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“‘T ES SKEUN OM ZIEN”



 

3nr

S TA D H U I S  N I N OV E

Centrumlaan 100  I  9400 Ninove  I  054 31 32 33
www.ninove.be

OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandag- en dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor elektronische identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor identiteitskaarten en rijbewijzen).
Donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten.

Dienst toerisme ook op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.

Alle stadsdiensten zijn wegens carnaval gesloten 
op 11 maart.
Extra sluitingsdagen vrijetijdssector:
zie www.ninove.be

G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt
plaats op 27 maart om 19.30 uur in het stadhuis,
Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via
Onderwijslaan, kant PTI).

C O M M I S S I E S

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
24 en 25 maart om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Volg ons op Twitter(@stadNinove)
en Facebook (www.facebook.com/stadninove)

COLOFON
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Oud stadhuis I Oudstrijdersplein 6 I 9400 Ninove
Tel. 054 31 32 25 I informatie@ninove.be
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‘t Kadeeken I shutterstock I pixabay 

Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken vóór 
publicatie bezorgen bij de redactie
Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: Michel Casteur, stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

Opmaak: Publiburo reclamemakers I publiburo.be
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Ninove Info wordt gedrukt op papier afkomstig uit
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VOOR ALLE INFO

Stadhuis:  054 31 32 33
Cultuurcentrum:  054 34 10 01
Bibliotheek:  054 32 40 04
‘t Kadeeken: 054 34 23 02
Politie:  054 31 32 32
Sporthal:  054 33 93 97
Zwembad:  054 33 40 64
AGB Dienstenbedrijf Ninove: 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
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LICHTSTUDIO
De Schrijver
sinds 1932

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

Hoofdverdeler
Modular, Targetti,
Orbit, Lumiance,
Sylvania, Prisma,
Artemide,
Wever & Ducre
enz...

Dreefstraat 1
(aan de Koepoort)

Ninove
054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

• lichtstudie
• lichtplanning
• lampen
• installatiematerialen:
• Niko, BTICINO,...
• ook oude reeksen

   

 

ONTHAALOUDERS in GROOT-NINOVE

KRAK GEZOCHT!
(vooral Ninove-centrum, Okegem, Neigem, Pollare, Meerbeke)

Ben je graag met kinderen bezig?
Heb je een groot hart en werk je graag thuis?
Beschik je over voldoende pedagogische kennis?

ZOEK JE OPVANG VOOR JE KINDJE?

Contacteer ons!
Vrijblijvend inlichtingen:

(070)24 60 41
elke werkdag van 9u-14u
Kluisweg13, 9400 Ninove

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

KRAK GEZOCHT!
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‘t Es skeun om zien
 ZATERDAG 1 MAART: MACHTSOVERDRACHT
In cultuurcentrum De Plomblom om 11.11 uur. Carnavalsbanket in zaal De Linde (Meerbeke)
om 14.30 uur. 

WOENSDAG 5 MAART:
BEZOEK VAN PRINS CARNAVAL AAN WOONZORGCENTRUM KLATERINGEN

ZATERDAG 8 MAART: KINDERCARNAVAL - VERKIEZING KINDERPRINS EN KINDERPRINSES
• Inschrijving: in cultuurcentrum De Plomblom van 12 uur tot 13.30 uur.
• Verzamelen: vorming van de stoet op het Oudstrijdersplein.
• Vertrek: om 14 uur naar de sporthal. Kindershow van 14.30 uur tot 16.30 uur. Aansluitend bekendmaking van 

de Kinderprins en Kinderprinses.

ZONDAG 9 MAART: PUBLICITEITSKARAVAAN + CARNAVALSSTOET 
• Publiciteitskaravaan: vertrek rond 12 uur, Stenebrug Meerbeke.
• Carnavalsstoet: vertrek aan de Koning Boudewijnlaan/Brusselsesteenweg Meerbeke om 13.30 uur 

(aansluitend op de publiciteitskaravaan). Het traject lees le op pagina 6.
• Prijsafroeping onder het tentendak op het Oudstrijdersplein, vanaf 22.30 uur: uitreiking van de Don Augustprijs 

door de Prinsencaemere en bekendmaking van het Beste Lieken door vzw Krasjelrock, gevolgd door de uitslag 
van de carnavalsstoet.  

MAANDAG 10 MAART: MAANDAGAVONDSTOET EN GOUDEN WORTELWORP
• Maandagavondstoet: vorming van 18 uur tot 18.30 uur op de Stationsstraat, het Stationsplein, de Astridlaan en 

Nieuwe Weg. Het traject lees je op pagina 6.
• Vertrek: om 19 uur. 
• Gouden wortelworp: om 21 uur van op het balkon van het oud stadhuis. 

DINSDAG 11 MAART: SLUITEN VAN CARNAVAL 
• 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 ter hoogte van café Den Belleman.
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CARNAVALSKALENDER

VERBODEN

Het is verboden:

• Om van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 maart 
tapinstallaties te plaatsen op de openbare weg en in 
poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg 

binnen de ring van Ninove (gevormd door de 
Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, 
Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Koning 
Boudewijnlaan). De vergunde terrassen 
van horecazaken vallen hier niet onder, op 

voorwaarde dat deze horecazaken open zijn 
tijdens het carnavalsweekend.

• Om vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, 
gasbranders… mee te nemen in de carnavalsoptochten 

• Voor foorkramers om alcoholische dranken te 
verkopen.

• Voor fotografen om foto’s te nemen op zondag 9 maart 
tijdens de zondagstoet. 
 

GRATIS PARKINGS
Op carnavalszondag 9 maart zijn volgende parkings open 
van 11 uur tot 22 uur:
• parking in het Niniacomplex
• parking van de Colruyt NIEUW! 

 
 

HULPPOST VAN HET
RODE KRUIS
De hulppost van het Rode Kruis vind je in het 
vergaderlokaal van cc De Plomblom (ingang via E. De 
Deynstraat):
• Zondag 9 maart van 11 uur tot maandagmorgen 1 uur
• Maandag 10 maart van 18 uur tot dinsdagmorgen 6 uur 

 

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, op het 
Oudstrijdersplein (ook 1 toiletcabine voor andersvaliden), 
aan de bibliotheek (t.h.v. de Despauteerstraat) en op de 
hoek Stationstraat/Dreefstraat.

MARKT 
Er is geen markt op dinsdag 11 maart 
 

NIEUW PARCOURS
Door de wegenwerken aan Den Dollar wordt de 
carnavalsstoet op de Albertlaan afgeleid via de Ooststraat, 
Dwarsstraat, Gentstestraat naar Preulegem.
 

INZAMELING ISOMO 
CARNAVALSVERENIGINGEN
Van maandag 3 maart tot en met vrijdag 7 maart en van 
maandag 17 maart tot en met vrijdag 21 maart staat er 
een container voor de gratis inzameling van vervuilde 
isomo op de terreinen van de stad Ninove, Paul De 
Montplein 10.
Openingsuren: elke werkdag van 9 uur tot 11.30 uur en 
van 13 uur tot 15 uur.

Voor de inzameling van niet-vervuilde isomo (geen 
isomogruis) koop je vooraf zakken aan bij IlvA (44,05 euro 
per 5 zakken), Industrielaan 18 in Erembodegem. De 
gevulde zakken breng je terug naar ILvA (kosteloos) of 
naar het containerpark (kostprijs per gewicht).

• Om van zaterdag 8 maart tot en met dinsdag 11 maart 
ballonnen, gadgets en lichtgevende artikelen aan te 
bieden.

• Om tijdens de zondagstoet drank in glas en glazen 
drankverpakking te gebruiken, te schenken of mee 
te nemen. Alleen drank in blik, karton of plastiek 
wordt toegelaten. Carnavalsgroepen moeten zelf 
vuilniszakken meebrengen om het afval in te gooien. 

• Wildplassen is altijd verboden, ook tijdens carnaval!
• NIEUW!: 

voor cafés, drankgelegenheden en op openbare 
plaatsen gelegen binnen de ring van Ninove (gevormd 
door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, 
Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Koning 
Boudewijnlaan) om drank in glas te schenken op zondag 
9 maart, maandag 10 maart en dinsdag 11 maart.  

Overtredingen worden bestraft met een administratieve 
geldboete van maximaal 250 euro (125 euro voor 
minderjarigen)!

Dienst evenementen
054 31 32 88
evenementen@ninove.be
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REISWEGEN - VERKEERSREGELING VOLGORDE STOET
Tijdens carnaval gelden er heel wat parkeerverboden. 
Check www.ninove.be voor een overzicht!

MACHTSOVERDRACHT OP ZATERDAG 1 MAART
Tijdens de optocht naar het Wortelmanneken zullen de 
Burchtstraat (vanaf de Onderwijslaan) en de Centrumlaan 
(tot de Kaardeloodstraat) worden afgesloten voor alle 
verkeer van 9.30 uur tot 10.30 uur.

PLAATSING TENT OP HET OUDSTRIJDERSPLEIN
Verkeersvrij op maandag 3 maart (opbouw tent) vanaf 7 
uur en woensdag 12 maart (afbraak tent) vanaf 7 uur tot 
17 uur.

PLAATSEN VAN DE TRIBUNES OP DONDERDAG 6 MAART
Centrumlaan vanaf het Oudstrijdersplein tot aan de 
Kaardeloodstraat (beide kanten) verkeersvrij van 6 uur tot 
16 uur.

KERMIS VAN ZATERDAG 8 MAART T.E.M. DINSDAG 11 MAART
Graanmarkt en parkings aan de Twijnster parkeervrij: 
• op dinsdag 4 maart van 12 uur tot 16 uur
• van donderdag 6 maart van 12 uur tot dinsdag 11 maart
Graanmarkt verkeersvrij tijdens de plaatsing van de 
foorkramen op donderdag 6 maart vanaf 12 uur en tijdens 
de kermis.

KINDERCARNAVAL OP ZATERDAG 8 MAART
Vertrek om 14 uur op het Oudstrijdersplein t.h.v. het oud 
stadhuis.
• Reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, 

L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, Vaartweg, 
ontsluitingsweg Vaartweg/Parklaan (parking Dr. 
Hemerijckxplein), Parklaan.

• Parcours verkeersvrij tussen 13.45 uur en 15 uur.

PUBLICITEITSKARAVAAN EN CARNAVALSSTOET OP 
ZONDAG 9 MAART
Publiciteitscaravaan
• Vorming: vanaf 10.30 uur op Tenbergkets, Tenberg, 

Stenebrug in Meerbeke
• Vertrek: 12 uur
• Reisweg: Stenebrug, Kapellestraat, Nieuwstraat, 

Gemeentehuisstraat, Halsesteenweg, 
Brusselsesteenweg en het volledig traject van de 
carnavalsstoet. 

Verkeersvrije straten
• Straten voor vorming van de stoet: van 10.30 uur tot 

12.30 uur.
• Straten op reisweg: van 11.30 uur tot de toestand 

genormaliseerd is.
• Nieuwstraat en Herremansstraat in Meerbeke: van 

12 uur tot het einde van de doortocht van de stoet in 
Meerbeke

1. Karnavalraad

2. De Ninoofse stadsreuzen

3. Spasjezot Prinsenwacht

4. Prinsencaemere

5. Ridders in de Wortelorde

5 bis De Monjdagridders

6. De Gasthieëren

De Ninoofse Narrengilde vzw 

7. Maskesskoeten NKV – de Maskeskroigers 

1. Skieel van Dest NKV 

8. Just Gepast NKV - ‘t Es skeun om zien met onze 
Ninofse Belleman 

2. Geweljeg Gewiljeg 

9. De Wettelsoep NKV - ‘t Es skeun om zien oos BBQ masjien 

A. Aster mor skoeim op stoeët 

10. Mismieësterd NKV 

B. Betropelauik 

11. Kreim N.K.K.V.-N.K.P.W. - ‘t Es skeun om zien da 
nief reglement 

C. De Cavatrezen

12. De Kloefkappers - ‘t Es skeun om zien , en waaljen 
filmen alles!

D. De Fiolettekes

13. De Sparkens NKV - ‘t Es skeun om zien

E. De Foefkes

14. Vantauidj Op Tasj NKV - Met breinaalden en bollen 
wol… geeft Vantauidj Op Tasj verder petrol

F. De Foesjelieers

15. Los’n Dee MKV - ‘t Es skeun om zien

G. De Memmekabasen

16. Van ‘t Alverdrau Donker - ‘t Es skeun om zien, 
daune brocanterie onder maujne paraplie!

H. De Plangtrekkers NKV

17. Okegemse Amuzanten OKV - Tes al 25 joeër skeun 
om zien

I. De Sorrie’s MG

18. Wel Bestetj NKV - ‘t Es skeun om zien - neiz mo nueks 
se t’

19. Asda Mogoed Aflupt - Ninof fest op zen best

J. Den Bast Af

20. Pretensje - “Ze zeggen batauijd , die van pretensje 
zauijn getikt toch est skeun om zien oe da eelen 
orlozjeken tikt “

21. Toeternietoe - Wauiljen bespeelen d’heugste noët 
in ooze roze zondagstoet

K. Sjik Genoeg ???

22. Watjslasj MKV - Watjslasj, een sjieke bedoelink!

23. De Ninofske Ploasters - De Ninofske Ploasters 
goanj vremd

L. De Skieve Sjartellen 

24. De Charels MKVC - Charels on fire, tis scheun om te 
zien, euk in Ninof 

25. Stinkend Raujk NKV – We zen der bosj op!!!

Déérzoepen 

26. Skief gezoopen NKKV - ’t Es skeun, ‘t es sweet, ’t 
es sugar, ge zotj er derrek beginnen oan te bauitjen 

27. Ves NKV - De Jee-Jeekes (Janetten-Jury)

Saaske Veern MLKV

28. De Smosjterpotn NKV - krasjel goes klassik

29. Don Jo KC VZW - Don Jo goes safari 2014

De Kazjoebberieërs NLKV

30. Janet Nor Men Ert NKV - Zie ze doër leupen hand in 
hand, oos wettelvraukes zenj toch de skoensjte van giël 
‘t land!

31. Veer Tier Thooësj MKV - DO NOT TRY tees AT 
HOME e!

De Nienofse Teugangers

32. Nie Geweun - ‘t stadhoeesj wert e kiekekot

33. Zjuzjuppenbiën - Le Freak c’est chique

De Plekpritten

34. De Zjiepkitten

35. Dobbelteup NKV - Giejne moskee in oos sté!

D’iejte Koemmen

36. Ket en Goed NKV - Scheun volk op den Denjer

37. Veneir te naujg NKV - Veer oozen jubelee pakken 
wauilen een hieël delegoasje indioanen mee!

Ferm

38. De Zjielen NKCV - Wa springen om ter skoënsjt!

39. Pier Ver’t Plezier - Pier Ver’t Plezier presenteert: 
“Saveukes op zwier”!

Oos Famille

40. Allé Baja, allé tein veruit, waarom nie! NKV - De 
Roze Olifanten Stoet

41. De Moesjkes MKKV - We vliegen der in!

Radauisj!

42. Iëjt en Geriëjt NKV - ’t Es skeun om zien, hoe 
wauillen kening zen in oos Ninof

43. De Vrijdagstarters NKV (De Skoeten NKV) - Ninof 
(van) beuven

Skramoelje

44. D’oeverleupers

45. Zig Zag Bleukes NKV - Al vele joaren skeun om zien

‘t Vier oojt oos slasjen leupen

46. Pips & Co - Eurn, zien en zwaujgen

Carnavalsstoet 
• Vorming: van 10 uur tot 12 uur op de Koning 

Boudewijnlaan.
• Vertrek: 13.30 uur stipt, aansluitend op de 

publiciteitskaravaan.
• Reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, 

Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, 
Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Burg. 
Behnplein, Dreefstraat, Weggevoerdenstraat, Albertlaan 
(linkerrijvak), Ooststraat, Dwarsstraat, Gentsestraat, 
Preulegem, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, 
Beverstraat, Oudstrijdersplein, Centrumlaan (tot aan de 
Kaardeloodstraat). 

Verkeersvrije straten
• Koning Boudewijnlaan: verkeersvrij van 8 uur tot 16 uur
• straten op traject: verkeersvrij van 11.30 uur tot 19 uur
• omliggende straten: Kaardeloodstraat (vanaf 

Lavendelstraat tot Hendrik Van Gassenstraat), 
Onderwijslaan (vanaf Burchtstraat tot ingang Instituut 
HH Harten), Koepoortstraat: verkeersvrij van 11.30 uur 
tot de toestand genormaliseerd is.

• gedeelte van de binnenstad tussen de kruispunten 
Burchtstraat/Onderwijslaan, Beverstraat/Biezenstraat, 
Graanmarkt/plein aan de Twijnster vanaf 19 uur tot de 
toestand genormaliseerd is.

• straten voor ontbinding stoet (Molendenderstraat, 
Polderbaan, Rode Kruisstraat, Preulegem) van 16 uur 
tot toestand genormaliseerd is.

MAANDAGAVONDSTOET OP 10 MAART
Vorming tussen 18 uur en 18.30 uur via Nieuwe Weg, 
Astridlaan, Stationsplein, Stationsstraat. Vertrek: 19 uur.

• Reisweg: Dreefstraat, Burg. Behnplein, Graanmarkt, 
Marktstraat, Oudstrijdersplein, Beverstraat, 
Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat 
naar de Centrumlaan.

• Parcours verkeersvrij tussen 18 uur en 21 uur.

STRATENCARNAVAL VAN MAANDAG 10 MAART TOT 
DINSDAG 11 MAART
Van maandag 10 maart, 18 uur zal het gedeelte van 
de binnenstad tussen de kruispunten Burchtstraat/
Onderwijslaan, Centrumlaan/Kaardeloodstraat, 
Beverstraat/Biezenstraat, Graanmarkt tot het 
kruispunt Mallaardstraat/plein aan De Twijnster en de 
Koepoortstraat (deel tussen St. Jorisstraat en E. De 
Deynstraat, hoek Koepoortstraat/E. De Deynstraat/
Despauteerstraat) verkeersvrij blijven tot na de opruiming 
van de binnenstad.

WORTELVERBRANDING OP DINSDAG 11 MAART
Om 15 uur aan café Den Belleman.
De Burchtdam, vanaf de Begijnenbrug voor de rijrichting 
naar de St. Theresiakerk (Edingsesteenweg) en de 
Denderkaai, zijn verkeersvrij vanaf 11 uur.

OPRUIMING BINNENSTAD OP WOENSDAG 12 MAART
De binnenstad wordt opgekuist op woensdag 12 maart 
vanaf 5.30 uur. Tijdens de opkuis is de binnenstad 
parkeer- en verkeersvrij.

Vaste groep met wagen

1 en 2 - Losse groepen die beoordeeld worden door de jury
A tot L-- Losse groepen die in aanmerking komen voor de prijs “Beste Losse groep”

Vaste groep zonder wagen
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Dienst leefmilieu
054 31 32 71
leefmilieu@ninove.be
en de websites
www.letsdoitbelgium.be
www.indevuilbak.be 

INFO

Zwerfvuilactie
“Let’s do it! Belgium
OPROEP AAN VERENIGINGEN OM MEE TE HELPEN BIJ DE REALISATIE VAN 

EEN NETTER NINOVE OP ZONDAG 23 MAART.

dit vóór 15 maart weten aan Frederik De Coster, 
duurzaamheidsambtenaar van de stad (054 31 32 71 of  
leefmilieu@ninove.be).

Voor alle deelnemers zijn gratis “indevuilbak”-vuilzakken, 
fluovestjes, afvalgrijpers en handschoenen voorzien. Het 
opgeruimde zwerfvuil wordt op de vooraf afgesproken 
plekken verzameld zodat het kan opgehaald worden door 
de stadsdiensten.

Beloning?

De stad zorgt achteraf als dank voor zo veel enthousiasme 
voor een leuke beloning voor de deelnemende 
verenigingen.

Zin gekregen om van Ninove een nettere stad te maken? 
Schrijf dan snel in bij de dienst leefmilieu!

In de bib...

NAAST EEN BOEKENSTAND IN DE BIB, ZIJN ER NOG ACTIVITEITEN: 

• EEN BIBart WEDSTRIJD, 17 maart tot en met 5 april 
Dit jaar draait de jeugdboekenweekwedstrijd van BibArt rond voelen… Kinderen worden aangespoord hun moed bijeen 
te rapen en te raden welke gevaarlijke dingen zich in de voeldozen van de bib bevinden. Dapperheid wordt beloond met 
een diploma en een gadget. 

• TENTOONSTELLING ACADEMIE BEELDENDE KUNST, 7 maart tot 4 april 
De leerlingen van de lagere en middelbare graad van de academie beeldende kunst werken creatief rond het thema 
van de jeugdboekenweek. Een gevaarlijke tentoonstelling in de jeugdafdeling van de bib is het resultaat. 

• BibArt VOORLEESMOMENT - I.S.M. KAHO SINT-LIEVEN, zaterdag 22 maart 
Studenten van de lerarenopleiding aan de KAHO Sint-Lieven lezen gevaarlijke verhalen voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Iedereen 
is welkom in de jeugdbib. Er wordt verteld om 11 uur (verwachte duur: 30 minuten). Vooraf reserveren is niet nodig. 

• FAMILIEFILM “MIJN AVONTUREN DOOR V. SWCHWRM” (7+), zondag 23 maart 
“Ik, V. Swchwrm, wil schrijver worden. Niet “zomaar” een schrijver, maar een Schrijver van Ongewone Boeken. Boeken 
Waar mensen van Omvallen. Dat doe ik in het geheim, alleen mijn grootvader weet het. Want als je zoiets hardop zegt, 
word je het juist niet. Met mijn schrijfsels wil ik in de gunst raken van niemand minder dan de Koningin, die qua leed 
toch wel wat gewend is. Alleen de eerste zin, die alles zegt, die heb ik nog niet gevonden.” Een leuke, stimulerende ode 
aan de fantasie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Toon Tellegen. De film wordt vertoond in de schouwburg van 
cc De Plomblom om 15 uur. Tickets via cc De Plomblom. 

RAADPLEEG KRANTEN, DAG- EN 
WEEKBLADEN DIGITAAL VIA

GOPRESS
Vanaf 1 maart kan je in de bib gebruik maken van Gopress, een 
digitaal krantenaanbod voor leden en bezoekers van de bib. 
• Het Gopress krantenarchief is een doorzoekbaar digitaal 

archief van artikels uit Vlaamse kranten (twee dagen 
na publicatie) en de tijdschriften van de Roulartagroep 
(twee weken na publicatie). Je kan het raadplegen in 
de bib én thuis via http://zoeken.ninove.bibliotheek.be/
krantenarchief. Om het krantenarchief thuis te kunnen 
raadplegen, vraag je aan de balie een ticket met een 
unieke activatiecode. Deze code is één jaar geldig, en 
moet je slechts eenmaal ingeven. 

•  Via Gopress kiosk raadpleeg je dag- en weekbladen van 
de laatste zeven dagen. Raadplegen kan enkel in de bib, 
ook op je eigen laptop of tablet via de WiFi van de bib.

KOFFIESTOP 
“PLAN(T) DE TOEKOMST!”

Zaterdag 22 maart krijgen alle bezoekers van de bib 
een heerlijk kopje koffie aangeboden, in ruil voor een 
vrije bijdrage voor Broederlijk Delen. Broederlijk Delen 
wil met haar slogan van dit jaar, “Plan(t) de toekomst!”  
de armoedeproblematiek bij jonge boeren in Senegal 
belichten. De uitdagingen in Senegal zijn groot: er is 
een tekort aan water en de gronden zijn uitgeput. Vele 
jongeren trekken daarom noodgedwongen naar de stad, 
op zoek naar een job. Maar ook daar is het overleven. 
Door te investeren in duurzame familiale landbouw helpt 
Broederlijk Delen jongeren om hun eigen toekomst te 
planten. 

Bibliotheek Ninove
054 32 40 04
bibliotheek@ninove.be
 

INFO

Het campagnebeeld werd gemaakt
door illustrator Gerda Dendoovenen vormgever

Kris Demey

JEUGDBOEKENWEEK 2014
GEVAAR!
Lezen is gevaarlijk. 
Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!). 
Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol brengen.
Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar. 
(Met de kat op schoot. En een kussen in de rug.) 
Over bij nacht en ontij op boeven jagen. 
Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot. 
Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd van krijgt. 
Over moed en durven. 
Over vampieren in je bed. 
Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en kleine hoeken.

Rondslingerende blikjes, flesjes, kauwgom, 
sigarettenpeuken, kranten … Het wordt allemaal door 
mensen bewust of onbewust weggegooid of achtergelaten 
op straat of in de berm. Zwerfvuil is niet alleen lelijk, het 
is ook slecht voor het milieu en gevaarlijk voor spelende 
kinderen.

Daarom doen wij een oproep naar alle verenigingen, 
ouder- en buurtcomités … om deel te nemen aan de actie 
“Let’s do it! Belgium”. Het doel is om op zondag 23 maart 
alle zwerfvuil langs openbare wegen en voetwegen stevig 
op te ruimen. Zo geven we samen een duidelijk signaal dat 
we kiezen voor een netter Ninove.

Hoe zit het praktisch in elkaar?

De deelnemers kiezen zelf de straat of de omgeving 
die ze op zondag 23 maart willen opruimen en laten 
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	 Za 01-03-2014
 Machtsoverdracht - Dienst evenementen 
 054 31 32 88

 Za 08-03-2014
 Inschrijvingen kindercarnaval -
 Dienst evenementen -
 054 31 32 88

 Wo 16-03-2014
 Carla Dance and the Smurfs in New York
 Bobo Dance Club
 0473 98 12 00

 Wo 19-03-2014
 Bloedafname - Rode Kruis Ninove
 054 33 85 39

 Vr 28-02-2014 - Za 29-02-2014
 Revue - Ninoofs Revuegezelschap
 054 32 67 30
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TE GAST IN MAART
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Volg ons op facebook
http://www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Vr 07-03-2014
 Kindernamiddag met Clown Rocky - KWB Meerbeke
 054 33 85 39 
 Vr 20-03-2014
 Bloedafname - Rode Kruis Ninove
 054 33 85 39

 Vr 22-03-2014
 Quiz - ZVC Dynamo Elsbeek
 0472 52 56 79

 Vr 23-03-2014
 LEGO Kindernamiddag - KWB Meerbeke
 0470 18 81 05

• Davidsfonds Outer: Luc De Vos over “WO II een kopie 
van WO I?”, vrijdag 28 maart, 20 uur, buurthuis De 
Pallieter, Outer. Info via www.outer.davidsfonds.be. 
 

“TINEL. DE GESCHIEDENIS”

In 2014 wordt Koenraad Tinel 80. Een jaar lang zet Ninove 
het leven en het werk van deze bijzondere kunstenaar 
in de kijker. In vier bewegingen focust de stad Ninove op 
verschillende aspecten van Tinels kunstenaarschap. Het 
jaarproject start in maart met de eerste beweging: “Tinel. 
De geschiedenis”. “Tinel. De geschiedenis” zoemt in op 
de kinderjaren van Tinel en brengt de indrukwekkende 
theatervoorstelling Scheisseimer eindelijk ook naar onze 
contreien.

• Scheisseimer (theatervoorstelling) 
Donderdag 6 maart om 20 uur 
Cc De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove 
Tickets: 14 euro (+ gebruikelijke reducties), 
1,5 euro aan kansenpastarief. Te koop via cc De Plomblom, 
ccbalie@ninove.be of 054 34 10 01

• Koenraad Tinel & Simon Gronowski, 
een bijzondere vriendschap (ontmoetingsmoment) 
Donderdag 20 maart om 20 uur 
Academie muziek, woord en dans, Parklaan 13, Ninove 
Tickets: 6 euro, 1,5 euro kansenpastarief, te koop via cc 
De Plomblom, ccbalie@ninove.be, 054 34 10 01

 

 
 

SCHERVEN VAN ‘14-‘18

In “Scherven van ‘14-‘18” schetst Emiel De Cock het 
verbijsterende verhaal van een waanzinnige oorlog. Een 
organisatie van Pasar en KWB op 3 maart om 20 uur in 
het oud stadhuis (Oudstrijdersplein). 
Info via gvdn24@hotmail.com”.

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

De twaalfde Nacht van de Geschiedenis op 25 maart 
staat helemaal in het teken van het dagelijkse leven 
in de Eerste Wereldoorlog: hoe overleefden gewone 
mensen, hoe verdienden mensen hun boterham, hoe 
verliep de inkwartiering van Duitse soldaten, hoe zat 
het met het onderwijs, was er nog hygiëne, waren er 
burgerslachtoffers? In Ninove doen vier afdelingen van 
Davidsfonds mee. 

• Davidsfonds Ninove: Thijs Goessens over het Belgisch 
Leger tijdens WOI, dinsdag 25 maart, 20 uur, Koepoort. 
Info via ninove@davidsfonds.net.  

• Davidsfonds Denderwindeke: Paul Breyne 
(commissaris–generaal WO I en voormalig gouverneur 
West-Vlaanderen) en Marc Thienpont (afkomstig uit 
Denderwindeke) over “De Groote Oorlog”, dinsdag 25 
maart, 20 uur, Trefpunt Winnik. Info via info@dfwinnik.be.

• Davidsfonds Aspelare-Nederhasselt: Staf Scheerlinck  
over “De Vlaamse beweging tijdens de Eerste 
Wereldoorlog”, dinsdag 25 maart, 20 uur, Buurthuis 
Hofstad. Info via haeltermanjoost@hotmail.com.

AMBITIEUS JAARPROGRAMMA TER HERDENKING 
VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

In de voetsporen
van de Groote Oorlog

Tot en met 5 maart kan je in cc De Plomblom en de bibliotheek van Ninove “Ten 
Oorlog” bezoeken. De tentoonstelling gunt een blik achter de schermen van het 
succesvolle programma op één (VRT). Ze is de start van een jaar vol activiteiten 
die de Eerste Wereldoorlog in de kijker zetten.

Tijdens de Week van de Amateurkunsten (27 april – 5 mei) organiseert de stad 
een project “Groote kunst in zakformaat”. Vanaf 4 augustus volgt Facebook 
de oorlog in Ninove dag na dag. Er komen films en concerten met de Eerste 
Wereldoorlog als thema. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar ontwikkelt de 
stad een actief inleefspel. Een tentoonstelling bundelt verordeningen van de 
Kommandantur van Aalst. Een bijzonder project wordt “Klaprozen voor vrede”: 
de stad zal inwoners, verenigingen en bedrijven sensibiliseren om samen 
een keramieken klaprozenveld aan te leggen. Tenslotte werkt de stad aan 
een meerjarenplan om alle herdenkingsmonumenten, oudstrijdersgraven en 
andere oorlogssymbolen een grondige poetsbeurt te geven.

“DE GROOTE OORLOG” IN MAART

Dienst cultuur
054 31 32 86
cultuur@ninove.beINFON
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TURBO (6+) 

ERNEST EN CÉLESTINE (4+) 

LA NOCHE DE LOS GIRASOLES 

FAMILIEFILM	

FAMILIEFILM	

FILM	

ZATERDAG 15 MAART 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 25,00  I  Reductie: € 24,00  I  ABO: € 22,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

ZATERDAG 22 MAART 2014  I  20.30 uur  I  Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  - 26 jaar: € 7,00  I  Davidsfonds: € 11,20 / ABO: € 11,20
Locatie: Sint-Amanduskerk, Kerkweg 1, 9406 Outer

ZONDAG 23 FEBRUARI 2014  I  15.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

KOMMIL FOO 
BREKEN

AMUSEMENT		

Turbo is een slak met een droom: hij wil 
de beste coureur ter wereld worden. 
Door zijn obsessie met snelheid is 

hij het buitenbeentje in de langzame en 
voorzichtige slakkengemeenschap. Toch 
krijgt Turbo de kans om te ontsnappen aan 
het leven in slow motion. Een bizar ongeluk 
zorgt er namelijk voor dat hij bliksemsnel 
wordt. En met zijn nieuwe turbospeed 
beleeft hij een ongelofelijk avontuur en 
neemt hij het op tegen de beste coureurs 
van de wereldberoemde Indy 500. Daarbij 
wordt hij bijgestaan door een team van 
bijdehante scheurslakken met spoilers en 
racestrepen. Uiteraard is Turbo de ultieme 
underdog. Slaagt hij erin het onmogelijke 
waar te maken?

Regie: David Soren 

Verenigde Staten – 2013 – animatiefilm

DINSDAG 4 MAART 2014  I  14.30 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

WOENSDAG 5 MAART 2014  I  14.30 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

WOENSDAG 12 MAART 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00  I  Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

In de wereld van de beren word je scheef 
bekeken als je vriendschap sluit met 
een muis. En toch neemt de logge en 

marginale beer, clown en muzikant Ernest 
het kleine weesmuisje Célestine, dat moest 
vluchten uit de onderaardse wereld van 
de knaagdieren, op in zijn huis. De twee 
eenzaten vinden steun en troost bij elkaar 
en verstoren zo de gevestigde orde.

Regie: Benjamin Renner

Frankrijk – 2012 –
animatiefilm – 88 minuten

In een veld vol zonnebloemen wordt 
het levenloze lichaam van een tiener 
ontdekt. Tegelijkertijd volgt een 

verkoper de gebeurtenissen op televisie, 
terwijl in een klein dorp in Castilla-León 
de ontdekking van een pre-historische 
grot zorgt voor de nodige opwinding. De 
hoofdcommissaris van het dorp denkt 
ondertussen na over zijn pensioen, terwijl 
zijn schoonzoon (en mogelijke opvolger) 
wil ontsnappen aan de verveling van zijn 
baan en huwelijk. Esteban, zijn vriendin 
Gabi en natuurfotograaf Pedro komen naar 
het dorp om de grot te onderzoeken, maar 
ze ontdekken meer dan ze zouden willen.

“La Noche de los Girasoles bevestigt al het 
goede dat over de Spaanse cinema verteld 
wordt. Hij is eigenzinnig, steunt op een 
ijzersterk scenario, de vertolkingen zijn 
zonder uitzondering uitstekend en visueel 
heeft Sánchez-Cabezudo nog maar weinig 
lessen te krijgen.” (Planeet Cinema)

Deze film is niet geschikt voor kijkers 
jonger dan 16 jaar. 

Regie: Jorge Sánchez-Cabezudo

Frankrijk/Spanje/Portugal – 2006 – 
drama/misdaad – 123 minuten

Wereldniveau in het Nederlands’ 
kopte de pers bij hun vorige 
voorstelling. 

De broers Walschaerts ontwikkelden door 
de jaren heen een volstrekt unieke stijl: 
ontroering, humor, muzikaliteit en een 
absurde beeldentaal vechten om voorrang. 
Als geen ander beheersen ze de kunst om 
met minimale middelen de toeschouwer 
maximaal te raken.
Kommil Foo dwingt de kijker op het puntje 
van zijn stoel, aan vertwijfeling ten prooi: 
lachen of wenen?

“Kommil Foo evenaart de perfectie.” (Karel 
Michiels in De Standaard ****)

“Breken: een Kommil Foo die direct naar 
het hart gaat.” (Liv Laveyne in De Morgen 
****)

www.kommilfoo.be

Regie: Ineke Nijssen / coach: Gilles 
Monnart
Productie: Caroline Lanoye
Technische uitvoering: SLP (technische 
leiding Koen Bellens)

LA CAPILLA 
ALEXANDER AGRICOLA – BLANCEFLOUR, MISSA IN MYNEN ZYN BEGELEID DOOR ACCORDEON  

KLASSIEKE MUZIEK	

D it gerenommeerde ensemble draagt 
de polyfonie als onderdeel van het 
muzikaal erfgoed uit over gans de 

wereld. Voor hun baanbrekend werk  ontving 
het gezelschap diverse prestigieuze prijzen. 
Kortom, in het genre van de oude muziek 
behoort  La Capilla tot de absolute top. 
 
Voor het concert in Ninove duikt het 
ensemble in het oeuvre van Alexander 
Agricola, één van de meest hartstochtelijke 
componisten uit de 15de eeuw. Van de 
acht volledig overgeleverde missen van 
Agricola is de Missa In myne zyn zijn 
meest virtuoze en meest uitgewerkte mis. 
 

Luister naar de melancholische klanken 
van 4 stemmen en een accordeon...

Matthew Gouldstone: bassus
Lieven Termont: baritonans
Tore Denys: tenor
Marnix De Cat: altus
Philippe Thuriot: accordeon

Outer

MIJN AVONTUREN DOOR V. SWCHWRM (7+)
  

FAMILIEFILM	

Ik, V. Swchwrm, negen jaar, wil schrijver 
worden. Niet ‘zomaar’ een schrijver, 
maar een Schrijver van Ongewone 

Boeken. Boeken Waar Mensen van 
Omvallen. Dat doe ik in het geheim, alleen 
mijn grootvader weet het. Want als je zoiets 
hardop zegt, word je het juist niet. Met 
mijn schrijfsels wil ik in de gunst raken 
van niemand minder dan de Koningin, die 
qua leed toch wel wat gewend is. Alleen de 
eerste zin, die alles zegt, die heb ik nog niet 
gevonden.
“De film is een leuke ode aan de fantasie. 
Juist omdat er zo naar hartelust vrij, absurd 
en ongewoon naar de denkwereld van een 
kind gekeken wordt.” (De Morgen ****)

“… is een pracht van een film, speels, strak 
en alleen beantwoordend aan zijn eigen 
wetten.” (NRC)

Regie: Froukje Tan 
Auteur: Toon Tellegen
Acteurs: Hans Dagelet, Georgina Verbaan, 
René van ’t Hof, Dennis Reinsma e.a. 

Nederland – 2011 – familie, 
drama –
85 minuten

I.s.m. de bibliotheek 
in het kader van Jeugdboekenweek

UITVERKOCHT
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur 
(zaterdagbalie open van september  tot eind maart!)

- Zondag en maandag 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
- Elke maandag. 
- Online ticketing: vanaf dit jaar kan je 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.

GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I  054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

WORDT
VERWACHT

- Dinsdag 1 april 2014 om 20.00 uur
 Film
 LA SICILIANA RIBELLE

- Woensdag 2 april 2014 om 20.00 uur
 Muziek
 LUCAS VAN DEN EYNDE, 
 JAN DE SMET, BARBARA DEX &
 NELE GOOSSENS
 Kleinkunsteiland -
 Humor was nooit ver weg …

- Vrijdag 25 april 2014 om 20.30 uur
 Muziek
 THE BROKEN CIRCLE 

BLUEGRASS BAND
 UITVERKOCHT

HAAL EEN FILM NAAR JE WIJK

KANSENPAS KENT
TOENEMEND SUCCES

Voor de liefhebbers van pleinspektakels bouwde de stad in 
september 2013 vier keer een openluchtcinema, telkens 
op een bijzondere plek in het centrum van Ninove. Op 
elke locatie zorgde een wijkcomité of een plaatselijke 
medeorganisator voor drank, hapjes en omkadering. Een 
geslaagd experiment en een formule met potentie en dus 
presenteert de dienst cultuur in 2014 een nieuwe reeks 
“Film in de wijken”. 

We spreiden de films niet meer over de hele maand 
september, maar concentreren ze in de laatste 
vakantiedagen van augustus. Nog een nieuwigheid: de 
stad gaat niet meer zelf op zoek naar speelplekken, maar 
daagt je uit om een film te vertonen in jouw wijk of straat. 
We hopen op die manier openluchtcinema ook te kunnen 
aanbieden in de deelgemeenten.

De stad is dus op zoek naar bijzondere speelplekken in 
groot Ninove en naar verenigingen, dorps- of wijkcomités 
die willen meewerken. De stad staat in voor alle logistieke 
en technische kosten (projectie, tafels, stoelen,…) en 
betaalt de vertonings- en auteursrechten van de film. De 
plaatselijke medeorganisator zorgt voor een drankstand 
en animatie en mobiliseert de mensen van het dorp of de 
wijk. Door de wijkbewoners te betrekken en te kiezen

Op zondag 9 februari genoot in Cinema Central een zaal 
vol kansenpassers van de familiefilm “Verschrikkelijke 
Ikke”. Nadien ontvingen de aanwezigen hun kansenpas 
voor het jaar 2014.

Dankzij de kansenpas krijgen meer dan vierhonderd 
Ninovieters de kans om tegen een verminderd tarief 
bij een sportclub aan te sluiten, lid- en kampgeld van 
jeugdverenigingen te betalen en culturele activiteiten 
te beleven. Ook de schoolfactuur wordt op deze manier 
verlicht voor mensen in armoede. Voor een activiteit 
van maximum een halve dag (vb. een voorstelling in cc 
De Plomblom) betalen kansenpashouders 1,50 euro. 
Een dagactiviteit (vb. een uitstap) kost 3 euro. Voor 
meerdaagse activiteiten (vb. een sportkamp) betaalt de 
houder van een kansenpas 25% van het normale tarief.
De stad, het OCMW en Teledienst zijn de gangmakers 
van de kansenpas. Ze willen de komende jaren het 

systeem uitbreiden. Want ondanks het toenemende 
succes bereikt de kansenpas nog niet alle mensen in 
armoede. Intussen engageren steeds meer verenigingen 
en instanties zich om hun werking en activiteiten aan 
kansenpastarief aan te bieden. Cinema Central, de 
gastheer op 9 februari, ondertekende als 32ste een 
engagementsverklaring. 

Denk je recht te hebben op een kansenpas? Wil je met 
jouw vereniging in het kansenpassysteem stappen? 
Neem dan contact met Teledienst - vereniging waar 
armen het woord nemen - via 054 32 24 54 of
info@teledienst-ninove.be.

voor kwaliteitsvolle en toch laagdrempelige films 
wordt onze openluchtcinema niet alleen een cultureel 
evenement, maar ook een beetje een dorps- of wijkfeest. 

Wil je een film naar je wijk of straat halen? Stel je dan ten 
laatste op 31 maart kandidaat bij de dienst cultuur via  
cultuur@ninove.be. Vermeld in je kandidaatstelling: 
• welke vereniging(en)/comité(s) voor de plaatselijke 

organisatie wil(len) instaan
• welke datum je voorstelt (tussen vrijdag 22 

augustus en zaterdag 30 augustus 2014)
• welke locatie je voorstelt (+ binnen-

alternatief in geval van regen)
• welke film je suggereert en waarom 

je hem daar wil spelen
• je motivering om mee te doen 

Uit de ingediende kandidaturen 
maken we begin april een selectie.

Toegang voor iedereen!

Dienst cultuur
054 31 32 86
cultuur@ninove.beINFO

Dit logo zal je voortaan zien verschijnen bij         
elke activiteit waar een kansenpastarief  
van toepassing is.
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MUSICALWEEK PAASVAKANTIE 2014
KRIEBELENDE KRIEBELS (6+)

WORKSHOP JEUGD	

Ben je een podiumbeest, een 
dancingqueen of een rockstar? Wil je 
graag eens acteren, zingen en dansen 

zoals in een echte musical? Dan moet je zeker 
en vast Kids on Stage eens proberen. Het 
resultaat van deze workshop is een volwaardige 
musicalvoorstelling in de theaterzaal van CC 
De Plomblom. Iedereen is welkom! Er zijn 
geen audities en er zijn geen hoofdrolspelers. 
Iedereen krijgt “de hoofdrol”! Samen met een 
groep leeftijdsgenoten zorgen jullie voor een 
onvergetelijk spektakel.
Droomde je er altijd al van om zélf in een 
musical te spelen? Grijp dan nu je kans! Op 
één week tijd leer je dansen, zingen en acteren 
met als afsluiter een spetterend optreden met 
kostuums, licht en decor. Schrijf je snel in als je 
niet op de wachtlijst wil belanden.

Kriebelende kriebels
Deze keer trekken we onze kriebelende laarzen 
aan, en met een kriebelend gevoel gaan we op 
zoek naar kriebelende beestjes. Begint het 
al te kriebelen? Goed, neem dan je laarzen, 

vergrootglas en potje en wie weet word je zelf 
een kriebelend beestje.
Barbara Honnay en Sophie Verbeke zijn de 
Jeaninne en José van Kids on Stage. Deze 2 
enthousiaste madammen maken al 10 jaar 
musicalprojecten voor kinderen en jongeren. 
Dit zowel in cultuurcentra, voor jeugd- en 
cultuurdiensten, als in scholen. Al jaren geven 
ze verschillende musicalworkshops in de 
Westrand te Dilbeek. Hun belangrijkste motto 
is: Ieder kind is een ‘ster’ dus iedereen is gelijk. 
Naast het creëren van musicals geven ze les 
‘Woord’ in de academies van Gooik, Herne en 
Ninove. 

Wanneer? Van maandag 7 april 2014 tot en 
met vrijdag 11 april 2014
Voorstelling? Vrijdag 11 april 2014 om 19.00 
uur in CC De Plomblom
Prijs? 1ste kind € 135, 2de, 3de, 4de … kind 
van hetzelfde gezin € 110
Inschrijven? Via www.kidsonstage.be
Betaling? Via 
rekeningnummer068-2419665-27
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INFO

INFO

INFO
Dienst bevolking
054 31 32 65
bevolking@ninove.be 

Sportdienst, Sporthal ’t Sportstekske
Parklaan 15, Ninove
054 33 93 97
sport@ninove.be 

Dienst lokale economie, 054 31 32 05
lokale.economie.be 
 www.ninove.be, ondernemen en werk
Facebookpagina “Lokale economie Ninove” 

50 jaar huwelijk

Willy Boschmans, geboren op 10 juli 1937, met
Christiane De Quick, geboren op 21 januari 1944
Gehuwd in Meerbeke op 25 maart 1964 
Wonend in Meerbeke

Edgard De Caluwe, geboren op 16 december 1942, met
Betsy Milo, geboren op 13 april 1940
Gehuwd in Ninove op 27 maart 1964
Wonend in Meerbeke

103-jarige

Marie Vlassenbroeck, geboren op 4 februari 1911, 
wonend in Ninove 

101-jarige

Joanna Van den Abeele, geboren op 27 februari 1913, 
Wonend in Ninove.

Van jong naar (g)oud

JAZZ-MADD (Jazz Muziek Aan De Dender)
Wat? Optreden WRaP: Barbara Wiernik (zang), 
Jean Louis Rassinfosse (bas), Alain Pierre (gitaar)
Waar? De Koepoort, Koepoortstraat 1, Ninove
Wanneer? Zondag 30 maart om 19 uur. Ook optreden op 29 
maart om 20 uur in ’t Kasteeltje in Denderleeuw en op 30 maart 
om 11 uur in ’t PACT in Aalst
Info: 0495 12 14 47 - www.jazzmadd.be

JUBILEUM LENTECONCERT 
Wat? Concert door het dekenaal kerkkoor Jubilate Deo met 
gastoptreden van Clara Inglese (sopraan) en Gerd Becker (hoorn)
Waar? Abdijkerk Ninove
Wanneer? Zondag 30 maart om 15 uur
Info: 054 32 33 82, 0475 54 77 99

TENTOONSTELLING 
Wat? Tentoonstelling met werk van Jozef Beeckmans (schilderij-
en), Marc Beeckmans (gevarieerde technieken: olieverf op doek, 
waskrijt en gouache, collages, materialen uit de natuur, zand, 
installaties…) en Kris Beeckmans
Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
Wanneer? Zondag 16 maart van 11 uur tot 17 uur, dinsdag 18 
maart van 10 uur tot 16 uur, zaterdag 22 maart van 10 uur tot 
19 uur, zondag 23 maart van 11 uur tot 17 uur

KERMIS
9 maart: Ninove (carnaval)

PRIMAVERA en KEVERTREFFEN 
Wat? Opendeurdag en Kevertreffen in het stadscentrum
Wanneer? Zaterdag15 en zondag 16 maart

Evenementenkalender

FEDERALE, VLAAMSE EN
EUROPESE VERKIEZINGEN OP 25 MEI: 
OPROEP VRIJWILLIGERS

Verkiezingen

Sport

SPORTKAMPEN TIJDENS
DE PAASVAKANTIE

SPORTMIX VAN 7 TOT 11 APRIL
• Doelgroep: 1ste leerjaar tot en met 2de middelbaar
• Deelnameprijs: 50 euro

DANSMIX VAN 7 TOT 11 APRIL
• Doelgroep: 1ste leerjaar tot 6de leerjaar, aparte groep 1ste 

tot 4de middelbaar.
• Deelnameprijs: 50 euro

KLEUTERKAMP OP 14-15-16 APRIL
• Doelgroep: 1ste tot en met 3de kleuterklas
• Deelnameprijs: 30 euro

Deze 3 sportkampen vinden plaats in sporthal ’t Sportstekske 
in Ninove.

AVONTURENSPORTKAMP VAN 15 TOT 18 APRIL
• Doelgroep: 10 tot 16 jaar
• Verblijf in vakantiehuis Outside Adventure Park in Poperinge.
• Op het programma: paintball, deathride, speleo, avontuur-

lijke teambuilding, mountainbike, muurklimmen…
• Deelnameprijs: 165 euro
• Organisatie i.s.m. de sportdienst Haaltert.

INSCHRIJVEN VOOR DE SPORTKAMPEN TIJDENS DE PAAS-
VAKANTIE
Voor de sportkampen tijdens de paasvakantie kan je vanaf 
12 maart ingeschreven worden. Dit kan alleen nog online via   
www.ninove.be. Wie niet vertrouwd is met online inschrijven, 
kan voor inlichtingen terecht bij de sportdienst.
Wanneer een sportkamp volzet is, wordt dit op de website 
vermeld.

SPORTYWEEK
VOOR SENIOREN

De sportdienst organiseert van 28 tot 30 april de sportyweek 
voor senioren in sporthal ’t Sportstekske in Ninove. Van 9 uur 
tot 12 uur is er voor de senioren een gevarieerd sportpro-
gramma: turnen, conditiegym, balvaardigheidscircuit, dans 
(aerobics, volksdans, linedance en drums Alive), badminton 
en mini-tennis, buitenactiviteiten.
Deelnameprijs: 4 euro/halve dag (sport, verzekering, drankje 
per dag inbegrepen).

SENIORENSPORT
Ninove stelt zich bij BLOSO opnieuw kandidaat als 
sportelgemeente voor 2014.
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat senioren 
regelmatige gemotiveerd worden om te sporten, zowel in hun 
thuisomgeving als in de stedelijke sportaccommodatie.
De sportdienst biedt volgende sportactiviteiten voor senioren 
aan: seniorengym, curve bowls, badminton, sportyweek, 
blijf-fit-week in het buitenland, sporteldag, senior games 
Blankenberge
Voor de juiste dagen en uurregelingen, 
contacteer de sportdienst!

 

Op zondag 25 mei zijn er verkiezingen van de vertegenwoordigers in de federale Kamer, de regionale Parlementen en het 
Europees Parlement. Voor deze verkiezingen is de stad op zoek naar vrijwilligers voor een taak als bijzitter van een kiesbureau 
(42 bureaus) of bijzitter van een telbureau (63 bureaus) in Ninove.

Taken vrijwilliger
In elk bureau wordt de voorzitter geholpen door “bijzitters” (4 per bureau). 
• Bijzitters in een stembureau (van 7 uur tot 14 uur) nemen de identiteitskaarten aan, 

controleren de aanstippingslijsten, stempelen de kiezersbrieven af, helpen de kiezers in het 
stemhokje als ze daarom vragen… 

• Bijzitters in het telbureau helpen met het tellen van de stemmen, van 14 uur tot wanneer de 
stemmen geteld zijn. 

• Je ontvangt als bijzitter een kleine vergoeding, een broodjesmaaltijd en een drankje.

Voorwaarde
Als vrijwilliger moet je 18 jaar en stemgerechtigd zijn. Je moet je ook vooraf registreren.

Hoe registreren?
Registreer je vóór 31 maart via
• mail naar: bevolking@ninove.be
• fax naar: 054 32 38 49
• brief naar: stadsbestuur Ninove, dienst bevolking, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

Registratie herroepen
Je kunt op dezelfde drie manieren op elk
moment je naam uit de vrijwilligerslijsten 
laten schrappen.

Jobbeurs Ninove, de kortste weg naar werk
De dienst lokale economie organiseert op vrijdag 21 maart van 13 uur tot 16 
uur een jobbeurs in het stadhuis aan de Centrumlaan 100. Naast de lokale 
interimkantoren, zijn ook de sociale partners (VDAB, RVA, PWA, enz.) aanwezig om 
de werkzoekenden met raad en daad bij te staan.

Je zal er kunnen kennis maken met al dan niet Ninoofse bedrijven zoals NMBS 
Holding, Jobpol, Preflexibel, Defensie, Colruyt, enz. Ook workshops staan op het 
programma, terwijl ervaringsgetuigen hun carrière uit de doeken doen (o.a. “van 
beroepsopleiding naar CEO”).

Wil je als bedrijf, KMO, zelfstandige nog deelnemen aan de beurs? Of kan je geen 
tijd vrijmaken, maar heb je (een) vacature(s)? De dienst lokale economie staat ter 
beschikking voor het aanbieden en aanvaarden van kandidaturen.
Neem hiervoor ten laatste op 7 maart contact op met de dienst lokale economie.
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                                         Ninove Kort

Wil jij ook een leuke paasvakantie zonder verveling? Kom dan 
naar speelplein Karrot!
• Voor wie? Kinderen van 6 tot 14 jaar
• Waar? Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove 
• Wanneer? Van maandag 7 tot en met vrijdag 18 april van 

8 uur tot 17 uur
• Prijs? 4 euro per dag of 2 euro per halve dag 

(+ apart kansenpastarief)
• Wat krijg je? Verzekering, drankje, vieruurtje 

Inschrijven bij de jeugddienst in jeugdcentrum de Kuip.
Voor- en naopvang zijn ook mogelijk via IBO ’t Kadeeken. 
Schrijf hiervoor tijdig in!

BUITENSPEELDAG

Kom buiten spelen en sporten op de Buitenspeeldag 2014 op 
woensdag 2 april van 13.30 uur tot 16.30 uur op het plein aan 
de Ninia (Centrumlaan).

Op het programma: voetbal, hockey, een hindernissenpiste, 
spelletjes spelen met de mobiele speelpleinwerking, de 
buitenspeeldans leren, springkastelen … 
Nieuw! Voor de kleinsten worden aparte activiteiten en 
springkastelen voorzien op het pleintje aan de achterkant van 
Ninia (Kaardeloodstraat).

Jeugd

INFO

INFO

Jeugddienst
jeugdcentrum De Kuip - 054 31 05 00
jeugd@ninove.be - www.jeugdninove.be
www.facebook.com/jeugddienstninove 

Rode Kruis Ninove
054 33 85 39
http://ninove.rodekruis.be
www.bloedgevendoetleven.be

Dienst lokale
economie
op facebook 

Academie muziek,
woord en dans 

Ninoofs zomer(s)
zakboekje 

Wil je de stap zetten naar zelfstandig ondernemen of ben 
je op zoek naar werk in het Ninoofse?
Zoek je een antwoord op vragen over drankvergunningen, 
sluitingsuren en afwijkingen op de wekelijkse rustdag?
Weet je graag waar en wanneer de lokale middenstand 
braderijen of feesten organiseert?
Ben je op zoek naar een industrieterrein of vestig je je 
liever als ambachtsvrouw/-man?
Wil je weten waar je de geschenkbon van de stad kan 
inruilen?
Kortom, blijf je graag op de hoogte van het economische 
reilen en zeilen in Ninove? Surf dan naar de facebookpagina 
“Lokale economie Ninove” en… “vind ons leuk”!!!

BROODJE WOORD
Voorstelling door de leerlingen van de 
studierichting Woordkunst
• Zaterdag 15 maart 

om 14 uur, 16.30 uur en 20 uur
• Academiezaal, Parklaan 13, Ninove
• Toegang: 6 euro 

Leerlingen academie gratis toegang.
• Kaarten verkrijgbaar in de academie, 

tel. 054 33 47 25 

De dienst communicatie denkt al volop 
aan de zomer. Wil je graag je activiteiten 
tijdens de maanden juni/juli/augustus 
en september in het Ninoofs Zomer(s) 
Zakboekje, voeg dan ten laatste tegen 18 
april de gegevens in in de UITkalender op 
www.ninove.be (startpagina).

SPEELPLEIN KARROT
TIJDENS DE PAASVAKANTIE

Op woensdag 26 maart komt de paashaas op bezoek in IBO 
’t Kadeeken, Parklaan 13a, Ninove
Van 14.30 uur tot 17 uur mogen alle kinderen tot 12 jaar 
paaseitjes komen rapen 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Paaseierenraap
in ’t Kadeeken

INFO INFO

INFO

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

IBO ‘t Kadeeken
054 34 23 02
ibo@ninove.be 

Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be 

Startvergadering volkstuintjes 

De stad Ninove gaat volkstuintjes aanleggen (op een stuk 
grond tussen de Achturen- en de Denderstraat). Voor 
de inrichting van volkstuintjes is de stad op zoek naar 
enthousiastelingen om dit project mee vorm te geven. 
De startvergadering staat open voor mensen die zich 
actief willen engageren in dit project, maar ook wie enkel 
interesse heeft om later één van de tuintjes te huren is 
welkom. 

Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop stadsbewoners 
groenten telen voor eigen gebruik. De perceeltjes grenzen 
aan elkaar en vormen een volkstuinencomplex. Volkstuinen 
zijn daarnaast ook een ontmoetingsplaats. 

De stad heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de Vlaamse Volkstuinen vzw om dit project te 
realiseren.
Mensen die geen of een zeer kleine tuin hebben, kunnen 
hier een stukje grond huren om een moestuin aan te leggen. 
Tuinieren in de volkstuin is actieve recreatie, waarbij de 
werkzaamheden zich niet beperken tot de eigen tuin. Die 
strekken zich uit tot het terrein van het gehele complex. 
Iedereen draagt zijn steentje bij aan de vereniging en het 
park.
De stad beschikt over een stuk grond tussen de 
Achturen- en de Denderstraat dat ze kan inrichten als een 
volkstuinencomplex en  ter beschikking stellen van een 
vereniging die het volkstuinencomplex zal beheren.

Daarom zoekt de stad mensen die zich mee willen 
engageren om dit project te realiseren en een nieuwe 
vereniging willen oprichten om dit volkstuinencomplex te 
beheren.
Ook inwoners die geïnteresseerd zijn om een tuintje te 
gebruiken zijn welkom.

Op woensdag 19 maart om 19.30 uur vindt een 
startvergadering plaats in de zaal van de stedelijke 
academie voor Muziek, Woord en Dans, Parklaan 13, Ninove. 
Gastspreker is Marc Nevens van de Vlaamse Volkstuinen vzw.

INFO Dienst leefmilieu
054 31 33 08,
leefmilieu@ninove.be

Goed om weten
WORD BLOEDGEVER: OOK JOUW BLOED REDT LEVENS’

• dinsdag 11 maart: Appelterre, zaal Pax, Dorp 13 
• woensdag 12 maart: Denderwindeke, Gemeenteschool, Edingsestwg 344
• woensdag 19 maart: Ninove, cc De Plomblom , Graanmarkt 12
• vrijdag 21 maart: Meerbeke, De Linde, Gemeentehuisstraat 42
• woensdag 26 maart: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstr. 100
• donderdag 27 maart: Okegem, Buurthuis ‘t Kouterken, Kouterbaan 34
Telkens van 18 uur tot 20.30 uur
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Wachtdiensten

       APOTHEKERS
- Dinsdag 25 februari (9 uur) tot zaterdag 1 maart (9 uur)
 Van Gyseghem - Brusselstraat 63
 9400 Ninove - 054 33 37 80

- Zaterdag 1 maart (9 uur) tot dinsdag 4 maart (9 uur)
 De Bolle - Outerstraat 148
 9406 Outer - 054 33 60 71

- Dinsdag 4 maart (9 uur) tot zaterdag 8 maart (9 uur)
 Bourguignon - Oudstrijdersplein 8 
 9400 Ninove - 054 33 20 54

- Zaterdag 8 maart (9 uur) tot dinsdag 11 maart (9 uur)
 Staels W. - Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke - 054 33 10 05

- Dinsdag 11 maart (9 uur) tot zaterdag 15 maart (9 uur)
 Holvoet - Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke - 054 33 28 18

- Zaterdag 15 maart (9 uur) tot dinsdag 18 maart (9 uur)
 Beele - Burchtstraat 14
 9400 Ninove - 054 34 17 99

- Dinsdag 18 maart (9 uur) tot zaterdag 22 maart (9 uur)
 Geeroms - Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove - 054 33 00 37

- Zaterdag 22 maart (9 uur) tot dinsdag 25 maart (9 uur)
 Bruyland - Stationsstraat 37/10 
 9400 Ninove - 054 33 26 00

- Dinsdag 25 maart (9 uur) tot zaterdag 29 maart (9 uur)
 Penne - Appelterre Dorp 31
 9400 Appelterre - 054 33 63 61

        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.

- Zaterdag 29 maart (9 uur) tot dinsdag 1 april (9 uur)
 Van Hoorebeke - Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare - 054 33 49 59

INFO: www.apotheek.be of tel. 0900 10 500

          TANDARTSEN
- Wachtdienst Denderstreek 

Centraal oproepnummer: 0903 39 969 
 zaterdag, 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 u

PRINDAL – HOUT
PALENBEDRIJF – TUINHOUT - ENERGIE

PEYENBEEK 2 – 9400 DENDERWINDEKE
TEL: 054 33 10 16 – info@prindalhout.com

OPENDEUR VAN 28/3 TOT EN MET 5/4
UITZONDERLIJK OPEN OP ZATERDAG 29/3 VAN 8.30-17U EN OP ZONDAG 30/3 VAN 10-17U

BESTEL VIA ONZE WEBSHOP: WWW.PRINDALSHOP.BE

PEYENBEEK 2 - 9400 DENDERWINDEKE
054 33 10 16 - info@prindalhout.com

Openingsuren: ma - vrij 8.30-17u  - za 8.30-13u  

 
NAAR 5 KM

JOGGEN NAAR 10 EN 15 KM

VITA organiseert op de atletiekpiste in Ninove een start2run-sessie vanaf 
dinsdag 25 maart om 19u. Dezelfde dag starten om 18u45 twee sessies 
naar 10 of 15 km. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd 
zonder prestatiedwang 5, 10 of 15 km leert lopen. Er is begeleiding door 
ervaren jogbegeleiders op dinsdag, donderdag en zondag (op vaste uren). 
Op dinsdag 18 maart om 19u15 is er een informatievergadering in de 
clubkantien naast de piste.
Inschrijving: 25 euro voor 30 trainingen. Een aantal mutualiteiten betaalt 
voor de start-to-run-cursus een gedeelte van het lidgeld terug. Als de jog-
ger later wil aansluiten bij de VITA-jogkern wordt bijkomend 20 euro betaald 
(lidmaatschap tot 31 oktober 2014). Ook hier is er begeleiding. 
Meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be, 0472/356038 (Erna Lau-
wereys), 0476/554.557 (Eddy De Vogelaer).

JEUGDATLETIEK NINOVE
Trainingen: elke dinsdag en donderdag van 18u30 tot 19u30: vanaf de leef-
tijd van zes jaar.
Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd, geboren in 2003 en 
2002, begint om 18u45.
Info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be of 0476/554.557.



Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

FASHIONDAYS
van 1 tot 8 maart

-10% KORTING
ZONDAGEN

16-23-30 MAART
OPEN VAN 13 TOT 17 U.

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

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

OPENING
vernieuwde showroom

met “exclusieve” tegels ...

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 28 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. 

PROFITEER NU:

EXTRA BATIBOUW 

VOORWAARDEN
Geldig tot 

29.03.2014
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NIEUWE TEGELS,
NIEUW PARKET
NIEUWE BADKAMERS!

2 SHOWROOMS,
1 ADRES

PARKET - BADKAMER - TUIN - INTERIEUR
Brusselsestwg. 366+368

9402 Meerbeke (Ninove)

tel. 054 33 10 89

www.veronove.be

www.etceterra.be

OPENINGSUREN
di-vrij     9-12.30 u. &13.30-18 u.
za      10-12 u. & 13.30-16.30 u.
zo en ma                       gesloten

ZELFPLAATSER? Vraag ons uw korting!


