongerenprijs van 
250 euro voor deelnemers jonger dan 25 jaar. 

> Het boekje ‘Een maantje dat van spanning 
glanst’ verzamelt de dertien finalegedichten. 
Het is gratis af te halen in de bibliotheek en 
in het oud stadhuis.     

‘vLieGende keeper’
winT GRoTe PRiJS vooR  
heT beSTe SPoRTGeDiChT 

Vliegende keeper

In deze droom van kosmisch gras
geef ik een fraaie ruimtepass.
Zo draait de aarde als een bal
en zoekt een kruising in ’t heelal.

Spionkop die op sterren danst,
een maantje dat van spanning glanst
tot juichen stopt en stilte kleeft:
een lob die naar mijn dwarslat zweeft.

Ik spring maar val in een zwart gat
terwijl de aarde op het doelhout spat
- nu is ze plat. Ooit was ze rond
toen ik vannacht te keepen stond.

Rik Dereeper

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 88

Rik Dereeper wint met zijn gedicht Vliegende keeper 
de Grote Prijs voor het Beste Sportgedicht.
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Filmclub NinoFilm presenteert op dinsdag 5 
januari het Zweedse drama As it is in Heaven. 

Een internationaal beroemde dirigent wordt 
gedwongen zijn leven te overdenken nadat 
hij in elkaar is gestort. Hij verhuist terug naar 
zijn rustige geboorteplaatsje in Norrland in 
het noorden van Zweden. Daar besluit hij zich 
te bemoeien met het plaatselijke koor. Zijn 
leven en dat van de andere bewoners van het 
dorpje zullen nooit meer hetzelfde zijn.

As it is in Heaven is een Zweeds-Deens drama 
met veel muziek, geregisseerd door Kay Pollak.  
De hoofdrollen worden gespeeld door Michael 
Nyqvist, Frida Hallgren en Axelle Axell.     

Praktisch
> dinsdag 5 januari, 20 uur (inleiding 

om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat,  

Ninove
> 6 euro (met reductie voor jongeren  

en kansenpasbezitters)

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

FiLMCLub ninoFiLM beLooFT  
De heMeL oP AARDe  

as it is in Heaven 
oP 5 JAnuARi

vAn ouD nAAR nieuw 
in De ninooFSe hAnDeLSwiJken

SLUITINGSDAGEN 
STADSDIENSTEN

Alle stadsdiensten  
zijn gesloten op 

> 31 december (namiddag)
> 1 januari 2016
> 4 januari 2016

Extra sluitingsdagen

> Dienst toerisme, dienst cultuur, 
cultuurcentrum De Plomblom, 
jeugddienst

 maandag 21 december t.e.m. 
maandag 4 januari 2016

> Sporthal ‘t Sportstekske
 donderdag 31 december t.e.m. 

maandag 4 januari 2016

> Zwembad De Kleine Dender
 donderdag 31 december en
 maandag 4 januari 2016

> Bib
 woensdag 30 december t.e.m.  

4 januari 2016

Wij zijn gesloten

Zondagopening tijdens 
de solden
Op zondag 3 januari zijn bijna alle winkels 
in het handelscentrum open van 14 uur 
tot 17.30 uur. De winkels in Ninia Shop-
ping Center zijn open van 13 uur tot  
18 uur.

Rij 1 maand gratis  
met een Ssangyong
Alle klanten van de winkels in de Ninoofse 
handelswijken maken ook tijdens de 
maand januari kans om één maand met 
een nieuwe wagen, een Ssangyong, rond 
te rijden. Bij je aankopen in januari krijg je 
lotjes. Uit alle ingezamelde lotjes wordt 
begin februari een winnaar getrokken.

Organisatie en meer info? Verenigde 
Handelaars Ninove, Handelaarsvereniging 
Ninia Shopping Center en Adno (samen-
werking van alle automerken uit Ninove)

kerstboomverbranding
Zaterdag 9 januari kan je vanaf 19 uur op 
het dr. Hemerijckxplein terecht voor de 
jaarlijkse kerstboomverbranding. 
Op het programma: trekking van de 
eindejaarstombola, snoepworp voor de 
kleinsten met verschillende tombolaprij-
zen, doop van de ijsberen in het nieuwe 
buitenzwembad op het plein, verbranding 
van de kerstbomen, eet- en drankstandjes.

Organisatie en meer info? 
Handelswijk Rechteroever
www.rechteroeverninove.be

Meer in
fo

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

CC De Plomblom

Za 30-01-2016  / AcAdemie in concert
Stedelijke academie / 054 33 47 25

Zo 31-01-2016 / Boekvoorstelling
Willie verhegghe
Plaatselijke openbare bibliotheek

ZO 10.01.2016  KlassieKe muZieK

groeP sPirAAl en het ninooFs kAmerorkest     nieuwjaarsconcert

DO 14.01.2016 Film 

BoWling BAlls 

Za 16.01.2016 amusement

nele BAUWens     ik moet beter luisteren

ZO 17.01.2016 KlassieKe muZieK

mUsicA FUrA     michael Praetorius (1571-1621) - meerkorige parels 
tussen renaissance en barok

WO 20.01.2016 theater & WOOrD

evelien BosmAns, thomAs JAnssens, mAtthiAs meersmAn, 
dAPhne Wellens en tAnYA ZABArYlo    You may now kiss the Bride

Vr 22.01.2016 muZieK

de mens    nooit genoeg, met stoelen! - theatertoer

UITVERKOCHT



Klassieke muziek  

MUSICA FURA
michael Praetorius (1571- 1621) was een be-
langrijke figuur in het scharnierpunt tussen 
renaissance en barok. als theoreticus docu-
menteerde hij uitvoerig het toenmalige mu-
ziekgebeuren in zijn syntagma musicum. als 
componist weefde hij nieuwe varianten in ver-

schillende bezettingen rond duitse en latijnse 
psalmen en motetten, verzamelde hij vele hon-
derden danswijsjes en in zijn later werk combi-
neerde hij de duitse gestrengheid met italiaan-
se invloeden tot zeer boeiende grootschalige 
muziek.

musica Fura brengt een selectie uit de bundel 
Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica uit 1619. 
hieruit kiezen ze voornamelijk meerkorige wer-
ken en volgen  voor de uitvoering hiervan de 
aanwijzingen die michael Praetorius zelf in de 

ergens diep verscholen in het midden van 
nergens staat het clubhuis van motorclub de 
Bowling Balls. De club wordt geleid door pre-
sident mon Dewilde, een ex-belastingcontrole-
ur. De Bowling Balls spiegelen zich graag aan 
beruchte bendes zoals de hells angels en de 

Outlaws, maar helaas zijn haar leden een pak 
minder heldhaftig. Ze houden zich bezig met 
de verkoop van gestolen auto’s, maar krijgen 
steeds meer concurrentie van een rivaliserende 
bende, de Banana Knights.
Beide clubs worden tegen elkaar uitgespeeld 
door hun belangrijkste afnemer, de Bulgaarse 
maffia, en dat leidt tot hoogoplopende spannin-
gen.
maar het loopt pas echt fout wanneer Bowling 
Ball Gino, het neefje van mon Dewilde, een 
amoureuze relatie begint met tina, de jongere 

zus van de president van de Banana Knights. 
Dat is namelijk in strijd met de regels van beide 
clubs.
 
regie: marc Punt
met: sven de ridder, Peter van den Begin, Filip 
Peeters, Wim opbrouck, Jenne decleir, natha-
lie meskens, manou kersting, Jonas van geel, 
charlotte vandermeersch, herwig ilegems

België – 2014 – komedie – 90 minuten

DO 14.01.2016    20.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 6,00  |  reDuCtie: € 5,00 

Za 16.01.2016    20.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  aBO: € 11,20

ZO 10.01.2016    15.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

Klassieke muziek

GROEP SPIRAAL EN HET NINOOFS KAMERORKEST   Nieuwjaarsconcert

film

BOWLING BALLS

naar goede gewoonte biedt de stad ninove 
u haar beste wensen aan in de vorm van een 
Weens nieuwjaarsconcert. 
u belandt in hartje Wenen, waar u geniet van 
herkenbare muziek, gemaakt door de grootste 
componisten uit het Gouden en het Zilveren 
operettetijdperk. Vele romantische melodieën 

van o.a. strauss, Offenbach en Bizet vormen 
een heerlijke voorstelling vol sfeer, afwisseling 
en gezelligheid. 

O.l.v. theo Vanderpoorten zorgen de virtuo-
ze leden van het ninoofs Kamerorkest en de 
Groep spiraal voor een schitterende voorstel-

ling samen met topsolisten Bruno de Jonghe 
(bas-bariton) en evelyne Bohen (sopraan). 

Joris vanderpoorten staat in voor de presen-
tatie.  

samen met u luiden we 2016 feestelijk in!

in ik moet beter luisteren staat nele Bauwens 
alleen op het podium. nostalgische verhalen 
uit neles kindertijd in het wonderlijke Pajot-
tenland worden verweven met hartstochtelijke 
uitlatingen, grappige observaties en de nodige 
zelfspot over haar complexe liefdesleven in de 
grootstad. in deze heerlijke autobiografische 
solo  sleurt nele je mee op haar roetsjbaan en 
speelt ze zich een weg recht naar het hart en 
de lachspieren. snelle bochten met opzwepen-
de theatrale scènes worden afgewisseld met 
sluit-gerust-je ogen-chansons die nele zelf 
begeleidt op haar Wurlitzer piano.
nele Bauwens is bekend als actrice en zange-
res bij o.a. De alpenzusjes,  el tattoo Del tigre, 
hormonia en Jukebox 2000. Ze werkte samen 
met o.a. luc de vos, maaike cafmeyer, lucas 

van den eynde en tine embrechts. Ze is ook 
vaste waarde in het meezingprogramma Zinge-
long van maandacht en met Ben segers brengt 
ze in Out of the Blues een ode aan de groten uit 
de blues, rockabilly en southern soul.

“altijd mooi om te zien hoe een artiest thuis-
komt... Dit is volbloed cabaret, goed verteld, 
geacteerd en gezongen... Van deze dame gaan 
we nog veel horen” (De standaard ****)
 
tekst en spel: nele Bauwens
regie: randall casaer & dahlia Pessemiers
techniek: renaat  van hee
met dank aan:  Wim helsen, Fleur hendriks 
en sophie Arras
meer info: www.nelebauwens.be

 Michael Praetorius (1571-1621) –
    Meerkorige parels tussen renaissance en barok

Amusement

NELE BAUWENS  Ik moet beter luisteren

You may now Kiss the Bride is een bijzondere 
theaterervaring voor het publiek.

Vier acteurs -twee mannen, twee vrouwen- 
vertolken een klein dozijn koppels verspreid 
over evenveel eenakters en korte scènes uit 
het bestaande repertoire – soms hilarisch ge-
kend, soms poëtisch onbekend. Van tsjechovs 
huwelijksaanzoek tot romeo en Julia van Wil-
liam shakespeare. Vertrekkend van een eerste 
ontmoeting, eindigend in verval, de dood en de 
eenzaamheid, is de toeschouwer getuige van 
verleden, heden en toekomst van verschillende 
liefdesparen. 

De schouwburg wordt ingeruild voor de plaat-
selijke feest – of parochiezaal. 
het publiek, dat als genodigden mee feest met 
de acteurs, bevindt zich op de meest directe 
manier in de positie van de getuige. De waarne-
mer die naar zijn medemens kijkt en met hem 
meevoelt of hem net veracht. Zij kijken niet 
slechts tegen een gespeeld feest aan, zij maken 
deel uit van dat feest. Zij zijn het feest.
De toeschouwers zijn letterlijk de gasten van 
het stuk en moeten ook als dusdanig behan-
deld worden: voor, tijdens en na de verschillen-
de scènes worden zij ruimschoots van spijs en 
drank voorzien door de spelers. te beginnen bij 

het aperitief en een amuse-gueule verzorgen 
de twee koppels eveneens de catering en be-
diening van hun invitees. Dat dit tot de nodige 
kopzorgen, moeilijkheden, misschien wel fias-
co’s kan leiden, is navenant.

Van en met: evelien Bosmans, thomas Jans-
sens, matthias meersman, daphne Wellens en 
tanya Zabarylo
Productie: cc de kern i.s.m. Arenberg-
schouwburg en villanella

het elfde album van De mens heette – niet toe-
vallig -  nooit Genoeg. Begin 2015 verscheen 
dat kleinood, en het onthaal was ronduit spec-
taculair: van “hun allerbeste plaat na 22 jaar 
carrière” (De morgen) over “De mens vindt zich-
zelf opnieuw uit” (Cutting edge) tot “De mens in 
absolute topvorm” (humo). 
         
Die blijde boodschap moest ook live uitgedra-
gen worden, met fel bejubelde festival- en clu-
boptredens als gevolg. en nu (voorjaar 2016) is 
het tijd voor een theatertoer. nooit Genoeg in 
zalen met stoelen, in theaters met een aan-

dachtig luisterend, maar ook meeswingend 
publiek, dat komt genieten van de hogerge-
noemde muzikale rijkdom uit nooit Genoeg èn 
intieme of subtiel rockende versies van klassiek 
werk als irene, maandag, sheryl Crow i need 
you so, ergens onderweg en Zonder verlangen.
 
De mens (zanger/gitarist Frank vander linden, 
bassist michel de coster, drummer dirk Jans 
en muzikale verbreder david Poltrock aan de 
toetsen) staat sterker dan ooit. een goede re-
den om er eens voor te gaan zitten.

ZO 17.01.2016    15.00 uur    aBDiJKerK ninOVe, Kerkplein, 9400 ninove
tiCKets: € 16,00  |  reDuCtie: € 15,00  |  - 26 jaar: € 8,00  |  aBO: € 12,80 

WO 20.01.2016     20.00 uur    De linDe, Gemeentehuisstraat 42, 9402 ninove (meerbeke)
tiCKets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20 

Vr 22.01.2016    20.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 10,00  |  reDuCtie: € 9,00  |  - 12 jaar: € 5,00  |  GeZinsBOnD: € 8,00 / € 4,00

partituur heeft genoteerd, ongebruikelijk voor 
zijn tijd! maar dit levert een verrassend klank-
beeld op waarbij intieme passages worden af-
gewisseld met momenten van muzikaal vuur-
werk. hiervoor zorgen niet alleen de zangers 
maar ook de instrumentisten die een brede 
waaier aan instrumenten bespelen zoals violen, 
viola da gamba, cornetti, trombones, clavecim-
bel, theorbes, orgel …

mUsici: 
soprani: chris magnus, Penelope turner, 
marie-caroline lefin, Bénédicte moreau,  
elvire debliquy
altis: Jan Peters, Johan trenti, ninka stule-
meijer

tenori:  simon van damme, dries Fonteyn, 
André vandemeulenbroecke
Bassi: lieven van den eeden, Jo defyn, marc 
symoens
Cornetti: koen vlaeyen, elena torres
tromboni: catou Pecher, luc ritzen,
Bénédicte moreau , Bart schoukens
Violini: marie catherine cumps, helena 
chudzik
Viola da gamba: Piet van steenbergen, Aline 
Bosquet, Asami orihara 
Violone: thomas clément
théorbe: Justin glaie, Penélope
maravalhas, koen Becu
Clavecembalo: Ann de lentacker
Organo: Aude rambure-lambert
Directie: christine lejeune

Theater & woord  

EVELIEN BOSMANS, THOMAS JANSSENS, MATTHIAS MEERSMAN, 
DAPHNE WELLENS EN TANYA ZABARYLO  You May Now Kiss the Bride

Muziek  

DE MENS   Nooit genoeg, met stoelen! - theatertoer

UITVERKOCHT



Klassieke muziek  

MUSICA FURA
michael Praetorius (1571- 1621) was een be-
langrijke figuur in het scharnierpunt tussen 
renaissance en barok. als theoreticus docu-
menteerde hij uitvoerig het toenmalige mu-
ziekgebeuren in zijn syntagma musicum. als 
componist weefde hij nieuwe varianten in ver-

schillende bezettingen rond duitse en latijnse 
psalmen en motetten, verzamelde hij vele hon-
derden danswijsjes en in zijn later werk combi-
neerde hij de duitse gestrengheid met italiaan-
se invloeden tot zeer boeiende grootschalige 
muziek.

musica Fura brengt een selectie uit de bundel 
Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica uit 1619. 
hieruit kiezen ze voornamelijk meerkorige wer-
ken en volgen  voor de uitvoering hiervan de 
aanwijzingen die michael Praetorius zelf in de 

ergens diep verscholen in het midden van 
nergens staat het clubhuis van motorclub de 
Bowling Balls. De club wordt geleid door pre-
sident mon Dewilde, een ex-belastingcontrole-
ur. De Bowling Balls spiegelen zich graag aan 
beruchte bendes zoals de hells angels en de 

Outlaws, maar helaas zijn haar leden een pak 
minder heldhaftig. Ze houden zich bezig met 
de verkoop van gestolen auto’s, maar krijgen 
steeds meer concurrentie van een rivaliserende 
bende, de Banana Knights.
Beide clubs worden tegen elkaar uitgespeeld 
door hun belangrijkste afnemer, de Bulgaarse 
maffia, en dat leidt tot hoogoplopende spannin-
gen.
maar het loopt pas echt fout wanneer Bowling 
Ball Gino, het neefje van mon Dewilde, een 
amoureuze relatie begint met tina, de jongere 

zus van de president van de Banana Knights. 
Dat is namelijk in strijd met de regels van beide 
clubs.
 
regie: marc Punt
met: sven de ridder, Peter van den Begin, Filip 
Peeters, Wim opbrouck, Jenne decleir, natha-
lie meskens, manou kersting, Jonas van geel, 
charlotte vandermeersch, herwig ilegems

België – 2014 – komedie – 90 minuten

DO 14.01.2016    20.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 6,00  |  reDuCtie: € 5,00 

Za 16.01.2016    20.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  aBO: € 11,20

ZO 10.01.2016    15.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

Klassieke muziek

GROEP SPIRAAL EN HET NINOOFS KAMERORKEST   Nieuwjaarsconcert

film

BOWLING BALLS

naar goede gewoonte biedt de stad ninove 
u haar beste wensen aan in de vorm van een 
Weens nieuwjaarsconcert. 
u belandt in hartje Wenen, waar u geniet van 
herkenbare muziek, gemaakt door de grootste 
componisten uit het Gouden en het Zilveren 
operettetijdperk. Vele romantische melodieën 

van o.a. strauss, Offenbach en Bizet vormen 
een heerlijke voorstelling vol sfeer, afwisseling 
en gezelligheid. 

O.l.v. theo Vanderpoorten zorgen de virtuo-
ze leden van het ninoofs Kamerorkest en de 
Groep spiraal voor een schitterende voorstel-

ling samen met topsolisten Bruno de Jonghe 
(bas-bariton) en evelyne Bohen (sopraan). 

Joris vanderpoorten staat in voor de presen-
tatie.  

samen met u luiden we 2016 feestelijk in!

in ik moet beter luisteren staat nele Bauwens 
alleen op het podium. nostalgische verhalen 
uit neles kindertijd in het wonderlijke Pajot-
tenland worden verweven met hartstochtelijke 
uitlatingen, grappige observaties en de nodige 
zelfspot over haar complexe liefdesleven in de 
grootstad. in deze heerlijke autobiografische 
solo  sleurt nele je mee op haar roetsjbaan en 
speelt ze zich een weg recht naar het hart en 
de lachspieren. snelle bochten met opzwepen-
de theatrale scènes worden afgewisseld met 
sluit-gerust-je ogen-chansons die nele zelf 
begeleidt op haar Wurlitzer piano.
nele Bauwens is bekend als actrice en zange-
res bij o.a. De alpenzusjes,  el tattoo Del tigre, 
hormonia en Jukebox 2000. Ze werkte samen 
met o.a. luc de vos, maaike cafmeyer, lucas 

van den eynde en tine embrechts. Ze is ook 
vaste waarde in het meezingprogramma Zinge-
long van maandacht en met Ben segers brengt 
ze in Out of the Blues een ode aan de groten uit 
de blues, rockabilly en southern soul.

“altijd mooi om te zien hoe een artiest thuis-
komt... Dit is volbloed cabaret, goed verteld, 
geacteerd en gezongen... Van deze dame gaan 
we nog veel horen” (De standaard ****)
 
tekst en spel: nele Bauwens
regie: randall casaer & dahlia Pessemiers
techniek: renaat  van hee
met dank aan:  Wim helsen, Fleur hendriks 
en sophie Arras
meer info: www.nelebauwens.be

 Michael Praetorius (1571-1621) –
    Meerkorige parels tussen renaissance en barok

Amusement

NELE BAUWENS  Ik moet beter luisteren

You may now Kiss the Bride is een bijzondere 
theaterervaring voor het publiek.

Vier acteurs -twee mannen, twee vrouwen- 
vertolken een klein dozijn koppels verspreid 
over evenveel eenakters en korte scènes uit 
het bestaande repertoire – soms hilarisch ge-
kend, soms poëtisch onbekend. Van tsjechovs 
huwelijksaanzoek tot romeo en Julia van Wil-
liam shakespeare. Vertrekkend van een eerste 
ontmoeting, eindigend in verval, de dood en de 
eenzaamheid, is de toeschouwer getuige van 
verleden, heden en toekomst van verschillende 
liefdesparen. 

De schouwburg wordt ingeruild voor de plaat-
selijke feest – of parochiezaal. 
het publiek, dat als genodigden mee feest met 
de acteurs, bevindt zich op de meest directe 
manier in de positie van de getuige. De waarne-
mer die naar zijn medemens kijkt en met hem 
meevoelt of hem net veracht. Zij kijken niet 
slechts tegen een gespeeld feest aan, zij maken 
deel uit van dat feest. Zij zijn het feest.
De toeschouwers zijn letterlijk de gasten van 
het stuk en moeten ook als dusdanig behan-
deld worden: voor, tijdens en na de verschillen-
de scènes worden zij ruimschoots van spijs en 
drank voorzien door de spelers. te beginnen bij 

het aperitief en een amuse-gueule verzorgen 
de twee koppels eveneens de catering en be-
diening van hun invitees. Dat dit tot de nodige 
kopzorgen, moeilijkheden, misschien wel fias-
co’s kan leiden, is navenant.

Van en met: evelien Bosmans, thomas Jans-
sens, matthias meersman, daphne Wellens en 
tanya Zabarylo
Productie: cc de kern i.s.m. Arenberg-
schouwburg en villanella

het elfde album van De mens heette – niet toe-
vallig -  nooit Genoeg. Begin 2015 verscheen 
dat kleinood, en het onthaal was ronduit spec-
taculair: van “hun allerbeste plaat na 22 jaar 
carrière” (De morgen) over “De mens vindt zich-
zelf opnieuw uit” (Cutting edge) tot “De mens in 
absolute topvorm” (humo). 
         
Die blijde boodschap moest ook live uitgedra-
gen worden, met fel bejubelde festival- en clu-
boptredens als gevolg. en nu (voorjaar 2016) is 
het tijd voor een theatertoer. nooit Genoeg in 
zalen met stoelen, in theaters met een aan-

dachtig luisterend, maar ook meeswingend 
publiek, dat komt genieten van de hogerge-
noemde muzikale rijkdom uit nooit Genoeg èn 
intieme of subtiel rockende versies van klassiek 
werk als irene, maandag, sheryl Crow i need 
you so, ergens onderweg en Zonder verlangen.
 
De mens (zanger/gitarist Frank vander linden, 
bassist michel de coster, drummer dirk Jans 
en muzikale verbreder david Poltrock aan de 
toetsen) staat sterker dan ooit. een goede re-
den om er eens voor te gaan zitten.

ZO 17.01.2016    15.00 uur    aBDiJKerK ninOVe, Kerkplein, 9400 ninove
tiCKets: € 16,00  |  reDuCtie: € 15,00  |  - 26 jaar: € 8,00  |  aBO: € 12,80 

WO 20.01.2016     20.00 uur    De linDe, Gemeentehuisstraat 42, 9402 ninove (meerbeke)
tiCKets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20 

Vr 22.01.2016    20.00 uur    sChOuWBurG CC De PlOmBlOm
tiCKets: € 10,00  |  reDuCtie: € 9,00  |  - 12 jaar: € 5,00  |  GeZinsBOnD: € 8,00 / € 4,00

partituur heeft genoteerd, ongebruikelijk voor 
zijn tijd! maar dit levert een verrassend klank-
beeld op waarbij intieme passages worden af-
gewisseld met momenten van muzikaal vuur-
werk. hiervoor zorgen niet alleen de zangers 
maar ook de instrumentisten die een brede 
waaier aan instrumenten bespelen zoals violen, 
viola da gamba, cornetti, trombones, clavecim-
bel, theorbes, orgel …

mUsici: 
soprani: chris magnus, Penelope turner, 
marie-caroline lefin, Bénédicte moreau,  
elvire debliquy
altis: Jan Peters, Johan trenti, ninka stule-
meijer

tenori:  simon van damme, dries Fonteyn, 
André vandemeulenbroecke
Bassi: lieven van den eeden, Jo defyn, marc 
symoens
Cornetti: koen vlaeyen, elena torres
tromboni: catou Pecher, luc ritzen,
Bénédicte moreau , Bart schoukens
Violini: marie catherine cumps, helena 
chudzik
Viola da gamba: Piet van steenbergen, Aline 
Bosquet, Asami orihara 
Violone: thomas clément
théorbe: Justin glaie, Penélope
maravalhas, koen Becu
Clavecembalo: Ann de lentacker
Organo: Aude rambure-lambert
Directie: christine lejeune

Theater & woord  

EVELIEN BOSMANS, THOMAS JANSSENS, MATTHIAS MEERSMAN, 
DAPHNE WELLENS EN TANYA ZABARYLO  You May Now Kiss the Bride

Muziek  

DE MENS   Nooit genoeg, met stoelen! - theatertoer

UITVERKOCHT
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minder stress
Kennis van je eigen stresspatronen werkt preventief tegen ge-
volgen van langdurige stress. Je leert lichamelijke en mentale 
signalen herkennen, de start van je nieuwe stressbehendigheid! 
het is niet de kunst om stress te mijden, wel om er goed mee om 
te gaan. Zonder een gezonde portie stress zou ons leven minder 
boeiend zijn.

Data: 3 sessies: maandag 18, 25 januari, 1 februari 2016 tel-
kens van 19u30 tot 22u00
Code: 16003NI
Prijzen: 30 euro (Standaard) - 6 euro (omnio of werkzoekenden)
begeleiding: Hendrik Gaublomme
Plaats: CC De Plomblom
Graanmarkt 12 (ingang vergaderlokalen via de edmond De 
Deynstraat), 9400 Ninove
Info en inschrijven: www.vormingplus.be
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/
SLUITINGSDAGEN
- Maandag tot donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.
- Kerstverlof: gesloten van maandag 21/12/2015 t.e.m. 

maandag 04/01/2016

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

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

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

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter 

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

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

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

- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: 

CJP, +55 en mindervaliden.
- Voor bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum krijgen – 26-jarigen 50% korting.
- Groepen vanaf 15 personen krijgen voor theater en klassieke 

muziek 20% korting.
- Academies krijgen 50% korting voor het bijwonen van 

voorstellingen in klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

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

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

cultuurcentrum
- Via overschrijvingen op IBAN-nummer  

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

- Met cultuurcheques.

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT VERWACHT
DI 02.02.2016 – de koe 
  Beckett Boulevard

WO 03.02.2016 – rAdio gUgA    theatertour “inteAm” 

DI 09.02.2016 – FAmilieFilm
  kleine Anna en lange oom (3+)

  storm (2+)

WO 10.02.2016 – FAmilieFilm
  sven en zijn rat (6+)

VR 19.02.2016 – Bros ProdUcties i.s.m. FAkkelteAter
  39 steps

ZA 20.02.2016 – eriksson delcroiX
  songs collected From A songbook Found in An Abandoned    
truckstop Pool hall

UITVERKOCHT

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op
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verLeiden tot verteLLen
voLG een CuRSuS ‘inTeRviewen’  
en SPRokkeL ninooFSe veRhALen  
vooR eRFGoeDDAG 2016

Op Erfgoeddag 2015 kon je in het wzc 
Klateringen in zes retrosalonnetjes 

verhalen ontdekken over uitgaan, vrije tijd, 
vriendschap en eerste liefdes, begeleid door 
spitse en grappige tekeningen. De verhalen 
werden door Jamien Stoelzaet in haar familie 
en buurt bijeen gesprokkeld. Op Erfgoeddag 
2016 willen we graag een verse oogst Ninoofse 
verhalen voorstellen. Voor wie wil meewerken 
aan het verzamelen van verhalen, is er de cursus 
‘Interviewen. Verleiden tot vertellen’.

Mensen op de praatstoel krijgen, hen op hun 
gemak stellen: hoe doe je dat? Vertrouwen 
geven (en krijgen), waardoor mensen zich 
openstellen en hun verhaal vertellen, door-
leefd, persoonlijk, bewogen: hoe pak je dat 
aan? Welke vragen stel je om hun geheugen 
te prikkelen, hen de feiten te doen vertellen, 
inbegrepen de emoties die ze daarbij voel(d)
en? Hoe help je hen om zich de omstandighe-
den voor de geest te halen, hun herinneringen 
kleur en smaak te geven?
Op twee zaterdagnamiddagen deelt Bart 
Demyttenaere zijn kennis en ruime ervaring. 

De cursus is meer dan een lezing: je gaat ook 
oefenen. Tussen de twee bijeenkomsten trek 
je er op uit om jonge en oudere mensen te 
bevragen over uitgaan, vrije tijd, vriendschap 
en eerste liefde zoals dat in het project 'Den 
hof af' past.       

Praktisch
> 23 januari en 27 februari, telkens van  

14 uur tot 16.30 uur 

> Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove

> Deelnameprijs: 20 euro (standaard), 4 
euro (omnio en werkzoekenden), gratis 
(inwoners van Ninove en cursisten die 
hun interview(s) ter beschikking stellen 
van 'Den hof af')

> Inschrijvingen: Vormingplus VLAD via 
vlad@vormingplus.be of 09 330 21 30

> In samenwerking met de dienst cultuur en 
met de steun van Erfgoed Denderland en 
het Vlaams Fonds voor de Letteren

mensen op de praatstoel krijgen  

en hen verleiden om hun verhaal te 

vertellen: hoe doe je dat? de dienst 

cultuur organiseert in samenwerking 

met vormingsplus vLad een cursus 

in het kader van het project  

‘den hof af’.
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Meer in
fo

dienst onderwijs
onderwijs@ninove.be 
054 31 33 05

De stedelijke basisschool De Oogappel 
in Appelterre-Dorp kampt al jaren 

met een nijpend tekort aan klaslokalen en 
infrastructuur. Er zijn ook te weinig financiële 
middelen (subsidies) voor de scholenbouw. 
Daarom is de Vlaamse overheid op zoek gegaan 
naar een alternatieve manier om de lange 
wachtlijst in scholenbouw in te korten. Door 
publiek-private samenwerking is dan de inhaal-
beweging voor schoolinfrastructuur gestart.

‘Scholen van morgen nv’ is een publiek-private 
samenwerking die verantwoordelijk is voor de 
concrete uitwerking van 165 projecten, goed 
voor meer dan 200 nieuwe of gerenoveerde 
schoolgebouwen. Meer gedetailleerde 
informatie kan je lezen op 
www.scholenvanmorgen.be. 

De stad Ninove stapte voor de uitbreiding van 
de stedelijke basisschool De Oogappel mee in 
dit unieke programma van scholenbouw. Met 

dit bouwproject wordt de omvang (leerlingen-
aantal) van de school niet uitgebreid. Wel gaat 
het om de uitbreiding van de noodzakelijke 
infrastructuur: de tijdelijke containerklassen 
vervangen door een nieuwbouw. De nieuw-
bouw bestaat uit 6 nieuwe klassen, 2 kantoren 
voor directie en secretariaat, een refter en een 
turnzaal. Er zal ook een nieuwe open en over-
dekte speelplaats komen, en meer groen met 
o.a. een speelweide en een boomgaard.

In november startte de aannemer met de aan-
leg van de nieuwe speelplaats en de boom-
gaard op het achterliggend terrein.
Begin volgend jaar kan de nieuwe 
speelplaats in gebruik genomen 
worden en wordt gestart met 

de bouw van de nieuwe school. De nieuw-
bouw komt op de speelplaats, tegenover 
de bestaande school. Het bestaande en het 
nieuwe gebouw worden verbonden met een 
overkapping zodat er ook een nieuwe over-
dekte speelplaats ontstaat.

Op het voorplein komt een verkeersvrije 
inkomzone, een afgesloten fietsenberging en 
een parking met kiss en ride gelegenheid.

Bedoeling is om in het voorjaar van 2017 de 
nieuwe school in gebruik te nemen.      

nieuwbouw  
STeDeLiJke bASiSSChooL 

de ooGappeL 
in APPeLTeRRe GeSTART
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Wat?

Een BIN is een gestructureerd samenwer-
kingsverband tussen burgers uit een bepaald 
gebied, onder leiding van een coördinator. 
De coördinator is iemand uit de buurt, maar 
behoort niet tot de politiediensten. Als BIN-
medewerkers iets abnormaals opmerken of 
er is iets gebeurd, bellen ze het nummer 101 
of de politie. De politiedienst evalueert de 
informatie en neemt de nodige maatregelen. 
De lokale politie verbindt er zich ook toe drin-
gende en preventieve berichten inzake misdrij-
ven en criminaliteit aan de leden van het BIN 
te sturen. Via een sms en e-mailbericht wordt 
zeer snel dringende informatie verspreid. Zo 
kan de politie misdrijven en verdachte gedra-
gingen detecteren zonder te patrouilleren of 
bijzondere waakacties te organiseren.

Een BIN moet het veiligheidsgevoel verhogen 
en het plegen van misdrijven helpen voor-

veiligheid en zich veilig voelen, staat 

hoog op de agenda van de stad. een 

buurtinformatienetwerk (kortweg 

bin) kan hier toe bijdragen. 

Een BIN wordt nl. opgericht met het 
oog op het verhogen van de veilig-

heid. Het bevordert de sociale controle en 
vormt een ideaal platform om preventieve 
informatie door te geven. Het wordt gevormd 
om het veiligheidsgevoel te verhogen en het 
plegen van misdrijven te helpen voorkomen. 
Ook Ninove wil een BIN oprichten.

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be   
054 31 32 67

Meer in
fo

Politie Ninove
054 31 32 32

Het buurtinformatienetWerk
komen. Maar daarnaast kan het BIN nog een 
aantal sociale en preventieve taken vervullen. 
In woonwijken, buurten of gemeenten waar 
het BIN werd opgestart, groeit een grote solida-
riteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert 
o.a. in het elkaar ondersteunen bij het nemen 
van preventieve maatregelen. Buurtbewoners 
verklaren zich ‘goed en veilig’ te voelen. 

BIN-medewerkers gezocht

Vind jij dat
> veiligheid en "zich veilig kunnen voelen' een 

bijzondere kwaliteit is?
> ook de burger als partner daarbij een rol 

kan spelen?
> het BIN hiertoe een doeltreffend middel is?

Dan ben jij een ideale BIN-medewerker! Neem 
contact op met het kabinet van de burge-
meester op het nummer 054 31 32 27. Daar 
noteert men je gegevens en houdt men je 
verder op de hoogte van dit project.

Sectorcoördinatoren – verschillende 
diensten

(A4a-A4b)
> Ondersteunende diensten en burgerzaken 

(stad Ninove) – statutair – voltijds
> Technische uitvoering en ondersteuning  

(stad Ninove) – contractueel – voltijds
> Seniorenvoorzieningen (OCMW Ninove) – 

statutair – voltijds
> Welzijn en sociale zaken (OCMW Ninove) – 

statutair – voltijds
Jouw profiel: masterdiploma met 3 jaar rele-
vante beroepservaring. Je hebt een rijbewijs B.

Diensthoofd logistiek/patrimonium

> (stad Ninove – statutair – voltijds – A1a-A3a)
Jouw profiel: masterdiploma

Diensthoofd sociale zaken

> (stad Ninove – statutair – voltijds – B4-B5)
Jouw profiel: bachelordiploma met 3 jaar 
relevante beroepservaring

Deskundige mobiliteit

> (stad Ninove – contractueel – voltijds – 
tijdelijk (max. 2 jaar) – B1-B3 )

Jouw profiel: bachelordiploma en rijbewijs  B

Wij bieden jou: 

een boeiende en uitdagende functie in een 
stabiele werkomgeving met sociaal engage-
ment en een marktconform salaris.

Interesse?

Kandidaturen voor de functie van deskundige 
mobiliteit stuur je uiterlijk 15 januari 2016 
per post aan stadsbestuur Ninove, personeels-
dienst, Centrumlaan  100, 9400 Ninove.  
Je kandidatuur bevat het verplicht sollicitatie-
formulier dat je kan downloaden op 
www.ninove.be en een kopie van het 
gevraagde diploma/rijbewijs.

Solliciteren voor de andere functies doe 
je  uiterlijk 15 januari 2016 online via 
www.jobpunt.be. Je vindt hier ook de uitge-
breide functiebeschrijvingen met aanwervings-
voorwaarden.

Meer info?
> Personeelsdienst stad Ninove,  

054 31 33 04, personeel@ninove.be
> OCMW Ninove, 054 51 53 75,  

secretariaat@ocmw.ninove.be.

GROEPSAANKOOP  
SANERING  
STOOKOLIETANKS

Heel wat mensen die overgeschakeld zijn 
op aardgas laten de oude tanks in de grond 
zitten. Vaak twijfelen eigenaars om de tank 
te verwijderen omdat dit veel geld kost. Toch 
zijn hieraan grote milieurisico's verbonden. Zo 
kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen 
lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar 
vervuild kunnen raken door stookolieresten. 
De saneringskosten van de vervuilde grond 
kunnen in dat geval soms zeer hoog oplopen.
Om dit probleem te voorkomen, organiseert 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
SOLVA waarschijnlijk binnenkort een ‘tank-
slag’. Een tankslag is een collectieve sanering 
van buitengebruikgestelde stookolietanks.
De bedoeling is dat de stookolietanks geza-
menlijk gesaneerd worden. Door een grote 
groep geïnteresseerden te verzamelen, kan de 
prijs gedrukt worden. De exacte startdatum 
van de campagne is nog niet gekend maar 
je kan nu wel al je interesse doorgeven aan 
de dienst leefmilieu van de stad die je dan 
verder op de hoogte houdt over de verdere 
campagne. 

De STAD en heT oCMw ninove LeGGen 
een weRvinGSReSeRve AAn vooR
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Geef kLeur  
aan je vereniGinG
elk jaar verwelkomt onze stad een tachtigtal mensen die uit het buitenland 

naar belgië migreren. velen onder hen volgen een inburgeringstraject bij het 

agentschap integratie en inburgering. een inburgeringsprogramma bestaat uit 

nederlandse les, een cursus over wonen en werken in vlaanderen, loopbaanbe-

geleiding en een oriëntering naar sociale, culturele of sportieve activiteiten.

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be   
054 31 32 48

Inburgeraars zijn op zoek naar plaatsen 
waar ze Nederlands kunnen spreken, 

andere Ninovieters leren kennen en hun ta-
lenten kunnen ontplooien. Het rijke Ninoofse 
verenigingsleven kan hiertoe bijdragen.

Is jouw sportclub aan uitbreiding toe? Orga-
niseer je een cursus bloemschikken? Is jouw 
zangkoor of harmonie op zoek naar muzikaal 
talent? Heeft jouw carnavalsvereniging hulp 
nodig bij het bouwen van de wagen of het 
maken van kostuums? Geeft jouw buurtco-
mité een straatfeest en zoek je koks en kok-
kinnen? Zoek je vrijwilligers voor de volgende 
wielerwedstrijd?
Dan kan een inburgeraar jouw vereniging 
verrijken!

Geef alle informatie over je vereniging en 
activiteiten door aan de medewerkers van 
Agentschap Integratie en Inburgering. Zij 
geven de informatie door aan de inburgeraars 
in Ninove.

Agentschap Integratie en Inburgering -  
Loket Ninove, Burchtstraat 50, Ninove

Trajectbegeleiders

> Bea Castillo, 09 321 86 32,  
beatriz.castillo@oostvlaanderen.inburgering.be

> Ilse Cosijns, 09 321 86 42,  
ilse.cosijns@oostvlaanderen.inburgering.be

zoek je een plaats om je nederlands 

te oefenen? Wil je je stadsgenoten 

beter leren kennen? Heb je zin 

in boeiende gesprekken en leuke 

activiteiten? dan is babbelonië iets 

voor jou!

Bij Babbelonië ontmoeten Nederlands-
taligen en anderstaligen elkaar.  

Je praat in groepjes. De gesprekken gaan over 
alledaagse dingen: kinderen en ouderen,  
feesten, ziekte en gezondheid, werk.  
Er worden ook activiteiten georganiseerd: 
koken, dansen, wandelen, bezoek aan een 
organisatie, museum...

Babbelonië is er elke woensdag (behalve 
tijdens de schoolvakanties) tussen 9 uur en 
11 uur in jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove (toegang via Dr. Hemerijkxplein).

Deelnemen is gratis, je hoeft niet op voorhand 
in te schrijven, je komt wanneer het jou past!     

  

kom mee babbeLen  
tijdens babbeLoniË

Kan jouw vereniging de 
hulp van een inburgeraar 
gebruiken? Contacteer 
dan het Agentschap In-
tegratie en Inburgering.



CampaGneWeekend 
‘buitenspeL’ damiaanaCtie 
29, 30 en 31 JAnuARi

In het laatste weekend van januari orga-
niseert de Damiaanactie opnieuw haar 

jaarlijkse solidariteitsactie tegen melaatsheid 
en tbc. Dit jaar wil de actie de focus leggen 
op lepra-en tbc-patiënten om hen niet langer 
onvrijwillig buitenspel te laten staan. Deze 
twee armoedeziektes treffen immers vaak de 
meest kwetsbare mensen in de samenleving. 
De ziekten ondermijnen patiënten niet alleen 
fysiek door verzwakking of verminkingen, 
maar ook op sociaal vlak delen ze klappen 
uit. Door de angst en het taboe rond lepra en 
tuberculose is sociale uitsluiting vaak de harde 
realiteit. Jaarlijks maakt tbc acht tot tien mil-
joen nieuwe slachtoffers en worden er 230.000 
nieuwe leprapatiënten opgespoord. 
Tijdens het campagneweekend zullen heel 
wat vrijwilligers pakjes stiften verkopen aan de 
belangrijkste warenhuizen van de stad. Ook 
giften kunnen overgemaakt worden via het 

rekeningnummer BE05 0000 0000 7575 (fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40 euro). 
Het Dr. Hemerijckxcomité van Ninove werkt 
dit jaar voor de 50ste maal mee! Inderdaad op 
31 januari 1966 werd ereburger Dr. Hemerijckx 
uit dankbaarheid en waardering voor zijn inzet 
voor de melaatsen op luisterrijke wijze gevierd 
in zijn geboortestad Ninove. Een eenvou-
dig initiatief van het Davidsfonds Ninove 
groeide uit tot een onvergetelijke hulde met 
medewerking van de jonge Damiaanactie, 
het stadsbestuur van Ninove en een 50-tal 
plaatselijke verenigingen en de sympathie 
van gans de bevolking. Bovendien boden de 
hoogste burgerlijke en kerkelijke overheden 
van ons land, alsook de Ambassade van India 
hun hoge bescherming aan. Als huldege-
schenk kreeg Dr. Hemerijckx de sleutels van 
drie ziekenwagens.      

Startdag in ninove
Op vrijdag 22 januari start de jubileumactie 
met de voordracht Wie was Dr. Hemerijckx?. 
Aansluitend is er de aangrijpende campag-
nefilm ‘Buitenspel’. Hierin zien we hoe de 
Damiaanactie in het gebied rond de Grote 
Meren in het hart van Afrika, de harde strijd 
tegen lepra en tbc voert. Deze armoedeziektes 
zetten dagelijks nog mensen buitenspel.

> Wanneer? Vrijdag 22 januari om 20 uur.
> Waar? Zaaltje van de bibliotheek (ingang 

via de E. De Deynstraat)
> Toegang gratis
> Info:   054 33 93 69 

  054 33 33 53 
  054 50 07 69
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Op 2 en 7 maart gaat de tweede 
reeks van het project Digisenior 

door met verschillende gratis workshops.  
Het doel van dit project is om senioren te 
bereiken die weinig of zelfs helemaal niets 
van computers en andere digitale technieken 

afweten. Tijdens deze lessen nemen leerlingen 
van het Instituut Heilige Harten Secundair 
voor één keer de rol van leerkracht over en 
maken de senioren op een eenvoudige manier 
wegwijs in de computerwereld.

Woensdag 2 maart  
van 9 uur tot 11.30 uur:

> workshop 1: eenvoudige tekstverwerking  
in Word 2013

> workshop 2: Ipad voor dummies

Maandag 7 maart  
van 13.30 uur tot 16 uur:

> workshop 3: fotobewerking
> workshop 4: online reserveringen

Inschrijven kan tot 24 januari bij de dienst 
sociale zaken (stadhuis, 054 31 32 45, 
sociale.zaken@ninove.be). Je kan inschrijven 
voor maximaal twee workshops, één per dag. 
Plaatsen zijn beperkt!

Dit project is een samenwerking tussen de stad 
Ninove, de ouderenadviesraad en de leerlingen 
van het Instituut Heilige Harten Secundair.      

diGisenior 2016 

Meer in
fo

dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be 
054 31 32 45
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Maandelijks aanbod voor 
mensen met beperking
> Zaterdag 23 januari: 
 initiatie schermen, ’t Sportstekske Ninove

Volgende data: 
> Zaterdag 27 februari, 16 april,  

18 - 19 - 20 juli (sportkamp):  
’t Sportstekske Ninove

> Zaterdag 19 maart, 21 mei:  
sporthal Haaltert

> Seniorengym: maandag van 15 uur tot  
16 uur (eerste les: maandag 11 januari)

> Kubbs: donderdag van 14 uur tot 16 uur

> Badminton: donderdag van 15 uur tot  
16 uur

> Curve bowls: maandag en vrijdag van  
14 uur tot 16 uur

> Cursus line dance: woensdag van 9.30 uur 
tot 11 uur (eerste les: woensdag 17 februari)

> Blijf-Fit-Week 2016: De sportdiensten 
Ninove en Lede staan opnieuw in voor de 
organisatie van de blijf-fit-week. Verblijf van 
25 mei tot en met 1 juni in hotel Evenia 
Zoraida (****), Spanje.  Op het programma: 
strandspelen, een wandelzoektocht, een 
boottocht, verschillende uitstappen, kubbs 
en avondanimatie. Vraag de folder met 
meer info aan de balie van sporthal ’t Sport-
stekske. Inschrijven kan tot 15 januari.

Wil je de vakanties op een sportieve 

en leuke manier beleven, dan kan je 

terecht in ’t sportstekske! 

sportkampen tijdens de 
krokus- en paasvakantie 

sportfLasH

krokusvakantie
Indoorvoetbalstage

> Wanneer? 8, 9, 10 februari
> Doelgroep: 1e tot 6e leerjaar
> Deelnameprijs: 30 euro

Paasvakantie
Kleuterkamp

> Wanneer? 30, 31 maart en 1 april
> Doelgroep: 1e tot 3e kleuterklas
> Deelnameprijs: 30 euro

Sportmix

> Wanneer? 4 tot en met 8 april
> Doelgroep: 1e leerjaar tot 2e middelbaar
> Deelnameprijs: 50 euro

Dansmix

> Wanneer? 4 tot en met 8 april
> Doelgroep: 1e leerjaar tot 4e middelbaar.
> Deelnameprijs: 50 euro

Adventurekamp 

> Wanneer? 4 tot en met 7 april
> Doelgroep: 10 tot 16 jaar
> Deelnameprijs: 170 euro (sport, begelei-

ding, maaltijden, overnachting en vervoer 
naar locatie)

> Locatie: Ravenhof, Poperingseweg 412,  
8908 Vlamertinge.

> Programma: BMX parcours, quad, hoog 
touwenparcours, death ride, mountainbike, 
paintball en avondanimatie.

Voor dit avontuurlijke sportkamp werken de 
sportdiensten Ninove, Haaltert en Herzele 
samen met Outside Travel.  

inschrijven
Inschrijven voor deze sportkampen kan vanaf 
5 januari online via www.ninove.be > sport en 
recreatie > online inschrijven. Hier vind je ook 
een overzicht van alle sportkampen in 2016.

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be   
054 33 93 97

Sport voor 50-plussers

Op 1 december 2015 kreeg Ninove voor de vierde maal de titel van  
Sportelgemeente voor haar uitgebreide werking van de seniorensport.
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Zondag 24 januari kan je 
onder begeleiding van 

een gids wandelen in Meerbeke. 
De wandeling gaat tot Pamel 
waar de bunkers van de KW-linie 
in het landschap opduiken. De 
KW-linie was een verdedigings-
gordel die rond 1940 met stalen 
versperringen op rollen, de “Coin-
tetelementen”, werd opgetrokken 
vanaf de Dender. De KW-linie 
zigzagde over een afstand van 
iets meer dan één kilometer in de 
richting van Meerbeke. De “IJze-
ren muur” was onderdeel van een 
aftakking van de Koningshooikt-
W(aver)-linie.
Verder wandel je door prachtige 
natuur en krijg je een verrassend 
vergezicht op Ninove en de abdij-
kerk.       

> Wanneer?  
Zondag 24 januari

> Start: 13.30 uur, Sint Pieters- 
en Berlendiskerk Meerbeke

> Afstand: ± 8 km
> Drankstop voorzien
> Deelname gratis
> Stevige wandelschoenen of 

nog beter rubberlaarzen zijn 
noodzakelijk!

WinterWandeLinG 
in meerbeke

noteer de activiteiten van vvv-ninove vzw 
in 2016 alvast in je agenda
> Zondag 24 april: Themawandeling Erfgoeddag “Rituelen”
> Zondag 15 mei: Pinksterwandeling rond het abdijverleden
> Zondag 5 juni: Driekerkenwandeling: abdijkerk, Sint-Theresiakerk,  

kerk Meerbeke
> Zondag  3 juli:Wandeling Denderwindeke 
> Zondag 14  augustus: Fietszoektocht
> Zondag 18 september: Wandelzoektocht autovrije zondag
> Zondag 25 september: 10e verjaardag ruiter- en menroute Tabaks-

route en Molenwandeling

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be   
054 31 32 85

Meer in
fo

dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be 
054 31 32 83 

Nieuw

>  2 nieuwe wandelnetwerken in Scheldeland en Meetjesland
>  bekijk het hoogteprofiel van je route
>  selecteer en druk de leukste cafés, musea of andere plekken af op je route
>  gebruik de planner ook op je tablet.

Meer voordelen

>  de planner werkt sneller en is gebruiksvriendelijker opgebouwd
>  er is een ruimere keuze aan leuke stops
>  het is eenvoudiger om je route te wijzigen
>  een beter overzicht van je afdrukbare route in PDF.

Meer info? www.tov.be/wandelrouteplanner

Toerisme Oost-Vlaanderen en 
haar regio's hebben een nieuwe 
wandelrouteplanner. Je kan nu 
nog makkelijker en sneller een 
route uitstippelen op één van 
de wandelnetwerken in 
Oost-Vlaanderen. Je vindt de 
nieuwe wandelrouteplanner op 
www.tov.be/wandelrouteplanner.

Wat kan je nu beter op de 
nieuwe routeplanner en wat is er 
nieuw?

NIEUWE WANDELROUTEPLANNER 
OOST-VLAANDEREN 

STAD VERNIEUWT 
OPENBARE  
VERLICHTING 

De stad opteerde om te investe-
ren in een milieuvriendelijke en 
energiezuinige vernieuwing van 
het openbaar verlichtingsnet. De 
openbare verlichting in volgende 
straten zal worden vernieuwd of 
werd ondertussen al vernieuwd: 
Koepoortstraat, Edmond De 
Deynstraat, Despauteerstraat, 
Vestbarm, Sint-Jorisstraat, Kleine 
Sint-Jorisstraat, Nederwijk, Pa-
melstraat, Astridlaan, Kelder-
meersbaan, Emiel De Molstraat, 
Dreefstraat, Hogeweg, Antoon 
De Vlaeminckstraat, Biezenstraat, 
en Weggevoerdenstraat.

Deze straten werden geselecteerd 
op basis van een studie van Ean-
dis waaruit blijkt dat de huidige 
armaturen heel veel energie 
verbruiken. Het huidige verbruik 
van de openbare verlichting in 
deze straten wordt berekend op 
111.000 kWh. Uit de studie van 
Eandis  blijkt dat dit verbruik, 
na de vernieuwing, kan terug-
gebracht worden op ongeveer 
44.000 kWh. Dit is een besparing 
van ongeveer 60% of het gemid-
deld jaarverbruik van meer dan 
19 gezinnen.

Deze straten zullen heel bin-
nenkort uitgerust worden met 
nieuwe energiezuinige LED-
verlichting. De werken startten 
in de week van 23 november 
2015 en zullen ongeveer 2 maand 
duren. De nieuwe verlichting zal 
opnieuw op de gevels van de 
woningen worden gemonteerd.

De investering voor deze vernieu-
wing zal door de energiekost-
besparing op vrij korte termijn 
terugbetaald zijn.

Wandel op 24 januari mee in Meerbeke.
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TANIA DE JONGE 
burgemeester (Open vld)

> Belast met
 integrale veiligheid (brand-

weer, politie, noodplanning), 
secretariaat (incl. rechtszaken), 
ruimtelijke ordening en ste-
denbouw, aan- en verkoop van 
stadseigendommen 

> Spreekuur in het stadhuis
 Donderdag van 16.30 uur tot 

18 uur. Tijdens de schoolva-
kanties enkel na afspraak. Geen 
spreekuur op de dagen waarop 
de gemeenteraad plaatsvindt.

> Contact
 054 31 32 27, 0498 26 16 97,  

tania.dejonge@ninove.be

KATIE COPPENS 
eerste schepen  
(Sp.a-GROEN)

> Schepen van
 onderwijs, academie voor mu-

ziek, woord en dans, academie 
voor beeldende kunst, sociaal 
wonen en huisvesting, kinder-
opvang, integratie, armoede-
bestrijding, begraafplaatsen, 
dierenwelzijn

> Spreekuur in het stadhuis
 donderdag van 18 uur tot 19 uur.  

Geen spreekuur tijdens de 
schoolvakanties en in de week 
van de gemeenteraad.

> Contact
 054 31 32 36,  

katie.coppens@ninove.be

VEERLE COSYNS 
tweede schepen (CD&V)

> Schepen van 
 bibliotheek, cultuur, cultuur-

patrimonium, cultuurcentrum, 
vrijwilligersbeleid, gelijke 

nieuwe SAMenSTeLLinG CoLLeGe vAn

burGemeester 
en sCHepenen
in de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 werd tania 

de jonge aangesteld als nieuwe burgemeester van de stad 

ninove. zij is de eerste vrouwelijke en jongste burgemees-

ter van ninove. in dezelfde raadszitting legde ook alain 

triest de eed af als schepen.

kansen, preventie en welzijn op 
het werk, archief

> Spreekuur in het stadhuis
 Na afspraak op het nummer 

0474 50 36 30
> Contact
 Tel. 054 31 32 81, 0474 50 36 30,  

veerle.cosyns@ninove.be 

HENRI EVENEPOEL 
derde schepen (Open vld)

> Schepen van
 openbare werken, nutsvoor-

zieningen en energie, logistiek/
ontwerp en beheer van 
gebouwen, burgerzaken (be-
volking en burgerlijke stand) 
en landbouw

> Spreekuur in het stadhuis
 Maandag van 8.45 uur tot  

9.30 uur (of na afspraak met 
het nummer 054 31 32 83). 
Tijdens de schoolvakanties 
enkel na afspraak.

> Contact
 054 31 32 33,  

henri.evenepoel@ninove.be

WOUTER VANDE WINKEL 
vierde schepen  
(Sp.a–GROEN)

> Schepen van
 mobiliteit (incl. verkeer en 

parkeerbeleid), leefmilieu (incl. 
hinderlijke inrichtingen en 
huisvuilophaling), communica-
tie, ICT, Europese aangelegen-
heden, ontwikkelingssamen-
werking, toerisme

> Spreekuur in het stadhuis
 Woensdag van 10 uur tot 

11.30 uur. Tijdens de schoolva-
kanties enkel na afspraak.

> Contact
 054 31 32 38,  

wouter.vandewinkel@ninove.be

PAUL DE SCHEPPER 
vijfde schepen (CD&V)

> Schepen van
 financiën, personeel, relaties met 

besturen van de eredienst, dienst 
technische ondersteuning

> Spreekuur in het stadhuis
 de donderdag van de gemeen-

teraad van 17 uur tot 18 uur of 
na afspraak

> Contact
 Tel. 054 31 32 34,  

paul.deschepper@ninove.be

MARC TORREKENS 
zesde schepen (open vld)

> Schepen van
 sport en evenementen
> Spreekuur in het stadhuis
 elke dinsdag van 17.30 uur tot 

19 uur. Geen spreekuur tijdens 
de schoolvakanties en tijdens 
de week van de gemeenteraad.

> Contact
 054 31 32 31,  

marc.torrekens@ninove.be

ALAIN TRIEST 
zevende schepen (Open vld)

> Schepen van 
 lokale economie (incl. markten, 

middenstand, bedrijven), stads- 
ontwikkeling en sociale zaken 
(incl. gezondheid, seniorenbe-
leid, sociale tewerkstelling)

> Spreekuur in het stadhuis
 op donderdag van 16.30 uur 

tot 18 uur, op zaterdag enkel na 
afspraak. Geen spreekuur op de 
dag van de gemeenteraad.

> Contact
 Tel. 054 31 32 35,  

alain.triest@ninove.be

De nieuwe samenstelling van het college van burgemeester 
en schepenen heeft ook een aantal bevoegdheidswissels tot 
gevolg. Een overzicht:

LIEVEN MEERT – 
achtste schepen en  
voorzitter OCMW  
(Sp.a –GROEN)

> Schepen van
 jeugd, OCMW-voorzitter
> Spreekuur in het OCMW  

(Burchtstraat 50, Ninove)
 vrijdag van 16.30 uur tot 18 uur
> Contact
 054 51 53 79,  

lieven.meert@ninove.be

Sinds begin december kan de 
stad de parking van het Insti-
tuut Heilige Harten buiten de 
schooluren openstellen voor het 
publiek. De stad sloot hiervoor 
een  gebruiksovereenkomst af 
met IKORN. Zo komen er 120 
gratis parkeerplaatsen in hartje 
Ninove bij.

De parking zal tijdens weekdagen 
opengaan voor het publiek vanaf 
16.30 uur, op woensdag vanaf 
13 uur. Ook tijdens het weekend 
en op vakantiedagen zal de par-
king open zijn voor het publiek. 
Gebruikers moeten wel vÓÓr 
1 uur ’s nachts de parking verlaten. 
Tijdens de schooluren blijft de 
parking exclusief voorbehouden 
voor het personeel van IKORN.

NIEUWE GRATIS 
STADSPARKING

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

P



Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

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

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

Wachtdiensten
Apothekers via geowacht

Tel. 0903 99 000 
(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur 
(zowel tijdens de week als in het weekend) is 
voor iedereen raadpleegbaar op de wacht-
kaarten bij de individuele apotheken, via  
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000. 

De apotheek met nachtwacht, tussen  
22 uur en 9 uur, wordt niet geafficheerd. 
Om die te kennen, moet je bellen naar het 
nummer 0903 99 000.

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met 
een telefonist. Zodra je je locatie doorgeeft, 
zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.
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ILvA
info@ilva.be 
053 85 85 45

Zet je afval buiten vóór  
6 uur 's morgens

Veel inwoners denken dat de 
ILvA-ophaalwagen steeds op het-
zelfde uur voorbijkomt. Ze zetten 
hun afval pas buiten vlak vóór het 
gebruikelijke uur van ophaling en 
gaan er van uit dat het meege-
nomen zal worden. Verandert de 
ploeg echter haar route (bv. door 
wegenwerken, verkeersproble-
men…) en is de ophaling hierdoor 
vroeger, dan blijft het afval staan 
(de ophaaldienst komt dit ook 
niet later terug ophalen). Je moet 
het afval dan terug binnen nemen 
en kan het de volgende inzame-
ling opnieuw aanbieden.

Voor een vlotte inzameling zet je 
afval dus altijd buiten vóór 6 uur ’s 
morgens. Dan rijden alle ploegen 
uit en starten de inzamelingen. Zet 
je je afval buiten de avond vóór 
de inzameling, doe dit dan pas na 
19 uur, anders riskeer je beboet te 
worden voor sluikstorten!

Open de  
PMD-weigeringssticker

Vaak zie je langs de openbare 
weg niet-opgehaalde PMD-zak-
ken met een rode sticker.
Wanneer je een fout voorwerp in 
de blauwe zak steekt, neemt de 
lader de zak niet mee. Hij kleeft 
dan een weigeringssticker op de 
zak, ter hoogte van het foute 
voorwerp, en zet de zak terug 
waar hij stond.
Wist je dat je die sticker kan open 
maken aan de zijkant?

Aan de binnenkant kan je lezen 
welke de PMD-regels zijn en 
welke fout je mogelijk gemaakt 
hebt. Haal het foute voorwerp uit 
de zak en bied het PMD-afval de 
volgende inzameling terug aan.

WIST JE DATJE

Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

VEILIG 
DE WINTER 
DOOR! 

Sneeuw en ijzel zorgen elk 
jaar opnieuw voor gevaar-
lijke situaties op de weg. 
Toch kan heel wat ellende 
voorkomen worden.

Wat kan je als bewoner doen?

> wist je dat je als bewoner verantwoordelijk bent om het voetpad vóór 
je woning sneeuw- en ijsvrij te maken? 

> maak ook de straatgoot en rioolkolken leeg, zo kan het smeltwater 
gemakkelijk afgevoerd worden. 

> schep de sneeuw niet op het wegdek maar veeg het zo dicht mogelijk 
tegen de huizen of op de rand van het voetpad, met voldoende 
ruimte om het dooiwater te laten afvloeien.

Wat doet de stad?

> de technische dienst stelde een gladheidsbestrijdingsplan op: het 
strooien van de straten gebeurt via vaste routes op basis van priori-
teiten. Hierover lees je meer op www.ninove.be (openbare werken en 
verkeer > gladheidsbestrijding)

> bij kans op gladheid kan er preventief gestrooid worden
> het ruimen van voet- en fietspaden die de deelgemeenten verbinden 

en fiets- en voetpaden naar en van openbare gebouwen neemt de 
technische dienst ook op zich.

Toch nog een klacht of melding?

Contacteer de technische dienst via ‘klachten en meldingen’ op de start-
pagina van www.ninove.be of bel 054 31 77 10. Bij gevaarlijke situaties 
buiten de kantooruren, contacteer je de politie, 054 31 32 32.



(g
)o

ud

 50 jaar huwelijk
Paul Cornelis,  

geboren op 10 oktober 1941, 
met Marie-Claire Du Four,  
geboren op 17 maart 1947.

Gehuwd in Ninove op 7 januari 1966.
Wonend in Ninove.

Jean Van Den Houte,  
geboren op 3 november 1935, met 

Alphonsina Praet,  
geboren op 6 april 1942.

Gehuwd in Roosdaal op 7 januari 1966.
Wonend in Meerbeke.

Van jong naar

105-jarige
Cieters Orpha

Geboren op  
14 januari 1911

Wonend in Ninove

101-jarige
Pollet Margareta

Geboren op  
19 januari 1915

Wonend in Meerbeke

 60 jaar huwelijk
Norbert Van Muylem,  

geboren op 22 maart 1932, 
met Annie Luysterman,  

geboren op 17 december 1932.
Gehuwd in Ninove op 21 januari 1956.

Wonend in Ninove.

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. 

Wat? klassieke Hatha-yoga 
voor beginners

Waar en wanneer?
> ninove, aalstersesteenweg 

271, madison,  
elke dinsdag om 20u30 en 
elke donderdag om 14u

> denderHoutem,  
zonnestraat 68, reamerik, 
elke woensdag om 19u en  
om 20u15

> HeLderGem, Heldergemstr. 
136, dorpsHuis, elke don-
derdag om 19u en om 20u15

Lesgeefster: de decker rita, 
erkende yogadocente

> de eerste les is een gratis 
proefles, je kan het hele jaar 
doorlopend aansluiten. 

> tien-beurtenkaart: 50 euro, 
of per les: 6 euro 

> Yoga wordt beoefend op 
blote voeten, een matje en 
dekentje breng je zelf mee.

Graag een seintje voor de  
eerste les: 0472 872 823 of 
ritadedecker2@gmail.com

YoGA vooR beGinneRS

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal

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

Alle grote merken

NIEUWE LEDCOLLECTIE

SOLDEN IN DE ShOWROOM

SPECIALE  EINDEJAARSVOORWAARDEN!

Dreefstraat 1, Ninove 
(aan de Koepoort) 

054 33 20 08 
guy@deschrijver.eu

U vindt bij ons wat u 
nergens anders vindt

• lichtstudie
• lichtplanning 

 • installatiematerialen: 
Niko, BTICINO, enz... 
• Ook oude reeksen



Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove
054/33.10.89 

di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u  
za  10u-12u & 13u30-16u30      
zon- & maandag gesloten

www.veronove.be

FORMIDASTISCHE

TEGEL
SOLDEN
-40%   -50%   -70%
+ GROTE LOTEN KELDER

FORMIDASTISCHE

TEGEL
SOLDEN


